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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu me-

deniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde 

bulunma kabiliyetiyle  bilim  sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve 

düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar ara-

sındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve 

iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet 

değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek 

inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan 

kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler ku-

ran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet 

ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kay-

nağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyun-

ca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz,  insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmi-

şimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi  idrak 

edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medi-

ne’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Kon-

ya’da, Bursa’da,  İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, 

bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip 

çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğu-

muzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet proje-

sinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu 

hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, ta-

rihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikle-

ri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en 

zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme 

ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, 

Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak 

çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa suna-

cağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her alanda 

olduğu gibi  bilim, düşünce, kültür ve  sanat alanlarında da eser ve iş üretmek 

idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu ha-

zinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz 

milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

                                                
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
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rütbe-i Haleb), Selanik, Yenişehr-i Fenar, Galata, İzmir, 

Filibe, Bağdad, Üsküdar, Eyyub, Diyarbekr, Revan (be-

rütbe-i Amid), Gence (be-rütbe-i Amid), Kayseriyye, 

Mağnisa, Sofya, Belgrad, Bosna, Sakız, Erzurum, Trablus-ı 

Şam, Konya, Lefkoşa, Maraş, Kütahiyye, Tokat, Sire, 

Ankara]

Ḫānān-ı Ḳırım / Ḳapudan-ı Baḥr / Mıṣr Vālīleri 3405

Aġayān-ı Yeñiçeriyān 3406

Ṣınfu’ş-şu‘arā’ 3407

Ḫātime 3440

BİYOGRAFYA DİZİNİ 1 3443

BİYOGRAFYA DİZİNİ 2 3505

ÖZEL İSİMLER DİZİNİ 3609

KAYNAKÇA 3985



EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ

Osmanlı dönemi Türk bilim, eğitim ve kültür tarihimizin yüz akı eserlerin-

den birisi de hiç kuşkusuz Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin (901-968/1495-

1561) Arapça kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Os-
mâniyye adlı ölümsüz eseridir. Yazılışından itibaren büyük ilgi gören Şakâ’ik, 

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemden başlayarak 965/1558 yılına ka-

dar Osmanlı ulema ve meşayihinin hayat hikâyeleriyle menkıbelerini içeren 

ilk derli toplu tabakât ve hâl tercümesi kitabı olmak sıfatıyla kendi alanında 

önemli bir çığır açmıştır.

“Tabaka” adı verilen on ana bölümden oluşan eserde, Sultan Osmân 

Han’dan başlayarak Kânûnî Sultan Süleymân Han zamanına kadar yaşamış 

olan 371 bilgin ve 150 şeyhin hâl tercümeleri, ölüm tarihleri sırasına göre ele 

alınmıştır.

Telif edildiği yıldan itibaren çok sayıda nüshası istinsah edilerek Osmanlı 

bilim dünyasında hızla yayılan Şakâ’ik, zaman içinde yapılan çok sayıda çeviri, 

zeyil ve telhisleriyle birlikte, etkisi neredeyse 20. yüzyıla dek sürecek olan edebî 

ve ilmî bir hareketin de fitilini ateşlemiştir. Arapça yazılmış olması dolayısıyla, 

ilgililerin eserden daha fazla yararlanabilmesi amacıyla, daha müellif hayattay-

ken, bizzat kendi izni ve oluruyla çok sayıda Türkçe çevirisi yapılmış, zaman 

içinde bu çevirilere ek olarak yine çok sayıda Arapça ve Türkçe zeyiller kaleme 

alınmış, böylece Osmanlı dönemi Türk bilim tarihi için son derece önemli 

olan bir Şakâ’ik çevirileri ve zeyilleri geleneği ortaya çıkmıştır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 

tarafından, başta Şakâ’ik’ın Arapça metninin eleştirel basımı ve Türkçeye çevi-

risi olmak üzere, diğer önemli çevirileriyle zeyillerinin, “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye 
Çeviri ve Zeyilleri Projesi” adı altında bir dizi hâlinde yayınlanmasıyla birlikte, 

Osmanlı dönemi bilim, eğitim, sanat, kültür ve sosyal tarihimizin önemli bir 

bölümüne ışık tutulmuş olacaktır.



Bu dizide yayınlanması öngörülen eserler, Şakâ’ik’ın Arapça metni ve çe-

virisiyle birlikte, Mehmed Hâkî el-Belgradî’nin Hadâ’iku’r-Reyhân fî Terce-
meti Şakâ’iku’n-Nu‘mân, Derviş Ahmed Efendi’nin ed-Devhatü’l-İrfâniyye 
fî Ravzati’l-Ulemâi’l-Osmâniyye, İbrâhîm b. Ahmed el-Amasî’nin Terceme-i 
Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye, Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadâ’iku’ş-Şâkâ’ik fî Terce-
meti’ş-Şakâ’ik adlı çevirileriyle, Âşık Çelebi’nin Tetimmetü’ş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâ-
niyye, Ali b. Bâlî’nin el-Ikdu’l-Manzûm fî Zikri Efâdılı’r-Rûm, Âkifzâde Ab-
dürrahîm Efendi’nin Kitâbü’l-Mecmû‘ fi’l-Meşhûd ve’l-Mesmû‘, Nev‘îzâde 
Atâyî Efendi’nin Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik, Uşşâkîzâde Seyyid 
İbrâhîm Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik, Simkeşzâde Mehmed Şeyhî Efendi’nin 

Vekâyı‘-ı Fuzalâ ve Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tekmiletü’ş-Şakâ’ik fî Hakki 
Ehli’l-Hakâ’ik adlı zeyillerinden ibârettir.

Adı geçen eserlerden Türkçe olanlar, mevcut yazma nüshaların karşılaştırıl-

masıyla çeviriyazı olarak, Arapça olanlar ise özgün metinleri ve Türkçe çevirile-

riyle birlikte yayınlanacaktır.

 “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi” kapsamında yayınlanacak 

olan toplam on iki adet eserin bilim dünyamıza hayırlı olmasını diler, bu ağır 

ve zorlu iş için gecesini gündüzüne katarak emek veren bilim insanlarını ve bu 

fevkalade önemli projeyi hayata geçiren Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun 

saygıdeğer başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit’in şahsında değerli Kurum çalı-

şanlarını tebrik ederim.

Prof. Dr. Derya Örs

Proje Editörü



HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ

Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye külliyatı Klasik Türk Edebiyatı biyografi sahasında-

ki geniş kapsamlı hâl tercümesi kitaplarının birçoğunu ihtiva etmektedir. Bu 

külliyat, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Sultan II. Abdühamid devrinin 

ortalarına kadar geçen yaklaşık altı asırlık bir zaman diliminde muhtelif yön-

leriyle öne çıkan Osmanlı âlim, mutasavvıf, devlet adamı ve şairlerinin hayat 

hikâyelerini bahis konusu etmektedir. Her padişahın saltanat sürdüğü devri bir 

tabaka kabul edip ilgili devirde vefat eden şahısların biyografilerini kronolojik 

şekilde ele alan bu eserler başta tarih, edebiyat ve ilahiyat olmak üzere Osmanlı 

tarihi ve medeniyeti sahasında araştırma yapacak olanların en mühim kaynak-

ları arasında yer almaktadır. Bu gruptaki eserler sahip oldukları ehemmiye-

tin aksine uzun yıllar kütüphanelerin tozlu raflarına terk edilmiş, sadece belli 

alanların mütehassıslarınca muhtelif araştırmalarda kullanılmıştır. Abdülkadir 

Özcan, eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye külliyatı içerisinde yer alan en meşhur eser-

lerden bir seçki teşkil edip bunlara ayrıntılı dizinler ilave ederek tıpkıbasımla-

rını yapmıştır. 1989 yılında Çağrı Yayınları arasında neşredilen bu seçkideki 

eserler geniş kitlelerin istifadesine sunulmuştur. Aradan geçen yaklaşık 30 yıla 

rağmen bu tıpkıbasım serisindeki eserler sadece araştırmacılarca istifade edilip 

sonra tekrar kapağı kapatılan kitaplar olarak kalmaya devam etmiştir. İşte bu 

çalışmanın mevzuunu da eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye külliyatının en hacimli ve 

tertip şekli açısından en mütekâmil örneği olan ve bugüne kadar ilmî bir neşri 

yapılmayan Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sı teşkil etmektedir.

eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye külliyatı içinde yer alan eserlere olan alâkam Türk 

Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans öğrencisi olduğum günlerde başlamıştır. 

Bu bölümü isteyerek tercih etmiş bir öğrenci olarak, henüz lisans eğitimimin 

başında Eski Türk Edebiyatı sahasında çalışma yapmaya karar vermiş ve bu 

alanda te’lif edilen akademik çalışmaları temin etmeye ve hasbelkader ince-

lemeye başlamıştım. Lisans eğitimimin son yılında hocalarımın müsaadesiyle 

yüksek lisans derslerini de takip etmeye gayret ediyor ve derslere de elimden 

geldiğince hazırlık yapıyordum. Türk edebiyatında biyografi sahasında kaleme 

alınan eserler hakkında verilen ödev için hazırlık yaparken şuarâ tezkireleri-
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nin hemen hepsinin bir akademik çalışmaya konu olduğunu görmüş ve keşke 

15-20 yıl evvel doğsaydım da bu eserlerden birini de ben hazırlasaydım diye 

hayıflanmıştım. 

Ödev hazırlığı esnasında Klasik Türk Edebiyatı tarihçisinin en temel kay-

nağı hüviyetindeki şuarâ tezkirelerinin hemen hepsinin çalışılmış olmasına 

rağmen en az onlar kadar mühim olan eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye tercüme ve 

zeyillerinin -birkaç istisna dışında- yazıldıkları günden beri neredeyse hiçbir 

çalışmaya konu olmadıklarını görmüş ve şaşırmıştım. Birçok şair ve yazarın 

dîvân, mesnevi, menâkıbnâme, mensur hikâye vb. te’lifatı üzerine mükerrer 

yayınlar bile yapılırken birinci derecede kaynak olma vasfına sahip eş-Şakâ’i-
ku’n-Nu‘mâniyye tercüme ve zeyillerinin öylece durması hayreti mûcib bir 

şeydi. İşte o günlerden itibaren bu mevzu hakkında araştırma yapmaya karar 

vermiş, kendimce bilgi ve belge toplamaya başlamıştım. 

Yüksek lisans mülakatında hocalarım hangi tür eserler üzerinde çalışmak 

istediğimi sorduklarında, hiç düşünmeden -biraz da cahil cesaretiyle- eş-Şakâ’i-
ku’n-Nu‘mâniyye zeyilleri diye cevap vermiştim. Yüksek lisans ders dönemini 

tamamlayıp da tez konusu araştırırken bu gruptaki zeyilleri yazma eser kütüp-

hanelerinde tetkik etmiş; hem hacimleri hem de nüshalarının fazlalığından gö-

züm korkmuş, tezi vaktinde tamamlayamama endişesiyle eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâ-
niyye zeyilleri üzerinde çalışma yapma isteğimi ileri bir tarihe ertelemiştim. 

Biyografi türüyle alâkamı devam ettirerek bu türün alt şubelerinden olan 

vefeyâtnâmelerden Vefeyât-ı Ayvansarâyî üzerine yüksek lisans tezi hazırlamış-

tım. Vefeyât-ı Ayvansarâyî’nin kaynakları bahsinde, eserin yazarı Hâfız Hüseyin 

Ayvansarâyî’nin birçok kez Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sından 

yararlandığını tespit etmiştim. 

Doktora eğitimime başlar başlamaz tez konumu belirlemiş, içimde bir ukde 

olarak kalan eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye zeyillerinden birinin üzerinde çalışma 

isteğimi gerçekleştirmek üzere Uşşâkîzâde Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ını hazırla-

maya karar vermiştim. Nev‘îzâde Atâyî’nin Hadâ’iku’l-hakâ’ik’ına yazılmış bir 

zeyil olan bu eser, 1633-1695 yılları arasındaki dönemde öne çıkan şahsiyetler-

den 562’sini bahis konusu ediyordu. Şeyhî Mehmed Efendi ise bu eseri, ismini 

HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli
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anmadan tenkit ediyor ve Hasîb’in zeyl ettiği dönemi tekrar ele alıyordu. Ay-

rıca çağdaşı olan Hasîb’in hâl tercümesini de ayrıntılı bir şekilde yazan Şeyhî 

Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sında Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ından yararlan-

maktan da geri kalmıyordu. İşte elinizdeki bu çalışmanın temelini Şeyhî ile 

Hasîb’in eserleri arasındaki benzerlikleri tespit etme gayesiyle yaptığımız mu-

kayeseler ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine nu: 1308-1309’daki 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ yazmalarını esas alarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bi-

limsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde Şeyhî Mehmed Efen-
di’nin Vekâyi‘ü’l-fuzalâ’sında Şair Biyografileri (İnceleme-Metin) adıyla hazırladı-

ğımız bilimsel araştırma projesi teşkil etmektedir. 

Şeyhî Mehmed Efendi, Hasîb’in zeyl ettiği dönemi tekrar ele almakla 

kalmayıp onun zeylinin kaldığı 1695 yılından 1730 yılına kadarki dönemin 

vefeyâtını da kaleme almış; seleflerinden kendisine intikal eden Şakâ’ik zey-

li tertip metodunu daha zenginleştirerek Hasîb’in eserinin yaklaşık dört katı 

hacmindeki Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’yı yazmıştır. Nev‘îzâde Atâyî’nin vefatı sebebiyle 

yarım kalan Sultan IV. Murad tabakasının ikmâliyle başlayan eser, sırasıyla Sul-

tan İbrahim, Sultan IV. Mehmed, Sultan II. Süleyman, Sultan II. Ahmed, Sul-

tan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmed tabakalarında ömür sürmüş 2078 şahsın 

hâl tercümesini ihtiva etmektedir. Şeyhî sadece Sultan IV. Murad tabakasının 

vefeyâtını ikmal etmekle kalmayıp Nev‘îzâde Atâyî’nin gözünden kaçan birkaç 

şahsın biyografisini de kaleme almıştır. Yazar her tabakanın sonunda o devirde 

vukû bulan mühim hadisatı (fetihler, seferler, isyanlar, depremler, yangınlar 

vb.) bildirmeye gayret etmiştir. Seleflerinin tabaka sonlarında Kırım hanları, 

şeyhülislâmlar, nakîbüleşraflar, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri ile İstanbul ka-

dılarının nasb ve azil tarihlerini bildirdikleri bölüme, onlardan farklı olarak 

Şeyhî, mühim Osmanlı şehirlerinde (Edirne, Bursa, Mekke, Medine, Kudüs, 

Bağdad, Sofya, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Manisa, İzmir, Ankara vb.) gö-

rev yapmış kadılar, Mısır valileri, kapdan-ı deryâlar ve yeniçeri ağalarının tayin 

ve azil tarihlerini de eklemiştir. Bunlara ilaveten her tabakanın sonunda o de-

virde ömür sürmüş şairlerin hayat hikâyelerini, elifbâ tertibine göre bildirerek 

şiirlerinden örnekler sunmuş, böylelikle eserini bir şuarâ tezkiresi hüviyetine 

büründürmüştür. Eserde bahsedilen 2078 kişinin 576’sı şairdir. Yazar bu şair-
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lerin şiirlerinden örnek verirken şiir kabiliyetleri ve meşhur olup olmadıklarını 

gözönünde tutarak 1 beyitten 262 beyte varıncaya kadar örnekler sunmuş; 

böylelikle kitabına bir tarih ve biyografi kitabı olmanın yanı sıra içinde farklı 

şairlere ait binlerce beyti barındıran bir antoloji kimliği kazandırmıştır. Kitabın 

muhtelif ciltlerine ait 28’i tam ve 8’i eksik ve 2’sinin varlığı şüpheli toplam 38 

nüshası günümüze intikal etmiştir. 

Doktora eğitimimi tamamladığımdan eserin hacmi ve nüsha sayısının faz-

lalığı gözümü korkutmuyordu. Artık zaman sınırlamasından âzâde olduğum 

için Allah ömür ve sıhhat verirse eserin neşri için önümde uzun yıllar bulun-

duğunu düşünerek çalışmaya karar verdim. 

Her ne kadar Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye külliyatının ter-

tip hususiyetleri açısından en mütekâmili, bahis konusu ettiği şahsiyet sayısı 

itibariyle en hacimlisi olsa da hem Osmanlı asırlarında hem de Cumhuriyet 

devrinde ne Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ı ne de Nev‘îzâde 

Atâyî’nin Hadâ’iku’l-hakâ’ik’ı kadar meşhur olmuştur. Osmanlı Devleti’nde 

matbaanın yaygınlaştığı ve kitap basımının bir hayli kolaylaştığı zamanlarda 

pek çok ikinci derecede kabul edilebilecek kitap basılırken Vekâyi‘u’l-Fuzalâ 
gözardı edilmiştir. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar eser üzerinde 

yapılan çalışmalarsa iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Söz konusu 

bu çalışmalar ise eseri ve yazarını tanıtmaya yönelik gayretlerden öteye geçme-

mektedir. 

Kitabın ehemmiyetinden bahseden kişilerden ilki, Osmanlı Tarih Yazarla-
rı ve Eserleri adlı kitabında, Şeyhî bahsinde Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’ya değinen Al-

man Türkolog Franz Babinger’dir. Ali Cânib Yöntem ise Hayat Mecmûası’nda 

kaleme aldığı seri makalelerde Klasik Türk Edebiyatı döneminde öne çıkan 

şair ve yazarlarını ele alırken tarihçiler ve eserlerine de değinmiş; Vekâyi‘u’l-Fu-
zalâ, Defterdâr ve Silahdâr Tarihlerini birkaç sayfa içinde tanıtmıştır. Leiden’de 

neşredilen İslâm Ansiklopedisi 1940’lı yıllarda genişletilerek ve bazı maddeleri 

yeniden ele alınarak Türkçeye tercüme edilmiş; bu çalışmaların hazırlığında 

görev alan Ömer Faruk Akün, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’yı fişlediğinden bir mülaka-

tında bahsetmiştir. Cumhuriyet devrinin önde gelen şairlerinden Behcet Gö-
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nül (Necatigil), mezuniyet tezi olarak hazırladığı “İstanbul Kütüphanelerin-

de Al-Şakâik Al-Numaniya Tercüme ve Zeyilleri”ni makale olarak neşretmiş 

ve Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın nüshaları hakkında bilgi vermiştir. 1986 yılında Ali 

Uğur, Şeyhî Mehmed Efendi ve Vekâyi‘u’l-Fuzalâ hakkında İngilizce bir kitap 

kaleme almış, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’daki biyografilerin bir kısmını serbest bir şe-

kilde İngilizceye çevirmiştir. 1989’da Abdülkadir Özcan, yayınladığı eş-Şakâ’i-
ku’n-Nu‘mâniyye külliyatı içinde Beyazıt Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi 

2361-2362 numarada kayıtlı Vekâyi‘u’l-Fuzalâ nüshalarının ayrıntılı indeksle-

rini ilave ederek eserin tıpkıbasımını yapmıştır. Özcan’ın tıpkıbasımda kullan-

dığı nüshaları esas alan İsmail Kayacıoğlu “Şakaiku’n-Numaniye Zeyillerinden 

Vekâyiü’l-fudalâ’daki Şair Biyografileri” adlı bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. 

Cemal Karabaşoğlu ise hem Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da hem de Sâlim ve Safâyî Tez-
kireleri’ndeki mûsikî-şinâs şairlerin hâl tercümelerini konu edinen bir yüksek 

lisans tezi hazırladıktan sonra neşretmiştir. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ üzerinde en fazla 

mesai harcayan Abdülkadir Özcan, hazırladığı tıpkıbasımın önsözünde, TDV 
İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı Şeyhî Mehmed Efendi maddesinde ve eserle alâ-

kalı sunduğu bir tebliğde Vekâyi‘u’l-Fuzalâ hakkında kıymetli bilgiler vermiştir. 

İsimleri anılan çalışmaların tamamını temin ve tetkik ettikten sonra yazma 

eser katalogları ve kütüphanelerinde yaptığım ayrıntılı tarama neticesinde ese-

rin nüshalarının bulunduğu yerleri tespit ettim. Müellifin kaleminden çıkan 

yazmanın Mısır Milli Kütüphanesi’nde kayıtlı olduğu bilgisine ulaştığımdaki 

heyecanım dün gibi aklımdadır. Ne yapıp edip bu nüshayı temin etmeliydim. 

Uşşâkîzâde Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ının da iki nüshası bu ülkede bulunmak-

taydı ve doktora eğitimim esnasında Mısır ile ülkemiz arasında cereyan eden 

olumsuz hadiseler sebebiyle bu nüshalara bir türlü ulaşamamıştım. Bu tatsız 

tecrübeden hareketle ancak bir Mısır vatandaşının yazmaların görüntülerini 

alabileceğine kanaat getirerek Mısırlı bir tanıdık bulma çabası içine girdim. 

Uzun uğraşlar neticesinde İstanbul Üniversitesi’nde görevli Mısırlı Kareem 

Muhammed Sobhy’ye ulaştım. İstirhamımızı geri çevirmeyen sayın Sobhy, 

nüshanın görüntülerinin temini için çok fazla çaba sarfetti. Birçok arkadaşını 

aracı koyarak yaklaşık altı ayın sonunda Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın mikrofilmden 

alınmış çıktısını gönderdi. Yazmanın sonunda der-kenârda Şeyhî’nin kalemin-

21
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den çıktığını ifade eden “bi-hattı müellifihî” ibaresi kayıtlıysa da maalesef baş-

kası tarafından istinsah edilmiş bir nüshaydı. Zira şiir örnekleri birkaç beyti 

geçmiyordu ve ta‘lik bir hatla yazılmıştı. Ayrıca bu nüshayı beklerken boş dur-

mayıp eserin yurtiçindeki kütüphanelerde kayıtlı yazmalarının görüntülerini 

toplamış, Şeyhî’nin el yazısına da ulaşmıştım. Ta‘lik hatla yazılmış Mısır’daki 

nüshanın, nesih kırması bir yazıya sahip Şeyhî’ye ait olması çok uzak bir ihti-

maldi. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Mısır Hidiv Kütüphanesi’nde de bir yazması bulun-

maktaydı. Sayın Sobhy yine araya hatırı sayılır dostlarını koyarak bu yazma-

nın da mikrofilminden alınmış çıktısını gönderdi. Gelen metin, Mısır Mil-

li Kütüphanesi’ndeki yazmanın aynısı idi. Hem Hidiv Kütüphanesi hem de 

Mısır Milli Kütüphanesi kataloğunda kayıtlı nüshaların aynı olması entere-

sandı. Mısır Milli Kütüphanesi’nde yer alan Türkçe eserlerin www.yazmalar.
gov.tr adresine girilen katalog bilgisindeki varak sayısı ile Hidiv Kütüphanesi 

Türkçe Yazmaları kataloğundaki varak sayısı birbini tutmuyordu. Ancak daha 

sonra Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları koleksiyonunun Mısır Milli Kü-

tüphanesi bünyesine dâhil edildiğini öğrendim. Geriye iki ihtimal kalıyordu. 

Ya kütüphane memuru yazma künyelerini karıştırıp yanlış nüshayı göndermiş 

ya da eser, iki farklı kataloğa farklı numaralar altında kaydedilmiş olmalıydı. 

www.yazmalar.gov.tr adresine girilen katalog bilgisinde eser 672 varak görü-

nürken Hidiv Kütüphanesi kataloğunda 623 varak olduğu kayıtlıydı. Mısır 

Milli Kütüphanesi’ndeki Türkçe eserler kataloğunun basılı hâlini temin edince 

problemi çözmüştüm. Hidiv Kütüphanesi kataloğu Osmanlı döneminde ha-

zırlanmışken, Mısır Milli Kütüphanesi’ndeki Türkçe eserler kataloğu çok daha 

yakın tarihlerde tanzim edilmişti. Her iki katalogdaki bilgiler de örtüştüğüne 

göre www.yazmalar.gov.tr adresine aynı eser iki farklı esermiş gibi girilmişti. 

Her iki nüsha da 623 varak olmanın yanısıra, yazmanın başında bulunan 22 

varaklık fihrist ve bazı varakların mükerrer görüntüleriyle Mısır Milli Kütüp-

hanesi nüshası sehven 672 varak olarak hesaplanmış olmalıydı.

 Yurtiçinde ve Mısır’da bulunan bütün nüshaların görüntülerini temin 

etmek de problemi çözmüyordu. Eserin iki te’lif aşamasının olduğunu fark 

etmiştim ve son te’lif aşamasına ait elimde sadece tek tam nüsha bulunuyordu. 
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Geriye Avusturya ve Tunus’taki nüshaların görsellerini elde etmekten başka bir 

çıkar yol kalmamıştı. Tunus’daki nüshanın görüntülerini getirtmek için gös-

terdiğimiz çabanın tamamı sonuçsuz kaldı. Tunus hükümetinin ülkelerindeki 

kütüphanelerde bulunan Osmanlı el yazmalarından istifadeyi yasakladığını 

öğrendim. Avusturya Milli Kütüphanesi’ndeki yazmayı ise kolaylıkla temin et-

tim. Bu nüsha, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın te’lif aşamalarının bulunduğu düşüncesini 

teyit etti. Son te’lif aşamasına ait ikinci tam nüsha ise bu yazmaydı. 

Tunus’taki iki ciltlik nüsha hâricinde bütün nüshaları temin ve tetkik edilen 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tamamına ait bir müellif hattı yazması elde bulunmu-

yordu. Sadece eserin II. cildinin bir kısmına ait müsvedde nüshası günümüze 

erişmişti. Nüshalardaki biyografi sayıları hemen hemen birbirinin aynısı olma-

sına rağmen, şairlerin şiirlerinden sunulan örneklerde çok fazla tutarsızlıklar 

mevcuttu. Meselâ Nev‘îzâde Atâyî’nin şiirlerinden verilen örnek beyit sayısı 

hem birinci te’life hem de ikinci te’life ait sıhhatli nüshalarda 123 beyitken, 

başta Çağrı Yayınları arasında çıkan tıpkıbasımda olmak üzere birçok nüshada 

neredeyse yarı yarıya eksikti. Beyit sayısı farklılıklarının sadece bir şairde değil 

de, kitapta hâl tercümesine yer verilen hemen hemen bütün şairler için geçerli 

olması, bu tasarrufun kesinlikle müellifin bilgisi dışında olduğunu gösteriyor-

du. Eserin satır sayısı ve varak sayısının hacmi, müstensihleri şiir örneklerini 

kısaltarak kendilerinden istenen yazma kitabı kısa sürede tamamlamaya sevk 

etmiş olabilirdi. Elde müellif hattı yazmanın bulunmaması, eserin en az iki 

te’lif aşamasının olması ve örnek olarak sunulan beyit sayılarının nüshadan 

nüshaya farklılığı tenkitli metin kurmayı zarurî hâle getirmişti. Bu sebepten 

ötürü hazırlamaya karar verdiğimiz Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’yı tenkitli metin olarak 

neşretmenin daha münasip olduğu fikrine vardık. 

Yukarıda hangi sebeplerin tesiriyle çalışılmaya karar verildiği ve nüshaların 

temini safhasında yaşanılan güçlüklerin ayrıntılı şekilde anlatıldığı bu kitap, 

bir giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmı oldukça muhta-

sar tutulmuş, biyografi türü ve eş-Şakâ’iku’n-Numâniyye külliyatı hakkındaki 

bilgiler için “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye” projesinin ikinci kitabı olarak neşredilen 

Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb’in Zeyl-i Şakâi’k’ına göndermelerde bulunulmuştur. 
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Çalışmanın ilk bölümü Şeyhî Mehmed Efendi’nin hayatı, edebî şahsiyeti 

ve eserlerine ayrıldı. Yazarın biyografisi ve te’lifâtı hakkında yazılmış eski ve 

yeni harfli bütün kaynaklara ulaşılmaya gayret edildi. Bilhassa Şeyhî Mehmed 

Efendi’nin ailesi ve eserleri hakkında yeni bilgilere erişildi. Yazara mâl edilen 

eserlerden Cihânnümâ-yı Avrupa’nın eksik de olsa iki nüshasına ulaşılarak eser 

hakkında yeni bilgiler verildi. Bunun yanı sıra yazara nisbet edilen Sâkînâ-
me’nin başka bir şaire ait olduğu ortaya kondu.

Çalışmanın asıl kısmı denilebilecek ikinci bölüm Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’ya tahsis 

edildi. Bu bölümde eserin adı, kaleme alınma sebebi, yazım tarihi ve aşamaları, 

kaynakları, muhtevası, dil ve üslûp özellikleri, yazarın biyografi yazma metodu 

üzerinde durulduktan sonra eserin edebiyat tarihimiz açısından kıymeti ortaya 

konulmaya çalışıldı. 

Kitabın son bölümünde ise Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın nüshaları ve tenkitli met-

nine yer verildi. Bu kısımda önce nüshaların ayrıntılı tavsif ve tenkitleri yapıla-

rak metin teşkilinde gözetilen hususlara temas edildi. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın her 

cildinin te’lif süreçleri gözönünde tutularak yapılan değerlendirme neticesinde 

Cild-i Evvel’in tenkitli metninde Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe 

Yazmalar Hazine 1308’deki ve Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 941 nu-

maradaki nüshalar, Cild-i Sânî’nin tenkitli metninde Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Hazine 1309 numarada kayıtlı yazmanın sadece 

Cild-i Sânî’si ile aynı kütüphanede Revan 1447 numarada kayıtlı nüsha mu-

kayese edildi. Şeyhî’nin vefatı sebebiyle oğlu Hasan Efendi tarafından tebyiz 

edilen Cild-i Sâlis’in tenkitli metni ise İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kü-

tüphanesi Türkçe Yazmalar 1585 ve Millet Kütüphanesi Ali Emirî Tarih 732’de 

kayıtlı nüshaların karşılaştırılmasıyla kuruldu. 

Eserin sonuna biyografik metinlerin olmazsa olmazı kabul edilen dizinler 

ilave edilerek metinden istifade edeceklere kolaylık sağlanması amaçlandı. İlk 

iki dizin biyografi başlıklarına göre düzenlendi. Üçüncü dizin kitabın tama-

mındaki yer, şahıs ve eser adlarından meydana gelecek şekilde hazırlandı. 

Bütün dikkat ve gayretlerimize rağmen çalışmamızda gözden kaçmış hata-

larımız elbette olacaktır. Yüzlerce şahıs, eser ve yer isminin bulunduğu ve yak-
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laşık bir milyon kelimeden müteşekkil bu hacimli eserdeki muhtemel okuma 

hatalarından dolayı özür diler, yapıcı eleştirilerin bizleri memnun edeceğini 

bildirerek okuyucuların hoşgörüsüne sığındığımızı beyan etmek isteriz. 

Çalışmamızın en başından beri desteklerini esirgemeyen ve Arapça ifa-

delerin tercümesini yapan ağabeyim Dr. Öğr. Üyesi Kenan Özçelik’e, Farsça 

tercümeleri yapan ağabeyim Dr. Öğr. Üyesi Suat Donuk’a, İstanbul Üniversi-

tesi Nâdir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan yazmaların temininde yardımcı 

olan ağabeyim Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ayçiçeği’ne ve Mısır Milli Kütüp-

hanesi’ndeki ve Hidiv Kütüphanesi’ndeki yazmaların görsellerini gönderen 

Kareem Muhammed Sobhy’ye minnettar olduğumu ifade etmek isterim. Bu 

kadar hacimli bir eseri baştan sona kadar okuyup hatalarımızı tashih eden, tek-

lif ve tenkitleriyle çalışmaya yön veren saygıdeğer hocam Prof. Dr. Derya Örs’e 

şükranlarımı sunarım. Son olarak kitabın basımını üstlenen Türkiye Yazma 

Eserler Kurumu’nun değerli başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit’e, başkan yardım-

cısı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’ya, kurumda görevli uzmanlar Ahmet Kaylı ve

Arafat Aydın başta olmak üzere diğer çalışanlara teşekkür ederim. 

      

       Ramazan Ekinci
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GİRİŞ

Türkler milâdî X. asırdan itibaren kitleler hâlinde İslâm medeniyeti dairesi-

ne girmeye başlamış; bu yeni dini, bütün müesseseleriyle birlikte kabul ederek 

ictimâî hayatlarını da tedricen benimsedikleri yeni dinin emir ve yasaklarına 

göre tanzim etmişlerdir. İslâm’ın tesiri sadece dinî ve sosyal sahada kalmamış; 

aynı zamanda sanat, edebiyat ve kültürümüze de nüfûz ederek onu değiştirip 

geliştirmiştir. Doğrudan Fars edebiyatı ve Fars edebiyatı kanalıyla da dolay-

lı olarak Arap edebiyatından nazım ve nesir türünde çeşitli eserler Türkçeye 

tercüme edilmiştir. Tıp, matematik, kimya, coğrafya, felsefe, tarih, edebiyat 

vb. din dışı ilimlerde; tefsir, hadis, kelam, fıkıh, siyer vb. dinî ilimlerde birçok 

eser Türkçeye çevrilmiştir. Tercüme faaliyetlerinin yaygınlaşmasının ardından 

Türk şair ve yazarlar, selefleri olan Arap ve Fars müelliflerinin kalem oynattığı 

sahalarda müstakil ve orjinal eserler yazmışlardır. 

Hemen her konuda Türk edebiyatına örnek olan Fars ve Arap edebiyatında, 

biyografi türünün ortaya çıkması oldukça eski tarihlere kadar giderken Türk 

edebiyatında bu türün teşekkülü çok geç asırlarda tamamlanmıştır. Araplarda 

“tabakat” adı altında gelişen bu türün gelişmesini hadis râvilerinin hâl tercü-

melerinin doğru ve tam tespiti çalışmaları sağlamış; kısa sürede fıkıh, tefsir, 

tasavvuf ve edebiyatta da öne çıkan şahsiyetlerin hayat hikâyeleri kaleme alın-

maya başlanmıştır. Arap edebiyatında şairlerden bahseden ilk biyografik eser 

İbn Sellâm el-Cumâhî’nin Tabakatü Fuhûli’l-şu‘arâ’sı miladî IX. asırda kaleme 

alınmıştır.1 İslâm tesirinde gelişen Fars edebiyatında kaleme alınan ilk biyog-

rafik eserler ise Ferîdüddîn Attâr’ın velilerin biyografilerini ele aldığı Tezkire-

1 Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Durmuş, “Tabakât”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, 

C. 39, s. 288; Casim Avcı, “Tabakât (İslâm Tarihi)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 39, s. 

297; Abdülhamit Birışık, “Tabakât (Tefsir)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 39, s. 290-91; 

Mehmet Efendioğlu, “Tabakât (Hadis)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 39, s. 291-92; 

Eyyüp Said Kaya, “Tabakât (Fıkıh)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 39, s. 292-94; Mustafa 

Öz, “Tabakât (Kelâm)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 39, s. 294-95.
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tü’l-evliyâ’sı 1220’de ve Muhammed Avfî’nin şuarâ tezkiresi yazma geleneğini 

başlatan Lübâbü’l-elbâb’ı ise 1221’de yazılmıştır.1 Türk edebiyatının bütün sa-

halarında XV. asrın sonlarına kadar ne te’lif ne de tercüme bir biyografi kita-

bına rastlanır.

Edebiyatımızda, ilk biyografi örneklerine Osmanlı dönemi tarih kitap-

larının vefeyât kısımlarında rastlanmaktadır. Erken dönem Osmanlı kro-

niklerinde tam mânâsıyla olmasa da bazı şahıslara ait biyografik malzemeye 

rastlamak mümkündür.2 XV. asrın sonlarına doğru Anadolu sahası Türk 

edebiyatında Sinan Paşa, Ferîdüddîn Attâr’ın Tezkiretü’l-evliyâ’sını yeni ki-

şilerin hayat hikâyelerini de ekleyerek tercüme etmiş, eserine yarı te’lif bir 

hüviyet kazandırmıştır. Böylelikle İslâmî Türk edebiyatının ilk eseri olan 

Kutadgu Bilig’in yazımından yaklaşık dört asır sonra yarı te’lif yarı tercüme 

de olsa ilk Türkçe biyografik eser yazılmıştır. Çağatay sahasında ise Ali Şîr 

Nevâyî’nin, Devletşâh Tezkiresi ve Molla Câmî’nin Bahâristân’ından ilham 

alarak 1491 yılında yazdığı Mecâlisü’n-nefâ’is’i Türk edebiyatının ilk te’lif 

biyografi eseri olmuştur. Bu eser Türk edebiyatında biyografik eserlerin 

yazımında bir milat olmuş, bilhassa Anadolu sahasında çok zengin bir şu-

arâ tezkiresi yazma geleneğinin teşekkül etmesine vesile olmuştur. XVI. 

asrın başlarında Bursalı Lâmi‘î Çelebi’nin, Molla Câmî’nin Nefehatü’l-üns 

min-hadarâti’l-kuds adlı kitabını Anadolu’da yetişen sûfîleri de ilave ederek 

tercüme etmesi bu türdeki eserlerin yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. Bu 

asrın ilk yarısında kaleme alınan diğer biyografik metinlerden Sehî Bey’in 

Heşt-bihişt’i, Kastamonulu Latîfî’nin Tezkiretü’ş-şu‘arâ’sı, doğrudan Ali Şîr 

Nevâyî’nin tesiri ve onun kanalıyla Fars edebiyatındaki örneklerin model 

alınmasıyla mümkün olabilmiştir. 

Osmanlı dönemi Türk edebiyatı sahasında, Fars edebiyatında ortaya çıkan 

tezkiretü’l-evliyâ ve tezkiretü’ş-şu‘arâ geleneğinin aksine Arap edebiyatında-

ki tabakat geleneğini benimseyerek bu vadide eser kaleme alan ilk kişi Taş-

1 Yusuf Öz, “Tezkire”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2011, C. 41, s. 68.

2 Feridun Emecen, “Osmanlı Kronikleri ve Biyografi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, S. 3, 1999, s. 85.
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köprîzâde Ahmed Efendi’dir. Her padişah dönemini bir tabaka kabul ederek 

Osman Gazi’den Kanuni Sultan Süleyman devrinin ortalarına kadar ömür 

sürmüş 521 âlim ve sûfînin biyografisine yer verdiği eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniy-

ye fî-ulemâ’id-Devleti’l-Osmâniyye isimli Arapça eseri bu sahanın ilk nümûne-

sidir. 1558 yılında kaleme alınan eser, yazıldığı devirden itibaren çok sevilmiş 

ve büyük beğeni toplamış; kısa süre içinde eserin Türkçe tercüme, telhis, 

intihab ve zeyilleri kaleme alınmaya başlanmıştır. eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniy-

ye’ye önce Arapça, ardından da Türkçe zeyiller yazılmıştır. Nev‘îzâde Atâyî, 

Edirneli Mecdî’nin tercümesine Hadâiku’l-hakâ’ik fî-tekmileti’ş-Şakâ’ik adlı 

bir Türkçe zeyil yazmıştır.1 1634 yılında eserini tamamlayan Atâyî, kitabın-

da 1133 şahsın biyografisine yer vermiştir. Atâyî’ye zeyil yazan Uşşâkîzâde 

Hasîb ise yarım kalan Sultan IV. Murad tabakasını ikmâl ederek 562 şah-

sın hâl tercümesine yer verdiği Zeyl-i Şakâ’ik’ı ile zeyil zincirini 1695 yılına 

kadar getirmektedir.2 Nev‘îzâde Atâyî’nin eserine zeyil yazanlardan biri de 

XVII. asır mutasavvıf şairlerinden Sîmkeşzâde Hasan Feyzî Efendi’nin oğlu, 

Emir Buhârî dergâhı postnişîni, şair ve yazar Şeyhî Mehmed Efendi’dir. Bu 

çalışmanın konusunu Şeyhî Mehmed Efendi’nin kaleme aldığı Vekâyi‘u’l-Fu-

zalâ adlı üç ciltlik zeyli oluşturmaktadır.

1 Eser “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Projesi”nin ilk kitabı olarak neşredilmiştir. Bkz. Suat Donuk, (hzl.), 

Nev‘îzâde Atâyî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı Yay., 2017.

2 Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye ve tesirleri, Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye tercüme, telhis, intihap ve zeyilleri, Şakâ’ik-ı 
Nu‘mâniyye geleneğinin teşekkülü, bu biyografi türünün diğer biyografik eserlerden farkları vb. konular 

için bkz. Ramazan Ekinci, (hzl.) Uşşâkîzâde İbrâhîm Hasîb, Zeyl-i Şakâ’ik, İstanbul: Türkiye Yazma 

Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., 2017, s. 53-83.
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I. BÖLÜM
ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ

A. Hayatı1

Şeyhî Mehmed Efendi’nin hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. 

Kaynaklardaki bilgiler birbirinin tekrarından öteye geçmemektedir. Bilinenle-

rin çoğu ise yazarın eserlerinin mahiyeti hakkındadır.

1 Şeyhî Mehmed Efendi’nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilirken aşağıdaki 

kaynaklardan istifade edilmiştir: Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-fudalâ (tıpkıbasım: Abdülkadir 

Özcan), C. 3, İstanbul: Çağrı Yay., 1989, ss. VII-XIII; Fındıklılı İsmet, Tekmileti’ş-Şakâik fî-Hakkı 
Ehli’l-hakâ’ik (tıpkıbasım: Abdülkadir Özcan), İstanbul: Çağrı Yay., 1989, ss. 331-35; Abdülkadir 

Özcan, “Şeyhî Mehmed Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 39, İstanbul, 2010, ss. 82-84; Abdülkadir 

Özcan, “Şeyhî’nin Vekâyiü’l-fudalâ’sının Bilim Tarihi Bakımından Önemi ve Değeri”, Osmanlı 
Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğler, İstanbul: IRCICA Yay., 2001, ss. 117-132; 

Adnan İnce (hzl.), Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-şu‘arâ. Ankara: AKMB Yay., 2005, ss. 442-43; Agâh Sırrı 

Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: TTK Yay., 2008, ss. 360-64; Ali Cânib Yöntem, “On İkinci Asra 

Aid Menba‘ ve Me’hazlardan: Vekâyiü’l-fuzalâ ve Defterdâr ve Silahdâr Târîhleri”, Hayat Mecmuası, 
III/75, Ankara, 1928, ss. 2-3; Ali Uğur, The Ottoman Ulemâ in The Mid-17 th. Century, An Analysis 
Of The Vakâ‘i‘ü’l-Fuzalâ Of The Mehmed Şeyhî Efendi, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1986, ss. XXII-

XXXVI; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, Esmâü’l-müellifîn ve Âsârü’l-musannifîn, C. II, Beyrut, 

1992 (1413), s. 321; Behcet Gönül, “İstanbul Kütüphanelerinde Al- Şakâ’ik Al-Nu‘mâniya Tercüme ve 

Zeyilleri”, Türkiyat Mecmuası, C. VIII, İstanbul, 1945, ss. 136-168; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı 
Müellifleri, C. III, İstanbul, 1342, s. 74; Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî (tıpkıbasım: C. Kurnaz-M. 

Tatcı), C. II, Ankara: Bizim Büro Yay., 2001, s. 2195; Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, C. 1, İstanbul, 1961 ss. 389-391; Franz Babinger, Osmanlı 
Tarih Yazarları ve Eserleri, (çev. Coşkun Üçok) Mersin: KB Yay., 1992, ss. 292-94; Gustav Flügel, 

Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich Königlichen Bibliothek zu Wien, 

I-III, Wien, 1865-67, ss. 396-397; Hanîfzâde Ahmed Tâhir, Âsâr-ı Nev (Kâtib Çelebi- Keşfü’z-zünûn 
an-Esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn ile birlikte), edited and translated by Gustavus Flügel, Londra, 1835, ss. 

576-578; Hans Georg Majer, Vorstudien Zur Geschichte Der İlmiye Im Osmanichen Reich, München:  R. 

Trofenik 1978, ss. 95-100, 307-322; Kâtib Çelebi-Şeyhî Mehmed Efendi, Takvîmü’t-tevârîh, İstanbul, 

1146, s. 4; Komisyon, “Şeyhî Mehmed Efendi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul: Dergâh 

Yay., 1998, s. 148; Mehmet Arslan (hzl.), Mehmed Cemâleddin- Âyine-i Zurefâ, İstanbul: Kitabevi Yay., 

2003, ss. 46-47; Müstakim-zâde Süleymân Sa‘deddin Efendi, Mecelletü’n-nisâb, (tıpkıbasım), Ankara: 

Kültür Bak. Yay., 2000, vr. 283a; Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. II, İstanbul: 

MEB Yay., 1983, s. 788; Nuri Akbayar (hzl.), Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı 

Yurt Yay., 1996, s. 1598; Ramazan Ekinci (hzl.), H. Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî. İstanbul: 

Buhara Yay., 2013, s. 134; Ramazan Ekinci, “ŞEYHÎ, Sîmkeş-zâde Mehmed Efendi”, Türk Edebiyatı 
İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1288. 

[erişim tarihi: 01.01.2017]; Ruhsar Zübeyiroğlu (hzl.), Mecmû‘atü’t-terâcim, Mehmed Tevfik Efendi, 
İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE, Basılmamış Doktora Tezi, 1989, s. 270; Sadık Erdem (hzl.), Râmiz 
ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, Ankara: AKMB Yay., 1994, s. 177; Klaus Kreiser-Serhan Tayşi, (hzl.), Zâkir Şükrî 
Efendi, Die İstanbuler Derwich-konvente und Ihre Scheiche (Mecmu‘a-i Tekaya), Freiburg: Klaus Schwarz 

Verlag, 1980, s. 54.
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1. Adı, Mahlası ve Nisbesi

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ adlı eserin müellfinin ismi Mehmed’dir. Kendisine bu is-

min verilmesinde kültürümüzde yeni doğan erkek evlada, dedesinin isminin 

verilmesi âdetinin tesiri olabilir.1 Edebiyat ve tarihle meşgul olan Mehmed 

Efendi, şiirlerinde “Şeyhî” mahlasını kullanmaktadır. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın 

mukaddimesinde söylediği “bu ‘abd-i kalîlü’l-bizâ‘a ve kasîrü’l-bâ‘a eş-Şeyh 

Mehemmed Şeyhî  ibnü’ş-Şeyh Hasan el-Feyzî”2 hareketle kendisini “eş-Şeyh 

Mehemmed Şeyhî ibnü’ş-Şeyh Hasan el-Feyzî” künyesiyle tanıttığı söylenebi-

lir. Biyografik kaynaklarımızda Şeyhî’nin nisbesi hakkında muhtelif kullanım-

lar mevcuttur. Ayvansarâyî, Şeyh Mehmed Şeyhî Efendi;3 Râmiz, Feyzîzâde 

Şeyhî,4 Müstakîmzâde ve Bağdatlı İsmail Paşa, Şeyhî-i Rûmî;5 Mehmed Cemâ-

leddîn ise Şeyh-i Emîr Buhârî Mehmed Şeyhî Efendi6 şeklinde yazarın nisbe-

sini kaydetmektedirler.

2. Ailesi 

Şeyhî Mehmed Efendi’nin babası Emîr Buhârî Dergâhı şeyhi Sîmkeşzâde 

Şeyh Hasan Feyzî Efendi’dir. Hasan Efendi, Beyazıt’taki Sîmkeşhâne’de had-

deden gümüş ve altın tel çeken Sîmkeş Mehmed Ağa’nın oğludur. Babasının 

mesleğinden ötürü Hasan Efendi, “Sîmkeşzâde” künyesi ile anıldı. 1036’da 

(1626/27) İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz 18 yaşındayken Halvetî şeyhle-

rinden Şeyh Abdülahad Nûrî Efendi’ye intisab etti ve çileye girdi. Belli bir süre 

Bolbolcuzâde Abdülkerim Efendi’nin yerine görev yaptı. Fâzıl Monla Çelebi, 

Dersiâm Sâlih Efendi ve Bıçakçı Mehmed Efendi’den dersler aldı. Nakîbüleş-

râf Kudsîzâde Şeyh Mehmed Efendi’den mülazım olarak tedrîse başladı. Kü-

çük dereceli medreselerde görev yaparak kırk akçe yevmiyeli medreselere tayin 

olana kadar çalıştı. Bundan sonra müderrislik vazifesini bırakarak tamamen 

tasavvufa yöneldi. Bosnevî Şeyh Osman Efendi’den Nakşî icazeti, el-Hâc Ah-

med Dede’den de Mevlevî icazeti aldı. 1062’de (1651/52) Arâkıyyeci İbrahim 

1 Yazara dedesi Sîmkeş Mehmed Ağa’nın ismi verilmiştir. Şeyhî Mehmed Efendi de oğluna, babası Şeyh 

Hasan Feyzî Efendi’nin adını vermiştir.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, I. Cilt vr. 1b.

3 Ekinci, age (2013), s. 134.

4 Erdem, age (1994), s. 177.

5 Müstakimzâde, agy, vr. 283a; Bağdatlı İsmail Paşa, age, s. 321.

6 Arslan, age (2003), s. 46.
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Çavuş Câmi‘i’nde cuma şeyhi oldu. Uzun yıllar bu vazifesini sürdürdü. 1079 

(1668) yılında Kılıç Ali Paşa Câmi‘i’nde Pazartesi günü vâizi, 1086 (1676) 

yılında Emîr-i Buhârî Zâviyesi postnişîni oldu. 2 Safer 1102 (5 Kasım 1690) 

tarihinde İstanbul’da vefat etti. İlk dönem şiirlerinde Şeyhülislâm Yahya Efen-

di’nin tavsiyesiyle Sîmî mahlasını kullanan Hasan Efendi, pîri Abdülahad Nûrî 

Efendi’nin isteği üzerine mahlasını Feyzî olarak değiştirdi. Türkçe Dîvân, Gam-
ze vü Dil, Mi‘râc-nâme, Cevâb-nâme adında eserler kaleme aldı.1

Şeyhî Mehmed Efendi’nin annesinin adı bilinmemektedir. Annesi IV. 

Murad ve Sultan İbrahim devri kadılarından Kulalı Ahmed Efendi’nin (ö. 

1053/1643/44) kızıdır.2 

Şeyhî Mehmed Efendi’nin dayısı Mecdî mahlasıyla şiirler yazan müderris 

şairlerden Mehmed Efendi’dir (ö. 1128/1716).3 Dayısının oğullarından Mus-

tafa4 (ö. 1134/1722) ve Ahmed5 Efendi’ler (ö. 1135/1723) Şeyhî Mehmed 

Efendi’nin süt kardeşleridir.6 

3. Doğum Tarihi ve Yeri 

Şeyhî Mehmed Efendi’nin hayatı ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi veren 

kaynaklardan birisi hâricinde tamamı, yazarın 1078 yılı Recep ayının sonunda 

(Ocak 1668) dünyaya geldiği hususunda hemfikirdir.7 Bilhassa bu tarihi ilk 

bildiren kişi Şeyhî ile yakın münasebetleri olduğu anlaşılan Mirzâzâde Sâlim 

Efendi’dir. Kanaatimizce diğer biyografik kaynaklar Sâlim’in verdiği bilgiden 

hareketle Şeyhî’nin doğum tarihini bildirmişlerdir.

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, II. Cilt vr. 22b-23a.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, I. Cilt vr. 62a.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, II. Cilt vr. 211a.

4 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, III. Cilt vr. 50a.

5 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, III. Cilt vr. 72a.

6 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, III. Cilt vr. 72a.

7 İnce, age, s. 442; Fındıklılı İsmet, age, s. 332; Levend, age, 360; Komisyon, agmd, s. 148; Özcan, agmd, 

s. 82; Ekinci, agmd, [erişim tarihi: 01.01.2017] 

 Yazarın babası Feyzî mahlasıyla şiirler yazan Hasan Efendi, oğlunun doğumuna tarih düşürmüş 

olmalıdır. Zira Şeyhî’nin süt kardeşleri olan Mecdî-zâde Ahmed ve Mustafa Efendi’lerin doğumlarına 

tarih düşürmüştür. Ayrıca Feyzî Hasan Efendi’nin Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da pek çok tarihi bulunmaktadır. 

Bu tarihlerin tamamına yakını dîvânın mevcut nüshasında yer almadığına göre, eserin günümüze 

erişmeyen nüshalarında kayıtlı olmalıdır. Bkz. Ali Osman Coşkun, Sîmkeş-zâde Feyzî Dîvânı, Gazi 

Üniversitesi SBE, Ankara 1990.
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Şeyhî Mehmed Efendi’nin doğum tarihini diğer kaynaklardan farklı şekilde 

belirten tek kişi XIX. asır şuarâ tezkiresi yazarlarından Hacı Mehmed Tevfîk 

Efendi’dir. Tevfîk Efendi’ye göre Şeyhî 1076 (1665/66) yılında doğmuş ve do-

ğumuna da “âşık-ı Hudâ” ‹‹ا ــ ــ  א ›› terkibi tarih düşürülmüştür.1

Mirzâzâde Sâlim Efendi’nin, Şeyhî Mehmed Efendi’nin doğum tarihini ne-

redeyse tam tarih olarak bildirmesi ve Şeyhî ile yakın ilişkilerinin bulunmasın-

dan hareketle belirttiği tarihin, Mehmed Tevfîk Efendi’ye nazaran daha kesin 

olduğu düşünülmektedir. 

Kaynaklarda Şeyhî Mehmed Efendi’nin doğum yeri hakkında herhangi bir 

bilgi yer almamaktadır. Yazarın doğum tarihi olan 1078 (1668) yılında babası 

Şeyh Hasan Feyzî Efendi Topkapı’daki Arâkıyyeci İbrahim Çavuş Câmi‘i’nde 

cuma şeyhi olduğu2 bilgisi gözönünde tutulursa yazarın doğum yerinin İstan-

bul olduğu tahmin edilebilir. 

4. Eğitimi ve İcazeti

Kaynaklarda Şeyhî Mehmed Efendi’nin kimlerden dersler aldığı hususun-

da da kapsamlı bilgi bulunmamaktadır. Şeyhî’nin, eserinde babasından “üstâ-

dım” diye bahsetmesinden hareketle ilk eğitimini babasından aldığı söylene-

bilir. Ayrıca Vekâyi’u’l-Fuzalâ’da Keçeciler İmamı Dâmâdı Hasan Efendi (ö. 

1109/1697) ve Halil Paşazâde İbrahim Efendi’nin (ö. 1109/1697) kendisinin 

hocaları olduğunu ifade etmiştir.3 

22 yaşındayken şeyh olan Şeyhî Mehmed Efendi, icazetini babası Şeyh 

Hasan Feyzî Efendi’den almıştır.4 İcazetini tam olarak ne zaman aldığı bilin-

meyen yazarın, babasından hangi tarikatın icazetini aldığı konusunda kaynak-

larda fazla malumat yer almamaktadır. Sadece Fındıklılı İsmet Efendi Tekmi-
letü’ş-Şakâ’ik fî-Hakkı Ehli’l-hakâ’ik’ta babası Hasan Feyzî Efendi’den Nakşî 

tarikatı icazetini aldığını zikretmiştir.5 Her ne kadar Emîr Buhârî Dergâhı, 

1 Zübeyiroğlu, agt, s. 270.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, II. Cilt vr. 22b.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, II. Cilt vr. 75a, 77b.

4 Bilindiği üzere yazarın babası Şeyh Hasan Feyzî Efendi Halvetî, Nakşî ve Mevlevî icazeti almıştır. Ancak 

her ne kadar üç farklı tarikattan icazet almışsa da Şeyh Hasan Feyzî, Halvetî silsilenin Sivasiyye şubesine 

mensup meşayih arasında zikredilmiştir. Bkz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, (hzl.), Hüseyin Vassâf, Sefîne-i 
Evliyâ, C. III, İstanbul: Kitabevi Yay., 2011, ss. 497-498.

5 Fındıklılı İsmet, age, s. 333.
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Nakşî tekkesi olarak bilinmekteyse de diğer tarikatlara intikal ettiği de bilin-

mektedir.1 Yazarın Nakşî şeyhlerin yer aldığı silsilelede yer almaması, Fındıklılı 

İsmet’in verdiği bilginin sıhhatini tehlikeye düşürmektedir. 

5. Mesleği ve Görevleri

Her ne kadar kaynaklarda ders aldığı hocaların kimler olduğu hususunda 

bilgiler az olsa da yazdıklarından iyi bir eğitim aldığı anlaşılan Şeyhî Mehmed 

Efendi, medrese tahsilini tamamladıktan sonra Ebu Sa‘îdzâde Feyzullah Efen-

di’nin (ö. 1110/1699) yanında tezkireciliğe başladı. Ebu Sa‘îdzâde Feyzullah 

Efendi’nin 1095 yılı Zilhicce’sinde (Kasım-Aralık 1684) ikinci kez Anadolu 

kazaskerliğine tayin olması2 hasebiyle tahsis edilen mülazemetlerden birisi, 

1096 yılı Cumâdelâhire’sinde (Mayıs-Haziran 1685) Şeyhî Mehmed Efendi’ye 

verildi.3 Böylelikle henüz on sekiz yaşında iken mülâzım oldu ve alt derecede-

ki medreselerde göreve başladı. Kısa sürede kırk akçelik medreselerden birine 

tayin oldu. 1102 yılı Safer’inde (Kasım 1690) babasının vefatı üzerine onun 

yerine Edirnekapısı dışında Otakçılar’da bulunan Emîr Buhârî Dergâhı şeyhli-

ğine getirildi. Vefatına kadar bu dergâhta dersler verdi ve şeyhlik yaptı.

6. Evliliği ve Çocukları

Tam olarak ne zaman ve kiminle evlendiği bilinmeyen Şeyhî Mehmed Efen-

di’nin, Hasan isminde bir oğlu vardır. Oğluna, babası Hasan Feyzî Efendi’nin 

ismini vermiştir. Hasan Efendi’nin hayatı ve faaliyetleri hakkında çok az bilgi 

bulunmaktadır. Şeyhî’nin müsveddelerinden hareketle Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın 

Cild-i Sâlis’ini tebyiz eden Hasan Efendi’nin hattatlığı bilinmektedir. Ta‘lik 

hatla çoğalttığı iki eser, günümüze erişmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha-

nesi Türkçe Yazmalar Revan 1228’de kayıtlı Sefâret-nâme-i Sultan Ahmed Han 

ve aynı kütüphanede Revan 2023’te kayıtlı Mecmû‘a Hasan Efendi tarafından 

çoğaltılmıştır. Mecmuadaki istinsah kaydından hareketle Hasan Efendi’nin 

1157 (1744/45) yılında hayatta olduğu tespit edilmiştir.4

1 Zâkir Şükrî Efendi’nin Mecmûa-i Tekâyâ’sında yer alan meşâyih listesinden tekkenin 1086’da (1675-

76) Halvetiyye’nin Sivasiyye koluna, 1144’te Kâdiriyye’ye (1731-1732) intikal ettiği, meşihatın 1240 

(1824-25) yılında tekrar Nakşibendiyye’ye bağlandığı görülmektedir. Bkz. M. Baha Tanman, “Emîr 

Buhârî Tekkesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1995, C. 11, s. 128.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, II. Cilt vr. 80a.

3 İnce, age, 442; Erdem, age (1994), 177.

4 Karatay, age, C. I, s. 283-284, C. II, s. 356.
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7. Vefatı ve Mezarı

Şeyhî Mehmed Efendi’nin vefat tarihi hususunda kaynaklarda ihtilaf 

mevcuttur. Kâtib Çelebi’nin Takvîmü’t-tevârîh’ini ve Şeyhî’nin Zeyl-i Takvî-
mü’t-tevârîh’ini kısmî ilâvelerle neşreden İbrahim Müteferrika, Şeyhî’nin ölüm 

tarihini 1145 Zilhicce’si (Mayıs-Haziran 1733) olarak bildirmektedir.1 Ayrıca 

XVIII. asır biyografi yazarlarından Râmiz, Müstakimzâde Süleyman Sa‘ded-

dîn ve Ayvansarâyî Hüseyin Efendi, XIX. asır biyografi yazarlarından Mehmed 

Cemâleddin, Mehmed Süreyyâ ve Bağdatlı İsmail Paşa, XX. asır biyografi ya-

zarlarından Bursalı Mehmed Tâhir ve Mehmet Nâil Tuman Şeyhî’nin 1145 

(1732/33) yılında vefat ettiğini bildirmektedirler. Bunlardan sadece Ayvan-

sarâyî vefatına düşürülmüş olan “a‘zamü’l-esmâ’ sene 1145”2 tarihini zikret-

mektedir.

İstanbul’daki tekkelerde postnişînlik yapmış meşayihin listesini veren Zâkir 

Şükrî Efendi Mecmû‘a-i Tekâyâ’sında Şeyhî’nin 1144’te vefat ettiğini bildir-

mektedir. XIX. asır şairler tezkiresi yazarlarından Mehmed Tevfîk Efendi ve 

Vekâyi’u’l-Fuzalâ’ya Tekmiletü’ş-Şakâ’ik fî-Hakkı Ehli’l-hakâ’ik adıyla zeyl yazan 

Fındıklılı İsmet Efendi ise Şeyhî’nin vefatını 15 Muharrem 1144 (20 Tem-

muz 1731) tarihi olarak bildirirler. Yazarın vefatına düşürülen “zamân-ı hâtime 

1144”3 ve “‘abd-i huceste 1144”4 tarihlerini belirtmektedirler. Ayrıca Mehmed 

Tevfîk Efendi, Şeyhî’nin mezar taşındaki hattın celî hat olduğunu ve bunun 

Eğrikapılı Mehmed Râsim5 tarafından nakşedildiği ifade etmektedir. Kabrinin 

yerini ise en ayrıntılı şekilde sadece Fındıklılı İsmet Efendi bildirmektedir:

“Edirnekapısı hâricinde seccâde-nişîn olduğu dergâh ile Şeyhülislâm Kemâl 

Paşa-zâde hazretlerinin türbe-i şerîfleri miyânındaki küçük makâbirde ve der-

gâhın minâresine yakın olan tarafda pederinin yanına defn ile rahmet-i Rabb-i 

Rahîm’e vedî‘a edildi.”6

1 Takvîmü’t-tevârîh, İbrahim Müteferrika Neşri, s. 157.

אء 2 ا ا
א 3 אن  ز
4  
5 Eğrikapılı Mehmed Râsim hattatlığının yanı sıra şairliğiyle de tanınmaktadır. Şeyhî’nin vefatı hakkında 

belki bir tarih düşürmüştür düşüncesiyle başta Eğrikapılı Mehmed Râsim’in olmak üzere Râşid Mehmed 

Efendi, Çelebizâde Âsım, Mirzâzâde Sâlim, Mirzâzâde Ahmed Neylî, Arpaemînizâde Sâmî, Nahîfî vb. 

Şeyhî’nin çağdaşı olan birçok şairin divanı taranmış, ancak bu hususta bir sonuç elde edilememiştir.

6 Fındıklılı, age, s. 334.
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Fındıklılı İsmet, eserinde farklı bir şahıstan bahsederken sözü yine Şey-

hî’nin kabrine getirerek şunları söylemektedir:

“Edirnekapısı hâricinde Hazret-i Emîr-i Buhârî Dergâhı’nın yanındaki kü-

çük kabristânda Şakâ’ik-ı Nu’mâniyye’nin bu eser-i ‘âcizânemden mukaddemki 

zeylin müellifi Şeyhî Efendi’nin kabr-i meşhûru kurbünde defn ile vedî’a-i rah-

met-i Rabb-i Gafûr kılındı.”1

Fındıklılı İsmet’in bu ifadeleri ve Mehmed Tevfîk Efendi’nin Şeyhî’nin me-

zar taşındaki hattın türü ve bunun hattatına kadar ayrıntılı bilgi vermeleri Şey-

hî’nin kabrini gördüklerinin açık birer delilidir. Bu sebeple diğer yazarların ak-

sine Şeyhî’nin vefat tarihini Fındıklılı İsmet ve Mehmed Tevfîk’in bildirdiği 15 

Muharrem 1144 (20 Temmuz 1731) olarak kabul etmek daha doğru olacaktır. 

Şeyhî’nin postnişîn olarak görev yaptığı Emîr Buhârî Tekkesi, I. Dünya 

Savaşı sırasında bir kaza sonucu Metris Kışlası önünden atılan bir Ramazan 

topunun güllesiyle harap olmuş ve kalıntıları Vakıflar tarafından 1942’de en-

kazcıya satılmış2 ve buradaki mezarlarla birlikte Şeyhî’nin mezarı da çevre yolu 

yapımı esnasında ortadan kaldırılmıştır.3

Şeyhî’nin çağdaşı olan Mirzâzâde Sâlim Efendi onu iyi huylu, sakin yaradı-

lışlı, ahlaklı ve edepli, zeki, her şeyin doğrusunu öğrenme ve gerçekleri yazma 

hususunda itinalı, dünya hırslarından uzak bir kişi olarak tarif etmektedir.4 

Tezkire yazarı Râmiz ise Şeyhî’yi uğurlu bir yaratılışa sahip, melek tabiatlı ola-

rak tavsif eder. Bilgi birikimi hakkında ise onun faydalı ilimlerde akranlarıyla 

aynı seviyede, bilhassa edebiyat ve tarihte olgunluk derecesine yakın bir ko-

numda bulunduğunu söyler.5

B. Edebî Şahsiyeti

1. Şairliği

Klasik Türk Edebiyatı şairleri şiirlerinde kendi adlarını kullanmak yerine 

“mahlas” denilen takma bir ad kullanmayı tercih etmiş ve edebiyat dünyasında 

1 Fındıklılı, age, s. 169.

2 Baha Tanman, “Emîr Buhârî Tekkesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1995, C. 11, s. 128.

3 Özcan, agmd, s. 82.

4 İnce, age, s. 443.

5 Erdem, age (1994), s. 177.
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bu takma adlarıyla tanınmışlardır.1 Şairlerin gayesi şiire başladıkları ilk günden 

itibaren muhtelif zamanlarda kaleme aldıkları şiirlerini etrafındakilere okuya-

rak, vererek veya kimseye göstermeden biriktirerek günün birinde dîvânlarını 

tertip edip dîvân sahibi bir şair olmaktır.2 Bir şairin edebî şahsiyetinin değer-

lendirilmesinde en önemli kaynak, tertip ettiği dîvânıdır. 

Emîr-i Buhârî Tekkesi şeyhi Mehmed Efendi de babası vasıtasıyla yabancı-

sı olmadığı edebiyat dünyasında kendisine Şeyhî mahlasını seçerek girmiştir. 

Bu mahlas, edebiyat tarihimiz boyunca birçok şair tarafından tercih edilmiş-

tir. Mustafa İsen, aynı mahlası kullanan şairlerle alâkalı araştırmasında 23 şa-

irin “Şeyhî” mahlasını kullandığını tespit etmiştir.3 En güncel edebiyat tarihi 

bilgilerinin bulunduğu Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde “Şeyhî” mahlasını 

kullanan 28 şair bulunmaktadır.4 Bunlar arasında şiirleriyle en meşhur olanı 

hiç şüphesiz klasik Türk şiirinin de kurucuları arasında zikredilen Germiyan-

lı Şeyhî’dir. Geriye kalan Şeyhî mahlaslı şairler arasında, şairliğinden ziyade 

nâsirliğiyle meşhur olanı ise Emir Buhârî Tekkesi postnişîni Şeyhî Mehmed 

Efendi’dir. Her ne kadar bazı kaynaklarda Şeyhî Mehmed Efendi’nin dîvân sa-

hibi olduğu ifade edilse de bugün itibariyle bu eser elde değildir. Bir gazelinin 

3 beyti, bir tahmisinin ilk bendi, bir gazelinin son beyti, 31 beyitlik bir cülû-

siyye kasidesi ve Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’daki birkaç manzumesi hâricinde Şeyhî’nin 

günümüze erişmiş başka şiiri yoktur. Dolayısıyla Şeyhî’nin şairliği hakkındaki 

değerlendirmeler sathî kalacaktır. 

1 Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, C. 9, s. 395.

2 Akün, agmd, s. 396.

3 Mustafa İsen, “Dîvân Edebiyatında Mahlasdaş Şairler”, Tezkireden Biyografiye, Kapı Yay., İstanbul 2010, 

s. 215.

4 1) Şeyhî Yusuf Sinaneddin (ö. 1431), 2) Çakşırcı Şeyhî (ö. 1451?1481?), 3) Şeyhî Şeyh Salman (?) 4) 

Sinan Efendizâde Şeyh Mehmed Şeyhî (ö. 1563) 5) Tayyibzâde Mehmed Şeyhî (ö. 1591), 6) Şeyhî 

Hayreddin (1608) 7) Şeyhî-i Burnaz (?) 8) Şeyhî Lutfullah Çelebi (ö. 1632), 9) Şeyhî Nakibzâde 

(ö. 1633) 10) Allâme Şeyhî Mehmed Efendi (ö. 1635) 11) Şeyhî Abdülmecid Sivasî (ö. 1639) 12) 

Merhabazâde Ahmed Şeyhî Efendi (ö. 1666), 13) Şeyhî Nakibzâde Seyyid Çelebi (ö. 1669),14) 

Ayaşîzâde Seyyid Mehmed Şeyhî (ö. 1670), 15) Kudsîzâde Mehmed Şeyhî Efendi (ö. 1674) 15) 

La‘lîzâde Şeyh Mehmed Şeyhî Efendi (ö. 1706) 16) Şeyhî Şeyh Mehmed Memiş Efendi (ö. 1723), 17) 

İstanbullu Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi (ö. 1729) 18) Sîmkeşzâde Feyzî’nin oğlu Şeyh Mehmed Şeyhî 

Efendi (1731) 19) Bursalı Şeyhî Şeyh Mehmed (ö. 1738) 20) Kargazâde Mustafa Şeyhî (ö. 1730-54 

arası) 21) Karaferyeli Lambazâde Şeyhî Mustafa Efendi (ö. ?), 22) Vanlı Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi, 

23) Urlalı Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi (ö. ?) 24) Diyarbakırlı Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi (ö. 1819) 25) 

Köstendilli Süleyman Şeyhî (ö. 1819) 26) Şeyhî Celaleddin Dede (ö. 1908), 27) Şeyhî Gavremzâde (ö.? 

), 28) Kırşehirli Şeyhî Mehmed (ö.?)
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Şeyhî Mehmed Efendi’nin şiirleri hakkında edebiyat tenkitçisi hüviyetin-

deki tezkire yazarları, fazla görüş beyan etmemişlerdir. Bu hususta düşünce-

lerini bildiren tek kişi Şeyhî’nin de çağdaşı olan Mirzâzâde Sâlim Efendi’dir. 

Sâlim, Şeyhî’nin şiirleri hakkında şunları söyler:

“… kudemâ reftârı üzre nâzik eş‘ârı ve hayli hoş güftârı vardır.”1

Râmiz ise Şeyhî’nin şiir ve inşâda akranları ile aynı seviyede olduğunu söyler.2

Mehmed Tevfîk Efendi ise Şeyhî’nin şiirlerinin “şeyhâne” olduğunu ifade 

eder.3

Biyografik kaynakların hemen hemen tamamı Şeyhî’nin şiirlerine örnek 

olarak Mirzâzâde Sâlim’in bildirdiği şu şiiri vermiştir:

Eserse gülşen-i sebz-i dile nesîm-i ümîd

Hayât-ı tâze verir câ-be-câ şemîm-i ümîd

Döner piyâle-sıfat hıdmetinde sâki-i hûş

Olursa bezm-i gam-ı yârda nedîm-i ümîd

Erer tecellî-i maksûda Şeyhiyâ bir gün

Gelirse Tûr-ı niyâza eger kelîm-i ümîd4

Ayvansarâyî ise Şeyhî’nin, babası Hasan Feyzî’nin bir şiirine yazdığı tahmi-

sin ilk bendini örnek olarak sunmuştur:

Derûnunda edip ‘aşkı îkâd n’eylersin

Kafesden murg-ı cânı eyleyip âzâd n’eylersin

Yeniden eyleyip derd-i nihânı yâd n’eylersin

Nihân et derd-i ‘aşkı eyleyip feryâd n’eylersin
Cihânı etdin ey dil âh ile berbâd n’eylersin5

1 İnce, age, s. 443.

2 Erdem, age (1994), s. 177.

3 Zübeyiroğlu, agt, s. 270.

4 İnce, age, s. 443.

5 Ekinci, age, (2013), s. 134.
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Bursalı Mehmed Tâhir ise diğer kaynaklardan farklı olarak şu beytini ikti-

bas etmiştir:

Sakın aldanma lu‘betbâz-ı dehrin mekrine Şeyhî

Neler peydâ ider ol bu kebûdî çâdır altında1

Yazar, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da Sultan III. Ahmed’in tahta çıkışından bahseder-

ken kendisinin kaleme aldığı cülûsiyyeyi de okuyucusuyla paylaşır:

Hoşâ dem kim berîd-i hoş-nüvîd-i müjde-peymâyî

Vürûd itdükde leb-rîz-i neşât itdi bu dünyâyı

Hoşâ dem kim vezânî-i nesîm-i müjde-bâd ile

Sabâveş ‘âlem itdi sâha-i şâdîde pûyâyı

Ne müjde müjde-i şâdî-fezâ-yı cümle-i ‘âlem

Ne müjde müjde-i behcet-fezâ-yı neşve-bahşâyî

Ne müjde müjde-i şevk-ı cülûs-ı ma‘delet-pîrâ

Ne müjde müjde-i sultân-ı dîn-i re’fet-efzâyî

Ne müjde ya‘ni sad ikbâlle Hân Ahmed-i Sâlis

Şeref-yâb eyledi el-hamdü li’llâh taht-ı vâlâyı

Bi-hamdi’llâh yüzi güldi cihânun feyz-i re’fetle

Açıldı gonçe-i ümmîd-i bâğ-ı behcet-ârâyî

Olup mihr-i vücûdı zîr-i ebr-i savn-ı Bârî’de

Bu dem nûr-ı tulû‘iyle münevver kıldı dünyâyı

Zihî yek dâne dür-i bahr-i re’fet mevc-i şevket kim 

Odur zîver-dih-i tâc u serîr-i milket-ârâyı

Bahâr-ı gülbün-i re’fet gül-i hoş-bû-yı devlet kim

Çerâğ-ı bezmgâh-ı ma‘deletdür pertev-i râyı

1 Bursalı Mehmed Tâhir, age, s. 74.
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Himem dil-beste-i dest-i kerem-mu‘tâdıdur her dem

Kerem fermân-ber-i Dârâ-yı tab‘-ı mekrümet-zâyî

Nigâh-ı iltifât-âmîzi ihyâ-kerde-i ‘âlem

Dem-i cân-bahşı reşkîn-sâz-ı enfâs-ı Mesîhâyî

Olur şermende-i tab‘-ı kerîmi kulzüm-i re’fet

İder dest-i ‘atâ-bahşı hacîl ebr-i güher-zâyı

Eger nazm-ı dür-i eltâfını gûş eylese ol dem

Felek hall eyler idi reşkle ‘ıkd-ı Süreyyâ’yı

Penâh-ı merhamet zîb-i sarây-ı ‘âli-i şevket

Tırâz-ı efser-i devlet şeh-i taht-ı mu‘allâyî

Zihî sultân-ı ‘adl-ârâ ki şâdî-i cülûsiyle

Makâmât-ı meserret kıldı hakkâ sahn-ı gabrâyı

Nizâmü’l-mülk-i ‘adl-âver şehenşâh-ı zafer-yâver

K’ider fermânına münkâd dehr-i kîne-peymâyı

Vücûd-ı re’fet-âlûd-ı hümâyûnı ider ihyâ

Be-her dem rûhveş cism-i cesîm-i sahn-ı gabrâyı

Misâl-i âyet-i rahmet vücûd-ı pâkidür her dem

Hayât-efzâ-yı tab‘-ı intizâm-ı dâd-pîrâyî

Olup dârü’ş-şifâ dergâh-ı ‘adli haste-i hüzne

Tabîb-i cûdı eyler zinde her ehl-i temennâyı

Şehenşâh-ı serîr-i lutf u dâd-ârâ-yı re’fet kim

Pür itdi cûd u ihsânı basît-i sahn-ı gabrâyı

O sultân-ı serîr-ârâ-yı cûd u şevketün lâyık

Olursa sahn-ı lutfında felek pür-çetr-i fersâyî
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O ser-tâc-ı mübâhât-ı cihânı eylemiş Mevlâ

Sarây-ı ‘âleme ser-mâye-i şâdî-i garrâyî

Keremde mekrümetde zât-ı ‘âlî-şânı olmışdur

Hacâlet-bahş u reşkînsâz-ı rûh-ı Hâtem-i Tâyî

Şehenşâhâ penâhâ ma‘deletgâhâ Hudâvendâ

Misâl-i rûh ihyâ itdi lutfun cism-i dünyâyı

Vücûd-ı bî-nazîrün zıll-ı Hak’dur sâye-i lutfun

Sitemden pâk ü ‘ârî kıldı dehr-i kîne-peymâyı

Hudâ göstermesün eksikliğün ey mâh-ı evc-i cûd

Münevver ide her gün mihr-i zâtun sahn-ı gabrâyı

İdüp ser-levha-i dîbâce-i midhat sıfâtun hep

Senâ-yı zâtunı itmekde ‘âlem verd-i zîbâyî

Ne mümkin lâyıkınca midhat-i zât-ı hümâyûnun

Ne denlü eylesem sahn-ı medîhünde bu da‘vâyı

Garaz ‘arz-ı le’âlî-i du‘â-yı hayrdur Şeyhî

Du‘â meydânı içre eyledüm âgâz-ı pûyâyı

Müşerref eyleye zât-ı hümâyûnun mede’l-eyyâm

Hezârân ‘adl ü şevketle hemîn taht-ı mu‘allâyı

Olup eyyâm-ı ‘adlün mevsim-i şâdî-i ‘âlem zîb

Der-i zâtun ola zîb-i sarây-ı hıfz- ı Mevlâyî1

Hem bu şiirlerden hem de Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın mukaddimesindeki man-

zumelerden hareketle şairin klasik Türk şiirinin genel kaidelerine çoğunlukla 

bağlı olduğu görülmektedir. Mevcut şiirlerinin tamamında aruz veznini kul-

lanmıştır. Mutasavvıf şairlerde görülen aruz ve kafiye kusurlarına Şeyhî’nin 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, II. Cilt vr. 242a-242b.
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şiirlerinde fazla rastlanmamaktadır. Türkçenin aruza uygun bir dil olmama-

sı hasebiyle hemen hemen bütün şairlerimizin Türkçe kelimelerde yaptıkla-

rı imâle-i maksûreler Şeyhî’nin şiirlerinde bulunmaktadır. Ayrıca mutasavvıf 

şairlerin lafız güzelliği ve ses ahenginden ziyade manayı ön plana çıkarttıkla-

rı bilgisi gözönünde tutulduğunda, Şeyhî’nin hem söz güzelliği ve ahengine 

hem de manaya önem verdiği görülmektedir. Klasik Türk Edebiyatı’nın belirli 

mecaz ve mazmunlarını şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Bilhassa cülûsiyye 

kasidesindeki telmih, teşbih, istiare ve tekrîrler onun rahatlıkla dîvân şairleri 

zümresine dâhil edilebileceğinin delilidir. 

2. Nâsirliği

Şeyhî Mehmed Efendi’nin nâsirliği hakkında bizlere kaynaklık edecek üç 

eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, diğerle-

ri Kâtib Çelebi’nin Takvîmü’t-tevârîh’i ve Cihânnümâ’sına yazdığı zeyillerdir. 

İkinci eser her yılda vukû bulan mühim hadisatın birer satırlık naklinden iba-

ret olduğu için Şeyhî Mehmed Efendi’nin nâsirliğinin değerlendirilmesi husu-

sunda fazla bir katkı sağlamaz. 

Şeyhî Mehmed Efendi’den bahseden bütün kaynaklar onu, kaleme aldığı 
Vekâyi‘u’l-Fuzalâ sebebiyle övmektedirler. Bu övgüye mazhar olmasının sebebi 

yazarın kullandığı dil ve üslûptan ziyade verdiği bilgilerin sıhhati ve ele aldığı 

dönemi seleflerinden farklı olarak her yönüyle değerlendirmesidir. 

Mirzâzâde Sâlim Efendi, onun nâsirliği hususunda bilgi vermeksizin biyog-

rafik eser yazmanın sıkıntı ve zorluklarından bahsederek Şeyhî’nin ne kadar 

büyük bir iş başardığına değinir ve kaleme aldığı tezkiresinde Vekâyi‘u’l-Fu-
zalâ’dan sıklıkla faydalandığını ifade eder.

Râmiz Efendi, Şeyhî’yi inşâ ilminde mahir bulmasına ve onun Vekâyi‘u’l-Fu-
zalâ’sını eşşiz bir eser olarak takdir etmesine rağmen kullandığı dil ve üslûbu 

üstü kapalı bir şekilde eleştirir:

“… tezyîl ü tekmîl idüp böyle bir eser-i bî-nazîre muvaffak olmuşlardır. 

Egerçi ta‘bîrât-ı berâ‘a-i hâme-i münşiyâneden âzâde, elfâz-ı sâde ile şeyhâne 

edâ olunmuş bir târîh-i ra‘nâdır.”1

1 Erdem, age (1994), s. 177.
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Fındıklılı İsmet Efendi ise Şeyhî’nin, yaşadığı devirde inşâ ilmiyle eserler 

yazma ve söz süslemede âriflerin beğenilmişleri arasında olduğunu zikreder.1

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın mukaddimesinde ve bazı devlet büyüklerinin biyogra-

filerinde görüldüğü üzere Şeyhî inşâ ilminin inceliklerine vâkıf olan ve istediği 

takdirde rahatlıkla süslü bir dil ve münşiyâne bir üslûpla eser kaleme alabile-

ceğini göstermiştir. Onun, eserinde külfetsiz bir dil ve tumturaklı ifadelerden 

uzak duruşu sanat kaygısından ziyade, doğru ve anlaşılır bilgi vermeyi önplan-

da tutmasına bağlanabilir.

C. Eserleri

Şeyhî Mehmed Efendi’nin bugün itibariyle bilinen eserleri şunlardır:

1.Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Bu eser hakkında II. bölümde ayrıntılı bilgi verilecektir.

2. Takvîmü’t-tevârîh Zeyli

Takvîmü’t-tevârîh Kâtib Çelebi’nin, Hz. Âdem’in dünyaya gelişinden 1058 

(1648/49) tarihine kadarki hadiseleri kronolojik şekilde anlattığı eseridir. 

Türklerdeki ilk ve tam manasıyla kronolojik eser olan Takvîmü’t-tevârîh, Kâtib 

Çelebi’nin ikinci eseridir.2 Arapça ve Türkçe Fezleke isimli tarihler yazan Kâtib 

Çelebi Takvîmü’t-tevârîh’ini iki ay gibi kısa bir sürede yazmış3 cedveller hâlinde 

her yıl vukû bulan önemli hâdisâtı bildirmiştir. Şeyhî Mehmed Efendi’ye izâfe 

edilen Takvîmü’t-tevârîh Zeyli ise 1058’den (1648/49) 1144 (1731/32) yılına 

kadarki mühim vak‘aları bildirmektedir. Şeyhî, Kâtib Çelebi’nin biyografisin-

de birçok eseri yanında Takvîmü’t-tevârîh’ten de söz ettiği hâlde bu esere bir ze-

yil yazdığını söylemez. Yüksek bir ihtimal yazar, bu zeyli yazmaya Vekây‘iu’l-Fu-
zalâ’yı tamamladıktan sonra karar vermiştir. Çünkü zeyildeki kronoloji 1144 

yılına kadar uzanmaktadır. 

Matbaa kurulunca basılan ilk kitaplar arasında yer alan Takvîmü’t-tevârîh, 
İbrahim Müteferrika tarafından yeniden düzenlenmiş, cedvelleri kaldırıla-

1 Fındıklılı İsmet, age, s. 334. 

2 M. Tayyib Gökbilgin, “Kâtib Çelebi’nin Kronolojik Eser: Takvîmü’t-tevârîh”, Kâtib Çelebi, Hayatı ve 
Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara: TTK Yay., 1985, s. 102.

3 Orhan Şaik Gökyay, “Kâtib Çelebi”, TDV Diyânet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2002, C. 25, s. 39.
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rak Şeyhî Mehmed Efendi’nin zeyli ile birleştirilmiş, 1144-1146 (1731/32-

1733/34) yılları arasındaki hâdisâtın kronolojisi ise bizzat İbrahim Müteferrika 

tarafından ilave edilerek neşredilmiştir.1 

İbrahim Müteferrika hazırladığı Takvîmü’t-tevârîh ve Zeyli’nde, baş tarafta 

Şeyhî’nin neredeyse Uşşâkîzâde Hasîb’den aynı şekilde alıntıladığı Kâtib Çele-

bi biyografisine “Menâkıb-ı Kâtib Çelebi” adıyla yer vermiş ve mukaddimede 

Şeyhî Mehmed Efendi’nin Takvîmü’t-tevârîh Zeyli’ni bildirmiştir.2 Şeyhî’nin 

eseri 135. sayfadan itibaren başlamaktadır. İbrahim Müteferrika’dan sonra 

eserden bahseden kaynaklar arasında Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tekmile-
tü’ş-Şakâ’ik fî-Hakkı Ehli’l-hakâ’ik, Mehmed Cemâleddîn’in Âyine-i Zurafâ’sı 

ve Bursalı Mehmed Tâhir’in Osmanlı Müellifleri gelmektedir. Diğer kaynak-

larca pek bilinmeyen bu eserin müstakil bir nüshası tespit edilememiştir. Bu 

kitabın en önemli kaynağı yazarın Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sıdır. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da 

Şeyhî her tabakanın sonunda cereyân eden önemli hâdisâtı zikrettiğinden Tak-
vîmü’t-tevârîh Zeyli’ni yazarken önceki eserinden istifade etmiştir. Bilhassa vü-

zerâ-yı izâm, meşâyih-i İslâm, kuzât-ı Rumeli ve Anadolu, nukabâ-yı kirâm, 

İstanbul kadıları, yeniçeri ağaları, kapdan-ı deryalar ve Mısır valilerinin nasb 

ve azil tarihlerini belirten cedvellerdeki 1058-1144 (1648/49-1731/32) ara-

sındaki kayıtların tamamı Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’dan alınmadır. 86 yıllık uzun bir 

dönemin mühim vak‘alarını kronolojik olarak bildirmesine rağmen eser, Kâtib 

Çelebi Takvîmü’t-tevârîh’inin gölgesinde kalmış ve fazla tanınmamıştır.

3. Cihânnümâ-yı Avrupa

Şeyhî’ye izâfe edilen eserlerin bir başkası Cihânnümâ-yı Avrupa’dır. Kütüp-

hane kayıtlarında ve kataloglarda bu isimle kayıtlı bir eser bulunmamaktadır. 

Eserden bahseden kaynaklar Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tekmiletü’ş-Şakâ’ik’ı ve 

oryantalist Franz Babinger’in Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri’dir. Her iki 

kaynak da eserin mahiyetine dair bilgi vermezler. Babinger eserle alâkalı şunları 

söylemektedir:

“Şeyhî adında birisi tarafından yazılıp 1145/1732 yılında tamamlanmış ol-

duğu rivayet edilen ve İstanbul’da Hamidiyye Kütüphanesi’nde bir yazması 

1 Gökbilgin, age, s. 110.

2 İbrahim Müteferrika (hzl.), Takvîmü’t-tevârîh, [ty], s. 4.
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bulunan (Esad Nu: 932/933) Cihânnuma-i Avrupa adlı eserin bu Şeyhî ile 

ilgisi olup olmadığı aydınlanmak gerektir.”1 

Babinger’in bildirdiği katalog numarasında böyle bir eser bulunmamak-

tadır. Katalog numaralarının değişebileceği ihtimali gözönünde bulundurula-

rak Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye koleksiyonundaki bütün 

yazmalar taranmış ve katalogda bildirilmemesine rağmen eserin sonundaki 

ferâğ kaydından Şeyhî Mehmed Efendi’ye âidiyeti kesin olan bir yazma tespit 

edilmiştir. Hamidiye 932’de kayıtlı bu kitap ilk cild(ler)i eksik bir coğrafya 

kitabıdır. Eksik olan bu yazmada eserin ismine dair herhangi bir kayda rastlan-

mamış, ancak muhtevadan hareketle Fındıklılı İsmet ve Babinger’in bahsettiği 

Cihânnümâ-yı Avrupa’nın bu eser olduğu düşünülmektedir.

Nüsha Tavsifi: 

Cilt ölçüleri bildirilmemiş ve cilt görüntüleri elde bulunmayan yazmanın 

tamamı 243+I varaktan meydana gelmektedir. Yazmanın zahriyesinde herhan-

gi bir bilgi yer almamaktadır. Sarı renkli bir kağıda sahip yazmanın bütün yap-

raklarına altın yaldızlı cedvel çizilmiş, nesih kırması bir hatla asıl kısımlar siyah, 

başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış, vurgulanmak istenen kısımların üstü 

kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Satır sayısı bazı varaklarda değişmekle birlikte 

umumiyetle 35’tir. 23b-24a, 29b-30a, 51b-52a, 52b-53a, 59b-60a, 72b-73a, 

73b-74a, 83b-84a, 87b-88a, 93b-94a, 98b-99a, 99b-100a, 116b-117a, 

122b-123a, 123b-124a,141b-142a, 153b, 165b-166a, 180b-181a, 192b-193a, 

197b-198a, 212b-213a varaklarında toplam 22 harita bulunmaktadır. 

Başı: 1b: Bâb-ı der-beyân-ı kısm-ı Avrupa. Bu kısm dünyânun dördinci 

kısmıdur.

Sonu: 243a: Aroba (?) dirler. Toprağı münbitdür. Ekser-i halkı İspanya 

âdemleridür.

243a varağında tamamlanan eserin sonundaki ferâğ kaydında şu bilgi mev-

cuttur:

“Temmü’l-kelâm bi-tevfîkı’l-Meliki’l-‘Allâm ve salla’llâhu ‘alâ seyyidinâ 
Muhammedün ve âlihî ve sahbihî ecma‘în. Kad vaka‘e’l-ferâğ min-tahrîri hâ-

1 Babinger, age, s. 295-296. (Alıntıdaki imlâ Babinger’e aittir.)
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ze’n-nüshati ‘alâ-yedi ez‘afi’l-‘ibâd eş-Şeyh Mehemmed Şeyhî ibnü’ş-Şeyh Ha-

san el-Feyzî fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min-Şevvâli’l-mükerrem sene sebt ve 

selasîn ve mi’e ve elf.” (26 Şevvâl 1137/8 Temmuz 1725)

Babinger’in bahsettiği katalog numarası ve bildirdiği tarih ile bu yazmadaki 

tarih kaydı örtüşmediğine göre eserin, bugün elde olmayan veya kataloglara 

yanlış şekilde kaydedildiği için yeri tespit edilemeyen tam bir nüshası bulun-

maktadır. 

Hamidiye 933 numarada “Ahvâl-i Memleket-i Nasârî” adıyla kayıtlı II+250+I 

varaklık bir yazma bulunmaktadır. Hamidiye 932 numarada kayıtlı yazmanın 

farklı bir nüshası olan bu yazmada haritalara yer verilmemiştir. Eserin başına 2 

varaklık bir fihrist ilave edilmiş ve ana metin içinde bölüm geçişleri der-kenârda 

ayrıca belirtilmiştir. Eserin sonunda ferağ kaydı da bulunmadığından, sadece bu 

nüshayı gören bir kişi hem eser hem de yazarı hakkında bilgi sahibi olamaz. 

Mahiyeti: 

Bilindiği üzere Kâtib Çelebi’nin Cihânnümâ adlı eserinin iki farklı te’lif 

süreci vardır ve her iki te’lif de maalesef yarım kalmıştır. Sadece müslüman 

yazarların kaleme aldığı mesâlikü’l-memâlik ve coğrafya kitaplarından istifade 

edilerek yazılan birinci Cihânnümâ’nın tam bir metni günümüze intikal etme-

miştir. Mevcut nüshalarının da baş kısımları eksiktir. Bu te’lifte yazar, muhtelif 

coğrafî bilgileri paylaştıktan sonra Endülüs ve Magrib ülkelerinden anlatmaya 

başlar. İspanya, Fas, Cezayir, Tunus ve Libya’dan sonra Osmanlı memleket-

lerini anlatır. Balkanlar ve Macar ovaları hakkında bilgi verilen eser, kaynak 

yetersizliği sebebiyle Kâtib Çelebi tarafından yarım bırakılmıştır.1 Eserin ikinci 

te’lifinde ise ilkinden oldukça farklı bir yol izleyen Kâtib Çelebi, Batı kay-

naklarını kullanarak eserine doğuda Japonya ve Asya’nın tasvirî coğrafyası ile 

başlamaktadır. Batıya ve İslâm dünyasına doğru sistemli bir şekilde anlatımına 

devam eden yazar, Osmanlı Devleti sahasına kadar gelir, en son bahsettiği yer 

ise Van’dır.2 Yazarın vefatı sebebiyle Cihannümâ’nın ikinci te’lifi de yarım kal-

mış, Avrupa ve Amerika coğrafyasındaki ülkeler ve buralarda yaşayan halklara 

dair bilgiler yazılamamıştır.

1 Hamit Sadi Selen, “Cihânnümâ”, Kâtib Çelebi, Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara: TTK 

Yay., 1985, ss. 122-123.

2 Orhan Şaik Gökyay, “Cihânnümâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1993, C. 7, s. 542.
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Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da Kâtib Çelebi’nin biyografisini 

her ne kadar Uşşâkîzâde Hasîb’in zeylinden neredeyse harfiyyen iktibas etmişse 

de onun eserlerini iyi derecede bildiği muhakkaktır. Takvîmü’t-tevârîh’e zeyil 

yazması ve Kâtib Çelebi’nin Uşşâkîzâde Hasîb’in zeylinde bildirmediği bazı 

eserlerinin mahiyeti hakkında bilgiler vermesi bunun en sarih delilleridir. Yaza-

rın Kâtib Çelebi’nin Cihânnümâ’sını tetkik etmiş olma ihtimâli yüksektir. Zira 

yukarıda da izah edildiği üzere Kâtib Çelebi muhtelif sebeplerden ötürü ese-

rini tamamlayamamış, böylelikle Avrupa ve Amerika’daki ülkelere dair Türkçe 

bilgiler eksik kalmıştır. Muhtemelen bu sebepten ötürü Şeyhî Mehmed Efendi 

Cihânnümâ-yı Avrupa adıyla bildirilen eserini yazmıştır. 

Eserin elde mevcut olan cildinde öncelikle kısaca Avrupa kıtasında hüküm 

süren devletlere yer verilmiş, ardından kıtanın sınırları ve bir uçtan diğer ucuna 

kadar mesafesi belirtildikten sonra kıta üzerinde hüküm süren devletlerin yö-

netim şekillerine (krallık, padişahlık, dükalık vb.) değinilmiştir. Bu coğrafya-

da konuşulan diller, bulunan büyük şehir, nehir ve dağlar, yetiştirilen ürünler 

hakkında özetlenmiş bilgiler verilir. Bu kıtada yaşayan milletlerin ahlâkî ve fi-

ziksel husûsiyetleri kısaca dile getirilir. İlk olarak Osmanlı mülkü olan Rumeli 

coğrafyasınının tasviriyle eser başlar. Eserdeki en uzun kısım İstanbul’dan baş-

lamak üzere Batı’ya doğru yer alan Osmanlı coğrafyasına ayrılmıştır. İstanbul 

ve semtlerinin kısa tarihleri, Osmanlı devlet teşkilatında görevli memurların 

vazifelerinin yanı sıra, bağlı bulundukları birimlerin kanun ve geleneklerine 

varıncaya kadar ayrıntılı şekilde bahsedilir. İstanbul’dan Batı’ya doğru en kü-

çük kasabaları dahi atlamadan (Vize, Saray, Çorlu, Hayrabolu vb.) ayrıntılı 

bilgiler verilir. Bulgaristan ve Yunanistan’da yer alan Osmanlı şehirleri, Ege ve 

Akdeniz’de yer alan adaların durumları, bu bölgelerde hüküm süren krallar 

ve padişahlar, Antik Yunan ve Roma dönemlerinden başlanılarak Osmanlı’ya 

kadar anlatılır. Ardından Budin, Eflak, Boğdan, Akkirman ve Kırım coğrafyası 

ayrıntılı şekilde anlatılır.1 

Osmanlı coğrafyasını tamamlayan yazar, kuzeye geçerek Ukrayna ve Rus-

ya’ya dair bilgiler verir. İskandinav yarımadasından bugünkü Polonya, Alman-

1 Oldukça kapsamlı bilgilerin yer aldığı bu kısımlar bugün tarih ve edebiyat tarihi araştırmacıları için 

ayrıntılı bilgiler ihtiva etmektedir.
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ya, Avusturya, Venedik, İtalya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, Portekiz 

ve Yeni Dünya olarak tavsif ettiği Amerika hakkında coğrafî ve kültürel bilgiler 

vermektedir. Ele aldığı her coğrafyayı sistematik olarak tasvir eden müellif önce 

ele aldığı ülkenin sınırlarını çizer; dağları, gölleri, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını 

ve burada yetişen hayvanlara varıncaya dek mühim gördüğü her şeyi anlatmaya 

gayret eder. Büyük şehirlerin isimleri zikredilir ve ismi anılan şehirlere ayrı başlık-

lar açılarak detaylı bilgiler verilerek buralardaki meşhur mimarî yapılar ve doğal 

güzelliklerden bahsedilir. Halkının fizikî görünümleri, ahlakî özellikleri ve eserin 

yazıldığı sıradaki vaziyetine kadar kapsamlı değerlendirmelerde bulunulur. Dev-

letin yönetiminin nasıl olduğundan (krallık, dükalık, padişahlık, prenslik vb.) ve 

biliniyorsa eski devlet yöneticilerinin kimler olduğundan bahsedilir.

4. Dîvân

Kütüphane kayıtlarında, yurtiçi ve yurtdışındaki yazma eser katalogların-

da ayrıntılı taramalar yapılmış, ülkemizdeki kütüphanelerde yer alan “Şeyhî 

Dîvânı, Dîvân-ı Şeyhî” adıyla mukayyed eserler elden geçirilmiş, ancak Şeyhî 

Mehmed Efendi’nin dîvânına rastlanmamıştır.1 Bu eserin varlığından bah-

seden kaynaklar Râmiz’in Âdâb-ı Zurafâ’sı2 ve Mehmed Süreyyâ’nın Sicill-i 
Osmânî’sidir.3 Şeyhî’nin muasırı olan şuarâ tezkiresi yazarı Safâyî Mustafa4 ve 

Şeyhî’nin ölümünden yaklaşık yarım asır sonra tezkiresini kaleme alan Ke-

miksizzâde Safvet,5 eserlerinde Şeyhî Mehmed Efendi’den hiç bahsetmemek-

tedirler. Mirzâzâde Sâlim ise tezkiresinde Şeyhî ve Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’ya ayrıntılı 

şekilde yer vermesine rağmen Dîvân’a değinmemektedir. Âdâb-ı Zurafâ ve Si-
cill-i Osmânî Şeyhî’nin vefatından çok sonra kaleme alınan metinlerdir. Râmiz 

ve Mehmed Süreyyâ, Şeyhî Mehmed Efendi’den bahsederken Şeyhî mahlaslı 

başka bir şairin eserini, ona izafe etmiş olabilirler. Bu kaynakların böyle bir 

1 İngiltere Millî Kütüphanesi’nde Or. 7206 numarada kayıtlı yazmanın Şeyhî Mehmed’e ait Dîvân 

olduğu bildirilmektedir. Yazmayı tetkik etme imkânımız olmadığından bahsi geçen Şeyhî’nin hangi 

Şeyhî olduğu tespit edilememiştir.

2 Erdem, age (1994), s. 177.

3 Akbayar, age, s. 1598.

4 Pervin Çapan (hzl.), Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKMB Yay., 2005.

5 Bilal Güzel, (hzl.), Kemiksiz-zâde Mustafa Safvet ve Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâidi’l-Eş‘âr İsimli Şair 
Tezkiresi, Gazi Üni. SBE, Basılmamış YL Tezi, Ankara 2012.
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yanılgıya düşmelerine sebep olabilecek birçok etken mevcuttur. Yukarıda da 

belirtildiği üzere “Şeyhî” mahlası edebiyat tarihimiz boyunca şairlerimizce sık-

lıkla tercih edilen bir mahlastır. Yazar dışında bu mahlası kullanan 27 şairden 

13’ünün ismi de Mehmed’dir.1 Ayrıca Şeyhî Mehmed Efendi ile aynı dönemde 

yaşamış aynı isim ve mahlası kullanan dört şair vardır.2 Farklı şahsiyetlerin 

birbirleriyle karıştırılmasında etken olan mahlas ve isim benzerliğinin yanı sıra 

aynı devirde ömür sürmüş olma da bu hususta söz konusudur. Yaptığımız bü-

tün incelemelerin neticesinde vardığımız sonuç XVII. asır şairlerimizden Allâ-

me Şeyhî Mehmed Efendi’nin dîvânı, Râmiz ve Mehmed Süreyyâ tarafından 

Şeyhî Mehmed Efendi’ye mâl edilmiş olabilir.3 

Mecmualarda Şeyhî mahlaslı şairlere ait pek çok şiir kayıtlıdır. Bu şiirlerin 

hangilerinin Şeyhî Mehmed Efendi’ye hangilerinin Şeyhî mahlaslı diğer şairle-

re ait olduğunu tespit etmek oldukça güçtür. 

Bazı çalışmalarda Şeyhî Mehmed Efendi’ye izafe edilen eserler arasında 

esmâ-i hüsnâya dair Arapça bir manzume yer almaktadır. Süleymaniye Ktp. 

İzmir, nr. 790/4, vr. 65b-67a arasında yer alan bu manzume 49 beyitlik bir 

kasidedir. Manzumenin son beytinde “Şeyhî Muhammed” ibaresi geçmekle 

birlikte diğer beyitlerde de farklı mahlaslar yer almaktadır. Bundan başka Sü-

leymaniye Ktp. Hâlet Efendi, nr. 827/22, 179b-180b varakları arasında 71 be-

yitlik bir mesnevi yer almaktadır. Aruzun mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün kalıbıyla 

yazılmış eser, bir tevhid manzumesidir. Şeyhî mahlasının da geçtiği son kısım 

şöyledir:

Boşalmayınca dil kibr ü riyâdan

Nice cân tola nûr-ı Kibriyâ’dan

1 1) Sinan Efendizâde Şeyh Mehmed Şeyhî (ö. 1563) 2) Tayyibzâde Mehmed Şeyhî (ö. 1591), 3) Allâme 

Şeyhî Mehmed Efendi (ö. 1635) 4) Ayaşîzâde Seyyid Mehmed Şeyhî (ö. 1670), 5) Kudsîzâde Mehmed 

Şeyhî Efendi (ö. 1674) 6) La‘lîzâde Şeyh Mehmed Şeyhî Efendi (ö. 1706) 7) Şeyhî Şeyh Mehmed 

Memiş Efendi (ö. 1723), 8) İstanbullu Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi (ö. 1729) 9) Bursalı Şeyhî Şeyh 

Mehmed (ö. 1738) 10) Vanlı Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi, 11) Urlalı Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi (ö. ?) 

12) Diyarbakırlı Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi (ö. 1819) 13) Kırşehirli Şeyhî Mehmed (ö.?)

2 1) La‘lîzâde Şeyh Mehmed Şeyhî Efendi (ö. 1706) 2) Şeyhî Şeyh Mehmed Memiş Efendi (ö. 1723), 3) 

İstanbullu Şeyhî Şeyh Mehmed Efendi (ö. 1729) 4) Bursalı Şeyhî Şeyh Mehmed (ö. 1738)

3 Sadık Yazar, “XVII. Asır Şairlerinden Allâme Şeyhî, Divanı ve Bir Kasîdesi”, Turkish Studies, Volume 

2/3 Summer 2007, s. 586-605; Oktay Nar (hzl.), Şeyhî, Hayatı ve Divanının Tenkitli Metni, Selçuk 

Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2007.
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Değül Şeyhî bu söz senün kelâmun

Makâlün belki ref‘ ola kelâmun

Muvâfık olmayıcak fi‘l ile kavl

Ne hâsıl nazm u nesr ü kuvvet-i havl

Dimekden işlemeğe yol uzakdur

Bu kîl ü kâl dahi bir tuzakdur

Hem Arapça yazılmış esmâ-i hüsnâ kasidesi hem de tevhid manzumesinin 

Şeyhî Mehmed Efendi’ye âidiyeti şüphelidir. 

Yukarıdaki eserlerin hâricinde bazı çalışmalarda1 Atatürk Üniversitesi Ktp., 

M. Seyfettin Özege, Agâh Sırrı Levend Yazmaları, nr. 12’de kayıtlı sâkînâ-

me, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ yazarı Şeyhî Mehmed Efendi’ye mâl edilmiştir. Şeyhî, 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da sâkînâme türünde birçok şiirden örnek sunması hasebiy-

le rahatlıkla sâkînâme yazmış şairler arasında dâhil edilebilirse de yaptığımız 

araştırmalarda bildirilen numaradaki sâkînâmenin “Allâme Şeyhî” lakabıyla 

tanınan XVII. asır müderris şairlerinden Şeyhî Mehmed Efendi’ye ait olduğu 

görülmüştür.2 

1 Özcan, agmd, s. 83; Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ne yazdığımız “Şeyhî Mehmed Efendi” maddesinde 

bizden evvelki kaynaklardan istifade ederek Şeyhî Mehmed Efendi’nin sâkînâmesi olduğunu ifade 

etmiştik. Bu hususta yanıldığımızı beyan eder ve okuyucudan özür dileriz.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da “Allâme Şeyhî” bahsinde şairin sâkînâmesinden sunulan beyitlerle yukarıda 

bildirilen katalog numarasındaki eser mukayese edilmiş ve bu eserin Allâme Şeyhî’nin sâkînâmesinin 

müstakil bir nüshası olduğu görülmüştür. Bkz. Mehmet Arslan (hzl.), Sâkînâmeler, İstanbul: Kitabevi 

Yay., 2012, ss. 426-429.
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II. BÖLÜM

VEKÂYİ‘U’L-FUZALÂ

A. Şekil Unsurları

1. Eserin Adı

Şeyhî Mehmed Efendi, kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye zeyline 

Uşşâkîzâde Hasîb’i hariç tutarsak selefleri gibi müstakil bir isim vermiş ve bunu 

da eserinin mukaddimesinde manzum olarak şöyle ifade etmiştir:

Bu zeyl-i câme-i ahbârun olsa nâmı sezâ

Lisân-ı ehl-i siyerde Vekâyi’u’l-Fuzalâ’

[Bu haberler elbisesi olan zeylin adı siyer ehlinin dilinde Vekâyi‘u’l-Fuzalâ 

olsa münasiptir.]

“Fazilet sahiplerinin başından geçenler” olarak günümüz Türkçesine çevi-

rebileceğimiz bu adlandırma eserin yegâne ismi değildir. Bilhassa elyazması 

kataloglarında ve eserin nüshalarında yaygın olarak tercih edilen isimler Zey-
lü’z-zeyli Şakâ’ik, Zeylü’z-zeyli Atâyî, Zeylü’z-zeyl li-Şeyhî, Zeylü’z-zeyli Şeyhî’dir.

2. Eserin Yazılma Sebebi 

Üç cild olarak tertib edilen Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ilk iki cildi (Cild-i Evvel 

ve Cild-i Sânî) Şeyhî Mehmed Efendi tarafından, üçüncü cildi (Cild-i Sâlis) ise 

Şeyhî’nin vefatı üzerine oğlu tarafından babasının müsveddelerinden hareketle 

kaleme alınmıştır. Her biri farklı bir zamanda yazılan bu ciltleri biz de ayrı ayrı 

değerlendireceğiz.

a. Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî’nin Yazılma Sebebi

Klasik Türk Edebiyatı sahasında kaleme alınan eserlerin hemen hemen ta-

mamında bir “sebeb-i te’lif ” bölümü bulunmakta, şair veya yazar eserini ni-

çin yazdığını izah etmektedir. Te’lif edilen eser dinî nitelikte bir metin değilse 

umumiyetle yazım sebepleri arasında ya bir mevzudaki eksiği tamamlayarak 

konunun anlaşılmasını sağlamak ya “hâtif ” denilen gaybtan gelen bir sesin 
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yönlendirmesi ya da eşten, dosttan birilerinin ilgili bahiste yazması yönündeki 

ısrarları yer almaktadır. Şeyhî de eserini kaleme almasının gerekçelerini anlat-

tığı mukaddime kısmında “eserinin yazılmasının gerekliliğini” okuyucuna izah 

etmek adına çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. 

Nev‘îzâde Atâyî Efendi’nin 1042 (1632/33) yılına kadar yaşamış âlimler ve 

şeyhlerin hayat hikâyelerini ayrıntılı olarak anlattığı Şakâ’ik Zeyli’ni birçok defa 

okuyarak seleflerinin ahvâli hakkında malumat sahibi olduğunu söyleyen Şeyhî, 

biyografi yazımı sahasında edindiği bilgi sayesinde 1043 (1633/34) tarihinden 

kendi yaşadığı zamana kadar ömür sürmüş bilginler ve mutasavvıfların hâl tercü-

melerini kaleme alma isteği duyduğunu beyan etmiştir. Ayrıca adı geçen zeyilde 

bulunanların hâricinde mevleviyet sahibi kadılar, Kırım hanları, kapdan-ı deryâ-

lar, Mısır valileri ve yeniçeri ağalarından bahsederek her tabaka sonunda elifbâ 

sırasına uygun bir şekilde şairleri anlatmayı gönlünden geçirdiğini ifade etmiştir. 

Ancak birikiminin azlığı bu isteğine ulaşması hususunda gecikmesine sebebiyet 

vermiştir. Devrindeki hüner sahiplerinden birinin adı geçen Zeyl-i Atâyî’ye zeyil 

yazarak 1106 (1694/95) yılına gelinceye kadarki âlimlerin hayat hikâyelerini ka-

leme aldığını duyduğunda, kitabı temin ederek incelediğini; eserde anlatılanların 

sarih olmamasının yanı sıra bahis konusu edilen zaman diliminde ömür sürmüş 

kimselerin tamamının hâl tercümesini ihtiva etmediğini, eserin itinasız bir şekil-

de tertip edildiğini ifade etmiştir. İyi ve kötü eseri tetkik edip ayırmada maharet 

sahiplerince bahsi geçen kitabın makbul bulunmadığını görünce dostlarının da 

teşvikiyle gönlündeki eski isteğini tamamlamak üzere Nev‘îzâde Atâyî’nin son 

bulduğu 1043 (1633/34) yılından 1130 (1717/18) senesine kadarki zaman zar-

fında hayat sürmüş âlimler ve şeyhlerin biyografilerini ihtiva eden bir zeyil yaz-

maya karar verdiği söylemiştir.

“Nev‘î-zâde ‘Atâyî Efendi ’nün ol şakâ’ik-ı hadâ’ik-tırâza târîh-i mezbûrdan 

bin kırk iki sâline gelince sâye-nişîn-i nihâl-i rahmet olan ‘ulemâ-yı kirâm ve 

meşâyih-ı fihâmun ahvâlini tafsîl eyledügi zeyl-i müstevcibü’l-meyl-i şevk-disâr 

kirâren mirârâ melhûz-ı luhâza-i şu‘ûrum ve dîde-i ittikân u iz‘ân ile manzû-

rum olmağla keyfiyyet-i ahvâl-i selefe tefattun ve ol vâdîde tahsîl-i tefennün 

eyledüğümden nâşî târîh-i zeyl-i merkûmdan ilâ-yevminâ hâzâ dürer-i evsâf-ı 

‘ulemâ vü meşâyihı silk-i tahrîre nazm ile zeylü’z-zeyle ârzû ve zeyl-i mezkûrda 
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mastûr olan cumhûrdan mâ‘adâ kadem-resîdegân-ı pâye-i mevleviyyet ve mah-

fil-nişînân-ı icrâ-yı şerî‘at olan mevâlî-i ‘izâm ‘alâ-tarîkı’l-velâ kitâbet ve zîver-i 

Bâğçe-sarây -ı emâret olan hânân-ı Kırım  ve fülke-nişîn-i emâret-i kulzüm-i 

beyzâ olan vüzerâ ve ‘azîzân-ı Mısr -ı zâtü’l-ehrâm olan dilîrân-ı ma‘delet-pîrâ 

ve ağayân-ı yeniçeriyân ahvâl-i ‘ibret-intimâların beyâna cüst ü cû ve her ta-

bakanun âhiri ‘alâ-tertîb-i hurûfi’l-hecâ beyân-ı zümre-i şu‘arânun makarrı 

kılınmak derûn-ı ihlâs-meşhûnda cây-gîr ve ol muhaddire-i letâfet-i kanâ‘ata 

nâm-zedlik mâ-fî’z-zamîr idi. 

Lâkin tehyi’e-i esbâb-ı vusûle kıllet-i bizâ‘a sebeb-i te’hîr olmağla ruhsâr-ı 

hˇâhiş verâ-yı perde-i hayâlden nezzâre-künân iken ba‘z-ı hünermendân-ı 

zamâne ol dürr-i yek-tâ-rev-i vâdî-i ‘irfâna pey-rev olmağla mecmû‘a-i matlû-

beye hutbe-senc-i şürû‘ ve bin yüz altı senesine gelince tastîr-i ahyâr-ı ‘ulemâ-yı 

kirâm ile mu‘accele-dâd-ı ‘arûs-ı merâm olduğı mesmû‘ oldukda irsâl-i vesâ’it-i 

enzâr-ı şu‘ûr olınup manzûrum olan safahât âyîne-i pür-gubârâsâ kedernâk-i 

tesâmuh olduğından mâ‘adâ cümlenün ahvâlin câmi‘ olmamağla nâ-sezâ-yı 

i‘tinâ ve nâ-makbûl-i evliyâ-yı nîk ü bed fehmân idüği sûret-nümâ oldukda 

hˇâhiş-i sâbık üzere mahcûbe-i mestûretü’l-‘izâr vesâtet-i ilhâh-ı hullân ile ‘arz-ı 

dîdâr itmek edevâtına mübâderet ve Nev‘î-zâde merhûmun zeyli nihâyet bul-

duğı bin kırk üç senesinden bin yüz otuz sâline gelince -ki târîh-i tahrîrdür- 

hˇâbnâk-i mehd-i rahmet olan evsâf-ı ‘ulemâ-yı kümmel ve ahvâl-i meşâyih-ı 

cümmel ‘ale’l-vechi’l-ekmel tahrîr olınmağa mübâşeret ve meydân-ı levha-i 

imlâda dest-i hâme-i iktidâr ile saf-beste-i sutûr olan ecnâs-ı elfâz-ı âşinâyî-li-

bâs, ma‘rûz-ı südde-i Sidre-esâs-ı hazret-i sadr-ı ‘âlî-i mekârim-istînâs kılınmağ 

içün nâm-ı nâmî-i Âsaf-ı ‘âlî-şân ser-levha-i dîbâce-i cerîde-i beyân kılındı.”1 

Bu ifadelerden hareketle Şeyhî’nin Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’yı kaleme almasının üç 

sebebi olduğu söylenebilir. İlki çok beğendiği bir esere zeyil yazarak gönlün-

deki isteği gidermektir. İkincisi kendinden evvel kaleme alınmış bir kitabın 

eksikliklerini görerek onun hatalarını düzeltme ve eksikliklerini tamamlama 

isteğidir. Sonuncusu ise ilgili bahiste eser kaleme alması yönünde dostlarının 

telkin ve teşvikleridir.

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.1b-2a.
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b. Cild-i Sâlis’in Yazılma Sebebi

Şeyhî Mehmed Efendi, eserinin ilk iki cildini yazdıktan sonra da ömrünün 

sonuna kadar biyografik malumat toplamaya devam etmiş, yarısına kadar ele 

aldığı Sultan III. Ahmed tabakası vefeyâtını ikmal ederek kitabını tamamla-

mayı planlamıştır. Ancak yazarın vefatı sebebiyle Sultan III. Ahmed tabakası 

vefeyâtı yarım kalmıştır. Muhtemelen Şeyhî’nin müsvedde hâlinde kalan bi-

yografilerinden haberdar olan sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa, hâl tercümesi 

yazılmış kişilerin unutulup gideceği düşüncesiyle Şeyhî’nin oğlu Hasan Efen-

di’yi, babasının müsveddelerinin eksikliklerini tamamlayarak beyaza çekmesi 

için görevlendirmiştir. Bu husus eserde şöyle ifade edilmiştir:

“… bu fakîr-i hakîrün vâlid-i mâcidi müverrih-i du‘â-gûy-ı bekâ-yı Devlet-i 

‘Aliyye ve imlâ-senc-i vekâyi‘-i senâ-yı devâm-ı evliyâ-yı ni‘am-ı celîle merhûm 

Şeyh Mehemmed Şeyhî -i hâlisü’t-tâviyye bundan akdem rakam-zede-i kilk-i 

‘Atâyî -i vâsılü’l-hakâ’ik ya‘nî Zeyl-i Şakâ’ik ’un müntehâsı olan bin kırk üç târî-

hinden zeylü’z-zeyle ibtidâ ve târîh-i mezbûrdan bin toksan sekiz senesi gâye-

tine gelince rû-nümâ-yı âyîne-i şühûd olan vefeyât-ı kibâr-ı ‘ulemâ-yı a‘lâm u 

meşâyih-ı kirâmı imlâ eyleyüp bi-‘avn-i Melik-i Kadîr hâme-i bürîde-zebân-ı 

merhûm ile cilveger-i minassa-i zuhûr olan sutûr-ı ‘ibret-mevfûrı ba‘de’t-tebyîz 

Cild-i Evvel  nâmıyla tenmîk ve büreyheten mine’z-zamân bin toksan tokuz 

sâl-i ferhunde-fâli ibtidâsından bin yüz otuz senesi müntehâsına gelince keşî-

de-i silk-i tahrîr eyledüği yevâkît-i ahvâl-i mevâkîti dahı Cild-i Sânî  ismiyle 

tenmîk eyleyüp ve mülûk u selâtîn-i şevket-âyînün emcedi nâm-ı hümâyûn-ı 

Sultân Ahmed’i pîrâye-i dîbâce-i senâ-yı mükemmel kılup âsitâne-i devletleri-

ne virmiş idi. Ba‘dehu müddet-i hayâtı münkazî olınca vukû‘ bulan vefeyât-ı 

a‘yânı dahı zabt ve cerîdesine kayd idüp bi-kazâi’llâhi te‘âlâ beyâzı mukad-

der olmayup bu dâr-ı vahşet-medârdan güzer ve dâr-ı bekâda karâr idüp ol 

zamândan bu âna gelince sahâ’if-i müsevvedede kalmış idi. Hâlen müdebbir-i 

memâlik-i Devlet-i ‘Aliyye ve müşeyyid-i saltanat-ı seniyye, lücce-i bahr-i cûd 

u kerem, mürebbî-i ashâb-ı seyf ü kalem hazretleri cem‘-i mezbûrun tâkçe-i 

nisyânda mensî kalmasın revâ görmeyüp bu fakîr-i süst-tedbîre emr-i ‘âlîleri 

sudûrıyla ‘alâ-kadri’l-istitâ‘a ba‘zı noksanını tekmîl ve tebyîzine ta‘cîl idüp bin 

yüz otuz bir Muharremü’l-harâmı ibtidâsından bin yüz kırk üç senesi nihâyeti-
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ne gelince müsevvedede zafer bulduğum mertebe pister-i râhatda gunûde olan 

‘ulemâ-yı kirâm ve meşâyih-ı fihâmun ahvâllerin tenkîh birle beyân ve tahrîr 

ü ‘ıyân eyledüm.”1

3. Eserin Yazım Tarihi

a. Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî’nin Yazım Tarihi 

Bilindiği üzere Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî’nin Şeyhî 

Mehmed Efendi tarafından, Cild-i Sâlis’i ise Şeyhî’nin vefatı üzerine oğlu ta-

rafından babasının müsveddelerinden hareketle kaleme alınmıştır. Bu yüzden 

eserin yazım tarihi bahsi iki grupta değerlendirilecektir. İlk olarak Şeyhî’nin 

kaleme aldığı ciltlerin yazım tarihi tespit edilmeye çalışılacaktır.

Klasik tertip hususiyetlerini bilen ve çalışmasına bunları tamamiyle tatbik 

eden müellif, eserin yazım tarihiyle alâkalı da mukaddimede bilgi vermiş; bu-

nunla da yetinmeyerek kitabına, hem muhtevası hakkında bilgi veren hem de 

ebced hesabına göre harf değerleri toplandığında te’lif tarihini bildirecek bir 

ismi münasip görmüştür.

Yazım tarihini önce mukaddimede açık bir şekilde beyan etmiştir:

“Nev‘î-zâde merhûmun zeyli nihâyet bulduğı bin kırk üç senesinden bin 
yüz otuz sâline gelince -ki târîh-i tahrîrdür- hâbnâk-i mehd-i rahmet olan ev-

sâf-ı ‘ulemâ-yı kümmel ve ahvâl-i meşâyih-ı cümmel ‘ale’l-vechi’l-ekmel tahrîr 

olınmaga mübâşeret …”2

Ardından kitabın adlandırılmasının yapıldığı kısımda manzum şekilde şöy-

le dile getirmiştir:

Bu zeyl-i câme-i ahbârun olsa nâmı sezâ

Lisân-ı ehl-i siyerde Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’

Hisâb idince o nâm-ı huceste-ta‘bîri

Olur mübeyyen-i târîh-i sâl-i tahrîri3

[Bu uğurlu tabirin adını (ebced hesabıyla) hesaplayınca yazım tarihine açık 

bir şekilde ulaşılır.]

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr.2a.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.2a.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.2b.
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Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ebced hesabına göre sayı değeri 1129’a tekabül etmek-

tedir. Terkibin sonunda yer alan “hemze” “1” kabul edildiğinde, yazarın mu-

kaddimede nesren ifade ettiği sonuca ulaşılır.

Şimdi cevap bekleyen sorular bu kadar hacimli bir eserin ne kadar sürede 

tamamlanmış olabileceği ve yazarın belirttiği 1130 (1717/18) senesinin ese-

rin yazımına başlandığı tarih mi, yoksa metnin tamamlanma tarihi olarak mı 

kabul edileceğidir. Metindeki veriler dikkatli tetkik edildiğinde ipuçlarından 

hareketle bu soruların cevabı ortaya çıkmaktadır.

Yazar, eserin ilk tabakası olan IV. Murad tabakasının tekmili kısmında 

Atâyî’nin kaleme aldığı tarikat silsilelerini Zeyl-i Atâyî’nin kaldığı yerden kendi 

zamanına kadar getirmiştir. Silsile içinde isimlerini andığı şahısların bazılarının 

vefat tarihleri 1130 (1717/18) senesinden sonraki yıllara aittir:

- “bunlarun mahdûmları ve seccâde-nişînleri Şeyh Seyyid ‘Abdü’l-kebîr 

Efendi dahı bin yüz otuz bir Receb’inde intikâl eyledi.”1

- “Murâd Efendi hazretleri anlarun halîfesidür. Bin yüz otuz iki Rebî‘ü’l-â-

hir’inde ‘âlem-i ‘ukbâya sefer itdiler.”2

- “bin yüz otuz iki Receb’inde şehîden ‘azm-i ‘âlem-i ‘ukbâ eyleyen Şeyh 

Nazmî Efendi-zâde Şeyh ‘Abdu’r-rahmân Refî‘â Efendi dahı vâlid-i mâ-

cidlerinden feyz-yâb olmışlardur.”3

Yukarıdaki ifadeler eldeki Cild-i Evvel nüshalarının hepsinde mevcuttur. Bu 

ifadeler göstermektedir ki yazarın mukaddimede hem mensur hem de man-

zum olarak belirttiği 1130 (1717/18)  senesi eserin bitiş tarihi olamaz. Zaten 

kendisi de yazım tarihi olduğunu ifade ettiğinden hareketle bu tarihi, kitabın 

yazım tarihi olarak kabul etmek gerekir. 

Cild-i Sânî’ye ait olan toplam 16 nüshadan 11’inin sonunda şu temmet 

kaydı yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

Nüsha grupları kısmında da görüleceği üzere birbirinden farklı dallardan 

gelen nüshaların aynı temmet kaydını ihtiva etmesi, kaydın müellife ait olma 

ihtimalini yükseltir ve müstensihlerin gördükleri bu kaydı, aynen çoğalttıkları 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.29a.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.29a.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.31a.
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nüshaya dercettiklerinin işaretidir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi Türkçe Yazmalar nr. 3921’de kayıtlı nüshanın zahriyesindeki: 

“1134 târîhinde Dâmâd İbrâhîm Paşa’ya takdîm olunmuşdur.”

ifadesi ve müellife ait temmet kaydındaki 1134 (1721/22) tarihi, eserin 1134’te 

tamamlandığının en açık delilleridir.

Bütün bilgiler ışığında Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın biyografik bilgi ve belge temi-

ninin ne kadar sürdüğü bilinmemekle birlikte 1130 (1717/18) yılında yazıl-

maya başlandığı ve 1134 (1721/22) yılında tamamlanarak devrin sadrazamı 

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya takdim edildiği ortaya çıkmaktadır.1

Yazar, eserini tamamladıktan sonra boş durmamış hem Cild-i Sâlis için bil-

gi ve belge toplamaya devam etmiş hem de kaleme aldığı iki ciltlik eserinde 

kısmî tashihler ve çeşitli ilavelerde bulunmuştur. İkinci te’lif süreci2 olarak de-

ğerlendirilebilecek bu aşamanın metin içindeki ipuçları şunlardır:

- “bin yüz otuz üç Receb’inde fevt olan Zâkir-zâde Şeyh ‘Abdü’l-vehhâb 

Efendi dahı Gafûrî Efendi’nün inâbet-gerdesidür.”3

- “mahdûmları Sâlik Seyyid Halîl Efendi mesned-nişînleri olup bin yüz 
otuz beş Şevvâl’inde fevt oldı.”4

- “Câ-nişînleri Peçevî-zâde Şeyh Ahmed Dede Efendi bin yüz otuz yedi 
Rebî‘ü’l-âhir’inde fevt oldı.”5

Yukarıdaki ifadeler ise metnin sadece 2. te’lifine ait olarak değerlendirilen 

nüshalarında ve yine 1. te’lif aşamasına ait bir metinden çoğaltılmasına rağ-

men, der-kenârlarındaki bilgilerden 2. te’lif aşamasına ait bir nüshadan tashih 

1 Şeyhî Mehmed Efendi hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde yapılan taramalarda erişilen bir bel-

gede yazara 19 Cumâdelûlâ 1133 (18 Mart 1721) tarihinde kahve rüsûmundan yevmî 20 akçe tahsisat 

bağlandığı kayıtlıdır. Belgede yazar hakkında “Atâyî Zeyli’ne zeyl ta‘lîk iden” ibaresi geçmektedir. Bu 

ibare eserin tamamlanma tarihi ile ilgili iki ihtimali ortaya çıkarmaktadır:

 1) Şeyhî Mehmed Efendi Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın daha ilk cildini tamamlar tamamlamaz eserini Dâmâd 

İbrahim Paşa’ya sunmuş veya devrindeki kalem erbabının istifadesine açmış ve kitabını tamamlamaya 

yönelik çalışmalara devam etmiş, böylelikle etrafında Atâyî müzeyilli olarak tanınmıştır.

 2) 1134’te tamamlanan Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın yazarı Şeyhî Mehmed Efendi’nin, Nev‘îzâde Atâyî’nin 

Hadâ’iku’l-hakâ’ik’ına zeyil yazdığı devlet görevlilerince bilinmektedir. Bundan dolayı evraka Şeyhî hak-

kında yukarıdaki ifadeyi yazmayı münasip görmüşlerdir. 

 Zira Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tamamlanma tarihi olan 1134’ten bir yıl öncesinde tanzim edilen mezkûr 

evrakta yazardan bu şekilde bahsedilmesinin başka türlü izahı mümkün değildir. 

 Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, İE ML 127/12048.

2 Eserin telif süreçleri ayrı bir başlık altında değerlendirilecektir.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.32b.

4 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.31b.

5 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr.31b.
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edildiği âşikâr olan bir yazmada mevcuttur. Metnin 2. te’lif aşamasının tam 

olarak tamamlanma tarihini belirleyememiş olsak da bu aşamanın en erken ta-

mamlanma tarihi yukarıdaki verilerden hareketle 1137 (1724/25) senesi kabul 

edilebilir.

b. Cild-i Sâlis’in Yazarı ve Yazım Tarihi

Şeyhî Mehmed Efendi’nin müsveddelerini beyaza çekerek toplam 237 kişi-

nin biyografisiyle alâkalı belgelerin kaybolmasına mâni olan kişi, yazarın oğlu-

dur. Eserde kendisinden bahsetmeyen bu kişinin adının Hasan olduğunu bildi-

ren ise Hanifzâde Ahmed Tâhir Efendi’dir.1 Hasan Efendi, babası Şeyhî Mehmed 

Efendi’nin aksine eserin mukaddimesinde bildirilen cildin yazım tarihine dair 

herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bahis konusu edilen cildin yazım tarihi, an-

cak metin içindeki ipuçlarından hareketle tespit edilmeye çalışılacaktır.

Cild-i Sâlis’in mukaddimesinde Hasan Efendi, babasının müsveddelerini 

beyaza çekme işini Sultan I. Mahmud zamanında (s. t. 1730-1754) yaptığını 

ifade etmiştir. Bu bilgiden hareketle eserin tebyiz edilme tarihi Sultan I. Mah-

mud’un tahtta bulunduğu zaman dilimi olan 1730-1754 yılları arasında olma-

lıdır. Belirtilen zaman dilimi yaklaşık çeyrek asırlık uzun bir süredir. Metindeki 

bir diğer ipucundan hareketle bu süre daha da kısaltılabilir. Hasan Efendi, 

Ali Paşa isimli bir sadrazamın yardımlarıyla zeylin tamamlandığı ifade ederek 

çalışmayı Sultan I. Mahmud’a ithaf etmiştir. Bu bilgiden hareketle eldeki en 

önemli ipucu Sultan I. Mahmud döneminde vezaret makamında bulunan Ali 

Paşa ismindeki şahıs zamanında eserin tamamlanmış olabileceğidir.

Sultan I. Mahmud zamanında sadrazamlık koltuğuna oturan ve ismi “Ali” 

olan yegâne kişi Hekimoğlu Ali Paşa’dır. Hekimoğlu Ali Paşa, ikisi Sultan I. 

Mahmud saltanatında olmak üzere hayatı boyunca üç kez sadaret makamına 

yükseltilmiştir. İlki 15 Ramazan 1144-23 Safer 1148 (12 Mart 1732-15 Tem-

muz 1735), ikincisi 15 Safer 1155-4 Şaban 1156 (21 Nisan 1742-23 Eylül 

1743) ve sonuncusu 3 Cemaziyelevvel 1168-6 Şaban 1168 (15 Şubat 1755-18 

Mayıs 1755) tarihleri arasında üç kez sadaret makamında görev yapmıştır.2 

Bu bilgilerden hareketle Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sâlis’in yukarıdaki tarih 

1 Hanifzâde, age, s. 577. Cild-i Sâlis’i tebyiz edenin Şeyhî’nin oğlu Hasan Efendi olduğunu bildiren 

ilk yeni harfli kaynak Franz Babinger’dir. Babinger, bu bilgiyi Hanifzâde’den almış olmalıdır. Bkz. 

Babinger, age, s. 293.

2 Hekimoğlu Ali Paşa’nın sadaret makamında bulunduğu tarihler için bkz. M. Münir Aktepe, 

“Hekimoğlu Ali Paşa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C. 19, s. 167; Uğur Kurtaran, Sultan 
Birinci Mahmud ve Dönemi, Selçuk Üniveristesi SBE Basılmamış Doktora Tezi, Konya 2012, s. 76.
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aralığından ilk ikisinden birinde beyaza çekildiği kesinleşmektedir. Tam olarak 

hangi tarih aralığında tebyiz edildiğinin cevabını ancak metinde yer alan muh-

telif karineler vasıtasıyla tespit etmek mümkündür:

- “yirine bi’l-fi‘l İstanbul kazâsına vusûl bulduklarında arpalıkları Rûmili sa-

dâretinden munfasıl hâlen revnak-dih-i sadr-ı fetvâ Dâmâd Efendi-zâde 

Ebu’l-hayr Ahmed Efendi hazretlerinün zamîme-i revâtibleri kılındı.”1

- “olınan hâlen revnak-dih-i sadr-ı fetvâ, şeyhü’l-İslâm-ı ‘âlî-câh Dâmâd-zâ-

de Ebu’l-hayr Ahmed Efendi hazretleri üzerlerinden Kili ve Tatarbâzârı”2 

- “sene-i âtiye Saferü’l-hayrı gurresi tevkîtiyle Diyârbekr kazâsı Rûmili sa-

dâretinden munfasıl ve hâlen şeyhü’l-İslâm-ı ‘âlî-câh olan Dâmâd-zâde 

Ebu’l-hayr Ahmed Efendi hazretlerine arpalık ta‘yîn olınup”3 

Metnin birçok yerinde geçen yukarıdaki altı çizili ifadeler, Vekâyi‘u’l-Fu-
zalâ’nın son cildinin tebyizinin Şeyhülislâm Damadzâde Ahmed Efendi’nin 

meşihat makamında görevliyken gerçekleştiğinin delilidir. Damadzâde Ahmed 

Efendi’nin 27 Şaban 1144 -13 Cemaziyelevvel 1146 (24 Şubat 1732-22 Ekim 

1733) tarihleri arasında şeyhülislâm olduğu4 bilindiğinden eserin kaleme alın-

ma tarihinin kesin bir şekilde zaman dilimi olarak tespiti mümkündür. Bütün 

bilgiler gözönünde bulundurulduğunda Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sâlis’inin 

tebyiz edilme tarihi Hekimoğlu Ali Paşa’nın sadaretinin ilk döneminin başlan-

gıcı olan 15 Ramazan 1144 (12 Mart 1732) ile Damadzâde Ahmed Efendi’nin 

şeyhülislâmlık vazifesinden azledildiği 13 Cemaziyelevvel 1146 (22 Ekim 

1733) arasındaki bir buçuk yıllık bir zaman zarfında olmalıdır.

4. Eserin Te’lif Aşamaları

a. Cild-i Evvel ve Cild-i Sâlis’in Te’lif Aşamaları

Biyografik metin yazarlarının çalışmaları tetkik edildiğinde müelliflerin 

eserlerini üç aşamada vücuda getirdikleri görülmektedir. Bunlar sırasıyla bi-

yografisi yazılacak kişiyle alâkalı bilgi toplama, verileri tasnif etme ve değerlen-

dirmeye tabi tutarak hâl tercümesini kaleme almadır. Bazı biyografi yazarları 

eserlerini tamamladıktan sonra yeni çalışmalara yönelirken bazıları da vücuda 

getirdikleri metinleriyle alâkadar olmaya devam etmişler, kitaplarında takdim 

ve tehirler yaparak temin ettikleri yeni bilgiler neticesinde ilave ve çıkarmalar-

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr. 134a.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr.196b.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr. 214b.

4 Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1993, C. 8, s. 450.
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da bulunmuşlardır. Gülşen-i Şu‘arâ isimli şairler tezkiresi yazarı Bağdatlı Ahdî, 

Bursa’da medfûn şahıslardan bahseden Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın müellifi Bur-

salı İsmail Beliğ, Şeyhî’nin de çağdaşı ve Atâyî Zeyli’ne yazılmış ilk zeylin sahibi 

Uşşâkîzâde Hasîb bu yazarlardan bazılarıdır.1 Adı geçen müelliflerin eserleri 

birkaç te’lif aşaması geçirerek son şekillerini almıştır. Bir metnin muhtelif aşa-

malardan geçip geçmediği ancak o metne ait bütün nüshaların gözden geçi-

rilmesiyle mümkündür. Sadece Tunus’taki iki nüsha hariç olmak üzere bütün 

nüshalarını inceleme imkânı bulduğumuz Vekâyi‘u’l-Fuzalâ da yukarıda isimle-

ri anılan eserler gibi çeşitli aşamalardan geçerek son hâlini almıştır.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ nüshaları ayrıntılı tetkik edildiğinde eserin iki te’lif aşama-

sının olduğu, nüshalarının ise dört gruba ayrıldığı görülmektedir.2 Vekâyi‘u’l-Fu-
zalâ’nın ilk te’lifini 1134’te (1721/22) tamamlayan Şeyhî, hem yazacağı Cild-i 
Sâlis için biyografik malzeme toplamaya devam etmiş hem de önceden kaleme 

aldığı bilgileri gözden geçirerek eserine kısmî ilavelerde bulunmuştur. Eserin 1. 

ve 2. te’lifi arasındaki farklar oldukça azdır. Biyografi sayısında sadece 1 farkın 

bulunduğu kitapta yazar, sadece Râîzâde Kâsım Efendi’nin vefat tarihini tashih 

ederken oğlu Abdullah Efendi’nin hâl tercümesini de bir iki satırla ilave etmiştir. 

Bu ilaveye karşılık da Şeyh Abdürrezzak Şaban Efendi’nin biyografisini 2. te’liften 

çıkarmış veya bu te’life dâhil etmeyi unutmuştur. Şairler faslında da Nisârî Ya-

kub’un biyografisi ilave edilmiştir. Bu ilaveler ve çıkarma her iki te’life ait bütün 

nüshalarda görülmektedir. Ayrıca bazı biyografilerde şahısların vefat tarihlerinde 

değişiklikler yapmış, eserin müderrisler faslı kronolojik olarak ilerlediğinden ve-

fat tarihi değiştirilen kişilerin biyografi sıraları da ona göre değişmiştir. Bunların 

yanısıra tarikat silsilelerine kısmî ilâveler yapılmıştır. Birinci te’lif sürecinde bazı 

tarikat silsileri 1132 (1719/20) tarihine kadar getirilirken ikinci te’lif aşamasında 

bu tarih 1137 (1724/25) yılına kadar uzatılmıştır. Müstensihlerin şiir örnekle-

rindeki tasarrufları sebebiyle şair şahsiyetlerin şiir örneklerinde yapılan şiir ilave 

veya çıkarmalarını ise tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Sadece Kara-

çelebizade Abdülaziz’in şiirlerinden örneklerin ikinci te’lif esnasında artırıldığı 

tespit edilebilmiştir. Bahsedilen bu te’lif aşaması değişikliklerinin tamamı sadece 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Evvel’inde yapılmış, Cild-i Sânî’sinde ise sadece bir 

şahsın nisbesi tashih edilmiştir. 

1 Süleyman Solmaz, (hzl.), Ahdî, Gülşen-i Şu‘arâ, Ankara: AKMB Yay., 2005; Suat Donuk, (hzl.), Türk 
Edebiyatında Vefeyâtnâme ve Beliğ’in Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ı, Ankara: Gece Kitaplığı Yay., 2016; 

Ekinci, Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb, Zeyl-i Şakâik.

2 Nüshaların değerlendirilmesi kısmında bu mevzuya temas edilecektir.



63Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

1. Te’lif 2. Te’lif

1) Emir Ali Efendi’nin Ali-zâde Seyyid Mehmed 

Efendi ile akrabalıkilişkisi belirtilmemiş.

1) Emir Ali Efendi’nin Ali-zâde Seyyid 

Mehmed Efendi ile akrabalıkilişkisi 

belirtilmiş.

2) Nevâlîzâde Ziyâüddin’in ölüm tarihi 1046. 2) Nevâlîzâde Ziyâüddin’in ölüm tarihi 

1050.

3) Bustânî Ahmed Efendi. 3) Postâlî Ahmed Efendi.

4) Mevlevîlik silsilesi 1126’da tamamlanıyor. 4) Mevlevîlik silsilesi 1137’de 

tamamlanıyor.

5) - 5) Celvetî silsilesinde 1133’de vefat 

eden şeyhlerden bahsediliyor.

6) Niksarîzâde Abdülhay Efendi’nin ölüm tarihi 

1046.

6) Niksarîzâde Abdülhay Efendi’nin 

ölüm tarihi 1051.

7) Râîzâde Kâsım Efendi’nin vefat tarihi 1056. 7) Râîzâde Kâsım Efendi’nin vefat 

tarihi 1049.

8) - 8) Râîzâde Kâsım Efendi’nin 

biyografisi içinde oğlu Abdullah 

Efendi’nin kısaca hayatının 

anlatılması vefat tarihi 1056.

9) Tezkireci Şems’in ölüm tarihi 1054. 9) Tezkireci Şems’in ölüm tarihi 
1057.

10) Gûl Mustafa’nın ölüm tarihi 1053. 10 Gûl Mustafa’nın ölüm tarihi 
1056.

11) 1. te’life ait bütün nüshalarda Şeyhülislâm 

Kara Çelebizâde Abdülaziz’in sadece bir 

kasidesinden örnek sunulmuştur.

11) Şairin kasidesine ilaveten gazellerinden 

de birçok beyit örnek olarak 

sunulmuştur.

12) Şeyh Abdürrezzak Şaban Efendi’nin 

biyografisi var.

12) 2. te’life ait nüshaların hiçbirinde bu 

biyografi bulunmamaktadır.

13) - 13) Nisârî Yakub.

14) Bustânîzâde Ahmed Efendi. 14) Postâlcızâde Ahmed Efendi.

15) Münîrî’nin vefat tarihi 1135. 15 Münîrî’nin vefat tarihi 1130.

Tablo 1: Vekâyi‘ü’l-fuzalâ’nın Te'lif Aşamaları Arasındaki Farklar
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b. Cild-i Sâlis’in Te’lif Aşamaları

Cild-i Sâlis’e ait nüshalar ayrıntılı tetkik edildiğinde nüshaların iki gruba 

ayrıldığı görülmekle birlikte herhangi bir te’lif aşaması farkı denilebilecek ifa-

delere rastlanmamıştır. Nüsha grupları arasındaki en önemli fark yazım tarih-

leri hakkında ipuçlarını ihtiva eden ifadelerdir.

Meselâ Şeyhülislâm İshak Efendi’den bahsederken ilk gruptaki nüshalarda 

şunlar kayıtlıdır:

“Yüz on tokuz Receb’inün yigirmi sekizinci güni İshâk Efendi hazretleri yir-

lerine ibtidâ dâhil i‘tibârıyla Mollâ Kestel Medresesi ’ne gelüp yüz yigirmi iki 

Cumâde’l-âhire’sinün ikinci güni Kudsî-zâde Mülâzımı Mustafâ Efendi  yirine 

…”1

İkinci gruptaki nüshalarda ise bu ifadeler şu şekildedir:

 “Yüz on tokuz Receb’inün yigirmi sekizinci güni veliyyü’n-ni‘am-ı ‘ale’l-hi-
mem hâlen zînet-efzâ-yı sadr-ı fetvâ olan İshâk Efendi hazretleri yirlerine ibti-

dâ dâhil i‘tibârıyla Mollâ Kestel Medresesi ’ne gelüp yüz yigirmi iki Cumâde’l-â-

hire’sinün ikinci güni Kudsî-zâde Mülâzımı Mustafâ Efendi  yirine …”2

Aradaki fark, ilk gruptaki nüshaların Şeyhülislâm İshak Efendi’nin şey-

hülislâmlığından önce yani 1146 Cumâdelûlâ (Ekim 1733) tarihinden önce, 

ikinci gruptaki nüshalar ise İshak Efendi’nin meşihat makamına oturduğu 

Ekim 1733-31 Ekim 1734 yılları arasında istinsah edilmiş olmalıdır.3

5. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın İthaf Edildiği Şahıslar

a. Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî’nin İthafı

Klasik Türk Edebiyatı sahasında kaleme alınan eserler tetkik edildiğinde, 

bunların önemli bir kısmının muhtelif şahıslara ithaf edildiği görülmektedir. 

Umumiyetle bu şahıslar arasında padişah, sadrazam, şeyhülislâm gibi Osmanlı 

devlet kademesinin en üst mertebesindeki devlet ricâli olabildiği gibi bazen de 

orta dereceli devlet adamları, tarikat büyükleri, âlimler de olabilmektedir. Şey-

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr. 45a.

2 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 1309, vr. 293b.

3 Muhammet Nur Doğan, “Ebûishakzâde İshak Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 22, İstanbul 2000, 

s. 531.
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hî Mehmed Efendi de seleflerinin izinden giderek kaleme aldığı eserini devrin 

sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya ithaf etmiştir.

“… tahrîr olınmağa mübâşeret ve meydân-ı levha-i imlâda dest-i hâme-i 

iktidâr ile saf-beste-i sutûr olan ecnâs-ı elfâz-ı âşinâyî-libâs, ma‘rûz-ı südde-i 

Sidre-esâs-ı hazret-i sadr-ı ‘âlî-i mekârim-istînâs kılınmağ içün nâm-ı nâmî-i 

Âsaf-ı ‘âlî-şân ser-levha-i dîbâce-i cerîde-i beyân kılındı. 

Hakkâ Âsaf-ı kudsî-nihâd-ı mekârim-mu‘tâd ki cenâb-ı hazret-i sultân-ı 

cihân, şehriyâr-ı ma‘delet-‘unvân, revnak-efken-i tahtgâh-ı saltanat, zîver-efzâ-

yı efser-i ma‘delet, şehinşâh-ı ‘âlem-penâh, pâdişâh-ı re’fet-sipâh, zıllu’llâhi 

fi’l-arzeyn, sultânü’l-İslâm ve’l-müslimîn güzîde-i âl-i ‘Osmân es-Sultân ibn es-

Sultân es-Sultân el-Gâzî Ahmed Hân  ibn es-Sultân el-Gâzî Mehemmed Hân 

halleda’llâhu mülkehu ve sultanehu ve efâza ‘ale’l-‘âlemîne birrehu ve ihsânehu1 

hazretlerinün şeref-i musâheretleriyle şeref-yâb ve sadâret-i ‘uzmâ zât-ı mefâ-

hir-pîrâlarıyla ibtihâc üzere idüği bî-irtiyâbdur. Ol sadr-ı ‘âlî-i sa‘âdet-fercâm, 

melâz-ı kâffe-i enâm, hayr-hˇâh-ı dîn ü devlet, hâmî-i mülk ü millet, tugrâ-yı 

menâşîr-i hüsn-i tedbîr, âyîne-i zuhûr-ı ‘arâ’is-i takdîr, dâver-i ‘ale’z-zât, Âsaf-ı 

kerîmü’s-sıfât, lâ-zâle fî-mesnedi’l-‘izzi sâhiben ve bi-tevfîki’llâhi musâhiben2 
hazretleri ki vasf-ı pâklerinde: 

Nazm

Zihî sadr-ı kerem-güster ki zât-ı re’fet-ârâsı

Vezîr-i a‘zam u dâmâd-ı sultân-ı mükerremdür

Mu‘allâ-pâye İbrâhîm Paşa -yı mekârim-kâr

Ki zât-ı hullet-ârâsı kerem-senc-i mufahhamdur 

nazm-ı sıdk-ihtivâsı ser-levha-i manzûme-i makâldür.”3

b. Cild-i Sâlis’in İthafı

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sâlis’i Hekimoğlu Ali Paşa’nın isteği ve destekle-

riyle Şeyhî’nin oğlu Hasan Efendi tarafından tebyiz edildiği yukarıda ifade edil-

1 “Allah onun mülkünü ve saltanatını sürekli eylesin, iyiliğini ve ihsanını âlemlere indirsin.”

2 “İzzet dayanağı ve Allah’ın tevfiki sürekli ona yoldaş olsun.”

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 2a.
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mişti. Hasan Efendi, babasının müsveddelerinin tebyizi işinin nasıl zuhûr etti-

ğini anlattıktan sonra eseri, devrin padişahı Sultan I. Mahmud’a ithaf etmiştir. 

“resm-i dîrîn-i bülegâ-yı ma‘ârif-âyîn üzere ve vücûd-ı hümâyûn-ı şev-

ket-makrûn ile hâlen tahtgâh-ı saltanat-ı kesb-endâz-ı müfâharet olan sultân-ı 

selâtîn-i cihân, urvetü’l-vüskâ-yı emn ü emân, nâsır-ı dînu’llâh, kâhir-i a‘dâ’u’l-

lâh, fermân-fermâ-yı şark u garb-ı ‘âlem, sultân-ı Rûm u ‘Arab u ‘Acem, mat-

la‘-ı şems-i bâhirü’n-nûr-ı saltanat-ı ‘aliyye, mevrid-i ni‘am-ı zîbende-dem-i 

eltâf-ı Ṣamedâniyye, efser-i ma‘deletün dürr-i şâhvârı, gencîne-i hilâfetün 

cevher-i ferd-i girân-mikdârı, menâbir-i ‘âlemün pîrâye-bahş-ı hutbe-i i‘tinâsı, 

berât-ı şerîf-i ‘âlî-şân-ı zindegânînün zîver-i tugrâ-yı garrâ-yı ibtihâsı, ser-lev-

ha-i risâle-i şevket ü ikbâl, ser-i sûre-i saltanat u iclâl, kutbü’l-arz, bi’t-tûl ve’l-

‘arz, pâdişâh-ı heft-iklîm, sâye-i lutf-ı Rabb-i Rahîm, illâ ve hüve es-Sultân ibn 

es-Sultân es-Sultân Mahmûd Hân  ibn el-merhûm es-Sultân Mustafâ Hân hal-
leda’llâhu mülkehu ve ebbede saltanatehu ilâ-yevmi’l-mîzân1 hazretleri ki vasf-ı 

zât-ı şevket-simât-ı ma‘delet-iştimâllerinde: 

li-Münşi’ihî

Nûr-ı ‘âlem ziyâ-yı zıll-ı Hudâ

Ya‘ni Mahmûd Hân-ı şevket-zâ

Âb-ı rûy-ı mülûk-i ‘âlemdür

İde bâkî vücûdını Mevlâ

nazm-ı sadâkat-fercâmı ser-nâme-i manzûme-i makâldür.”2

6. Kaynakları

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, Osmanlı sahası Türk edebiyatında yazılan Türkçe biyog-

rafik eserlerin en hacimlilerindendir. Bu kadar geniş hacimli bir eserin malze-

mesini temin etmek maksadıyla yazar, uzun yıllar araştırmalar yapmış, muh-

telif tarihî ve biyografik metinler üzerinde incelemelerde bulunmuş ve şahit 

olduğu hadiseleri kayda geçirerek gerekli bilgileri toplamış olmalıdır. Eski ya-

zarlarımızın mühim hususiyetlerinden birisi yazdıkları eserlerde kullandıkları 

1 “Allah hesap gününe kadar onun mülkünü dâimî ve saltanatını ebedî kılsın.”

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr. 3a.
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kaynakları belirtmemiş olmalarıdır. Eskiler daha çok yararlandıkları kaynaklar-

dan elde ettikleri bilgiyi kendi şahsî bilgi ve görüşleri gibi göstermeyi alışkan-

lık haline getirmişlerdir.1 Çok az da olsa bazı müellifler yararlandıkları eserleri 

bildirme hususunda azamî gayret gösterirken bazıları neredeyse hiçbir kaynak 

adı zikretmeden sayfalarca alıntılar yapmışlardır. Şakâ’ik külliyatı içerisinde 

eser te’lif eden Nev‘îzâde Atâyî ve Uşşâkîzâde Hasîb eserlerinde birçok kay-

nağa atıf yaparken Şeyhî Mehmed Efendi, seleflerinin aksine oldukça ketum 

davranmıştır. Yazarın doğrudan alıntı yaptığı veya dolaylı şekilde kullandığı 

eserlerin neler olduğunu eksiksiz olarak tespit etmek güçtür. Bununla birlikte 

şiir örnekleri bahsinde ele aldığı şahsiyetlerin dîvânlarından yaptığı seçmeleri 

belirtmiştir. Birkaç istisna dışında Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da yazar, hiçbir kaynak ismi 

zikretmemiştir. Yapılan ayrıntılı incelemeler neticesinde Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın 

kaynaklarını şu şekilde tasnif etmek mümkündür:

a. Yazılı Kaynaklar

Edebî ve Tarihî Kaynaklar

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın yazılı kaynaklarının büyük bölümü edebî ve tarihî eser-

lerden meydana gelmektedir. Bahis konusu kitaplar arasında Şakâiku’n-Nu‘mâ-
niyye zeyilleri, şuara tezkireleri, vekâyi‘nâmeler, biyografi ihtiva eden muhtelif 

vefeyât ve tabakât kitapları ilk sıralarda gelmektedir. Şairliği bilinen şahıslar 

anlatılırken şiir örnekleri sunulmaya azamî gayret gösterilmiştir. Bilhassa bahse 

konu olan şahıs, devrinde meşhur bir şair olup dîvânını tertip ettiyse ve Şeyhî 

Mehmed Efendi bu eseri temin edebildiyse okuyucusuna onlarca beyit şiir ör-

neği sunmuştur. Bunların hâricinde tarikat büyüklerinin kerâmet ve menkıbe-

lerini anlatan bazı eserlerden istifade edilmiştir. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın kaynak olarak istifade edilen eserler ve yazarları şun-

lardır: 

1) Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim Hasîb, Zeyl-i Şakâ’ik:

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Evvel’inin tamamı ve 

Cild-i Sânî’sinin ilk tabakasında, en fazla kullandığı kaynak hiç şüphesiz selefi 

Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ıdır. Zeyl-i Şakâ’ik, Nev‘îzâ-

1 Mustafa İsen, “Edebiyat Tarihi Açısından Künhü’l-ahbâr’ın Önemi”, Tezkireden Biyografiye, İstanbul: 

Kapı Yay., 2010, s. 107.
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de Atâyî’den sonra kaleme alınan ilk zeyl olup 1043-1106 (1633/34-1694/95) 

yılları arasında ömür sürmüş 562 şahsın biyografisini ihtiva etmektedir. Daha 

önce ifade edildiği üzere Şeyhî’nin eserini kaleme alma sebeplerinden birisi, ken-

dinden evvel Nev‘îzâde Atâyî’nin Hadâ’iku’l-hakâik fî-Tekmileti’ş-Şakâ’ik’ına ya-

zılan zeylin eksiklikleri ve yanlışlarıdır. Yazar, çeşitli açılardan tenkit ettiği Zeyl-i 
Şakâ’ik’ı kullanmaktan geri durmamış eserde yer alan toplam 562 biyografinin 

tamamını, ya kısmen ilave ve tashihlerde bulunarak veya kelimesi kelimesine ay-

nen kullanmış, bir kez olsun Uşşâkîzâde Hasîb’in eserinden bahsetmemiştir. Bazı 

kaynaklarda bu benzerliklerin ortak kaynak kullanımından ötürü meydana gel-

diği ileri sürülmüşse de tarihî kayıt dışındaki şahsî değerlendirmelerin yer aldığı 

seciye tasviri kısımlarında bile harfiyyen aynı olan cümleler Şeyhî’nin, Uşşâkîzâ-
de Zeyli’ndeki doğru kabul ettiği yerleri aynen alıntıladığının ispatıdır. Alttaki 

örnekte olduğu gibi yüzlerce biyografinin yazımında bu tavrını sürdürmüştür:

Zeyl-i Şakâ’ik

Mustafâ bin ‘Abdu’llâh eş-şehîr 

bi-Hâcî Halîfe . Kân-ı gevher-i ‘irfân 

ve gevher-i kân-ı ekvân olan mahrû-

se-i Kostantıniyye ’den nümâyân ol-

mışdur. ‘Askerî tâ’ifesinden bir mer-

dün rüste-i rişte-i nesebi olmağın 

şem‘-i nûr-efşân-ı hidâyet delîl-i râh-ı 

reşâdı ve mürşid-i hayr-hˇâh-ı tefvîk-i 

pîşvâ-yı semt-i sedâdı olmağın mu-

kaddimât-ı ‘ilmi tefehhüm ve san‘at-ı 

kitâbeti ta‘allüm ile gerden-i istîhâlî 

cevâhir-i ma‘ârif ile hâlî ve ceyb-i him-

meti nakl-i letâ’if ile ma‘âlî oldukda 

ber-resm-i mu‘tâd zümre-i ‘askeriyye-

ye duhûl murâd eyledükde bin otuz 

iki târîhinde Anatolı  muhâsebesi ka-

lemine şâkird olup otuz üçde Tercân 

Seferi ’ne revân, otuz beşde Bagdâd 

Seferi ’nden sonra baş mukâbelede 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

el-Hâc Mustafâ bin ‘Abdu’llâh 

eş-şehîr bi-Hâcî Halîfe. Kân-ı gev-

her-i ‘irfân ve gevher-i kân-ı ekvân 

olan mahmiyye-i Kostantıniyye ’den 

nümâyân ve “Kâtib Çelebi ” ‘unvânıyla 

müşârun ileyh bi’l-benân olan el-Hâc 

Mustafâ Halîfe’dür. ‘Askerî tâ’ifesinden 

bir merdün rüste-i rişte-i nesebi olma-

ğın şem‘-i nûr-efşân-ı hidâyet, delîl-i 

râh-ı reşâdı ve mürşid-i hayr-hˇâh-ı 

tefvîk-ı pîşvâ-yı semt-i sedâdı olmağ-

la mukaddimât-ı ‘ilmi tefehhüm ve 

san‘at-ı kitâbeti ta‘allüm eyleyüp ber-

resm-i mu‘tâd zümre-i ‘askeriyyeye 

duhûl murâd eyledükde bin otuz iki 

târîhinde Anatolı  muhâsebesine şâgird 

olup otuz üçde Tercân Seferi ’ne revân, 

otuz beşde Bagdâd Seferi ’nden sonra 

baş mukâbelede şâgirdlik ile maz-
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şâgirdlik ile mazhar-ı ihsân olındı. 

Otuz yedide Erzurûm  muhâsarasında 

bulınup otuz sekizde ‘asker-i İslâm ile 

İstanbul ’a dâhil ve vatan-ı aslîlerine vâ-

sıl oldukdan sonra bast-ı hˇân-ı ifâde 

birle sît-i iştihârı fevka’l-‘âde olan Re’î-

sü’l-meşâyih Kâdî-zâde Efendi  ders-i 

va‘zını istimâ‘ eyleyüp ‘ilm-i şerîf tah-

sîline tergîb ve cehl ü dalâlden terhîbe 

müte‘allik kemâlât-ı cevâhir-simâtın 

mengûş-ı gûş-ı hûş idüp ol ân zimâm-ı 

ihtiyârın şugl ü tahsîl semtine imâle 

idüp mukaddimât-ı ‘ulûm-ı âliyeyi 

şeyh-i merkûmdan i‘âdeye âgâz ve bir 

sene mikdârı zamânda tahsîl-i mele-

ke-i terkîb ve i‘râb ile akrânı miyânın-

dan ser-efrâz oldı. Otuz tokuzda He-

medân  ve Bağdâd seferlerin eyleyüp 

‘ulûm-ı âliyeyi şeyh-i merkûmdan i‘â-

deye âgâz ve bir sene mikdârı zamân-

da halka-i ifâdelerine duhûl itmiş idi. 

Bir sene mikdârı tahsîl-i meleke-i 

terkîb ve i‘râb ile akrânı miyânından 

ser-efrâz oldı. Otuz tokuzda Heme-

dân  ve Bağdâd seferlerin eyleyüp kırk 

birde yine Kostantıniyye ’ye vusûl ve 

şeyh-i mezbûrun halka-i ifâdelerine 

duhûl idüp iki sene ‘ale’t-tevâlî dersle-

rinden münfek olmayup Tefsîr-i Kâđî  
ve İhyâ-yı ‘Ulûm  ve Şerh-i Mevâkıf  ve 

Dürer  ve Tarîkat  nüshaların görmiş 

idi. Kırk üç târîhinde mesned-ârâ-yı 

dîvân-ı vezâret olan Arnavud Mehem-

med Paşa  ‘alâ-hasebi’l-emr istirdâd-ı 

Bagdâd  mühimmâtun tedârik ve i‘dâd 

har-ı ihsân olındı. Otuz yedide Erze-

nü’r-rûm  muhâsarasında bulınup otuz 

sekizde ‘asker-i İslâm ile İstanbul ’a 

dâhil ve vatan-ı aslîlerine vâsıl olduk-

larında bast-ı hˇân-ı ifâde birle sît-i 

iştihârı fevka’l-‘âde olan Re’îsü’l-meşâ-

yih Kâdî-zâde Efendi’nün ders ü va‘zı-

nı istimâ‘ itmekle ‘ilm-i şerîf tahsîline 

tergîb ve cehl ü dalâlden terhîbe mü-

te‘allik kemâlât-ı cevâhir-simâtın men-

gûş-ı gûş-ı hûş eyleyüp ol ân zimâm-ı 

ihtiyârın şugl ü tahsîl semtine imâle 

idüp mukaddimât-ı ‘ulûm-ı âliyeyi 

şeyh-i merkûmdan i‘âdeye âgâz ve bir 

sene mikdârı tahsîl-i meleke-i terkîb ve 

i‘râb ile akrânı miyânından ser-efrâz 

oldı. Otuz tokuzda Hemedân  ve Bağ-

dâd  seferlerin eyleyüp kırk bir senesin-

de yine belde-i Kostantıniyye ’ye vusûl 

ve şeyh-i mezbûrun  tahsîl-i meleke-i 

terkîb ve i‘râb ile akrânı miyânından 

ser-efrâz oldı. Otuz tokuzda Heme-

dân  ve Bağdâd  seferlerin eyleyüp kırk 

bir senesinde yine belde-i Kostantı-

niyye ’ye vusûl ve şeyh-i mezbûrun 

halka-i ifâdelerine duhûl itmiş idi. 

İki sene ‘ale’t-tevâlî derslerinden mün-

fek olmayup Tefsîr-i Kâdî  ve İhyâ-yı 
‘Ulûm  ve Şerh-i Mevâkıf  ve Dürer  ve 

Tarîkat-ı Muhammediyye  nüshaların 

gördiler. Kırk üç târîhinde mesned-

ârâ-yı dîvân-ı vezâret olan Tabanıyassı 

Mehemmed Paşa  ‘alâ-hasebi’l-emr is-

tirdâd-ı Bagdâd  mühimmâtun tedâ-

rik ü i‘dâd içün Haleb  kışlasına hatt-ı 
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içün Haleb  kışlasına hatt-ı rahl karâr 

itdükde sâhibü’t-terceme hacc-ı şerîf ve 

ziyâret-i ravza-i münîf niyyetiyle çıkup 

Haleb’den Hicâz seferi ne ‘azîmet idüp 

ba‘de edâi’n-nüsük ordu-yı hümâyûn 

Diyârbekr ’den kufûl itmezden mukad-

dem ‘asker-i İslâm’a vusûl bulup ol sene 

Halebü’ş-şehbâ  kışlasında karâr idüp ol 

şehr ‘ulemâsıyla sohbet ve meclislerin-

den istifâdeye meyl ü rağbet itmiş idi. 

Kırk dört târîhinde nigâşte-i kalem-i 

‘âcizânemüz olduğı vech üzere pâ-

dişâh-ı ‘âlî-nijâd ya‘nî merhûm Sultân 

Murâd ile Revân  teshîrine kıyâm ve 

kırk beşde feth ü zafer ile hıdmet-i mez-

bûreyi karîn-i iltiyâm itdükden sonra 

tashîh-i niyyet ve tasfiye-i ‘azîmet birle 

cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekbere rücû‘ 

evlâ görilüp gayret-i erkân ve sebak-i 

mu’ahharân pây-bend-i dil-i âzâdesi 

olmamagın … fehvâsınca min-ba‘d 

râh-ı talebde ta‘abe-i nefs-i nefîse tavtîn 

ve ‘ilm-i şerîf tahsîline bakıyye-i ‘ömr-i 

‘azîzin ta‘yîn idüp rızk-ı mukadderi es-

bâb-ı ‘ilme sarf olınmak mukarrer kılup 

üç sene hırs-ı ‘azîm ile iştigâle şürû‘ ey-

lemişler idi.

‘Azîmet-i sâbıkalarında müstebid 

olmalarıyla kırk sekizde Sultân Murâd 

Hân  ile Bağdâd  istihlâsına revân olma-

yup zamânında fazl ü ‘irfân ile meşhûr 

sâbıku’t-terceme A‘rec Mustafâ Efen-

di ’den ta‘allüm ve Tefsîr-i Beyzâvî  ev-

velinden derslerin istimâ‘ ve tefehhüm 

itmişler idi. Kırk tokuzda Ayasofıyya 

rahl-i karâr itdükde sâhibü’t-terceme 

hacc-ı şerîf ve ziyâret-i ravza-i münîf 

niyyetiyle Haleb’den Hicâz  seferine 

‘azîmet idüp ba‘de edâ’i’n-nüsük or-

du-yı hümâyûn Diyârbekr ’den kufûl 

itmezden mukaddem ‘asker-i İslâm’a 

vusûl bulup ol sene Halebü’ş-şehbâ  

kışlasında karâr idüp ol şehr ‘ulemâ-

sıyla dahı sohbet ve meclislerinden is-

tifâdeye meyl ü rağbet itmiş idi. Kırk 

dört târîhinde pâdişâh-ı ‘âlî-nijâd ya‘nî 

Sultân Murâd Hân ile Revân  teshî-

rine kıyâm ve kırk beşde feth ü zafer 

ile hıdmet-i mezbûreyi karîn-i iltiyâm 

itdükden sonra tashîh-i niyyet ve tas-

fiye-i ‘azîmet birle cihâd-ı asgardan 

cihâd-ı ekbere rücû‘ evlâ görilüp ba-

kıyye-i ‘ömr-i ‘azîzin esbâb-ı ‘ilme sarf 

itmekle üç sene hırs-ı ‘azîm ile iştigâle 

şürû‘ eylemişler idi.

Kırk sekiz senesinde Sultân Murâd 

Hân  ile Bağdâd  istihlâsına revân olma-

yup zamânında fazl u ‘irfân ile meşhûr 

A‘rec Mustafâ Efendi ’den ta‘allüm ve 

Tefsîr-i Beyzâvî  evvelinden derslerin 

istimâ‘ ve tefehhüm itmişler idi. Kırk 

tokuzda Ayasofıyya ders-i ‘âmı Kürd 

‘Abdu’llâh Efendi  ve ellide Süleymâ-
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ders-i‘ âmı Kürd ‘Abdu’llâh Efendi  ve 

Süleymâniyye  ders-i ‘âmı Kiçi Mehem-

med Efendi  derslerine hâzır olurlardı. 

Ellide Ahmed Haydar  telâmizesin-

den Sehrânî Velî Efendi  zuhûr itmek-

le mantık ve me‘ânî ve beyân fünûn-ı 

celîlesin anlardan îkân, elli ikide şeyh-i 

merkûmdan ‘ulûm-ı hadîs-i şerîfi iz‘ân 

idüp ber-muktezâ-yı sıdk-ı himmet, 

on sene mikdârı râh-ı taleb ve istifâde-

de esâtîzeye hıdmet itdükden sonra ol 

mikdâr zamân dahı sadefce-i dil ü cân 

ve dürc-i dehân-ı pür-‘irfânın meydân-ı 

ifâdede güşâde kılmaga irâde idüp ev-

velen mukaddimât-ı fünûn ta‘lîmine 

şürû‘ itmişler idi. Elli beşde vâki‘ Girid 

Seferi  takrîbiyle hey’et ü hendese ü hisâb 

tahsîline meyl-i tabî‘i ziyâde olmağın 

üstâd-ı sâbıkı A‘rec Mustafâ Efendi ’den 

her birin istifâde eylemişler idi. Ol es-

nâda mizâc-ı letâfet-imtizâcına inhirâf 

târî olmağın ta‘dîl-i mizâc ve müdâvât u 

‘ilâc sebebiyle fenn-i tıbba ve teşebbüs-i 

esbâb-ı rûhâniyye takrîbiyle ‘ilm-i harf ü 

esmâya dahı intisâb eyleyüp manzûme-i 

ahvâlin karîn-i iltiyâm eyleyüp altmış se-

kiz târîhine gelince nakd-i vakt-i ‘ömr-i 

‘azîzin talebe-i ‘ulûm ile müdâreseye iş-

tigâlle tebyîz-i evrâk-ı nehâr ve tesvîd-i 

safahât-ı leyâl üzere iken altmış sekiz hu-

dûdında ‘ömri tamâm ve devre-i âftâb-ı 

hayâtı vâsıl-ı nokta-i encâm oldı. 

Merhûm-ı mezbûr fezâ’il-i celîle ile 

meşhûr, be-tahsîs ‘ilm-i tevârîhe şedî-

dü’l-intisâb, sâhib-i ma‘ârif-i bî-hisâb, 

niyye ders-i ‘âmı Kiçi Mehemmed 

Efendi  derslerine hâzır olurlardı. Elli 

birde Ahmed-i Hayderânî  telâmi-

zesinden Sehrânî Velî Efendi  zuhûr 

itmekle mantık ve me‘ânî ve beyân-ı 

fünûn celîlesin anlardan itkân, elli iki-

de şeyh-i merkûmdan ‘ulûm-ı hadîs-i 

şerîfi iz‘ân idüp ber-muktezâ-yı sıdk-ı 

himmet, on sene mikdârı râh-ı taleb 

ve istifâdede esâtîzeye hıdmet itdük-

den sonra elli üç ve elli dört senele-

rinde mukaddimât-ı fünûn ta‘lîmine 

şürû‘ itmişler idi. 

Elli sekiz târîhinde başmuhasebe-

de ikinci halîfelik rü’ûsı ihsân olındı. 

Ol esnâda mizâc-ı letâfet-imtizâcına 

inhirâf târî olmağın ta‘dîl-i mizâc ve 

müdâvât u ‘ilâc sebebiyle fenn-i tıbba 

ve teşebbüs-i esbâb-ı rûhâniyye takrî-

biyle ‘ilm-i harf ve esmâya dahı intisâb 

ile manzûme-i ahvâlin karîn-i iltiyâm 

eyleyüp nakd-i vakt-i ‘ömr-i ‘azîzin 

talebe-i ‘ulûm ile müdâreseye iştigâlle 

tebyîz-i evrâk-ı nehâr ve tesvîd-i sa-

fahât-ı leyâl üzere iken bin altmış sekiz 

Zi’l-hiccesi’nde ‘ömri tamâm ve dev-

re-i âftâb-ı hayâtı vâsıl-ı nokta-i encâm 

oldı. 

Merhûm-ı mezbûr fezâ’il-i celîle ile 

meşhûr, bi-tahsîs ‘ilm-i tevârîhe şedî-

dü’l-intisâb, sâhib-i ma‘ârif-i bî-hisâb, 
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tekellüfât-ı benî nev‘inden mu‘riz, 

meşâgil-i ‘ilmiyyeye mütemahhız, me-

de’l-‘ömr taleb-i câh ile izâ‘at-ı nakd-i 

vakt-i ‘azîz [itmeyüp] ve tahrîk-i pây-ı 

teşebbüs-i esbâb ile dâmen-i pâk-i 

kanâ‘ate gubâr-engîz olmayup dest-

yârî-i ‘azîmet-i sâdıka ile tarîkı rü’esâ-

sına tahsîl-i merâtib içün dest-i niyâzı 

dırâz ve cereb ü şîrîn-i ehl-i dünyâya 

kefçe-i kefini bâz itmemiş idi. el-Hâsıl 

fuzalâ ve ehl-i ma‘ârifden cem‘-i kesîr 

ile sohbet ve tekmîl-i nefs ve kesb-i 

ma‘rifet itmekle lâ’ik-ı menâsıb-ı se-

niyye ve merâtib-i ‘aliyye-i nây-ı hâme-

si nevâ-yı tasnîf-i tâze ile bülend-âvâze 

ve sutûr-ı nâmesi evtâr-ı kânûn-ı sâz-ı 

nüvâz gibi şîrîn-âgâze idi. 

Âsâr-ı ‘ilmiyyesinden Keşfü’z-zünûn 
‘an-Esâmî’l-kütüb ve’l-fünûn  ismiyle 

mevsûm bir eseri vardur ki ibtidâ-yı 

şugulinden hâtime-i ahvâline gelince 

gerek bu şehrde gerek varduğı bilâd-ı 

İslâmiyye’de zafer-yâb olduğı niçe bin 

cild kitâbı ve mevzû‘ât-ı ‘ulûm kitâb-

larında mastûr olan üç yüzden müte-

câviz fünûnı hurûf-ı teheccî tertîbiyle 

cem‘ ü tahrîr itdükden sonra niçe me-

bâhis ve mesâ’il-i garîbe yazılmışdur. 

Hakkâ bir eser-i latîfdür ki cemî‘-i 

‘ulûma ve kütübe ‘ilm-i icmâlî hâsıl 

olur. ‘İlm-i muhâdarâtda Tuhfetü’l-ah-
bâr fî’l-hikmeti’l-emsâl ve’l-eş‘âr  nâm 

ve fenn-i coğrafyâda Cihân-nümâ  
ve Atlas-ı Mensûr1  tercemesi ki Levâ-

1 Yazar sehven “Atlas-ı Mensûr” yazmıştır. 

Doğrusu “Atlas-ı Minor”dur.

tekellüfât-ı benî nev‘inden mu‘riz, 

meşâgil-i ‘ilmiyyeye mütemahhız, me-

de’l-’ömr taleb-i câh ile izâ‘at-ı nakd-i 

vakt-i ‘azîz itmeyüp ve tahrîk-i pây-ı 

teşebbüs-i esbâb ile dâmen-i pâk-i 

kanâ‘ate gubâr-engîz olmayup ve dest-

yârî-i ‘azîmet-i sâdıka ile tarîkı rü’esâsı-

na dest-i niyâzı dırâz ve cereb ü şîrîn-i 

ehl-i dünyâya kefçe-i kefi bâz itmemiş 

idi. el-Hâsıl fuzalâ ve ehl-i ma‘ârifden 

cem‘-i kesîr ile sohbet ve tekmîl-i nefs 

ve kesb-i ma‘rifet itmekle nây-ı hâmesi 

nevâ-yı tasnîf-i tâze ile bülend-âvâze 

ve sutûr-ı nâmesi evtâr-ı kânûn-ı sâz-ı 

nüvâz gibi şîrîn-âgâze idi. 

Âsâr-ı ‘ilmiyyelerinden Keş-
fü’z-zünûn ‘an-Esâmî’l-kütüb ve’l-
fünûn  ismiyle mevsûm bir eserleri var-

dur ki ibtidâ-yı şugulinden hâtime-i 

ahvâline gelince gerek şehr-i İstan-

bul ’da gerek varduğı bilâd-ı İslâmiy-

ye’de olan kitâb-hânelerde ve sahhâflar 

yediyle zafer-yâb olduğı niçe bin cild 

kitâb ve mevzû‘ât-ı ‘ulûm kitâbların-

da mastûr olan üç yüzden mütecâviz 

fünûnı hurûf-ı teheccî tertîbiyle cem‘ 

ü tahrîr itdükden mâ‘adâ niçe mebâhis 

ve mesâ’il-i garîbe yazılmışdur. Hak-

kâ bir eser-i latîfdür ki cemî‘-i ‘ulûm 

ve kütübe ‘ilm-i icmâlî hâsıl olur ve 

‘ilm-i muhâdarâtda Tuhfetü’l-ahbâr 
fî’l-hikmeti’l-emsâl ve’l-eş‘âr  nâm te’lîf-

leri ve fenn-i coğrafyâda Cihân-nümâ  
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mi‘u’n-nûr  ismiyle müsemmâdur ve 

“Revnaku’s-saltana”  ‘unvânıyla mu‘an-

ven Kostantıniyye Târîhi  ve bin sâlin-

den altmış beşde İbşîr vak‘asına gelin-

ce Fezleke  nâm mufassal târîhi ve dev-

letün nizâmı hakkında Düstûrü’l-‘amel  
ve hübût-ı Ādem’den ilâ-âhiri’l-eyyâm 

fihris-i vekâyi‘ olacak eserleri -ki Tak-
vîm-i Târîh1 ‘alâmetiyle mu‘allemdür- 

ve meşâyihü’l-İslâm içün mesâ’il-i 

garîbe ve fetâvâ-yı ‘acîbe cem‘ ü tertîb 
ve tenkîh ü tehzîb idüp Recmü’r-recîm 
bi’s-sîn ve’l-cîm  ismiyle bir eser-i dil-

firîb itmişdür ve İlhâmü’l-mukaddes 
mine’l-feyzi’l-akdes  ismiyle bir risâle 

dahı tahrîr itmişdür.

Biri dahı Mîzânü’l-hakk fî-İhtiyâ-
ri’l-ehâkk  ismiyle meşhûr risâlesidür 

ki hâtime-i te’lîfâtı vâki‘ olmışdur. 

Bundan mâ‘adâ eyyâm-ı tahsîlde ek-

ser murâdı tahrîr ve tahşiye ve tashîhle 

eser-i dil-pezîr itmişdür.2

1 Eserin özgün adı Takvimü’t-tevarih’dir.

2 Ekinci, age (2017), s. 477-480.

ve Atlas-ı Minor  tercemesi -ki Levâ-
mi‘ü’n-nûr  ismiyle müsemmâdur- ve 

Tuhfetü’l-kibâr fî-esfâri’l-bihâr  ismiyle 

mevsûm deryâda olan fütûhâtı câmi‘ 

târîhleri, “Revnaku’s-saltana”  ‘unvânıy-

la mu‘anven Kostantıniyye Târîhi  ve 

âferîniş-i ‘âlemden bin altmış beş se-

nesine gelince Fezleke  nâm ‘Arabî inşâ 

ile târîh-i kebîri ve bin sâlinden altmış 

beşde İbşîr Mustafâ Paşa  Vak‘ası’na 

gelince yine Fezleke nâm Türkî inşâ 

ile târîh-i sagîri ve devletün nizâmı 

hakkında Düstûrü’l-‘amel  ve hübût-ı 

Ādem’den ilâ-âhiri’l-eyyâm fihris-i 

vekâyi‘ olacak eserleri -ki Takvîm-i 
Târîh  ‘alâmetiyle mu‘allemdür- ve 

meşâyihu’l-İslâm içün mesâ’il-i garî-

be ve fetâvâ-yı ‘acîbe cem‘ ü tertîb ve 

tenkîh ü tehzîb idüp Recmü’r-recîm 
bi’s-sîn ve’l-cîm  ismiyle bir eser-i dil-

firîb itmişdür ve İlhâmü’l-mukaddes 
mine’l-feyzi’l-akdes  ismiyle bir risâle 

dahı tahrîr itmişdür. 

Biri dahı Mîzânü’l-hak fî-ihtiyâ-
ri’l-ehâk  ismiyle meşhûr risâlesidür ki 

hâtime-i te’lîfâtı vâki‘ olmışdur. Bun-

dan mâ‘adâ eyyâm-ı tahsîlde ekser 

murâdı tahrîr ve tahşiye ve tashîhle 

eser-i dil-pezîr itmişdür.1 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 149b-150b.
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2) Uşşâkîzâde İbrâhîm Hasîb, Târîh 

Şeyhî’nin kullandığı kaynaklar arasında kullanım sıklığı açısında ikinci sıra-

da yer alan eser Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb’in 1106-1124 (1694/95-1712/13) 

yılları arasındaki hadiseleri anlattığı Târîh’i gelmektedir. Şeyhî, tıpkı Uşşâkîzâ-

de’nin Zeyl-i Şakâ’ik’ından bahsetmediği gibi Târîh’inden de bahsetmeden 

yararlanmıştır. Uşşâkîzâde, Târîh’inde her senenin sonunda o sene içerisinde 

vefat etmiş mühim şahısların hâl tercümelerini kaleme almıştır. Şeyhî, Vekâ-
yi‘u’l-Fuzalâ’da Uşşâkîzâde Târîhi’ndeki 162 biyografinin tamamını ya aynen 

veya kısmî tashih ve ilavelerde bulunarak kullanmıştır. Uşşâkîzâde Târîhi üzeri-

ne doktora tezi hazırlayan Raşit Gündoğdu, Şeyhî’nin yararlandığı biyografile-

ri ayrıntılı şekilde ortaya koymuştur.1

Şeyhî, bu eserden sadece biyografileri yazarken değil, aynı zamanda her 

tabaka sonunda yıllara göre kronolojik olarak zikrettiği önemli hadiselerin an-

latımı kısmında da yararlanmıştır.

1 Raşit Gündoğdu (hzl.) Uşşâkîzâde Seyyid İbrâhîm Hasîb, Târîh-i Uşşâkîzâde, İstanbul: Çamlıca Yay., 

2005, s. CXLII.

Târîh-i Uşşâkîzâde

Vukû‘-ı Sefer-i Moskov 

Gerek hân hazretleri ve mîr-âhûr 

ağanun haberleri ve gerek Bender  ve 

Babatağı  ve sâ’ir Moskov  hudûdında 

vâki‘ ser-had âhâlîsinün mahzarları 

mûcebince Moskovlunun hıyânet ve 

niyyet-i fâsideleri zâhir olmağla üzeri-

ne sefer-i hümâyûn vukû‘ı lâzım gel-

dügi vükelâ-yı devlet ile dahı müzâ-

kere olınup cümleye tefhîm olınmak 

üzere tasmîm olındı. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Vukû‘-ı Sefer-i Moskov 

Gerek hân hazretleri ve mîr-âhûr 

ağanun haberleri ve gerek Bender  ve 

Babatağı  ve sâ’ir Moskov  hudûdında 

vâki‘ ser-had âhâlîsinün mahzarları 

mûcebince Moskovlunun heyânet ve 

niyyet-i fâsidleri zâhir olmağla üzeri-

ne sefer-i hümâyûn vukû‘ı lâzım gel-

dügi vükelâ-yı devlet ile dahı müzâ-

kere olınup cümleye tefhîm olınmak 

üzere tasmîm olındı. 
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Mâh-ı mezbûrun yigirmi sekizin-

ci Hamîs güni bi’l-cümle vüzerâ ve 

‘ulemâ ve ocak ağaları ve hˇâcegân-ı 

dîvân ve küttâb ve ocak ihtiyârla-

rı sarây-ı hümâyûna cem‘ ve da‘vet 

ve Ṣofa Köşki  nâm mahalde bi’z-zât 

huzûr-ı hümâyûnda ‘akd-i meclis-i 

meşveret olınup ibtidâ bu husûsı 

haber virmek içün gelen ümerâ-yı 

ser-hadden halka i‘lâm-ı hâl içün 

düşmenün keyfiyyâtı su’âl buyrıldı. 

Cümlesi bir ağızdan vâki‘ hâli takrîre 

âgâz idüp “Moskov  keferesinün hîle 

vü hud‘alarına i‘timâd olınursa dev-

let-i ‘aliyye üzerine hücûm kasdıyla 

şeb ü rûz tedârikde olduğından nâşî 

ser-hadlerden bi’l-külliyye emniy-

yet gidüp ve havf ve mekr ü şürûr 

ile İstanbul  halkı bî-huzûr olmışdur. 

Eger bir müddet müsâmaha olınursa 

‘ale’l-gafle yüriyüp ser-hadlere istîlâ 

ideceginde şübhe yokdur.” diyü tah-

kîk-ı makâl1 

1 Gündoğdu, age, s. 1041.

Mâh-ı mezbûrun yigirmi sekizin-

ci Hamîs güni bi’l-cümle vüzerâ ve 

‘ulemâ ve ocak ağaları ve hˇâcegân-ı 

dîvân ve küttâb ve ocak ihtiyârla-

rı sarây-ı hümâyûna cem‘ [ü] da‘vet 

ve Ṣofa Köşki  nâm mahalde bi’z-zât 

huzûr-ı hümâyûnda meclis-i meş-

veret olınup ibtidâ bu husûsı haber 

virmek içün gelen ümerâ-yı ser-had-

den halka i‘lâm-ı hâl içün düşmenün 

keyfiyyâtı su’âl buyrıldı. Cümlesi bir 

ağızdan vâki‘ hâli takrîre âgâz idüp 

“Moskov  keferesinün hîle vü hud‘a-

larına i‘timâd olınursa devlet-i ‘aliyye 

üzerine hücûm kasdıyla şeb ü rûz te-

dârikde olduğından nâşî ser-hadler-

den bi’l-külliyye emniyyet gidüp ve 

havf ve mekr ü şürûr ile İstanbul  hal-

kı bî-huzûr olmışdur. Eger bir müd-

det müsâmaha olınursa ‘ale’l-gafle 

yüriyüp ser-hadlere istîlâ ideceginde 

şübhe yokdur.” diyü tahkîk-ı makâl1

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr. 248b-249a.
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3) Nev‘îzâde Atâyî, Zeyl-i Şakâ’ik

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da bahis konusu edilen şahsiyetlerin kahir ekseriyeti baba-

ları müderristir. Yazar bir kişiden bahsederken onun babası, dedesi vb. ceddine 

yönelik bilgi verirken tezyil ettiği Nev‘îzâde Atâyî’ye sıklıkla atıfta bulunur. 

Şeyhî’nin ismini en fazla zikrettiği kaynak selefi Atâyî’nin zeylidir:

- “tercemeleri Zeyl-i ‘Atâyî ’de mezkûr olan Monlâ Tevfîk-ı Gîlânî ’nün 

mahdûm-ı mihter-i sa‘d-ahteri ve pertev-i neyyir-i tevfîk-güsteridür.”1

- “Şârih-i Şir‘atü’l-İslâm Seyyid ‘Alî-zâde  ahfâdından olup tercemesi Zeyl-i 
‘Atâyî ’de mastûr tokuz yüz seksen beş târîhinde devlet-i Sultân Murâd 

Hân-ı Sâlis ’de cisr-i fenâdan ‘ubûr eyleyen Seyyid ‘Alî Efendi  merhûmun 

mahdûm-ı ma‘âlî-rüsûmı Seyyid Mehemmed Efendi’dür.”2

- “ulemâ-yı devlet-i Sultân Selîm Hân-ı Sânî ’de tercemesi Zeyl-i ‘Atâyî ’de 

sebk iden Burusevî es-Seyyid ‘Abdu’llâh Efendi ’nün ferzend-i kihteri ol-

mağın “Kadrî-zâde Efendi” dimekle şehîr …”3

4) Karaçelebizâde Abdülazîz, Ravzatü’l-ebrâr

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da ismi zikredilen birkaç kaynaktan birisi Şeyhülislâm Ka-

raçelebizade Abdülaziz Efendi’nin Hz. Âdem’den 1648 yılına kadar gelen olay-

ları içine alan umûmî tarihi Ravzatü’l-ebrâri’l-mübîn bi-vekayi’i selefi’l-mâziyye 
ve’l-ahbâr’ıdır.4 

“Kara Çelebi-zâde ‘Abdü’l-‘azîz Efendi  Târîh’lerinde nakl iderler ki sâ-

hibü’t-terceme üç gün mahkemede ta‘yîn-i küttâb u nevvâb ve mübâşeret-i 

te‘âtî-i hıdmet-i ihtisâb itdükden sonra bi’r-resmi’t-tâm ya‘nî ‘ale’l-ihtişâm kola 

binüp …”5

5) Şârihü’l-Menârzâde, Târîh

Menâr şârihi Abdülhalim Efendi’nin oğlu olan ve babasının “Menâr Şer-

hedicisi” mânâsına gelen lakabıyla anılan Ahmed Çelebi’nin yaradılıştan 1065 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 6a.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 6b.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 8a.

4 Bkz. İbrahim Özgül, (hzl.), Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi’nin Ravzatü’l-ebrâr Adlı Eseri, Atatürk 

Üni. SBE, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 2010.

5 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 148b.
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(1655) yılına kadarki cereyan eden hadiseleri anlattığı Târîh’i, Şeyhî’nin ismini 

andığı birkaç kaynaktan biridir.1 

“Hattâ Şârihü’l-Menâr-zâde Ahmed Efendi  ve Kara Çelebi-zâde ‘Ab-

dü’l-‘azîz Efendi  Târîh’lerinde nakl iderler ki sâhibü’t-terceme üç gün mahke-

mede ta‘yîn-i küttâb u nevvâb ve mübâşeret-i te‘âtî-i hıdmet-i ihtisâb itdükden 

sonra bi’r-resmi’t-tâm ya‘nî ‘ale’l-ihtişâm kola binüp …”2

6) Râşid Mehmed Efendi- Târîh

Şeyhî Mehmed Efendi’nin eserinde ismini zikrettiği birkaç kaynaktan birisi 

XVIII. asır şair, yazar ve tarihçilerinden Râşid Mehmed Efendi’nin 1126-1135 

(1714-1723) yılları arasında sürdürdüğü vak‘anüvîslik görevi esnasında kale-

me aldığı tarihtir. Eser, Na‘imâ Târîhi’nin devamı niteliğindedir. 1071-1115 

(1660-1703) yılları arasında vukû‘ bulan hadisatı anlatan bir Osmanlı tarihi-

dir.3 Şeyhî, bu eserin adını sadece bir kez zikremiştir.

“Sultân Bâyezîd Hân Câmi‘-i Şerîfi ’nde yevmü’s-sebt va‘ziyyesi bunlara tev-

cîh olınup bu hâl üzere kürsî-nişîn-i va‘z u tezkîr ve nâkil-i hadîs ü tefsîr iken 

Râşid Efendi Târîhi ’nde tahrîr olınduğı vech üzere ekseriyyâ Sebt günleri Sultân 

Bâyezîd Hân Câmi‘-i Şerîfi  va‘ziyyesinden sonra Eski Sarây  kurbinde …”4

7) Nazmî Efendi, Hediyyetü’l-ihvân

XVII. asrın mutasavvıf şairlerinden olan Mehmed Nazmî Efendi’nin Hal-

vetî tarikatının Sivasiyye şubesi şeyhlerini bahis konusu ettiği Hediyyetü’l-ih-
vân5 adlı mensur eseri, Şeyhî’nin mutasavvıfların hayat hikâyelerini yazarken 

istifade ettiği bir kitaptır. Yazar, bilhassa şeyhlerle alâkalı kerâmetleri bu eser-

den iktibas etmiştir:

“Hazret-i ‘azîzün kerâmât-ı ‘ıyâniyyeleri meşhûr ve hâlât-ı seniyyeleri ze-

1 Bu eser müsvedde hâlinde kalmış ve XVIII. asır müverrihlerinden Na‘îmâ tarafından tebyiz edilmiş ve 

diğer tarihlerle mukayese edilerek yeniden te’lîf edilmiştir. Bkz. Mehmet İpşirli, (hzl.), Târîh-i Na‘îmâ, 

Ankara: TTK Yay., 2007.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 148b.

3 Fatih Günay, “Râşid Mehmed Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2007, C. 34, s. 464. Bu eserin 

yeni harfli tenkitli neşri için bkz. Abdülkadir Özcan vd. (hzl.), Târîh-i Râşid ve Zeyli, İstanbul: Klasik 

Yay., 2015.

4 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr. 229b.

5 Bkz. Osman Türer, (hzl.), Osmanlılarda Tasavvufi Hayat (Hediyyetü’l-ihvân), İstanbul: İnsan Yay., 2006; 

Hasan Aksoy, “Nazmî Efendi, Mehmed”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, C. 32, s. 460-61.
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bân-zed-i cumhûr olup cümleden bir Şeyh Nazmî Efendi  merhûm Hediyye-
tü’l-ihvân  nâm te’lîf-i celîllerinde zikr itmişlerdür ki Kitâb-ı Lemezât  mü’ellifi 

Şeyh Hulvî Mahmûd Efendi  nakl ider ki”1 

“Biri dahı yine Nazmî Efendi merhûm Hediyyetü’l-ihvân ’da nakl buyur-

mışlardur ki hazret-i ‘azîzün hulefâsından Ankaravî Karabaş Mahmûd Efendi  

ehl ü ‘ıyâlini Ankara ’dan İstanbul ’a nakl murâd itdükde ‘azîz hazretleri harc-ı 

râh içün bir avuç akçe ihsân idüp “Ta‘dâd itmen, âhir-i ‘ömrünüze dek size 

kâfidür.” buyurdılar.”2

8) Riyâzî Mehmed Efendi, Riyâzü’ş-şu‘arâ

Şeyhî, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da 576 şairin hayat hikayesine yer vermiştir. Bun-

ların hayatları ve eserleri hakkında malumat verirken başvurduğu kaynaklar 

arasında şuarâ tezkireleri başta gelmektedir. Riyâzî Mehmed Efendi’nin 1609 

yılında kaleme aldığı Riyâzü’ş-şu‘arâ adlı şairler tezkiresi de Şeyhî’nin kaynak-

ları arasındadır. Eserin ismini bir biyografide doğrudan, bazı biyografilerde ise 

dolaylı olarak anmaktadır.

- “Sabrî, zümre-i kuzât-ı sütûde-sıfâtdan olup tercemesi Riyâzî Efen-

di ’nün Tezkiretü’ş-şu‘arâ ’sında mastûr ve bin sekiz târîhinde …”3 

- “Tercemesi Tezkiretü’ş-şu‘arâ ’da4 mastûr olup kırkdan munfasıl iken elf-i kâ-

mil hudûdında cisr-i fenâdan ‘ubûr ve menzil-i bekâda huzûr eyleyen Üs-

küdarî Hâşimî Mehemmed Efendi ’nün ferzend-i fürûzende-ahteridür.”5

- “‘Uzûbet-i mâ ve letâfet-i hevâda bî-bahâ olan mahrûsa-i Burusa ’da ‘Ab-

dü’l-mü’min Câmi‘i ’nde hatîb-i edîb ve fezâ’il ü ma‘ârifden fâ’iz-i nasîb 

olup Tezkiretü’ş-şu‘arâ ’da6 mastûr ve bin on yedi târîhinde cisr-i fenâdan 

‘âlem-i bâkîye ‘ubûr eyleyen Hevâyî muhalles Mustafâ Efendi ’nün ...”7

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 37a.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 304a.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 99b.

4 Burada kastedilen eser ya Riyâzî’nin Riyâzü’ş-şu‘arâ’sı veya Zehrimârzâde Rızâ’nın Tezkiretü’ş-şu‘arâ’sıdır. 

Zira Şeyhî’den önce Üsküdarlı Hâşimî’den bahseden en eski iki kaynak yukarıda zikredilenlerdir. Bkz. 

Açıkgöz, agt, s. 261; Gencay Zavotçu, (hzl.), Rıza Tezkiresi, İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı, 2009, s. 173.

5 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 180b.

6 Burada kastedilen eser ya Riyâzî’nin Riyâzü’ş-şu‘arâ’sı veya Zehrimârzâde Rızâ’nın Tezkiretü’ş-şu‘arâ’sıdır. 

Zira Bursalı Hevâyî’den bahseden en eski iki kaynak yukarıda zikredilenlerdir. Bkz. Açıkgöz, agt, s. 266; 

Zavotcu, age, s. 177.

7 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 231a.
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9) Seyyid Mehmed Rıza, Tezkire-i Rızâ

XVII. asır şu‘arâ tezkiresi yazarlarından birisi de Zehrimârzâde Seyyid 

Mehmed Rıza Efendi’dir. 1000-1050 (1591-1640) tarihleri arasında yaşamış 

şairlerin bahis konusu edildiği Tezkire-i Rızâ, Şeyhî’nin bazı şairler hakkında 

malumat verirken müracaat ettiği kitaplar arasındadır. Ancak yazar, eserin is-

mini bildirmeksizin aktarmalarda bulunur.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

“kıssa-i Leylî vü Mecnûn ’ı dahı tahrîre getürmeğe mübâşeret idüp rûzgâr 

itmâmına ruhsat virmemekle şem‘-i ümmîdin itfâ eylemişdür. Bu ebyât ol 

hikâyâtun ser-âgâzındandur:”1

Tezkire-i Rızâ

“Kıssa-i Leylî vü Mecnûn ’ı tahrîre getürmeğe mübâşeret idüp rûzgâr-ı zûr-

kâr itmâmına ruhsat virmeyüp şem‘-i vücûdın itfâ eylemişdür. Bu ebyât ol 

hikâyâtun ser-âgâzındandur:”2

10) Yümnî Mehmed Sâlih, Tezkire-i Şu‘arâ

XVII. asır şairlerinden Yümnî mahlaslı Mehmed Sâlih Efendi, 1621’den 

başlayarak Kafzâde Fâizî tarzında ve adeta ona zeyl olarak bir şairler tezkiresi 

kaleme almıştır. Tezkirede 29 şairin çok kısa biyografileri ve şiirlerinden ör-

nekler yer almaktadır.3 Şeyhî, Yümnî’nin biyografisini yazarken bu tezkirenin 

müsveddelerini gördüğünü ifade etmektedir. 

“Tezkiretü’ş-şu‘arâ  tesvîdine mübâşeret eyleyüp zamânesi şu‘arâsını bir 

mikdâr tahrîr eylemişdi. Lâkin itmâmına ‘ömri müsâ‘ade itmedi. Fakîr-i câ-

mi‘ü’l-hurûf kendü hattıyla müsveddesini görmiş idüm.”4

Şeyhî, müsveddelerini gördüğünü söylediği bu tezkireyi eserinde kullanmış 

olmalıdır. Yümnî Tezkiresi’nde yer alan 29 şairden sadece Âbî, Fuzûlî, Hilmî 

Mustafa ve Vahdetî mahlaslı şairlerin biyografisi Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da yer alma-

maktadır. Geriye kalan şairlerin tamamı eserde bahis konusu edilmiştir.

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 63a.

2 Zavotçu, age, s. 155-156.

3 Sadık Erdem, (hzl.), Tezkire-i Şu‘arâ-i Yümnî, Ankara: TTK Yay., 2013, s. XIX.

4 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 390b.
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Resmî Kaynaklar

Şeyhî Mehmed Efendi’nin eserinin en önemli kaynaklarından birisi şeyhülis-

lâm defterleridir. XVII. asrın ortalarından itibaren kazaskerlerin nüfuzu azalmış, 

kadıların, hatta kazaskerlerin tayinleri bile şeyhülislâmlara verilmiştir. Nüfuz ve 

yetkilerin artması şeyhülislâm defterlerinin kazasker ruznamçeleri kadar önem-

li olmasını sağlamıştır. Şeyhî, ana kaynağı olan bu şeyhülislâm defterlerinden 

bahsetmese de Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’yı kaleme aldığı Tezkiretü’ş-şu‘arâ’da kaynak ola-

rak kullanan ve Şeyhî’nin çağdaşı olan Mirzâzâde Sâlim, Şeyhî’den bahsederken 

onun herşeyin sıhhatini bilmede ve gerçeği yazmada çok özen gösterdiğini belir-

terek şeyhülislâm defterlerini kullandığını şöyle ifade etmiştir:1

“Selîkası târîh semtine düşmekle her şey’in sıhhatin bilmekde ‘azîm ihtimâm 

ve defâtir-i kadîme-i sultâniyyelere ve şeyhü’l-İslâm defterlerine dest-resîde ol-

mağla emr-i tevârîhde sa‘y-ı tâm ve hidmet-i mâlâ-kelâm edip belki umûrdan 

ba‘zı emrin gereği gibi sıhhatine vukûf-ı tâmm içün ihtiyâr-ı meşakk-ı sefer 

ve it‘âb-ı vücûd edip terk-i huzûr etmekle elbette emr-i mühimmin sıhhatine 

zafer bulup eser-i mezkûrun iki cildini …”2

Yazarın şeyhülislâm defterlerine nasıl ulaştığını tam olarak bilemesek de 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da yer alan bazı ifadeler, bu hususta bizlere fikir verebilir. 

Şeyhî, 4 Muharrem 1124’te vefat edene kadar üç kez şeyhülislâm olan Ali 

Efendi’den3 “efendim” diye söz etmiş; Ali Efendi’nin çocukları olan Abdullah 

Efendi ve Mustafa Efendi’den bahsederken de birçok kez “velinimetimin oğlu” 

ibaresini kullanmıştır. 

- “şeyhü’l-İslâm-ı sâbık efendimüz Başmakcı-zâde es-Seyyid ‘Alî Efendi  

merhûmun mahdûm-ı kihterleri es-Seyyid Mustafâ Efendi müze ber-

vech-i ma‘îşet mahal görildi.”4

- “Medrese-i mahlûlesi veliyyü’n-ni‘am-zâdemüz efendimüz Başmak-

cı-zâde es-Seyyid ‘Abdu’llâh Efendi  hazretlerine tevcîh olındı.”5

1 Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, (tıpkıbasım: Abdülkadir Özcan), İstanbul: Çağrı Yay., 1989; 

“Şeyhî ve Vekâyi‘ü’l-fudalâ’ya Dâir” s. X.

2 İnce, age, s. 442; Özcan, agtb, s. X.

3 Mehmet İpşirli, “Paşmakcızâde Ali Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 34, İstanbul 2007, s. 186.

4 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. II, vr. 188a.

5 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. II, vr. 146a.
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- “medrese-i mahlûlesi veliyyü’n-ni‘am-zâdemüz Başmakcı-zâde es-Seyyid 

Mustafâ Efendi müz’e tevcîh olındı.”1

Bu ifadelerden hareketle Şeyhî’nin, Şeyhülislâm Başmakcızâde Ali Efen-

di’nin yardımlarını gördüğü, onun tarafından himaye edildiği rahatlıkla söy-

lenebilir.

b. Sözlü Kaynaklar

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın yazımında birçok sözlü kay-

naktan da istifâde etmiştir. “rivâyet olunur ki”, “nakl olunur ki”, “mesmû‘dur 

ki”, “sikâtdan mervîdir” vb. ifadelerle sözlü kaynaklarını aktaran Şeyhî, sadece 

babası Feyzî Hasan Efendi’den duyduğu bilgilerde kaynak şahıs ismi zikretmiş-

tir. Diğer sözlü kaynakları ise meçhuldür:

- “Bu gûne nakl olınur ki yetmiş bir Muharrem’inde devletün Edrine ’den 

İstanbul ’a ‘azîmetleri mukarrer olmağın sâhibü’t-terceme Şeyhü’l-İslâm 

Esîrî Mehemmed Efendi ’nün fetvâ-emâneti hıdmetiyle mukayyed bulı-

nup ba‘z-ı eşyâsın …”2

- “Nakl olınur ki Üsküdarî Mahmûd Efendi hazretleri cedd-i sâhi-

bü’t-terceme Üftâde Efendi  cenâblarınun halîfeleri olmak takrîbiyle 

hayâtlarında bir gün Mahmûd Efendi hazretlerine hitâb idüp …”3 

- “Hattâ rivâyet olınur ki sebeb-i mevti bir şeftâlû çekirdegi olmışdur.”4

- “Hattâ şöyle rivâyet olınur ki bir iki def‘a sâ’ir ism ile müsemmâ olan-

lara tevcîh olınup bir sebeb ile birkaç gün içinde ref‘ olınmışdur.”5

- “Bu fakîr kendülerden mesmû‘um olmışdur ki evâ’il-i hâllerinde 

nev-heves olan ba‘z-ı tâze-gûyân-ı emsâl ü akrân ile mübâhese-i şi‘riyye 

eyleyüp …”6 

- “… merhûm-ı mezbûrun tertîbin kalb ü tagyîr ve düşdükce i‘tirâzâta 

telmîh-i dil-peẕîr eylemişlerdür ve evâ’il-i hâllerinde ba‘z-ı mahalle risâle 

yazdukları dahı mesmû‘dur.”7 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. II, vr. 206a.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 157b.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 318a.

4 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 261a.

5 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 318b.

6 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. II, vr. 22b.

7 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 135b.
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- “Âsâr-ı ‘ilmiyyelerinden Binâ Şerhi  ve Sûre-i Kerîme-i Furkân’a tefsîri 

mesmû‘dur.”1

- “Sikâtdan mervîdür ki dâ’imâ temennî-i şehâdet itmekle du‘âsı karîn-i 

icâbet olmış idi.”2 

- “Hattâ mervîdür ki merhûm-ı müşârun ileyh evvel-i eyyâm-ı şebâbdan 

âhir-i hengâm-ı hayât-ı takvâ-me’âblarına değin libâs-ı vera‘ u zühd ile 

ârâste …”3 

- “Azîzlerine sebeb-i irtibâtları bu gûne mervîdür ki bunlar mahrûsa-i 

Burusa ’ya ‘azîmet itdüklerinde şeyhleri henüz tekye binâsına şürû‘ it-

mişler.”4

- “Kerâmât-ı bâhirelerinden biri dahı bu fakîr-i câmi‘ü’l-hurûfun vâlidi 

merhûm Şeyh Feyzî Hasan Efendi ’den mesmû‘-ı fakîrdür ki …”5

B. Muhteva Unsurları

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın muhtevası oldukça geniş kapsamlı olduğundan her 

cilt ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

1. Cild-i Evvel’in Muhtevası

Mukaddime

Şeyhî Mehmed Efendi seleflerinden kendisine intikal eden klasik eser terti-

bi metodunu Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın mukaddimesine aynen tatbik etmiştir. Yazar 

eserine besmele ile başlamış; hamdele bahsinde ise insana türlü nimetler ihsan 

ederek yaratılmışlar arasında onu en seçkin konuma yükselten Allah’a hamd ve 

senada bulunmuştur. 

“Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzîde-terîn şükr-i ser-

medî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur ki cümle-i 

mahlûkât beyninden benî nev‘-i insânı mümtâz ve kâmet-i bâlâ-yı isti‘dâdların 

hil‘at-i garrâ-yı 6﴾َــא ْ ْ َכ ــ َ َ  ile mutarraz u ser-efrâz ve ser-i ibtihâcların tâc-ı ﴿َو

ve 7﴾ ٍ ــ ِ ْ َ  ِ ــ َ ْ ــ أَ ِ ــאَن  َ ِ ْ َــא ا ْ َ َ ﴿ ile müteveccü’l-i‘zâz eyledi.”8 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 265a.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 191b.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 273b.

4 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 309b.

5 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 304a.
6 Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Sûresi 17/70, “Ve andolsun ki biz kerem sahibi kıldık”, âyetin tamamının meâli 

şöyledir: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada 
ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan 
cidden üstün kıldık.”

7 Kur’ân-ı Kerîm, Tîn Sûresi 95/4 “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”

8 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 1b.
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Hamdele bahsini tamamlayan yazar, salvele kısmına geçerek yaratılmışların 

en şereflisi ve varlıkların övüncü, nebilerin sonuncusu Hz. Peygamber’e salât 

ve selâmlar gönderir.

“Ve le’âlî-i mütelâlî-i salavât-ı Süreyyâ-intizâm ve mürvârîd-i girân-bahâ-yı 

tahiyyât-ı Pervîn-nizâm ol tırâz-ı hilkat-i insâniyye ve Tûr-ı tecelliyât-ı Rab-

bâniyye, rûh-ı cesed-i ‘âlem, evvelîn-i halk ve âhirîn-i mukaddem, mefhar-ı 

mevcûdât, eşref-i mahlûkât, hâtemü’l-enbiyâ Muhammed Mustafâ ‘aleyhi mi-
ne’s-salavâti ezkâhâ1 Ravza-i Mutahhara ’sına îsâr olınur ki hurşîd-i cihân-tâb-ı 

risâleti derûn-ı âfâka nûr-efken-i hüdâ ve berîk-ı mihr-i nübüvvet-i tâb-efzâsı 

nûr-ı cebîn-i arz u semâ ve kurre-i ‘ayn-ı millet-i beyzâdur.”2 

Yukarıdaki temel kısımların ardından yazar, eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’ye 

olan alâkasına temas ederek Nev‘îzâde Atâyî’ye zeyl yazma arzusunu dile getir-

miştir. Kaleme almayı planladığı kitabında Nev‘îzâde Atâyî’deki tertip meto-

duna uymakla birlikte ne gibi yeni ilavelerde bulunacağını belirtmiştir. Çeşitli 

sebeplerden ötürü eseri yazmakta geciktiğini, bu esnada Nev‘îzâde Atâyî’ye ya-

zılmış bir zeyil gördüğünü, bunun da muhtelif açılardan noksan ve hatalarını 

tespit edince dostlarının da ısrarıyla yazmayı planladığı eserini vücuda getirdi-

ğini söylemiştir. Yazar, eserin kime ithaf edildiğini belirttikten sonra manzum 

şekilde kitabın adını, yazılmaya başlandığı tarihi de bildirerek hayır duaya nail 

olabilme ümidini ifade edip asıl kısma geçmiştir.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Evvel’i Sultan IV. Murad tabakasının ikmâli, 

Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed tabakaları olmak üzere toplam üç taba-

kadan meydana gelmektedir.

a) XVII. Tabaka olan Sultan IV. Murad Tabakasının İkmali: Vekâ-
yi‘u’l-Fuzalâ’nın ilk bölümü Sultan IV. Murad tabakasının ikmalidir. 1032-

1049 (1623-1640) yılları arasını kapsayan Sultan IV. Murad tabakasının 1042 

(1632/33) yılına gelene kadarki kısmı Nev‘îzâde Atâyî tarafından ele alınmış, 

yazarın 1045’te (1635-36) vefatı sebebiyle tabakanın geriye kalan yedi yıllık 

kısmında ölen şahısların biyografileri yazılamamıştır. 

1 “Salâtların en temizi onun üzerine olsun.”

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 1b.
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Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da Şeyhî Mehmed Efendi, eserdeki kronolojik çizgiyi boz-

ma pahasına da olsa selefi Nev‘îzâde Atâyî’ye duyduğu hürmet ve muhabbe-

tin ifadesi sebebiyle öncelikle onun biyografisine yer vermiştir. Tabaka ismine 

“ikmal” dendiği için Şeyhî Mehmed Efendi’den öncelikle beklenen sadece IV. 

Murad devri vefeyâtının kalan kısmını, yani 1043-1049 (1633/34-1640) yılla-

rı arasında vefat eden şahısların biyografilerini yazmasıdır. Yazar bu hususta da 

farklı davranarak Nev‘îzâde Atâyî’nin, eserinde hâl tercümelerine yer verme-

diği veya yazmayı unuttuğu şahısların biyografilerini de kaleme almıştır. 1040 

(1632/33) yılında vefat edenlerden itibaren kronolojik şekilde tabakanın ik-

maline başlamıştır. Bazı kısımlarda biyografisini yazdığı şahısların akrabaların-

dan öne çıkmış kimselerin hayat hikâyelerinin Atâyî’nin zeylinde bulunmadı-

ğını farketmiş, kronoloji bozulsa da onların da hâl tercümelerine yer vermiştir.1 

Âlimler bahsini tamamladıktan sonra yazar sûfîlerin hâl tercümesine geçer. 

Öncelikle Zeyl-i ‘Atâyî’de bulunan tarikat silsilelerini Atâyî’nin bıraktığı yer-

den kendi zamanına kadar getirir. Silsilede Zeyl-i ‘Atâyî’de yer almayan Celvetî 

ve Gülşenî silsileleri de belirtilmiştir. Tarikat silsilelerinin ardından meşâyih 

biyografileri kaleme alınmıştır. Daha sonra adı geçen tabakada zuhur eden 

hadiselerin anlatımına geçilmiştir.2 Bu bahiste öncelikle padişahın doğum 

tarihi, tahta çıkışı ifade edilmiş düşürülen tarihlerden örnekler sunulmuştur. 

Ardından kronolojik olarak zuhur eden önemli hadiseler (isyanlar, yangınlar), 

fetihler (Bağdat ve Revan), düzenlenen seferlerden bahsedilmiştir. Padişahın 

vefatına değinilerek tahtta kaldığı süre belirtilmiş, yaptırdığı hayır eserleri ifade 

edilmiştir. Daha sonra çocukları ve hocalarının kimler olduğu söylendikten 

sonra devlet adamları kısmına başlanmıştır. Sadaret makamında görev yapmış 

1 Meselâ yazar, Nevâlîzâde Ziyâüddin Efendi’yi anlatırken onun kardeşi olan ve 1027 yılında vefat eden 

Nevâlîzâde Atâullah Efendi’nin biyografisinin Zeyl-i Atâyî’de bulunmadığını farkederek Ziyâüddin 

Efendi’nin biyografisinin sonuna adı geçen şahsın hâl tercümesini de ilave etmiştir. Buna benzer başka 

bir durumsa Balat Şeyhi Hasan Efendi’nin babası Seyyid Mehmed Efendi için geçerlidir. Yazar, Balat 

Şeyhi Hasan Efendi’yi anlatacakken 1038’de vefat eden şeyhin babası Seyyid Mehmed Efendi’nin 

biyografisinin Zeyl-i Atâyî’de olmadığını görmüş, önce Seyyid Mehmed Efendi’nin ardından da Balat 

Şeyhi Hasan Efendi’nin hayat hikâyelerini yazmıştır. Eserde biyografisi yazılan şahıslar arasında en erken 

vefat edeni 1027’de (1617) ölen Nevâlîzâde Atâullah Efendi, en geç vefat edeni ise 1142’de (1730) ölen 

Sûfî Emîr Mehmed Efendi’dir. Her ne kadar yazar, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’daki biyografilere Zeyl-i Atâyî’nin 

kaldığı 1043 yılından itibaren başladığını ifade etmişse de eserde bahis konusu edilen şahıslar 1027-

1142 (1617-1730) yılları arasında vefat etmişlerdir.  

2 Dikkat çekici bir diğer husus Atâyî’nin kısaca değindiği tabakalardaki cereyan eden vak‘alar Şeyhî’nin 

zeylinde daha ayrıntılı ele alınmasıdır.
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sadrazamların kısa biyografileri anlatılıp belli başlı büyük kadılıklarda görevli 

kişiler, Kırım hanları, kapdan-ı deryalar, Mısır valileri ve yeniçeri ağalarının 

azil ve nasb tarihleri açıklandıktan sonra şairler bahsine geçilmiştir. Burada da 

elifbâ sırasına göre şairlerin çok kısa hayat hikâyeleri ele alınarak şiirlerinden 

örnekler sunulmuştur. Sunulan şiir örneklerinin azlığı ve çokluğu hususunda 

bahis konusu edilen şairin şöhreti ve müretteb dîvânına Şeyhî Mehmed Efen-

di’nin ulaşıp ulaşamaması en önemli etkendir.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ilk kısmı olan XVII. tabakanın ikmalinde toplamda 

75 âlim, 12 mutasavvıf, devrin padişahı Sultan IV. Murad, 3 sadrazam ve 22 

şair olmak üzere toplamda 113 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır1. 

b) XVIII. Tabaka / Sultan İbrahim Tabakası (1049-1058/1640-1648)

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ikinci bölümü Sultan İbrahim tabakasından meydana 

gelmektedir. Sultan IV. Murad tabakasının ikmalinin son faslı olan şairler bö-

lümü tamamlandıktan sonra yeni tabakaya geçiş sadece bir başlıkla ifade edil-

miştir. Ölüm tarihi sırasına göre öncelikle âlimler, ardından şeyhlerin hâl ter-

cümeleri yazılmıştır. Daha sonra adı geçen tabakada zuhur eden hadiselerin an-

latımına geçilmiştir. Bu bahiste öncelikle padişahın doğum tarihi ve tahta çıkışı 

ifade edilerek bunlara düşürülen tarihlerden örnekler sunulmuştur. Ardından 

kronolojik olarak zuhur eden önemli hadiseler (isyanlar, yangınlar), fetihler, 

düzenlenen seferlerden bahsedilmiştir. Padişahın hal‘ ediliş bahsi geçiştirilerek 

vefatına değinilip tahtta kaldığı süre belirtilmiş, yaptırdığı hayır eserleri bildi-

rilmiştir. Daha sonra çocukları ve hocalarının kimler olduğu söylenip devlet 

adamlarının biyografileri kısmına başlanmıştır. Veziriazamların kısa biyografi-

leri ve belli başlı büyük kadılıklarda görevli kişilerin, Kırım hanları, kapdan-ı 

deryalar, Mısır valileri ve yeniçeri ağalarının nasb ve azil tarihleri açıklandıktan 

sonra şairler bahsine geçilmiştir. Burada da elifbâ sırasına göre şairlerin çok kısa 

hayat hikâyeleri ele alınmış, şiirlerinden örnekler sunulmuştur. 

1 Sultan IV. Murad'ın şehzadelerinin (Şehzâde Ahmed, Şehzâde Süleyman, Şehzade Mehmed ve Şehzâde 

Alâüddin) sadece doğum tarihleri ve çocukken öldükleri belirtildiği için bunlar müstakil biyografi ola-

rak değerlendilmemiş ve yukarıdaki sayıya dâhil edilmemiştir.
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Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ikinci kısmı XVIII. tabakada toplamda 73 âlim1, 15 

şeyh, devrin padişahı Sultan İbrahim, 4 sadrazam2 ve 29 şair olmak üzere top-

lamda 122 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır3. 

c) XIX. Tabaka / Sultan IV. Mehmed Tabakası (1058-1098/1648-1687)

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın üçüncü bölümü Sultan IV. Mehmed tabakasından 

meydana gelmektedir. Bu tabaka Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın en hacimli kısmını teşkil 

etmektedir. Sultan İbrahim tabakasının son faslı olan şairler bölümü tamam-

landıktan sonra yeni tabakaya geçiş sadece bir başlıkla ifade edilmiş ve Cild-i 
Evvel’in sonuna kadarki kısım tamamen Sultan IV. Mehmed tabakasına tahsis 

edilmiştir. Ölüm tarihi sırasına göre öncelikle âlimler, ardından mutasavvıfla-

rın hayat hikâyeleri yazılmıştır. Daha sonra adı geçen tabakada zuhur eden 

hadiselerin anlatımına geçilmiştir. Bu bahiste öncelikle padişahın doğum tarihi 

ve tahta çıkışı ifade edilerek bunlara düşürülen tarihlerden örnekler sunulmuş-

tur. Ardından kronolojik olarak zuhur eden önemli hadiseler (isyanlar, yangın-

lar, depremler, sünnet düğünleri), düzenlenen seferlerden (Bozcaada, Yanova, 

Uyvar, Girit, Kamaniçe, Lazdin, Çehrin ve Peç) ve kazanılan zaferlerden bahse-

dilmiştir. Padişahın hal‘ edilişine kısmî temasta bulunularak tahtta kaldığı süre 

belirtilmiş, vefat bahsi atlanarak yaptırdığı hayır eserleri zikredilmiştir. Daha 

sonra çocukları ve hocalarının kimler olduğu söylenip devlet adamları kısmına 

başlanmıştır. Sadrazamların kısa biyografileri ve belli başlı büyük kadılıklar-

da görevli kişilerin, Kırım hanları, kapdan-ı deryalar, Mısır valileri ve yeniçeri 

ağalarının tayin ve azil tarihleri açıklandıktan sonra şairler bahsine geçilmiştir. 

Burada da elifbâ sırasına göre şairlerin çok kısa hayat hikâyeleri ele alınmış, 

şiirlerinden örnekler sunulmuştur. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın üçüncü kısmı ve en hacimli tabakası olan XIX. ta-

bakada toplamda 590 âlim, 81 şeyh, devrin padişahı Sultan IV. Mehmed, 

1 Bülbülzâde Abdullah Efendi’nin biyografisinde hem onun hayatına hem de oğlunun hayatına yer 

verildiği için iki farklı biyografi olarak değerlendirilmiştir.

2 Bu tabakanın son sadrazamı olan Sûfî Mehmed Paşa’nın vezareti Sultan IV. Mehmed zamanında da 

devam ettiğinden biyografisi sonraki tabakada ele alınmış ve bu sayıya dahil edilmemiştir.

3 Sultan İbrahim'in şehzadelerinden Şehzâde Murad, Şehzâde Selim, Şehzade Osman, Şehzâde Cihangir, 

Şehzâde Bâyezîd ve Şehzâde Orhan'ın sadece doğum ve ölüm tarihleri belirtildiği için bunlar müstakil 

biyografi olarak değerlendilmemiş ve yukarıdaki sayıya dâhil edilmemiştir.
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16 sadrazam1 ve 139 şair olmak üzere toplamda 827 şahsın hâl tercümesi 

yazılmıştır. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Evvel’i Sultan IV. Mehmed tabakasının tamam-

lanmasıyla sona ermektedir.

2. Cild-i Sânî’nin Muhtevası

Cild-i Evvel’i tamamladıktan sonra yazar doğrudan Cild-i Sânî’ye başlama-

mış, kısa bir mukaddime kaleme almıştır. Besmele ve hamdele kısımlarından 

sonra eserinin Cild-i Sânî’sinde hangi bölümlerin yer alacağını ifade etmiştir.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinde sırasıyla Sultan II. Süleyman, Sultan 

II. Ahmed, Sultan II. Mustafa tabakalarının tamamını ve Sultan III. Ahmed 

tabakasının 1130 senesine kadarki kısmını anlatmaktadır. 

a) XX. Tabaka / Sultan II. Süleyman Tabakası (1099-1102/1687-1691)

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tamamı gözönünde tutulduğunda dördüncü bö-

lümü Sultan II. Süleyman tabakasından meydana gelmektedir. Bu tabaka 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin ilk kısmını teşkil etmektedir. Sultan 

IV. Mehmed tabakasının son faslı olan şairler bölümüyle ilk cilt tamamla-

narak yeni bir cilde başlayan yazar kısa bir mukaddimenin ardından XX. ta-

bakaya geçişi bir başlıkla ifade etmiştir. Ölüm tarihi sırasına göre öncelikle 

âlimler, ardından mutasavvıfların hayat hikâyeleri yazılmıştır. Daha sonra 

adı geçen tabakada zuhur eden hadiselerin anlatımına geçilmiştir. Bu ba-

histe öncelikle padişahın doğum tarihi ve tahta çıkışı ifade edilerek bunlara 

düşürülen tarihlerden örnekler sunulmuştur. Ardından kronolojik olarak 

zuhur eden önemli hadiseler (isyanlar, yangınlar, depremler) düzenlenen 

seferler ve kazanılan zaferlerden bahsedilmiştir. Padişahın vefatına değini-

lerek tahtta kaldığı süre belirtilmiş, yaptırdığı hayır eserleri ifade edilmiştir. 

Daha sonra çocukları bahsine temas edilmeden hocalarının kimler olduğu 

söylenerek devlet adamlarının hâl tercümeleri kısmına başlanmıştır. Sadra-

zamların kısa biyografileri ve belli başlı büyük kadılıklarda görevli kişilerin, 

1 Bu tabakanın son sadrazamı olan Siyavuş Paşa’nın vezareti Sultan II. Süleyman zamanında da devam 

ettiğinden biyografisi sonraki tabakada ele alınmış ve bu sayıya dahil edilmemiştir.
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Kırım hanları, kapdan-ı deryalar, Mısır valileri ve yeniçeri ağalarının nasb 

ve azil tarihleri açıklandıktan sonra şairler bölümüne geçilmiştir. Burada da 

elifbâ sırasına göre şairlerin çok kısa hayat hikâyeleri ele alınmış, şiirlerin-

den örnekler sunulmuştur. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin ilk kısmı olan XX. tabakada toplam-

da 70 âlim, 7 şeyh1, devrin padişahı Sultan II. Süleyman, 3 sadrazam2 ve 19 şair 

olmak üzere toplamda 100 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. 

b) XXI. Tabaka / Sultan II. Ahmed Tabakası (1102-1106/1691-1695)

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın beşinci bölümünü Sultan II. Ahmed tabakası teşkil et-

mektedir. Bu tabakada da ölüm tarihi sırasına göre öncelikle âlimler, ardından 

mutasavvıfların hayat hikâyeleri yazılmıştır. Daha sonra adı geçen tabakada 

zuhur eden hadiselerin anlatımına geçilmiştir. Bu bahiste öncelikle padişahın 

doğum tarihi ve tahta çıkışı ifade edilerek bunlara düşürülen tarihlerden ör-

nekler sunulmuştur. Ardından kronolojik olarak zuhur eden önemli hadiseler 

(isyanlar, yangınlar, depremler) düzenlenen seferler ve kazanılan zaferlerden 

bahsedilmiştir. Padişahın vefatına değinilerek tahtta kaldığı süre belirtilmiş, 

yaptırdığı hayır eserleri ifade edilmiştir. Daha sonra çocukları ve hocalarının 

kimler olduğu söylenerek devlet adamlarının biyografileri kısmına başlanmış-

tır. Sadrazamların kısa biyografileri ve belli başlı büyük kadılıklarda görevli 

kişilerin, Kırım hanları, kapdan-ı deryalar, Mısır valileri ve yeniçeri ağalarının 

azil ve nasb tarihleri açıklandıktan sonra şairler bahsine geçilmiştir. Burada da 

elifbâ sırasına göre şairlerin çok kısa hayat hikâyeleri ele alınıp, şiirlerinden 

örnekler sunulmuştur. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin ikinci kısmı olan XXI. tabakada top-

lamda 53 âlim, 12 şeyh, devrin padişahı Sultan II. Ahmed,  4 sadrazam3 ve 24 

şair olmak üzere toplamda 94 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır4. 

1 Balat Şeyhi Hasan Efendi’nin biyografisinde hem kendi hayatına hem de babasının hayatına yer 

verildiği için iki farklı biyografi olarak değerlendirilmiştir.

2 Bu tabakanın son sadrazamı olan Köprülüzâde Mustafa Paşa’nın vezareti Sultan II. Ahmed zamanında 

da devam ettiğinden biyografisi sonraki tabakada ele alınmış ve bu sayıya dahil edilmemiştir.

3 Bu tabakanın son sadrazamı olan Defterdar Ali Paşa’nın vezareti Sultan II. Mustafa zamanında da 

devam ettiğinden biyografisi sonraki tabakada ele alınmış ve bu sayıya dahil edilmemiştir.

4 Sultan II. Ahmed'in şehzadelerinden Şehzâde Selim ve Şehzâde İbrahim'in sadece doğum ve ölüm 

tarihleri belirtildiği için bunlar müstakil biyografi olarak değerlendilmemiş ve yukarıdaki sayıya dâhil 

edilmemiştir.
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c) XXII. Tabaka / Sultan II. Mustafa Tabakası (1106-1115/1695-1703)

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tamamı gözönünde tutulduğunda, eserin altıncı bölü-

münü Sultan II. Mustafa tabakası oluşturmaktadır. Sultan II. Ahmed tabakası-

nın son faslı olan şairler bölümünün tamamlanmasının ardından yeni tabakaya 

sadece bir başlıkla geçilmiştir. Ölüm tarihi sırasına göre öncelikle âlimler, ardın-

dan mutasavvıfların hayat hikâyeleri yazılmıştır. Daha sonra adı geçen tabakada 

zuhur eden hadiselerin anlatımına geçilmiştir. Bu bahiste öncelikle padişahın do-

ğum tarihi ve tahta çıkışı ifade edilerek bunlara düşürülen tarihlerden örnekler 

sunulmuştur. Ardından kronolojik olarak zuhur eden önemli hadiseler (isyanlar, 

yangınlar, depremler, Edirne Vak‘ası’nın sebepleri) düzenlenen seferler, padişahın 

bizzat katıldığı seferler ve kazanılan zaferlerden bahsedilmiştir. Padişahın hal‘ edi-

lişi bahsine değinilerek tahtta kaldığı süre belirtilip yaptırdığı hayır eserleri ifade 

edilmiştir. Daha sonra çocukları ve hocalarının kimler olduğu söylenip devlet 

adamlarının hayat hikâyelerine geçilmiştir. Veziriazamların kısa biyografileri ve 

belli başlı büyük kadılıklarda görevli kişilerin, Kırım hanları, kapdan-ı deryalar, 

Mısır valileri ve yeniçeri ağalarının azil ve nasb tarihleri açıklandıktan sonra şa-

irler bahsine geçilmiştir. Burada da elifbâ sırasına göre şairlerin çok kısa hayat 

hikâyeleri ele alınmış, şiirlerinden örnekler sunulmuştur. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin üçüncü kısmı olan XXII. tabakada 

136 âlim, 23 şeyh, devrin padişahı Sultan II. Mustafa, 5 sadrazam1 ve 21 şair 

olmak üzere toplamda 186 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır.2

d) XXIII. Tabaka olan Sultan III. Ahmed Tabakasının İlk Kısmı (1115-
1130/1703-1718)

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tamamı gözönünde tutulduğunda, kitabın yedinci 

bölümü Sultan III. Ahmed tabakasından meydana gelmektedir. Bu tabaka 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin son kısmını teşkil etmektedir. Sultan II. 

Mustafa tabakasının son faslı olan şairler bölümünün tamamlanmasının ar-

1 Bu tabakanın son sadrazamı olan Nişancı Ahmed Paşa’nın vezareti Sultan III. Ahmed zamanında da 

devam ettiğinden biyografisi sonraki tabakada ele alınmış ve bu sayıya dahil edilmemiştir.

2 Sultan II. Mustafa'nın şehzadelerinden Şehzâde Mehmed, Şehzâde Süleyman, Şehzâde Hüseyin, Şeh-

zâde Selim ve Şehzâde Ahmed'in sadece doğum ve ölüm tarihleri belirtildiği için; Şehzâde Mahmud, 

Şehzâde Osman ve Şehzâde Hasan'ın ise eser yazıldığı sırada hayatta olduklarından ötürü sadece doğum 

tarihleri bildirildiği için bunlar müstakil biyografi olarak değerlendilmemiş ve yukarıdaki sayıya dâhil 

edilmemiştir.
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dından yeni tabakaya sadece bir başlıkla geçilmiştir. Ölüm tarihi sırasına göre 

öncelikle âlimler, ardından mutasavvıfların hayat hikâyeleri yazılmıştır. Diğer 

tabakalardan farklı olarak Şeyhî Mehmed Efendi, bu tabaka tamamlanmadığı 

için zuhur eden mühim hadiselerle alâkalı kayıtlara yer vermemiştir.1 Sultan 

III. Ahmed’in tahta çıkışı münasebetiyle kaleme aldığı cülûsiyyeyi örnek ola-

rak sunarak doğrudan devlet ricalinin kısa hayat hikâyesine değinmiştir. Ar-

dından belli başlı büyük kadılıklarda görevli kişilerin, Kırım hanları, kapdan-ı 

deryalar, Mısır valileri ve yeniçeri ağalarının azil ve nasb tarihleri açıklanarak 

şairler bahsine geçilmiştir. Burada da elifbâ sırasına göre şairlerin çok kısa hayat 

hikâyeleri ele alınmış, şiirlerinden örnekler sunulmuştur2. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin son kısmı olan XXIII. tabakanın ilk 

kısmında 287 âlim, 43 şeyh, 12 sadrazam3 ve 57 şair olmak üzere toplamda 

399 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. 

1 Şeyhî bu hususta selefi Atâyî’nin metoduna sadık kalmıştır. Atâyî de eserinde tamamlanmamış olan IV. 

Murad tabakasının vekâyi‘ini kaleme almamıştır.

2 Sultan II. Mustafa'nın şehzadelerinden Şehzâde Mehmed, Şehzâde Süleyman, Şehzâde Hüseyin, Şeh-

zâde Selim ve Şehzade Ahmed'in sadece doğum ve ölüm tarihleri belirtildiği için; Şehzâde Mahmud, 

Şehzâde Osman ve Şehzâde Hasan'ın ise eser yazıldığı sırada hayatta olduklarından ötürü sadece doğum 

tarihleri bildirildiği için bunlar müstakil biyografi olarak değerlendilmemiş ve yukarıdaki sayıya dâhil 

edilmemiştir.

3 Bu tabakanın son sadrazamı olan Dâmâd İbrahim Paşa’nın vezareti, Sultan III. Ahmed tabakasının 

devamında da sürdüğü için biyografisi bahis konusu edilmemiştir. Kendisinin sadece üstün vasıflarından 

bahseden biri mensur, diğeri manzum iki medhiyeye eserde yer verilmiştir. 
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Hatime

Şeyhî Mehmed Efendi, Sultan III. Ahmed tabakasının vefeyâtını 1130 yı-

lına kadar getirdikten sonra Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’yı tamamlamıştır. Eserin hâtime 

kısmında yazar, 1042-1130 yılları arasında ömür sürmüş ve muhtelif yönle-

riyle öne çıkmış şahısların biyografilerini yazarak kitabını tamamlama fırsatı 

veren, Nev‘îzâde Atâyî gibi şöhretli bir tarihçinin halefi olabilmeyi nasip eden 

yüce Allah’a hamd ve senâlarda bulunur. Ardından devrin padişahı Sultan III. 

Ahmed ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa için dualar ederek kitabını noktalar.

“Hezârân hezâr hamd ü senâ-yı bî-şümâr cenâb-ı hazret-i Perverdigâr’a 

sezâvârdur ki bu ‘abd-i kalîlü’l-bizâ‘a Şeyhî-i kemîne-bâ‘ayı hazret-i selâtîn-i 

ma‘delet-âyîn ve vüzerâ-yı ma‘âlî-pîrâ ve ‘ulemâ-yı fihâm ve meşâyih-ı kirâ-

mun evsâf-nüvîsligi şerefine sezâ buyurup merhûm ‘Atâyî  gibi bir müverrih-i 

celîlü’l-kadrün pey-revi olmaklığı takdîriyle bin kırk iki senesinden bin yüz 

otuz senesi tamâmına değin zeylü’z-zeyl tahrîrini tesyîr buyurmışdur. Fe-li’l-

lâhi’l-hamd ve’l-minne husûsâ ne ni‘met-i ‘uzmâ ve ne şeref-i vâlâdur ki bu 

eser-i pür-‘iberün itmâmı ‘umde-i selâtîn-i kirâm, zübde-i havâkîn-i fihâm, 

kurretü’l-‘ayni’l-‘âlem, pâdişâh-ı ma‘delet-penâh u ma‘delet-himem:

Kıt‘a

Hazret-i şâhenşeh-i ‘âlem-penâh melik-i dîn

Ya‘ni Sultân Ahmed-i Sâlis o sultân-ı bihîn

Zât-ı zî-şân-ı hümâyûn-ı ma‘âlî-perveri

Oldı genc-i saltanatda cevher-i ferd-i güzîn

Halleda’llâhu hilâfetehu ilâ-yevmi’d-dîn1 hazretlerinün zamân-ı ma‘de-

let-‘unvân-ı rehînü’l-emânlarında cilveger olup siyyemâ vezîr-i sütûde-tedbîr-i 

ma‘âlî-semîrleri dahı ebu’l-mekârim, ‘aynü’l-mahâmid ve’l-merâhim, Âsaf-ı bî-

nazîr, düstûr-ı Aristo-tedbîr:

Kıt‘a

Hazret-i dâmâd-ı şâhenşâh-ı ‘âlî-menkabet

Ya‘ni İbrâhîm Paşa-yı ma‘âlî-iştihâr

Kim odur neşr eyleyen fırk-ı enâma dem-be-dem

Lü’lü-i eltâf u mürvârîd ‘atâ-yı bî-şümâr

1 “Din gününe kadar Allah onun hilafetini sürekli kılsın.”
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Edâma’llâhu ‘izzetehu ve ebbede devletehu ilâ-yevmi’l-karâr1 hazretlerinün ey-

yâm-ı meserret-encâm-ı vezâretlerinde rûşenger olup bu husûsda mazhar oldu-

gum ni‘am-ı ‘adîdenün teşekkürinden ‘aczüm mukarrer ve evliyâ-yı ni‘am edâ-
mehumu’llâhu’r-Rabbü’l-ekrem2 hazâratınun medîha-i evsâf-ı ‘aliyyelerin edâdan 

lisân kalem-i ebkem olmağın her vaktümi hayr-du‘âlarına vakf ve kârumı senâ-yı 

zât-ı ma‘âlî-simâtlarına sarf itmeğe ‘azm ü cezm ile hatm-i kelâm olındı.”3

3. Cild-i Sâlîs’in Muhtevası

Mukaddime

Yukarıda da bahsedildiği üzere Şeyhî’nin vefatı sebebiyle Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın 

Cild-i Sâlîs’i, yazarın müsveddelerinden hareketle oğlu Hasan Efendi tarafından 

kaleme alınmıştır. Hasan Efendi, Cild-i Sâlîs için hazırladığı mukaddimeyi adeta 

yeni bir eser kaleme alıyormuş gibi kurgulamış, klasik tertip hususiyetlerini (bes-

mele, hamdele, salvele) dikkatli bir şekilde kullanmıştır. Ardından eserin önceki 

ciltlerinin mahiyetini, son cildin kaleme alınma safahatını ayrıntılı şekilde oku-

yucuya aktarmaya gayret göstermiştir. Hasan Efendi, sadrazam Ali Paşa’nın emri 

üzerine babası Şeyhî’nin vefatı sebebiyle yarım kalan Sultan III. Ahmed tabakası 

vefeyatını, onun sağlığında hazırladığı biyografilerin noksanlarını tamamlayıp 

tebyiz ettiğini dile getirmiş ve eseri, Sultan I. Mahmud’a ithaf etmiştir.

Cild-i Sâlîs’te mukaddime ve hâtime hâricinde tek bölüm mevcuttur.

XXIII. Tabaka Olan Sultan III. Ahmed Tabakasının İkmâli (1131-
1142/1718-1730)

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sâlîs’i XXIII. tabakanın ikmali olan Sultan III. 

Ahmed tabakasının tamamlanmasından meydana gelmektedir. Mensur bir 

mukaddimenin ardından yazar doğrudan bir başlıkla XXIII. tabakanın ikma-

line başlamıştır. Ölüm tarihi sırasına göre öncelikle âlimler, ardından muta-

savvıfların hayat hikâyeleri yazılmıştır. Bu bahiste öncelikle padişahın doğum 

tarihi ve tahta çıkışı ifade edilerek bunlara düşürülen tarihlerden örnekler su-

nulmuştur. Ardından bu tabakanın ilk faslı olup Cild-i Sânî’nin son kısmını 

teşkil etmesine rağmen orada yer verilmeyen vekayi‘ bu bölümde anlatılmıştır 

1 “Kıyamet gününe kadar Allah onun devletini sürekli kılsın, saygınlığını devam ettirsin.”

2 “En cömert olan Allah onları devam ettirsin.”

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. II, vr. 275b.
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Kronolojik olarak zuhur eden önemli hadiseler (isyanlar, yangınlar, deprem-

ler, şenlikler, İsveç kralının ağırlanması) düzenlenen seferler (Moskov, Venedik 

ve Nemçe seferleri) ve kazanılan zaferlerden bahsedilmiştir. Diğer tabakaların 

aksine padişahın hal‘ edilişi, çocukları, tahtta kaldığı süre ve yaptırdığı hayır 

eserleri belirtilmemiştir. Ayrıca diğer tabakalarda sadrazamların biyografileri 

anlatılırken 1718-1730 yılları arasında sadaret makamında oturan ve 1730’da 

Patrona Halil İsyanı sonucu öldürülen Damat İbrahim Paşa’nın hâl tercüme-

sine yer verilmemesi dikkat çekicidir. Belli başlı büyük kadılıklarda görevli ki-

şilerin, Kırım hanları, kapdan-ı deryalar, Mısır valileri ve yeniçeri ağalarının 

tayin ve azil tarihleri açıklandıktan sonra şairler bahsine geçilmiştir. Burada 

da elifbâ sırasına göre şairlerin çok kısa hayat hikâyeleri ele alınıp şiirlerinden 

örnekler sunulmuştur. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sâlîs’i olan XXIII. tabakanın ikmali kısmında 

202 âlim, 15 şeyh, devrin padişahı III. Ahmed ve 19 şair olmak üzere toplamda 

237 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. 

Hâtime 

Cild-i Sâlîs’i hâtimesinde yazar, kalemin uzun zamandır yazı yazma, dilin 

ise söz söyleme zahmetini tercih ettiğini belirterek Allah’a hamdini dile getir-

miş, elinden geldiği kadarıyla başladığı işi tamamladığını ifade etmiştir. Allah’a 

dua ve niyazda bulunarak biyografileri yazılan dîn âlimleri ve şeyhlerin ruhani-

yetlerinden gelen bereketli feyiz ve sonsuz yardımların eserin yazılmasına vesile 

olan sadrazama ulaşmasını temenni eder. 

“Niçe evân idi ki pây-ı kalem meydân-ı sa‘y ü ictihâda reftâr ve zebân-ı 

yerâ‘a güftâr zahmetin ihtiyâr itmiş idi. el-Hamdü li’llâhi’l-‘afüvvi’l-Gafûr1 
bezl-i makdûr olınup vâsıl-ı makâm-ı ihtitâm ve dâhil-i dâ’ire-i tamâm oldı. 

Kâdi’l-hâcâtdan tazarru‘ u mes’ûl oldur ki zikr olınan eşrâf-ı ‘ulemâ-yı dîn ü 

meşâyih-ı güzîn rûhâniyyetlerinden feyz-i berekât ve imdâd-ı te’bîdât bâ‘is 

olan sâhib-i sadrun cenâb-ı şerîflerine peyveste vâsıl u mütevâsıl ola.”2

1 “Afüv Gafûr olan Allah’a hamd olsun.”

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. III, vr. 323a.
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17. Tabaka Sultan 
IV.Murad Devri İkmali 75 12 4 22 113

18. Tabaka
Sultan İbrahim Devri 73 15 5 29 122

19. Tabaka Sultan
IV. Mehmed Devri 590 81 17 139 827

20. Tabaka Sultan
II. Süleyman Devri 70 7 4 19 100

21. Tabaka Sultan II. 
Ahmed Devri 53 12 5 24 94

22. Tabaka
Sultan II. Mustafa Devri 136 23 6 21 186

23.  Tabaka Sultan III.
Ahmed Devrinin 
İlk Kısmı

287 43 12 57 399

23.  Tabaka Sultan III.
Ahmed Devrinin 
Son Kısmı

202 15 1 19 237

Genel Toplam 1 786 208 55 330 2078

Tablo 2: Vekâyi‘ü’l-fuzalâ’da Biyografisi Yazılan Şahısların Tabakalara ve Fasıllara Göre Dağılımı

4. Tabaka Tanziminde Şeyhî Mehmed Efendi’nin Yaptığı Yenilikler

eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye ve zeyilleri geleneği içerisinde her padişahın tahtta 

kaldığı zaman dilimi bir tabaka kabul edilmiş ve bu dönem içerisinde vefat 

etmiş şahısların hâl tercümeleri kronolojik olarak ele alınmıştır. Taşköprîzâde 

Ahmed Efendi’nin eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’de takip ettiği usul, zeyil yazar-

larınca (Atâyî, Hasîb) geliştirilerek Şeyhî Mehmed Efendi’ye gelinceye kadar 

muhtelif aşamalardan geçmiştir. Her tabakada Taşköprîzâde’nin en basit hâ-

liyle belirlediği “âlim ve mutasavvıf ” biyografileri ayrımına, Nev‘îzâde Atâyî 

tarikat silsilelerini ilave ederek ve sadrazam, şeyhülislâm, Rumeli, Anadolu ka-

zaskerleri ve İstanbul kadılarının nasb ve azil tarihlerini bildirerek kapsamlı bir 
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hâle getirmiştir. Atâyî’nin tabaka tanzimindeki ilavelerine Uşşâkîzâde Hasîb 

nakibüleşraflar ve Kırım hanlarının nasb ve azl tarihlerini ilave etmiştir. Şeyhî 

Mehmed Efendi ise seleflerinden devraldığı kapsamlı tabaka tanzimi usulüne 

yeni katkılar yaparak eserini eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye silsilesinin tertip usulü 

açısından en mükemmel örneği hâline getirmiştir.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da birisi Nev‘îzâde Atâyî’nin yarım bıraktığı IV. Murad 

tabakasının ikmali olmak üzere toplam 7 tabaka yer almaktadır. Her taba-

ka aynı plan dâhilinde tertip edilmiş, eser boyunca en başta belirlenen plana 

riâyet edilmiştir. Atâyî ve Hasîb’in son şeklini verdiği tabaka tanzimi usulüne 

Şeyhî, başta Mısır valileri, yeniçeri ağaları ve kapdan-ı deryaların azl ve nasb 

tarihlerini ilave etmiştir. Ayrıca dönemin en büyük Osmanlı kadılıklarının bu-

lunduğu Edirne, Bursa, Galata, Üsküdar, Eyüp, İzmir, Manisa, Kütahya, Sire, 

Konya, Ankara, Maraş, Erzurum, Tokat, Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Halep, 

Bağdat, Trablus-ı Şam, Sofya, Belgrad, Bosna, Filibe, Yenişehr-i Fenar, Sakız, 

Lefkoşa ve kısa süreliğine Osmanlı hakimiyetine giren Revan, Tebriz, Gence ve 

Hemedan kadılarının tayin ve azl tarihlerini bildirmiştir. Bunların hâricinde 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da Şeyhî Mehmed Efendi’nin yaptığı yenilik her padişah dö-

neminde ömür sürmüş şair biyografilerinin ilavesidir. Her tabakanın sonunda 

elifbâ sırasına uygun olarak şair biyografileri verilerek şairlerin şiirlerinden ör-

nekler sunulmuş, böylelikle esere bir şairler tezkiresi hüviyeti kazandırılmıştır. 

5. Dil ve Üslûp Özellikleri

Osmanlı dönemi nesir üslûbu hakkında yapılan araştırmalarda XIV. yüz-

yıldan itibaren ortaya çıkan Türkçe mensur eserler çeşitli gruplara ayrılarak 

tasnif edilmişlerdir. Hazırladığı Eski Türk Edebiyatında Nesir adlı antolojinin 

ön sözünde Fahir İz, Osmanlı dönemi mensur eserlerini ihtiva ettikleri kelime-

lerin kökeni, Arapça-Farsça terkiplerin kullanım sıklığı vb. açılardan değerlen-

direrek sade, süslü ve orta olmak üzere üç gruba ayırır.1 Bu mevzu hakkındaki 

en güncel çalışmanın sahibi Fatih Köksal ise klasik nesir üslûbunu sade, orta, 

süslü ve ağdalı nesir olmak üzere dört grupta incelemek gerektiğini bildirir: 

1 Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, Ankara: Akçağ Yay., 1996, s. V-XIII.
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Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların az bulunduğu metinleri sade (üslûb-ı 

sâde); yer yer secîlerle kurulmuş, sanat endişesi taşıyan ve Arapça, Farsça kelime 

ve tamlamaların Türkçe kelimelere baskın şekilde yazılmış metinleri orta nesir 

(üslûb-ı mutavassıt); sanat kaygısının yoğun olduğu yabancı kelime ve tamlama-

ların, secilerin sıklıklar kullanıldığı metinleri süslü nesir (üslûb-ı müzeyyen); esas 

gayesi sanat olan külfetli bir dile sahip, yabancı sözcük ve terkiplerle meydana 

getirilmiş eserleri ağdalı nesir (üslûb-ı âlî) grubuna dâhil etmiştir.1

Yukarıdaki tasniflerin değerlendirme ölçütleri gözönünde tutulduğunda 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da kullanılan dil ve üslûb, eserin başından sonuna kadar aynı 

olmamakla birlikte rahatlıkla orta nesir (üslûb-ı mutavassıt) grubuna dâhil 

edilebilir. Bu gruptaki eserlerin mukaddimelerinde üslûb-ı müzeyyene yakın 

kullanımlar yer alırken, asıl mevzuun başladığı kısımlarda biraz daha sade bir 

dille yazılmış ifadeler bulunmaktadır. Şeyhî Mehmed Efendi de eserinin giriş 

kısmında uzun terkipler ve sıklıkla tekrar edilen secilerle kurulmuş süslü ifa-

delere yer vermiştir:

“… le’âlî-i mütelâlî-i salavât-ı Süreyyâ-intizâm ve mürvârîd-i girân-bahâ-yı 

tahiyyât-ı Pervîn-nizâm ol tırâz-ı hilkat-i insâniyye ve Tûr-ı tecelliyât-ı Rab-

bâniyye, rûh-ı cesed-i ‘âlem, evvelîn-i halk ve âhirîn-i mukaddem, mefhar-ı 

mevcûdât, eşref-i mahlûkât, hâtemü’l-enbiyâ Muhammed Mustafâ ‘aleyhi mi-
ne’s-salavâti ezkâhâ2 Ravza-i Mutahhara ’sına îsâr olınur ki hurşîd-i cihân-tâb-ı 

risâleti derûn-ı âfâka nûr-efken-i hüdâ ve berîk-ı mihr-i nübüvvet-i tâb-efzâsı 

nûr-ı cebîn-i arz u semâ ve kurre-i ‘ayn-ı millet-i beyzâdur.”3

Kitabın asıl mevzuu müstakil biyografiler olduğundan, ele aldığı şahsın sos-

yal statüsü ve ilmî şahsiyeti hâl tercümesinin yazımındaki dil ve üslûpla doğru 

orantılıdır. Eğer bahis konusu edilen şahıs Osmanlı ilmiye sınıfı içerisinde yük-

sek mevkilerde görevli biri ise yazarın kullandığı dil ve üslûpta üslûb-ı muta-

vassıttan üslûb-ı müzeyyene doğru bir geçiş görülmektedir. Aşağıda iki farklı 

şeyhülislâma ait biyografiden alınan parçalar bulunmaktadır: 

“el-Mevlâ el-‘âlim el-fâzıl ve’l-bahrü’l-kâmili’ş-şâmil Şeyhü’l-İslâm ibn Şey-

1 Cihan Okuyucu-Ahmet Kartal-Fatih Köksal, Klasik Dönem Osmanlı Nesri, İstanbul: Kesit Yay., 2011, 

ss. 16-18.

2 “Salâtların en temizi onun üzerine olsun.”

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 1b.
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hü’l-İslâm Hazret-i Yahyâ Efendi  ibnü’l-mevlâ Zekeriyyâ. ‘Ulemâ-yı devlet-i 

Sultân Murâd Hân-ı Sâlis ’den tercemeleri Zeyl-i ‘Atâyî ’de merkûm Şeyhü’l-İs-

lâm Zekeriyyâ Efendi  merhûmun nihâl-i devha-i fazl u kemâli ve semere-i 

şecere-i ma‘ârif ü efdâli ya‘nî mahdûm-ı mihter-i mükerrem, pertev-i ser-lev-

ha-i neyyir-i a‘zam, Şeyhü’l-İslâm ibn Şeyhü’l-İslâm, seyyidü’l-‘ulemâ’i’l-a‘lâm 

Yahyâ Efendi hıdmetleridür.1

Mevlânâ-yı sâlifü’l-beyân eskenehu’llâhu te‘âlâ [fî]-ferâdîsi’l-cinân,2 mefhar-ı 

mahâdîm-i Rûm, mehâsin-i ef‘âlle mevsûm, mecma‘u’l-bahreyn-i şerî‘at u 

tarîkat, mültekâ’ü’n-nehreyn-i fazl u ma‘rifet, mülk-i nezâhat, fülk-i nebâhat, 

eyyâm-ı hükûmetlerinde hukûk-ı ‘ibâddan mütecânib ve tesviye-i umûr-ı enâ-

ma râgıb, kelâm-ı Hakk’ı tekellümde seyf-i sârim, salâh u takvâya müdâvim, 

tevâzu‘-pîşe, hayr-endîşe, güşâde-rû, latîfe-gû, mütedeyyin ü müteşerri‘, mü-

tesallib ü müteverri‘, pençe-i şerî‘atle gûş-mâl-i ‘afârît-i zaleme, dest-i şefkat ü 

‘âtıfetle hâtır-nüvâz-ı zu‘afâ-yı müstevcibü’l-merhame, rezânet-i fetvâsı müsel-

lem, mehâbet-i takvâsı meşhûd-ı ‘âlem, hâme gibi sâye-i re’feti şâmil-i nezdîk 

ü dûr, şeb-çerâg-ı zât-ı bâ-salâbeti şem‘-i mihrâb-ı mescid gibi zevâyâ-yı ‘âleme 

fâ’izu’n-nûr, rükn-i râsih, cebel-i şâmih idi. Taraf-ı saltanat-ı ‘ulyâya ve mes-

ned-nişîn-i sadâret-i kübrâya tenfîz-i kelâm-ı Hak itmekle ol mansıb-ı celîle 

revnak virmişler idi.”3 

“el-Mevlâ el-fâzıl ve’l-hibrü’l-kâmil Mehemmed Bahâyî ibnü’l-mevlâ ‘Ab-

dü’l-‘azîz bin Sa‘dü’d-dîn bin Hasan Cân . Çehre-i muhaddere-i beyân-ı hâli, 

‘arûz-ı gubâr-ı tahrîrden berî ve şemse-i eyvân-ı rif‘at ü şânı dîde-i remed-dî-

de-i vehm ü hayâlden mütevârî, dürr-i bî-bahâ-yı sadef-i bahr-i vücûd, câm-ı 

cihân-nümâ-yı fazl-ı nâ-mahdûd, ser-defter-i ‘ulemâ ve ser-çeşme-i fuzalâ, 

hâ’iz-i fezâ’il-i haseb ü neseb, fâ’iz-i mehâsin-i mevrûs u mükteseb Mevlânâ 

el-fâzıl Şeyhü’l-İslâm Bahâyî Mehemmed Efendi  hıdmetleridür.”4

“Mevlânâ-yı merkûm mahdûm-ı mahâdîm-i fezâ’il-mevsûm, şâh-süvâr-ı 

‘arsa-i fazîlet, yeke-tâz-ı meydân-ı ma‘rifet, akl-ı sâf-ı hüdâ-ittisâfları her vechle 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 63a-63b.

2 “Allah onu cennet bahçelerine yerleştirsin.”

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 64b.

4 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 123a-123b.
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memdûh u makbûl, bi-tahsîs fıtnat u zekâ ve rüşd ü sedâd ile gâlib-i ekser-i 

‘ukûl, reşha-i kilk-i zülâl-rîzi dil-teşnegân-ı ihtiyâca mâye-i Rabbânî, belki tef-

sîde-lebân-ı ‘atş-ı zarûrete sebeb-i hayât-ı câvidânî, Asma‘iyyü’l-fesâha, Berme-

kiyyü’s-semâha, fâzıl-ı bî-mu‘âdil, mefkûdü’l-mümâsil idi.”1

Bahis konusu edilen şahıs, soy itibariyle ünlü bir aileye mensup değilse, 

küçük medreselerin bazılarında görev yapmış ve ilmiye sınıfının üst basamak-

larına çıkamamış ve ilmî olarak da fazla bir varlık gösterememişse yazarın 

kullandığı dil ve üslûbda üslûb-ı mutavassıttan üslûb-ı sâdeye doğru bir geçiş 

görülmektedir.

“el-Mevlâ Mahmûd. Vilâyet-i Rûmili ’nde Yenişehr  kurbinde Çatalca  kazâ-

sından bedîd ve nâ’il-i rütbe-i dâniş ü dîd olup ba‘z-ı ‘ulemâdan mülâzım ve 

râh-ı tedrîse ‘âzim olmağla kırk akçe medreseye mevsûl ve andan dahı ma‘zûl 

oldukdan sonra bin kırk Zi’l-hicce’sinde Yahyâ Paşa-zâde Mehemmed Nutkî 

Efendi  yirine Papasoğlı Medresesi  hâricine ‘âric ve beyne’l-akrân şeref-i imtiyâz 

ile mübtehic olmış idi.”2

“el-Mevlâ Mustafâ. Kırımî’dür. Tahsîl-i ‘ilm ü kemâl ve ‘ulemâ-yı ‘asr hıd-

metlerinde iştigâl idüp Şeyhü’l-İslâm Yahyâ Efendi  merhûmdan şeref-i mülâ-

zemetle kâm-yâb ve def‘a-i sâniyelerinde fetvâ emâneti hıdmetiyle şeref-yâb 

olmışlar idi. Kat‘-ı merâhil-i tarîk ve devr-i menâzil-i ders ü tahkîk iderek 

kırk akçe medreseden ma‘zûl ve muntazır-ı neyl-i me’mûl iken bin otuz iki 

Şa‘bân’ında Cerrâh Şeyhi-zâde Mehemmed Efendi  yirine Defterdâr Yahyâ 

Medresesi  in‘âm, otuz tokuz Ramazân’ında Rahmetu’llâh Efendi  yirine Şey-

hü’l-İslâm Ahî-zâde Hüseyn Efendi Medresesi  ile ikrâm olınmışlar idi.”3

6. Biyografi Yazım Metodu

Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’daki biyografileri kaleme alırken 

belli bir metodu takip etmiştir. Eser boyunca bahis konusu ettiği şahısların 

biyografilerini kompozisyon bütünlüğü içerisinde belirli kıstaslara riâyet ede-

rek kronolojik şekilde anlatmıştır. Selefleri olan Nev‘îzâde Atâyî ve Uşşâkîzâde 

Hasîb’den kendisine intikal eden biyografi yazım metoduna aynen bağlı kalan 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 124a-124b.

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 5b-6a.

3 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 15a.
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yazar, müderrisler faslında bir biyografi yazarken aşağıdaki kâidelere umumi-

yetle riâyet etmiştir. Hayatı yazılacak kişinin: 

- Önce lakabı der-kenârda verilir. Künyesi ise metin içinde biyografi başın-

da sunulur. 

- Aslen nereli olduğu veya hangi şehirde doğduğu söylenir ve biliniyorsa 

babası veya dedesinin ismi zikredilir.

- (Eğer biliniyorsa) hangi hocalardan ders aldığına temas edilir, hangi vesile 

ile kimden mülâzım olduğu belirtilir.

- Eğitim ve öğretim faaliyetleri içindeki görev yerleri kırk akçelik medreseye 

kadar bildirilmez. Özellikle derecesi kırk akçe ve üzeri olan medreselerde hangi 

tarihlerde görev yaptığı, kimlerin yerine tayin edildiği, ne zaman azledildiği 

ifade edilir. 

- Müderrislikten ayrılarak kadılık, nakîbüleşraflık, kazaskerlik, şeyhülislâm-

lık vb. vazifelerde bulunduysa bildirilir.

- Ölüm tarihi muhakkak belirtilir, varsa vefatına düşürülen tarihler aktarılır 

ve vefat yeri biliniyorsa kabrinin bulunduğu mekân zikredilir. 

- Son görev yerinin kimlere tahsis edildiği belirtilir.

- Akranları arasındaki yeri ve karakteriyle alâkalı değerlendirmeler yapılır.

- Şairliği veya yazarlığı biliniyorsa eserlerinin adları zikredilip mahlası belir-

tilerek şiirlerinden örnekler sunulur. 

- Vakıf, hamam, medrese, cami, çeşme gibi hayır eserleri yaptırdığı bilini-

yorsa bunların bulundukları yerler hakkında bilgi verilir.

Belirtilen bu metod, kısa bir örnek üzerinde şöyle müşahede edilebilir:

“Zekâyî Ahmed Efendi  

el-Mevlâ Ahmed. ‘Ulemâ-yı devlet-i Sultân ‘Osmân Hân-ı Sânî’den ter-

cemeleri Zeyl-i ‘Atâyî ’de mastûr olan Taşköprî-zâde Kemâl Efendi  merhûmun 

rebîbi Zekâyî Ahmed Efendi ’dür. Ser-mâye-i tarîk-ı ‘ilmi i‘dâd ve nakd-i vakt-i 

‘ömr-i ‘azîzin sarf-ı kâlâ-yı isti‘dâd eyleyüp müşârun ileyh Kemâl Efendi hıd-

metlerinden ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve râh-ı tedrîse ‘azîmet ile ‘alâ-hasebi’l-‘â-

de devr-i mecâlis-i ifâde iderek kırk akçe medreseden ma‘zûl ve muntazır-ı 

neyl-i me’mûl iken bin kırk dört Receb’inde Sarı ‘Alî-zâde Mehemmed Efendi  
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yirine Nişâncı Paşa-yı ‘Atîk Medresesi ’ne hakîk olup kırk tokuz Şevvâl’inde Al-

tıbarmak ‘Abdü’l-fettâh Efendi  yirine İbrâhîm Paşa-yı ‘Atîk Medresesi ’ne ferş-i 

seccâde-i ders ü tahkîk itmişler idi. Elli bir Rebî‘ü’l-evvel’inde Hâşimî-zâde Sey-

yid Mehemmed Efendi  yirine Efdaliyye Medresesi  virilüp elli dört Receb’inde 

Bagdâdî Ahmed Efendi  yirine Sahn-ı Semâniyye ’nün birine sâye salup sene-i 

mezkûre Şevvâl’inde ‘Abdü’r-rahîm-zâde Mehemmed Efendi  yirine Murâd Pa-

şa-yı Cedîd Medresesi  ile tecdîd-i sürûr itdiler. Elli sekiz Cumâde’l-ûlâ’sında 

Mutahhar Efendi Dâmâdı Ahmed Efendi  yirine Hâsekî Sultân Medresesi  ih-

sân, sene-i mezkûre Receb’inde Semîn Velî Efendi  yirine Ayasofıyya Medrese-

si ’ne şâyân olup elli tokuz Şa‘bân’ında Kara Çelebi-zâde ‘Osmân Efendi  yirine 

İstanbul ’da vâkı‘a Vâlide Sultân Medresesi  ile tekmîl-i ‘izz ü ‘unvân eylediler. 

Altmış bir Cumâde’l-ûlâ’sında Bahâyî Birâderi Ahmed Efendi  yirine Yenişehr  

kazâsı hükûmeti tefvîz olınup altmış iki Şa‘bân’ında ma‘zûl ve yirlerine Ya‘kûb 

Efendi  mevsûl olmış iken sene-i mezkûre Ramazân’ında mansıb-ı hayâtdan 

dahı mün‘azil ve ‘âlem-i sûretden munfasıl oldı.

Mevlânâ-yı merkûm hissemend-i ni‘met-hâne-i ‘ulûm, şi‘r ü inşâdan haber-

dâr, Zekâyî  mahlası ile şöhret-şi‘âr idi. Bu iki beyt güftârlarındandur:

Nazm

Bu dil-i dîvâneyi zülf-i siyâhında görüp

Resmin andan aldılar peydâ idenler şâneyi

Hûb ola âb u hevâsı bir yir isterse gönül

Ey Zekâyî ana göster gûşe-i mey-hâneyi”1

Yazarın mutasavvıflar faslında uyguladığı biyografi metodu, birkaç küçük 

farklılık haricinde müderrisler faslındakiyle benzerlik göstermektedir. Farklı-

lıklar arasında biyografisi yazılan şahsın bağlı olduğu tarikat, hangi şeyhden 

icazet aldığı ve hangi cami ve tekkelerde irşad faaliyetlerinde bulunduğunun 

zikredilmesi vardır. Aşağıdaki biyografide hem müderrisler faslındaki kıstasları 

hem de mutasavvıflara özel bazı durumları görmek mümkündür: 

“eş-Şeyh Hˇâce Fazlu’llâh en-Nakş-bendî 

eş-Şeyh es-Seyyid Hˇâce Fazlu’llâh ibnü’ş-Şeyh es-Seyyid Mehemmed Sa‘îd 

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 118b-119a.
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ibnü’s-Seyyid Mehemmed Mes‘ûd ibnü’s-Seyyid Hˇâce ‘Abdü’s-semî‘ hafîd-i 

Hˇâce ‘Ubeydu’llâh-ı Ahrâr . Bilâd-ı Şarkıyye’den menba‘-ı sâdât-ı meşâyih-ı 

kirâm ve menâr-ı ‘ulemâ-yı ‘izâm olan belde-i Taşkend ’de âftâb-ı ‘âlem-tâb-ı 

vücûdı matla‘-ı hânedân-ı ‘irfândan tâli‘ ü bedîdâr ve hilâl-i vücûd-ı bî-misâ-

li ufk-ı kemâlinden lâmi‘ ü âşkâr olmağla ibtidâ-yı hâlde ‘ulûm-ı dîniyye ve 

ma‘ârif-i yakîniyyeyi iştigâl-i tâm ile meşgûl olup ba‘de tekmîli’l-isti‘dâd tarîk-ı 

tasavvufa sâlik ü ‘âzim ve meşâyih-ı Nakş-bendiyye ’den ‘amm-i büzürgvârları 

es-Seyyid Hˇâce Ahmed Sâdık-ı Taşkendî  hıdmetlerinden  dest-i irâdet ahziyle 

meclis-i şerîflerine mülâzım olup niçe zamân hıdmet-i şerîflerinde pûyân ol-

dukdan sonra cânib-i Dârü’s-saltana ’ya ‘azîmet ve bir müddet ikâmet buyurup 

ba‘dehu hacc-ı Beytu’llâhi’l-Harâm  ve ziyâret-i ravza-i seyyidü’l-enâm ‘aley-
hi’s-salâti ve’s-selâm1 içün rû-be-râh-ı semt-i Hicâz  oldılar. Ba‘de edâ’i’n-nüsük 

yine şehr-i İstanbul ’a ‘avdet ve bin on altı târîhinde ‘ammu-zâdeleri Żiyâ’ü’d-

dîn Ahmed Efendi  merhûm mahlûlinden Ebu’l-feth Sultân Mehemmed Hân 

Câmi‘-i Şerîfi  kurbinde vâkı‘a Emîr-i Buhârî Zâviyesi ’nde seccâde-nişîn-i tarî-

kat olup mürşid-i erbâb-ı hâl ve terbiyet-bahş-ı ricâl olmışlar idi. Bu hâl üzre 

sübha-şümâr-ı eyyâm u leyâl iken bin kırk altı Zi’l-ka‘de’sinde ‘azm-i riyâz-ı 

Rıdvân ve âheng-i teferrüc-i gülzâr-ı cinân itdüklerinde Hâric-i Sûr ’da vâkı‘a 

Baba Haydar-ı Nakş-bendî Zâviyesi  sâhasında defn olındılar. Mahlûl olan zâvi-

yeleri mahdûm-ı mükerremleri Seyyid ‘Abdu’llâh Efendi ’ye tevcîh olındı. 

Hazret-i şeyh-i celîlü’ş-şân nakş-bend-i perend-i ‘irfân, sohbet-i ümerâ vü 

ekâbirden hârib, mücâlese-i erbâb-ı fakr ve tullâb-ı ‘ilme tâlib, menâr-ı i‘tibâ-

rı meşhûd-ı sagîr ü kebîr ve şu‘le-i şem‘-i iştihârı ‘âlem-gîr, cebîn-i pür-nûrı 

dîbâce-i mecd ü sa‘âdet ve sîmâ-yı şerîfi mahall-i tele’lü-i lem‘a-i siyâdet, şerî-

fü’n-neseb, celîlü’l-haseb idi.”2 

Şairler faslında ise yukarıdakiler kadar düzenli bir metod takip edilmemiş-

tir. Bu gruptaki biyografilerin hacmi ve sunulan örnek şiirlerin azlığı/çoklu-

ğu ele alınan şairin şöhreti ve hayatı hakkında edinilen malumatın genişliğine 

bağlıdır. Büyük şairler hâriç tutulursa, şiirleri fazla tanınmayan ve Şeyhî’nin 

1 “Salât ve selâm onun üzerine olsun.”

2 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 34b-35a.
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haklarında fazla bilgi toplayamadığı şairler birer satırla geçiştirilmiştir. Sadece 

isim ve mahlasları belirtilerek ölüm tarihleri ifade edilmiş, şiirlerinden bir iki 

beyit örnek sunulmuştur:

“Kavlî 

Kavlî, zümre-i dervîşân-ı Bektaşiyân’dan Ergenevî Dervîş Mustafâ’dur. Bin 

otuz iki târîhinde kasaba-i merkûmede fevt oldı. Bu beyt anundur:

Beyt

O meh-i bedr-i dücâ va‘de-i dîdâr itdi

Kavliyâ bu gice gözden savagör uyhuyı”1

Hem hayatı hem de eserleri hakkında Şeyhî’nin fazlasıyla bilgi ve belge top-

ladığı şairlerin biyografileri daha ayrıntılı yazılır ve şiir sahasındaki şöhretine 

muvafık düşecek kadar şiirlerinden örnek sunulur: 

“Haylî Beğ el-Burusevî 

Haylî, mahrûsa-i Burusa  sükkânından olup zümre-i sipâhiyândan Kej-

dehân İbrâhîm Beg ’ün ferzend-i necîbi Ahmed Çelebi’dür. Sinn-i temyîze resî-

de oldukda pederi tarîkına meylân ve dâhil-i zümre-i sipâhiyân olup ser-men-

zil-i ser-bâzân-ı guzâta at sürmişdür. Bir müddetden sonra sipâh kâtibi olup 

bin kırk târîhinde vezîr-i memleket-ârâ Husrev Paşa  ile Bagdâd -ı bihişt-âbâd 

Seferi ’ne ‘azîmet idüp mahall-i muhârebe kendilerün na‘t-ı sultân-ı kevneyn 

içün ihtirâ‘ eyledükleri altmış yedi beyt kasîde-i nûniyyeleri âhirinde bu beyt-i 

matbû‘ı ki:
Beyt

Duymaya cân-ı za‘îfüm sekerât-ı mevti

Olmayam nûş idicek câm-ı memâtı sekrân

mazmûnı üzre fark-ı serine bir kurşun isâbetiyle zümre-i şühedâya ayakdaş ol-

mışlardur. İmâm-ı A‘zam  hazretlerinün kadem-i şerîfleri kurbinde medfûndur. 

Vefâtına şu‘arâ-yı tâze-zebânun mümtâzı Cevrî Çelebi  bu gûne târîh-perdâzî 

olmışdur:

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 53a.
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Nazm

Olup leb-teşne Haylî Kerbelâ’da hûn-ı a‘dâya

Şehâdet câmını nûş eyleyüp kâm-ı dilin buldı

Bu mâtemgâh-ı fânîden güzâr itdükde târîhin

Didi hâtif bekâya göçdi Haylî menzilin buldı 

Merhûm-ı mezbûr ma‘ârif ile meşhûr, handân-rûy u latîfe-gûy, cerî vü 

cesûr, şedîd ü gayûr idi. Müretteb ü mükemmel Dîvân -ı eş‘ârı vardur. Bu ebyât 

andan nümûnedârdur: 

ez-Kasâ’id-i Na‘t-ı Şerîf

Vechi vâr teşne-i âb-ı keremün olsa cihân

Ki yüzün suyına halk oldı senün kevn ü mekân

Bildi çün hilkatine bâ‘is olan zâtundur

Oldı ser-geşte o şevk ile sipihr-i gerdân1

7. Eserin Edebiyat Tarihi Açısından Önemi

Klasik Türk Edebiyatı araştırmacılarının şair ve yazarlar hakkında müra-

caat ettikleri kaynaklar arasında ilk sırada şuarâ tezkireleri gelmektedir. Her 

şair ve yazarın, bilhassa mutasavvıf şairlerin hayat hikâyeleri çoğu zaman bu 

tezkirelerde yer almaz. Dolayısıyla bu tür durumlarda başka biyografik eserlere 

başvurmak zarurî bir hâl alır. Özellikle antolojik bir hüviyetteki XVII. asır 

şair tezkirelerinde biyografik malumat bir iki satırı geçmediğinden yapılacak 

araştırmalarda hâl tercümesi ihtiva eden eserlere müracaat etmek şarttır. Ayrıca 

hayatı araştırılan şair ya da yazar, müderris ise belki de tezkirelerden de önce 

bakılacak ilk eserler eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye tercüme ve zeyilleri olmalıdır. 

Kendisi de şair ve yazar olan Şeyhî Mehmed Efendi’nin kaleme aldığı Vekâ-
yi‘u’l-Fuzalâ, şair ve yazarların biyografileri açısından çok zengin bir eserdir. 

Kitabın baş tarafında da bahsedildiği üzere Şeyhî, eserinin her tabakasının so-

1 Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, C. I, vr. 52a-52b.

Bu beyitten sonra 48 beyit daha örnek vardır.



104 GİRİŞ - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

nunda şair biyogafilerini elifbâ sırasına göre kaleme almış ve şiir örnekleri sun-

muştur. Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere sadece şairler faslında toplam 330 

şahsın biyografisi yazılmıştır. Sadece bu sayı bile eserin şairler faslının başta 

Sehî, Garîbî, Yümnî, Rızâ, Seyrekzâde Âsım, Mücîb ve Esrâr Dede tezkireleri 

başta olmak üzere pek çok şuarâ tezkiresinden büyük olduğunun delilidir. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da şahıslar, öne çıktıkları özelliklerine göre tasnif edilip bi-

yografileri yazılmıştır. Bu sebepten ötürü müderrisler, mutasavvıflar ve devlet 

adamları kısımlarında hâl tercümeleri yazılıp da şairliklerine değinilip şiirlerin-

den örnekler sunulan birçok şahsiyet mevcuttur. Tabakalara ve bu tabakaların 

alt kısımlarına göre şairlerin dağılımı şöyledir. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ilk kısmı Sultan IV. Murad devri yani XVII. tabakanın 

ikmalinde 113 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler faslında biyografileri 

yazılan şahıslar şunlardır:

- Emîr, Bahşî, Pendî, Beyâzî, Beyâzî-i Dîger, Beyânî, Hüseynî, Hayretî, Haylî 

Beg el-Burusevî, De’bî, Deştî, Râmî, Zârî, Şerîfî, Tab‘î, Alîmî, Ârifî, Kavlî, 

Kerîmî, Nâzükî, Nef ’î, Hâşimî.

Şairliklerinden ziyade âlimliği, sûfîliği veya devlet adamlığı öne çıktığı için 

bu bahislerde zikredilen şairler şunlardır: 

- Nev‘îzâde Atâyî (Atâyî), Ahîzâde Seyyid Mehmed Efendi (Hasîbî), 

Çeşmî Mehmed Efendi (Çeşmî), Allâme Şeyhî Efendi (Şeyhî), Yâverîzâ-

de Kâbilî Efendi (Kâbilî), Nergisîzâde Mehmed Efendi (Nergisî), Man-

tıkî Ahmed Efendi (Mantıkî), Nevâlîzâde Atâullâh Efendi (Atâyî), Ka-

dızâde Şeyh Mehmed Efendi, Şeyh Sivasî Abdülmecid Efendi (Şeyhî), 

Sultan IV. Murad (Murâdî).

Yukarıda ismi ya da mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslın-

da yer alan sayıya dâhil ettiğimizde XVII. tabaka olan Sultan IV. Murad taba-

kasının ikmali kısmında toplamda 33 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. 

Ayrıca bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme alan yazarlar1 

şunlardır:

1 Hem şair hem de yazar olan şahıslar şairler bahsindeki sayıya dâhil edilmiştir.
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- Allâmek Mehmed Efendi, Bustanzâde Yahya Efendi.

Sultan IV. Murad tabakasının ikmali kısmında hayat hikâyesi yazılan 113 

kişiden 35’i şair veya yazardır.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ikinci kısmı XVIII. tabaka olan Sultan İbrahim 

(1049-1058/1640-1648) devridir. Burada toplamda 122 şahsın hâl tercümesi 

yazılmıştır. Şairler faslında biyografilerine yer verilen şahıslar şunlardır: 

- Edâyî, Âzerî, Âlî, Ülfetî, Evcî, Bâkî, Habîbî, Re’fetî, Rezmî, Zekâyî, Sâmî, 

Sehmî, Şânî, Sabrî, Ârifî, Âlî, İlmî, Îdî, Gınâyî, Fütûhî, Fahrî, Fehîm, Kesbî, 

Kelîmî, Mahvî, Mevcî, Nutkî, Visâlî, Vehbî.

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için âlimler veya 

meşâyih faslında zikredilen şairler şunlardır: 

- Bülbülzâde Abdullah Efendi’nin oğlu Lütfullah Çelebi (Fikrî), Şeyhü-

lislâm Yahya Efendi (Yahyâ), Riyâzî Mehmed Efendi (Riyâzî), Hamdî 

Mehmed Efendi (Hamdî), Vardarî Şeyhzâde Mehmed Efendi, Mutî‘î 

Mehmed Efendi (Mutî‘î), Âvârezâde Mustafa Efendi (Selîsî), Yavuzzâ-

de Mustafa Efendi (Âlî), İmâm-ı Sultânî Yûsuf Efendi, Hacı Yusufzâde 

Ahmed Efendi (Zamîrî), Müezzinzâde Şeyh Ahmed Efendi (Kâni‘î), Şâ-

rih-i Füsûs Abdî Efendi (Abdî), Şeyh Sabûhî Ahmed Dede (Sabûhî)

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan 

sayıya dâhil ettiğimizde XVIII. tabaka olan Sultan İbrahim tabakasında top-

lamda 42 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. Ayrıca bu tabakada ilmî, 

dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme alan yazarlar şunlardır:

- Çavuşzâde İbrahim Efendi, Tevfîkîzâde Ahmed Efendi, Şârihü’l-Menâr 
Abdülhalîm Efendi, Acem İshâk Efendi, Şeyh Kiçi Mehemmed Efendi. 

Sultan İbrahim tabakasında biyografisi ele alınan toplam 122 şahıstan 47’si 

şair veya yazardır.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın üçüncü kısmı ve en hacimli tabakası olan XIX. ta-

baka, IV. Mehmed  (1058-1098/1648-1687) devridir. Burada toplamda 828 

şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler faslında biyografileri ele alınan kişiler 

şunlardır:
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- Edîb, Bezmî, Bezmî-i Dîger, Pendî, Bahâyî, Behcetî, Tâ’ib, Cem‘î, Cevrî, Hâ-

fız, Harîmî, Hamdî, Hâkî, Haylî, Dâ‘î, Dâniş, Dânişî, Zâkirî, Zihnî, Resmî, 

Resmî-i Dîger, Rızâ, Ragîb, Rif‘atî, Zârî, Zühdî, Sâmi‘î, Sâmî, Sipâhî, Sezâyî, 

Sa‘îdî, Sükkerî, Süleymân Beg, Sûzî, Siyâmî, Şânî, Şifâyî, Şifâyî-i Dîger, Şefî‘î, 

Şekîbî, Şinâsî, Şehdî, Şehdî-i Dîger, Şehrî, Şeyhî, Sâ’ib, Sâdıkî, Sâfî, Subhî, 

Sadrî, Sıdkî Paşa, Tâlib, Tâlib-i Dîger, Tâli‘î, Tâhir, Tab‘î, Tab‘î-i Dîger, Tarzî, 

Tıflî, Tal‘atî, Tal‘atî-i Dîger, Tayyibî, Ârif, Ârif-i Dîger, Âsımî, Abdî, Adnî, İz-

zetî, Uzletî, Ömrî, Ömrî-i Dîger, Avnî, Avnî-i Dîger, Avnî-i Dîger, Gâzî Paşa, 

Gâzî-i Dîger, Fârig, Ferîdûn, Ferîdî, Füzûnî, Fikrî, Fevzî, Fevzî-i Dîger, Fehmî, 

Feyzî, Kadrî, Kâtibî, Kâmilî, Kâmî, Güftî, Güftî-i Dîger, Kelâmî, Kelîm, Gen-

cî, Lafzî, Me’âlî, Mahvî, Medhî, Medîhî, Mezâkî, Mezâkî-i Dîger, Mestî, Meş-

rebî, Musâhib Mustafâ Paşa, Mu‘în, Münîfî, Meyyâl, Mîrî, Meylî, Meylî-i Dî-

ger, Nâ’ilî, Nâmî, Nisârî, Nisârî-i Dîger, Nahlî, Nüzhetî, Neşît, Nasîbî, Nazmî, 

Nazmî-i Dîger, Nazmî-i Dîger, Nazîrî, Na‘tî, Ni‘metî, Nûşî, Nüvîdî, Vâsıf, Vec-

dî, Vücûdî, Vecîhî, Vahdetî, Vahîd, Vahyî, Veznî, Va‘dî, Va‘dî-i Dîger, Hem-

demî, Yümnî, Yümnî-i Dîger. 

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için âlimler, meşâyih 

veya devlet ricâli faslında zikredilen şairler şunlardır: 

- Yahya Paşazâde Mehmed Efendi (Nutkî), Bahsîzâde Abdülkâdir Efen-

di (Kâdirî), Baldırzâde Şeyh Mehmed Efendi (Selîsî), Erzurumlu İb-

rahim Efendi (Mülhemî), Okcuzâde Ahmed Efendi (Vak‘î), Îşî Efen-

di (Îşî), Sânî İbrahim Efendi (Sânî), Zekâyî Ahmed Efendi (Zekâyî), 

Şeyhülislâm Bahâyî Mehmed Efendi (Bahâyî), Bedrî Mehmed Efendi 

(Bedrî), Uşşâkîzâde Fasîhî Mehmed Efendi (Fasîhî), Rodosî Velî Efen-

di (Velî), Sadrüddinzâde Feyzullah Efendi (Feyzî), Şeyhzâde Mehmed 

Sâdık Efendi (Sâdık), Şeyhülislâm Hâcezâde Mes‘ûd Efendi, Şeyhülis-

lâm Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi (Azîz), Acem Mehmed Efendi 

(Râzî), Nev‘îzâde Mahdumu Mehmed Efendi, Atâzâde Mehmed Efendi 

(Ref‘î), Kasımzâde Mehmed Sâlih Efendi (Sulhî), Şârih-i Mesnevî Ab-

dullah Efendi (Abdî), Hazinedarzâde Ahmed Efendi (Nazîrî), Sadrüd-

dinzâde Ruhullah Efendi (Rûhî), Şerhî Mehmed Efendi (Şerhî), Işkî 

Hasan Efendi (Işkî), Ebezâde Mehmed Efendi (İffetî), Şeyhülislâm Ebu 

Sa‘îd Efendi (Sa‘îd), Recâyî Mustafa Efendi (Recâyî), Ünsî Abdüllatif 
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Efendi (Ünsî), Safvetî Mehmed Efendi (Safvetî), Beyânî Ahmed Efen-

di (Beyânî), Bahâüddinzâde Abdülmecid Efendi (Rıfkî), Hâşimîzâde 

Mehmed Efendi (Yetîmî), Bâkîzâde Es‘ad Efendi (Fâ’izî), İsmetî Meh-

med Efendi (İsmetî), Kemâl Efendizâde Ahmed Efendi (Ârifî), Emînî 

Mehmed Efendi (Emînî), Fennî Yusuf Efendi (Fennî), Uzun Abdullah 

Efendi (Abdî), Nazükîzâde Mustafa Efendi (Nâzükî), Riyâzîzâde Abdül-

latif Efendi (Lutfî), Sa‘dîzâde Abdullah Efendi (Fâ’izî), Sarı Mu‘îd Mus-

tafa Efendi, Nedîm Mehmed Efendi (Nedîm), Sofyalı İbrahim Efendi 

(Şükrî), Sâhibü’t-tesânif Hayrüddin Efendi, Şâmî Abdüllatîf Efendi, 

Ebussuudzâde Mehmed Sâdık Efendi (Sâdık), Hasan Efendizâde Meh-

med Efendi (Şifâyî), İshâkzâde Zuhûrî Efendi (Zuhûrî), Hekimbaşızâ-

de Mes‘ûd Efendi (Seyyid), Muhtârî Mustafa Efendi (Muhtârî), Kurd 

Mahmud Efendi (Fevrî), Kudsîzâde Şeyh Mehmed Efendi (Şeyhî), Ha-

nımzâde Mehmed Efendi (Cemâlî), Nâlî Mehmed Efendi (Nâlî), Sey-

rekzâde Mehmed Âsım Efendi (Âsım), Seyyid Hisâlî Efendi (Hisâlî), 

Salbaşzâde Abdülkadir Efendi (Hibrî), Kudsîzâde Emiri Hâşim Efendi 

(Hâşim), Şeyhülislâm Ali Efendi Biraderi Ebubekir Efendi (Nümâyî), 

Uşşâkîzâde Abdülbâkî Efendi (Bâkî), Pârsâ Mehmed Efendi (Pârsâ), 

Sebzî Mehmed Efendi (Sebzî), Hâbîlzâde Ömer Efendi (Avnî), Mekkî 

Mehmed Efendi (Emînî), Bâbî Mustafa Efendi, Dersiâm Sâlih Efen-

di (Zihnî), Vişnezâde Mehmed Efendi (İzzetî), Mehmed Reşîd Efendi 

(Reşîd), İmamzâde Mehmed Sa‘dî Efendi, Abdülkadirzâde Receb Efen-

di (Kadrî), Edincikli Mehmed Efendi (Şûhî), Gedâyî Ali Efendi (Ge-

dâyî), Zekî Ahmed Efendi (Zekî), Zübâb Seyyid Ahmed Efendi (Seyyi-

dî), Bâlîzâde Abdullah Efendi (Rif‘atî), Nâzik Abdullah Efendi (Nâzik), 

Es‘adzâde Mehmed Sa‘îd Efendi (Sa‘îd), Şeyh Abdülahad Nûrî Efen-

di (Nûrî), Mevlevî Şeyh Âdem Dede (Âdem), Mevlevî Şeyhi Ağazâde 

Efendi, Şeyh Mahmud Hulvî Efendi (Hulvî), Şeyh Süleyman-ı Halvetî, 

Oğlan Şeyhi İbrahim Efendi, Şeyh Hüseyin Efendi (Nâcî), Zâkirzâde 

Abdullah Efendi (Zâkirî), Saçlı İbrahim Efendi (Sıdkî), Şeyh Cennet 

Efendi (Fenâyî), Şeyh Arzî Mehmed Efendi (Arzî), Açıkbaş Şeyh Mah-

mud Efendi (Resmî), Mevlevî Şeyh Yusuf Dede, Gafûrî Şeyh Mahmud 

Efendi (Gafûrî), Mevlevî Şeyh Neşâtî Ahmed Dede (Neşâtî), Şeyh Ah-
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med Kâdirî Efendi (Kâdirî), Şekûrî Şeyh Musa Efendi (Şekûrî), Şemle-

lizâde Şeyh Ahmed Efendi (Rindî), Divitcizâde Şeyh Mehmed Efendi 

(Tâlib), Kâimî Şeyh Hasan Efendi (Kâimî), Şeyh Sa‘îd Efendi, Şeyh 

Himmet Efendi (Himmet), Nefesanbarı Şeyh Osman Efendi, Sultan 

IV. Mehmed. 

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan 

sayıya dâhil ettiğimizde XIX. tabaka olan Sultan IV. Mehmed tabakasında top-

lamda 241 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. Ayrıca bu tabakada ilmî, 

dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen yazarlar şunlardır:

- Reisületibbâ İsa Efendi, Kürd Abdullah Efendi, Halebî Mehmed Efendi, 

Fâzıl Monlâ Çelebi, Sâhibü’t-tesânîf Mehmed Sırrîddîn Efendi, Abdur-

rahman el-Kürdî, Şeyhülislâm Abdürrahîm Efendi, Şârihü’l-Menâr-zâ-

de Ahmed Efendi, Kâtib Çelebi, Muhaşşî Şihâb Efendi, Sarı Abdullah 

Efendi (Şumnulu), Şeyhülislâm Bâlî-zâde Mustafa Efendi, Tefsîrî Meh-

med Efendi, Şeyhî-zâde Abdurrahman Efendi, Kec-dehân Dâmâdı Ab-

dullah Efendi, Reisületibbâ Sâlih Efendi, Hüsâmzâde Şeyh Mehmed, 

Arûzî Mehmed Efendi, Kadrî Efendi, Edirneli Ahmed Çelebi, Şeyhülis-

lâm Bolevî Mustafa Efendi, Abdülhalîm Efendi, Şâmî Abdülbâkî Efen-

di, Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahyâ Efendi, Çâker Ağazâde Halîl Efen-

di, Sarı Osman Efendi, Dıhkî Mustafa Efendi, Çömez Ahmed Efen-

di, Sirkezâde İbrahim Efendi, Sâhibü’t-tesânîf Abdülkâdir el-Bağdâdî, 

Grebineşî Mustafa Efendi, Şârih-i Mültekâ Celeb Efendi, Şeyhülislâm 

Ankaravî Mehmed Efendi, Üstüvânî Şeyh Mehmed Efendi, Şeyh Yakub 

Efendi, Şeyh Muhyîddîn el-Burusevî, Vânî Mehmed Efendi, Karabaş 

Ali Efendi.

Sultan IV. Mehmed tabakasında biyografisi ele alınan toplam 828 şahıstan 

279’u şair veya nâsirdir.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin ilk kısmı olan XX. tabaka Sultan II. 

Süleyman (1099-1102/1687-1691) devridir. Burada toplamda 100 şahsın hâl 

tercümesi yazılmıştır. Şairler bölümünde hâl tercümesi yazılan şahıslar şunlardır:

- Tâ’ib, Tecellî, Hâfız, Zikrî, Sükûnî, Selîm Dede, Siyâhî, Şekîb, Şevkî, Şehrî, 

Subhî, Tâlib, Ârif, Aklî, Îdî, Fâ’iz, Muhlisî, Nikâtî, Vuslatî. 
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Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için âlimler veya 

meşâyih faslında zikredilen şairler şunlardır: 

- Şeyhülislâm Ebusa‘îdzâde Mehmed Reşid Efendi (Reşîd), Debbâğzâ-

de Sunullah Efendi (Sun‘î), İsazâde Mehmed Efendi (Azîzî), Eyyûbî 

Mustafa Efendi (Sürûrî), Hâcibzâde Mehmed Efendi (Rev‘î), Antakyalı 

Mustafa Efendi (Remzî), Sirozlu Abdülbaki Efendi (Senâyî), Edirneli 

İbrahim-i Gülşenî, Balat Şeyhi Hasan Efendi’nin babası Seyyid Meh-

med Efendi, Balat Şeyhi Hasan Efendi (Nûrî), Simkeşzâde Feyzî Hasan 

Efendi (Feyzî).

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan 

sayıya dâhil ettiğimizde XX. tabaka olan Sultan II. Süleyman tabakasında top-

lamda 30 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. Ayrıca bu tabakada ilmî, 

dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen yazarlar şunlardır:

Malgaralı Mülâzımı Abdülkâdir Efendi, Coğrâfiyyâcı Ebû Bekr Efendi, İz-

mirî Süleymân Efendi, Kuds Müftüsü Seyyid Abdürrahim Efendi, Reisületib-

bâ Hayâtîzâde Mustafâ Efendi, Şârih-i Mültekâ Seyyid Mehmed Efendi.

Sultan II. Süleyman tabakasında biyografisi ele alınan toplam 100 şahıstan 

36’sı şair veya nâsirdir.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin ikinci kısmı olan XXI. tabaka Sultan 

II. Ahmed (1102-1006/1691-1695) devridir. Burada toplamda 94 şahsın hâl 

tercümesi yazılmıştır. Şâirler bahsinde hayat hikâyeleri yazılan şairler şunlardır:

- Emnî, Enîs, Hâfız, Hamdî, Râzî, Rüşdî, Reşîd, Şu‘ûrî, Şûrî, Şîr, Sıhhatî, Zamîrî, 

Tayyib, Müverrih Abdî Paşa, İzzî, Gınâyî, Fâmî, Fasîhî, Feyzî, Kânî, Mîrî, Ni-

gâhî, Nazîf, Vâsıf.

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için ilgili fasıllarda 

zikredilen şairler şunlardır: 

- Mehmed Abdülkerim Efendi (Cezmî), Hâfızzâde Mehmed Sa‘dî Efen-

di (Sa‘dî), Yüsrî Ahmed Efendi (Yüsrî), Atbazarî Şeyh Osman Efendi 

(Fazlî), Şeyh Mehmed Niyâzî-i Mısrî (Niyâzî/ Mısrî), el-Hâc Evhad 

Şeyhi Hüseyin Efendi, Bolbolcuzâde Abdülkerîm Efendi (Fethî), Şeyh 

İsmail Efendizâde Şeyh Ahmed Efendi (Ümîdî).
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Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan 

sayıya dâhil ettiğimizde XXI. tabaka olan Sultan II. Ahmed tabakasında top-

lamda 32 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. Ayrıca bu tabakada ilmî, 

dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen yazarlar şunlardır:

- Edrineli Murtaza Efendi, Sakkâk Fındık Mustafa Efendi, Şeyh Mehmed 

Sükûnî.

Sultan II. Ahmed tabakasında biyografisi ele alınan toplam 94 şahıstan 35’i 

şair veya nâsirdir.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin üçüncü kısmı olan XXII. tabaka Sultan 

II. Mustafa (1106-1115/1695-1703) devridir. Burada toplamda 186 şahsın hâl 

tercümesi yazılmıştır. Şairler kısmında biyografileri yazılan kişiler şunlardır:

- Ahmed Efendi, Emnî, Bahrî Paşa, Hüseyn Cân, Hamdî, Resmî, Rüşdî, Reş-

kî, Sırrî, Şeref, Şinâsî, Şehrî, Fethî, Fasîh, Kâtib, Lebîb, Nâzım, Nahvî, Vehbî, 

Yakîn, Yümnî. 

Şairliklerinden ziyade âlimliği, sûfîliği veya devlet adamlığıyla öne çıktığı 

için âlimler, meşâyih veya devlet ricali faslında zikredilen şairler şunlardır: 

- Sarı Nâ’ib İsmail Efendi (Na‘îm), Nefeszâde Abdurrahman Efen-

di (Vâlî), Subhî Ahmed Efendi (Subhî), Vardarî Şeyhzâde Abdülganî 

Efendi, Mincel Ahmed Efendi (Nizâmî), Halil Paşazâde İbrahim Efen-

di (Tâ’ib), Şeyhülislâm Ebu Sa‘îdzâde Feyzullah Efendi (Feyzî), Nasuh 

Ağazâde Hüseyin Efendi (Nasûh), Es‘adzâde Kâşif Efendi (Kâşif ), Rıf-

kî Mehmed Efendi (Rıfkî), Cûdî Ahmed Efendi (Cûdî), Debbâğzâde 

Efendi Mahdumu Ahmed Efendi, Hâcezâde Lutfullah Efendi (Lutfî), 

Emrullah Efendi (Emrî), Edirneli Necib Mehmed Efendi (Necîb), 

Bâkîzâde İsmail Efendi (Remzî), Gavsî Ahmed Dede (Gavsî), Eyyûb 

Şeyhi Yahya Efendi, Şeyh Mehmed Efendi (Nazmî), Şeyh Haydar-ı 

Nakşbendî (Resâ), Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede (Âşık), Şeyh Nak-

şî İbrahim Efendi (Nakşî), Şeyh Mustafa Efendi (Ma‘nevî), Sultan II. 

Mustafa (İkbâlî), Râmî Mehmed Paşa (Râmî).

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan 

sayıya dâhil ettiğimizde XXII. tabaka olan Sultan II. Mustafa tabakasında top-
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lamda 46 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. Ayrıca bu tabakada ilmî, 

dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen yazarlar şunlardır:

- Tefsîrîzâde Mehmed Efendi, Nakîbüleşrâf Hâcezâde Osman Efendi, 

Rodosîzâde Mehmed Emîn Efendi, Şeyhülislâm Debbâğzâde Mehmed 

Efendi, Gergerî Ahmed Efendi, Aksarâyî Şeyh Alî Efendi.

Sultan II. Mustafa tabakasında biyografisi ele alınan toplam 186 şahıstan 

52’si şair veya nâsirdir.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’sinin son kısmı olan XXIII. tabakanın ilk 

kısmı Sultan III. Ahmed devri 1115-1130 (1703-1718) yılları arasına tekabül 

etmektedir. Burada toplamda 399 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır. Şairler bah-

sinde biyografileri yazılan şahıslar şunlardır: 

- Ülfetî, Emîn, Emîn-i Dîger, Ânî, Bâhir, Birrî, Belîğ, Tâ’ib, Tâ’ib-i Dîger, Sâ-

kıb, Hâsib, Hamdî, Zekâyî, Zekî, Zihnî, Zihnî-i Dîger, Râsih, Râgıb, Re’fetî, 

Rahmî, Resîm, Zekî, Selîm Giray, Şâhî, Şermî, Şefîk, Şühûdî, Sıdkî, Zarîf, 

Ârif, Âsım, Itrî, Avnî, Fâhir, Fâ’ik, Ferdî, Fennî, Feyzî, Künhî, Ledünnî, Lutfî, 

Lutfî-i Dîger, Münîrî, Meylî, Nâbî, Nâsıb, Nâtık, Nâzım, Nâmık, Nazîf, Na‘tî, 

Ni‘metî, Na‘îmâ, Nikâtî, Vâsık, Vâsıf, Yümnî.

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için ilgili bahislerde 

zikredilen şairler şunlardır: 

- Monlâ Ahmedzâde Mehmed Efendi, Tabib Şabân Efendi (Şifâyî), Ah-

med Efendi (Devletî), Örekezâde Beliğ Mustafa Efendi (Belîğ), Meh-

med Efendi (Necîb), Kürdzâde Tâlib Mehmed Efendi (Tâlib), İshâk 

Hâcesi Ahmed Efendi (Ahmed), Bayram Efendi (Îdî), İshâkzâde Ârif 

Mehmed Efendi (Ârifî), Mehmed Efendi (Hâlis), Şeyhülislâm Sadrüddin-

zâde Sâdık Mehmed Efendi (Sâdık), Abdullah Efendi (Mâhir), Mustafa 

Efendi (La‘lî), Nîfî Dâmâdı Ahmed Efendi (Hamdî), Sâ‘atî Ahmed Efen-

di (İffetî), Şabânzâde Mehmed Efendi (Âzim), Bosnalı Alâaddin Efendi 

(Sâbit), Abdülbâkî Ârif Efendi (Ârif ), İbrahim Efendi (Vahdî), Mehmed 

Efendi (Mecdî), Yahya Efendi (Kâmî), Antakyalızâde Abdullah Efendi 

(Nâ’il), Mekkîzâde Mehmed Efendi (Tâhir), Abdülhadizâde Feyzullah 

Efendi (Feyzî), Tefsîrîzâde Mehmed Ataullah Efendi (Vak‘î), Sivasîzâde 

Ahmed Efendi (Şemsî), Börekcizâde Mustafa Efendi (Fâ’iz), Karabacakzâ-



112 GİRİŞ - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

de Mustafa Efendi (Mâdih), Abdullah Efendi (Kudsî), Odabaşı Şeyhi 

Mustafa Efendi (Fenâyî), Tablîzâde Şeyh Ali Efendi (Aklî), Şeyh Abdül-

hay Efendi, Şeyh Seyyid Mehmed Efendi (Sadrî), Şeyh Müstakîm Meh-

med Efendi (Müstakîm), Mevlevî Şeyhi Seyyid Mehmed Dede (Hasîb), 

Himmetzâde Şeyh Abdullah Efendi (Abdî), Mevlevî Şeyhi Ahmed Dede 

(Nâcî), Mevlevî Şeyhi Mustafa Dede (Siyâhî), Mevlevî Şeyhi Hasan Efen-

di (Nazmî), Mevlevî Şeyhî Yûsuf Efendi (Nesîb), Şeyh İsa Efendi (Mahvî), 

Şeyh Hasan Efendi (Kenzî), Şeyh Seyyid Mehmed Efendi (Vahyî), Şeyh 

Mehmed Dede (Sabûrî), Şeyh Mehmed Efendi (Nasûhî)

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan 

sayıya dâhil ettiğimizde XXIII. tabaka olan Sultan III. Ahmed tabakasının ilk 

bölümünde toplamda 102 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. Ayrıca bu 

tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen 

yazarlar şunlardır:

- Şeyhülislâm Feyzullah Efendi, Fâzıl Kara Halîl Efendi, Kevâkibîzâ-

de Ahmed Efendi, Şeyhülislâm Atâullah Mehmed Efendi, Hayâtîzâde 

Dâmâdı Tabîb Süleyman Efendi.

Sultan III. Ahmed tabakasının ilk kısmında biyografisi ele alınan toplam 

399 şahıstan 107’si şair veya nâsirdir. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sâlîs’i olan XXIII. tabakanın ikmali, Sultan III. 

Ahmed devrinin 1130-1142 (1718-1730) yılları arasındaki kısmını ihtiva et-

mektedir. Burada toplamda 237 şahsın hâl tercümesi yazılmıştır.1 Şairler faslın-

da hayat hikâyesine yer verilen şahıslar şunlardır:

- Emîrî, Bezmî, Belîğ, Hilmî, Hayrî, Dürrî, Rezmî, Rüşdî, Reşkî, Reşîd, Rahîmî, 

Sâdık, Sabîh, Afîf, Fâ’iz, Murtazâ, Nazîm, Nigînî, Hâşim.

Şairliklerinden ziyade âlimliği veya sûfîliği öne çıktığı için âlimler veya 

meşâyih faslında zikredilen şairler şunlardır: 

- Nefeszâde Mehmed Aziz Efendi (Hâzım), Nefeszâde Mehmed Refî‘ Efen-

di (Refî’), Abdülkerîmzâde Mehmed Efendi (Refdî), Sâcidî Ali Efendi (Sâ-

cidî), Mehmed Efendi (Füyûzî), Bâbîzâde Mehmed Efendi, Osmanzâde 

Tâ’ib Ahmed Efendi (Tâ’ib), Uşşâkîzâde İbrahim Efendi (Hasîb), Edirneli 

1 Bu tabakanın son sadrazamı olan Dâmâd İbrahim Paşa’nın hayat hikâyesine tabakada yer verilmemiştir.
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Mehmed Efendi (Kâmî), Hâcezâde Mahmud Efendi (Vâkıf ), Tosyevîzâ-

de Mehmed Emîn Efendi (Sa‘dî), Mehmed Efendi (Vâsıf ), Şeyhülislâm 

İsmail Efendi (Na‘îm), Es‘adzâde Abdürrahim Efendi (Fâ’iz), Seyrekzâde 

Mehmed Efendi (Câzim), Mehmed Selîm Efendi (Selîm), Abdülkerim-

zâde Mustafa Efendi (İffetî), Uşşâkîzâde Abdullah Efendi (Nesîb), Ev-

liyâzâde Ali Efendi (Fâ’iz), Hısnımansurîzâde Mustafa Efendi (Mücîb), 

Beyâzîzâde Ahmed Efendi (Mâ’il), Mehmed Efendi (Şeyhî), Defterdarzâ-

de Mehmed Efendi (Feyzî), Mevlevî Şeyhi Salih Dede (Sâhib), Şeyh Ab-

durrahman Efendi (Refî‘â), Mevlevî Şeyhi Ömer Dede (Şekîb), Mevlevî 

Şeyhi Halil Dede (Sâlik), Peçevîzâde Şeyh Ahmed Dede (Ârif ), Mevlevî 

Şeyhi Mehmed Dede (Şeyhî), Şeyh İsmail Efendi (Hakkî).

Yukarıda mahlasları zikredilen şairleri de tabakanın şuarâ faslında yer alan 

sayıya dâhil ettiğimizde XXIII. tabaka olan Sultan III. Ahmed tabakasının ik-

mali kısmında toplamda 49 şairin hayat hikâyesine yer verilmiş olur. Ayrıca 

bu tabakada ilmî, dinî, tasavvufî ya da edebî eser kaleme aldıkları ifade edilen 

yazarlar şunlardır:

- Hısnımansûrîzâde Ahmed Efendi, Şeyhülislâm Mîrzâ Mustafâ Efendi, 

Şeyh Seyyid Mehmed Murâd Efendi, Şeyh Ali el-Mansûrî, Şeyh Süley-

man Efendi.

Sultan III. Ahmed tabakasının ikmali kısmında biyografisi ele alınan top-

lam 237 şahıstan 54’ü şair veya nâsirdir. 
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17. Tabaka Sultan 
IV.Murad
Devri İkmali

8 2 1 22 33

18. Tabaka
Sultan İbrahim Devri 10 3 - 29 42

19. Tabaka Sultan
IV. Mehmed Devri 79 23 1 139 242

20. Tabaka Sultan
II. Süleyman Devri 7 4 - 19 30

21. Tabaka Sultan II. 
Ahmed
Devri

4 4 - 24 32

22. Tabaka
Sultan II. Mustafa Devri 16 7 2 21 46

23.  Tabaka Sultan III.
Ahmed
Devrinin İlk Kısmı

29 16 - 57 102

23.  Tabaka Sultan III.
Ahmed
Devrinin Son Kısmı

23 7 - 19 49

Genel Toplam 176 66 4 330 576

Tablo 3: Vekâyi‘ü’l-fuzalâ’daki Şairlerin Tabakalara ve Fasıllara Göre Dağılımı

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tamamında hâl tercümesi yazılmış kişi sayısı toplamda 

2078’dir. Yukarıdaki verilere göre bunların 576’sı şairdir. Sadece nâsirliğinden 

bahsedilen kişi sayısı ise 70’tir. Genel itibariyle bir asırlık zaman diliminde Os-

manlı coğrafyasında ömür sürmüş ve eser sahibi olduğu Şeyhî Mehmed Efendi 
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tarafından bildirilen kişi sayısı toplamda 646’dır. Şeyhî Mehmed Efendi’nin 

biyografisini yazıp da şairliği yahut nâsirliğinden haberdar olmadığı şahıslar 

yukarıdaki sayıya dâhil edildiğinde sonuç daha da yukarılara çıkacaktır.1

Sadece bahis konusu ettiği şair sayısı bakımından değerlendirildiğinde 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, Osmanlı sahası Türk edebiyatının en hacimli şuarâ tezkirele-

rinden içinde 672 şairin anlatıldığı Fatîn Davud’un Hâtimetü’l-eş‘âr’ı ve içinde 

640 şairin anlatıldığı Kınalızâde Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-şu‘arâ’sı hâricin-

deki bütün tezkirelerden büyüktür.

Eserin şuarâ tezkirelerinden eksik olan yanları arasında edebî tenkitin ve 

sosyal hayata dair unsurların kitapta neredeyse hiç yer almamasıdır. Ayrıca 

bahis konusu edilen bütün şahısların sadece iyi vasıflarıyla tanıtılması şair ve 

yazarların ruhî portrelerinin tam anlamıyla öğrenilmesine mâni olmaktadır. 

Eserin şuarâ tezkirelerinden üstün taraflarından birisi ele aldığı her şahsın 

ölüm tarihini bildirmiş olmasıdır. Ayrıca biyografisi yazılan her şair veya ya-

zarın ilmî, edebî, dinî ayırt etmeksizin nazım-nesir bilinen bütün eserlerinin 

belirtilmesi, şairlerin birçoğunun manzum eserlerinin her birinden ayrı ayrı 

alıntılar yapılmış olması, eserin şuarâ tezkirelerinden bir başka üstün tarafını 

teşkil etmektedir. Mesela dîvânlarının yanısıra Nev‘îzâde Atâyî’nin Hamse’sin-

deki bütün eserlerinden; Bosnalı Sâbit’in Derenâme, Berbernâme, Edhem ü 
Hümâ’sından, Nâbî’nin Hayriyye ve Hayrâbâd’ından, Edirneli Kâmî’nin Beh-
cetü’l-feyha, Tuhfetü’z-zevrâ ve Fîrûznâme’sinden ayrı ayrı alıntılar yapılmıştır. 

Şiir alıntılarında Şeyhî oldukça rahat davranmış, ele aldığı kişi meşhur bir 

şairse ve dîvânına Şeyhî ulaşabildiyse uzun alıntılar yapmıştır. Eserdeki şiir 

alıntıları 1 beyitten başlar, 262 beyte kadar çıkar. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’daki en fazla 

şiir örneği Bosnalı Sâbit’e aittir. 

Şeyhî, şiir alıntılarının çoğunda da doğrudan ele aldığı şairin dîvânını kul-

lanmıştır. Yazarın yararlandığı bu dîvân nüshaları günümüze erişmiş olmaya-

bilir. Bu sebeple Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da şiirlerinden çok fazla alıntı yapılan şair-

lerin bazı şiirleri, yeni harflerle neşredilmiş dîvânlarında bulunmayabilir. Bu 

düşünceden hareketle eserdeki ilk şair olan Nev‘îzâde Atâyî’nin Vekâyi‘u’l-Fu-
zalâ’daki şiirleri ile Nev‘îzâde Atâyî Dîvânı’nın yeni harfli neşri mukayese

1 Sadece küçük bir araştırma neticesinde eserde biyografisine yer verildiği hâlde şairliğinden bahsedilmeyen 

birkaç şahıs şunlardır: Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi, Bükâyî Mustafa Efendi, Samtî Mehmed Efendi.
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edilmiş, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’daki birçok beytin dîvânın yeni harfli neşrinde ol-

madığı görülmüştür.1 Bu durum şiirlerinden örnek sunulan diğer şairler için 

de söz konusu olabilir. Böylelikle Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, sadece biyografiler bilgiler 

açısından değil, şairlerin dîvânlarında yer almayan şiirleri ihtiva etmesi hase-

biyle de öne çıkmaktadır.  Eserin kıymeti hâiz bir başka tarafı ise dîvân sahibi 

oldukları bilindiği hâlde, dîvânları günümüze erişmeyen birçok şairin dîvânın-

dan uzun şiir alıntılarını ihtiva etmesidir. (Meselâ Zehrimârzâde Seyyid Rıza, 

Bursalı İsmâil Belîğ, Tarzî vb.)

Na‘îm mahlaslı Şeyhülislâm İsmail Efendi, Ârif mahlaslı Peçevîzâde Şeyh 

Ahmed Efendi ve İffetî mahlaslı Abdülkerimzâde Mustafa Efendi’nin şiirle-

rinden örnek verilmek üzere metinde boşluk bırakılmış, ancak daha sonra bu 

kısımlar tamamlanmamıştır.

Eserde bazı şairlerin mahlasları bildirilmeden şiirlerinden örnek sunul-

muştur. Bunlar arasında Kadızâde Şeyh Mehmed Efendi, Vardarî Şeyhzâde 

Mehmed Efendi, Şeyhülislâm Hocazâde Mesud Efendi, Nev‘îzâde Mahdûmu 

Mehmed Efendi, Sarı Mu‘îd Mustafa Efendi, Mevlevî Şeyhi Ağazâde Mehmed 

Efendi, Şeyh Süleyman-ı Halvetî, Oğlan Şeyh İbrahim Efendi, Mevlevî Şeyhi 

Yusuf Dede, Eyyub Şeyhi Yahya Efendi yer almaktadır.

1 Aşağıdaki beyitler Nev‘îzâde Atâyî Dîvânı’nın yeni harfli neşrinde bulunmamaktadır. Bkz. Saadet 

Karaköse (hzl.), Nev‘îzâde Atâyî Dîvânı, Kültür Bakanlığı e-kitap. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/

Eklenti/55734,nevi-zade-atayi-divanipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.01.2018] 

Güneş kasr-ı felekden mâh-ı bedre şu‘le saldukca

Görinür câmdan gûyâ şu‘ā‘-ı şem‘-i bezm-ârâ

      ***

Nev-rûza karşu esdi yine bâd-ı nev-bahâr

Şâh-ı gül üzre bülbül-i zâr oldı bî-karâr

Ezhâr-ı bâğ giydi yeni çıkdı câmeler

Rengîn libâs ile salınur nahl-i sebzezâr

Gûyâ ki bendegân-ı harîm-i sa‘âdete

Yıllık çıkardı hazret-i paşa-yı kâmkâr

       ***

‘Âşıkları bağrını kebâb eylemiş ol yâr

Ey dil yüregüm çekildi gûş idicek anı

      ***

Anuñla çok kerem ol yâr-ı sîm-endâmdan gördi

Bakup ‘aks-i ruh-ı yâra mey-i gül-fâmdan gördi



117Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Şiirlerinde mahlas kullanmayan şairler Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da özellikle ifade 

edilmiştir. Bunlar arasında Nefesanbarı Osman Efendi, Sultan IV. Mehmed, 

Edirneli Şeyh İbrahim-i Gülşenî, Seyyid Mehmed Efendi (Balat Şeyhi Nûrî 

Efendi’nin babası), el-Hac Evhad Şeyhi Hüseyin Efendi, Şeyhülislâm Debbağ-

zâde Mahdûmu Ahmed Yahya Efendi, Monla Ahmedzâde Mehmed Efendi, 

Şeyh Abdülhay Efendi, Musahib Mustafa Paşa, Vardarî Şeyhzâde Abdülgani 

Efendi bulunmaktadır.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da sadece Türkçe şiirler kaleme almış şairlere yer verilme-

miştir. Arapça ve Farsça şiir yazan kişilerin de şairliklerine temas edilmiş, bun-

lardan sadece Şeyh Sa‘îd Efendi’nin şiirlerinden örnek sunulmuş, diğer şairlerin 

şiirlerinden alıntı yapılmamıştır. Bu gruptaki şairler arasında İmâm-ı Sultanî 

Yusuf Efendi, Sâhibü’t-tesânif Hayrüddin Efendi, Şâmî Abdüllatif Efendi, Bâbî 

Mustafa Efendi, İmamzâde Mehmed Sa‘dî Efendi, Bâbîzâde Mehmed Efendi 

ve Şeyh Sa‘îd Efendi yer almaktadır.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da bahis konusu edilen 576 şairin sadece ikisi kadındır: 

Ânî Fâtıma ve Sıdkî Emetullâh Hatun.

Toplamda 7 padişah devrinin anlatıldığı eserde şairlikleri bilinen Sultan IV. 

Murad (Murâdî), Sultan IV. Mehmed ve Sultan II. Mustafa’nın (İkbâlî) şiirleri-

ne yer verilmiştir. Şairliği bilinen Sultan III. Ahmed (Necîb), Vekâyi‘u’l-Fuzalâ 

yazıldığı sırada hayatta olduğundan onun vefatı bahsine ve şairliğine eserde 

temas edilmemiştir. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ öne çıkan ve aksayan bütün yönleriyle değerlendirildiğin-

de Türk edebiyatı tarihinin en mühim biyogafik kaynakları arasında sayılması 

gerektiği aşikardır. 
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DEĞERLENDİRME

Şair ve mutasavvıf bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Şeyhî Mehmed 

Efendi, iyi bir eğitim alarak medrese tahsilini başarıyla tamamlamış ve henüz 

18 yaşındayken mülazım olup müderrisliğe başlamıştır. Babası Şeyh Hasan 

Feyzî Efendi’nin vefatı üzerine 22 yaşındayken Emîr Buhârî Dergâhı şeyhi ol-

muştur. Tedris faaliyetlerinin yerini, postnişini olduğu tekkede irşad hizmetleri 

almışsa da yazarın tarih ve biyografiye olan alâkası kesilmeyip artarak devam 

etmiştir. 

Elinizdeki kitabın ilk kısmında Şeyhî Mehmed Efendi’nin hayatı, edebî 

şahsiyeti, eserleri ve Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sı ayrıntılı şekilde incelenmeye çalışılmış-

tır. Bugüne kadar sadece ailesinden bir iki ferdin bilindiği yazarın, diğer aile 

üyelerinin kimler olduğu da bu çalışma ile ortaya konulmuştur. 

Yapılan tetkiklerin neticesinde Şeyhî’ye mâl edilen Cihânnümâ-yı Avru-
pa’nın, yazara âidiyeti bu çalışmayla birlikte kesinlik kazanmıştır. Eksik de olsa 

Cihânnümâ-yı Avrupa’nın iki yazma nüshası bulunmuş ve mahiyeti hakkında 

bilgi verilmiştir. Bu eser Şeyhî Mehmed Efendi’ye şair, mutasavvıf, biyografi ve 

tarih yazarı gibi kimliklerinin yanı sıra iyi bir coğrafya bilgini hüviyeti de ka-

zandırmıştır. Kâtib Çelebi’nin Cihânnümâ’da eksik bıraktığı Avrupa ve Ame-

rika kıtasındaki ülkelerin tarihi, kültürü, sosyal durumu, ekonomik faaliyetleri 

ve coğrafyası hakkında ayrıntılı bilgileri ihtiva eden bu eserin baş kısmının yer 

aldığı cilt(ler) bulununca Osmanlı münevverinin Batı’ya dair bilgisinin sınır-

ları da görülecektir. Kâtib Çelebi’nin Takvîmü’t-tevârih’ini 1058’den 1144’e 

kadar zeyl eden Şeyhî Mehmed Efendi, eserleriyle yaşadığı döneme damgasını 

vurmuş bir şahsiyettir. Müellif, biyografi yazarı kimliğiyle Nev‘îzâde Atâyî’nin, 

tarihçi ve coğrafyacı yönüyle de Kâtib Çelebi’nin XVIII. asırdaki en önemli 

halefi olmuştur.

Şeyhî Mehmed Efendi’ye nisbet edilen Dîvân’ın, onunla aynı isim ve mah-

lası taşıyan Allâme Şeyhî’ye ait olması yüksek bir ihtimaldir. Ayrıca yine Şeyhî 

Mehmed Efendi’ye mâl edilen Sâkînâme’nin Allâme Şeyhî’ye âidiyeti kesinlik 

kazanmıştır. Kendisine isnad edilen diğer manzumelerin âidiyetleri ise şüphe-

lidir.
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Şeyhî Mehmed Efendi uzun yıllar süren araştırmaları neticesinde edindiği 

bilgi ve belgeyi tanzim ve tasnif ederek 50’li yaşlarında ilk kitabı olan Vekâ-
yi‘u’l-Fuzalâ’yı kaleme almıştır. Nev‘îzâde Atâyî’nin Zeyl-i Şakâ’ik’ına yazılmış 

bir zeyil olan bu eser, Türk edebiyatı sahasında yazıldığı zamana kadarki Türk-

çe biyografik eserler arasında hem varak sayısı hem de hâl tercümesine yer 

verilmiş şahıs sayısı bakımından en hacimli Türkçe kitaptır.

Birisi ikmâl edilmiş olmak üzere eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye zeyil zincirinin 

17. ile 23. tabakalar arasındaki yedi tabakadaki vefeyâtın anlatıldığı Vekâ-
yi‘u’l-Fuzalâ’nın tenkitli metninde toplam 2078 şahsın hayat hikâyesi yer 

almaktadır. Müderrisler faslında 1486, mutasavvıflar kısmında 208, devlet 

adamları bahsinde 54, şairler faslında ise 330 kişinin hâl tercümesine yer veril-

miştir. Müderris, mutasavvıf ve devlet adamları arasında şairlikleri zikredilen 

kişilerin sayısı da şairler faslındaki sayıya eklendiğinde Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın 

toplamda 576 şairin biyografisini ihtiva ettiği ortaya çıkmaktadır. Yapısı iti-

bariyle bir şuarâ tezkiresi olmasa da içindeki şair biyografisi sayısıyla Vekâ-
yi‘u’l-Fuzalâ, Fatîn Davud Efendi’nin Hâtimetü’l-eş‘âr’ı ve Kınalızâde Hasan 

Çelebi’nin Tezkiretü’ş-şu‘arâ’sından sonra Türk edebiyatının en hacimli üçün-

cü şuarâ tezkiresi kabul edilebilir. Eserin şairler kısmındaki şair biyografileri 

(XVII. asır tezkireleri gibi) antolojik mahiyette, müderrisler ve mutasavvıflar 

faslındaki şair biyografileri ise (XVI. ve XVIII. asır tezkireleri gibi) biyografik 

bilgi ağırlıklı şuarâ tezkireleri grubuna girer. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, nitelikleri itiba-

riyle iki farklı gruba ayrılan şuarâ tezkirelerinin her ikisini de temsil edebilen 

yegâne örnek konumundadır. 

Müellif, şiir alıntılarında ikinci el kaynaklar yerine, doğrudan şairlerin 

dîvânlarını kullanmıştır. İktibasta bulunduğu dîvân nüshalarından bazılarının 

günümüze erişmemiş olması, eserdeki şiir örneklerinin kıymetini çok daha ar-

tırmaktadır. 

Müellifin, seleflerinden kendisine intikal eden eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye 
zeyil metodunu genişleterek tanzim ettiği Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sı, Şakâ’ik geleneği-

nin en mütekâmil örneğidir. Selefleri Nev‘îzâde Atâyî ve Uşşâkîzâde Hasîb’den 

farklı olarak her tabakanın sonunda büyük Osmanlı şehirlerinde görevli kadı-

lar, kapdan-ı deryalar, Mısır valileri ve yeniçeri ağalarının tayin ve azil tarihle-

rini vererek bu hususta benzeri olmayan bir çalışma yapmıştır. 
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Şeyhî Mehmed Efendi, tabaka sonlarında yer verdiği vekâyi‘ kısmını, se-

lefi Nev‘îzâde Atâyî’ye nazaran daha kapsamlı yazmaya gayret etmiştir. Ayrı-

ca Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da Sultan III. Ahmed tabakasının son yılı olarak anlatılan 

1142 (1729/1730) senesi vekâyi‘i, Osmanlı dönemi resmî vekâyi‘nâmelerin 

hiçbirinde bulunmadığı için eserin değerini daha da artırmaktadır.1 

Müellifin tenkite muhatap olabilecek tek tarafı, selefleri Nev‘îzâde Atâyî ve 

Uşşâkîzâde Hasîb’in aksine eserinde kullandığı kaynaklardan sadece birkaçını 

zikretmiş olmasıdır. Yazarın bu tasarrufu, klasik dönem eser te’lifi geleneğimiz-

de yaygın olduğu için bir eksiklik olarak görülmemelidir. 

Öne çıkan bütün vasıflarına rağmen hem Vekâyi‘u’l-Fuzalâ hem de yaşa-

dığı devirde Nev‘îzâde Atâyî ve Kâtib Çelebi’nin en ön sıradaki halefi kabul 

edilebilecek Şeyhî Mehmed Efendi ne Osmanlı asırlarında ne de Cumhuriyet 

döneminde hakkıyla tanınabilmiştir. Yazarın ve eserlerinin bütün vechelerini 

ortaya koymaya gayret ettiğimiz bu çalışmayla Şeyhî Mehmed Efendi’nin geniş 

kitlelere tanıtılması ve Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’dan istifâdenin azamî seviyeye çıkartıl-

ması amaçlanmıştır. 
 
 

1 Özcan, agmd, s. 83.
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III. BÖLÜM 
VEKÂYİ‘U’L-FUZALÂ’NIN NÜSHALARI VE METNİ

A. Nüsha Tavsifeleri

Ülkemizdeki kütüphane kayıtları ile elyazması kataloglarında ve yurtdışın-

daki kütüphanelerin Türkçe elyazmaları kataloglarında Şeyhî Mehmed Efendi 

ve Vekâyi‘u’l-Fuzalâ hakkında akla gelebilecek bütün varyantlarla (Şeyhî Meh-

med, Mehmed Şeyhî, Şeyhî Muhammed, Muhammed Şeyhî, Vekâyi‘ü’l-fuzalâ, 
Vakâyi‘ü’l-fuzalâ, Vekâyi‘ü’l-fuzelâ, Vakâyi‘ü’l-fuzelâ, Vekâyi‘-i Fuzalâ, Vekâyi‘-i 
Fudalâ, Vekâyi‘-i Fuzelâ, Vekâyi‘ü’l-fudalâ, Vakâyi‘ü’l-fudalâ, Vekâyi‘-i Fudalâ, 
Vakâyi‘-i Fudalâ, Zeyl-i Şakâ’ik, Zeylü’z-zeyl-i Şakâ’ik, Zeyl-i Zeyl-i Şakâ’ik) ya-

pılan ayrıntılı taramalarda esere ait toplam 39 nüsha kaydının varlığı tespit 

edilmiştir. 

Tespit edilen 39 nüshadan Berlin Devlet Kütüphanesi Ms. or. quart nr. 

1372’de ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 

nr. 2726’da kayıtlı nüshaların varlığı şüphelidir. Geriye kalan 37 nüshadan sa-

dece Tunus Milli Kütüphanesi’ndeki 2 nüsha görülememiş,1 diğer 35 nüsha-

nın tamamı temin edilerek tek tek incelenmiştir. Bunun neticesinde de Mısır 

Milli Kütüphanesi’nde bulunan ve müellif hattı olduğu belirtilen nüsha ile 

Mısır Hidiv Kütüphanesi’ndeki nüshanın aynı olduğu tespit edilmiştir. 

Birden fazla cildi olan yazma eserlerin nüshalarındaki problemler Şeyhî 

Mehmed’in Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sında da görülmektedir. Nüshaların bazısı eserin 

sadece Cild-i Sâlis’ine, bazısı sadece Cild-i Sânî’sine, bazısı sadece Cild-i Sâlis’i-
ne ait olmanın yanı sıra bazı nüshalarda Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî, bazı nüsha-

larda ise Cild-i Sânî ve Cild-i Sâlis bir arada bulunmaktadır. Her cildi ayrı ayrı 

değerlendirmek mümkündür fakat bunun sakıncası birden fazla cildi ihtiva 

eden yazma nüshaların varak numaralandırmasının değişerek okuyucu veya 

araştırmacıları çeşitli zorluklara düşürecek olmasıdır. Bu düşünceden hareketle 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın nüshaları tam ve eksik nüshalar olarak sınıflandırılmıştır. 

Tam nüshadan kastedilen, yazma nüsha, eserin hangi cildine aitse o ciltteki 

1 Bu nüshaları temin etmek için çeşitli teşebbüslerde bulunuldu. Tunus hükümetinin aldığı kararla bu 

ülkedeki elyazması eserlerin yabancı araştırmacılarca incelenmesinin geçici bir süreyle durdurulduğu 

öğrenildi. 
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bütün tabakaları ihtiva etmesi1 ve tabakayı teşkil eden alt grupların tamamını 

(ulemâ, mutasavvıf ve şair biyografileri, vekâyi‘ kayıtları, kadıların azil ve nasb 

tarihleri) eksiksiz olarak bulundurmasıdır.2

Tam Nüshalar3

1) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Bölümü nr. 1308:4

320 x 185 mm ebatlarında, I+390 yapraktır.5 Vişneçürüğü renginde deri 

ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi şemse, salbek ve zencireklidir. Cildin sırtı ve 

kenarları kısmen yıpranmıştır. İç kapakta ebru vardır. Kalın, aharlı bir kâğıda 

nesih hatla yazılmış metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk 

vikaye yaprağına eski rakamlarla katalog numarası yazılmıştır ve burada “Top-

kapı Sarayı Tahrîr Komisyonu”nun eski harfli mührü vardır. En altta “Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi” mührü yer almaktadır. Zahriyenin üst kısmında 

“el-Cildü’l-evvel min-zeyli Şeyhî” ibaresi yer almaktadır. Hemen altındaki te-

mellük kaydında “Mehmed Es‘ad el-Hasîbî” ismi yer almaktadır. Kaydın altın-

da adı geçen şahsa ait mühür bulunmaktadır. 

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın ilk yaprağında 

yaldızlı, kalan kısımlarda kırmızı renkli cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürek-

keple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları ve şiir geçişleri kırmızı mürek-

keple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kır-

mızı mürekkeple çizgi çizilmiş, ancak buna eser boyunca riâyet edilmemiştir. 

Yazmada rekabe kaydı bulunmamaktadır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas 

künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin 

yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metinde birkaç yerde sahh 

kaydı yer almaktadır. 

1 Cild-i Sâlis’te sadece bir tabaka vardır. Bu cilt için tabakanın alt gruplarının eksiksiz bulunmasına dikkat 

edilmiştir.

2 Mesela bazı nüshalarda bütün tabakalar yer almasına rağmen şair biyografileri faslı bulunmamaktadır. 

Bunlar eksik nüsha kategorisinde değerlendirilmiştir.

3 Nüsha tavsiflerinde Roma rakamıyla bildirilen kısımlar yazmanın başında veya sonunda bulunan 

asıl metinle ilgisi olmayan vikaye yapraklarını bildirmektedir. Yazmalarda sayfa numaralandırması 

asıl metinle başladığı için bu bölümler, sayfa numarası ile karıştırılmaması için yukarıdaki şekilde 

simgelenmiştir.

 Tavsiflerde görüleceği üzere bazı nüshalar birbirinin devamı niteliğindedir. Nüshanın birinde Cild-i Evvel, 
diğerinde Cild-i Sânî olabilir. Bu tür yazmalar nüsha gruplandırmasında aynı harf(ler)le simgelenmiştir.

4 Bu nüsha tenkitli metinde ve nüshaların değerlendirilmesi bahsinde H olarak kısaltılmıştır.

5 Karatay, age, s. 391.
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Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 390b:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

2) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Bölümü nr. 1309:1 

320 x 185 mm ebatlarında,2 II+411 yapraktır. Vişneçürüğü renginde deri 

ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi şemse, salbek ve zencireklidir. Cildin sırtı ve 

kenarları kısmen yıpranmıştır. İç kapakta ebru vardır. Yazmada Vekâyi‘u’l-Fu-
zalâ’nın Cild-i Sânî’si ve Cild-i Sâlis’i bir arada bulunmaktadır. 1b-275a ara-

sında Cild-i Sânî, 276b-411a arasında Cild-i Sâlis yer almaktadır. 366a’dan 

itibaren yazı karakteri değişmiştir. Aynı hatla fakat başka bir müstensihin elin-

den çıkmıştır. Kalın, aharlı bir kâğıda nesih hatla yazılmış metnin her sayfası 

35 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk vikaye varağına eski rakamlarla kata-

log numarası yazılmıştır ve “Topkapı Sarayı Tahrîr Komisyonu”nun eski harfli 

mührü vardır. En altta adı geçen “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi” müh-

rü yer almaktadır. Zahriyenin üst kısmında “el-Cildü’s-sânî min-zeyli Şeyhî” 

ibaresi yer almaktadır. Hemen altındaki temellük kaydında “Mehmed Es‘ad 

el-Hasîbî” ismi kayıtlıdır. Kaydın altında adı geçen şahsa ait mühür bulunmak-

tadır. Hazine 1308’deki yazmanın devamı niteliğindedir.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın ilk yapra-

ğında yaldızlı, kalan kısımlarda kırmızı renkli cedvel çekilmiştir. Metin siyah 

mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları ve şiir geçişleri kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine 

kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna eser boyunca riâyet edilmemiştir. 

Yazmada rekabe kaydı bulunmamaktadır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas 

künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin 

yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metinde birkaç yerde sahh 

kaydı yer almaktadır. 

1 Bu nüsha tenkitli metinde ve nüshaların değerlendirilmesi bahsinde H olarak kısaltılmıştır.

2 Karatay, age, s. 391.
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Cild-i Sânî

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 275a:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Cild-i Sânî'nin sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

Cild-i Sâlis

Başı 276b:  Pîrâye-i dîbâce-i sühan ve ser-nâme-i sahâ’if-i behcet-ef-

ken levha-i zer-endûd-ı hamd-i nâ-mahdûd-ı Ma‘bûd-ı 

bi’l-hak ... 

Sonu 411a:  Allâhümme bârik lehu fî-‘ömrihî ve devletihî ilâ-intihâ’i’z-
zamân ve nihâyeti’d-devrân ve eyyedehu bi’n-nasri’l-metîn 
ve’l-fethi’l-mübîn. Âmîn.

3) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Bölümü nr. 1445:1

310 x 190 mm ebatlarında,2 549 yapraktır. Vişneçürüğü renginde deri 

ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi zencireklidir. Cildin sırtı ve kenarları yıp-

ranmıştır. İç kapakta ebru vardır. Kalın, aharlı bir kâğıda nesih hatla yazılmış 

metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk vikaye varağında 

“el-Cildü’l-evvel min-zeyli’z-zeyl li-Şeyhî” ibaresi kayıtlıdır. Hemen altında 

hem yeni hem de eski numaralarla katalog numarası yazılmıştır. Bir sonraki 

vikaye varağında fihrist için kutucuklar çizilmiş, fakat içleri boş bırakılmış-

tır. Zahriyenin üst kısmında içinde A‘râf Sûresi 43. âyette geçen “el-Hamdü 

li’llâhi’llezi hedânâ li-hâzâ ve mâ künnâ”3 ibaresinin bulunduğu bir mühür ve 

hemen altında silik vaziyette başka bir mühür vardır. Ortada “el-Cildü’l-evvel 

min-zeyli’z-zeyl li-Şeyhî bi-hattı nesih, satır 35” ifadesi yer almaktadır. Altında 

ise silik bir mühür bulunmaktadır.

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde R olarak kısaltılmıştır.

2 Karatay, age, s. 389.

3 “Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah’a hamdolsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi 

kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik.”
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Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın bütün sayfa-

larına yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçla-

rı, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Secilerin 

bulunduğu yerlere kırmızı iri noktalar konmuş; âyet ve hadislerin, Arapça ve 

Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm 

eser boyunca riâyet edilmemiştir. Tüm sayfalarda rekabe kaydı bulunmakta-

dır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin 

içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yazılmıştır. Metnin bazı 

kısımları tashih edildiği için birçok yerde sahh kaydı bulunmaktadır. 

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 549a:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür
 

4) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Bölümü nr. 1447:1 

310 x 190 mm ebatlarında,2 IX+293 yapraktır. Vişneçürüğü renginde deri 

ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi üzerinde yaldızlı çerçeve vardır. Cildin sırtı 

ve kenarları yıpranmıştır. İç kapakta ebru vardır. Kalın, aharlı bir kâğıda nesih 

hatla yazılmış metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk vi-

kaye varağında “Cild-i Sânî min-zeyli’z-zeyl” ibaresi kayıtlıdır. Hemen altında 

hem yeni hem de eski numaralarla katalog numarası yazılmıştır ve “Topkapı 

Sarayı Tahrîr Komisyonu”nun eski harfli mührü vardır. Bir sonraki vikaye va-

rağında üst kısmında “el-Cildü’s-sânî min-zeyli’z-zeyl” ibaresi yer almaktadır. 

Yaprağın arka yüzünden itibaren fihrist için kutucuklar çizilmiştir. 8 yaprak 

devam eden fihristin son sayfası boş bırakılmıştır. Zahriyenin üst kısmında 

içinde A‘râf Sûresi 43. âyette geçen “el-Hamdü li’llâhi’llezi hedânâ li-hâzâ ve 

mâ künnâ” ibaresinin bulunduğu bir mühür ve hemen yanında silik vaziyette 

başka bir mühür vardır. Ortada “el-Cildü’s-sânî min-zeyli’z-zeyl li-Şeyhî bi-hat-

tı nesih, satır 35” ifadesi yer almaktadır. Altında ise silik bir mühür bulunmak-

tadır. Yazma, Revan 1445 numaradaki yazmanın devamı niteliğindedir. Cilt 

1 Bu yazma, tenkitli metinde ve nüshaların değerlendirilmesi bahsinde R olarak kısaltılmıştır.

2 Karatay, age, s. 390.
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hususiyetleri, vikaye ve zahriyedeki kayıtlar, ser-levha tamamen aynıdır. Sadece 

aynı hatla, fakat iki farklı müstensihin kaleminden çıkmıştır.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın bütün sayfa-

larına yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçla-

rı, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Secilerin 

bulunduğu yerlere kırmızı iri noktalar konmuş; âyet ve hadislerin, Arapça ve 

Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm 

eser boyunca riâyet edilmemiştir. Bazı sayfalarda rekabe kaydı bulunmaktadır. 

Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içeri-

sine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yazılmıştır. Metin baştan sona 

tashih edildiği için birçok yerde sahh kaydı bulunmaktadır. 

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 
zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına 
şâyândur.

 Sonu 293a:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

   Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti min-hicreti erba‘in ve selâsîne 

ve mi’etin ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

5) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan Bölümü nr. 1446:1

310 x 180 mm ebatlarında,2 Yazma VII+414+IV varaktan meydana gel-

mektedir. Metin kısmı 414 varaktır. Kahverengi deri ciltli ve mıklepli olan yaz-

manın cildi şemseli, zencirekli ve altın yaldızlı çerçevelidir. Kapak kenarlarını 

kurt yemiş ve cilt çok fazla yıpranmıştır. İç kapakta ebru vardır. Kalın, aharlı 

bir kâğıda nesih hatla yazılmış metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. 

Yazmanın ilk vikaye yaprağında “Topkapı Sarayı Tahrîr Komisyonu”nun eski 

harfli mührü ve yazmanın katalog numarası eski numaralarla kayıtlıdır. Sonra 

gelen 2 vikaye yaprağı boştur. 3. vikaye yaprağının ardından fihrist başlar. Altın 

yaldızlı kutucukların çizildiği 7. vikaye varağına kadar devam eder. Fihristte 

isimler siyah mürekkeple, bulunduğu yerler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde RV olarak kısaltılmıştır.

2 Karatay, age, s. 390.
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Son fihrist yaprağındaki kutucuklar doldurulmamıştır. Yazmanın zahriyesinde 

R 1145’teki mührün aynısı yer almaktadır. Altında “el-Cildü’l-evvel min-zey-

li’z-zeyl li-Şeyhî bi-hattı nesih, satır 35” ibaresi kayıtlıdır. 

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın bütün sayfa-

larına yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçla-

rı, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Secilerin 

bulunduğu yerlere kırmızı iri virgüller konmuş; âyet ve hadislerin, Arapça ve 

Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm 

eser boyunca riâyet edilmemiştir. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künye-

leri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan 

tarafına yazılmıştır. Her tabakada ser-levha yenilenmiştir. Metnin sonunda boş 

olan 4 vikaye yaprağı vardır.

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 414b: Devlet el virmez diyenler dest-bûs itmez niyâz

Lutf idersen eyle gel bir merhabâ nev-rûzda

6) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi nr. 1212:1 

305 x 180 mm ebatlarında,2 II+210+III yapraktır. Bordo renginde deri 

ciltli olan yazma şemseli, köşebentli ve zencireklidir. Kalın, aharlı bir kâğıda 

ta‘lik hatla yazılmış metnin her sayfası 39 satırdan müteşekkildir. Yazmanın 

ilk vikaye varağında “Topkapı Sarayı Tahrîr Komisyonu”nun eski harfli mührü 

vardır. 2. vikaye yaprağı boştur. Zahriyenin üst kısmına “Mustafa bin Hasan 

Arapgirî İsmâîl ibn Mustafa el-Mısrî” ismi yazılmıştır. Hemen altında yer alan 

istishab kaydında yazmanın 1197 yılında (1782-1783) Müderris Mehmed Ârif 

Efendi’ye ait olduğu bilgisi bulunmaktadır. 

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın 168. varağına 

kadar yaldızlı cedvel çekilmiştir. Bundan sonraki kısımda cedvel yoktur. Ayrıca 

bu varaktan ibaren aynı hatla, farklı bir müstensih tarafından eser tamamlan-

mıştır. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir 

geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas 

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde EH olarak kısaltılmıştır.

2 Karatay, age, s. 391.
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künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin 

yan tarafına kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Der-kenârda birçok sahh kaydı 

vardır. 

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 210b:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

7) Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi nr. 4703/01:1 

Katalogda yazmanın ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. VII+299 yaprak-

tır. Kahverengi deri ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi üzerinde şemse, sal-

bek ve yaldızlı çerçeve vardır. Cildin sırtı ve kenarları kısmen yıpranmıştır. İç 

kapakta ebru vardır. Kalın, aharlı bir kâğıda nesih hatla yazılmış metnin her 

sayfası 39 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk sayfası yazmaya sonradan ilave 

edilmiş sarı renktedir. Üst kısmında “el-Cildü’l-evvel min-zeyli Atâyî li-Şeyhî 

1545 numero” ibaresi yer kayıtlıdır. Hemen altına “Vekâyi‘u’l-Fuzalâ Cild-i 

Evvel” yazılmıştır. Bu yaprağın akabinde yazmaya yine sonradan ilave edildiği 

âşikâr olan 5 sayfalık dikdörtgen kutucuklardan oluşan defter yaprağı tutuş-

turulmuş ve rik‘a hatla metnin fihristi yazılmıştır. Yazmanın ilk vikaye yap-

rağının üstüne şu yazılmıştır: “Taşköprî-zâde’nin Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî-u-
lemâ’i’d-devleti’l-‘Osmâniyye nâm kitâb-ı müstetâbının zeyli Atâyî merhûmun 

Hadâ’iku’l-hakâ’ik fî-tekmileti’ş-Şakâ’ik eser-i mu‘teberine zeyl olmak üzere Şey-

hî muhalles Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘u’l-Fuzalâ (1129) ismiyle müsemmâ 

cem‘ ü tertîb eylediği tabakâtdır.” Kaydın altında Edirne Selimiye Kitaplığı 

mührü bulunmaktadır. Zahriyenin ortasında kırmızı renkli silik bir mühür he-

men altındaki vakıf mühründe ise “el-Hamdü li’llâhî ve kefâ mine’l-kütübi’l-

letî vakafahâ el-fakîr ila’llâhî te‘âlâ es-Seyyid Mustafâ el-med‘uvv beyne’s-sudûr 

Çelebi Paşa sene 1222 (1807/08)” ifadesi yazılıdır. Altındaki vakıf kaydında 

ise yazmanın Vezir Mustafa Paşa tarafından vakfedildiği, Haremeynü’ş-şerifeyn 

evkâfı memurlarından Mehmed Emin Efendi tarafından kaydın yapıldığı yazı-

lıdır. Hemen altındaki mühürde ise “es-Seyyid Mehmed” ismi okunmaktadır.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmada baştan sona yal-

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde SY olarak kısaltılmıştır.
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dızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyog-

rafi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, 

Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak 

buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. Secilerin tamamlandığı kısımlarda 

küçük kırmızı noktalar konulmuştur. Tüm sayfalarda rekabe kaydı bulunmak-

tadır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin 

içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. Her tabaka başın-

da ser-levha için ayrılmış bir kısım vardır ancak müzehheb değildir.

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 299b:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

Yazmanın sonundaki ferağ kaydında eserin 12 Muharrem 1171’de (26 Ey-

lül 1757) İstanbul’da yazıldığı kayıtlıdır.

8) Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi nr. 4703/02:1 

VI+225 yapraktır. Açık kahverengi deri ciltli yazmanın cildi üzerinde şemse, 

salbek ve yaldızlı çerçeve vardır. Cildin sırtı ve kenarları kısmen yıpranmıştır. 

İç kapakta ebru vardır. Kalın, aharlı bir kâğıda ta‘lik hatla yazılmış metnin her 

sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Bu yaprağın akabinde yazmaya yine sonra-

dan ilave edildiği âşikâr olan 11 sayfalık dikdörtgen kutucuklardan oluşan def-

ter yaprağı tutuşturulmuş ve rik‘a hatla metnin fihristi yazılmıştır. Yazmanın 

ilk vikaye yaprağının sol üst köşesinde eski rakamla “1544” numarası yazılmış, 

ortasına ise kırmızı mürekkeple “Sâhib-i fetâvâ ‘Alî Efendi’nün terceme-i hâlî 

34” ifadesi yazılmıştır. Bu yaprağın arka sayfasında Edirne Selimiye Kitaplığı 

mührü bulunmaktadır. Zahriyenin ortasında ise kırmızı renkli silik bir mühür, 

yanında “Zeyl-i ‘Atâyî, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ Cild-i Sânî” yazılıdır. Bunların altın-

daki vakıf mühründe ise “el-Hamdü li’llâhî ve kefâ mine’l-kütübi’lletî vakafahâ 

el-fakîr ila’llâhî te‘âlâ es-Seyyid Mustafâ el-med‘uvv beyne’s-sudûr Çelebi Paşa 

sene 1222 (1807/08)” ifadesi yazılıdır. Altındaki vakıf kaydında ise yazma-

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde SY olarak kısaltılmıştır.
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nın Vezir Mustafa Paşa tarafından vakfedildiği, Haremeynü’ş-şerifeyn evkâfı 

memurlarından Mehmed Emin Efendi tarafından kaydın yapıldığı yazılıdır. 

Hemen altındaki mühürde ise “es-Seyyid Mehmed” ismi yazılıdır.

4703/01 numarada kayıtlı Cild-i Evvel’dekine benzer bir müzehheb ve mü-

levven ser-levhaya sahip olan yazmada baştan sona yaldızlı cedvel çekilmiştir. 

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin 

üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm eser boyunca riâ-

yet edilmemiştir. Secilerin tamamlandığı kısımlarda küçük kırmızı noktalar 

konulmuştur. Tüm sayfalarda rekabe kaydı bulunmaktadır. Biyografisi yazılan 

şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya la-

kabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metinde 

birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. Her tabaka başında müzehheb ve mü-

levven ser-levha bulunmaktadır. 

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 225b:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

 “Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

9) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa nr. 479:1

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. I+548 yapraktır. 

Vişneçürüğü renginde, deri ciltli olan yazmanın cildi üzerinde şemse, salbek 

ve yaldızlı çerçeve vardır. Cildin sırtı ve kenarları kısmen yıpranmıştır. Kalın, 

aharlı bir kâğıda nesih hatla yazılmış metnin her sayfası 27 satırdan müte-

şekkildir. Yazmanın ilk vikaye yaprağının üst köşesinde “Kitâbü Zeyli ‘Atâyî 
li-Şeyhî nesih satır 27” ibaresi kayıtlıdır. Zahriyede yazmanın “1158 (1745/46) 

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde HB olarak kısaltılmıştır.
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senesinde Dârüssaâdeağası Hacı Beşir Ağa”ya ait olduğunu bildiren temellük 

kaydı ve yanında iki adet silik mühür bulunmaktadır. Hemen altındaki istin-

sah kaydında ise nüshanın Hacı Beşir Ağa tarafından vakfedildiği ve Haremey-

nü’ş-şerifeyn evkafı müfettişlerinden “Mehmed Emin” tarafından kaydedildiği 

belirtilmiştir. Kaydın altın adı geçen şahsın mührü yer almaktadır. Zahriyenin 

en alt köşesinde ise Süleymaniye Kütüphanesi’nin yeni harfli mührü vardır.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın baştan sonuna 

kadar yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, 

biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve ha-

dislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş 

ancak buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. Biyografisi yazılan şahsiyet-

lerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise 

metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Sultan İbrahim taba-

kasında ser-levhaya yer verilmezken Sultan IV. Mehmed tabakasında metnin 

başındaki gibi müzehheb ve mülevven ser-levha yapılmıştır. Metinde birkaç 

varakta sahh kaydı yer almaktadır. 

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 548b:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

10) Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi nr. 3453:1 

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. I+753 yapraktır. Üstü 

ebrulu, sırt ve kenarları koyu kahverengi deri ciltli bir yazmadır. Kalın, koyu 

samanî renkte bir kâğıda ta‘lik hatla yazılmış metnin her sayfası 31 satırdan 

müteşekkildir. Ön ve arka iç kapaklar da ebruludur. Yazmada Vekâyi‘u’l-Fu-
zalâ’nın Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî’si bir arada bulunmaktadır. 1b-444b arasın-

da Cild-i Evvel, 446b-753b arası Cild-i Sânî yer almaktadır. Vikaye yaprağında 

eski harflerle “birinci kısım 444, ikinci kısım 147, üçüncü kısım 161 toplam 

752” yazılmıştır.2 Cild-i Evvel 444b’de sona erdikten sonra 1 varak boşluk bı-

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde N olarak kısaltılmıştır.

2 Yazmayı kataloglayanlar metni Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın üç cildinin tamamı zannetmiş ve varak 

numaralandırmasını yanlış yapmışlardır. Sultan III. Ahmed tabakasının ilk bölümü olan 1114-1130 

yılları arasındaki kısmı, eserin 1130-1142 yılları arasını ihtiva eden Cild-i Sâlis zannetmişlerdir.
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rakılmış ve metin tekrar 1’den başlamak üzere yeniden numaralandırılmıştır. 

147b varağında tamamlanan Sultan II. Mustafa tabakasından sonra eserin 

Cild-i Sâlis’inin başladığı zannedilmiş ve 1 varak boşluk bırakıldıktan sonra 

tekrar 1’den başlamak üzere yeniden numaralandırılmıştır. 161b’de yazma sona 

ermektedir. Doğru numaralandırmaya göre yazmanın tamamlandığı varak 

753b olmalıdır. Yazmanın zahriyesinde ortada “Nuruosmaniye Kütüphanesi”-

nin yeni harfli mührü vardır. Yanındaki mühürde ise A‘râf Sûresi’nin 43. âyeti 

olan “el-Hamdü li’llâhi’llezi hedânâ li-hazâ ve mâ-künnâ li-nehtediye lev lâ 

en-hedâna’llâh” yer alır. Hemen altında yer alan vakıf kaydında ise yazmanın 

Sultan III. Osman (ö. 1757) tarafından vakfedildiği ve Haremeynü’ş-şerifeyn 

evkafı müfettişlerinden el-Hâc İbrahim tarafından kaydedildiği belirtilmiştir. 

Kaydın altında silik bir mühür bulunmaktadır. 

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir ge-

çişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifa-

delerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm eser boyun-

ca riâyet edilmemiştir. Birkaç varak haricinde metnin kalan kısmında rekabe 

kaydı bulunmaktadır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı 

mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Birkaç şahsın lakab veya nisbesi yazılmamıştır. 

Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. 

Cild-i Evvel

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 444b:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

Cild-i Sânî

Başı 446b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 753b:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl
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Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

11) Mısır Milli Kütüphanesi Tarihî Türkî nr. 170:1

Katalogda yazma ölçüsü ve cildi hakkında bilgi verilmemiştir.2 XXI+623 yap-

raktır. Ta‘lik hatla yazılmış metnin her sayfası 33 satırdan müteşekkildir. Yazmada 

Vekâyi‘ü’l-fuzalâ’nın Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî’si bir arada bulunmaktadır. Tama-

mı 623 yaprak olan yazmanın Cild-i Evvel’i 373a’da sona erdikten sonra numa-

ralandırma devam ettirilmiştir. Cild-i Sânî’si 373b-623b varakları arasındadır. 21 

varaklık fihristten sonra gelen zahriyede 4 farklı temellük kaydı bulunmaktadır. 

İlkinde “İbrâhîm Nâşid”, ikincisinde “Müderris Mîr Mehmed Sâdık”, dördüncü-

sünde “Mehmed Âkif” ismi kayıtlıdır. Üçüncüsü mürekkep aktığı için okunama-

mıştır. Son kaydın altında 26 Safer 1265 (21 Ocak 1849) tarihi yazılıdır. Zahriye-

nin ortasında, eserin adı ve müellifi hakkında malumat verilmiştir. Ayrıca birkaç 

fevaidin yer aldığı zahriyenin alt kısmında kütüphane mührü ve katalog numarası 

yer almaktadır. Kenarda yer alan küçük bir mühürde “Yûsuf” ismi okunmaktadır. 

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın başından so-

nuna kadar yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlan-

gıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve 

hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine çizgi çizilmiş ancak buna tüm 

eser boyunca riâyet edilmemiştir. Tüm sayfalarda rekabe kaydı bulunmakta-

dır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri metin içerisine, nisbe veya 

lakabları ise metnin yan tarafına yazılmıştır. Tabaka başlangıçlarında ser-levha 

için yer ayrılmış ancak içleri boş bırakılmıştır. Metinde birçok yerde sahh kaydı 

yer almaktadır. 

Cild-i Evvel

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde MM olarak kısaltılmıştır.

2 Dârü’l-kütübi’l-Kavmiyye Kısmu’l-fehârisi’ş-şarkıyye, The General Egyptian Book Organization, 1990, C. 

4, s. 270. Bu yazma ile Hidiv Kütüphanesi’ndeki yazma aynıdır.
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Sonu 373a:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

Cild-i Sânî

Başı 373b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 623b:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

Yazmanın sonunda der-kenâra “bi-hattı müellifihi” ibaresi yazılmış, burdan 

hareketle katalogda eserin müellif hattı olduğu kaydedilmiştir. Yazmanın ne-

den müellif hattı olamayacağı ileride izah edilecektir.

12) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye nr. 939:1

Katalogda yazma ölçüsü ve cildi hakkında bilgi verilmemiştir. Cilt görüntü-

leri de bulunmamaktadır. VII+374 yapraktır. Açık sarı renkte bir kâğıda nesih 

hatla yazılmış metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk vika-

ye yaprağında eski harf ve rakamlarla katalog numarası ve satır sayısı bildiril-

miştir. Alt köşede Murad Molla Kütüphanesi mührü yer almaktadır. 2. vikaye 

yaprağında eser hakkında dikkat çekici şu bilgilere yer verilmiştir:

“Taşköprîzâde merhûm Devlet-i ‘Aliyye ‘ulemâsını 965 târîhine ge-

lince tahrîr idüp Şakâ’iku’n-Nu‘mân tesmiye itmişdür. Ba‘dehu Nev‘î-zâ-

de ‘Atâyî Efendi merhûm târîh-i mezbûrdan 1042 sâline gelince tahrîr 

idüp Zeyl-i Şakâ’ik tesmiye itmişdür. Ba‘dehu Edirnekapusı hâricinde 

Emîr-i Buhârî Zâviyesi şeyhi Mehmed Şeyhî Efendi târîh-i mezkûr-

dan tekmîlini mübâşeret ve 1098 târîhine gelince tahrîrini beyânın ve 

ilâ-yevminâ hâzâ itmâm ve tekmîline mübâderet üzere olduğu nüshadır 

ki Zeylü’z-zeyl tesmiye itmişdür. Hâlen beyne’n-nâs münteşir olmamağ-

la irsâline cesâret olınmışdur.” 

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde SH olarak kısaltılmıştır.
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Bu yaprağın arkasından başlamak üzere altın yaldızlı kutucuklar içine nis-

beler ve lakaplar siyah mürekkeple, biyografilerin bulunduğu yerleri bildiren 

numaralar kırmızı mürekkeple yazılmış olan VII yapraklık bir fihrist hazırlan-

mıştır. Fihristin 5. yaprağı kopmuştur. Fihristin son sayfası boştur. Zahriye-

de üstte yeni harfli Süleymaniye Kütüphanesi mührü, ortada A‘râf Sûresi 43. 

âyette geçen “el-Hamdü li’llâhi’llezi hedânâ li-hâzâ ve mâ künnâ” ibaresinin 

bulunduğu bir mühür ve altında ise silik vaziyette başka bir mühür vardır. 

Hemen altında yer alan vakıf kaydında ise Sultan I. Abdülhamid (ö. 1789) 

tarafından vakfedildiği ve Haremeynü’ş-şerifeyn evkafı müfettişi Seyyid Behcet 

Ali tarafından kaydedildiği belirtilmiştir.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın baştan sonuna 

kadar yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, 

biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadis-

lerin, Arapça ve Farsça ifadeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Biyografisi yazı-

lan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya 

lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Secilerin 

tamamlandığı kısımlarda, cümle sonlarında altın yaldızlı nokta konulmuştur. 

Baştan sona kadar rekabe kaydı tutulmuştur. Her tabakanın başında müzeh-

heb ve mülevven ser-levhaya yer verilmiştir. Metinde birkaç yerde sahh kaydı 

yer almaktadır. 

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 374a:  Devlet el virmez diyenler dest-bûs itmez niyâz

Lutf idersen eyle gel bir merhabâ nev-rûzda

13) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye nr. 941:1

Katalogda yazma ölçüsü ve cildi hakkında bilgi verilmemiştir. Cilt görün-

tüleri de bulunmamaktadır. I+422+I yapraktır. Samanî renkte bir kâğıda ta‘lik 

hatla yazılmış metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk vi-

kaye yaprağının üst köşesinde muhtemelen okuyucu veya kütüphane görevli-

lerince “Zeylü’z-zeyl müellif-i merhûmun hattıyladur” kaydı düşülmüştür. Bu 

1 Bu yazma, tenkitli metinde ve nüshaların değerlendirilmesi bahsinde S olarak kısaltılmıştır.
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bilgiyle alâkalı ileride açıklama yapılacaktır. Hemen yanında “Mücellid olan 

yâdigâr zîrde cild-i evvel makâmına işbu cild-i sânîyi hatâ’en şîrâze-bend it-

mekle gaflet buyrulmaya” ihtarı yazılmıştır.1 Zahriyede üstte yeni harfli Süley-

maniye Kütüphanesi mührü ortada A‘râf Sûresi 43. âyette geçen “el-Hamdü 

li’llâhi’llezi hedânâ li-hâzâ ve mâ künnâ” ibaresinin bulunduğu bir mühür ve 

hemen altında Sultan I. Abdülhamid (ö. 1789) tarafından vakfedildiği ve Ha-

remeynü’ş-şerifeyn evkafı müfettişi Seyyid Behcet Ali tarafından kaydedildi-

ği belirtilmiştir. Kaydın altındaki eski harfli mühürde ise “Seyyid Behcet Ali” 

ismi okunmaktadır. 1b-311b arasında IV. Mehmed tabakası yer almaktadır. 

312a varağına yine okuyucu ya da nüshanın sahibince “İşbu cild-i evvel hatâ’en 

mücellid olan yâdigâr buraya vaz‘ eylemiş, bâlâya vaz‘ oluna” ihtarı yazılmıştır. 

314. varak boştur. Asıl metin 314b’de başlamaktadır.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın ilk yaprağında 

yaldızlı, kalan kısımlarda kırmızı renkli cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürek-

keple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkep-

le yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifadeler kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple 

metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mü-

rekkeple yazılmıştır. Baştan sona kadar rekabe kaydı tutulmuş, fakat bu hu-

susta çok büyük hatalar yapılmıştır. Kimi yerde kelimeler eklerinden ayrılmış, 

kimi yerde rekabe kaydına riâyet edilmeyerek başka bir kelimeyle başlanmıştır. 

Cümlenin tamamlandığı kısımlarda ve secinin bittiğini belirtmek amacıyla 

kırmızı mürekkeple virgüller konulmuştur. Her tabakanın başında müzehheb 

ve mülevven ser-levhaya yer verilmiştir. Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer 

almaktadır. Yeni rakamlarla yapılan numaralandırmada hatalar yapılmıştır. 

Yazma mevcut hâliyle değerlendirildiğinde:

Başı 1b:  Tabaka-i Nüh-dehüm ez-Tabakât-ı ‘Aliyye-i Âl-i ‘Osmân 

Zamân-ı Devlet-i Sultân-ı Gâzî

Sonu 422a:  Sanma kim pîrâmen-i çeşmümde hûn-ı eşk-bâr

La‘lden yapdı ana şâh-ı hayâlün bir hisâr

1 Yazmanın mücellidi eserin formalarını karıştırmış, ilk tabaka olan Sultan IV. Murad tabakasının 

ikmâliyle başlaması gerekirken Sultan IV. Mehmed tabakasının olduğu kısmı başa almıştır. Yazılan ihtar 

da aslında tashihe muhtaçtır. Eserin Cild-i Evvel’inde toplam 3 tabaka yer almakta, bu nüshada ise önce 

sonuncu tabaka, sonra ilk tabaka daha sonra ikinci tabakaya yer verilmiştir.
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Zahriyedeki ihtar dikkate alındığında yazmanın ilk ve son cümleleri şöyle 

olmalıdır:

Başı 1b:1:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 422a:2  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

14) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye nr. 940:3

I+312 yapraktır. Katalogda cilt ve yazma ölçüsü hakkında bilgi verilme-

miştir. Ayrıca cilt görüntüleri de mevcut değildir. Samanî renkte bir kâğıda 

ta‘lik hatla yazılmış metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk 

vikaye eski numaralarla katalog numarası yazılmıştır ve sol alt köşesinde yeni 

harflerle “Murad Molla Kütüphanesi”nin mührü vardır. Zahriyenin ortasın-

da A‘râf Sûresi 43. âyette geçen “el-Hamdü li’llâhi’llezi hedânâ li-hâzâ ve mâ 

künnâ” ibaresinin bulunduğu bir mühür yer alır. Hemen altında yer alan vakıf 

kaydında ise Sultan I. Abdülhamid (ö. 1789) tarafından vakfedildiği ve Ha-

remeynü’ş-şerifeyn evkafı müfettişi Seyyid Behcet Ali tarafından kaydedildiği 

belirtilmiştir. Kaydın yanında yeni harfli “Süleymaniye Kütüphanesi” müh-

rü, altındaki eski harfli mühürde ise “Seyyid Behcet Ali” ismi bulunmaktadır. 

Yazmanın en sonundaki vikaye yaprağına cedvel çekilmiştir, fakat içi boştur. 

Yazma Hamidiye 941 numarada kayıtlı Cild-i Evvel’in devamı gibi görünmek-

tedir. Kâğıt, hat, mürekkep ve ser-levha aynı, cedveller farklıdır.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmada baştan sona yal-

dızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyog-

rafi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, 

Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak 

1 Yazmanın mevcut hâliyle bu yaprak 313b varağına tekabül eder.

2 Yazmanın mevcut hâliyle bu yaprak 311b varağına tekabül eder. Tenkitli metinde bu nüsha 

kullanılırken mücellidin hatası düzeltilerek yeniden numaralandırma yapılmıştır. Buna göre 

Süleymaniye Kütüphanesi’nde okuyucuya sunulan PDF metin dosyasının 315. varağı 2a varağına 

tekabül etmektedir. Buradan itibaren yazmanın sonuna kadar rutin sıralama (316 ->3, 317->4, 318->5, 

… 423->110) devam eder. PDF dosyasının son pozu olan 423. poz yeniden düzenlenen yazmanın 110. 

varağına denk gelmektedir. Bundan sonra PDF dosyasındaki ilk biyografi olan üçüncü pozdaki “Cinci 

Hüseyn” biyografisi düzenlemiş metinde 111b varağına tekabül etmektedir. Buradan itibaren 313. poza 

kadar rutin sıralama devam eder. (3->111, 4->112, 5->113, … 313->421)

3 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde HA olarak kısaltılmıştır.
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buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. Tüm sayfalarda rekabe kaydı bu-

lunmaktadır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkep-

le metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. Her 

tabaka başında müzehheb, mülevven ser-levha için yer ayrılmış, sadece 21. 

tabakada metin başında ser-levhaya yer verilmiştir. 

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 312b:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

15) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 
nr. 81:1

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. XVII+816 sayfadır. 

Bordo renkli meşin ciltli olan yazmanın sırtı ve kulakları yıpranmıştır. İnce, 

samanî renkte bir kâğıda rik‘a hatla yazılmış metin bazı sayfalarda değişmekle 

birlikte umumiyetle 31 satırdan müteşekkildir. İlk 17 sayfada tabaka başlıkları 

kırmızı, kalan bölümler siyah mürekkeple yazılmış bir fihrist vardır. Fihristte 

sadece birkaç şahsın biyografilerinin bulunduğu sayfalar belirtilmiş, kalanların 

sadece nisbe veya lakaplarına değinilmiştir. Son tabakanın şairler bahsine fih-

ristte yer verilmemiştir. 

Metin baştan sona siyah mürekkeple yazılmıştır. Birkaç varak haricinde 

metnin kalan kısmında rekabe kaydı bulunmaktadır. Biyografisi yazılan çok az 

şahsiyetin nisbe veya lakabı metnin yan tarafına yazılmıştır. Çoğu kişinin nisbe 

veya lakabına yer verilmemiştir. 

Başı 1:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde TY olarak kısaltılmıştır.
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Sonu 816:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

 Bu beytin altına düşülen temmet kaydında şunlar yazılıdır:

“İşbu nüsha Kütüb-hâne-i Veliyyüddîn’de bulunan nüshadan istinsâh edil-

mişdir. Zilhicce sene 1322 (Şubat-Mart 1905). Kâtib-i nüsha Çördükzâde 

Mehmed Nâ’il bin Mehmed Râgıb Amasî.”

16) Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi nr. 3312:1 

Katalogda yazma ölçüsü ve cilt hakkında bilgi verilmemiştir. Ayrıca cilt gö-

rüntüleri de mevcut değildir. 419 yapraktır. Koyu krem renkte bir kâğıda ta‘lik 

hatla yazılmış metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Yazmanın zah-

riyesinde ortada “Nuruosmaniye Kütüphanesi”nin yeni harfli mührü vardır. 

Yanındaki mühürde ise A‘râf Sûresi’nin 43. âyeti olan “el-Hamdü li’llâhi’llezi 

hedânâ li-hazâ ve mâ-künnâ li-nehtediye lev lâ en-hedâna’llâh” yer alır. Hemen 

altında yer alan vakıf kaydında ise yazmanın Sultan III. Osman (ö. 1757) ta-

rafından vakfedildiği ve Haremeynü’ş-şerifeyn evkafı müfettişlerinden el-Hâc 

İbrahim tarafından kaydedildiği belirtilmiştir. Kaydın altında eski harfli silik 

bir mühür bulunmaktadır. 

Yazmanın ilk yaprağında ser-levha için yer ayrılmış fakat içi boş bırakılmış-

tır. Eserde baştan sona kadar yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürek-

keple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkep-

le yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı 

mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. 

Metinde rekabe kaydına yer verilmemiştir. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas 

künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin 

yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Birkaç şahsın lakab veya nis-

besi yazılmamıştır. Cümlenin ve secinin tamamlandığı kısımlarda kırmızı mü-

rekkeple iri noktalar konmuştur. Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almak-

tadır. Her tabakadan sonra bir yaprak boş bırakılmış, yeni başlayan tabaka için 

ser-levha yeri hazırlanmış fakat içleri boş bırakılmıştır.

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde NY olarak kısaltılmıştır.
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Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 417a:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

17) Avusturya Viyana Milli Kütüphanesi H. O. nr. 126:1

Katalogda yazma ölçüsü hakkında sadece büyük boy olduğu bildirilmiş, 

cilt hakkında bilgi verilmemiştir.2 Kahverengi deri ciltli olan yazmanın cildi 

şemse, salbek ve zencireklidir. İç kapak ebruludur. II+369 yapraktır. Açık krem 

renkte bir kâğıda nesih hatla yazılmış metnin her sayfası 37 satırdan müte-

şekkildir. Ta‘lik hatla 3 sayfalık fihrist hazırlanmış; şahıs isim veya lakapları 

siyah mürekkeple, biyografilerin yer aldığı sayfalar kırmızı mürekkeple yazıl-

mıştır. Yazmanın zahriyesinde üst köşede yer alan ferağ kaydında “Hasbiya’llâh 

nemakahu’l-abdi’l-müznîb el-muhtâc ilâ-gafûri’r-Rahîm Mehmed ‘İsmet ibn 

İbrâhîm gafara’llâhu lehümâ” ibaresi kayıtlıdır. İsmini bildiren müstensih ya-

zım tarihine dair bir ipucu vermemiştir. Zahriyenin sol alt köşesinde yer alan 

mühürde “Seyyâh Sâmî Yûsuf sene 1223 (1808/09)” ibaresi okunmaktadır. 

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın ilk yaprağında 

yaldızlı, kalan kısımlarda kırmızı renkli cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürek-

keple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkep-

le yazılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürek-

keple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Metinde rekabe kaydına yer verilmemiştir. Metinde 

birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. Yazma, ismi bildirilmeyen biri tara-

fından ayrıntılı şekilde tetkik edilmiş, kurşun kalemle her biyografinin yanına 

metindeki kaçıncı biyografi olduğu yazılmış, bazı kısımların altına kurşun ka-

lemle çizgi çekilmiştir. 

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde V olarak kısaltılmıştır.

2 Gustav Flügel, Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich Königlichen 
Bibliothek zu Wien, I-III, Wien 1865-67, s. 396-397. 
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Sonu 369b:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

18) Avusturya Viyana Milli Kütüphanesi H. O. nr. 127:1

Katalogda yazma ölçüsü hakkında sadece büyük boy olduğu bildirilmiş, 

cilt hakkında bilgi verilmemiştir. Kahverengi deri ciltli olan yazmanın cildi 

şemse, salbek ve zencireklidir. İç kapak ebruludur. II+390 yapraktır. Yazmada 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sânî’si ve Cild-i Sâlis’i bir arada bulunmaktadır. 

1b-249b arasında Cild-i Sânî, 250b-390a arasında Cild-i Sâlis yer almaktadır. 

Açık krem renkte bir kâğıda nesih hatla yazılmış metnin her sayfası 37 satırdan 

müteşekkildir. Ta‘lik hatla 3 sayfalık fihrist hazırlanmış; şahıs isim veya lakap-

ları siyah mürekkeple, biyografilerin yer aldığı sayfalar kırmızı mürekkeple ya-

zılmıştır. Yazmanın zahriyesinde üst köşede yer alan ferağ kaydında “Hasbiya’l-

lâh nemakahu’l-abdi’l-müznîb el-muhtâc ilâ-gafûri’r-Rahîm Mehmed ‘İsmet 

ibn İbrâhîm gafara’llâhu lehümâ” ibaresi kayıtlıdır. İsmini bildiren müstensih 

yazım tarihine dair bir ipucu vermemiştir. Zahriyenin sol alt köşesinde yer alan 

mühürde “Seyyâh Sâmî Yûsuf sene 1223” ibaresi okunmaktadır. H. O. nr. 

126’da nüshanın devamı niteliğindedir.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın ilk yaprağında 

yaldızlı, kalan kısımlarda kırmızı renkli cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürek-

keple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkep-

le yazılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürek-

keple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Metinde rekabe kaydına yer verilmemiştir. Metinde 

birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. Yazma, kütüphane görevlileri veya ka-

talog hazırlayan şahıs tarafından ayrıntılı şekilde tetkik edilmiş, kurşun kalem-

le her biyografinin yanına metindeki kaçıncı biyografi olduğu yazılmış, bazı 

kısımların üstüne kurşun kalemle çizgi çekilmiştir. 

Cild-i Sânî

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 249b:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

 Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde V olarak kısaltılmıştır.
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Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

Cild-i Sâlis

Başı 250b:  Pîrâye-i dîbâce-i sühan ve ser-nâme-i sahâ’if-i behcet-ef-

ken levha-i zer-endûd-ı hamd-i nâ-mahdûd-ı Ma‘bûd-ı 

bi’l-hak ...

Sonu 390a:  Allâhümme bârik lehu fî-‘ömrihî ve devletihî ilâ-intihâ’i’z-
zamân ve nihâyeti’d-devrân ve eyyedehu bi’n-nasri’l-metîn 
ve’l-fethi’l-mübîn. Âmîn.

Yazmayı tetkik eden şahıs tarafından eski harfli kıraat kaydı düşülmüş, al-

tına okumanın “19 June 1826 zum datum 7 June 1827” tarihleri arasında 

yapıldığı belirtilmiştir.1 Bu kayıttan eserin yaklaşık 1 yıllık zaman içinde okun-

duğunu anlaşılmaktadır.

19) Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi nr. 2361:2

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. IX+360 yapraktır. 

Vişneçürüğü renginde deri ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi şemse, salbek ve 

zencireklidir. Cildin sırtı kısmen deforme olmuştur. İç kapak ebruludur. III.-

VII. vikaye yaprakları arasında fihrist bulunmaktadır. VIII. vikaye yaprağında 

muhtemelen katalog hazırlayanlarca yazılmış şu ibare kayıtlıdır. “Târih-i Zey-

lü’z-zeyli’ş-Şakâ’ik li-Şeyh Mehmed eş-Şeyhî-zâde Cild-i Evvel”. Zahriyedeki 

ferağ kaydında yazmanın “Mısr-ı Kâhire kadısı Veliyyüddîn Efendi” tarafından 

1 Kanaatimizce bu yazmayı inceleyen kişi Avusturya’nın İstanbul büyükelçisi olan ünlü şarkiyatçılardan 

Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall (1774-1856) olmalıdır. İstanbul’da görevli iken Osmanlı 

tarihleri, biyografik eserler ve ünlü şair ve yazarlara ait edebî eserleri toplamış ve bugünkü Avusturya 

Millî Kütüphanesi’ndeki şark yazmalarının büyük kısmı onun sağlığında bir araya getirilmiştir. 

Yazmada mühim gördüğü kısımların altını çizmesi 10 ciltlik Osmanlı Tarihi ve 4 ciltlik Osmanlı Şiir 
Sanatı Tarihi adlı eserleri için malzeme toplamış olabileceği izlenimini uyandırmaktadır. Hammer 

Osmanlı Devleti hakkındaki eserlerine klasik usulde Osmanlı Türkçesi ile isimler vermekte, bunlara 

mukaddime ve ithaflar yazacak kadar Şark kültürüne vâkıf ve hayran birisidir. Yazmanın sonundaki 

klasik usuldeki kıraat kaydını rahatlıkla düşebilecek birisidir. Bkz. İlber Ortaylı, “Joseph Freiherr von 

Hammer-Purgstall”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C. 15, s. 491-494.

 Alman Türkologlardan Hans George Majer, Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ı ile Şeyhî 

Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’sındaki biyografilerin mukayesesi için hazırladığı listede Viyana 

Milli Kütüphanesi H. O. nr. 126-127’de kayıtlı nüshaları kullanmış ve bu nüshalardaki biyografi 

numaralandırmasının Hammer tarafından yapıldığı ifade etmiştir. Bkz, Majer, age, s. 307.

2 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde B olarak kısaltılmıştır.
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istinsah edildiği bilgisi yer almaktadır. Hemen altındaki silik küçük mühür-

de “Veliyyüddîn” ismi okunmaktadır. Bunun altındaki vakıf mühründe “Ve-

liyyüddîn Efendi ibn el-merhûm el-Hâc Mustafa Ağa ibn el-merhûm el-Hâc 

Hüseyin Ağa” ismi okunmaktadır.1 Mührün altında eski rakamlarla katalog 

numarasına yer verilmiştir. Kalın, aharlı bir kâğıda nesih hatla yazılmış metnin 

her sayfası 37 satırdan müteşekkildir.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın ilk yaprağında 

yaldızlı, kalan kısımlarda kırmızı renkli cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürek-

keple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkep-

le yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı 

mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. 

Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içeri-

sine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple ya-

zılmıştır. Metinde rekabe kaydına sadece on beş yirmi yaprakta yer verilmiştir. 

Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. 

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 360a:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

20) Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi nr. 2362:2

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir.  VII+373 yapraktır. 

Vişneçürüğü renginde deri ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi şemse, salbek ve 

zencireklidir. Cildin sırtı kısmen deforme olmuştur. İç kapak ebruludur. I.-VI. 

vikaye yaprakları arasında fihrist bulunmaktadır. I. vikaye yaprağının ön yüzüne 

muhtemelen katalog hazırlayanlarca yazılmış şu ibare kayıtlıdır. “Târih-i Zey-

lü’z-zeyli’ş-Şakâ’ik li-Şeyh Mehmed eş-Şeyhî-zâde Cild-i Evvel”. Zahriyedeki fe-

rağ kaydında yazmanın “Mısr-ı Kâhire kadısı Veliyyüddîn Efendi” tarafından 

istinsah edildiği bilgisi yer almaktadır. Hemen altındaki silik küçük mühürde 

1 Nüshanın müstensihi ile vakf edeni aynı kişidir. Nüshanın yazım tarihi en geç, hem hattat hem de 

şeyhülislâm olan Veliyyüddin Efendi’nin (ö. 1768) Kahire kadılığından İstanbul kadılığına getirildiği 

1756 yılı olmalıdır. Bkz. Tahsin Özcan, “Veliyyüddin Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2013, 

C. 43, s .40-42.

2 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde B olarak kısaltılmıştır.
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“Veliyyüddîn” ismi okunmaktadır. Bunun altındaki vakıf mühründe “Veliyyüd-

dîn Efendi ibn el-merhûm el-Hâc Mustafa Ağa ibn el-merhûm el-Hâc Hüseyin 

Ağa” ismi okunmaktadır. Mührün altında eski rakamlarla katalog numarasına 

yer verilmiştir. Veliyyüddin Efendi nr. 2361’deki yazmanın devamı niteliğinde-

dir. Cild-i Sânî ve Cild-i Sâlis’in bir arada bulunduğu yazmanın 1b-239b varak-

ları arasında Cild-i Sâni, 240b-373a yaprakları arasında ise eserin Cild-i Sâlis 
yer almaktadır. Kalın, aharlı bir kâğıda nesih hatla yazılmış metnin her sayfası 

37 satırdan müteşekkildir. Yazmadaki eski rakamlarla yazılmış varak numaraları 

karıştırıldığından yeni rakamlarla yeniden varak numarası verilmiştir.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın ilk yaprağında 

yaldızlı, kalan kısımlarda kırmızı renkli cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürek-

keple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkep-

le yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı 

mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. 

Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içeri-

sine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple ya-

zılmıştır. Metinde rekabe kaydına sadece on beş yirmi yaprakta yer verilmiştir. 

Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. 

Cild-i Sânî 
Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 239b:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

Cild-i Sâlis

Başı 240b:  Pîrâye-i dîbâce-i sühan ve ser-nâme-i sahâ’if-i behcet-ef-

ken levha-i zer-endûd-ı hamd-i nâ-mahdûd-ı Ma‘bûd-ı 

bi’l-hak ...

Sonu 373a:  Allâhümme bârik lehu fî-‘ömrihî ve devletihî ilâ-intihâ’i’z-
zamân ve nihâyeti’d-devrân ve eyyedehu bi’n-nasri’l-metîn 
ve’l-fethi’l-mübîn. Âmîn.
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21) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 
nr. 3216:1

XIX+441 sayfadır. Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. 

Vişneçürüğü renginde meşin ciltlidir. Sırt ve kapak kulakları siyah renklidir. 

Dikdörtgen kutucuklu, açık sarı renkte sayfaları olan bir deftere rik‘a hatla 

yazılmış metnin bazı sayfalarda değişmekle birlikte 31 satırdan müteşekkildir. 

İlk sayfanın ortasında kırmızı mürekkeple “Vekâyi‘u’l-Fuzalâ eser-i Şeyhî Meh-

med Efendi” ibaresi yazılmış altına kırmızı mürekkepli “İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi” mührü vurulmuştur. Mührün içinde eski rakamla yanında ise 

yeni rakamla katalog numarası yazılmıştır. Lacivert mürekkeple çizilmiş her 

sayfası dört sütundan oluşan 14 sayfalık fihrist hazırlanmıştır. Elifbâ sırasına 

uygun hazırlanmaya çalışılan fihristte isimler siyah, bulunduğu sayfalar kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Harf sıralaması karıştırılmış, fihristin sonuna unutulan 

kısımlar ilave edilerek bu hususta açıklama yapılmıştır.

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir ge-

çişleri ve sayfa numaraları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, 

Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak 

buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin 

nisbe veya lakabları bu nüshada yazılmamıştır. Metinde birkaç yerde sahh kay-

dı yer almaktadır. 

Başı 1:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 441:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde İÜ olarak kısaltılmıştır.
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22) Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emirî Tarih nr. 731:1 

XX+565 sayfadır. Katalogda cilt ve yazma ölçüsü hakkında bilgi verilme-

miştir. Ayrıca cilt görüntüleri de mevcut değildir. Samanî renkte bir kâğıda 

rik‘a hatla yazılmış metnin her sayfası 24 satırdan müteşekkildir. Yazma eski 

numaralarla sayfa usûlüne göre numarlandırılmıştır. Tamamı 565 sayfadır. İlk 

vikaye sayfasında “el-Cildü’s-sânî” ibaresi yanında silik bir şekilde kütüphane 

mührü ve eski rakamlarla katalog numarası yer almaktadır. Ortada “Alî Emîrî” 

ismi okunabilen bir mühür, altında ise “Millet Genel Kütüphanesi” mührü 

bulunmaktadır. 2-20. sayfalar arasında fihrist yer almaktadır. Zahriyede “el-

Cildü’s-sânî min-zeyli’ş-Şeyhî” ibaresi ve altında silik bir şekilde eski harfli Ali 

Emirî Efendi’nin mührü vardır. 

Herhangi bir ser-levha ve cedvelin bulunmadığı yazmada baştan sona siyah 

mürekkep kullanılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri metin 

içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine siyah mürekkeple ya-

zılmıştır. 211. sayfadan itibaren hat değişmiş, rik‘a hatla başka bir müstensihin 

kaleminden yazma tamamlanmıştır. 211-225. sayfalar arasında künye, nisbe ve 

lakaplar, şiir geçişleri lacivert mürekkeple yazılmış; 225. sayfadan metnin so-

nuna kadar ise bildirilen kısımlarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Metinde 

birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. 

Başı 2:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 565:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Yazmanın sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

23) Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emirî Tarih nr. 732:2 

VIII+418 sayfadır. Katalogda cilt ve yazma ölçüsü hakkında bilgi verilme-

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde AE olarak kısaltılmıştır.

2 Bu yazma, tenkitli metinde ve nüshaların değerlendirilmesi bahsinde A olarak kısaltılmıştır.
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miştir. Ayrıca cilt görüntüleri de mevcut değildir. Samanî renkte bir kâğıda rik‘a 

hatla yazılmış metnin her sayfası 25 satırdan müteşekkildir. İlk vikaye sayfasında 

“el-Cildü’s-sâlis” ibaresi yanında silik bir şekilde kütüphane mührü ve eski ra-

kamlarla katalog numarası yer almaktadır. Ortada “Alî Emîrî” ismi okunabilen 

bir mühür, altında ise “Millet Genel Kütüphanesi” mührü bulunmaktadır. Yaz-

ma eski rakamlarla sayfa usûlüne göre numarlandırılmıştır. Tamamı 418 sayfadır. 

2-8. sayfalar arasında fihrist yer almaktadır. Zahriye boş bırakılmıştır. 

Kırmızı ve siyah mürekkeple oldukça basit ser-levha çizilmiştir. Cedvelin 

bulunmadığı yazmada siyah mürekkep kullanılmıştır. Biyografi başlıkları, şiir 

geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça 

ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm eser bo-

yunca riâyet edilmemiştir. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kır-

mızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına 

yine çoğunluğu kırmızı olmak üzere kırmızı ve mavi mürekkeple yazılmıştır. 

Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. 

Başı 2:  Pîrâye-i dîbâce-i sühan ve ser-nâme-i sahâ’if-i behcet-ef-

ken levha-i zer-endûd-ı hamd-i nâ-mahdûd-ı Ma‘bûd-ı 

bi’l-hak ...

Sonu 418:  Allâhümme bârik lehu fî-‘ömrihî ve devletihî ilâ-intihâ’i’z-
zamân ve nihâyeti’d-devrân ve eyyedehu bi’n-nasri’l-metîn 
ve’l-fethi’l-mübîn. Âmîn.

24) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 

nr. 1535:1

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. 323 yapraktır. Viş-

neçürüğü renginde deri ciltli, mıklepli olan yazmanın her iki yüzündede al-

tın yaldızlı çerçeve içinde yine altın yaldızla yapılmış buket şemse bulunmak-

tadır. Mıklepte cildin üzerindeki buket şemsenin tam ortadan ikiye kesilmiş 

hâli yer almaktadır. Cildin sırtı ve kenarları yıpranmıştır. Kalın, aharlanmış, 

krem renkte bir kâğıda nesih hatla yazılmış metin bazı sayfalarda değişmekle 

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde İ olarak kısaltılmıştır.
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birlikte umumiyetle 25 satırdan müteşekkildir. Zahriyede İstanbul Üniver-

sitesi Kütüphanesinin 2 farklı mührü yer almaktadır. Hemen altında ise eski 

harfli “Rızâ Paşa Kütüphânesi” mührü ile katalog numarası yer almaktadır. 

Altındaki kayıtta ise “Zeylü’z-zeyl li-Şeyhî bi-hattı nesih satır 25” ibaresi bu-

lunmaktadır. 

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın başından so-

nuna kadar yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlan-

gıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve 

hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizil-

miş ancak buna eser boyunca riâyet edilmemiştir. Rekabe kaydı bulunmamak-

tadır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin 

içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Cümlenin tamamlandığı ve secinin bittiği kısımlarda ilk varakta 

yaldızlı, diğer varaklarda ise kırmızı mürekkeple küçük virgüle benzer işaretler 

konulmuştur. Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. 

Başı 1b:  Pîrâye-i dîbâce-i sühan ve ser-nâme-i sahâ’if-i behcet-ef-

ken levha-i zer-endûd-ı hamd-i nâ-mahdûd-ı Ma‘bûd-ı 

bi’l-hak ...

Sonu 323a:  Allâhümme bârik lehu fî-‘ömrihî ve devletihî ilâ-intihâ’i’z-
zamân ve nihâyeti’d-devrân ve eyyedehu bi’n-nasri’l-metîn 
ve’l-fethi’l-mübîn. Âmîn.

25) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 

nr. 9591:1

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. X+412 yapraktır. 

Büyük boy, vişneçürüğü renginde deri ciltli, mıklepli olan yazma şemseli ve 

köşebentlidir. Cilt çok fazla yıpranmış, sırtı tamamen soyulmuştur. Aharlan-

mış, ince, krem renkte bir kâğıda ta‘lik hatla yazılmış metin bazı sayfalarda 

değişmekle birlikte umumiyetle 35 satırdan müteşekkildir. İlk vikaye yaprağı 

boştur. 2. ve 3. vikaye yaprağında İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi mührü 

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde İN olarak kısaltılmıştır.
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yer almaktadır. Bundan sonra 6 yaprak devam eden fihrist gelmektedir. So-

nuncu vikaye yaprağında Şeyhî’nin biyografisi hakkında rik‘a hatla yazılmış 

kısa malumata yer verilir. Zahriyede yer alan ketebe kaydından metnin Süley-

man Mektûbî tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir ge-

çişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifa-

delerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm eser boyun-

ca riâyet edilmemiştir. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı 

mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bazı varaklarda suyla temastan kaynaklı olarak 

mürekkep akmış ve metin okunaksız hâle gelmiştir. 

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 412a:  O kâküller ki dâmân-ı ‘izâr-ı yâre düşmişdür

Ki gûyâ sâye-i sünbül gül-i gülzâre düşmişdür

26) Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ayasofya nr. 3198:1 

282 yapraktır. Katalogda cilt ve yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. 

Ayrıca cilt görüntüleri de mevcut değildir. Koyu krem renkte bir kâğıda ta‘lik 

hatla yazılmış metnin her sayfası 25 satırdan müteşekkildir. Yazmanın zahri-

yesinde üstte “Kitâb-ı Zeyl-i Şakâ’ik ta‘lîk 25” ibaresi, hemen altında farklı bi 

hatla eski harf ve rakamlarla “Zeyl-i Zeyl-i Şakâ’ik Ayasofya 3198” yazılmıştır. 

Altında yer alan mühürde ise A‘râf Sûresi’nin 43. âyeti olan “el-Hamdü li’llâ-

hi’llezi hedânâ li-hazâ ve mâ-künnâ li-nehtediye lev lâ en-hedâna’llâh” yer alır. 

Hemen altında yer alan vakıf kaydında ise yazmanın Sultan I. Mahmud (ö. 

1754) tarafından vakfedildiği ve Haremeynü’ş-şerifeyn evkafı müfettişlerinden 

Şeyhzâde Ahmed tarafından kaydedildiği belirtilmiştir. Kaydın yanında ve al-

tında silik vaziyette iki mühürde bulunmaktadır. 

1 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde SA olarak kısaltılmıştır.
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Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın başından so-

nuna kadar yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlan-

gıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve 

hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş 

ancak buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. Rekabe kaydı bulunmamak-

tadır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin 

içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Cümlenin tamamlandığı ve secinin bittiği kısımlarda ilk varakta 

yaldızlı, diğer varaklarda ise kırmızı mürekkeple küçük virgüle benzer işaretler 

konulmuştur. Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. 

Başı 1b:  Pîrâye-i dîbâce-i sühan ve ser-nâme-i sahâ’if-i behcet-ef-

ken levha-i zer-endûd-ı hamd-i nâ-mahdûd-ı Ma‘bûd-ı 

bi’l-hak ...

Sonu 282b:  Allâhümme bârik lehu fî-‘ömrihî ve devletihî ilâ-intihâ’i’z-
zamân ve nihâyeti’d-devrân ve eyyedehu bi’n-nasri’l-metîn 
ve’l-fethi’l-mübîn. Âmîn.

27) Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları nr. 1240:

www.yazmalar.gov.tr sitesinde yukarıdaki katalog numarasıyla kayıtlı bir 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ nüshası bildirilmektedir.1 Yazmanın eserin Cild-i Evvel’i oldu-

ğu ve toplamda 317 varak olup ve nesta‘lik hatla kaleme alındığı belitilmiştir. 

Mehmet Şeker ve İ. H. Mercan tarafından hazırlanan “Tunus Milli Kütüp-

hanesi Türkçe Elyazmaları” adlı makalede eserden bahsedilmemiştir.2 Cihan 

Okuyucu’nun kaleme aldığı “Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe Elyazmaları” 

adlı makalede ise sadece katalog bilgisi verilerek Abdülkadir Özcan tarafından 

hazırlanan tıpkıbasıma gönderme yapılıp münderecatından bahsedilmemiştir.3

1 www.yazmalar.gov.tr/eser/vakayiul-fuzela/90021

2 Mehmet Şeker ve İ. H. Mercan, “Tunus Milli Kütüphanesindeki Türkçe Elyazmaları”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1985, Sayı II, s. 105-122.

3 Cihan Okuyucu, “Tunus Milli Kütüphanesindeki Türkçe Elyazmaları”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 
Kasım 2000-Nisan 2001, Sayı 7-8, s. 135-171.
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28) Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları nr. 1241:

www.yazmalar.gov.tr sitesinde yukarıdaki katalog numarasıyla kayıtlı bir Vekâ-
yi‘u’l-Fuzalâ nüshası bildirilmektedir.1 Yazmanın eserin Cild-i Sânî’si olduğu ve 

toplamda 344 varak olup ve nesta‘lik hatla kaleme alındığı belitilmiştir. Mehmet 

Şeker ve İ. H. Mercan tarafından hazırlanan “Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe 

Elyazmaları” adlı makalede eserden bahsedilmemiştir.2 Cihan Okuyucu’nun ka-

leme aldığı “Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe Elyazmaları” adlı makalede ise sa-

dece katalog bilgisi verilip Abdülkadir Özcan tarafından hazırlanan tıpkıbasıma 

gönderme yapılarak münderecatından bahsedilmemiştir.3

Eksik Nüshalar

1) Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi nr. 33134

348 yapraktır. Katalogda cilt ve yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. 

Ayrıca cilt görüntüleri de mevcut değildir. Krem renkte bir kâğıda ta‘lik hat-

la yazılmış metnin her sayfası 34 satırdan müteşekkildir. Tamamı 348 yaprak 

olan yazmada Cild-i Sânî ve Cild-i Sâlis bir arada bulunmaktadır. Cild-i Sânî 
1b-236b varağında olup 240b varağına kadar gelen kısımlar boş bırakılmıştır. 

Cild-i Sâlis 240b-347b varakları arasındadır. 

Yazmanın zahriyesinde ortada “Nuruosmaniye Kütüphanesi”nin yeni harfli 

mührü vardır. Yanındaki mühürde ise A‘râf Sûresi’nin 43. âyeti olan “el-Ham-

dü li’llâhi’llezi hedânâ li-hazâ ve mâ-künnâ li-nehtediye lev lâ en-hedâna’llâh” 

yer alır. Hemen altında yer alan vakıf kaydında ise yazmanın Sultan III. Osman 

(ö. 1757) tarafından vakfedildiği ve Haremeynü’ş-şerifeyn evkafı müfettişlerin-

den el-Hâc İbrahim tarafından kaydedildiği belirtilmiştir. Kaydın altında eski 

harfli silik bir mühür vardır. Nuruosmaniye 3312 numarada kayıtlı I. cildin 

devamı niteliğindedir.

Müzehheb bir ser-levhaya sahip olan yazmada ilk yaprak ve 23. tabakanın 

1 www.yazmalar.gov.tr/eser/vakayiul-fuzela/90022

2 Bkz, Şeker, agm.

3 Bkz. Okuyucu, agm.

4 Bu yazma, nüshaların değerlendirilmesi bahsinde Krş. Tam nüshalar bölümü no. 16 (s.138) 

(Nuruosmaniye nu. 3312)
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bulunduğu yaprak hariç olmak üzere tabaka başlarında yaldızlı cedvel çekilmiş, 

kalan kısımlarda ise cedvele yer verilmemiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm 

başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi 

çizilmiş, ancak buna tüm eser boyunca riâyet edilmemiştir. Tüm sayfalarda reka-

be kaydı bulunmaktadır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı 

mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına yine 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bazı kişilerin nisbeleri unutulduğu için yazıl-

mamıştır. Metinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır. Her tabaka başın-

da müzehheb ser-levha için yer ayrılmış, fakat içleri boş bırakılmıştır. Nüshanın 

Cild-i Sâlis’inde Sultan III. Ahmed tabakasının 1115-1142 (1703-1730) yılları 

arasındaki vekâyi‘in anlatıldığı “âhir-i vefeyât” kısmı tamamen atlanmıştır. Ayrı-

ca Meczûb-ı İlahî Ma‘den Dede’nin biyografisi bulunmamaktadır.

Cild-i Sânî

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 236b:  Dergeh-i Hazret-i Hak’dan budur ey dil me’mûl

Ola bu tuhfe-i Şeyhî-i kemîne makbûl

Yazmada Cild-i Sânî’nin sonundaki ferağ kaydında şu ibare yer almaktadır:

“Vakâ‘a hitâmu hâze’t-târîhi’l-müfîd fî-seneti erba‘in ve selâsîne ve mi’etin 

ve elf men lehü’l-‘izzü’l-mezîd.” 

Cild-i Sâlis

Başı 240b:  Pîrâye-i dîbâce-i sühan ve ser-nâme-i sahâ’if-i behcet-ef-

ken levha-i zer-endûd-ı hamd-i nâ-mahdûd-ı Ma‘bûd-ı 

bi’l-hak ...

Sonu 347b:  Allâhümme bârik lehu fî-‘ömrihî ve devletihî ilâ-intihâ’i’z-
zamân ve nihâyeti’d-devrân ve eyyedehu bi’n-nasri’l-metîn 
ve’l-fethi’l-mübîn. Âmîn.



153Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

2) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi nr. 1210

270 x 143 mm ebatlarındadır.1 XX+368+I yapraktır. Vişneçürüğü rengin-

de deri ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi üzerinde şemse, salbek ve yaldızlı 

çerçeve vardır. Şemsenin olduğu ön ve arka kapak kahverengi, kalan kısımlar 

vişneçürüğü rengindedir. İç kapak ebruludur. Kalın, aharlı bir kâğıda ta‘lik 

hatla yazılmış metnin her sayfası 31 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk vi-

kaye varağının ardından fihrist başlar ve 15 varak devam eder. Fihristteki ek-

siklikler der-kenâra not edilmiştir. Son beş fihrist yaprağında kutucuklar boş 

bırakılmıştır. Yazmada varak numaraları sonradan ilave edilmiş ve fihrist kısmı 

da numaralandırmaya dâhil edilmiştir. Yazmanın zahriyesinde bulunan istis-

hab kaydından kitabın 1198 yılında “Kadı Mehmed Emîn bin Veliyyüddîn 

Efendi”ye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın bütün sayfa-

larına yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçla-

rı, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Secilerin 

bulunduğu yerlere kırmızı iri noktalar konmuş; âyet ve hadislerin, Arapça ve 

Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm 

eser boyunca riâyet edilmemiştir. Tüm sayfalarda rekabe kaydı bulunmaktadır. 

Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içeri-

sine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına siyah mürekkeple yazılmıştır. 

Sultan IV. Mehmed tabakasında zuhûr eden hâdisâtın ve şair biyografilerinin 

olduğu bölümler nüshada yer almamaktadır. 

Başı 1b:  Bih-terîn hamd-i ebedî-i müteceddidü’l-emsâl ve güzî-

de-terîn şükr-i sermedî-i dâ’imü’l-ittisâl ol melik-i Müte‘âl 

dergâh-ı ‘izzetine îsâl olınur.

Sonu 368b:  Ey şeyh-i pâk-dâmen ma‘zûr-ı dâr-mâ-râ

Metnin en sonunda ferağ kaydındaki bilgilere göre bu nüsha “Hâce-zâde” 

lakabıyla tanınan Medine kadısı Ömer bin Osman Efendi tarafından 1141 yılı 

Rebîülevvel ayının ilk günü (5 Ekim 1728) yazıldığı kayıtlıdır. Metnin sonun-

daki bir yapraklık vikaye yaprağı boştur. 

1 Karatay, age, s. 391.
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3) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi nr. 1211

270 x 143 mm ebatlarındadır. XIX+312+I yapraktır. Vişneçürüğü rengin-

de deri ciltli, mıklepli olan yazmanın cildi üzerinde şemse, salbek ve yaldızlı 

çerçeve vardır. Şemsenin olduğu ön ve arka kapak kahverengi, kalan kısımlar 

vişneçürüğü rengindedir. İç kapak ebruludur. Kalın, aharlı bir kâğıda talik hat-

la yazılmış metnin her sayfası 31 satırdan müteşekkildir. Yazmanın ilk vikaye 

varağında “Topkapı Sarayı Tahrir Komisyonu”nun eski harfli mührü vardır. 

2. vikaye yaprağında Nev‘î’ye ait 3 beyit yer alır. Bu yaprağın arka yüzün-

den itibaren fihrist için altın çerçeveli kutucuklar çizilmiştir. Fihrist 17 yaprak 

boyunca devam eder. 18. ve 19. vikaye varaklarında fihrist için çizilmiş ku-

tucuklar boş bırakılmıştır. Yazmada varak numaraları sonradan ilave edilmiş 

ve fihrist kısmı da numaralandırmaya dâhil edilmiştir. Yazmanın zahriyesinde 

bulunan istishab kaydından kitabın 1198 (1783/84) yılında Kadı Mehmed 

Emîn bin Veliyyüddîn Efendi’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Emanet Hazinesi 

1210’daki yazmanın devamı niteliğindedir.

Müzehheb ve mülevven bir ser-levhaya sahip olan yazmanın bütün sayfa-

larına yaldızlı cedvel çekilmiştir. Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçla-

rı, biyografi başlıkları, şiir geçişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Secilerin 

bulunduğu yerlere kırmızı iri noktalar konmuş; âyet ve hadislerin, Arapça ve 

Farsça ifadelerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş, ancak buna tüm 

eser boyunca riâyet edilmemiştir. Tüm sayfalarda rekabe kaydı bulunmaktadır. 

Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içeri-

sine, nisbe veya lakabları ise metnin yan tarafına siyah mürekkeple yazılmıştır. 

Sultan III. Ahmed tabakası şairlerinin biyografileri atlanmıştır.  

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 312b:  Muhsin-zâde ‘Abdu’llâh Paşa Haleb vâlîsi iken yeniçeri 

ağalığına nakl olındılar. Fî 24 Safer sene 1130.

Metnin en sonunda ferağ kaydındaki bilgilere göre bu nüsha “Hâce-zâde” 

lakabıyla tanınan İstanbul  kadısı Ömer bin Osman Efendi tarafından 1144 



155Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

yılı Safer ayının ortalarında (Ağustos 1731) yazıldığı kayıtlıdır. Metnin sonun-

daki bir yapraklık vikaye yaprağı boştur. 

4) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan nr. 1448

295 x 195 mm ebatlarındadır.1 83 yapraktır. Kahverengi deri ciltli yazma-

nın ön ve arka kapağına mukavva üzerine ebru yapılmıştır. Ebrulu bir mıklebi 

vardır. Kalın, aharlı bir kâğıda talik hatla yazılmış metnin her sayfası 35 satır-

dan müteşekkildir. İç kapak sarı renktedir. Zahriyenin üst kısmında bir mühür 

yer almaktada altında “Zeyl-i Atâyî li-Şeyhî bi-hattı ta‘lik satır 35” ibaresi ka-

yıtlıdır. Altında eski rakamlarla künye numarası yer almaktadır. 

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir ge-

çişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas 

künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin 

yan tarafına kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Der-kenârda birçok sahh kaydı 

vardır.  Sultan II. Mustafa ve III. Ahmed tabakası atlanmıştır.

Başı 1b:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 83a:  semt-i tedrîse sâlik olmağla Bâlî-zâde Mustafâ Efendi’den 

ihrâz-ı şeref-i mülâzemet ve ba‘z-ı bıkâ‘-ı ‘ilmiyyede ...

5) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 

nr. 2489

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. I+232+I yaprak-

tır. Orta boyda, siyah renkli, meşin ciltli bir yazmadır. Aharlanmış, ince, 

krem renkte bir kâğıda nesih kırması bir hatla yazılmış metin bazı sayfa-

larda değişmekle birlikte umumiyetle 23 satırdan müteşekkildir. İç kapakta 

“Hâlis Efendi Kütüphânesi’nde eski numerosu 2960” ibaresi yazılıdır. İlk 

vikaye yaprağı boştur. Zahriyede “Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘-i Fuzalâ 

nâm vefeyâtlarıdur ki kendi hattıyladır ve 22 senelik vekâyi‘ derûn-ı kitâb-

da mastûrdur” ifadesi yazılmıştır. Altında İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 

1 Karatay, age, s. 390.
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mührü, yanında “ez-kitâbhây-ı Seyyid Şeyh Mehmed Tevfîk” ibaresi bulun-

maktadır. Bir diğer istishab kaydında ise yazmanın “Mehmed Emin Alî”ye 

ait olduğu bildirilmektedir. 

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir ge-

çişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas 

künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin 

yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metin yazarın müsvedde 

nüshasıdır. Birçok satırın üzeri çizilmiş ve der-kenâra notlar alınmış, birçok 

kısımda tashihler yapılmıştır. Cild-i Sânî’yi ihtiva eden bu nüshada Cild-i 
Sânî’nin mukaddimesi bulunmamaktadır. Ayrıca Sultan III. Ahmed devri 

vefeyâtının 1121 yılından 1130 yılına kadar ömür sürmüş kişilerin anlatıl-

dığı kısım, meşayih ve şuarâ biyografilerinin anlatıldığı bölümler yazmada 

bulunmamaktadır.

Başı 1b:  Tabaka-i Bîstüm ez-Tabakât-ı Selâtîn-i Celâlet-penâh-ı 

‘Osmânî ve Tafsîl-i Vefeyât-ı Devlet-i Sultân Süleymân 

Hân-ı Sânî…

Sonu 232b: Edrinekapusı Mihrümâhı Medresesi’ne pây-ı himmet ko-

mışlar idi. Yüz bir Şa‘bânı’nda Fettâh-zâde …

Son vikaye yaprağına fihrist için kutucuklar çizilmiş ancak içi boş bırakıl-

mıştır.

6) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar nr. 

3921

Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiştir. 84+I yapraktır. Bü-

yük boy sırtı deri ciltli yazmanın ön ve arka kapağına mukavva üzerine ebru 

yapılmıştır. İnce, krem renkte bir kâğıda nesih hatla yazılmış metin bazı say-

falarda değişmekle birlikte umumiyetle 23 satırdan müteşekkildir. Zahriye-

de bu yazma içinde kaç şahsa ve bu şahısların hangi grupta (ulemâ, devlet 

adamı, mutasavvıf ) olduğuna dair bilgilendirme mevcuttur. Son satırda ise 

dikkat çekici şu bilgiye yer verilir: “1134 târîhinde Dâmâd İbrâhîm Paşa’ya 
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takdîm olunmuşdur.” Bu kaydın yanında “Zeylü’z-zeyli Şeyhî min-1043 ilâ-

1130, vefât-ı Şeyhî fî 1144 el-medfûn fî-Hâric-i Bâb-ı Edirne nezd-i zâviye-i 

Buhârî’dür.” bilgisi kayıtlıdır.

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir ge-

çişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas 

künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin 

yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır.  Nüsha hem baştan hem de 

sondan eksiktir.

Başı 1b:  Tabaka-i Bîst u Süvvüm ez-Tabakât-ı ‘Aliyye-i Âl-i ‘Os-

mân Tabaka-i Devlet-i Pâdişâh-ı ‘Asr u Evân Hazret-i 

Sultânü’l-a‘zam ve’l-hâkâni’l-ekrem

Sonu 84a: Belde-i ‘Uşşâk’da Bulkaz nâm karye sâkinlerinden.

Son vikaye yaprağı boştur. 

7) Ankara Milli Kütüphane nr. 06 Hk 1037

IV+179+IX sayfadır. Katalogda yazma ölçüsü hakkında bilgi verilmemiş-

tir. Siyah renkte meşin ciltlidir. İnce, koyu sarı renkte bir kâğıda nesih hatla 

yazılmış metnin her sayfası 35 satırdan müteşekkildir. Yazma sonradan cilt-

lenmiştir. Kapakların içine bordo renkte mukavva yapıştırılmıştır. 2. vikaye 

sayfasında rik‘a hatla “Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye zeyli ‘Atâyî zeyline zeyl” iba-

resi yazılmıştır. Yazmaya sonradan iliştirildiği belli olan 3. vikaye sayfasında 

sırasıyla Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye, zeyilleri ve bunların hangi tarihlere kadar 

biyografi ihtiva ettiği belirtilmiştir. Uşşâkîzâde zeylinin ne zamana kadar bi-

yografi ihtiva ettiği bilinmediğinden sıralama karıştırılmıştır. Düzenlenmiş 

hali şöyledir:1

1) Taşköprîzâde Ahmed Efendi - eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye (961)

2) Burusevî ‘Âşık Çelebi - Zeylü Şakâ’ikı’n-Nu‘mâniyye (979)

3) Karaca Ahmed Hamîdî - Zeylü Şakâ’ikı’n-Nu‘mâniyye (1024)

4) ‘Atâyî Nev‘îzâde - Hadâiku’l-hakâik fî-tekmileti’ş-Şakâ’ik (1044)

1 Bu bilgiler varlığından haberdar olduğumuz, ancak bugüne nüshası ulaşmamış olan Karaca Ahmed 

Hamîdî’nin zeylinin hangi tarihler arasını ihtiva ettiğini bildirmesi hasebiyle önem arzetmektedir.
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5) İbrahim Hasîb - ‘Atâyî Zeyli
6) Şeyhî Mehemmed Efendi - eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye Zeyli ‘Atâyî’ye 
Zeyl (1044-1129)

7) Oğlu - eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye Zeyli Atâyî’ye Zeylin Zeyli (1142)

Zahriyede üstte “dikkat arkasında fihrist vardır” ibaresi yazılıdır. Hemen al-

tında “İsmâil Hakkı” isimli birine ait kırmızı mühür, altında “Şakâik zeylinden 

(Şeyhî) bir kısım” ibaresi yazılmış. Farklı kişilere ait üç mühürden ilki siliktir. 

İkincisi okunamamıştır. Üçüncüde ise “Min kütübi’l-fakîr es-Seyyid Mehem-

med ‘Âkif sene 1272” (1855/56)” yazılıdır. Ortada Ma‘ârif Vekâleti’nin eski 

harfli mührü, kenarda ise “Ankara İl Halk Kütüphanesi” mührü vardır.

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir ge-

çişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Âyet ve hadislerin, Arapça ve Farsça ifa-

delerin üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çizilmiş ancak buna tüm eser boyunca 

riâyet edilmemiştir. Tüm sayfalarda rekabe kaydı bulunmaktadır. Biyografisi 

yazılan şahsiyetlerin esas künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe 

veya lakabları ise metnin yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Me-

tinde birkaç yerde sahh kaydı yer almaktadır.  Sultan II. Mustafa ve Sultan III. 

Ahmed tabakaları eksiktir.

Başı 1:  Hamd-i bî-gâye ve şükr-i mâlâ-nihâye ol müceddid-i 

zamân ve mün‘im-i kadîmü’l-ihsân dergâhına şâyândur.

Sonu 179:  Nakîbü’l-eşrâf Hˇâce-zâde Efendi Mahdûmı. el-Mevlâ 

es-Seyyid Mehemmed ibnü’l-mevlâ es-Seyyid ‘Osmân. 

Ânifen tercemeleri tahrîr olınan.

Son satırın altındaki rekabe kaydından metnin aslında devamının olduğu 

anlaşılmaktadır. Muhtemelen yazma parçalanmış, elde olan kısım sonradan 

ciltlenmiştir. Metnin sonuna çizgili defter üzerine eski harfli biyografi fihristi 

hazırlanmıştır. Biyografilerin bulunduğu sayfaları işaret eden numaraların bir 

kısmı eski rakamla bir kısmı yeni rakamlarla yazılmıştır. 5 sayfa devam eden 

fihristin sonunda eski harflerle, fihristin kütüphane memuru tarafından hazır-

landığı yazılmış ve 29.8.1968 tarihi düşülmüştür.
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8) Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi nr. 2193

Katalogda yazma ölçüsü ve cilt hakkında bilgi verilmemiştir. Ayrıca cilt gö-

rüntüleri de mevcut değildir. II+281+I yapraktır. Krem renkte bir kâğıda rik‘a 

hatla yazılmış metin, bazı sayfalarda değişmekle birlikte umumiyetle 19 satır-

dan müteşekkildir. İlk vikaye yaprağına yeni harflerle “Edirne Ulema, Şuara ve 

Meşayihi” ibaresi yazılmıştır. İkinci vikaye yaprağının üst kısmı boş olup altta 

“Edirne Selimiye Kitaplığı” mührü yer almaktadır. Zahriyede iki adet eski harli 

mühür yer almaktadır. İlki silik olan mührün ikincisinde “Ahmed Bâdî Efendi” 

tarafından vakfedildiği kayıtlıdır. İki mührün arasında mavi renkli mürekkeple 

rik‘a hatla yazılan açıklamada Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da Edirne ile bağlantılı oldukları 

bildirilen şahısların biyografilerinin derlemesi olduğu bilgisi verilmiştir.

Metin siyah mürekkeple, bölüm başlangıçları, biyografi başlıkları, şiir ge-

çişleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Biyografisi yazılan şahsiyetlerin esas 

künyeleri kırmızı mürekkeple metin içerisine, nisbe veya lakabları ise metnin 

yan tarafına yine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bazı satırların altı sonradan 

farklı bir kırmızı kalemle çizilmiştir. Birçok satırın üzeri çizilmiş ve der-kenâra 

notlar alınmış, birçok kısımda tashihler yapılmıştır.

Başı 1b:  Bakıyye-i Tabaka-i Heftdehüm ez-Tabakât-ı ‘Aliyye-i Âl-i 

‘Osmân Zamân-ı Devlet-i Sultân Murâd Hân ibn es-

Sultân Ahmed Hân 

Sonu 281a: Şemîm-i dil-keşi ‘ıtr-ı dimâg olur Nâtık

 Ne hoşdur ‘ârız-ı dil-berde zülf-i ‘anber-bû

Son vikaye yaprağına ikinci vikaye yaprağındaki mühürler vurulmuştur.

9) Mısır Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları nr. 8966

www.yazmalar.gov.tr sitesinde yukarıdaki katalog numarasıyla kayıtlı bir 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ nüshası bildirilmektedir.1 Yazmanın eserin II. cildi olduğu ve 

toplamda 623 varak olup ve ta‘lik hatla kaleme alındığı belitilmiştir. Ayrıca 

Hidiv Kütüphanesi Türkçe Elyazmaları kataloğunda eserden bahsedilmekte-

1 www.yazmalar.gov.tr/eser/zeyl-i-hadaikul-hakaikfi-tekmiletis-sakaik/109706.
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dir.1 Temin ettiğimiz eser Mısır Milli Kütüphanesi Tarihî Türkî 170 numara-

daki eserin aynısıdır. Sehven her iki kataloğa da kaydedilmiştir.

 10) Almanya Berlin Devlet Kütüphanesi Ms.or.quart nr. 1372

www.yazmalar.gov.tr sitesinde yukarıdaki katalog numarasıyla kayıtlı bir 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ nüshası bildirilmektedir.2 Yazmanın toplamda 88 varak ol-

duğu ve nesih hatla kaleme alındığı belitilmiştir. Berlin Devlet Kütüphanesi’n-

deki Türkçe yazmaları tavsif eden Wilhelm Pertsch’in hazırladığı katalogda bu 

yazmadan bahsedilmemektedir.3

11) İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. Türkçe Yazmalar nr. 2726

İstanbul Ün. Nadir Eserler Kütüphanesi’nin internet sitesinde yukarıdaki 

katalog numarasıyla kayıtlı bir Vekâyi‘u’l-Fuzalâ nüshası bildirilmektedir. Yaz-

manın 178 varak olduğu belirtilmiştir. Tetkik etme imkânı bulduğumuz yaz-

mada Ferruhnâme ve Ahlâk-ı Nevâlî adlı iki farklı yazma kayıtlıdır. Ya katalog 

numarası yanlış yazılmıştır veya bu yazma bugün itibariyle kayıptır.

B. Nüshaların Değerlendirilmesi 

Klasik filolojide tarihî metin neşrinin amacı okuyucuya mümkün olduğu ka-

dar yazarın kaleminden çıkmış metnin aynısı olan bir metin vermektir.4 Bunun 

için yapılması gereken ilk iş yayınlanacak eserin nüshalarını tespit ve temin edip 

içlerinde müellif hattı nüshanın olup olmadığını araştırmaktır. Şayet müellif hat-

tı bir nüshaya ulaşıldıysa diğer nüshaları kullanmaya gerek kalmayacaktır.5 An-

cak müellif hattı nüshanın tespiti kolay değildir. Sadece kütüphane kayıtlarına 

dayanılarak veya yazma eserin üzerindeki müellif hattı olduğu bilgisine bakılarak 

hüküm verilmemelidir. Ayrıca müellif hattı olduğu kesin olarak tespit edilse bile 

1 Alî Hilmî el-Dağıstânî, Fihristü’l-Kütübi’t-Türkiyye el-Mevcūdetü bi’l-Kütübhâneti’l-Hidiviyye, Kahire: 

Matbaatü’l-Osmâniyye, 1306, s. 203.

2 www.yazmalar.gov.tr/eser/zeyl-i-zeyl-iatai/123492.

3 Bkz. Wilhelm Pertsch, Verzeichnis der Türkischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 

Berlin: A. Asher un Co., 1889.

4 Ahmet Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı Tevârih-i Âl-i Osman Münasebeti İle)”, Türkiyat 
Mecmuası, C. VII-VIII, 1942, s. 255.

5 M. Fatih Köksal, “Metin Neşrinin Ana Esasları”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S. 31 (2012), s. 

184.
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bazen tenkitli metin kurmak zarurî hale gelebilir. Müellif, eserini yazdıktan sonra 

da üzerinde çalışmaya devam edip ekleme ve çıkarmalarda bulunabilir.1 Böylesi 

durumlarda yazarın kaleminden çıkmış ilk metin müellif hattı dahi olsa, yaza-

rın kaleminden son çıkan metin olmadığından diğer nüshalara müracaat etmek 

gerekir ve tenkitli metin kurmak zarurî hâle gelir. Tenkitli metnin gayesi en mü-

kemmel nüshayı teşkil etmek değil, yazarın kaleminden çıkmış en son nüshaya 

en yakın metni ortaya koyabilmektir.

Elinizdeki kitap da neşredilmeye karar verilince öncelikle eserin bütün nüs-

haları tespit ve temin edilmeye çalışıldı. Ardından yapılan incelemelerde Vekâ-
yi‘u’l-Fuzalâ’nın yazarın kaleminden çıktığı iddia edilen ikisi tam, biri eksik 

olmak üzere üç farklı yazmasının olduğu belirlendi.

Eksik2 olan müsvedde müellif hattı İstanbul Ün. Nadir Eserler Ktp. Türkçe 

Yazmalar nr. 2489’da kayıtlıdır. Yazmanın ihtiva ettiği tashihler, karalamalar, 

sonradan doldurulmak üzere bırakılan boşluklar, müellifin müsvedde nüshası 

olduğunu ispata fazlasıyla yetmektedir. (bkz. Resim 1) Yazmanın zahriyesinde 

de yazar dışındaki biri tarafından Şeyhî’nin müsvedde nüshası olduğu belirtil-

miştir. 

1 Köksal, agm, s. 185.

2 Bkz. Eksik Nüshalar bölümü no 5.

Resim 1: Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiu'l-Fuzalâ, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

Türkçe Yazmalar nu. 2489, vr. 1b.
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Müsvedde nüshadaki hattın dahi yazara âidiyetini sorgulayıp başka çalış-

malarda Şeyhî Mehmed Efendi’nin yazısı olup olmadığını araştırırken yeni bil-

gilere rastladık. Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb’in 1106-1124 (1694/95-1712/13) 

yılları arasındaki hâdisâtı anlattığı Târîh’inin günümüze sadece müsvedde mü-

ellif hattı nüshası ulaşmıştır. Yazar Medine kadılığına tayin edilince, eser yarım 

kalmış ve 1118-1119 (1706/07-1707/08) yıllarının vekâyi‘i başka biri tara-

fından yazılmıştır.1 Esere ilavelerde bulunan başka bir şahıs da, kendi ismini 

doğrudan zikretmeden babasının adının Şeyh Feyzî Hasan Efendi olduğunu 

belirtmiştir.2 (Bkz. Resim 2):

Her iki yazmadaki hat da birbirinin aynısı olduğundan İstanbul Üniversi-

tesi Türkçe Yazmalar nr. 2489’daki nüshanın Şeyhî Mehmed Efendi’ye âidiyeti 

kesinlik kazanmıştır. Görüldüğü üzere yazarın hattı kırık bir nesihtir. 

1 Gündoğdu, age, s. LIV.

2 Gündoğdu, age, C. 2, s. 921. Tam ifade şu şekildedir: “Mollâ Kestel Medresesi hâriciyle kâm-revâ 

olduklarında vâlid-i câmi‘ü’l-hurûf Şeyh Feyzî Hasan Efendi’nün didügi târîhdür.” Uşşâkîzâde İbrahim 

Hasîb, Târîh, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 2438, vr. 273b.

Resim 2: Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb, Târîh, Süleymaniye Kütüphanesi 

Esad Efendi 2438, vr. 273b.
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Kütüphane kayıtlarında müellif hattı olduğu bildirilen ikinci yazma Mısır 

Milli Kütüphane Tarihî Türkî nu. 170'teki  (MM) nüshadır.  (bk Tam Nüsha-

lar no 11). Bu bilgi şayet doğruysa Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tenkitli metni için uğ-

raşmaya gerek kalmayacaktır. Doğrudan MM nüshasının neşri maksadı hâsıl 

etmeye yetecektir. Bu nüsha temin edildikten sonra muhtelif yönlerden (eserin 

yazı stili, hacmi, içindeki biyografi sayısı, imlâ husûsiyetlerine uyulması, bahis 

konusu edilen şahıslardan şair olanların şiir örneklerinin sayısı, ferağ kaydının 

olup olmaması vb.) tetkik edildi. 

Her şeyden evvel MM nüshasındaki yazı stili ile yukarıda Şeyhî’ye âidiyeti 

kesinleşmiş olan yazı stili farklıdır. Üstelik yazmanın “müellif hattı” olduğu 

bilgisi derkenâra farklı bir kalemle yazılmıştır. (bkz. Resim 3)

Bu yazmada herhangi bir ferağ kaydı da yoktur. Her ne kadar içindeki 

biyografi sayısı, diğer nüshalardaki ile uyum sağlasa da şairlerin şiirlerinden 

sunulan örnekler açısından değerlendirildiğinde, bütün nüshalar arasında en 

az şiir örneğini ihtiva eden yazmalardan birisidir. Ayrıca metin, eserin telif 

aşamalarından da ilkine aittir. Bütün bu bilgiler gözönünde tutulduğunda bu 

yazmanın “müellif hattı” olduğu bilgisi kabul edilemez.

“Müellif hattı” olduğu belirtilen üçüncü nüsha ise Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi Hamidiye 941'deki yazmadır. (S) Yazmanın zahriyesine farklı bir 

Resim 3: Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi'u'l-Fuzalâ, Mısır Milli Kütüphane

Tarihî Türkî nu. 170, vr. 623b.
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hatla “Zeylü’z-zeyl müellif merhûmun hattıyladur.” ibaresi yazılmıştır.1 “Mer-

hûm” sözcüğü, bu kaydı yazanın müellifin dışında birisi olduğunu ve müellifin 

ölümünden sonra bu kaydın düşüldüğünü ispat etmektedir. Muhtemelen oku-

yucuya ait olan bu kayıt, ihtiyatla karşılanmalıdır. Müellif hattı olduğu iddia 

edilen metnin görseli şu şekildedir:

Görüldüğü üzere bu nüshadaki yazı stili de yazarın yazısından farklıdır. 

Nüshada ferağ kaydı da yer almamaktadır. Sultan I. Abdülhamid tarafından 

vakfedildiği bilgisi zahriyede yer aldığından, nüsha en geç Sultan Abdülha-

mid’in vefat tarihi 1768’den evvel istinsah edilmiş olmalıdır. 

Görüldüğü üzere Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın yazarın kaleminden çıkmış tam bir 

nüshası elde bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü tenkitli metin kurmak zarurî 

bir hâl almıştır. Nüshalar arasında muhtelif yönlerden benzerlik ve farklılıklar 

mevcuttur. Metin tenkidi yöntemleri arasında nüshaların bazı husûsiyetlerini 

dikkate alarak gruplandırmak veya aralarında türlü yönlerden ilişkiler bulunan 

nüshaların hataları, ilave ve çıkarmaları, der-kenârları, istinsah kayıtları de-

ğerlendirilerek şeceresini kurmak yaygındır. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ gibi birden fazla 

1 S, zahriye.

Resim 4: Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi'u'l-Fuzalâ, Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi, Hamidiye 941, vr. 111b.
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cildi olan, içinde farklı şairlere ait binlerce beyti ihtiva eden bir eserin nüsha 

şeceresini kurmak oldukça zordur. Bilhassa nüshalardaki biyografi sayılarında 

fazla bir değişme olmamasına rağmen müstensihlerin şiir örneklerini kısaltma 

yoluna gitmeleri, nüsha şeceresi kurma işini güçleştirmekte, ortaya çıkacak şe-

cerenin sıhhatini de tehlikeye düşürmektedir. Bu yüzden Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın 

tenkitli metni hazırlanırken nüsha şeceresi kurulmamış; muhtelif vecheleriyle 

öne çıkan nüshalar ayrıntılı şekilde tetkik edilip eksiklikleri ve öne çıkan yan-

ları ortaya konarak gruplandırılmıştır.

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ gibi baştan sona kadar tarihî malumat ihtiva eden bir met-

nin sadece iki nüshasının istinsah tarihi bellidir. Bunlardan ilki SY nüshasıdır. 

12 Muharrem 1171’de çoğaltılan bu metin, eserin kaleme alınmasından tam 

olarak 37 yıl sonrasına ait bir yazmadır. İstinsah tarihi belli olan diğer yazma 

ise TY nüshasıdır. 1322 yılı Zilhicce’sinde (1905) yılında çoğaltılan bu yazma 

nüshalar arasında en geç tarihli olanlarından biridir. Diğer nüshalarda herhan-

gi bir ferağ kaydı yer almadığından ancak zahriyelerindeki vakıf mühürleri, 

temellük kayıtları altında yer alan tarihler vasıtasıyla yazım tarihleri tahminî 

olarak belirlenebilir. Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın yazmalarının çoğunda istinsah kay-

dının bulunmaması, bulunanların da geç tarihlere ait olması sebebiyle eser 

farklı açılardan değerlendirilmek zorundadır.

Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî’ye Ait Nüshaların Değerlendirilmesi1

Mevcut yazmalardan Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî’sine  

ait nüshaların tamamı biyografi sayısı ve bu biyografilerin yerleri açısından 

incelendiğinde nüshaların dört gruba ayrıldığı görülmektedir. 

1. gruptaki nüshalar: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye nu. 

939 (SH), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazma Eserler 

Revan Bölümü nu. 1446 (RV)

2. gruptaki nüshalar: Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi nu. 3453 

(N), Mısır Milli Kütüphanesi Tarihî Türkî nu. 170 (MM), Topkapı Sa-

rayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazma Eserler Revan Bölümü nu. 1447 

1 Değerlendirme bahsinde sadece tam nüshalar ele alınmıştır.
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(R), Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi nu. 3312 (NY), İstanbul 

Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar nu. 9591 (İN), 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye nu. 941 (S)

3. gruptaki nüshalar: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazma 

Eserler Hazine Bölümü nu. 1308-1309 (H)

 Avusturya Viyana Milli Kütüphanesi H. O. nu. 126-127 (V)

4. gruptaki nüshalar: Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi 

nu. 2361-2362 (B), Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hacı Beşir 

Ağa nu. 479 (HB), Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi nu. 4703/01-

4703/02 (SY), İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türk-

çe Yazmalar nu. 81 (TY), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe 

Yazma Eserler Emanet Hazinesi nu. 1212 (EH), Süleymaniye Yazma 

Eser Kütüphanesi Hamidiye nu. 940 (HA), İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar nu. 3216 (İÜ), Millet Yazma Eser 

Kütüphanesi Ali Emirî Tarih nu. 731 (AE)

1. Gruptaki Nüshalar

Bunlardan ilk grubu teşkil eden SH ve RV nüshaları yazar, eserine henüz 

son şeklini vermeden sadece Cild-i Evvel’den çoğaltılmışlardır. SH nüshasının 

zahriyesinde bu durum şöyle izah edilmiştir:

“Taşköprîzâde merhûm Devlet-i ‘Aliyye ‘ulemâsını 965 târîhine ge-

lince tahrîr idüp Şakâ’iku’n-Nu‘mân tesmiye itmişdür. Ba‘dehu Nev‘î-zâ-

de ‘Atâyî Efendi merhûm târîh-i mezbûrdan 1042 sâline gelince tahrîr 

idüp Zeyl-i Şakâ’ik tesmiye itmişdür. Ba‘dehu Edirnekapusı hâricinde 

Emîr-i Buhârî Zâviyesi şeyhi Mehmed Şeyhî Efendi târîh-i mezkûr-

dan tekmîlini mübâşeret ve 1098 târîhine gelince tahrîrini beyânın ve 

ilâ-yevminâ hâzâ itmâm ve tekmîline mübâderet üzere olduğu nüshadır 

ki Zeylü’z-zeyl tesmiye itmişdür. Hâlen beyne’n-nâs münteşir olmamağ-

la irsâline cesâret olınmışdur.” 

Bu nüshalardaki biyografilerin sıralaması, şiir örneklerinin sayısı diğer nüs-

haların hiçbiri ile uyumlu değildir. Ayrıca normalde şeyhler bahsinde yer alma-



167Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

sı gereken Şeyh Sa‘îdâ, bu gruptaki nüshalarda şairler faslına dâhil edilmiştir.1 

Nutkî mahlaslı Karakaşzâde Mehmed Efendi hem Sultan İbrahim hem de Sul-

tan IV. Mehmed tabakalarında sadece ölüm tarihleri farklı olmak üzere aynı 

malumatla tanıtılmışlardır.2 Haylî-i Bursevî’nin biyografisindeki bazı bilgiler, 

diğer gruptaki nüshaların hepsinde olmasına rağmen, bu gruptaki nüshalar-

da bulunmamaktadır.3 Sultan İbrahim tabakasında biyografisi yazılan Sabuhî 

Ahmed Dede’nin şiirlerinden sadece bu nüshalarda 3 beyit örnek sunulmuş,4 

diğer gruplardaki örnek beyit sayısı bunlardan çok daha fazladır. Hâfızzâde 

Şeyh Mehmed, Şeyh Ahmed el-Kâdirî, Müezzinzâde Şeyh Ahmed, Şeyh Ab-

dürrahîm Celvetî, Emine Kadınzâde Hasan, Nisârî Yakûb ve daha birçok şah-

sın biyografisine bu gruptaki nüshalarda hiç yer verilmemiştir. Sıralanan bu 

eksiklikler bu gruptaki yazmaların, eserin son şekli verilmemiş olan ilk cil-

dinden çoğaltıldığının delillerindendir. Bu gruptaki nüshaların birbirlerinden 

çoğaltılma ihtimalleri ise yoktur. Çünkü RV nüshasındaki birkaç beyit SH 

nüshasında, SH nüshasındaki birkaç beyit ise RV nüshasında bulunmamak-

tadır. Her iki nüsha da yazarın son şeklini vermediği Cild-i Evvel metninden 

çoğaltılmış olmalıdır.

2. Gruptaki Nüshalar

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın 2. grubunda yer alan nüshaların tamamı eserin ilk 

te’lif aşamasına aittir. Tablo 1'deki (bkz. yukarı, s.63) ilk te’lif aşamasında yer 

alan farklılıkların tamamı bu gruptaki nüshalarda bulunmaktadır.

İlk te’lif aşamasına ait nüshalardan N nüshası, bu gruptaki diğer nüshalardan 

oldukça farklı özelliklere sahiptir. Herhangi bir ferağ kaydının bulunmadığı bu 

yazmanın zahriyesindeki vakıf mührü, yazılma tarihinin en geç Sultan III. Os-

man’ın vefat tarihi 1757 senesinde olduğunun ispatıdır. Bu nüshanın ilk cildinde 

Edirneli Şemszâde Hüseyin, İmamzâde İbrahim, Sadrüddînzâde Abdülkerim, 

Şeyh Sa‘îdâ ve Nisârî Yakûb’un; ikinci cildinde ise Şehrî Mehmed, Gülşenî Şeyhi 

Seyyid Ali, Şeyh Süleyman el-Kâdirî, Belîğ Abdullah, Feyzî Salih, Nâsıb Ah-

1 RV vr. 380; SH vr. 331a.

2 RV vr. 111b, 408a; SH vr. 87b, 366a.

3 RV vr. 55a ; SH 47a.

4 RV vr. 94a; SH vr. 76b
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med’in biyogafileri bulunmamaktadır.Bunlara ilaveten Emine Kadınzâde Hasan 

Efendi’nin hem birinci te’life ait diğer nüshalarda hem de ikinci te’life ait nüs-

halarda 1097 yılında vefat ettiği belirtilirken, bu nüshada 1090 yılında öldüğü 

söylenmiş ve biyografi sırası buna bağlı olarak 1090 yılı içinde vefat edenlerin 

arasına dâhil edilmiştir.1 Şiir örnekleri açısından değerlendirildiğinde oldukça 

iyi durumda olan bu yazmada beyit atlaması çok azdır. Ayrıca diğer bir özelliği 

de Safvetî Mehmed Efendi bahsinde, şairin şiirlerinden sunulan 23 beyit diğer 

nüshaların hiçbirinde yer almamaktadır.2 İhtiva etmediği biyografiler ve diğer 

nüshalarda olmayan şiir örnekleri hasebiyle bu nüsha birinci te’lif nüshalarının 

hepsinden farklı bir kolbaşından çoğaltılmış olmalıdır.

İlk te’life ait nüshalardan MM nüshasında ferağ kaydı yoktur. Zahriyedeki 

temellük kaydındaki bilgiden hareketle bu nüshanın 26 Safer 1265’ten (21 

Ocak 1849) önce yazıldığı söylenebilir. Birinci te’lif grubundaki biyografilerin 

tamamının yer aldığı bu nüshanın en büyük eksikliği biyografisi yazılan şahıs-

ların der-kenâra kaydedilen nisbelerin yazılmamış olmasıdır. Ayrıca şairlere ait 

şiir örneklerinin en fazla kısaltığı nüshalardan birisi bu yazmadır. Bağlı bulun-

duğu gruptaki nüshalardan zikredilen eksiklikleri itibariyle ayrılan bu yazma, 

onlardan farklı bir kolbaşından çoğaltılmış olmalıdır.

Birinci te’life ait nüshalardan bir başkası ise R nüshasıdır. Nüshanın ne za-

man yazıldığına dair elimizde hiçbir ipucu bulunmamaktadır. Bağlı bulundu-

ğu grubun dikkat çekici nüshalarından olan R’nin ilk cildinde Tezkireci Şems 

ve Şeyh Abdürrezzak Efendi’nin biyografilerine yer verilmemiştir. Nüshanın 

dikkat çeken yönü tarikat silsilerinin bulunduğu kısmın ikinci te’life ait nüs-

halardan tashih edilmiş olmasıdır. Ayrıca metin içinde yine bazı biyografilerde 

tashihler mevcuttur. Şiir örneklerinin uzunluğu, kısalığı yönünden değerlen-

dirildiğinde, bu nüsha büyük ölçüde bağlı bulunduğu gruptaki muteber nüs-

halarla benzerlikler göstermektedir.  Şiirlerde atlamalar asgarî seviyededir. Aynı 

hat çeşidiyle fakat farklı bir kişi tarafından yazılan nüshanın ikinci cildi ise baş-

tan sona tashih edilmiş olmasıyla dikkat çekmektedir. Biyografi sayısında her-

1 N vr. 294b.

2 N, vr. 198b-199a.
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hangi bir eksikliğin bulunmadığı yazma, şiir örneklerinin uzunluğu açısından 

da ikinci te’life ait H nüshasıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca okunması 

problem teşkil edebilecek bazı özel isimlerin bu nüshada harekelenmiş olması, 

yazmayı daha da kıymetli hâle getirmiştir. 

Birinci te’life ait nüshalardan bir diğeri NY nüshasıdır. Sultan III. Osman 

tarafından vakfedildiğine dair kaydın yer aldığı bu nüsha, en geç sultanın ölüm 

tarihi olan 1757’de yazılmış olmalıdır.1 Sadece I. cilde ait olan yazma, şiir ör-

nekleri açısından oldukça zengin bir görünüme sahiptir. Nüshanın Sultan IV. 

Mehmed tabakasında Handan Efendi ile Martoloszâde Abdülkerîm Efendi 

arasındaki yaklaşık 40 biyografinin hepsinin sıralaması ve bunlardan şair olan-

ların şiirleri karışmış vaziyettedir. Muhtemelen yazma dağılınca yanlış şekilde 

bir araya getirilmiştir.

İkinci gruptaki nüshalardan bir diğeri İN nüshasıdır. Biyografi sayısı ve 

sıralaması açısından bağlı bulunduğu gruptaki nüshalarla paralellik göstermek-

tedir. Yanlış yazım asgarî derecededir. Şiir örneklerinde, eserin başından sonu-

na doğru ilerledikçe atlamalar çoğalmaktadır. 

Birinci te’life ait olan nüshalar içerisinde biyografi sayısının tam olması, şa-

irlerin şiir örneklerinin en iyi şekilde sunulması, yanlış yazım ve satır atlamanın 

asgarî seviyede olması vb. yönlerden en dikkat çeken nüsha S nüshasıdır. Her-

hangi bir ferağ ya da istishab kaydı olmasa da zahriyesindeki vakıf mühründen 

en geç Sultan I. Abdülhamid zamanında yazıldığı kabul edilebilir. Zahriyesin-

deki “müellif hattı” olduğuna yönelik ifade gerçeği yansıtmasa da müellif hattı 

bir nüshadan çoğaltılmış kadar titiz yazılmıştır. Derkenâr kayıtlarının diğer 

nüshalara nazaran atlanmamış olması ve ait olduğu te’lif aşamasındaki husûsi-

yetleri tamamen ihtiva etmesi dikkate değerdir.

3. Gruptaki Nüshalar

Üçüncü gruba ait nüshalar Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ikinci te’lif aşamasına ait 

tam nüshalardır. Tablo 1’deki farklılıkların tamamı bu gruptaki nüshalarda gö-

1 Üç cildin tamamını ihtiva eden bir külliyat olan bu gruptaki nüshalardan II. ve III. ciltleri ihtiva eden 

NY 3113 numaradaki Sultan III. Ahmed tabakasının “âhir-i vefeyât”kısmı atlandığı için eksik nüshalar 

arasında sınıflandırılmıştır. 
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rülmektedir. Bu nüshaların ilki H’dir. Yazmada herhangi bir ferağ, istinsah, 

istishab, vakıf vb. kayıt bulunmadığı için tahminî de olsa yazım zamanı tespit 

edilememiştir. Yazmanın ilk iki cildi ve üçüncü cildinin yarıya kadarki kısmı 

aynı müstensihin elinden çıktığı için Şeyhî’nin sağlığında yazılmadığı âşikârdır. 

Şiir örneklerinin en zengin olduğu nüshalardan biridir. Hevâyîzâde Mehmed 

ve Ferîdî’nin biyografileri atlanmıştır. Bu atlamalar, bu gruptaki V nüshasında 

olmadığı için herhangi bir te’lif farkı olarak değerlendirilemez. Yanlış yazım, 

satır atlama vb. hatalar asgarî seviyededir. Nüshanın tek eksikliği der-kenâr 

kayıtlarının bazılarının yazılmamış olmasıdır.

Üçüncü gruba ait diğer yazma ise V nüshasıdır. Yazmada ferağ kaydı var-

sa da tarih bildirilmemiştir. Zahriyedeki mühürde tarih varsa da oldukça geç 

döneme aittir. Yazmanın üç cildi de aynı müstensihin kaleminden çıktığı için 

Şeyhî’nin sağlığında yazılmış bir nüsha olamaz. Biyografi sayısı itibariyle H 

nüshasındaki eksik biyografileri ihtiva ediyorsa da şairlerin şiirlerinden sunu-

lan örneklerde H nüshasından oldukça geride kalmaktadır. Yanlış yazım asgarî 

seviyededir. Cild-i Evvel’de sadece Avnullah Efendi'nin biyografisi atlanmıştır. 

Cild-i Sânî’de ise Ârif Abdülbâkî'nin biyografisinin olduğu kısımda yarım va-

raklık bir kopukluk vardır. Bazı varaklarda bu yanlışlar der-kenâra düşülen 

sahh kayıtlarıyla düzeltilmiştir.

4. Gruptaki Nüshalar

Dördüncü gruptaki nüshaların en temel özelliği, ikinci te’lif aşaması-

na ait olmakla birlikte bazı biyografilerin sıralamasında birinci te’life yani 

ikinci gruptaki nüshalara bağlı kalınmış olmasıdır. Söz gelişi Nevâlîzâde 

Ziyâüddin’in vefatı, birinci te’lif aşaması nüshalarında 1046 olarak bildiril-

miştir. İkinci te’lif aşaması olan yazmalarda ise bu tarih 1050 olarak tashih 

edilmiş, biyografi sıralaması da yapılan tashihe göre düzenlenerek adı geçen 

şahıs 1050 yılında vefat edenlerin arasında ele alınmıştır. Dördüncü grup-

taki nüshalarda bu bilgi ikinci te’lif nüshalarıyla aynı iken biyografi sırası 

birinci te’lifteki nüshalarda olduğu 1046 yılında vefat edenlerin arasındadır. 

Bunun yanı sıra te’lif aşamaları arasında değişiklik yapılan bazı biyografi-
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lerde ise aynen üçüncü gruptaki sıralamaya uyulmuştur. Mesela ilk te’lifte 

Niksârîzâde Abdülhay Efendi’nin 1046’da vefat ettiği belirtilerek Sultan 

IV. Murad tabakasında zikredilmiş; ikinci te’lifte ise ölüm tarihi 1051 ola-

rak tashih edilip Sultan İbrahim tabakası âlimleri arasına dâhil edilmiştir. 

Adı geçen şahsın biyografisi, bu kez hem bilgi hem de sıralama yönünden 

üçüncü gruptakilerle aynıdır. Ayrıca ilk te’life ait nüshaların ikinci cildinin 

sonunda “Mürîdî” biyografisinde, şairin 1135 tarihinde vefat ettiği kayıtlı-

dır. Yazmanın sonunda ise kitabın 1134’te tamamlandığına dair bir temmet 

kaydı vardır. Ayrıca ciltlerin “yazım tarihi” bahsinde de ele alındığı üzere 

bizzat Şeyhî tarafından tertip edilen Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ilk iki cildi, 1134 

yılında Sadrazam Damat İbrahim Paşa’ya sunulmuştur. Bu durumda belir-

tilen “1135” tarihinde bir yanlışlık olmalıdır. Yazar bu yanlışını ikinci te’life 

ait üçüncü gruptaki nüshalarda düzelterek “1130” şekline çevirmiştir. An-

cak dördüncü gruptaki nüshaların hepsinde de bu tarih, tıpkı birinci te’lif 

nüshalarında olduğu üzere “1135” şeklinde kayıtlıdır.1 Dördüncü gruptaki 

nüshaların dikkat çekici başka bir yönü ise şiir örneklerinin umumiyetle 

kısaltılmış olmasıdır. Biyografik bilgiler açısından ikinci te’life ait, biyog-

rafi sıralaması açısından birinci te’life bağlı olan ve birinci te’lif nüshaların 

bazı hatalarını bünyesinde barındıran bu gruptaki nüshalar, kesinlikle bir 

te’lif aşaması olarak değerlendirilemez. Bu gruptaki nüshalara kolbaşılık 

eden nüshanın ortaya çıkışı hakkında ileri sürülebilecek iddia şu olabilir: 

Bu nüshalara kaynaklık eden yazma, aslında birinci te’life ait tamamlanmış 

bir nüshadır. Ancak ikinci te’lif aşamasına ait başka bir yazmaya bakılarak 

tashih edilmiştir.2 Böylelikle bu nüshadan istinsah edilen metinler biyografi 

sıralaması açısından kimi yerde ilk te’life, kimi yerde ikinci te’life bağlı ka-

lınmış, biyografik bilgiler açısından ise çoğu yerde ikinci te’life ait olmuştur. 

Muhtemelen “Münîrî” bahsindeki tashih gözden kaçtığından bu gruptaki 

nüshalar ilk te’life ait hatayı da sürdürmüşlerdir. 

1 2078 kişinin hayatını yazan, şairler kısmını elifbâ sırasına göre, kalan bölümleri kronolojik şekilde 

sıralayan Şeyhî Mehmed Efendi’nin biyografi sıralamalarında böyle hatalar yapması, her iki te’lif 

sürecine ait bilgileri bir arada tutması oldukça uzak ihtimaldir. 

2 Mesela R nüshasının ilk cildi bu şekildedir. Sıralama tamamen birinci te’lif, der-kenarlardaki sahh 

kayıtları ise ikinci te’life ait nüshalardan alınmadır.
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Dördüncü gruba ait nüshalardan ilki B’dir. Toplam 3 cildin tamamını 2 

cilt içinde (II. ve III. ciltler bir arada) ihtiva eden bu külliyat hâlindeki yazma, 

biyografi sayısı bakımından bağlı bulunduğu grubun ilk sırasındaki nüshadır. 

Toplam biyografi sayısı ile, tenkitli metindeki biyografi sayısı arasında 1 sayılık 

fark vardır. Tenkitli metindeki diğer nüshalardan farkları arasında biyografi 

sıralamaları ve şairlerin şiirlerinden sunulan örneklerdeki kısaltmalar dikkat 

çekmektedir. Yanlış yazım, satır atlama vb. hatalar asgarî seviyededir.

İkinci te’life ait yazmalardan birisi de SY’dir. En eski tarihli ferağ kaydını 

ihtiva eden bu yazma, şiir örnekleri açısından oldukça muhtasar bir nüshadır. 

Ayrıca çeşitli problemleri de bünyesinde barındırmaktadır. ikinci te’lif aşama-

sı farklarından birisi olan “Bustânî Ahmed”in “Postâlî Ahmed”e çevrilmesi 

bu nüshada oldukça farklı görünüm arz etmektedir. Yazmanın ilk cildinde 

der-kenâra “Postâlî Ahmed” yazılırken, biyografinin yazıldığı kısımda “Bustânî 

Ahmed” şeklinde kaydedilmiştir.1 II. ciltteki iki te’lif aşaması farklarından ilki 

olan “Bustânîzâde Ahmed”’in “Postâlîzâde Ahmed”e çevrildiği kısım, ilk cilt-

teki uygulamanın tam tersidir. Lakab ya da nisbenin der-kenâra yazıldığı kıs-

ma “Bustânîzâde Ahmed” yazılırken biyografinin işlendiği metin içinde ise 

“Postâlîzâde” şeklinde kaydedilmiştir.2 Bağlı olduğu te’lif aşamasındaki nüsha-

lardan biyografi sayısı itibariyle bir hayli geri sırada olan bu yazmada Sultan II. 

Ahmed tabakasının “âhir-i vefeyât” kısmı ile Sultan II. Mustafa tabakası âlim-

ler faslı karışmıştır. Muhtemelen dağılan varaklar yanlış yerlere iliştirilmiştir. 

Yazmanın ilk cildinde Nevâlîzâde Ziyâüddin, Nevâlîzâde Atâullah; ikinci cil-

dinde ise Malatyalı Mahmud, Kasımzâde İbrahim, Caferzâde Mehmed, Şeyh 

Süleymân el-Kâdirî, Odabaşı Şeyh Mustafa, Mevlevî Şeyhi Hasîb Mehmed, 

Şeyh Genc Ali, Şeyh İbrahim el-Halvetî, Şeyh İsmail, Kadı Süleyman, Şeyh 

Abdürrahim-i Celvetî, Şeyh Rıdvanullah, Şeyh Ömer, Hamzazâde Şeyh Ab-

dullah, Mevlevi Şeyhi Nazmî, Cafer Dede, Hasan Dede, Karabaş Zaviyesi Şey-

hi Hüseyn Efendi’nin biyografileri atlanmıştır. Yanlış yazım, beyit ve biyografi 

atlamalarının yoğun olduğu bu yazma sıhhatli bir nüsha değildir. Bu özellikleri 

sebebiyle ait olduğu te’lif aşamasındaki nüshalardan tamamıyla farklıdır.

1 SY, C. I, vr. 19b.

2 SY, C. II, vr. 37b.
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TY nüshası dördüncü gruba ait olup bütün nüshalar arasında en geç tarihte 

istinsah edilenlerden biridir. İlk cildi ihtiva eden bu yazmanın başında B nüs-

hasından (I. cildinden) çoğaltıldığı ifade edilmiştir. 

Bu gruba ait yazmalardan HB sadece Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın I. cildini ihtiva 

etmektedir. B nüshası ile pek çok açıdan benzerlik gösterse de bazı şiir örnekleri 

yönünden ondan daha zengin bir görünüme sahiptir. Ayrıca Tezkireci Şems ve 

Şeyh Sa‘îdâ’nın biyografilerine yer verilmemiştir. Böylelikle HB ile B’nin ilk cil-

dinin birbirlerinden veya aynı kolbaşından çoğaltılma ihtimalleri ortadan kalkar.

Dördüncü gruba ait nüshalardan birisi EH’dir. II. cildi ihtiva eden bu yaz-

ma biyografik bilgilerin sıralaması ve bağlı bulunduğu aşamadaki biyografi 

sayısının tamamını içine alması hasebiyle önemlidir. Yazmanın eksik yanı şiir 

örneklerinin oldukça kısaltılmış olmasıdır.

Bu gruba ait nüshalardan bir başkası HA’dır. Bu nüsha hat, kağıt ve aynı 

şahıs tarafından vakfedilmiş olması yönünden S nüshasının devamı niteliğinde 

bir görünüme sahiptir. Ancak S nüshası birinci te’life aitken bu nüsha ikinci 

te’life aittir. Sadece II. cildin yer aldığı bu nüshada biyografi sayısı ve sırası di-

ğer II. cilt nüshalarıyla uyumludur. Yanlış yazım asgarî seviyededir. Sadece şiir 

örneklerinin kısaltılmış olması hasebiyle dikkat çeker. 

Dördüncü gruba ait nüshalardan bir diğeri İÜ nüshasıdır. Bütün yazmalar 

arasında en geçli tarihli istinsah edilmiş olanlardan biridir. Dikdörtgen kutu-

cuklu bir deftere yazılmış yazma II. cildi ihtiva eder. Yazmadaki biyografi sayısı 

bağlı bulunduğu grupla aynıdır. Ancak bu nüshada biyografisi yazılan şahıs-

ların, der-kenâra yazılan lakap/nisbeleri atlanmıştır. Şiir örnekleri açısından 

oldukça muhtasar bir nüshadır.

Sadece II. cildi ihtiva edip de dördüncü gruba ait olan yazmalardan bir di-

ğeri AE nüshasıdır. Oldukça geç bir dönemde istinsah edildiği1 kullanılan yazı 

1 Ali Emirî Efendi koleksiyonunda yer alan bazı yazmaların XX. asırda çoğaltıldıkları bilinmektedir. 

Bunlar ya bizzat Ali Emirî Efendi, ya da onun isteği üzerine başkaları tarafından istinsah edilmiştir. 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tıpkıbasımını yapan Abdülkadir Özcan, Millet Kütüphanesi müdürlerinden 

Serhan Tayşi’den naklen bu yazmada da bu durumun söz konusu olduğunu ifade etmiştir. Bkz., Özcan, 

agtb., C. I, s. X.
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çeşidi (rik‘a), kağıt ve mürekkeplerden belli olan bu yazma, biyografi sayısı ve 

sıralanışı açısından B nüshasının II. cildi ile aynıdır. Şiir örnekleri kısmı EH, 

HA ve İÜ’ye nazaran oldukça zengin olup yine B nüshası ile paralellik göster-

mektedir. “Simkeşzâde Hasan Feyzî”nin şiirleri bahsinde tenkitli metinde yer 

almayan dört beyit sadece B ve AE nüshalarında bulunmaktadır.1 Kesin olarak 

ifade edilmemişse de bu nüsha muhtemelen B nüshasından çoğaltılmıştır.

Cild-i Sâlis’e Ait Nüshaların Değerlendirilmesi

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın Cild-i Sâlis’ine ait nüsha sayısı yedidir. Bunlardan Nu-

ruosmaniye Kütüphanesi nr. 3313’teki nüsha eksik olduğu için değerlendirme 

dışında tutulmuştur. Bu cilde ait nüshalarda herhangi bir te’lif aşaması duru-

mu söz konusu değildir. Buna rağmen biyografi sıralaması açısından kendi 

içlerinde üçe ayrılmaktadırlar.

1. gruptaki nüshalar: Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın bütün ciltlerinde şairler faslı 

elifbâ sırasına göre tertip edilmiştir. Biyografi sayısında herhangi bir eksiklik 

olmamakla birlikte bu gruptaki nüshaların şairler kısmında biyografi sıralama-

sı bozulmaktadır. 

SA nüshasında (Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ayasofya nu. 3198) 

Turşucızâde Mehmed’in adı Şerbetcizâde Mehmed olarak geçmektedir. Biyog-

rafi sıralaması açısından çoğunlukla tenkitli metindeki sıraya riayet edilmiştir. 

Eserin şairler faslında Rahîmî ve Nazmîzâde Murtaza’nın biyografileri atlan-

mıştır. Şiir örnekleri açısından değerlendirildiğinde sadece birkaç şairin şiirle-

rinde kısaltmalara rastlanmaktadır. 

B nüshasında (Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi nu. 

2362, vr. 240b-373a), biyografi sayısı açısından herhangi bir eksiklik bulun-

mamaktadır. Sadece şairler faslında Rahîmî ile Nazmîzâde Murtaza’nın biyog-

rafileri atlanmış, daha sonra farkedilerek eserin sonuna kaydedilmişlerdir. Bu 

dikkatsizlik şairler faslındaki sıralamayı “r” harfinden sonra tamamen bozmuş-

tur. Bunun hâricinde şiir örnekleri umumiyetle tam alınmaya gayret edilmiştir. 

Bilhassa B’de yer alan Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın her üç cildi içinde şiir örnekleri 

1 B, vr. 20b; AE, s. 62.
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açısından en kıymetli kısım Cild-i Sâlis’in bulunduğu kısımdır. Yanlış yazım 

asgarî seviyededir.

V nüshasında da (Avusturya Viyana Milli Kütüphanesi H. O. nu. 126-

127.) biyografi sayısı açısından herhangi bir eksiklik yoktur. Tıpkı B nüshasın-

da olduğu üzere şairler faslında Rahîmî ile Nazmîzâde Murtaza’nın biyografi-

leri atlanmış, daha sonra farkedilerek eserin sonuna kaydedilmişlerdir. Şairler 

tabakasındaki sıralama bu sebepten ötürü bozulmuştur. V nüshası şiir örnekle-

rinin uzunluğu, kısalığı açısından değerlendirildiğinde B nüshası ile paralellik 

gösterse de bazı şairlerin şiirlerinin sunumunda B’den daha geridedir. Birkaç 

istisna dışında umumiyetle şiir örneklerinin uzunluğu tenkitli metindekilerle 

uyumludur. Yazım yanlışı asgari seviyededir. Yanlışların çoğu da der-kenâra 

düşülen sahh kayıtlarıyla düzeltilmiştir. 

2. gruptaki nüshalar: 1. gruptakilerin aksine bu gruptaki nüshalarda şairler 

faslındaki sıralama düzgündür. Ayrıca biyografi sayısında da bir eksiklik yoktur. 

A nüshası, (Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emiri Tarih nu. 732) bu cilt 

içindeki nüshalar içinde en geç tarihte istinsah edilen nüsha olmalıdır.1 Biyog-

rafi sayısı ve sıralaması açısından tam bir nüshadır. B ve V’deki biyografi sırası 

karışıklığı bu nüshada bulunmamaktadır. Ayrıca şiir örnekleri açısından da 

oldukça değerli bir nüshadır. Bilhassa SA ve V’de atlanan şiirlerin tamamı bu 

nüshada yer almaktadır. Yanlış yazım oldukça azdır. Her ne kadar geç tarihte 

istinsah edilmişse de kopyalandığı yazma müellif hattına en yakın nüshalardan 

biri olmalıdır. Zira hem biyografi sayısı ve sırası hem de çoğaltma esnasında şiir 

örneklerinin atlanmaması bu nüshayı değerli kılmaktadır. 

2. gruptaki nüshalardan diğeri İ nüshasıdır (İstanbul Üniversitesi Nadir 

Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar nu. 1535). Biyografi sayısı açısından 

herhangi bir eksiği olmayan bu nüshada, sadece bir biyografide birkaç satır at-

laması tespit edilmiştir. Şiir örnekleri açısından A nüshası kadar zengin olmasa 

da A’da bulunmayan bazı der-kenâr kayıtlarını ihtiva etmesi sebebiyle kıymet-

lidir. Ayrıca A’da yer alan birkaç tarih hatası İ’nin yardımıyla düzeltilebilmiştir.

1 AE nüshasının çoğaltılma zamanı bu yazma için de geçerlidir.
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3. gruptaki nüsha: Bu grupta sadece Vekâyi‘u’l-Fuzalâ külliyatının tamamını 

ihtiva eden H nüshasının (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazma 

Eserler Hazine Bölümü nu. 1308-1309) Cild-i Sâlis’i içeren bölümü (nu. 1309, 

vr. 276b-411a) yer almaktadır. Bu nüshanın diğerlerinden ayrılan yönü ise Şey-

hülislâm İshak Efendi zamanında çoğaltılmış olup bunun da metinde dolaylı 

yönden bildirilmiş olmasıdır.1 Ayrıca Turşucuzâde Mehmed, tıpkı SA nüshasın-

daki gibi burada da Şerbetçizâde Mehmed adıyla kaydedilmiştir.2 Şairler faslında-

ki sıralama karışıklığı bu nüshada da mevcuttur. 1. gruptaki nüshaların aksine bu 

nüshada sadece Nazmîzâde Murtaza’nın biyografisi atlanmış, daha sonra eserin 

en sonuna ilave edilmiştir. Yanlış yazım az olsa da şairlerin şiirlerinden sunulan 

örneklerde atlamalara sıklıkla rastlanmaktadır.

C. Tenkitli Metinde Kullanılan Nüshalar

Yukarıda Vekâyi‘u’l-Fuzalâ nüshalarının öne çıkan ve aksayan bütün yönleri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tenkitli metinde kullanılacak nüshalar seçilirken 

yazarın kaleminden çıkmış son metin olma ihtimali yüksek nüshalar araştırıldı. 

Üç ciltlik Vekâyi‘u’l-Fuzâlâ’nın, Şeyhi’nin oğlu tarafından tamamlanan üçüncü 

cildini (Cild-i Sâlis) bir yana bırakıp bizzat Şeyhi Mehmed Efendi tarafından 

kaleme alınıp son şekli verilen ciltlerine (Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî) baktığımızda 

bunların iki telif aşamasına sahip oldukları görülmektedir. (Bu durumu yukarda 

örnekleriyle ortaya koymaya çalıştık). Bu yüzden eserin tenkitli metnini oluş-

turmada faydalanılan nüshalar arasında muhakkak yazarın son (ikinci) te’lifini 

yansıtacak nüshalar bulunmalıydı. İkinci te’life ait sadece iki tane tam nüsha (V, 

H) olduğu için bunların mukayesesi tenkitli metinde kâfi görülebilirdi. Ancak 

ikinci te’life ait V nüshasının3 biyografik bilgi açısından sıkıntısız olmakla bir-

likte şiir örnekleri yönünden bu te’lifin diğer nüshası olan H’den bir hayli geri 

kalması bizi bu düşünceden vazgeçirdi. Çünkü H ile V’yi karşılaştırdığımızda H 

nüshasında4 da şiir örneklerinde atlamalar olursa bunun tespiti mümkün ola-

mayacaktı. Belirlendiği kadarıyla yazar, ilk te’lifteki şiir örneklerinin tamamını 

1 H (III. Cilt), vr. 293b.

2 H (III. Cilt), vr. 360a.

3 Viyana Milli Kütüphanesi H. O. nu. 126 (iki cilt) (bk Tam Nüshalar no. 17-18)

4 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Bölümü nu.1308, 1309. (iki cilt) (bk Tam Nüshalar no. 1-2)
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muhafaza etmiş, bazı şairlerin şiirlerini ise genişletmiştir. Bu tespit bize tenkitli 

metin kurulurken hem birinci te’life ait sıhhatli bir nüshayı hem de ikinci te’lifin 

çeşitli yönlerden önde gelen nüshası H’yi karşılaştırmaya sevk etti. Böylelikle 

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın ilk iki cildinin (Cild-i Evvel ve Cild-i Sânî) mukayesesinde 

H’nin ilk iki cildi ile birinci telife ait nüshalardan müellif hattı olduğu da iddia 

edilen S nüshası1 ve baştan sona tashih edilen R nüshasının2 sadece ikinci cildi 

tercih edildi. Cild-i Evvel’de H’nin birinci cildi ile S, Cild-i Sânî’de ise H’nin 

ikinci cildi ile R’nin ikinci cildi mukabele edilerek tenkitli metin kuruldu. Bil-

hassa te’lif farklarında ve biyografi sıralamasında H nüshası esas alındı. İhtilaflı 

durumlar ikinci te’life ait V nüshasından kontrol edilerek yazıldı. 

Şeyhî’nin oğlu Hasan Efendi tarafından yazılan Cild-i Sâlis’te ise eserin ter-

tip husûsiyetleri gözönünde tutuldu. Buna göre biyografi sıralaması açısından 

problemsiz olan İ ve A nüshaları tercih edildi. İ nüshasındaki3 şiir atlamalarının 

A nüshasında4 olmaması, A’daki bilgi hataları ve der-kenâr kaydı eksiklerinin 

İ’de bulunmaması, teşkil edilen tenkitli metnin, müellife hattına en yakın hâle 

gelmesini sağladı. Ayrıca Cild-i Sâlis’e ait diğer nüshalarda yer alıp da tenkitli 

metinde bulunmayan şiir örneği ve biyografi bulunmamaktadır. 

D. Metnin Tesisi ile İlgili Açıklamalar5

1 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye nu. 941. (bkz Tam Nüshalar no. 13)

2 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Bölümü nu. 1445, 1447 (iki cilt) (bk Tam Nüshalar no. 3-4)

3 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar nu. 1535 (bk Tam Nüshalar no. 24)

4 Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emiri Tarih nu. 732 (bk Tam Nüshalar no. 23)

5 Bu bölüm Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Projesi kapsamında hazırladığımız Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb, Zeyl-i 
Şakâ’ik adlı eserdeki ilgili bölümün gözden geçirilmiş ve Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’ya uyarlanmış şeklidir. Bkz. 

Ramazan Ekinci (hzl.), Uşşâkîzâde İbrahim Hasîb, Zeyl-i Şakâ’ik, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Başkanlığı Yay., 2017, ss. 191-194.

 Metin tesisinde istifade edilen çalışmalardan bazıları şunlardır: Adnan İnce, “Tenkitli Metin Kurmada 

Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri”, I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu, İLESAM, 17-18 Ocak 

1992, Ankara, (Bu makale I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, Ankara- 

tebliğ olarak sunulmuştur.); Ahmet Tanyıldız, “Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı Çeviriyazı Sorunları”, 

Turkish Studies, Volume 2/3, Summer 2007, ss. 525-534; Atabey Kılıç, “Günümüzde Metin Neşri ve 

Problemleri Üzerine Düşünceler”, I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildiriler, Kırşehir: GÜ 

Kırşehir Eğitim Fak. Yay., Nu: 1, 2004, ss. 331-345; Hayati Develi, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 
17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, Ankara: TDK Yay., 1995; İsmail Ünver, 

“Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevrisinde Karşılaşılan Yanlışlar”, Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 

2008, ss. 47-58; M. Fatih Köksal, “Metin Neşrinde Vezinle İlgili Problemler ve Bazı Tespit ve Teklifler”, 

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3, İstanbul, 2009, ss. 63-86; M. Fatih Köksal, “Metin Neşrinin 

Ana Esasları”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31, 2012, ss. 179-209; M. Fatih Köksal, 

“Metin Tamiri (Usul ve Esaslar, Uygulamalar ve Bazı Teklifler)”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 
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Transkripsiyonda Gözetilen Özel Durumlar

Genelde tarihî metin çalışmalarında, özelde Klasik Türk Edebiyatı alanında 

XIX. asrın ikinci yarısı ve XX. asırda kaleme alınan eserlerin neşirlerini hariç 

tutarsak hemen hemen bütün Arap harfli metinlerin neşrinde transkripsiyon 

ya da çevriyazı olarak adlandırılan sistemin kullanılması ilmî bir kural hâlini 

almıştır. Transkripsiyonun hangi usûl ve esaslara göre, nasıl yapılması gerektiği; 

çevriyazıda Arapça-Farsça birleşik kelime, edat, ön ek ve son eklerin yazımı ile 

terkiplerin nasıl gösterilmesi gerektiği hakkında çeşitli teklifler ileri sürülmüş-

tür. Zaman zaman da mevcut metin neşirleri üzerine tenkitler yazılarak trans-

kripsiyonlu metin neşrinin nasıl yapılması gerektiği hususunda fikirler ortaya 

konarak yeni görüşler bildirilmiştir.1 

1, İstanbul, 2008, ss. 169-190; M. Fatih Köksal, Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori, İstanbul: Kesit 

Yay., 2012; Mertol Tulum, “Filolojik Çalışma ve Eski Metinlerin Neşri Üzerine Görüş ve Tenkitler”, 

Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık 1983, ss. 1-8; Mertol Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında Usûl 
(Menâkıbü’l-Kudsiyye Üzerine Bir Deneme), İstanbul: Deniz Kitabevi, 2000; Musa Duman, Evliya 
Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, Ankara: TDK Yay., 1995; Osman Horata, 

“Klâsik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan İmlâ ile İlgili Bazı Problemler”, I. Eski 
Türk Edebiyatı Kollogyumu, İLESAM, 17-18 Ocak 1992, Ankara, (Bu makale I. Eski Türk Edebiyatı 

Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, Ankara- tebliğ olarak sunulmuştur.); Tunca Kortantamer, 

“Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları”, Türklük Araştırmaları Dergisi, C. VII, İstanbul: Marmara 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Yay., 1993, ss. 337-365; Yavuz Kartallıoğlu, “Osmanlı Türkçesindeki 

Ekler Dudak Uyumuna Göre Nasıl Okunmalıdır?” Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, ss. 449-

470; Yavuz Kartallıoğlu, Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni, Ankara: TDK Yay., 2011; Yusuf 

Ziya Kavakçı, İslâm Araştırmalarında Usul, Ankara: Emel Matbaacılık, 1976; Zeynep Korkmaz, “Eski 

Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler”, Türkoloji Dergisi, C. VIII, 

1979, ss. 67-78; Ziya Avşar, “Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler”, 

Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, ss. 75-111.

1 Adnan İnce, “Tenkitli Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri”, (Bu makale I. 

Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, Ankara- tebliğ olarak sunulmuştur.); 

Ahmet Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı Tevârih-i Âl-i Osman Münasebeti İle)”, Türkiyat 
Mecmuası, C. VII-VIII, 1942, ss. 253-267; Ahmet Tanyıldız, “Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı 

Çeviriyazı Sorunları”, Turkish Studies, Volume 2/3, Summer 2007, ss. 525-534; Atabey Kılıç, 

“Günümüzde Metin Neşri ve Problemleri Üzerine Düşünceler”, I. Kırşehir Kültür Araştırmaları 
Bilgi Şöleni Bildiriler, Kırşehir: GÜ Kırşehir Eğitim Fak. Yay., Nu: 1, 2004, ss. 331-345; Gotthelf 

Bergstrasser, Metin Tenkidi ve Yazma Metinleri Yayınlama İlkeleri, (hzl. Muhammed Hamdî el-Bekrî), 

(çev. Eyyüp Tanrıverdi), İstanbul: Kitabevi Yay., 2011; İsmail Ünver, “Arap Harfli Türkçe Metinlerin 

Çevrisinde Karşılaşılan Yanlışlar”, Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, ss. 47-58; İsmail Ünver, 

“Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, ss. 1-46; İsmail 

Ünver, “Eski Türk Edebiyatıyla İlgili Sorunlarımız”, Türk Dili, S. 500, ss. 118-126; M. Ali Tanyeri, 

Divanlar Üstüne Eleştiriler, İstanbul: Turkuaz Yay., 2005; M. Fatih Köksal, “Metin Neşrinde Vezinle 

İlgili Problemler ve Bazı Tespit ve Teklifler”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3, İstanbul, 2009, ss. 

63-86; M. Fatih Köksal, “Metin Neşrinin Ana Esasları”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31, 

2012, ss. 179-209.; M. Fatih Köksal, “Metin Tamiri (Usul ve Esaslar, Uygulamalar ve Bazı Teklifler)”, 

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1, İstanbul, 2008, ss. 169-190; M. Fatih Köksal, Eski Türk 
Edebiyatında Tenkit ve Teori, İstanbul: Kesit Yay., 2012; Mehmet Çavuşoğlu, “Bir Divan Neşri Üzerine 
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Özellikle 1990’lı yılların başında yapılan çalışmalarda, eski harfli metinlerin 

ilmî neşri hususundaki teklifler arasında en çok kabul gören, İsmail Ünver’in 

transkripsiyonla alâkalı teklifleri1 olmuştur. Ünver’in önerileri yakın zamana 

kadar birçok araştırmacı tarafından tatbik edilmiştir. Daha evvel yaptığımız 

metin neşirlerinde kullandığımız üzere, genel teâmüle uyarak metnin çevriya-

zısını hazırlarken İsmail Ünver’in tekliflerine bağlı kaldık. 

• Arapça şahıs ve eser isimlerinin yazımı hususunda TDV İslâm Ansiklo-
pedisi’nde bildirildiği üzere2, tamlamanın ikinci kısmı özel isimse büyük 

harfle, cins isimse küçük harfle yazıldı.

Örnek: Hulâsatü’l-eser, Şerhü’l-Mevâkıf.
• Yer isimlerinin yazımında uzun ünlüler sadece Arapça-Farsça kökenli 

olduğu kesin olarak bilinen isimlerde gösterildi:

 Örnek: Şâm, Selanik, Bagdâd, Sivas

• Yazar, metin boyunca başlıkları kırmızı mürekkeple yazdığı için bu iba-

reler tarafımızdan kalın şekilde belirtildi. 

• Varak numaralarını bildirmek için köşeli parantez kullanıldı. Tenkitli 

metnin birinci cildinde (Cild-i Evvel) “[]” parantezle bildirilen varak nu-

maraları Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 1308 numarada 

kayıtlı yazmaya, ikinci cildindeki (Cild-i Sânî) “[]” parantezle bildirilen 

varak numaraları Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 1309 nu-

marada kayıtlı yazmaya ve üçüncü cildindeki (Cild-i Sâlis) “[]” parantez-

Notlar”, Erdem, Cilt: I, Sayı: 3, Eylül 1985, ss. 801-824; Mertol Tulum, “Filolojik Çalışma ve Eski 

Metinlerin Neşri Üzerine Görüş ve Tenkitler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Aralık 1983, ss. 1-8; Mertol 

Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında Usûl (Menâkıbü’l-Kudsiyye Üzerine Bir Deneme), İstanbul: Deniz 

Kitabevi, 2000; Osman Horata, “Klâsik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan İmlâ ile 
İlgili Bazı Problemler”, (Bu makale I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda -17-18 Ocak 1992 İlesam, 

Ankara- tebliğ olarak sunulmuştur.); Salahattin Polat, Metin Tenkidi, İstanbul: Marmara Üniversitesi 

İlâhiyat Fak. Yay., 2010; Tunca Kortantamer, “Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları”, Türklük 
Araştırmaları Dergisi, Cilt: VII, İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Yay., 1993, ss. 

337-365; Yusuf Ziya Kavakçı, İslâm Araştırmalarında Usul, Ankara: Emel Matbaacılık, 1976; Zeynep 

Korkmaz, “Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler”, Türkoloji 
Dergisi, Cilt: VIII, 1979, ss. 67-78; Ziya Avşar, “Tenkitli Metin Neşrinde İmla Sorunu Üzerine Yeni 

Düşünce ve Öneriler”, Turkish Studies, Volume 3/6, Fall 2008, ss. 75-111; vb.. Ayrıca Erciyes Üni.’nde 

düzenlenen II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu’nda (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına, Kayseri, 15-16 

Mayıs 2008) imlâ ve metin neşri konularında pek çok tebliğ sunulmuş ve bu tebliğler yayımlanmıştır: 

Turkish Studies (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), Volume 3/6, Fall 2008.

1 İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies, Volume 3/6 Fall 2008, s. 1-46.

2 “İmlâ Esasları”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988, C.1. 
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le bildirilen varak numaraları İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüp-

hanesi Türkçe Yazmalar 1585 numarada kayıtlı yazmaya aittir. Tenkitli 

metinde kullanılan diğer nüshaların varak geçişleri dipnotta belirtildi. 

(Tenkitli metinde kullanılan tüm nüshalar için bkz. yukarı, s. 177). 

• Esas metinde der-kenârda yer alan biyografi başlıkları transkribe me-

tinde de başlık olarak yazıldı. Başlık ve nisbede yer almayan ancak hâl 

tercemesinde geçen isim, sıfat ve lakaplar köşeli paranteze “[ ]” alınarak 

isimliğin sonuna yerleştirildi. Hayatı anlatılan kişi bir şairse ve mahlası 

biliniyorsa başlığın sonunda yay parantez “{ }” içinde belirtildi.

• Özellikle yer ve şahıs isimlerinde olmak üzere okunamayan ya da emin 

olunamayan durumlarda (?) işareti kullanıldı.

• Metin boyunca şiirlerdeki vezin aksamaları dipnotta bildirildi.

• Metin boyunca şiirlerde zihaf yapılan heceler kısa ünlü ile gösterildi.

• Yazarın metin boyunca sonradan tamamlamak üzere bıraktığı 15 boşluk 

vardır, bunlar metin içinde “…” şeklinde gösterildi.

• Mensur kısımlarda noktalama işareti kullanıldı, şiir örneklerinde ise 

kesme işareti (apostrof ) haricinde herhangi bir noktalama işareti kulla-

nılmadı.

• Türkçe şiir örneklerinde yer alan âyet ve hadis iktibasları, Arapça-Farsça 

atasözü, kelâm-ı kibâr vb. ibare alıntıları transkribe edildi ve tercümeleri 

dipnotta verildi. Mensur kısımlardaki iktibasların tamamı Arap alfabe-

siyle yazıldı ve dipnotta tercümelerine yer verildi.

• Biyografik anlatımların bünyesinde geçen diyalog cümleleri tırnak “ ” 

içerisinde yazıldı. 

• Farsça vasıf terkiplerinde eş, yakın ve zıt anlamlı kelimeleri birbirine 

bağlayan vâv (و) harfi “vu, vü” şeklinde okundu. Türkçe ibareleri bağla-

mada kullanılan vâv (و) ise “ve” biçiminde okundu. 

• Metinde geçen tarih mısra ve ibarelerinin Arap alfabeli yazımları dip-

notlarla verildi. Bunların ebced hesaplamaları yapılarak bildirilen ta-

rih ile, düşürülen tarih mısraı veya ibaresi arasında uyumsuzluk varsa 

belirtildi. 
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• Arapça ve Farsça kelimelerin imlasında kelimelerin asıl şekillerinin kul-

lanılmasına gayret edildi. 

Örnek: ‘ışk (‘aşk), mahabbet (muhabbet), rişvet (rüşvet), müsâfir (misâfir), 

bûstân (bostân),  rûzgâr (rûzigâr), âftâb (âfitâb) sözcüklerinde olduğu 

gibi asıllarına uygun şekilde okundu.

• Farsça bazı kelimelerde yer alan vâv-ı ma’dûle, “hˇân, hˇâst, hˇâce” ör-

neklerinde olduğu gibi ( ˇ ) işareti ile gösterildi.

• Esasında orta hecelerinde hemze (ء) bulunan ama nüshalarda hemzeleri 

ye (ى) olarak yazılıp Türkçe söyleyişe yaklaştırılan kelimeler aslî imlaları 

olan hemzeli biçimleriyle metne dâhil edildi.

Örnek: hakâ’ik (hakâyık), nesâ’ih (nesâyih), dekâ’ik (dekâyık), lâ’ih (lâyih), 

râ’iha (râyiha), ‘alâ’ik (‘alâyık) gibi.

• “Hoca, tomar, afyon” benzeri halk ağzında dönüşen kelimeler esas imla-

ları olan “Hˇâce, tûmâr, efyûn” biçimleriyle metne dâhil edildi. Bu kural 

özel isimlerde işletilmedi.

• İl, ilçe ve diğer yer isimleri eserin kaleme alındığı çağın söyleyişine uy-

gun olarak yazıldı: Diyârbekr (Diyarbakır), Erzenü’r-rûm (Erzurum), 

Sire (Tire), Ayasofıyya Câmi‘i (Ayasofya Câmi‘i) gibi.

ــ •  (Muhammed) ismi, Osmanlı coğrafyasında yaşayan şahıslar için 

kullanıldığında “Mehemmed”, bu coğrafya dışındakiler için kullanıldı-

ğında ise “Muhammed” biçiminde okundu.

• Bir yerleşim yerine mensubiyet bildiren Farsça -î ekini almış özel isim-

ler Fars dili kuralları doğrultusunda terkip haline getirildi. Örnek: Ab-

dü’l-kâdir-i Gîlânî (Abdü’l-kâdir Gîlânî), Sadrü’d-dîn-i Konevî (Sad-

rü’d-dîn Konevî) vb. 

• Elif-i maksûre ile biten kelimelerin sonunun “â” okunmasına dikkat 

edildi. 

• “Ramazân : Ramadân”, “kâdî : kâzî” örneğinde olduğu gibi hem “d” hem 

de “z” okunabilen dâd (ض) harfinin imlasında (seci gereği birkaç yer ha-

ricinde) Türkçedeki yaygın kullanım olan ilk şekilleri tercih edildi. 

• Metin boyunca yazar bazı yer isimlerini hem b’li hem p’li, hem d’li hem 
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t’li yazmıştır. Farklı harflerle yazıldıkları halde aslında aynı olan bu isim-

ler “Adana : Atana”, “Bınarhisar : Pınarhisar”, “İbsala : İpsala” gibi keli-

melerde tek tip kullanıma gidildi. Bu örneklerde kelimelerin ilk hâlleri 

tercih edildi. 

• Aynı çift ünsüzle biten Arapça kelimelere, ünsüz harfle başlayan Türkçe 

bir ek geldiğinde bu ünsüzlerden biri düşürüldü: mahalden (mahall-

den), Hak’da (Hakk’da) vb.

• Aynı çift ünsüzle biten kelimeler, şiirler ve tamlamalarda gerekli olduğu 

kısımlar haricinde tek ünsüzlü olarak yazıldı. ‘Abdülhay (‘Abdülhayy), 

makar (makarr), mahal (mahall), Hak (Hakk), hat (hatt), ser-had (ser-

hadd) vb.

• Eserin nüshalarındaki şiir örnekleri hacim itibariyle birbirlerinden ol-

dukça fazla farklılık göstermektedir. En dikkatli müstensihin dahi bazen 

göz yanılması bazen dikkat eksikliği sebebiyle şiir örneklerinden bazı 

beyitleri atladıkları görülmüştür. Örnek olarak şunu zikredebiliriz:

Nev‘îzâde Atâyî’nin biyografisinde tenkitli metinde 123 beyit şiir örneği 

yer almaktadır. Bu beyitlerin nüshalara göre dağılımı şu şekildedir:

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 1308 Beyit 123

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye 941 Beyit 123

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi 3453 Beyit 123

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi 3312 Beyit 123

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1445 Beyit 123

İstanbul Ünv. Nadir Eserler Kütüphanesi T.Y. 9591 Beyit 119

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 479 Beyit 78

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye 939 Beyit 55

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1446 Beyit 55

Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi 2361 Beyit 53

İstanbul Ünv. Nadir Eserler Kütüphanesi T.Y. 81 Beyit 53
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Avusturya Viyana Milli Kütüphanesi H. O. 126 Beyit 52

Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi 4703/01 Beyit 24

Mısır Milli Kütüphanesi Tarihî Türkî 170 Beyit 15

Topkapı Sarayı Müzesi Kütp. Emanet Hazinesi 1210 Beyit 15

Bu kadar büyük farklılıkların sebebi hiç şüphesiz müstensihlerin bir an 

evvel eserin yazımını tamamlama istekleridir. Zira eserin bütün te’lif aşama-

larında Nev‘îzâde’nin şiirlerinden 123 beyit örnek sunulmuştur. Bu durum, 

bizlere yazarın bahsi geçen biyografide herhangi bir ilave veya çıkarmada bu-

lunmadığını göstermektedir. Eserde biyografisine yer verilen 576 şairin birço-

ğu için Nev‘îzâde örneği geçerlidir. Bazı biyografilerdeki şiir örneklerinin te’lif 

aşamalarına göre değişmesinde yazarın dahli olabilir.1 Ancak bu tasarruf çok az 

şairin biyografisi için geçerlidir. Şiir örneklerinin nüshalarda farklılık göster-

mesindeki en büyük sebep müstensihlerin tercihleridir. Bu sebepten Şeyhî’nin 

tam olarak hangi şairden kaç beyit örnek sunduğunu tespit edebilmek güçtür. 

Müstensihlerin şiirlere ilavelerde bulunabileceği ihtimalini gözardı edersek, 

söz konusu problemi bütün nüshalardaki şiir örneklerini mukayese ederek gi-

dermek mümkündür. İşte bu düşünceden hareketle şairlerin şiir örneklerinin 

tamamı, Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’nın tam olan bütün nüshalarından kontrol edildi ve 

bu nüshalar ile tenkitli metinde esas alınan nüshalar arasında ortak olan şiirler-

deki nüsha farkları gözardı edilerek tenkitli metne esas nüshalarda yer almayan 

şiirler aparatta verildi.

1 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye 939 ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 

1446’da yer alan ve tenkitli metinde bulunmayan şiirlerin tamamında yazarın tasarrufu söz konusudur. 

Metne son hâlini verirken bu iki nüshada olup da tenkitli metinde yer almayan şiir örneklerini çıkarmış 

olmalıdır. Çünkü numaraları anılan bu iki nüsha, eserin tamamlanmamış olduğu bir dönemde 

muhtemelen yazarın müsveddesinden çoğaltılmıştır.
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Der-kenâr Kayıtlarının Yazımı

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da yer alan der-kenâr kayıtlarının hemen hemen tamamı 

müellife ait olup bahis konusu edilen şahsiyetin görevleriyle alâkalıdır. Bun-

lar doğrudan dipnotta berlitilmiştir. Okuyucu tarafından yapıldığı düşünülen 

birkaç sahh kaydı (şiir örneklerinin yanlış kişiye mâl edilmesi hususunda) bu-

lunmaktadır. Bunlar da der-kenârda oldukları belirtilerek dipnotta gösterildi. 

Âyet ve Hadislerin Yazımı

Âyet ve hadisler sadece şiir örneklerinde transkribe edilmiş, kalan kısımlar-

da Arapça orijinal hâlleriyle metindeki ilgili bölüme yazılmıştır.

Âyetlerin meâlleri dipnotta verilmiştir. Öncelikle âyetin geçtiği sûrenin adı, 

sırası ve âyet numarası bildirilmiş; ardından tırnak içinde meâl yazılmıştır:

Kur’ân-ı Kerîm, Tîn Sûresi 95/4 “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde 

yarattık.”

Hadisler için de önce hadisin mânâsı verilmiş; sonra hangi kaynakta geçtiği 

belirtilmiştir: 

“Din, nasihattır.” İmam Nevevî, Riyâzü’s-sâlihîn, Nasihat 180.

Arapça ve Farsça İbarelerin Yazımı

Vekâyi‘u’l-Fuzalâ’da pek çok Arapça-Farsça kelâm-ı kibâr, darb-ı mesel, şiir 

örneği yer almaktadır. Tıpkı âyet ve hadislerin yazımında olduğu gibi, bu iba-

reler de Türkçe şiirlerde transkribe edilmiş, mensur bölümlerde asıl şekilleriyle 

yazılarak tercümeleri dipnotta verilmiştir. En az bir mısrayı teşkil eden Arapça 

ve Farsça şiir örnekleri aslî şekilleriyle yazıldı.

Metin içerisinde yer alan Arapça ibarelerden yaygın olarak kullanılan rah-
metu’llâhi aleyh, radiya’llâhu anhu vb. artık dilimize yerleşmiş olan kısa dua 

cümleleri transkribe edilerek italik hâle getirildi.
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Transkr ps yon Alfabes

a / e  ā                           ا ż, ḍ  ض

b  ب ṭ  ط

t  ت ẓ  ظ

ẟ  ث ‘  ع

c  ج ġ  غ

ḥ  ح f  ف

ḫ  خ ḳ  ق

d   د k/ ñ  ك /ک

ẕ   ذ l  ل

r   ر m   م

z   ز n  ن

s  س a /e/ h   ه

ş  ش u/ü/o/u/v                               و

ṣ  ص ī/y  ى





VEKÂYİ‘U’L-FUZALÂ

ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ
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VEḲĀYİ‘Ü’L-FUŻALĀ

 VEḲĀYİ‘U’L-FUŻALĀ

 [CİLD-İ EVVEL]

 Bi’smi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm

Bih-terīn ḥamd-i ebedī-i müteceddidü’l-emẟāl ve güzīde-terīn şükr-i serme-

dī-i dā’imü’l-ittiṣāl ol melik-i Müte‘āl dergāh-ı ‘izzetine īṣāl olınur ki cümle-i 

maḫlūḳāt beyninden benī nev‘-i insānı mümtāz ve ḳāmet-i bālā-yı isti‘dādların 

ḫil‘at-i ġarrā-yı 1﴾َــא ْ ْ َכ ــ َ َ  ile muṭarraz u ser-efrāz ve ser-i ibtihācların tāc-ı ﴿َو

ve  2﴾ ٍ ــ ِ ْ َ  ِ ــ َ ْ ــ أَ ِ ــאَن  َ ِ ْ ــא ا َ ْ َ َ ﴿ ile müteveccü’l-i‘zāz eyledi.  

Ve le’ālī-i mütelālī-i ṣalavāt-ı ẞüreyyā-intiẓām ve mürvārīd-i girān-bahā-yı 

taḥiyyāt-ı Pervīn-niẓām ol ṭırāz-ı ḫilḳat-i insāniyye ve Ṭūr-ı tecelliyāt-ı Rab-

bāniyye, rūḥ-ı cesed-i ‘ālem, evvelīn-i ḫalḳ ve āḫirīn-i muḳaddem, mefḫar-ı 

mevcūdāt, eşref-i maḫlūḳāt, ḫātemü’l-enbiyā Muḥammed Muṣṭafā ‘aleyhi mi-
ne’ṣ-ṣalavāti ezkāhā3 Ravża-i Muṭahhara ’sına īẟār olınur ki ḫurşīd-i cihān-tāb-ı 

risāleti derūn-ı āfāḳa nūr-efken-i hüdā ve berīḳ-ı mihr-i nübüvvet-i tāb-efzāsı 

nūr-ı cebīn-i arż u semā ve ḳurre-i ‘ayn-ı millet-i beyżādur. 

Ve ṣıla-i teslīmāt-ı zākiyyāt şeref-yāftegān-ı ṣoḥbet-i ḥayāt-baḫş-ı nebevī 

olan āl ü aṣḥāb-ı kirām4 rıḍvānu’llāhi ‘aleyhim ecma‘īn5 ervāḥ-ı şerīfelerine ihdā 

olınur ki nücūm-ı semā-yı hidāyet ve menāṭ-ı istinbāṭ-ı aḥkām-ı şerī‘at olma-

larıyla vereẟe-i enbiyā olan ‘ulemā-yı kirāmuñ taḫrīc-i mesā’il-i dīniyyede her 

biri vesīle-i esīlesidür. 

Ve ba‘d bu ‘abd-i ḳalīlü’l-biżā‘a ve ḳaṣīrü’l-bā‘a eş-Şeyḫ Meḥemmed Şeyḫī  

ibnü’ş-Şeyḫ Ḥasan el-Feyżī kitāb-ḫāne-i cihānda ṣabāḥ-ı ‘unfuvān-ı şebābdan 

1 Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Sûresi 17/70, “Ve andolsun ki biz kerem sahibi kıldık”, âyetin tamamının meâli 

şöyledir: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) kara-

da ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan 

cidden üstün kıldık.”

2 Kur’ân-ı Kerîm, Tîn Sûresi 95/4 “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”

3 “Salâtların en temizi onun üzerine olsun.”

4 kirām H: ikrām S.

5 “Allah onların hepsinden razı olsun.”
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mesā-resīde-i sinn-i kühūlet olıncaya degin zāviye-nişīn-i taṣaffuḥ-ı āẟār ve gū-

şe-güzīn-i tetebbu‘-ı aḫbār olup müṭāla‘a-i kütüb-i tevārīḫ ü siyere mā’il ve 

muḥāfaẓa-i nevādir-i aḫbār u ‘ibere şīfte-dil olduġumdan bu bābda silkü’l-le’āl-i 

fażl u hüner olan dürer-i evṣāf-ı eslāf ḳurṭa-i bināgūş-ı iḫtiyārum ve ḳılāde-i 

gerden-i şu‘ūr u i‘tibārum olup ḫuṣūṣā ser-çeşme-i zülāl-i fażl u ifāde Mev-

lānā Ṭaşköprī-zāde Efendi ’nüñ mīzāb-ı ḫāme-i gevher-bārlarından çekīde olan 

mürvārīd-i ābdār ki ibtidā-yı Devlet-i ‘Aliyye-i ḫāḳāniyye ve fātiḥa-i salṭanat-ı 

seniyye-i ‘Oẟmāniyye lā-zālet mü’eyyeden bi’t-te’yīdāti’s-Sübhāniyye1den ṭoḳuz 

yüz altmış beş tārīḫine gelince nāmdār ve engüşt-nümā-yı i‘tibār olan ‘ulemā-yı 

ḫuceste-āẟār ve meşāyiḫ-ı sütūde-dīdāruñ aḥvālini keşīde-i rişte-i taḥrīr eyledü-

gi zübdetü’l-āẟār ki Şaḳā’iḳ-ı Nu‘māniyye  nāmıyla şöhret-şi‘ārdur. 

Ve ba‘dehu rātib-i merātib-i ecnās-ı ma‘ārif ü tuḥaf ve nāẓım-ı menāẓım-ı 

aḫbār-ı selef Nev‘ī-zāde ‘Aṭāyī Efendi ’nüñ ol şaḳā’iḳ-ı [2a] ḥadā’iḳ-ṭırāza tārīḫ-i 

mezbūrdan biñ ḳırḳ iki sāline2 gelince sāye-nişīn-i nihāl-i raḥmet olan ‘ulemā-yı 

kirām ve meşāyiḫ-ı fiḫāmuñ aḥvālini tafṣīl eyledügi ẕeyl-i müstevcibü’l-meyl-i 

şevḳ-diẟār kirāren mirārā melḥūẓ-ı luḥāẓa-i şu‘ūrum ve dīde-i ittiḳān u iẕ‘ān ile 

manẓūrum olmaġla keyfiyyet-i aḥvāl-i selefe tefaṭṭun ve ol vādīde taḥṣīl-i te-

fennün eyledügümden nāşī tārīḫ-i ẕeyl-i merḳūmdan ilā-yevminā hāẕā dürer-i 

evṣāf-ı ‘ulemā vü meşāyiḫı silk-i taḥrīre naẓm ile ẕeylü’ẕ-ẕeyle ārzū ve ẕeyl-i 

meẕkūrda masṭūr olan cumhūrdan mā‘adā ḳadem-resīdegān-ı pāye-i mevle-

viyyet ve maḥfil-nişīnān-ı icrā-yı şerī‘at olan mevālī-i ‘iẓām ‘alā-ṭarīḳı’l-velā 

kitābet ve zīver-i Bāġçesarāy -ı emāret olan ḫānān-ı Ḳırım  ve fülke-nişīn-i emā-

ret-i ḳulzüm-i beyżā olan vüzerā ve ‘azīzān-ı Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām olan dilīrān-ı 

ma‘delet-pīrā ve aġayān-ı yeñiçeriyān aḥvāl-i ‘ibret-intimāların beyāna cüst ü 

cū ve her ṭabaḳanuñ āḫiri ‘alā-tertīb-i ḥurūfi’l-hecā beyān-ı zümre-i şu‘arānuñ 

maḳarrı ḳılınmaḳ derūn-ı iḫlāṣ-meşḥūnda cāy-gīr ve ol muḫaddire-i leṭāfet-i 

ḳanā‘ata nām-zedlik mā-fī’ż-żamīr idi. 

Lākin tehyi’e-i esbāb-ı vuṣūle ḳıllet-i biżā‘a sebeb-i te’ḫīr olmaġla ruḫsār-ı 

ḫˇāhiş verā-yı perde-i ḫayālden neẓẓāre-künān iken ba‘ż-ı hünermendān-ı 

zamāne ol dürr-i yek-tā-rev-i vādī-i ‘irfāna pey-rev olmaġla mecmū‘a-i maṭlū-

beye ḫuṭbe-senc-i şürū‘ ve biñ yüz altı senesine gelince tasṭīr-i aḫyār-ı ‘ulemā-yı 

1 “Sübhânî (sadece Allah’tan gelen) destekler ile desteklenmesi devam etsin.”

2 S 2a.
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kirām ile mu‘accele-dād-ı ‘arūs-ı merām olduġı mesmū‘ olduḳda irsāl-i vesā’iṭ-i 

enẓār-ı şu‘ūr olınup manẓūrum olan ṣafaḥāt āyīne-i pür-ġubārāsā kedernāk-i 

tesāmuḥ olduġından mā‘adā cümlenüñ aḥvālin cāmi‘ olmamaġla nā-sezā-yı 

i‘tinā ve nā-maḳbūl-i evliyā-yı nīk ü bed fehmān idügi ṣūret-nümā olduḳda 

ḫˇāhiş-i sābıḳ üzere maḥcūbe-i mestūretü’l-‘iẕār vesāṭet-i ilḥāh-ı ḫullān ile 

‘arż-ı dīdār itmek edevātına mübāderet ve Nev‘ī-zāde merḥūmuñ ẕeyli nihāyet 

bulduġı biñ ḳırḳ üç senesinden biñ yüz otuz sāline gelince -ki tārīḫ-i taḥrīrdür- 

ḫˇābnāk-i mehd-i raḥmet olan evṣāf-ı ‘ulemā-yı kümmel ve aḥvāl-i meşāyiḫ-ı 

cümmel ‘ale’l-vechi’l-ekmel taḥrīr olınmaġa mübāşeret ve meydān-ı levḥa-i 

imlāda dest-i ḫāme-i iḳtidār ile ṣaf-beste-i suṭūr olan ecnās-ı elfāẓ-ı āşināyī-li-

bās, ma‘rūż-ı südde-i Sidre-esās-ı ḥażret-i ṣadr-ı ‘ālī-i mekārim-istīnās ḳılınmaġ 

içün nām-ı nāmī-i Āṣaf-ı ‘ālī-şān ser-levḥa-i dībāce-i cerīde-i beyān ḳılındı. 

Ḥaḳḳā Āṣaf-ı ḳudsī-nihād-ı mekārim-mu‘tād ki cenāb-ı ḥażret-i sulṭān-ı 

cihān, şehriyār-ı ma‘delet-‘unvān, revnaḳ-efken-i taḫtgāh-ı salṭanat, zīver-efzā-

yı efser-i ma‘delet, şehinşāh-ı ‘ālem-penāh, pādişāh-ı re’fet-sipāh, ẓıllu’llāhi 

fi’l-arżeyn, sulṭānü’l-İslām ve’l-müslimīn güzīde-i āl-i ‘Oẟmān es-Sulṭān ibn 

es-Sulṭān es-Sulṭān el-Ġāzī Aḥmed Ḫān  ibn es-Sulṭān el-Ġāzī Meḥemmed 

Ḫān ḫalleda’llāhu mülkehu ve sulṭanehu ve efāża ‘ale’l-‘ālemīne birrehu ve iḥsā-
nehu1 ḥażretlerinüñ şeref-i muṣāheretleriyle şeref-yāb ve ṣadāret-i ‘uẓmā ẕāt-ı 

mefāḫir-pīrālarıyla ibtihāc üzere idügi bī-irtiyābdur. Ol ṣadr-ı ‘ālī-i sa‘ādet-fer-

cām, melāẕ-ı kāffe-i enām, ḫayr-ḫˇāh-ı dīn ü devlet, ḥāmī-i mülk ü millet, 

ṭuġrā-yı menāşīr-i ḥüsn-i tedbīr, āyīne-i ẓuhūr-ı ‘arā’is-i taḳdīr, dāver-i ‘ale’ẕ-

ẕāt, Āṣaf-ı kerīmü’ṣ-ṣıfāṭ, lā-zāle fī-mesnedi’l-‘izzi ṣāḥiben ve bi-tevfīḳi’llāhi 
muṣāḥiben2 ḥażretleri ki vaṣf-ı pāklerinde: 

Naẓm

Zihī ṣadr-ı kerem-güster ki ẕāt-ı re’fet-ārāsı

Vezīr-i a‘ẓam u dāmād-ı sulṭān-ı mükerremdür3

Mu‘allā-pāye İbrāhīm Paşa -yı mekārim-kār

Ki ẕāt-ı ḫullet-ārāsı kerem-senc-i mufaḫḫamdur 

1 “Allah onun mülkünü ve saltanatını sürekli eylesin, iyiliğini ve ihsanını âlemlere indirsin.”

2 “İzzet dayanağı ve Allah’ın tevfiki sürekli ona yoldaş olsun.”

3 S 2b.
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naẓm-ı sıdḳ-iḥtivāsı ser-levḥa-i manẓūme-i maḳāldür. Ol Āṣaf-ı ‘ālī-maḳām-ı 

‘adīmü’l-miẟālüñ ẕeyl-i kerem-i [2b] ‘amīmlerine teşebbüẟe vesīle olup ḫurşīd-i 

naẓar-ı i‘tibār-ı feyż-āẟārları bu ẕerre-i nā-çīzi terbiyet ve miyān-ı emẟālde en-

güşt-nümā-yı raġbet buyurmaları ümmīdiyle bu biżā‘a-i müzcāt ma‘rūż-ı der-i 

devlet-medār-ı ‘amīmü’l-berekātları ḳılındı. 

Naẓm

Zihī ‘aṭā-yı ‘azīm-i cenāb-ı Rabb-i Ġafūr

Ki ẕeylüm oldı sezā-yı nigāh-ı ṣadr-ı ṣudūr

Hezār ḥamd ü ẟenā ḥażret-i Ḫudā’ya sezā

Ki ben kemīneyi ḳıldı bu yādigāra revā

Virüp tüvān-ı şu‘ūr-ı dirāyet-engīzi

Ḫabīr-i vaṣf-ı selef eyledi bu nā-çīzi

Muvaffaḳ itdi beni ẟebt-i vaṣf-ı eslāfa

Bu yādigārumı ḳıldı hediyye aḫlāfa

‘Aceb mi olsa bu mecmū‘a genc-i dürr-i tuḥaf

Nüviştedür safaḥātında vasf-ı pāk-i selef

Bu ẕeyl-i cāme-i aḫbāruñ olsa nāmı sezā

Lisān-ı ehl-i siyerde Veḳāyi‘u’l-fużalā’1 

Ḥisāb idince o nām-ı ḫuceste-ta‘bīri

Olur mübeyyen-i tārīḫ-i sāl-i taḥrīri

Cenāb-ı Ḥaḳ’dan odur Şeyḫi yā murād-ı ehem

Neẓāre-efken olan ẕeylüme be-çeşm-i kerem

Derūn-ı dilden idüp maḥż-ı luṭf u iḥsānı

Fakīri eyleye ḫayır du‘āya erzānī

Murād iderseñ eger ıṭṭılā‘-ı aḫbāra

Güşāde-gūş-ı nigāh ol vücūh-ı āẟāra

ء 1 א ا و
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BAḲIYYE-İ ṬABAḲA-İ HEFTDEHÜM EZ-ṬABAḲĀT-I ‘ALİYYE-İ 
ĀL-İ ‘OẞMĀN ZAMĀN-I DEVLET-İ SULṬĀN MURĀD ḪĀN İBN 
ES-SULṬĀN AḤMED ḪĀN ‘aleyhimü’r-raḥmetü ve’r-rıḍvān1

Ol Devlet-i ‘Aliyye evāḫirinüñ vefeyātıdur ki ferden ferdā ‘ıyān u beyān 

olınur. 

Nev‘ī-zāde ‘Aṭāyī Efendi [‘Aṭā’u’llāh] {‘Aṭāyī} 

el-Mevlā ‘Aṭā’u’llāh ibnü’l-mevlā Nev‘ī Yaḥyā ibn Pīr ‘Alī bin Naṣūḥ. ‘Ulemā-

yı devlet-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ ’den biñ yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde vedā‘-ı 

‘ālem-i fānī ve ‘azm-i beḳā-yı cāvidānī eyleyen Nev‘ī Yaḥyā Efendi  merḥūmuñ 

ferzend-i feżā’ilmendi ṣāḥibü’ẕ-Ẕeyl Nev‘ī-zāde ‘Aṭā’u’llāh Efendi’dür. Ṭoḳuz 

yüz ṭoḳsan bir Şevvāl’inde tengnā-yı ‘ademden ‘īdgāh-ı vücūda ḳadem-nihāde 

olup vāṣıl-ı ser-menzil-i isti‘dād ve bāliġ-i mebāliġ-ı ‘aḳl-ı müstefād olduḳların-

da evvelā vālid-i mācidlerinden taḥṣīl-i muḳaddimāt-ı ‘ulūm, ba‘dehu Ḳāf-zāde 

Feyżu’llāh Efendi ’den istifāża-i manṭūḳ u mefhūm eyleyüp ṣadru’l-ifāde Aḫī-zāde 

‘Abdü’l-ḥalīm Efendi ’nüñ daḫı meclis-i derslerine dāḫil ve biñ on Ṣafer’inde şe-

ref-i mülāzemetlerine vāṣıl olmışlar idi. On dört Ṣafer’inde ḳırḳ aḳçe ile Ders-i 

‘Ām Meḥemmed Efendi  yirine Cānbāziyye Medresesi  virilüp sene-i meẕkū-

re Şa‘bān’ında on aḳçe teraḳḳī ile yirlerinde ḫāric i‘tibār olınmış idi. On yedi 

Şa‘bān’ında sālik-i ṭarīḳ-ı ḳażā olmaġla Rūmili  ḳalem-revinde Lofca  ḳażāsında 

mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā oldılar. Ba‘de’l-‘azl on ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’in-

de2 Şeyḫ Sinān Efendi-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Bābā-yı ‘Atīḳ  ḳażāsına 

ḥākim olup yigirmi iki Ṣafer’inde Ḥubbī Monlāsı Maḫdūmı Şems Efendi  üze-

rinden Varna  ḳażāsı tevcīh olınmış iken ba‘de eyyām Ruscuḳ  ḳażāsına naḳl olın-

dılar. Yigirmi yedi Receb’inde Şihāb Efendi  yirine3 Silistre  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż 

olınup yigirmi iki ṭoḳuz Receb’inde ‘azl olınduḳlarında yirleri ‘Abdü’l-ġanī-zāde 

Nādirī Meḥemmed Efendi ’ye arpalıḳ ta‘yīn olındı. Otuz Şa‘bān’ında Bustān-zā-

de Yaḥyā Efendi  üzerinden “Rodoscuḳ ” dimekle4 ma‘rūf Tekfūrṭaġı  ḳażāsı ‘ināyet 

olınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Hezarġrad  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine 

‘Alī Beg-zāde Efendi  mevṣūl oldı. Otuz iki Rebī‘ü’l-evvel’inde mün‘azil ve yirle-

1 “Allah’ın rahmet ve rızası üzerlerine olsun.”

2 Rebī‘ü’l-evvel’inde H: tārīḫinde S.

3 Şihāb Efendi yirine H: -S.

4 S 3a.
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rine “Mollācıḳ” dimekle şehīr Aḥmed Efendi  [3a] vāṣıl oldı. Otuz üç Receb’inde 

Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları ma‘īşet virilüp otuz dört Şevvāl’inde Tırḫala  ḳażāsı 

i‘ṭā olınduḳda ma‘īşetleri ḫalef-i sālifleri Ġanī-zāde Efendi’ye ber-vech-i arpalıḳ 

sezā görildi. Otuz altı Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Şer‘iyyātī Meḥemmed Efendi  

vaṣl olındı. Otuz yedi senesi ḫilālinde Mezistre  ḳażāsı ma‘īşetiyle1 tekrīm, ḳırḳ 

Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde Efendi  yirine ẟāniyen Tırḫala  ḳażāsı tevcīhiy-

le ta‘ẓīm olınduḳlarında kendüler didügi tārīḫ-i laṭīfdür: 

Naẓm

Olup ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde yirine

Yine Tırḫala  ‘abd-i nā-murāde

‘Aṭāyī bü’l-‘aceb tārīḫ oldı

Olup ‘Abdü’l-ḥalīm Tırḫala-zāde2 

“ ‘Abdü’l-ḥalīm” ‘adedini “Tırḫala” ‘adedinden çıḳarup tārīḫ tevcīh olur. 

Ḳırḳ iki senesi ḥudūdında Üsküb  ḳażāsına naḳlle manṣūb ḳılınduḳlarında 

yine kendüler bu gūne tārīḫ dimişlerdür:

Naẓm

Salındı ḥākim-i Tırḫala iken Üsküb ’e

Ḳılup ‘Aṭāyi’ye himmet göñülden ehl-i ḳulūb

Semend-i devleti naḳl ile eyledi ḥareket

Müyesser oldı vuṣūl-i menāzil-i maṭlūb

Ḥisāb iderseñ eger hemzeyi olur tārīḫ

Vuṣūli sāline ḳāḍī-i belde-i Üsküb3

Ḳırḳ dört senesi evāḫirinde ma‘zūl ve maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye vuṣūl 

buldılar. Biñ ḳırḳ beş Cumāde’l-ūlā’sında dār-ı fenāya rıḥlet ve ‘ālem-i ervāḥa 

‘azīmet eyledi.

1 ma‘īşetiyle H: ma‘īşetleriyle S.

א زاده 2 پ  ا  او
ب 3 ۀ ا א  א  و 
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Mevlānā-yı merḳūm naḫl-bend-i elvān-ı ‘ulūm, ser-ġazel-i dīvān-ı feṣāḥat, 

tāc-beyt-i manẓūme-i berā‘at, ḥakkāk-i cevāhir-i menẟūr u mevzūn, ṣarrāf-ı 

nuḳūd-ı ma‘ārif-i gūn-ā-gūn, ḫandān-rūy u laṭīfe-gūy, ‘afīf ü naẓīf, ẕāt-ı şerīf, 

bī-tekellüf iḫtirā‘-ı me‘ānīye ḳādir, ṣāḥib-i selīḳa şā‘ir oġlı şā‘ir olduḳlarına ken-

dü kavilleri şāhiddür:

Beyt

Zamānede benüm ol şā‘ir oġlı şā‘ir kim

Baş egdi naẓmuma dünyānuñ ehl-i ‘irfānı

Āẟār-ı celīlelerinden Şaḳā’iḳ-ı Nu‘māniyye ’ye Ḥadā’iḳu’l-ḥaḳā’iḳ fī-tekmile-
ti’ş-Şaḳā’iḳ  ismiyle müsemmā Türkī inşā ile kendü zamānlarına gelince ẕeyl 

yazmışlardur. Ḥaḳḳā ki eẟer-i ḫūb ve cumhūr beyninde maḳbūl u merġūbdur. 

Andan mā‘adā fenn-i fıḳh-ı şerīfde e’l-Ḳavlu’l-ḥasen fī-cevābi el-ḳavlu li-men  
nāmıyla mu‘anven te’līf-i laṭīfleri ve Ḫamse  ismiyle mevsūm Ṣoḥbetü’l-ebkār  ve 

Nefḥatü’l-ezhār  ve Ḥilyetü’l-efkār  ve ‘Ālem-nümā  ve Heft-ḫˇān  nām beş manẓūm 

u müdevven güftārı ve ‘Aṭāyī  maḫlaṣı ile müretteb ü mükemmel Türkī Dīvān -ı 
eş‘ārı vardur ki her bir maḳbūl ü müsellem ve pesendīde-i müşkil-pesendān-ı 

‘ālemdür. Bu eş‘ār-ı ābdār nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur:

ez-Ṣoḥbetü’l-ebkār 

İstiḳāmet bir ulu devletdür

Tāze serv-i çemen-i ‘izzetdür

Tīrveş ṭoġrı olan menzil alur

Egriler ya gibi bend içre ḳalur

Müstaḳīm olmaḳ ile nīze-i tīz

Dil uzadur kime kim itse sitīz

İstiḳāmetle olan tīz lisān

Sözi geçgin ola mānend-i sinān

Ṭoġrılıḳ mertebe-i vālādur

Ṭoġrısın mı diyeyin a‘lādur
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ez-Nefḥatü’l-ezhār 

Dā’im işāretle olup raḫne ger

Eyleme hem-sāyelere kec-naẓar

Gül gibi mestūreleri mekr ü fen

Ġonçeveş āḫir çıḳarur başdan

Olsa başı ṭaşra daḫı bir nihāl

Varma anuñ yanına sāye-miẟāl

Bir gice nā-geh ṭutulup hem-çü māh

‘Ālem içinde olasın rū-siyāh

ez-Ḥilyetü’l-efkār 1

İlāhī sīnem eyle māye-i sūz

Hevā-yı ‘ışḳuñ olsun āteş-efrūz

Dilüm aḫger derūnum eyle tennūr

K’ola her şu‘lesi fevvāre-i nūr

Dili deryā-yı nūra ġavṭa-zen ḳıl

O şem‘a şu‘lesinden pīrehen ḳıl

ez-‘Ālem-nümā 

Şebāngeh ki şāhenşeh-i bāḫter

Çerāġān ile ḳaṣrına virdi fer

Olup şem‘-i mihre ufuḳ şem‘dān [3b]
Güm oldı inüp yana yana hemān

Düşürdi güneş çāha zer-heykelin

Hilāl itse ḥāżır n’ola2 çengelin

1 S 3b.

2 ḥāżır n’ola S: n’ola ḥāżır H. [H nüshasında takdim-tehir yapılmıştır.]
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ez-Ḫeft-ḫˇān

Sözlerin gūş idince ol gül-i āl

Yüregi ḳopa yazdı ġonçe-miẟāl

Yāri-i ṭāli‘ ü sitāre ile

Yola girdi o māh-pāre ile

Eyleyüp ḫūn-ı dilden eşki güẕer

Ḳatı açık boyadı dīde-i ter

ez-Ḳaṣā’id

 Ṣıfat-ı Şeb

Giderdi cevşen-i sīmīn ile şemşīr-i zerrīnin

Zamāne giydi altun tügmeli telli siyeh ḫārā

Musaḥḥar eyledi şāh-ı kevākib milket-i şāmı

Sipāhından pür oldı yine gök meydānı ser-tā-pā

Güneş ḳaṣr-ı felekden māh-ı bedre şu‘le ṣalduḳca

Görinür cāmdan gūyā şu‘ā‘-ı şem‘-i bezm-ārā

Ṣıfat-ı Bahār

Nev-rūza ḳarşu esdi yine bād-ı nev-bahār

Şāḫ-ı gül üzre bülbül-i zār oldı bī-ḳarār

Ezhār-ı bāġ giydi yeñi çıḳdı cāmeler

Rengīn libās ile ṣalınur naḫl-i sebzezār

Gūyā ki bendegān-ı ḥarīm-i sa‘ādete

Yıllıḳ çıḳardı ḥażret-i paşa-yı kāmkār

Ve lehu

Gülşene mā’il idüp ṭab‘ımuzı bād-ı ṣabā

Göñlümi ṣaḥn-ı çemenzāra aḳıtdı enhār
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Ṣıfat-ı Ṣubḥ

Mülk-i maşrıḳdan gelince ḫusrev-i ḫāversitān

Bir ṭabaḳ cevher niẟār itdi yolında aḫterān

Mihr ṣanma düşürüp bu sebzezārıñ nergisin

Şīşe-i çarḫa ḳodı bir deste idüp āsmān

Olsa nā-bīnā ‘aceb mi çeşm-i bīdār-ı nücūm

Ḳarşu ṭutdı āteşīn āyīnesin mihr-i cihān

Künc-i tārīk-i belāda görinürdüm düşmene

Ṣalsa pertev mihr-i luṭfuñ üstüme hergiz hemān

Ḥüsn-i ta‘bīrüm anuñ mażmūnına şāhid yeter

Hüccet-i şi‘rümle itsem da‘vi-i fażl u beyān

Ṣıfat-ı Āyīne

İtdi nigār-ḫāne-i Çīn ‘aks-i ruḫları

Dükkāne cā-be-cā dizüp ol berber āyine

Āyīneci olup yine bāzār-ı ‘ışḳda

Tīġın o yār ‘āşıḳına eyler āyine

Āh eylesem ḥicābla rūyın ‘araḳ ṭutar

Gūyā nefes ṭoḳınmaġıla dirler āyine

Ve lehu

Ayaġı tozı ile geçdi mesned-i cāha

Münevver eyledi ḥaḳḳā ki çeşm-i a‘yānı

Zamān-ı emn ü emān irdi ‘ahd-i ‘adlinde

İder bu ‘ahd ü emān şād ehl-i īmānı

Yiter zemīne sehāb-ı kef-i zer-efşānı

Dökerse dürrini deryāya ebr-i Nīsān’ı1

1 H nüshasında bu beyit yoktur.
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ez-Ġazeliyyāt

Ẓāhir olınca sünbül-i şeb-reng-i dil-rübā

Açıldı göñlimüz yine mānend-i şeb-güşā

Bir gün gelür yoluña bulursun hep itdügüñ

‘Uşşāḳı żāyi‘ itme reh-i ġamda dil-berā

Gördi ki la‘l-i yāra ṭolaşur ‘Aṭāyi  cām

Sāḳī ele virürse ṭutup āl ile n’ola

Ve lehu

Cānuma bir lem‘a ṣalsa āteş-i ‘ışḳ-ı Ḫudā

Cām-ı ḳalbi eylese ḳandīl-i eyvān-ı hüdā

Ve lehu

Sāġar-ı bāde şikest olacaġı belli idi

Bezm-i meyde anı çatlatmış idi bād-ı şitā

Ve lehu

Hevā-yı dāne-i ḫāl-i ruḫuñ terk eylemem cānā

Degürmen yüridürlerse başumda cūy-bārāsā

Ve lehu

Libās itdi cüvāna ‘īd olınca ‘āşıḳ-ı şeydā

Velī tenhāda ḫaylī kesdi biçdi gūş idüp a‘dā

Saña elbette yumşar aḳçe yüzi ıssıdur ey dil

Zer-i pür-tābı gün gibi görüp ol şem‘-i bezm-ārā

Ḳurı bir gösterişdür cām-ı Cem mir’āt-ı İskender

Ruḫın seyr eyle ‘ālem bundadur ey dīde-i dünyā
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Ve lehu

Cūş idüp ‘ışḳ ile gösterme ġubār-ı ḫāṭıruñ

Ey ‘Aṭāyī rīg-i deryāveş de olsa bī-ḥisāb1

Ve lehu

Rez duḫteriyle pür olıcaḳ sāġar-ı şarāb

Ḳızḳullesi gibi görinür ortada ḥabāb2

Aġyār ile yiyüp içer ol şūḫ-ı bī-vefā

Ben yaşumı şarāb iderin baġrumı kebāb

Seyl-i sirişküñ itse ‘Aṭāyī  cihānı ġarḳ

Bir dāne ṣıçradur mı saña gör bu āsyāb

Ve lehu 

Devr-i felek beni bir meh-pāreden ayırdı

Ḳaddüm hilāle döndi düşdi dile ḥarāret [4a]

Necm-i sirişk-i demdür olsa ‘Aṭāyi  ẓāhir

Gitdi ṭolandı gözden ol āftāb-ı ṭal‘at

Ve lehu

Ümīd-i vaṣl ile itdi vücūdını nā-būd

Maḥabbet ehli şehā virdi iḥtimāle vücūd

Ve lehu

Deldi geçdi sūzen-i dil-sūz-ı ġamzeñ baġrumı

Ḫātırumdan geçmedi ammā o zülf-i bend bend

Ve lehu

Zer ḫarc ider ol kim ġarażı būs-ı lebidür

Şeftālusı ol ḳaddi nihālüñ ẕehebidür

1 S nüshasında bu beyit bir sonraki şiirin akabinde yer almaktadır.

2 S 4a.
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İḥsānına her biri virürdi dil ü cānı

‘Āşıḳlarını öldüren ammā ġażabıdur

Bu şeş-der-i ‘ālemde dilā bir pula degmez

Yārānla şunlar ki ḳonuşmaz çelebidür

Ve lehu

Kebāb oldı ciger şimden girü luṭf eyle gel yaḳma

Dil-i pür-ıżṭırābuñ ḫıdmetüñde baġrı pişmişdür

‘Aṭāyī murġ-ı dil görinmiş oldı āşiyānında

Meger şehrüñ yine bir ṭıfl-ı zībāsı yitişmişdür

Ve lehu

Ser-be-ser gözden geçürdi düşmeni ol ġamzekār

Ṣanki küffāra ḳılıç altından itdürdi güẕār

Ṣaġ ḳolda seyr idüñ ol Rūm ili şehbāzını

Her ṣalınduḳça niçe cān murġını eyler şikār

Bāde-i gül-gūnı sürdüñ def‘-i ġam ḳaṣd eyleyüp

Ṣaḥn-ı sīne oldı sürdükce ‘Aṭāyī  pür-ġubār

Ve lehu

Ābı çoḳ çekdi çevürdi bāġda dūlāblar

Var ise aralıġa dil ṣoḳdılar mīzāblar

Ve lehu

Sīm-i eşküm gördügince ḫandeler eyler nigār

Yine bizden ḫarcanur ṭurmaz o şūḫ-ı şīvekār

Ve lehu

‘Işḳ ile gezer ‘arṣa-i rindāna girenler

Göñlinde olandur yine meydāna girenler
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Ve lehu

Gelmez ten-i ḫākīye o tīr-i müje bir kez

‘Āşıḳları çoḳ igne bıraḳsañ yire düşmez

Ve lehu

Ṣalan dil zevraḳın deryā-yı ‘ışḳa çāresin görmez

Ḥabābāsā şikest olur gider bir pāresin görmez

Marīż-i ‘illet-i ‘ışḳuñ ‘ilācı bāde görmekdür

Niçün ihmāl ider dil-ḫaste-i ġam çāresin görmez

Ṭuyar mı künc-i tārīk-i belāda rūze vü ‘īdı

Esīr-i bend-i firḳat ay olur meh-pāresin görmez

‘Aṭāyī  baḳmayup mir’āt-ı cāma zāhid-i ḫod-bīn

Bize ṭa‘n eyler ammā kendi yüzi ḳarasın görmez

Ve lehu

Dīvānelükde yan başı geldi aña göñül

Mecnūn ṭutardı ‘ışḳ ile bu ‘arṣada güreş

Olma ḥavāle üstine o māh-ı enverüñ

Ey mihr-i pür-fürūġ ḳo germiyyeti ṭolaş

Eşk-i ‘Aṭāyi  saña ider ‘arż-ı mācerā

Kūyında ey raḳīb-i seg anuñ öñini eş

Ve lehu

Ruḫsārına oḳurken muṭrib kitāb ṭutmış

Naḳşum çıḳarmasunlar diyü niḳāb ṭutmış

Paslanduġın bu gice bildürdi ġamzesinden

Ol tīġ-ı ḫūn-feşānı jengār-ı ḫˇāb ṭutmış
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Ve lehu

Ey ‘Aṭāyī  evc-i istiġnādadur ol serv-i nāz

Gūşına girmez eger biñ kerre feryād eyleseñ

Ve lehu

Diller düşüp ‘Aṭāyi  gibi bend-i zülfüñe

Sen bu ṭutumla ‘ālemi hep bende eyledüñ

Ve lehu

Pesdür hezār zaḫmuña bir sūzen-i müje

Baḳsa ḳaçan dike dike yārāna gözlerüñ

Ve lehu

Bāde-i bezm-i maḥabbetden olup mestāne dil

Düşdi rāh-ı ‘ışḳda bir ḫusrev-i ḫūbāna dil

Ve lehu

Çarḫ bir sille urınca gözlerüñden od çıḳar

Ṭutalum āhen ya seng-i ḫāre olduñ ey göñül

Ve lehu

Ḫadengüñ sīne-i ḫākīye gelse āh u zār itmem

Döküp tenhāda eşk-i çeşmüm iẓhār-ı ġubār itmem

Ve lehu

Rūz-ı ‘īd irdi yine oldı meh-i rūze tamām

Giceyi gündüze ḳatup idelüm ‘īş müdām1

Mülk-i naẓm içre bu gün sikkeyi mermerde ḳazup

Koyalum ṣafḥa-i ‘ālemde ‘Aṭāyī  bir nām

1 S 4b.
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Ve lehu

Sāḳī-i gül-ruḫ elde ṭutar ṭolı cām-ı mey

Ben bu ṭutumla yā nice mestāne olmayam

Ve lehu

Cihānuñ ṣūret-i iḳbāli degmez inkisārına

Niçe cām-ı Cem’in āyīne-i İskender’in gördüm

Emel şāḫın kesüp āzāde oldum bār-ı minnetden

Ne çarḫuñ mīve-i luṭfın ne bir berg-i terin gördüm

‘Aṭāyī her nihāl-i tāze seyrinden ferāġum var

Bu gün bāġ-ı melāḥatde ‘aceb a‘lāların gördüm [4b]

Ve lehu

Bāġ-ı emelde mīve-i vuṣlat ḫayāl-i ḫām

Ol ḫām mīveler bizi itmekde telh-kām 

Bilmem ḳulaġına ne ḳodı sāḳiyā sebū

Ne söyledi egildi ki böyle ḳızardı cām

Zerrīn-ṣurāḫi devlet-i Cem yādigārıdur

Gördükce anı gözi ṭolar sāġaruñ müdām1

Ve lehu

Āh-ı ‘āşıḳdan ṣaḳın sür‘atle ḳaçma her zamān

Şem‘-i ḥüsn-i ‘ālem-efrūzuñ söyünür nā-gehān

Tīşe urmış Kūh-ken başa ġam-ı Şīrīn ile

Ey ‘Aṭāyī  sen daḫı sa‘y it er ol baş yar hemān

1 H nüshasının müstensihi bu beyti sehven iki kez yazmıştır. İlk yazılışı bir önceki şiirden evveldir. S 

nüshasındaki yeriyle ortak olan kısmı tenkitli metinde muhafaza edilmiştir.
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Ve lehu

‘Arż-ı reftār it diyü virdüm yolında naḳd-i cān

Ḫışm ile aldı yürüyivirdi ol rūḥ-ı revān

Ve lehu

Yāri gördükce hemān baḥr gibi cūş iderin

Ḳarşu varup o dür-i pāki der-āġūş iderin

Didüm aġyāra varup ḫāṭırını ḫoş itme

O cefākār didi ey varırın ḫoş iderin

Ve lehu

Bāzār-ı ‘ışḳ içinde olalı direm-feşān

Ancaḳ seni alur gözüm ey Yūsuf-ı zamān

Pā-māl idüp semend ile bu cism-i zerdümi

Bir sikke ḳodı şimdi o sulṭān-ı ḥüsn ü ān

Cevr oḳlarıyla tīrkeşe döndi ten-i nizār

Ṭurmaz oḳını ṭoldurur ol ḳaşları kemān

Ve lehu

Dām itse zülfini ne ġam ol şūḫ-ı dilsitān

Dil-beste idi ḫayliden ansız da murġ-ı cān

Nāz ile güldi didi unutma buracıġı

Kūyında ben faḳīri görince o nev-cüvān

A‘dā elem çekerse eger penc beytümi

Ġavġaya beş daḫı dirüz ey şāh-ı ḥüsn ü ān

Ve lehu

Yüzine sürsün yüzin ‘āşıḳ helāk olsun ‘adū

Da‘vi-i ‘ışḳ eyleyen yār ile olsun rū-be-rū
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Kendüñ ortaya atup ġavġaya ṣalma başuñı

Zāhidā iḥyāya gelmez yār hāy u hūyı ḳo

Ve lehu

O perīnüñ çüridüp mālini peydāsında

Ehl-i dünyā da görür ṣoñ ucı dünyāsında

Seḥerī dergeh-i mey-ḫāneye gelmiş ṣūfī

Bāde-i nāb mı görmiş gice rü’yāsında

Zāhid-i şehr ṣuyı üfürür içer ammā

Üfürürmiş mey-i gül-gūnı da tenhāsında

Ey ‘Aṭāyī  dehen-i tengi degüldür yāruñ

Rişte-i cān yiri var la‘l-i güher-zāsında

Ve lehu

Şemşīrüñ ile ṭoġra dilerseñ başum dirse

Aldanmasuñ o yār ‘adūnuñ piyāzına

Ve lehu

Cihāna lerze virdi şimdi bīm-i ḳahr-ı sulṭānī

‘Aceb mi almasa kimse eline cām-ı raḫşānı

Çekildi yine ṣahbā jāleveş zerrīn-ḳadeḥlerden

Ṣalup āfāḳa pertev āftāb-ı ‘adl-i sulṭānī

Ve lehu

N’olurdı duḫter-i rez bezmi teşrīf eylese bir kez

‘Aceb sāḳī ayaġınuñ dökilür miydi ḥınnāsı

Ve lehu

Gice meclisde lebüñ üstine ḳan eyledi cām

Sāḳi-i bezm ‘aceb mi ele virse anı
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La‘linüñ ṣanma ki hemşīresidür duḫter-i rez

Ṣanma āvāre görince anı ḳaynar ḳanı

Besleye daḫı ‘Aṭāyī  niçe bikr-i ma‘nā

Eger olursa kemāl-i kerem-i Rabbānī

Ve lehu

Aġyāra açılmaz bilürüz gerçi dehānı

Ṭanbūranuñ orta ḳılıdur mūy-ı miyānı

‘Āşıḳları baġrını kebāb eylemiş ol yār

Ey dil yüregüm çekildi gūş idicek anı1

Ve lehu

Ḫˇāb üzre iken ḳoçdı dimişsin o miyānı

Ḫayr ola düşüñse eger ey Yūsuf-ı ẟānī2

Bī-çāre olup derd ile ḳalmadı mecālüm

Sāḳī berü gel ḳaldıralum rıṭl-ı girānı3

Ve lehu

Anuñla çoḳ kerem ol yār-ı sīm-endāmdan gördi

Baḳup ‘aks-i ruḫ-ı yāra mey-i gül-fāmdan gördi

Bize mihr ü maḥabbet gösterüp yüz döndürür āḫir

Cefā resmini dil-ber gerdiş-i eyyāmdan gördi

Ve lehu

Bezme geldükce ṭutup ṭolıya cānānımuzı

Ol bahāneyle biraz oyalaruz cānımuzı

1 Bu mısrada vezin aksamaktadır.

2 S nüshasında bu beyit yoktur.

3 S 5a. H nüshasında bu beyitle bir önceki beytin yeri değişmiştir. Diğer beyit matla olduğundan tak-

dim-te’hir yapılmıştır.
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Lāle gibi şeb-i miḥnetde ḳalur dem-beste

Görmese dil eger ol mihr-i dıraḫşānımuzı

‘Ahdimüz tā ölicek cām-ı ġamuñ çekmek idi

Seng-i cevrüñ ṣıdı peymāne-i peymānımuzı

N’ola yaş dökse ‘Aṭāyī  gibi hicrüñde gözüm

Nār-ı sūzān-ı firāḳuñ ḳurıdur ḳanımuzı [5a]

Ve lehu

Vechi ne ola dīde terāzū degül midür

Kūy-ı nigāra gözden aḳan āb gelmedi 

Aġa İmāmı Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Bosneviyyü’l-aṣldur. Dārü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret 

ve ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i me-

dāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye vuṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan 

ṣoñra ṣadr-ı a‘ẓam-ı sābıḳ Ḫusrev Paşa  āsitānesine intisāb itmiş idi. Biñ otuz 

yedi tārīḫinde vezīr-i mezbūr Erzenü’r-rūm ’da Abaza Meḥemmed Paşa  üzeri-

ne ser-‘asker ta‘yīn olınduḳda ocaḳ imāmeti ḫıdmetiyle bile gidüp otuz sekiz 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘asākir-i İslām ile Dārü’s-salṭana ’ya duḫūl ve ṣadr-ı a‘ẓam-ı 

meẕkūr himmetiyle Vardarī Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i 

Burusa ’da Sulṭāniyye Medresesi ’ne vuṣūl buldı. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde ‘azl 

olınup medresesi Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi ’ye virildi. Sene-i merḳū-

me Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalefi yirine ẟāniyen medrese-i mezbūreye gönderilüp ḳırḳ 

Receb’inde tekrār ‘azl olınup medresesi Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efen-

di ’ye tevcīh olındı. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında enfās-ı ma‘dūde-i ḥayātı 

tamām ve ‘ālem-i ervāḥa ḫırām eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr “Aġa İmāmı Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhūr, ‘ilm 

ü ma‘ārifden ḥiṣṣemend, aḳrānı miyānında ser-bülend idi.
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Ḳoyun Nā’ibi Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Belde-i Belġrad ’dan ẓuhūr ve “Ḳoyun Nā’ibi 

Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhūr olup ba‘de taḥsīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı 

kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra devr-i merātib 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ 

otuz beş Ramażān’ında İdrīs Efendi  yirine Maḳtūl Ḥasan Paşa Medresesi  sezā 

görilmiş id. Otuz yedi Muḥarrem’inde Şems Efendi  yirine maḥmiyye-i Ed-

rine ’de Ṭaşlıḳ Medresesi ’ne gönderilüp otuz ṭoḳuz Receb’inde ‘Abdü’l-celīl 

Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olındı. Ḳırḳ Receb’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Gökdereli-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Ba‘de’l-‘azl sene-i 

meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve rūḥ-ı revānı 

raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, ṣalāḥ u diyānetde ‘alem, 

istīhāl ü istiḥḳāk ile mu‘allem idi. 

Üskübī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Vilāyet-i Rūmili ’nde Üsküb  ḳaṣabasından neş’et ve 

taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna himmet ile ba‘ż-ı ‘ulemādan iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

eyleyüp devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Memek-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Tevḳī‘ī1 Ca‘fer Çelebi Medresesi  ḫāricine ‘āric ve bey-

ne’l-aḳrān şeref-i imtiyāz ile mübtehic olmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde nā-kām 

u nā-ümmīd ‘azm-i nüzhetgāh-ı cāvīd eyleyüp medrese-i maḥlūlesi ‘Arab 

İmām-zāde Ḥasan Efendi ’ye virildi. 

Mevlānā-yı merḳūm “Üskübī Meḥemmed Efendi ” dimekle ma‘lūm, fażī-

let-i ‘ilmiyye ile meşhūr, ḫayr ile meẕkūr idi.

‘Acem Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Ḥavālī-i diyār-ı2 ‘Acem’de ‘Alīşār  nām ḳaṣabadan ẓā-

hir ü bedīdār olup dārü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret ve Ḫˇāce Sa‘dü’d-dīn Efendi  

1 Tevḳī‘ī H: Tevfīḳī S.

2 S 5b.
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āsitānesine intisābla cenāblarından1 iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ba‘de 

tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ yigirmi Şa‘bān’ında Nūrī Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da ‘Īsā Beg 

Medresesi  virilüp yigirmi yedi Ramażān’ında Ḳumṣī-zāde Aḥmed Efendi  yi-

rine Monlā Yegān Medresesi  iḥsān olınup2 yigirmi ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında 

Belġradī ‘Alī Çelebi  yirine Yıldırım Bāyezīd Ḫān Medresesi  ile ḳadri mezīd 

oldı. Otuz iki Receb’inde Māmā-zāde ‘Īsā  yirine Ṭrablus-ı Şām  [5b] ḳażāsı tev-

cīh olınduḳda ḳażā ḳabūlinden ibā itmekle manṣıb-ı meẕkūr ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi ’ye virilüp bunlar Maġnisa  pāyesi żamīmesi ve seksen aḳçe vaẓīfe ile 

teḳā‘üd ve menāṣıb-ı dünyeviyyeden bi’l-külliyye tebā‘üd eyleyüp maḥrūsa-i 

Burusa ’da gūşe-gīr-i künc-i ḫumūl ve ṭā‘at ü ‘ibādete meşġūl iken biñ ḳırḳ se-

nesi3 ḥudūdında irādet-i Ḳādir-i Müte‘āl ile dār-ı beḳāya irtiḥāl eyledi. Maḥrū-

sa-i merḳūme ḫāricinde Aḳṣu  reh-güẕerinde medfūn ve du‘ā-yı ebnā-yı sebīle 

maḳrūndur.

Merḥūm-ı mezbūr ‘ilm ü ṣalāh ile meşhūr, ‘ābid ü zāhid, mecma‘-ı mekā-

rim ü maḥāmid idi.

Monlā Maḳṣūd Efendi 

el-Mevlā Maḳṣūd. Belde-i Erzenü’r-rūm ’dan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelī-

den istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve ‘ulemā-yı 

kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i merātib ve aḫẕ-ı 

revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ otuz dört Ẕi’l-ḥicce’sinde Muṣṭafā Efendi  yirine Zeynī Çelebi Medrese-

si  virilüp otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

yirine Raḥīḳī Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Otuz sekiz Şevvāl’inde Ḥasan 

Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  

ile tecdīd-i sürūr eyleyüp otuz ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥem-

med Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  sezā görüldükde ḳabūlden ibā 

itmekle yirinde ibḳā ve medrese-i meẕkūre Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efen-

di ’ye i‘ṭā olındı. Ḳırḳ Receb’inde Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

1 cenāblarından S: cenāblarına H.

2 iḥsān olınup H: iḥsān olındı S.

3 biñ ḳırḳ senesi S: biñ ḳırḳ sekiz H. 



211Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Rüstem Paşa Medresesi ’ne gelüp sene-i mezbūre Ramażān’ında ‘azl olınduḳ-

larında yirleri ẟāniyen selefleri Ḥüsām-zāde Efendi’ye virildi. Sene-i merḳūme 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Bāzārbāşı-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi ’ne 

vuṣūl bulmış idi. Ḳırḳ bir Ramażān’ında ders ü devri tamām ve rūḥ-ı revānı 

‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyledükde medrese-i maḥlūlesi ‘Abdü’l-ḳayyūm Efen-

di ’ye in‘ām olındı.

Merḥūm-ı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı fühūm, nīk-ḫaṣlet, ṣāfī-ṭaviyyet idi.

Ürgübī Seyyid Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Maḥmūd. Ürgübī’dür. Taḥṣīl-i mertebe-i isti‘dād ve ba‘ż-ı 

‘ulemādan mülāzemetle ber-murād olup bi-ḥaṣebi’ṭ-ṭarīḳ ḳaṭ‘-ı merātib-i ders 

ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ on sekiz Receb’inde Ḥüseyn Efendi  yirine Ḥammāmiyye Medresesi ’ne ḫā-

ric ile ‘āric, yigirmi dört Ramażān’ında Ḳara Ḫalīl Efendi  yirine İbrāhīm Pa-

şa-yı Cedīd Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Yigirmi yedi Receb’inde 

ḳaṣaba-i İzniḳ ’de Süleymān Paşa Medresesi  tevcīh olınduḳda ḳabūl itmeyüp ‘azl 

iḫtiyār eyledüḳde medrese-i merḳūme Menteşeli ‘Alā’ü’d-dīn Efendi ’ye virildi. 

Otuz beş Ṣafer’inde Ḥekīm İsḥāḳ Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine ẟāniyen İbrāhīm 

Paşa-yı Cedīd müderrisi olup otuz altı Ramażān’ında1 Ḳabaḳulaḳ Emīri  yirine 

maḥrūsa-i Burusa ’da Mollā Yegān Medresesi  şāyān görildükde aña daḫı gitme-

mekle medrese-i mezbūre Manav Sinān Efendi ’ye virilüp otuz sekiz Ṣafer’inde 

İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. 

Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde İzniḳ ’de Süleymān Şāh Medresesi ’ne gönderilüp 

ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Seyyid ‘Alī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḳayṣeriyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ḳāżī iken dā’in-i ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olduḳ-

larında yirlerine Menteş-zāde Aḥmed Efendi  ḳāḍī oldı.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ‘irfān ile meşhūr, pīr-i mu‘ammer, ṣalāh-ı ḥālle 

muḫammer idi.

1 S 6a.
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Beg-zāde Maḥmūd Çelebi [Çatalcalı Beg-zāde Efendi] 

el-Mevlā Maḥmūd. Vilāyet-i Rūmili ’nde Yeñişehr  ḳurbinde Çatalca  ḳażā-

sından bedīd ve nā’il-i rütbe-i dāniş ü dīd olup ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzım ve 

rāh-ı tedrīse ‘āzim olmaġla [6a] ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı 

ma‘zūl olduḳdan ṣoñra biñ ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed 

Nuṭḳī Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi  ḫāricine ‘āric ve beyne’l-aḳrān şeref-i 

imtiyāz ile mübtehic olmış idi. Ḳırḳ iki Receb’inde fevt olup medrese-i maḥlū-

lesi ‘Abdü’l-vehhāb-zāde Aḥmed Efendi ’ye maḥal görildi. 

Merḥūm-ı mezbūr “Çatalcalı Beg-zāde Efendi ” dimekle meşhūr, ṭālib-i in-

tisāb-ı ‘ulūm, “Ebu’s-su‘ūd-zāde Efendi Dāmādı ” ‘unvānıyla ma‘lūm idi.

Ḳara Süleymān Efendi 

el-Mevlā Süleymān. Taḥṣīl-i ‘ilme müdāvim ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden 

mülāzım olup ba‘ż-ı medārisde müdārese vü ifāde ve taḥḳīḳe mümārese ide-

rek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz 

üç Cumāde’l-āḫire’sinde Seyyid Seyfu’llāh Efendi  yirine Behrāmiyye Med-

resesi  ḫāriciyle be-kām, otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Monlā Maḳṣūd Efendi  

yirine Zeynī Çelebi Medresesi ’ne ḥareketle nā’ilü’l-merām olmış idi. Otuz 

sekiz Şevvāl’inde selefi Maḳṣūd Efendi yirine Raḥīḳī Medresesi  virilüp ḳırḳ 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳābīl Vücūd-zāde Aḥmed Efendi  yirine Gekibuze  ḳaṣabasın-

da vāḳı‘a1 Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olındılar. Ḳırḳ iki Şa‘bān’ında ir-

tiḥāl ve ‘ālem-i ervāḥa isti‘cāl itdüklerinde2 medrese-i maḥlūleleri ‘Acem-zāde 

Maḥmūd Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr “Ḳara Süleymān Efendi ” dimekle meşhūr, her vādīde 

māḥir, envā‘-ı āẟār-ı celīleye ḳādir idi.

Gümülcineli ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Vilāyet-i Rūmili ’nde Gümülcine  ḳażāsından ẓuhūr ve “Gü-

mülcineli ‘Alī Efendi ” ‘unvānıyla meşhūr olmış idi. Mertebe-i temyīze vāṣıl ve 

rū-be-rāh-ı südde-i efāżıl olup ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile birinden iḥrāz-ı 

1 vāḳı‘a S: vāḳi‘ H.

2 itdüklerinde S: itdükde H.
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şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳ-

çeye medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi 

dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳāmetī ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Kepenekci Sinān 

Medresesi  iḥsān, otuz iki Ṣafer’inde Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine 

Fāṭıma Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Otuz altı Ramażān’ında Muṣ-

liḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi 

Medresesi Ūlāsı  ile ikrām, otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Celeb Mūsā Efendi  

yirine Üçşerefeli Medresesi  in‘ām olındı.1 Otuz ṭoḳuz Şevvāl’inde Şer‘iyyātī 

‘Ömer Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup ḳırḳ bir Ramażān’ın-

da ma‘zūl ve yirlerine ‘Abdü’n-nebī Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere şümāren-

de-i eyyām iken biñ ḳırḳ iki Ramażān’ında ‘ālem-i ervāḥa ḫırām eyledi.2 

Merḥūm-ı mezbūr keẟret-i iḥāṭa ile meşhūr, ṣalāḥ u taḳvā ile ma‘rūf, emā-

net ü diyānet ile mevṣūf idi.

Edrinevī3 ‘Abdü’n-nebī Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’n-nebī. Gülbün-i vücūdı gülistān-ı Edrine ’den nümāyān 

olup taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād ve ‘ulūm-ı rā’iḳayı mertebe-i lā’iḳasında i‘dād ey-

ledükden ṣoñra ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı 

tedrīse ‘azīmet eyleyüp bi-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi altı Şevvāl’in-

de Nūrī Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥmiyye-i Edrine ’de Sirāciyye Med-

resesi  ḫāriciyle kām-revā, yigirmi sekiz Muḥarrem’inde ‘Acemī Ḥüseyn Efendi  

yirine Yāḳūt Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Otuz beş Muḥarrem’inde selefi 

Ḥüseyn Efendi yirine Emīniyye Medresesi  virilüp otuz altı Receb’inde Ṣalbaş 

Ḥasan Efendi  yirine Cāmi‘-i ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ oldılar. Otuz yedi Re-

bī‘ü’l-evvel’inde Kirli Maḥmūd Efendi  yirine belde-i Selanik ’de me’ẕūn bi’l-iftā  

olup ḳırḳ Ramażān’ında Gümülcineli ‘Alī Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı sezā gö-

rilmiş idi. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd 

Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-[6b] ḳa‘de’sinde dār-ı fenādan güẕer ve 

‘ālem-i ‘uḳbāya sefer eyledi. 

1 olındı H: olınup S.

2 S 6b.

3 Edrinevī H: Edrineli S
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Merḥūm-ı mezbūr ‘ilm ü ṣalāḥ ile meşhūr, ḫayr ile meẕkūr idi.

Tevfīḳī-zāde1 Meḥemmed Emīn Efendi 

el-Mevlā Meḥemmedü’l-Emīn2 ibnü’l-mevlā Tevfīḳ.3 Tabaḳa-i Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ  ‘ulemāsından tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan 

Monlā Tevfīḳ-ı Gīlānī ’nüñ maḫdūm-ı mihter-i sa‘d-aḫteri ve pertev-i neyyir-i 

tevfīḳ-güsteridür. Ḳābiliyyet-i şān-ı maḫdūmī üzere vālid-i mācidlerinden 

kesb-i ‘ulūm u ma‘ārif itdükden ṣoñra Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce Sa‘dü’d-dīn Efendi  

ḫıdmetlerinden şeref-i mülāzemetle be-kām olup devr-i medāris ve ‘aḳd-i me-

cālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra 

biñ on Muḥarrem’inde vālid-i mācidleri maḥlūlinden Cezerī Ḳāsım Paşa Med-

resesi  virilüp sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-evvel’inde İpekli Meḥemmed Efendi  yi-

rine Ḥaydar Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. On bir Rebī‘ü’l-evvel’inde 

‘azl olınup medresesi Ṭaşköprī-zāde Maḫdūmı Aḥmed Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Yigirmi Ṣafer’inde Ḳara Süleymān Efendi-zāde Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden 

Baġdād-ı bihişt-ābād ḳażāsıyla ber-murād olup yigirmi bir Cumāde’l-āḫire’sin-

de ma‘zūl ve yirlerine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳāḍīsi Nişāncı-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine ‘Uşşāḳī-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Yigir-

mi üç Receb’inde Bābā-zāde Dāmādı Sinān Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı 

in‘ām olınup yigirmi dört Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳabaṣaḳal Muṣṭafā Efendi  yirine 

Saḳız  ḳażāsına naḳl ve yirlerine Ḳara Süleymān Efendi  vaṣl olındı. Yigirmi 

altı Ṣafer’inde Receb-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Baġdād  ḳażāsı-

na menḳūl ve yirlerine Pīr Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre 

Cumāde’l-ūlā’sında Arpacı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Diyārbekr  ḳażāsı-

na naḳl olınup yirlerine selefleri Arpacı-zāde Efendi ḫalef oldı. Yigirmi sekiz 

Ṣafer’inde Ca‘fer Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  ḳażāsına naḳl ü taḥvīl ve 

yirleriyle Menteş-zāde Meḥemmed Efendi  tebcīl ḳılınmış iken sene-i merḳū-

me Rebī‘ü’l-evvel’inde ḳażā-yı meẕkūr tekrār selefleri Ca‘fer Efendi’ye ibḳā 

ve bunlar ṣıfru’l-yed ‘azle mübtelā oldılar. Yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Ab-

dü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine ẟāniyen Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsın-

da murabba‘-nişīn-i mesned-i aḥkām olup otuz Cumāde’l-āḫire’sinde mün‘a-

1 Tevfīḳī-zāde S: Tevḳī‘ī-zāde H.

2 Meḥemmedü’l-Emīn H: Meḥemmed Emīn S.

3 Tevfīḳ S: - H.
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zil ve yirlerine Ḥalebī Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Otuz iki1 Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Naḳş-bend-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olı-

nup otuz dört Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Baba Ḥüseyn Efendi  mevṣūl oldı. 

Otuz yedi Cumāde’l-āḫire’sinde ḫalef-i sālifleri Aḥmed Efendi  yirine Ḳuds-i 

Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınup otuz sekiz Ṣafer’inde munfaṣıl ve ol manṣıb-ı celīle 

Ḳaramanī Sefer Efendi  nā’il oldı. Ḳırḳ iki Şevvāl’inde Atlu Dāvūd Efendi  yi-

rine İzmir  ḳażāsıyla tevḳīr olınmışlar idi. Lākin Murtażā Paşa  ile beynlerinde 

sābıḳa şiḳāḳ u münāfere olmaġın ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde intihāz-ı ruḫṣat ve 

iẓhār-ı buġż u ‘adāvet idüp vücūdını dā’ire-i şühūddan nā-būd itdürdi. Bel-

de-i meẕkūrede defn olınup manṣıb-ı maḥlūl Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi ’ye 

maḥal görildi.

Mevlānā-yı merḳūm kemāl-i isti‘dād ile ma‘lūm, vāṣıl-ı deḳā’iḳ-ı ḥaḳā’iḳ, 

ehl-i ‘ilm-i fā’iḳ, hem-rāhī-i hidāyet ve te’yīd-i tevfīḳ ile pā-bende-i sa‘ādet idi.

Seyyid ‘Alī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed ibnü’s-Seyyid ‘Alī. Şāriḥ-i Şir‘atü’l-İslām 

Seyyid ‘Alī-zāde  aḥfādından olup tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr ṭoḳuz 

yüz seksen beş tārīḫinde devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ ’de cisr-i fenādan 

‘ubūr eyleyen Seyyid ‘Alī Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūmı Seyyid 

Meḥemmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle [7a] beẕl-i mechūd ve tekmīl-i 

ādāb-ı nefse sa‘y-i nā-maḥdūd itmekle niṣāb-ı feżā’īle mālik ve ṭarīḳ-ı ‘ilme 

sālik olup ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse 

‘azīmet eyleyüp devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ on2 Ẕi’l-ḥicce’sinde maḥrūsa-i 

Burusa ’da ‘Abdī Aġa Medresesi  ile kām-revā, on beş Şa‘bān’ında yine maḥrūsa-i 

merḳūmede Çendīk Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. On yedi Şa‘bān’ında Kefevī3 

Meḥemmed Efendi  yirine ḳaṣaba-i Vize  fetvāsına gönderilüp yigirmi tārīḫinde 

Çalıḳ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  maḥlūlinden ḳaṣaba-i meẕḳūre ḳażāsı daḫı 

ber-vech-i mevleviyyet żamīme-i revātibleri ḳılındı. Otuz Şa‘bān’ında ma‘zūl 

ve yirlerine ‘Abdü’n-nebī Efendi  mevṣūl oldı. Otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥamī-

1 S 7a.

2 biñ on H: biñ on yedi S.

3 Kefevī S: Küfrī H.
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dī Nūru’llāh Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı virilüp otuz dört Rebī‘ü’l-evvel’inde 

‘azl olınup ve yirlerine ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  vaṣl olın-

dı. Otuz altı Muḥarrem’inde Başkesen Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine ẟāniyen 

Bosna  ḳażāsına ḥākim olup otuz yedi Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine 

Budinī Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳadrī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup ḳırḳ bir 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl olınduḳlarında Ürgübī1 Seyyid Maḥmūd Efendi  cā-nişīn-i 

ḥükūmetleri oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ üç 

senesi ḥudūdında irtiḥāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya intiḳāl eyledi. Edrineḳapusı  ḫāri-

cinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olındılar.

Mevlānā-yı merḳūm ġavṭa-ḫor-ı biḥār-ı ‘ulūm, merd-i kāmil, ferd-i şāmil, 

mecmū‘a-i feżā’il idi.

Derzī-zāde Bustān Efendi 

el-Mevlā Bustān. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve “Derzī-zāde” ‘unvānıyla 

meşhūr olmış idi. Teşrīf-sāz-ı ‘ālem-i vücūd ve ṭırāzende-i ḫil‘at-i şühūd olup 

sūzen-i sa‘y ü ictihād ile bālā-yı zībāsına dūzende-i ḳabā-yı isti‘dād olduḳdan 

ṣoñra tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr Ṭrabzonī Meḥemmed Efendi ’den 

mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz Cumā-

de’l-āḫire’sinde Mua‘mmeru’llāh Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i 

merḳūmede2 ‘İvaż Paşa Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, otuz üç Cumāde’l-āḫire’sin-

de ‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine ‘Īsā Beg Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic 

olmış idi. Otuz beş Ramażān’ında “Ḫˇāce Fesād Müsveddesi ” dimekle şehīr 

Ḥüsām Efendi  yirine Ḳādirī Çelebi Medresesi ’ne gelüp otuz sekiz Şa‘bān’ında 

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫançeriyye Medresesi  virilüp ḳırḳ 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Berḳ-zāde Bustān Efendi  yirine Lālā Şāhīn Medresesi ’ne taḥrīk 

olınduḳda ḳabūlden ibā itmekle ṣıfru’l-yed ḳalmış idi. Biñ ḳırḳ üç tārīḫinde 

ḳabā-yı vücūdı pāre-kerde-i dest-i fenā olup bī-tāc u ḳabā ‘azm-i ‘ālem-i ‘uḳbā 

eyledi. Maḥrūsa-i merḳūmede derūn-ı ḳal‘ada defn olındı.

Merḥūm-ı merḳūm zer-dūz-ı erbāb-ı ‘ulūm, müdeḳḳiḳ-ı dānişmend, ‘ilm 

1 Ürgübī S: -H.

2 S 7b.
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ü ma‘ārifle şöhrebend, leẕā’iẕ-i dünyeviyyeden mu‘riż, ṭā‘at ü ‘ibādete müte-

maḥḥıż idi.

Nūrī Efendi 

el-Mevlā Nūru’llāh. Lem‘a-i şem‘a-i vücūdı cānib-i Edrine ’den işti‘āl ve ten-

vīr-i mebāḥiẟ-i ‘ilm ü kemāle iştiġāl idüp i‘dād-ı meḥāsin-i isti‘dād ve ‘ulemā-

yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra devr-i medāris 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ on 

üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde masḳaṭ-ı re’si olan maḥmiyye-i Edrine’de Yāḳūt Paşa Med-

resesi ’ne [7b] ḫāric ile ‘āric, yigirmi iki Muḥarrem’inde Müzellef Aḥmed Efendi  

yirine yine maḥmiyye-i merḳūmede Sirāciyye Medresesi ’ne ḥareketle mübte-

hic olmış idi. Yigirmi altı Ramażān’ında Ṭaşlıḳ Medresesi  virilüp yigirmi ṭoḳuz 

Cumāde’l-ūlā’sında Cāmi‘-i ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup otuz senesi ḫilālinde 

Ḥalebiyye Medresesi ’ne vuṣūl bulup bu üç rütbede seleflerin ta‘ḳīb itmişler idi. 

Otuz dört Ṣafer’inde ẞānī İbrāhīm Efendi  yirine Üçşerefeli Medresesi ’ne terfī‘, 

otuz altı Receb’inde ‘Alī Çelebi-zāde ‘Alī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ 

biriyle tevḳī‘ olınup sene-i mezbūre Ramażān’ında Aydınī ‘Abdu’llāh Efendi  

yirine ẞīre  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olındı. Otuz sekiz Muḥarrem’inde ma‘zūl ve 

yirlerine ‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Şā-

riḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı iḥsān olınmış idi. Ḳırḳ 

üç Cumāde’l-āḫire’sinde mānend-i āḫirīn-i şu‘le-i şem‘dān meclis-i şühūddan 

nihān olup manṣıb-ı maḥlūl İmām Meḥemmed Efendi ’ye şāyān görildi.

Mevlānā-yı merḳūm “Nūrī Efendi” dimekle ma‘lūm idi.

Ḥelvācı-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd. Ḥāmidī’dür. Tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olup biñ 

otuz iki tārīḫinde ‘azm-i ‘ālem-i ‘uḳbā eyleyen Ḥelvācı-zāde Meḥemmed Efendi  

ile ‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret itmegin “Ḥelvācı-zāde Dāmādı ” dimekle meşhūr 

olmış idi. Ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Ḳara Çelebi-zāde 

Meḥemmed Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ba‘de tekmīli’l-me-

dāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz bir Şa‘bān’ında Ṣadrī Efen-

di  yirine Şāhḳulı Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, otuz dört Cumāde’l-āḫire’sinde 

Mü’eẕẕīn-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. 
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Otuz altı Ramażān’ında Malġaralı Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda 

vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  virilüp otuz yedi Ramażān’ında Baldır-zā-

de Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Yıldırım Ḫān Medre-

sesi  iḥsān olınmış idi. Otuz ṭoḳuz Şevvāl’inde Başkesen Muṣliḥü’d-dīn Efendi  

maḥlūlinden Kütāhiyye  ḳażāsı tevcīh olınduḳda ḳabūl itmeyüp ‘azl iḫtiyār ey-

ledi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ḳapluca ’da1 Ġāzī 

Ḫudāvendigār Medresesi  sezāvār görilüp bu ḥāl üzere sübḥā-şümār-ı eyyām u 

leyāl iken biñ ḳırḳ üç Şa‘bān’ında intiḳāl ve raḥmet-i Raḥmān’a isti‘cāl itdükle-

rinde Ḥażret-i Emīr  merḳad-i münīri ḳurbinde reh-güẕārda defn olınup medre-

se-i maḥlūleleri Piyāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı.

Mevlānā-yı merḳūm müşāreket-i emẟālle ma‘lūm, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns 

ü ülfet, süfre-güşā-yı ni‘met, merd-i ṣāḥib-himmet, saḫī vü kerīm, müşfiḳ u 

ḥalīm idi.

Ni‘metu’llāh Efendi 

el-Mevlā Ni‘metu’llāh. Nihāl-i vücūdı ḫāk-i pāk-i Edrine ’den nümāyān ve 

zülāl-i feyż-i ‘irfānla ser-sebz ü reyyān olup intisāb-ı muḳaddimāt-ı ‘ulūm u 

fünūn ve iktisāb-ı levāzım-ı mefrūż u mesnūn itdükden ṣoñra ba‘ż-ı ‘ulemādan 

mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe med-

reseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi beş tārīḫinde 

masḳaṭ-ı re’si olan belde-i merḳūmede İbrāhīm Paşa Medresesi  virilmiş idi. 

Otuz iki Şa‘bān’ında Bülbül-zāde Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine 

Ṭaşlıḳ Medresesi ’ne taḥrīk olınup otuz beş Cumāde’l-āḫire’sinde Bustāncılar 

Ḫˇācesi Aḥmed Efendi  yirine Ḥalebiyye Medresesi  tevcīh olınmış idi. Ḳırḳ üç 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde rūḥ-ı revānı ‘āzim-i cennāt-ı na‘īm ve firdevs-i a‘lāda muḳīm 

oldı. Medrese-i maḥlūlesi Ramażān Efendi ’ye virildi. 

Mevlānā-yı mezbūr [8a] ‘ilm ü ṣalāḥ ile meşhūr idi.

Ḳadrī-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi 2

el-Mevlā Zeynü’l-‘ābidīn ibnü’l-mevlā es-Seyyid ‘Abdu’llāh ibnü’s-Seyyid 

1 S 8a.

2 Evvelu müderrisin bi-medreseti Ḳādiriyye  der-Burusa . [H nüshasında bu kayıt yoktur.]
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‘Alī. Zīver-i Şaḳā’iḳ-ı Nu‘māniyye  olup ṭoḳuz yüz elli beş tārīḫinde intiḳāl-i 

dār-ı āḫiret eyleyen Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’l-ḳādir Efendi ’nüñ dāmādı olup 

‘ulemā-yı1 devlet-i Sulṭān Selīm Ḫān-ı ẞānī ’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ 

iden Burusevī es-Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi ’nüñ ferzend-i kihteri olmaġın “Ḳad-

rī-zāde Efendi” dimekle şehīr ve bu ‘unvānla ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr olmış idi. 

Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-murād 

olup ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl 

ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra maḥrūsa-i Burusa ’da ceddi vaḳfı olan 

Ḳādiriyye  Medresesi  ibtidā ḫāric i‘tibārıyla bunlara i‘ṭā ve ol medrese-i celīlede
ــא 2 درس  رس  ــ -olmışlar idi. Biñ ṭoḳuz Muḥarrem’inde Burusa Yeñişeh اول 

ri ’nde Süleymān Paşa Medresesi ’ne naḳl olındılar. Yigirmi Ramażān’ında 

Ḳara Ḥabīb Efendi  yirine ber-vech-i mevleviyyet Aṭranos  ḳażāsı ‘ināyet olın-

mış idi. Yigirmi üç Cumāde’l-ūlā’sında Gemlik  ḳażāsına naḳl olınup yigirmi 

beş Muḥarrem’inde ‘azl olınduḳlarında yirlerine selefleri Ḥabīb Efendi ḫalef 

oldı. Yigirmi altı Şevvāl’inde Kite  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup yigirmi sekiz 

Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine selefleri Ḥabīb Efendi mevṣūl oldı. Yigirmi 

ṭoḳuz Şevvāl’inde Ṣofcı Şeyḫ-zāde ‘Alī Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı iḥsān 

olınup otuz bir Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine ‘Avnī ‘Oẟmān Efendi  vāṣıl 

oldı. Otuz üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Başkesen Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Mar‘aş  

ḳażāsı tevcīh olınup otuz beş Muḥarrem’inde ‘azl ve yirlerine Seyyid Maḥmūd 

Efendi  vaṣl olındı. Otuz altı Cumāde’l-ūlā’sında Ramażān Efendi  yirine ẟāni-

yen Kite  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Ḳırḳ dört Rebī‘ü’l-āḫir’inde fevt olup 

manṣıb-ı maḥlūl Girih-gīr-zāde İbrāhīm Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı feżā’il-rüsūm, kerīmü’l-aḫlāḳ, ṭayyi-

bü’l-a‘rāḳ idi.

1 ‘ulemā-yı H: -S.

2 “Burada ders okutan ilk müderris.”
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Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi {Ḥasībī} 

el-Mevlā1 es-Seyyid Meḥemmed ibnü’l-mevlā Şeyḫü’l-İslām Ḥüseyn. 

‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de 

merḳūm Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı mih-

ter-i ercmendi Ḥasībī  muḫalleṣ Seyyid Meḥemmed Efendi’dür. Taḫṣīl-i ‘ilm 

ü ‘irfāna kūşiş ve tekmīl-i ādāb-ı fünūna verziş idüp Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zā-

de Meḥemmed Efendi ’den mülāzemetle be-kām olup biñ on üç Şevvāl’inde 

Bī-endām Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine ḳırḳ aḳçe ile Ḫıżr Çelebi Medresesi  

virilmiş idi. On sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde yirlerinde ḫāric i‘tibār olınup yigirmi 

üç Ramażān’ında Motonī Aḥmed Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi ’ne rev-

naḳ-baḫşā, yigirmi dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ayaşī Ḥabīb Efendi  yirine Meḥem-

med Aġa Medresesi ’ne2 zīnet-efzā olmışlar idi. Yigirmi yedi Receb’inde Ebū 

Sa‘īd Efendi yirine Üsküdar Mihrümāhı Medresesi  virilüp yigirmi ṭoḳuz 

Muḥarrem’inde Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi 3 yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den bi-

rine sāye ṣalup otuz bir Receb’inde Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine Ḫānḳāh 

Medresesi ’n cāygāh itmişler idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Şirvānī Şerīf 

Efendi  maḥlūlinden Ayaṣofıyya-i Kebīr Medresesi  ile tevḳīr olınup otuz dört 

Ṣafer’inde Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biri-

ne terfī‘, otuz beş Cumāde’l-āḫire’sinde Mu‘īd Aḥmed Efendi  yirine Dārü’l-ḥa-

dīẟ-i Süleymān Ḫānī  ile tevḳī‘ olınmışlar idi. Otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Ḫıṣm Yaḥyā Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsı şāyān görilüp otuz sekiz 

Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine selef-i sālifleri Beñli ‘Abdü’l-ġanī [8b] Efendi  

mevṣūl oldı. Otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde Yaṣdıġac Muṣlihü’d-dīn Efendi  maḥlūlin-

den Mudanya  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olınup ḳırḳ bir Şevvāl’inde Bülbül-zāde 

‘Abdu’llāh Efendi  yirine maḥmiyye-i Edrine  ḳażāsı mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü 

imżāları olduḳda arpalıḳları maḥrūsa-i Burusa  ḳāḍīsi Çāvuş-zāde İbrāhīm 

Efendi  manṣıbına ilḥāḳ olınmış idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Çivi-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi yirine İstanbul  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Kürd Ḳāsım 

Efendi  mevṣūl oldı. 

1 S 8b. 

2 revnaḳ-baḫşā, yigirmi dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ayaşī Ḥabīb Efendi yirine Meḥemmed Aġa Medresesi ’ne H: 

-S.

3 Efendi S: -H.
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Sebeb-i Nefy-i Ṣāḥibü’t-terceme

Ḳırḳ üç Receb’inde pādişāh-ı ‘ālem-penāh ya‘nī Sulṭān Murād Ḫān -ı en-

cüm-sipāh ḥażretleri seyr-i Burusa  ārzūsıyla ‘azm-i rāh idüp ḳaṣaba-i İzniḳ ’e 

vuṣūllerinde ḳaṣaba-i mezbūre ḳāḍīsi istiḳbālde tehāvün ü taḳṣīr itdüginden 

mā‘adā şākīleri daḫı ẓāhir olmaġla cübbe ve destārı ile dervāze-i ḥiṣārda berdār 

olınmaḳ muḫtār-ı ṭab‘-ı ‘ālīleri olmış idi. Binā’en ‘aleyh erbāb-ı ṭarīḳ ḫuṣūṣ-ı 

meẕkūreden nev‘en muġayyerü’l-ḫāṭır olup yir yir efendiler ‘aḳd-i encümen-i 

cem‘iyyet idüp güft ü gūya başlamışlar idi. İttifāḳ ol eẟnāda ṣāḥibü’t-terceme 

ḳāḍī efendi żiyāfet tertīb eyleyüp vücūh-ı ‘ulemā ve müftī efendi bir yire gel-

düklerinde muḳteżā-yı ḥāl üzere bu bābda niçe kelimāt ẓuhūrı ba‘ż-ı ḫuṣūm 

şu‘besi ile cülūs tedbīrine ḥaml olınup Vālide Sulṭān  ḥażretlerine iḫbār itdükle-

rinde anlar daḫı Burusa  cānibine mektūb irsāl eylemişler1 idi. Şehenşāh-ı Cem-

cāh ḥażretleri cānib-i berden mürāca‘ata şitāb buyurup sarāy-ı ‘āmire aṣḥābına 

nūr-ı sürūr ilḳā itdükleri gicenüñ ṣabāḥında Müftī Ḥüseyn Efendi  Mekke -i 

Mükerreme ’ye gitmek nāmıyla sebük-bār nefy ü iclā belāsına mübtelā olmaġın 

hemān ol gice ṣāḥibü’t-terceme ḳāḍī efendi daḫı cezīre-i Ḳıbrıs ’a taġrīb ile 

ta‘ẕīb olınup yirleri Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi ’ye naṣīb oldı. Te’ẟīr-i 

kürbet ü ġurbet ile pister-i maraż-ı mevte fütāde olup biñ ḳırḳ dört Cumā-

de’l-ūlā’sında Lefḳoşa ’da vāḳi‘ Ayaṣofıyya  nām ma‘bed-i raḥmet-mirṣad pīşgā-

hında ferş-i türāba rū-nihāde oldı. Ol eẟnāda Bahāyī Efendi  Ḥaleb  ḳażāsından 

ma‘zūlen cezīre-i mezbūreye nefy olınduḳlarında bu tārīḫi dimişlerdi:2

Mıṣrā‘

Menzil Firdevs ola el-Fātiḥa3

Mevlānā-yı mütercem, vādī-i ẓarāfetde ‘alem, ma‘ārifi müsellem, ṣalābet ü 

istiḳāmet ile meşhūr-ı ‘ālem, naḫl-i ser-sebz-i ṭayyibü’l-a‘rāḳ, maḫdūm-ı pe-

sendīde-aḫlāḳ idi.

Āẟārlarından Ḥasībī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları vardur. Bu iki beyt 

andan nümūnedārdur:

1 eylemişler H: itmişler S.

2 dimişlerdi H: dimişlerdür S.

א 3 دوس او ا ل 
 Vezin gereği “menzil” kelimesi “menzili” okunmalıdır ancak şair tarihin sayı değerini göz önünde tuta-

rak bu şekilde kullanmıştır.
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Beyt

Ġaraż yoluñda şehā ḫāk-i pāyuñ olmaḳdur

Yirümde ḳorsa eger rūzgār-ı nā-hemvār 

Ve lehu

Döşendi aṭlas-ı sürḫ-i sirişk meydāna

Dil intiẓārda teşrīf-i şāh-ı ḫūbāna

Kirli Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd. Medīne-i Ḳonya ’dan bedīdār ve “Kirli Maḥmūd Efen-

di ” ‘unvānıyla şöhret-şi‘ār olmış idi. Ṭarīḳ-ı sa‘adet-refīḳde ḳaṭ‘-ı nişīb ü firāz 

iderek ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzemetle şerefin iḥrāz ve pāye-i erba‘ine dek tek 

ü tāz idüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ yigirmi bir Ramażān’ında 

Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Silivri ’de Pīrī Paşa Medresesi  ḫāriciy-

le kām-revā, yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine 

Berġos ’da Meḥemmed Paşa Medresesi  sezā görildi. Sene-i meẕkūre Cumā-

de’l-ūlā’sında Çuḳacı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Selanik  fetvāsına gönde-

rilüp otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl olınup yirleri ‘Abdü’n-nebī Efendi ’ye 

virildi. Otuz sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bıdıḳ Meḥemmed Efendi  yirine masḳaṭ-ı 

re’si olan Ḳonya  ḳażāsı iḥsān olınup otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yir-

lerine Ḳuṭb İbrāhīm Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken 

biñ ḳırḳ dört Cumāde’l-ūlā’sında intiḳāl ve ‘ālem-i ervāḥa [9a] isti‘cāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı fühūm, maḥmūdü’l-ḫiṣāl, 

memdūḥü’l-fi‘āl, ‘ālim-i ‘āmil, ṣāliḥ-i ṣāf-dil idi.

Çeşmī Meḥemmed Efendi {Çeşmī} 

el-Mevlā Meḥemmed ibn el-Ḥāc Süleymān. Vālidleri el-Ḥāc Süleymān  tüc-

cār-ı ẕevī’l-iḳtidārdan Aydın  sancaġına tābi‘ Gegri  nām ḳaṣabadandur. Ṣāḥi-

bü’t-terceme daḫı ḳaṣaba-i meẕkūrede neşv ü nemā ve āb-yārī-i feyż-i Ḫudā ile 

cilve-nümā olup ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilme duḫūl ḳaṣdıyla Dārü’s-salṭanati’l-‘a-

liyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye vuṣūl bulup Birgili Muṣṭafā Efendi ’den 
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mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olmış idi. Ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe med-

reseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken sālik-i semt-i ḳażā ve mālik-i 

ezimme-i ḥükm ü imżā olmaġın Rūmili  ḳalem-revinde birḳaç beldeye ḳāḍī ol-

duḳdan ṣoñra Belġrad  ḳażāsında daḫı ḥākim olduḳlarında belde-i meẕkūrede 

tezevvüc ve tavaṭṭun itmişler idi. Ol eẟnāda Murād Paşa  Budin  vālīsi olmaġla 

ḫıdemātında bulınmaḳ taḳrībiyle intisāb eyleyüp biñ on beş Şa‘bān’ında ṣa-

dāret-i ‘uẓmāya naḳl olınduḳlarında ṣāḥibü’t-tercemeyi Dārü’s-salṭana ’ya bile 

götürüp on altı Ṣafer’inde Laṭīf-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḳalender-ḫā-

ne Medresesi ’n i‘ṭā buyurmışlar idi. Sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-evvel’inde ṣadr-ı 

a‘ẓam-ı mezbūr Celālī def‘i-çün Ḥaleb ü’ş-şehbā  cānibine revān olduḳda ṣāḥi-

bü’t-tercemeye ordu-yı hümāyūn ḳāḍīliġın iḥsān buyurmalarıyla medreseleri 

Celeb Muṣṭafā Efendi ’ye tevcīh olındı. Şehr-i Şehbā’ya vuṣūllerinden ṣoñra 

sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde ḳırḳ gün żabṭī olan Manav Hidāyet Efendi  

yirine serdār-ı ekrem irādesiyle belde-i meẕkūre ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olın-

mış idi. On sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ve yirlerine Ayaşī Aḥmed Efendi  vaṣl 

olındı.1 On ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Edhem-zāde Şeyḫī Efendi  yirine maḥrū-

sa-i Burusa  ḳażāsına ḥākim olup yigirmi Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine 

‘Alī Çelebi-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. Yigirmi üç Receb’inde Baḥẟī 

Meḥemmed Efendi  yirine Edrine  ḳażāsı ḥükūmetiyle tekrīm olınup sene-i 

meẕkūre Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Ṣarı Ḫˇāce Meḥemmed Efendi  vāṣıl 

oldı. Otuz bir Receb’inde Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi  yirine ḥākim-i Dārü’s-salṭa-

na olmışlar idi. Otuz iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine Biber Birāderi 

Ḥasan Efendi  ḳāḍī-i İstanbul  oldı. Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında ḫalefleri yirine 

ẟāniyen Ḳosṭanṭıniyye  ḳażāsı tevcīh olınup sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

müteḳā‘id ve yirlerine ẟāniyen selefleri Ṣāliḥ Efendi  müteṣā‘id oldı. Otuz altı 

Muḥarrem’inde Anaṭolı  pāyesi  iḥsān olınup otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ḫalef-

leri Ṣāliḥ Efendi’ye Anaṭolı ṣadāreti  tevcīh olınduḳda bunlar “Baña ġadr oldı.” 

diyü pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerine ref‘-i ruḳ‘a-i iştikā itdüklerinde māh-ı 

mezbūruñ on altıncı2 güni Mekke -i Mükerreme ’ye gitmeleri içün fermān ṣādır 

olup māh-ı merḳūmuñ yigirmi altıncı güni yine ‘afv olındı. Ḳırḳ Şa‘bān’ında 

‘Azmī-zāde Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden Silistre  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olınup 

ḳırḳ bir Muḥarrem’inde Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine bi’l-fi‘l 

1 S 9b.

2 on altıncı S: altıncı H.
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Anaṭolı ḳāḍī-‘askerligi ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp sene-i meẕkūre Ṣafer’inüñ 

yigirmi altıncı ẞülāẟā güni ḍaḥve-i kübrāda “Rūmili ṣadrı olan Aḫī-zāde Ḥü-

seyn Efendi  mübtelā olduġı ḳarḥa-i cān-güdāz zaḫmından vefāt itdi.” diyü 

ma‘rūż-ı pāye-i serīr-i sulṭānī olduḳda ṣāḥibü’t-terceme Rūmili ṣadrına menḳūl 

ve yirlerine Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl olmış iken irtesi Erba‘ā güni 

ḫiffet-i maraż mesmū‘-ı pādişāhī olmaġın ḳabīl-i ġurūbda muḳarrer buyrul-

duġı ḫaṭṭ-ı şerīf vārid olup bunlar ḫalefleri Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine 

ẟāniyen Anaṭolı ṣadrına i‘āde ve yirlerine [9b] selefleri Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  

rābi‘an ḳarār-dāde olmaġla vaḳt-i ‘işāda rūz-nāmeler girü yirlü yirine geldi. Se-

ne-i meẕkūre Receb’inde ḫalefleri Ḥüseyn Efendi def‘a-i rābi‘ası yirine ẟāniyen 

Rūmili ṣadāretine naḳl olınup yirlerine ẟāniyen Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi 

ḫalef oldı. Bir haftadan ṣoñra ‘azlden mā‘adā nefy ü iclā ve yirleri ẟāliẟen Ḳara 

Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi ’ye sezā görildi. Ba‘de’l-‘afv İstanbul ’da men-

zillerine vuṣūllerinden ṣoñra biñ ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde dār-ı fenādan 

intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl itdiler. ‘Āşıḳ Paşa  ḳurbinde menzilleri bāġçe-

sinde reh-güẕāra nāẓır i‘dād olınan türbe-i maḥṣūṣada defn olındılar. 

Mevlānā-yı merḳūm āşinā-yı sevāḥil-i deryā-yı ‘ulūm, fünūn-ı resmiyyede 

emẟāli ile müşārik olduḳlarından mā‘adā erbāb-ı himmetden ġayūr ādem idi. 

Bir gözi ‘alīl olmaġın Çeşmī  maḫlaṣın iḫtiyār itmişler idi. 

Āẟārlarından eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları vardur. Bu iki beyt güftārlarındandur:

Naẓm

Derd-i sīnem şem‘-i meclis gibi sūzān eyledi

Ġuṣṣa daḫı göñlümi ney gibi nālān eyledi

Baġrumı miḥnet ṣurāḥīveş ṭolu ḳan eyledi

Fikrümi ṭaġıtdı ġam ‘aḳlum perīşān eyledi

Emīr ‘Alī Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid ‘Alī. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve “Emīr ‘Alī Efendi ” 

dimekle meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘ārife kūşiş ve tekmīl-i ādāb-ı nefse 

verziş eyleyüp ‘ulemā-yı ‘asrınuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup 
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devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden1 ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Kürkcibaşı Medresesi  virilüp otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Āvāre-zā-

de Muṣṭafā Efendi  yirine2 masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i Burusa ’da Ḫançeriyye 

Medresesi ’ne gönderilmişler idi. Otuz bir Receb’inde Vaḳ‘a-i ‘Oẟmān Ḫānī  

sebebiyle ‘azl olınup medresesi Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi ’ye tev-

cīh olındı. Otuz iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳaraḳız-zāde ‘Alī Efendi  yirine Kütāhiy-

ye  ḳażāsı iḥsān olınup otuz beş Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Dervīş Efendi  

mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Seyyid Maḥmūd Efendi  def‘a-i 

ẟāniyesi yirine Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup otuz yedi Cumāde’l-ūlā’sında mün‘azil ve 

yirlerine Bülbül-zāde Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Otuz ṭoḳuz 

Receb’inde Malġaralı Aḥmed Efendi  yirine Saḳız  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olı-

nup ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve yirlerine Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  vaṣl 

olındı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Maġni-

sa  ḳażāsı sezā görilüp sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde ḳāżī iken dā’in-i 

ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olup yirlerine Ḥāfıẓ 

Meḥemmed Efendi  ḳāḍī oldı.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, nīk-ḫaṣlet, ṣāḥib-ṭabī‘at 

idi. Ṣābıḳu’t-terceme Seyyid ‘Alī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  ile ‘aḳd-i pey-

vend-i muṣāheret itmişler idi.3

Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-bāḳī ibnü’l-mevlā Meḥemmed. Ṣudūr-ı devlet-i Sulṭān 

Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Dāmād Meḥem-

med Efendi  merḥūmuñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi ‘Ab-

dü’l-bāḳī Efendi’dür. İ‘māl-i meleke-i Ḫudā-dād ve ikmāl-i ser-māye-i isti‘dād 

eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Ebu’l-meyāmin Muṣṭafā Efendi ’den şeref-i mülāzemete 

ḥā’iz ve ṭarīḳ-ı ṣafā-refīḳde birḳaç pāyeye fā’iz olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe med-

reseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi beş Ramażān’ında 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi  ile kām-revā olup yigirmi 

1 S 10a.

2 Kürkcibaşı Medresesi  virilüp otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine H: -S.

3 Bu cümle S nüshasında yoktur.
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ṭoḳuz Ṣafer’inde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Fāṭıma [10a] Sulṭān Medresesi  iḥsān 

olınmış idi. Otuz iki Muḥarrem’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine Pīrī 

Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup otuz üç Cumāde’l-ūlā’sında Ḳulaḳ Ḥācī Efendi  yirine 

Ḫadīce Sulṭān Medresesi ’ne şāyān görilmiş idi. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Öreke Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām ey-

leyüp otuz beş Ramażān’ında yirlerinde ibtidā altmışlı i‘tibār olındı. Otuz sekiz 

Şevvāl’inde Atlu Dāvūd Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi ’n cāygāh eyleyüp ḳırḳ 

Ramażān’ında Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī 

Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ iki Muḥarrem’inde ‘Alī Çelebi-zāde Maḫdūmı ‘Alī 

Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Sene-i 

meẕkūre Ramażān’ında Kebīrī Meḥemmed Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükū-

metiyle maḳżiyyü’l-merām olup ḳırḳ üç Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine ‘Ab-

dü’r-raḥīm Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ 

ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde intiḳāl ve riyāż-ı ḳudse isti‘cāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, “Dāmād-zāde Efendi” di-

mekle meşhūr, ṣalāḥ-ı ḥālle meẕkūr idi. 

İstanbullı ‘Alī Efendi [Ḳaṣṣāb-zāde] 

el-Mevlā ‘Alī. “Ḳaṣsāb-zāde ” dimekle şehīr ve “İstanbullı ‘Alī Efendi ” ‘un-

vānıyla ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīrdür. Muḳaddimāt-ı ‘ulūmı taḥṣīl ve levāzım-ı 

ṭarīḳ-ı ‘ilmi tekmīl idüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp aḫẕ-ı medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe 

medreseden1 ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ iki Şevvāl’inde Kātib 

Aḥmed Efendi  maḥlūlinden maḥmiyye-i Edrine ’de Emīniyye Medresesi  tevcīh 

olındı. Biñ yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Rāzī Yūsuf Efendi  yirine Üçşerefeli Medresesi  

virilmiş iken sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde selefine ibḳā olınup bunlar ṣıf-

ru’l-yed ḳalmışlar idi. Biñ sekiz Cumāde’l-āḫire’sinde Amāsiyyeli İsmā‘īl Efendi  

yirine Ḳāsım Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup on Şa‘bān’ında Tācü’d-dīn Efendi  yiri-

ne Edrine Dārü’l-ḥadīẟi ’ne gönderilmiş idi. On bir Ramażān’ında Nesīmī-zāde 

İbrāhīm Efendi  yirine ẟāniyen Üçşerefeli Medresesi ’ne vāṣıl, on iki Şa‘bān’ında 

Hidāyet Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi ’ne nā’il olup on üç Ṣafer’inde selefi 

1 S 10b.
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Hidāyet Efendi yirine Edrine Selīmiyyesi  ‘ināyet olınmış idi. On altı Ṣafer’inde 

Ḫusrev-zāde Efendi ’nüñ def‘a-i ẟāniyesi yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olı-

nup on yedi Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen Ḥüsām Efendi  mevṣūl oldı. 

Yigirmi Şa‘bān’ında Ḥalebī Muṣṭafā Efendi  yirine ẟāniyen Ḳuds-i Şerīf ḳażāsı 

ḥükūmeti müyesser olup yigirmi bir Şevvāl’inde Ümmī Sinān-zāde Meḥem-

med Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  dāmet bi’l-envāri müsevvere1 ḳażāsına 

naḳl ü tebdīl ve yirlerine Yeñişehr  ḳāḍīsi Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  taḥvīl 

ve anlaruñ yirleriyle Laṭīf-zāde Meḥemmed Efendi  tebcīl ḳılındı. Yigirmi iki 

Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ḳuds-i Şerīf  ḳāḍīsi ‘Uşşāḳī-zāde Muṣṭafā 

Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Ḳaraca Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Yigirmi 

ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Muḥteşem Rıḍvān Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  

ḳażāsı iḥsān olınup sene-i meẕkūre Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine Ebu’s-

su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Otuz Ṣafer’inde Ṣarı Muṣliḥü’d-dīn 

Efendi  yirine İzmir  ḳażāsıyla tevḳīr olındılar. Otuz bir Cumāde’l-āḫire’sinde 

ref‘ olınup yirlerine Ṭoḳuz-zāde Şeyḫī Meḥemmed Efendi  terfī‘ olındı. Otuz 

üç Ẕi’l-ḥicce’sinde ḫalefleri Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed2 Efendi  yirine Edrine  

ḳażāsına ḥākim olup otuz dört Ẕi’l-ḥicce’sinde Varna  arpalıġıyla [10b] mü-

teḳā‘id ve yirlerine Monlā Aḥmed-zāde Nūḥ Efendi  müteṣā‘id oldı. Bu ḥāl 

üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde rıḥlet 

ve ‘ālem-i ḳuds-i ḥaḳīḳīye ‘azīmet eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ḥarīṣ-i iḳtinā-yı ẟimār-ı ‘ulūm, ‘ilm ü fażlda müşārik-i 

emẟāl, maşrıḳ-ı ‘ināyetden muḳtebis-i envār-ı kemāl idi.

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh. Ṭarīḳ-ı ‘ilme sülūk ve ḳurṣ-ı i‘tibārın sikke-i isti‘dād ile 

meskūk eyledükde ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ve Kāmī-zāde Meḥemmed Efen-

di ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itdükden ṣoñra ba‘ż-ı medārisde müdāreseye 

himmet iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ yigirmi iki Ramażān’ında Belġradī ‘Alī Efendi  yirine Çāvuşbaşı Medresesi  

1 “Çepeçevre nurlar içinde olmaya devam etsin.”

2 Meḥemmed H: -S.
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ḫāricine ‘āric olup1 yigirmi altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḥasan Efendi  yirine Dāvūd 

Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Yigirmi yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥamīdī Nū-

ru’llāh Efendi  yirine ḳaṣaba-i İzniḳ ’de vāḳı‘a Sulṭān Orḫan Medresesi  şāyān 

görüldükde ḳabūlden ibā itmekle Ḳaraḳız-zāde ‘Alī Efendi ’ye sezā ve bunlar 

ṣıfru’l-yed ibḳā olındılar. Sene-i merḳūme Receb’inde Ḳāmetī ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi  yirine ẟāniyen Dāvūd Paşa Medresesi  virilüp yigirmi sekiz Muḥarrem’in-

de Edībī ‘Alī Çelebi  maḥlūlinden Etmekcioġlı Medresesi ’ne gelüp yigirmi ṭoḳuz 

Receb’inde Niksarī-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, 

otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān itmişler idi. Sene-i meẕkūre2 Rebī‘ü’l-āḫir’in-

de Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi  redd itdügi Maġnisa  ḳażāsın bunlar ḳabūl 

idüp otuz bir Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi  mevṣūl 

oldı. Otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı 

virilmiş iken otuz üç Muḥarrem’inde Ḥācī Meḥemmed-zāde3 Ḥüseyn Efendi  

yirine Diyārbekr  ḳażāsına naḳl olınup ḳażā-yı İzmir  yine selefine ibḳā olındı. 

Otuz dört Receb’inde Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yiri-

ne ẟāniyen İzmir ḳażāsına naḳlle tevḳīr olınduḳlarında yirleri Kūsec Aḥmed 

Efendi ’ye virilmiş idi. Otuz beş Receb’inde ‘azl ve yirlerine Kesriyyeli Maḥmūd 

Efendi  vaṣl olındı. Otuz sekiz Ramażān’ında Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  

yirine Üsküdar  ḳażāsı sezāvār görilüp otuz ṭoḳuz Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yir-

lerine Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Bosnevī 

‘Īsā Efendi  yirine Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsına  manṣūb ḳılınduḳda ḳabūlden 

ibā itmekle yine selefine ibḳā olındı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī 

Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Üsküdar  ḳażāsı rıżā-dādeleri olup ḳırḳ üç 

Şevvāl’inde müteḳā‘id ve yirlerine Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  mü-

teṣā‘id oldı. Ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl 

ve ‘ālem-i ‘uḳbāya vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı mezbūr “Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi ” dimekle meşhūr, vaḳūr u edīb, 

pīr-i münevverü’l-meşīb idi.

1 yigirmi iki Ramażān’ında Belġradī ‘Alī Efendi  yirine Çāvuşbaşı Medresesi  ḫāricine ‘āric olup H: -S.

2 S 11a.

3 Ḥācī Meḥemmed-zāde H: Ḥācī-zāde S.
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Naḳībü’l-eşrāf ‘Allāme Şeyḫī Efendi [Meḥemmed] {Şeyḫī} 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed ibnü’l-mevlā1 es-Seyyid Maḥmūd. Ṣudūr-ı 

devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm 

Naḳībü’l-eşrāf Şerīf Efendi  merḥūmuñ ‘ammu-zādesi naḫl-i bāsıḳ-ı ṭayyi-

bü’l-a‘rāḳ, serv-i ẟābit-ḳadem-i çemen-i istiḥḳāḳ, destgāh-ı ifādenüñ ‘allāme-i 

ercmendi Naḳībü’l-eşrāf Seyyid Meḥemmed Efendi  ḫıdmetleridür. Silsile-i ne-

sebleri ṭarīḳa-i Zeyniyye meşāyiḫından Seyyid Burhānü’d-dīn Efendi  cenābları-

na vā-bestedür. Āftāb-ı vücūd-ı pür-cūdı vilāyet-i Ḥamīd ’de Egirdir  nām ḳaṣaba 

maṭla‘ından burūz u ẓuhūr ve “ ‘Allāme Şeyḫī Efendi ” ‘unvānıyla ṭanīn-endāz-ı 

mesāmi‘-i cumhūr olup sinn-i temyīze resīde olduḳlarında taḥṣīl-i kemālāt-ı nef-

se mecd [11a] ü sā‘ī ve ādāb-ı mücāhedeyi kemā-yenbaġī murā‘ī olmaġla fünūn-ı 

rā’iḳayı mertebe-i lā’iḳasında taḥṣīl ve ‘ulūm-ı nāfi‘ayı ‘alā-ḥasebi’l-merātib tekmīl 

itdükden ṣoñra ‘ulemā-yı ‘aṣr ḫıdmetlerinde iştiġāl ve idāre-i kü’ūs-ı2 ḳīl ü ḳāl 

iderek Şeyḫü’l-İslām ibn Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzım 

ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ 

aḳçe medreseden munfaṣıl iken biñ oñ ṭoḳuz Ramażān’ında Nā’ib Meḥemmed 

Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā, yigirmi bir 

Ramażān’ında Baḥrī-zāde Efendi  yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne3 zīnet-efzā oldı-

lar. Yigirmi dört Ramażān’ında Sa‘īd Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān 

olınup yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Ṣıdḳī Efendi yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ bi-

rinde miḥrāb-nişīn-i taḥḳīḳ u īḳān olmışlar idi. Yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Amāsiyyeli ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  ile tekrīm, otuz bir 

Şa‘bān’ında selef-i sālifi Ṣıdḳī Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile 

ta‘ẓīm olınup otuz iki Muḥarrem’inde Motonī Aḥmed Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  

ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Otuz üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirleri Fenārī-zāde 

Şeyḫī4 Efendi’ye virildükde redd itmekle Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  ḳa-

būl eyledi. Otuz beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Mekke -i 

Mükerreme  ḳażāsı ‘ināyet olınduḳda Cem‘ī Çelebi  bu gūne tārīḫ dimişdür:

1 ibnü’l-mevlā S: -H.

2 kü’ūs S: gūş H.

3 şeref-baḫşā, yigirmi bir Ramażān’ında Baḥrī-zāde Efendi yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne S: -H.

4 S 11b.
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Mıṣrā‘

Vālī-i Ka‘be oldı bir ‘Allāme-i Ḥayder-siyer1

Lākin gitmemekle otuz altı Cumāde’l-āḫire’sinde ol manṣıb-ı celīl ile Ḳara 

Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  tebcīl ḳılınup bunlar Münşī ‘Abdü’l-kerīm 

Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsına naḳl olındılar. Otuz yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve 

yirlerine Rıżāyī ‘Alī Efendi  vaṣl olındı. Otuz sekiz Şa‘bān’ında Anaṭolı  pāyesi  

żamīmesiyle Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  üzerinden Güzelḥiṣār  ḳażāsı 

arpalıḳ ta‘yīn olınup otuz ṭoḳuz senesi ḫilālinde ‘ammu-zādeleri Naḳībü’l-eş-

rāf Şerīf Efendi  ḥażretleri manṣıb-ı celīl-i neḳābeti bunlara ferāġat ve te’kīd-i 

‘alāḳa-i maḥabbet içün ‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret itmişler idi. Manṣıb-ı neḳā-

bete Cem‘ī Çelebi  didügi tārīḫdür:

Mıṣrā‘

A‘lem-i āl-i ‘abā oldı naḳīb şerefā2

Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefleri Şerīf Efendi terk-i cihān-ı fānī ve ‘azm-i beḳā-

yı cāvidānī itdüklerinde mutaṣarrıf olduḳları vaẓīfe ve Dimetoḳa  ḳażāsı ar-

palıġı bunlara erzānī görilmiş idi. Ḳırḳ iki Şevvāl’inde Dervīş Ebābīl Efen-

di  maḥlūlinden Rodoscuḳ  ḳażāsı daḫı żamīme-i revātibleri ḳılındı. Ḳırḳ üç 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde sābıḳu’t-terceme Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi ’nüñ 

żiyāfetlerine duḫūl töhmetiyle deryādan3 ḳażā-yı Mekke -i Mükerreme  nā-

mıyla İstanbul ’dan ṭard u ib‘ād ve Medīne-i Münevvere  ḳażāsından munfaṣıl 

Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi  rütbe-i vālā-yı neḳābete iṣ‘ād olındı. Ḳırḳ 

dört Ramażān’ında Cidde İskelesi ’ne ḳarīb varduḳlarında mütevārī-i emvāc-ı 

baḥr-i raḥmet-i cenāb-ı melik-i Ġafūr ve ol gevher-i kān-ı ‘ilm ü ‘irfān Cidde -i 

ma‘mūrede mestūr olduġı peyām-ı bī-intiẓāmı vārid oldı. 

Mevlānā-yı müşārün ileyh efāża’llāhu şe’ābībe’l-maġfireti ‘aleyh,4 ẕāt-ı sütū-

de-sıfātı ma‘ārif ü kemālātla meşḥūn ve ṣandūḳ-ı derūnında nuḳūd-ı envā‘-ı 

feżā’il maḫzūn, envār-ı kelām-ı mu‘ciz-niẓāmı mişkāt-ı encümen-i ehl-i ‘irfān 

ve āẟār-ı aḳlām-ı müşkīn-erḳāmı mānend-i çemenzār-ı cinān, ṣafā-baḫş-ı ehl-i 

iẕ‘ān, şi‘r ü inşāda māhir, mecmū‘a-i feżā’il ü nevādir idi. 

ر  1 ى    وا כ او
א 2 ی   א او ا آل 
3 deryādan S: derbān-ı H.

4 “Allah en duru mağfiret tanelerini ona lutfetsin.”
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Āẟārlarından Şeyḫī  maḫlaṣı ile müretteb ü mükemmel Dīvān -ı belāġat-‘un-

vānları vardur. Bu eş‘ār nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur:

  ez-Ḳaṣā’id 

Ṣıfat-ı Bahār

İrişüp tāze çemen ‘arż-ı cemāl itdi bahār

Dil-ber-i nev-ḫaṭa döndi yine ṣaḥn-ı gülzār [11b]

Lāle vü nergis ile rişte-i bārānı gören

Bāġı ḳandīl ile zeyn oldı ṣanur cāmi‘vār

İrgürince ḫaber-i ḳahrını emvāca ṣabā

Biri birin baṣaraḳ çizdiler ol demde kenār

Şimdi göstermese ol deñlü n’ola şi‘r-i terüm

Var daḫı āyine-i ḫāṭır-ı fātirde ġubār

Ẓulmet-ābād-ı elemden çıḳar iḥsān eyle

Pertev-i luṭfı ṭarīḳumda idüp meş‘aledār

Ṣıfat-ı Şitā

Berfden ṣoñra açıldı felek āyīne-fām

Yüzi aġ alnı açıḳ bir güzel oldı eyyām

Sāyesinde n’ola ḫoş geçseler anuñ enhār

Ḳurdı ṣaḥrāda yine berfle eşcār ḫıyām

Ṭolıya baṣdıracaḳ sāḳi-i devrān-ı şitā

Niçe naḫl anda yıḳıldı nitekim mest-i müdām

Ṣıfat-ı Ṣubḥ

Ḫoşā ṣubḥ-ı ṭarabnākī ḫoşā vaḳt-i ẟenā-ḫˇānī

Ki dehri rūşen itdi mihr-i ‘adl-i ẓıll-ı Yezdānī
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Daḫı bir böyle gün doġmış degüldür başına ḫalḳuñ

Ḫudā gerdān idelden günbed-i gerdūn-ı gerdānı

Kemān alduḳça destüñe miẟāl-i Rüstem-i destān

Ṣanurlar burc-i ḳavse geldi ḫurşīd-i dıraḫşānī

Şehā sensin o şems-i ma‘delet kim ḥażret-i Bārī

Senüñ devrüñde ḫayra döndürüpdür ḥāl-i devrānı1

Şeb-i ẓulmüñ ẓalāmın maṭla‘-ı devletde maḥv itdüñ

Belī hengām-ı ṣubḥ irer cihāna feyż-i Rabbānī

ez-Ġazeliyyāt

Ḳarārum yoḳ sefer ḳaṣdın idelden ol semen-sīmā

Metā‘-ı ṣabrı ḫayfā bir seferli eyledi yaġma

Ḳaçan kim girye itsem ol dür-i yek-tāyı añduḳca

İki göz arasında ẓāhir olur bir ‘aceb deryā

Yolıyla eyledüm pīr-i muġāndan Şeyḫiyā  tekmīl

Müdām elde ṭoludur anuñ içün sāġar-ı ṣahbā

Ve lehu

Per-i zühd ü ma‘ārifle iden pervāz bī-hemtā

Uçar evc-i kerāmetde velāyetde olur ‘Anḳā

Bulan lü’lü-yi temkīni ḳarār-ı baḥre vāṣıldur

Miẟāl-i seyl-i seyyāl irdügiyle eylemez ġavġā

Ve lehu

İrenler gibi ‘ālī-himmet ol ṭāḳ-ı semādan geç

İdüp ḳaṭ‘-ı menāzil bu cisir-i pür-‘anādan geç

1 S 12a.
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Maḥabbet bezmine gel ḫūn-ı dil nūş it benüm cānum

Vefā cāmıyla ser-mest ol şarāb-ı dil-güşādan geç

Özüñ cām-ı ta‘alluḳdan ḫalāṣ it ey dil-i çālāk

Olur sevdā degüldür çenber-i zülf-i dü-tādan geç

Yapış sūzen gibi dāmān-ı ‘Īsā’ya tecerrüd ḳıl

İrem dirseñ sipihr-i aṭlasa tāc u ḳabādan geç

Ve lehu

Mihr-i ruḫsārına bād eyler dü zülfin perdedār

Āh elinden baña yüz göstermez oldı rūzgār

Ve lehu

Ḳıl ḳadar söz yiri yoḳ mūy-ı miyānında velī

Diḳḳat olınsa lebi söz götürür bir yirdür

Ḫāk-i rāhı ter olur eşk-i terümden o şehüñ

Gelüñ inṣāf idelüm ter düşicek yirlerdür

Ve lehu

Her ne raḳīb bāġına degse raḳīb olur

Ol şūra ḫāk-i tīrede lā-büd diken biter

Ve lehu

Būse luṭf eyle disem ol dil-rübā yüz döndürür

Luṭf ider ma‘nāda ammā ṣūretā yüz döndürür

Baḳma çarḫ-ı bī-ẟebātuñ ṣūret-i iḳbāline

Aṣılı āyīnedür ṭurmaz dilā yüz döndürür

Ḥalḳa-i ẕikre girer yüz dāne ser-gerdān ile

Rāst geldükce baña ol meh-liḳā yüz döndürür
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Görseler ol kāfirüñ zülf-i çelīpā peykerüñ

Ṣübḥa-i ṣad dāneden ehl-i riyā yüz döndürür

Rūzgār ṣarṣar-ı ḳahruñ ile geçse muttaṣıl

Ṣanma senden şem‘aveş Şeyḫī  şehā yüz döndürür

Ve lehu

Emdürür la‘lin o meh üftādesine cān virür

İstesem ammā der-āġūş-ı miyānın yan virür

Va‘de-i vaṣlı yaḳın oldı diyü şād olma kim

Esb-i nāzı zīr-i rān eylerse çoḳ meydān virür

Ve lehu

Elin būs itmege ‘uşşāḳa hergiz ol güzel virmez

Bu istiġnā begüm böyle ḳalursa bize el virmez

Ve lehu

İderken evc-i istiġnāya bī-pervā çıḳup pervāz

Göñül murġını ġāfil avladı ol gözleri şehbāz [12a]

Ve lehu

Kāküli şeb yüzi meh nāḫun-ı engüşti hilāl

Bir güzeldür depeden ṭırnaġa dek ḥüsn ü cemāl

Ve lehu

‘İbādetle hemān cennet diler Ḥaḳ’dan olup ġāfil

Ne fikre ḳulluḳ eyler zāhid-i nā-dānı gör ey dil

Ve lehu

Ruḫ-ı pür-tābuña öykünme fikrin eylesün tebdīl

Ḳulaġından çıḳarsun ol fetīli ey ṣanem ḳandīl
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Viṣāle va‘de ḳılmış necm-i baḫtumla barışmışken

Sipihriñ gerdişi ol āftābı eyledi taḥvīl

Müdām elde ṭoludur cām-ı mey noḳṣān peẕīr olmaz

Yolıyla eyledüm pīr-i muġāndan Şeyḫiyā tekmīl1

Ve lehu

‘Ömrümdür ey perī didüm ol kākül-i siyāh

Luṭf ile didi ‘ömrüñ uzun eylesün İlāh

Ve lehu

Geçemez nesne şehā sīneme peykānlardan

Cebedür işte bu hem tīġuña hem ḫançerüñe

Münkesir göñlimüzi yap yeñiden ey sāḳī

Bir iki şīşe üfür meykedede gel yirüñe

Ve lehu

Ṭut gūş-ı cānı ḳulḳul-ı ṣahbā-yı ṣāfiye

Meclisde söyler oldı ṣurāḫī ṣurāḫiye

Sāḳī-nāme ’lerinden

Gel ey mest-i peymāne-i ma‘rifet

Getür raḳṣa sāḳīyi sāġar-ṣıfat

Dilüñde senüñ sırr-ı arż u semā

Ṣunuldı saña cām-ı ‘ālem-nümā

Elüñde olup cām u rıṭl-ı girān

Terāzūdan aġsun mey-i erġavān

1 Yazar bu beyti sehven iki kez yazmıştır. Daha evvelki şekli şöyledir: 

  “Yolıyla eyledüm pīr-i muġāndan Şeyḫiyā tekmīl

  Müdām elde ṭoludur anuñ içün sāġar-ı ṣahbā” 
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Ola seyl-i meyden vücūdum tebāh

Baña olmaya bir daḫı sedd-i rāh1

O ṣahbāyı Şeyḫī’ye yā Rab içür

Anı bir ayaḳla felekden geçür

Anuñ neşvesin eylemekle ‘ıyān

Ḳabaḳ gibi Manṣūr aṣıldı hemān

Ḫaṭādur açılmaz bu pūşīde kār

Yaṣaḳdur içilmez şarāb āşkār

Nühüfte gerek sırr-ı bezm-i elest

Anuñçün süḫan cāmın itdüm şikest

İrüp ġāyetine raḥīḳ-ı kelām

Ḫumın eyledüm ser-be-mühr-i ḫitām

Ṣurāḫī-i ḫāme olup ser-nigūn

Bu meydānı ṭutdı mey-i lāle-gūn

Bitürdüm bu naẓm-ı ter-i sādeyi

Düketdüm sebūda olan bādeyi

Ḫum-ı sīne pür-meydür ammā dilā

Ḥarīfān-ı hem-meşrebe eṣ-ṣalā

Yāverī-zāde Ḳābilī Efendi  [Meḥemmed] {Ḳābilī} 

el-Mevlā Meḥemmed bin ‘Abdü’l-ġanī. Vilāyet-i Ḥamīd  a‘mālinden Isparta  

nām ḳaṣabadan ẓuhūr ve “Yāverī-zāde Efendi” dimekle zebān-zed-i cumhūr 

olmış idi. Taḥṣīl-i biżā‘a-i ‘ilmiyye ve ‘azm-i ṭarīḳ-ı resmiyye eyleyüp çār-bāliş-

nişīn-i mesned-i iftā Ṣun‘u’llāh Efendi ’den mülāzemetle kām-revā olup2 devr-i 

1 S 12b.

2 olup S: -H.
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merātib ve aḫẕ-ı merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Teẕkireci ‘Abdü’l-laṭīf 

Efendi  yirine Cānbāziyye Medresesi  ḫāricine ‘āric ve beyne’l-aḳrān şeref-i im-

tiyāz ile mübtehic olup yigirmi yedi1 Receb’inde ‘Ömer Efendi  yirine Ṭopḳa-

pusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi  virilüp yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Ṣarı 

‘Abdu’llāh Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Yigirmi 

ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Rıżāyī ‘Alī Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi 

Medresesi Ūlāsı  ile ikrām olınup otuz bir2 Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Mollā Aḥmed-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, otuz 

iki Receb’inde selef-i sālifi Rıżāyī Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den biriyle 

taḥṣīl-i ‘izz ü şān itmişler idi. Sene-i meẕkūre3 Ẕi’l-ḥicce’sinde Martolos-zā-

de Muṣṭafā Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Murādiyye Medresesi ’ne naḳl 

olınup otuz dört Ṣafer’inde Seyyid ‘Alī Çelebi  yirine İsmiḫān Sulṭān Medre-

sesi ’nde seccāde-nişīn-i ders ü ifāde, sene-i meẕkūre4 Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳabaḳu-

laḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da feyż-baḫş-ı 

erbāb-ı istifāde oldılar. Otuz altı Receb’inde Mütevellī-zāde Muṣṭafā Efendi  yi-

rine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle tekmīl-i devre-i merātib eyleyüp otuz 

sekiz Şevvāl’inde yine selef-i sālifleri Rıżāyī Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsı tev-

cīh olınmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine Serçe Ḥüseyn Efendi  

mevṣūl oldı. Ḳırḳ iki Şevvāl’inde Ḳaba Receb Efendi  üzerinden Nāzilli  ḳażāsı 

arpalıḳ virilmiş idi. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde Ḫˇāce Fesād ‘Ömer Efendi  maḥlū-

linden Selanik  ḳāḍīsi olmış iken [12b] sene-i meẕkūre Şevvāl’inde selefleri gibi 

dā’in-i ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olduḳlarında 

manṣıb-ı maḥlūle Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  ḳāḍī oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, ḥakkāk-i cevāhir-i menẟūr u mev-

zūn, ṣarrāf-ı nuḳūd-ı ma‘ārif-i gūn-ā-gūn, ekẟer-i fünūnda māhir, mecmū‘a-i 

cevāhir-i nevādir idi. 

Āẟārlarından Ḳābilī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı dürer-bārları olup bu ebyāt-ı mün-

teḫab güftār-ı belāġat-simātıdur:

1 yigirmi yedi S: biñ yigirmi yedi H.

2 otuz bir H: otuz S.

3 meẕkūre S: mezbūre H.

4 meẕkūre S: mezbūre H.
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Naẓm

Girüp o yār ile keştīye seyr ide a‘dā

Kenārdan baḳa lāyıḳ mı ‘āşıḳ-ı şeydā

Ve lehu

Yine benefşe vü sünbül açıldı gitdi şitā

Bahār ḳoḳıları geldi esdi bād-ı ṣabā

Ve lehu

İderdi bezm-i ‘ālemde felek anı da nā-peydā

Eger kendi çerāġı olmasa mihr-i cihān-ārā

Ve lehu

Egerçi zevraḳ-ı mey batdı şimdi Ḳābilī  ammā

Çıḳarur yine dūlāb ile çarḫ-ı felek anı

Nergisī-zāde Meḥemmed Efendi {Nergisī} 

el-Mevlā Meḥemmed bin Aḥmed. Rūmili  ḳużātından Nergisī Aḥmed 

Efendi ’nün necl-i necīb-i ercmendi ve ḥāṣıl-ı ‘ömr-i berūmendi Nergisī-zāde 

Meḥemmed Efendi ’dür. 

Beyt

Ḥarīm-i cāmi‘-i ehl-i ma‘ārifüñ dā’im

Maḳām-ı pākine1 bir zer çerāġdur Nergis

Sarāy-ı Bosna ’dan dīde-güşā ve miẟāl-i nergis-i şehlā ṣaḥn-ı vücūda rev-

naḳ-baḫşā olmış idi. Ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibārda zīnet-efzā-yı mecālis-i ifāde ve 

ta‘līm-i ‘ulūm u ma‘ārife āmāde olan erbāb-ı ‘ilm ve esātiẕe pīşgāhlarından 

münfek olmayup ẕekā-yı Ḫudā-dād ve sa‘y-i bī-şümār u ictihād ile mesned-

ārā-yı bezm-i isti‘dād olup mānend-i nergis-i ra‘nā ḥadīḳa-i i‘tibār-ı enāmda 

rū-nümā olduḳda vaṭan-ı aṣlīden güẕer ve Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiy-

ye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye sefer idüp ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Ḳāf-zāde Feyżu’llāh Efendi  

1 S 13a.
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merḥumuñ intisāb-ı bāb-ı şeref-me’āblarıyla ‘izzet-yāb ve naẓar-ı himmet-i 

bülendleriyle iktisāb-ı feżā’il-i bī-ḥisāb eyleyüp ḫıdmetlerinden şeref-i mülā-

zemetle mümtāz ve i‘tibār-ı kibār-ı ‘aṣr ile ḳarīn-i ‘izz ü imtiyāz olduḳdan ṣoñ-

ra devr-i medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken vādī-i 

ḳażāya sālik olmaġla Rūmili  ḳalem-revinde Ġabele  ve Mostar  ve Manastır  ve 

Yeñibāzār  ve müte‘addid menāṣıb-ı sitte-i mu‘tebereye bi-ḥaseb-i iḳtiżā’i’ṭ-ṭarīḳ 

vāṣıl ve her birinde emẟālinden ziyāde tekrīm ile merāma nā’il olup biñ ḳırḳ 

dört Receb’inde pādişāh-ı ‘ālī-nijād Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretleri Revān Sefe-

ri ’ne müteveccih olduḳlarında veḳāyi‘-nüvīs ta‘yīn olınmış idi. Sene-i meẕkūre 

Şevvāl’inde Gekibuze  menziline vuṣūllerinde atdan düşmekle bād-ı semūm-ı 

ecel-i bī-emān ile gülistān-ı ‘ömr-i nāzenīn berbād u perīşān olup ḳāmet-i 

serv-i ra‘nāsı üftāde-i ḫāk ü ḫūn ve ol ḳaṣaba mezāristānında medfūndur: 

Beyt

Lafẓen ü ma‘nen didüm tārīḫini

Āh biñ ḳırḳ dördde göçdi Nergisī1

tārīḫin naḳş-ı kitābe-i seng-i mezārı itmişlerdür. 

Mevlānā-yı merḳūm ḥarīṣ-i iḳtinā-yı ‘ulūm, ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile meşhūr-ı 

‘ālemiyān, vādī-i şi‘rde bī-mu‘ādīl-i aḳrān, cihet-i inşā ve ḥüsn-i edāda muḥay-

yerü’l-‘uḳūl ve pesendīde-i kümmelīn-i fuḫūl idi.

Āẟār-ı celīlesinden Münşe’āt -ı mekātib-i merġūbeleri ve Ḫamse  ismiyle mü-

semmā Nihālistān  ve İksīr-i Devlet ,2 ve Ḳānūnu’r-reşād  ve Meşāḳḳu’l-‘uşşāḳ  ve 

Ġazavāt-ı Mesleme  nām edā-yı rengīn ve ta‘bīr-i dil-nişīn ile ḥikāyāt-ı ‘acībe 

ve veḳāyi‘-i ġarībeyi ḥāvī beş te’līf-i laṭīfleri daḫı vardur ki erbāb-ı ma‘ārif bey-

ninde merġūb bir eẟer-i sütūde-üslūbdur. Vādī-i ḫoş-nüvīsde daḫı mānend-i 

ḫāme-i mu‘ciz-raḳam mümtāz u müsellem olup āẟār-ı ḳalemi olan kütüb-i 

celīlü’l-i‘tibār çārsū-yı raġbet-i fużalāda girān-ḳadr ü bahādār ve mā-bihi’l-if-

tiḫārdur:

Ḥayāt-ı tāze virdi fenn-i ḫaṭṭ u şi‘r ü inşāya

Mesīḥāsā Meḥemmed Nergisī -i mu‘cize-gūyā

כ 1 ى  ق دوردده כ כ   آه 
2 Bu eserin diğer adı İksīr-i Sa‘âdet’tir. Bkz. Bahir Selçuk, “NERGİSĪ, Mehmed”, Türk Edebiyatı İsimler 

Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/inde’.php?sayfa=detayRebī‘ü’l-āḫirdetay=310 
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ve sür‘at-i taḥrīri daḫı taḳrīrden dūrdur. Ḥattā yevmen mine’l-eyyām Sulṭān 

Bāyezīd [13a] Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi ’nden ‘Avāmil ’i māşiyen taḥrīre bed’ idüp 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi ’ne gelince itmām itdügi ẟiḳātdan mer-

vīdür. Ḫuṣūṣā ḳırḳ günde bir Tefsīr-i Ḳāḍī  taḥrīr itdügi ve eyyām-ı ḳalīlede bu 

gūne envā‘-ı kütüb taḥrīri ḥayret-efzā-yı ḫaṭ-nüvīsān-ı tīz-destāndur. Bunlar-

dan mā‘adā Nergisī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı ābdārı vardur. Bu ebyāt andan nümūne-

dārdur:

ez-Ḳaṣā’id-i Ṣıfat-ı Şitā

Cihāna virdi Ḫudā bir seḥer yine zīver

Döşendi ṣaḥn-ı zemīne beyāż dībālar

Aġardı1 penbe-miẟāl oldı berfle ṣaḥrā

Nitekim sīne-i zibā-yı yār-ı sīmīn-ber

Temūz yaḳmış idi sīnesinde bāġun dāġ

Şitā teraḥḥum idüp penbe ḳor o dāġa meger

ez-Ġazeliyyāt

Yanardı nār-ı ġamla cism-i ṣad pārem kebābāsā

Eger saḳḳā-yı dīde dökmeyeydi eşki ābāsā

Çekilmez şehd-i la‘lüñden süveydā-yı dil-i ‘āşıḳ

Ne deñlü men‘ olınsa cān atar yine ẕübābāsā2

Ṭoḳınduḳca ḫayāl-i ebruvānuñ rişte-i cāna

Fiġān eyler dil-i şūrīde derdinden rebābāsā

Ne ma‘nālar ne sözler mündericdür safḥa-i dilde

Egerçi ṣūret-i ẓāhirde ḫāmūşam kitābāsā

Gezer elden ele sāġar gibi ey Nergisī  şi‘rüñ

Neşāṭ-efzā olur yārāna mażmūnuñ şarābāsā

1 Aġardı S: Āḫir H.

2 S 13b.
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Ve lehu

Hem-nişīni her kimüñ bir māh-ı mihr-endām olur

Gicesi Ḳadr olur anuñ gündüzi bayram olur

Fülk-i dil ḳalmaz kenār-ı baḥr-i ġamda Nergisī 

İrişür ‘ummān-ı vaṣl-ı dil-bere eyyām olur

Ve lehu

Bedre degül nigāhı cihānuñ hilāledür

Noḳṣanadur naẓarları ṣanma kemāledür

Ve lehu

Ararken defter-i gülde maḥall-i ‘ārıż-ı yārı

Ṣabā birbirine ḳatdı seḥer evrāḳ-ı gülzārı

Gökdereli-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve “Gökdereli-zāde Efendi” 

dimekle meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i ‘ilme muvaffaḳ ve erbāb-ı isti‘dāda mülḥaḳ 

olup ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzım ve ḳaṭ‘-ı ṭarīḳa ‘āzim olduḳda devr-i merātib 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz 

beş Ramażān’ında Derzī-zāde Bustān Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i 

merḳūmede ‘Īsā Beg Medresesi  ile kām-revā olmış idi. Otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’in-

de yirinde dāḫil i‘tibār olınup sene-i mezbūre Ramażān’ında müteḳā‘id olup yiri 

Ḳızıḳlı Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Ḳırḳ Receb’inde Ḳoyun Nā’ibi Meḥem-

med Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olınup ḳırḳ iki Muḥarrem’inde 

ma‘zūl ve yirlerine Mecdī ‘Alī Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde ‘Acem 

‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine Ḳayṣeriyye ḳażāsına vuṣūl bulmış iken sene-i meẕkūre 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde pādişāh-ı ‘ālem-penāh Sulṭān Murād Ḫān -ı encüm-sipāh ḥaż-

retleri şevket ü ‘aẓametle Revān Seferi ’ne ‘azīmet buyurup ḳaṭ‘-ı menāzil iderek 

Ḳayṣeriyye  ḳażāsına duḫūllerinde ẕeḥā’ir tedārikinde tehāvün ü taḳṣīr töhmetiyle 

Murtażā Paşa  ġamz eyleyüp maẓhar-ı ġażab-ı ḫusrevānī olmaġla māh-ı merḳū-

muñ yigirmi beşinci güni diyār-ı ‘ademe gönderildi. 
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Mevlānā-yı mezbūr ma‘ārif ile meşhūr, nīk-ḫaṣlet, merd-i ṣāfī-ṭaviyyet idi. 

‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-‘azīz ibnü’ş-Şeyḫ Ḥüsāmü’d-dīn  el-‘Uşşāḳī. Kibār-ı meşā-

yiḫ-ı ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye ’den olup civār-ı salṭanat-ı ‘aliyyede Ḳāsım Paşa ḳaṣaba-

sı nda vāḳı‘a zāviyelerinde seccāde-nişīn-i irşād ve ḳuṭb-ı dā’ire-i efrād iken elf-i 

kāmil ḥudūdında ‘azm-i ‘ālem-i ‘uḳbā eyleyen tecelliyāt-ı ilāhiyyenüñ dil ü cān 

ile müştāḳı eş-Şeyḫ Ḥüsāmü’d-dīn el-‘Uşşāḳī  ḥażretlerinüñ maḫdūm-ı ẟānī-i 

feżā’il-i perveri ve tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan ‘Uşşāḳī-zāde Muṣṭafā 

Efendi ’nüñ birāder-i kihterleridür. Taḥṣīl-i ‘ulūm u ma‘ārifde beẕl-i ictihād ve 

āb-yārī-i feyż-i Ḫudā-dād ile tekmīl-i meleke-i isti‘dād eyledükden ṣoñra [13b] 

‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup aḫẕ-ı medā-

ris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz Ṣafer’inde Kevākibī-zāde İbrāhīm Efendi  yirine 

Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile sa‘īd olup otuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Naḳş-

bend-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Pīrī Paşa  dārü’l-ifādesine revnaḳ-baḫşā, 

otuz iki Muḥarrem’inde Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  yirine Murād Pa-

şa-yı Cedīd Medresesi ’ne zīnet-efzā olmışlar idi. Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında 

tafṣīli Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr cem‘iyyet-i Cāmi‘-i Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed 

Ḫānī Vaḳ‘ası ’nda1 ‘alā-ṭarīḳı’n-nefy Ḳaraḥiṣār ’da Aḥmed Paşa Medresesi ’ne 

gönderilüp sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde cülūs-ı hümāyūn-ı Murād Ḫānī’de 

‘ināyet ü ‘āṭıfete maḳrūn olmalarıyla sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Rodos  

müftīsi ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  taḥillesi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nün biriyle talṭīf 

olınup otuz dört Ṣafer’inde Yāverī-zāde2 Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i 

Burusa ’da Murādiyye Medresesi  rıżā-dādeleri oldı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde selefleri Yāverī-zāde Efendi yirine İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, 

otuz yedi Şa‘bān’ında Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Üsküdar ’da vāḳı‘a 

1 H ve S Der-kenār: Cāmi‘-i  Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫānī Vaḳ‘ası  bu gūne olmışdur ki biñ otuz 

iki Receb’inde Ṣadr-ı A‘ẓam Merre Ḥüseyn Paşa  zümre-i ḳużātdan bir bī-günāhı ta‘zīr itmek ile ‘āmme-i 

‘ālem dil-gīr olup ‘ulemādan cem‘-i keẟīr Cāmi‘-i Ebu’l-fetḥ’e varup meşrū‘ u ma‘ḳūl üzre ittifāḳ ve ol 

müslim-i bī-günāhuñ ḥaḳḳını iḥḳāḳ murād itdüklerinde yeñiçeri aġası irsāl olınup ṣadme-i ḳahr ile 

cem‘iyyetlerini perīşān itdükden ṣoñra ba‘ż-ı eşrāf ‘azl ü nefy olınmışlar idi.

2 S 14a.
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Vālide Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp otuz sekiz Şevvāl’inde 

‘Abdu’r-raḥmān Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymā-

niyye ’den birine terfī‘, ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  

yirine Ḥaleb ü’ş-şehbā  ḳażāsı ḥükūmetiyle tevḳī‘ olındılar. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üze-

re güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ beş Rebī‘ü’l-evvel’inüñ on yedinci 

Aḥad güni terk-i bahāristān-ı cihān-ı fānī ve ‘azm-i gülistān-ı raḥmet-i cāvidānī 

ḳılup vālid-i mācidleri zāviyeleri sāḥasında mütevārī-i ḫāk-i ‘anber-fām oldılar.

Mevlānā-yı mezbūr mekārim-i aḫlāḳ ile meşhūr, ‘ilm ü fażīletde müşārik-i 

emẟāl, maḫdūm-ı melek-ḫiṣāl, ḫoş-ṣoḥbet, ‘ālī-menḳabet idi.

Manṭıḳī Aḥmed Efendi {Manṭıḳī} 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-monlā Zeynü’d-dīn el-‘Acemī en-Naḫcivānī. Biñ 

üç tārīḫinde māh-tāb-ı vücūdı şehr-i Şām ’dan lem‘a-nümā-yı ṣubḥ-ı ẓuhūr ve 

āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr itdükde Mollā Şeref-i Dımışḳī ’den 

kesb-i muḳaddimāt-ı ‘ulūma şürū‘ ve vāṣıl-ı netā’ic-i uṣūl ü fürū‘ olduḳdan 

ṣoñra dārü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret ve ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile birinden 

nā’il-i şeref-i mülāzemet olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye 

mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Ṣalbaş 

Ḥasan Efendi  yirine maḥmiyye-i Edrine ’de Çuḳacı Ḥācī Medresesi ’ne ḫāric ile 

‘āric, otuz Şa‘bān’ında Anḳaravī Es‘ad Efendi  yirine Ūlā-yı Ḫusrev Ketḫudā 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz bir Receb’inde Vaḳ‘a-i ‘Oẟmān 

Ḫānī  sebebiyle ‘azl olınup medreseleri Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi ’ye viril-

di. Otuz dört Ṣafer’inde ‘Ömer Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medrese-

si ’ne ḥaḳīḳ olup otuz beş Ramażān’ında yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup otuz se-

kiz Şa‘bān’ında selefi ‘Ömer Efendi yirine Edrineḳapusı ’nda vāḳı‘a Mihrümāh 

Sulṭān Medresesi  iḥsān, otuz ṭoḳuz Ramażān’ında Kebīrī Meḥemmed Efendi  

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine şāyān olmışlar idi. Ḳırḳ Cumāde’l-āḫi-

re’sinde selefi Meḥemmed Efendi yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī gö-

rilüp sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efendi  yirine Sulṭān 

Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm, ḳırḳ iki Ramażān’ında Vardarī Şeyḫ-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle ta‘ẓīm olındı-

lar. Ḳırḳ dört Muḥarrem’inde Bahāyī Meḥemmed Efendi  [14a] yirine Ḥale-
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b ü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳāḍī-zāde Şeyḫī 

Aḥmed Efendi  yirine Şām -ı  cennet-meşām ḳażāsına naḳl ve yirlerine ‘Allāmek 

Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Ol eẟnāda Şām vālīsi muṣāḥib-i şehriyārī Silaḥ-

dār Muṣṭafā Paşa  mütesellimi Çiftelerli ‘Oẟmān Aġa ’nuñ mücerred hevāsına 

tābi‘ olmayup belki īḳā‘-ı meẓālime māni‘ olmaġla beynehümāda münāfere 

vü şiḳāḳ vāḳi‘ olmaġın binā’en ‘aleyh Revān  fetḥinde donanma emri geldükde 

“Ḳāḍī efendi Ṣāliḥiyye ’de bulınmaġla donanma ḥuṣūṣında tehāvün itdüginden 

mā‘adā erkān-ı Devlet-i ‘Aliyye’ye iṭāle ider. Ḥuṣūṣā ḫıdmetinde olduġımuz 

nedīm-i şehriyārī paşa ḥażretleri her bār lisānından sālim degüldür.” diyü ‘arż 

u i‘lām itdükde paşa-yı müşārün ileyh daḫı pāye-i serīr-i şehenşāhīye ‘arż ve 

izālesini taṣvīb idicek çoḳ geçmedin ‘azlle mücāzātdan mā‘adā Mıṣr  vālīsi Ṣarı 

Ḥüseyn Paşa ’ya izālesi1 bābında fermān ṣādır olmaġla ḳırḳ beş Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Şām’a yaḳlaşduḳda ādem irsāl idüp mezbūrı diyār-ı ‘ademe gönderdi. 

Cemī‘-i mā-meleki beytü’l-māl içün aḫẕ olınup manṣıb-ı maḥlūle Diyārbekr  

kāḍīsi Bosnevī Şa‘bān Efendi  menḳūl ve anlaruñ yiri Ḳara Süleymān Efendi ’ye 

virilmiş iken ḳabūl itmemekle Dervīş Efendi  mevṣūl oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm cāmi‘-i eştāt-ı ‘ulūm, mecmū‘-ı ma‘lūmatuñ eri, 

‘arā’is-i efkāruñ şevheri, deryā-yı ṭab‘ı gevher-niẟār-ı manẓūm u menẟūr, 

ḫoş-ṣoḥbetlikle meşhūr, tevārīḫ ü muḥāḍarātda müstaḥżır, nevādir-i kelimā-

tında mübālaġātı vāfir, leṭā’ifi ṭarab-efzā ve nuḳl-i meclis-i yārān-ı ṣafādur.

Āẟārlarından ḳaṣā’id-i ‘Arabiyyeleri ve Türkī Dīvān -ı eş‘ārları vardur. Bu 

ebyāt andan nümūnedārdur:

ez-Ḳaṣā’id

Her şāḫ gösterüp yed-i beyżā Kelīmvār

Oldı miẟāl-i vādi-i Eymen şükūfezār

Faṣl-ı şebābdan dem urup rūzgār-ı pīr

İtdi nesīm sırr-ı Mesīḥā’yı āşkār

Ḳurtardı çeşm-i nergisi renc-i ḫumārdan

Zerrīn ḳadeḥ ṣunup eline sāḳi-i bahār

1 S 14b.
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Bintü’l-‘ineb didükleri kāfir ne siḥr ider

Düşdi ayaġına yine pīrān-ı tevbekār

Ṣūfī şarābı ẕemm ider ammā ne fā’ide

Acı sözüñe neş’eden evvel virür ḫumār 

Meclis ḳurınca aġzını ṭutmazsa vā‘iẓüñ

Kessün ümīdini mezeden rind-i bāde-ḫˇār

Rez duḫteriyle germ olalum sāḳiyā bu gün

Berdü’l-‘acūz-i zühd ü riyānuñ da vechi var

Ḫālī bulınması ḳadeḥi lālenüñ aña

Virmezdi seng-i ṭa‘ne ile jāle inkisār

Deryā-yı fikre ṭalsa n’ola Manṭıḳī  arar

Gūş-ı şeh-i cihāna sezā dürr-i şāhvār

ez-Ġazeliyyāt

Açılma lāleveş aġyāra rāzuñ olmasun1 ifşā

Olur zīrā baña dāġ-ı derūn ey ġonçe-i ra‘nā

Ve lehu

Baş egmez ‘āşıḳ-ı pāke düşürmez sāyesin ḫāke

El irmez gūşe-i dāmānına bir serv-i dil-keş var

Çerāġ-ı şem‘-i ḥüsninden yaḳar mihr-i cihān-ārā

Felek miẟlin getürmez bir hilāl ebrū-yı mehveş var

Ve lehu

Evrāḳını ṭaġıtdı ṣabā muṣḥaf-ı gülüñ

Ḳaldı oḳınmadı niçe evrādı bülbülüñ

1 olmasun S: olmış H.
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Beñzer ki faṣl-ı dey1 sebeb oldı bürūdete

Bir yirde görmez olduḳ ikisin gül ü mülüñ

Bir şemme bulmadı eẟer-i zülf-i yārdan

Girdi nesīm gerçi ‘urūḳına sünbülüñ

Pīrāne ser üşenme reh-i ‘ışḳa düşmedin

Zāhid elüñde yoḳ mı ‘aṣā-yı tevekkülüñ

Bir boynı baġlu bende geçer Manṭıḳī  saña

Düşse ‘aceb mi pāyuña mānend-i kākülüñ

Ve lehu

Ben neşvedār-ı mihr-i cemāl-i maḥabbetem

Mest-i ḫarāb-ı cām-ı viṣāl-i maḥabbetem [14b]

Gül-gūne-i sirişk-i dem-ālūd ile müdām

Zīnet-resān-ı çehre-i āl-i maḥabbetem

Ve lehu

‘İnānın çeşm-i giryān aldı dest-i iḫtiyārumdan

Ṣavulsun baña seng-i rāh olanlar reh-güẕārumdan

Sürersin üstine ben ḫāksāruñ raḫş-ı bī-dādı

Niçün āyīne-i ḥüsnüñ ṣaḳınmazsın ġubārumdan

Ya dest-āvīz-i miḥnetle gelür yā tuḫfe-i ġamla

Uṣandum ḥāṣılı āmed-şüd-i leyl ü nehārumdan

Niçün ġayr ola gül-çīn-i viṣālüñ ḫurrem olmışken

Gülistān-ı cemālüñ feyż-i çeşm-i eşk-bārumdan

1 dey S: du‘ā H.
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Ne ṭāli‘dür ki çeşm-i ḫˇābnāk-i baḫtum açılmaz

Ḳıyāmet fitnesi bīdār olurken āh u zārumdan

Eküp tuḫm-ı maḥabbet bār-ı miḥnet ḥāṣıl itmekdür

Ṣorarsañ Manṭıḳī  bāġ-ı cihānda kārzārumdan

Ve lehu

Şem‘-i bezm arturmasun pervānenüñ germiyyetin

Rūzgār eyler perīşān ḳorḳarum cem‘iyyetin

Şerbet-i telḫ-i cefādan ḥiṣṣedār olduḳ yeter

Bilsek ey sāḳī mey-i luṭfuñ daḫı keyfiyyetin1 

Şöyle telḫ itdi meẕāḳ-ı cānı zehr-i ġuṣṣa kim

Ṭoymaz oldı ḫaste-dil āb-ı ḥayātuñ leẕẕetin

Sāyesin dervīş-i bī-berg ü nevādan dūr iden

Ṣaḳlasun ārāyiş-i tābūta naḫl-i ḳāmetin

Manṭıḳī  ‘ālemde yoḳ bū-yı ḥaḳīḳatden eẟer

Beñzer eczā-yı vücūduñ aldılar ḥāṣṣiyyetin

Ve lehu

‘Andelībüñ alma ey gül eşk-i çeşm-i pür-nemin

Naḳş iden āb üzre naḳş itmiş güzellik ‘ālemin

Başına tel ṣoḳdı maġrūrāne sünbül gör hele

Rūzgāruñ pençesinden ḳurtarur mı perçemin

Ḳoynına girdi ṣabā āheste āheste gülüñ

Bir birine ḳatdı bülbül naġme-i zīr ü bemin

1 S 15a.



248 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Ḳabża-i tesḫīrine girse ‘aceb mi rūzgār

Ḳullanur zu‘mınca Süleymān zamānuñ ḫātemin

Ve lehu

Cān ḳurtaramaz kimse o ḫūn-ḫˇāruñ elinden

Bilmem nice dil būse umar yāruñ elinden

Bir kez yüzine güldi diyü bülbül-i zāruñ

Güller yaḳasın ḳurtaramaz ḫāruñ elinden

Evvel irişen mīvesidür şāḫ-ı ümīdüñ

Seng-i sitem ol şūḫ-ı sitemkāruñ elinden

Göz dikse n’ola sūzen-i müjgānuña cānā

Çāk oldı girībān-dil aġyāruñ elinden

Kārı şeb u rūz ol şeh-i devrāna du‘ādur

Artıḳ ne gelür Manṭıḳi -i zāruñ elinden

Ve lehu

Bāġ-ı emel sebz olmadın geldük bu dehrüñ bāġına

Bu rūzgāruñ degmedük biz bir yeşil yapraġına

Ve lehu

İsterse söyünsün felegüñ meş‘al-i māhı

Dünyāya yeter sīnemüzüñ şu‘le-i āhı

Şimden girü yāhū seni ey ṣabr u taḥammül

Sulṭān-ı ġamuñ ḳalbe hücūm itdi sipāhı

Bir gün düşürür ‘ışḳ seni çāh-ı belāya

Elden ḳoma ey dil resen-i zülf-i siyāhı
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Zāhid yüregüñ ṭaş ise de gör ṭayanur mı

Bir kez hele gözden geçür ol tīr-i nigāhı

Ve lehu

Terdür dil-i mestānemüzüñ şimdi ayaġı

Mey-ḫānede beñzer ki küpe geçdi ayaġı

Cān aġzuma geldi heves-i la‘l-i lebüñle

Dād ey şeh-i ḫūbān niçe bir bāde yasaġı

Dehrüñ ṣıḳılup duḫter-i rez muḥtesibinden

Ḫūm gūşesine siñmiş iken atdı ḳapaġı

Himmet umaruz pīr-i muġānuñ nefesinden

Şevḳ āteşinüñ Manṭıḳi yā söndi çerāġı

Ḳaramanī Süleymān Efendi 

el-Mevlā Süleymān. Diyār-ı Ḳaraman ’dan ẓuhūr ve istifāża-i nūr-ı şu‘ūr 

idüp ‘ulemā-yı Rūm ḫıdmetlerinden taḥṣīl-i ma‘ārif ü ‘ulūm iderek kibāruñ 

birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz iki 

Cumāde’l-ūlā’sında Paşa-zāde Süleymān Efendi  yirine Ḫurremiyye Medre-

sesi ’ne ḫāric ile ‘āric, otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Pīr Aḥmed Efendi  yirine 

İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz dört 

Ṣafer’inde Bosnevī Ṣāliḥ Efendi  yirine Orḫaniyye-i İzniḳ Medresesi  tevcīh 

olınup ḳabūlden ibā itmegin medrese-i mezbūre Şerḥī Meḥemmed Efendi ’ye 

sezā ve bunlar ‘azle mübtelā oldılar. [15a] Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde 

Ḳıyāmī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi  virilüp 

otuz beş Ṣafer’inde Baḥẟī-zāde Dāmādı İbrāhīm Efendi  yirine Ca‘fer Aġa Med-

resesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Otuz sekiz Şevvāl’inde Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid 

‘Abdu’llāh Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup ḳırḳ Receb’inde 

Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle taḥṣīl-i 
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şevket ü şān eyleyüp ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Anḳaravī Es‘ad Efendi  yirine Zāl 

Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilmiş idi. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında ders ü devri 

tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyleyüp medrese-i1 maḥlūleleri Şa‘rānī-zāde 

Ebu’s-su‘ūd Efendi ’ye in‘ām olındı. 

Merḥūm-ı merḳūm fażīlet-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, ḫoş-ṣoḥbet, müslim-i 

pākīze-ṭıynet idi.

Mecdūr2 ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna beẕl ü ictihād ve tekmīl-i meleke-i 

isti‘dād itdükden ṣoñra ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve rāh-ı tedrī-

se ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Ḥüseyn Efendi  yirine Ḥācce Ḫātūn Medresesi  ile memnun ḳılınup otuz yedi 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ūlā-yı Mesīḥ 

Paşa Medresesi  sezā görildi. Otuz ṭoḳuz Receb’inde Manav Sinān Efendi  yi-

rine maḥrūsa-i Burusa ’da Monlā Yegān Medresesi  virildükde gitmemekle ḳırḳ 

Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl olınup medrese-i merḳūme Ḳāḍī Bustān-zāde Meḥemmed 

Efendi ’ye tevcīh olınmış idi. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Gökdereli-zāde Aḥmed 

Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olınup ḳırḳ dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde se-

lefi maḥlūlinden Ḳayṣeriyye  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Ḥamdī-zāde Luṭ-

fu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ 

ḳırḳ beş Şa‘bān’ında enfās-ı ma‘dūde-i ḥayātı tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām 

eyledi. Manṣıb-ı maḥlūl İbrāhīm Efendi ’ye virildi. 

Merḥūm-ı mezbūr keẟret-i iḥāṭa ile meşhūr, müdeḳḳiḳ-ı dānişmend, her 

fenden behremend idi.

Fetvā-emīni Çolaḳ Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Ḳırımī’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāl ve ‘ulemā-yı ‘aṣr ḫıdmet-

lerinde iştiġāl idüp Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  merḥūmdan şeref-i mülāzemet-

le kām-yāb ve def‘a-i ẟāniyelerinde fetvā emāneti ḫıdmetiyle şeref-yāb olmışlar 

idi. Ḳaṭ‘-ı merāḥil-i ṭarīḳ ve devr-i menāzil-i ders ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ aḳçe 

1 S 15b.

2 Mecdūr S: Mücāvir H. [Bu kelime ikinci te’lif aşamasına ait diğer nüshada da “Mecdūr” şeklinde oldu-

ğundan te’lif aşaması farkı değil, müstensih hatası olarak değerlendirilmiştir.]
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medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz iki Şa‘bān’ında 

Cerrāḥ Şeyḫi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Defterdār Yaḥyā Medresesi  in‘ām, 

otuz ṭoḳuz Ramażān’ında Raḥmetu’llāh Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde 

Ḥüseyn Efendi Medresesi  ile ikrām olınmışlar idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Fetvā-emīni Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne 

mevṣūl, ḳırḳ dört Ṣafer’inde ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’nün biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Sene-i meẕkūre Receb’inde Maġnisa  

fetvāsına gönderilmiş idi. Bu ḥāl üzere evḳāt-güẕār iken biñ ḳırḳ beş senesi 

ḥudūdında fevt olup yirleri ‘Abdü’n-nebī Efendi ’ye virildi.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı ‘ulūm, ṣalāḥ u taḳvāda yegāne, 

bi-taḫṣīṣ fenn-i fıḳhda müfred-i zamāne idi.

Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi 1

el-Mevlā ‘Abdu’llāh ibnü’l-mevlā ‘Ömer. Üstād-ı maḳām-ı ‘Oẟmān Ḫānī, 

‘aḳl-ı evvel ve mu‘allim-i ẟānī, tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Ḫˇāce 

‘Ömer Efendi  merḥūmuñ ferzend-i sa‘d aḫteri Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  

ḥażretleridür. Ṭoḳuz yüz ṭoḳsan iki tārīḫinde kevkebe-i ẕāt-ı kerīmleri maṭla‘-ı 

sa‘ādet ü iḳbālden lāmi‘ ve ufḳ-ı ‘izz ü mecdden ṭāli‘ olup Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā 

Efendi  merḥūmuñ ḥimmet-i ‘aliyyelerine maẓhar ve teşrīf-i mülāzemetleriyle 

ḥuliy-bend-i gerden-i fażl u hüner olmışlar idi. Ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ 

aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan2 ṣoñra biñ yigirmi se-

nesi ḫilālinde ibtidā iḥdāẟ olınan Ḫabbāziyye [15b] Medresesi  ḫāriciyle kām-

revā ve 3 ــא درس  رس  ــ  oldılar. Yigirmi iki Muḥarrem’inde Tevfīḳī-zāde اول 

Aḥmed Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā, sene-i meẕkūre 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa 

Medresesi ’ne zīnet-efzā olup yigirmi dört Muḥarrem’inde Ṣıdḳī4 Çelebi yiri-

ne Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  sezā görilmiş idi. 

Yigirmi yedi Şa‘bān’ında selefleri Ṣıdḳī Çelebi  yirine İsmiḫān Sulṭān Medre-

sesi  iḥsān olınup yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Bāḳī-zāde Şeyḫī Meḥemmed 

Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle tekrīm, sene-i mezbūre Receb’inde 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Ḫabbāziyye. Fī-sene 1020. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]

2 olduḳdan H: olduḳlarından S.

3 “Burada ders okutan ilk müderris.”

4 S 16a.
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Ṣarı ‘Alī Efendi  yirine Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  ile ta‘ẓīm olınmışlar idi. 

Yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’nün biriyle tekmīl-i devre-i merātib eyleyüp sene-i meẕkūre 

Cumāde’l-ūlā’sında Monlā ‘Alī Efendi  yirine maḥrūsa-i Edrine ’ye ḥākim ve 

revnaḳ-efrūz-ı maḥāfil ü maḥākim olup otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Uşşāḳī-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Biber Birāderi Ḥa-

san Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Receb’inde ‘Alī Çelebi-zāde ‘Abdu’llāh 

Efendi  yirine İstanbul  ḳażāsına naḳl ü tebdīl ve yirlerine selefleri ‘Alī Çele-

bi-zāde Efendi taḥvīl olınmış idi. Otuz bir Receb’inde Vaḳ‘a-i ‘Oẟmān Ḫānī  

sebebiyle ma‘zūl ve yirlerine Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi  mevṣūl oldı ve1 bunlar 

sekiz sene miḳdārı ‘uzlet ü inzivā iḫtiyār eyleyüp ḳırḳ bir Ṣafer’inüñ yigirmi 

altıncı ẞülāẟā güni Rūmili  ṣadrı Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi ’nüñ vefātı şüyū‘ıyla 

Anaṭolı  ṣadrı  olan Çeşmī Meḥemmed Efendi  ṣadr-ı Rūm ’a naḳl ve anlaruñ 

yirine ṣāḥibü’t-terceme ḥażretleri vaṣl olınmış iken irtesi Erba‘ā güni Ḥüseyn 

Efendi’nün fevti ġayr-ı vāḳi‘ olduġı müte‘ayyin olmaġla bā-ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı 

şevket-maḳrūn yirlerinde muḳarrer ḳılınup Çeşmī Meḥemmed Efendi daḫı 

Anaṭolı ṣadrına ‘avd itmegin bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar idi. Sene-i 

meẕkūre Receb’inde ḫalefleri Çeşmī Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Anaṭolı 

ṣadrına ḳıyām eyleyüp ḳırḳ iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳara Çelebi-zāde Meḥemmed 

Efendi  maḥlūlinden ṣadāret-i Rūm ’a menḳūl ve yirlerine Monlā Aḥmed-zāde 

Nūḥ Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ dört tārīḫinde pādişāh-ı İslām Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Ġāzī  ḥażretleri ile Revān Seferi ’ne ‘azīmet eyleyüp ba‘de’l-fetḥ ve’ż-żafer 

mu‘āvedetlerinde Mıṣr  ḳażāsına ṭālib olmalarıyla ḳırḳ beş Cumāde’l-ūlā’sında 

selef-i sālifleri Tevfīḳī-zāde Efendi yirine manṣıb-ı maṭlūb tevcīh olınduḳda 

yirlerine Anaṭolı ṣadrından ḫalefleri Nūḥ Efendi  naḳl ve anlaruñ yirlerine İs-

tanbul ḳāḍīsi Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  vaṣl olınup anlaruñ daḫı yir-

leri Edrine  ḳāḍīsi Mu‘īd Aḥmed Efendi ’ye iḥsān ve anlaruñ yirleriyle daḫı Sey-

rek-zāde Seyyid Yūnus Efendi  taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyledi. Bunlar ol eẟnāda Mıṣr  

vālīsi ta‘yīn olınan Ḳapudan Ṣarı Ḥüseyn Paşa  ile cānib-i Mıṣr’a ‘āzim olmışlar 

idi. Altı ay miḳdārı żabṭ müyesser olup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde in-

tiḳāl-i dār-ı cinān itdükleri ḫaberi rikāb-ı hümāyūna vuṣūl bulduḳda manṣıb-ı 

maḥlūl Ḥalebī Aḥmed Efendi ’ye maḥal görildi.

1 ve H: - S.
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Mevlānā-yı mezbūr ‘ulūm-ı ‘Arabiyye’de mahāretle meşhūr, ḥākim-i ḥāsim, 

vāḳıf-ı ādāb u merāsim, seḫā-yı mücessem, ẟānī-i Ḫātem, bi-taḫṣīṣ ‘ulūm-ı ede-

biyyede māhir, mecma‘-ı mefāḫir idi.

Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān ibnü’l-mevlā ‘Abdü’l-bāḳī. Ṭabaḳa-i Sulṭān Meḥem-

med Ḫān-ı ẞāliẟ  ‘ulemāsından tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr sulṭānü’ş-şu‘arā 

‘unvānıyla zebān-zed-i cumhūr olan Bāḳī Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı kih-

ter-i ḫıredmendi ‘Abdu’r-raḥmān Efendi’dür. Ravża-i ‘ilm ü ‘irfāndan demīde ve 

hengām-ı [16a] cüvānīde mertebe-i kemāle resīde olup Şeyḫü’l-İslām Ṣun‘u’llāh 

Efendi ’den mülāzemetle be-kām olduḳdan ṣoñra devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl1 ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ on 

ṭoḳuz Receb’inde Maḥmūd Efendi  yirine Silivri  ḳaṣabasında2 vāḳı‘a Pīrī Paşa 

Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, yigirmi Ramażān’ında ‘Allāme Şeyḫī Efendi  yirine 

Fetḥiyye ’de Sinān Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar idi. Yigirmi iki 

Rebī‘ü’l-ḫir’inde Beñli ‘Abdü’l-ġanī3 Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi  virilüp 

ḳabūl itmemekle sene-i mezbūre Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl olınup yirleri Ḳabaḳu-

laḳ-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Yigirmi dört Cumāde’l-ūlā’sında 

Ḥācī Meḥemmed-zāde Ḥüseyn Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne 

ḥaḳīk olup sene-i meẕkūre Ramażān’ında Manav ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Rūm 

Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler idi. Yigirmi 

yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd 

Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp yigirmi ṭoḳuz Muḥarrem’inde Menteş-zāde 

İbrāhīm Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine şāyān, otuz bir Receb’inde 

Amāsiyyeli ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Üsküdar ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  

iḥsān olınup otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Prizrenli Maḥmūd Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’nün birine irtiḳā, otuz üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Nā’ib Meḥemmed 

Efendi  yirine Ḥaleb ü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınmış idi. Otuz dört Ṣafer’inde ‘azl 

olınup yirleri Dervīş Ebābīl Efendi ’ye tevcīh olınduḳda redd itmegin Ḥüsām-zā-

de Muṣṭafā Efendi  ḳabūl eyledi. Otuz sekiz Muḥarrem’inde Ḥasan Beg-zāde 

1 ma‘zūl S: - H.

2 S 16b.

3 ‘Abdü’l-ġanī S: ‘Abdu’llāh H. [Bu kelime ikinci te’lif aşamasına ait diğer nüshada da “Abdü’l-ġanī” şek-

linde olduğundan te’lif aşaması farkı değil, müstensih hatası olarak değerlendirilmiştir.]
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Muṣṭafā Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsıyla ikrām olınup otuz ṭoḳuz 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Sefer Efendi  yirine Ḳuds -i dārü’l-üns ḳażāsına naḳl ve yir-

lerine ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  vaṣl olındı. Sene-i mezbūre 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  mevṣūl 

oldı. Ḳırḳ iki Cumāde’l-āḫire’sinde Küçük Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  

maḥlūlinden Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsı in‘ām olınmış idi. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde 

müteḳā‘id ve yirlerine Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  müteṣā‘id oldı. Bunlar ṭayy-ı 

merāḥil iderek İstanbul ’a vuṣūllerinden ṣoñra biñ ḳırḳ beş senesi ḫilālinde dār-ı 

fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet eyleyüp Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī 

Cāmi‘-i Şerīfi  miḥrābı ḥiẕāsında defn olındılar.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ‘ālī-ṭab‘ u bülend-himmet, 

şerīfü’n-nefs-i ṣāfī-ṭaviyyet idi.

Baba Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Ḫalīl. Gülbün-i vücūdı ḫāk-i pāk-i Edri-

ne ’den ẓāhir ve “Baba Ḫalīl-zāde Efendi” dimekle ma‘lūm-ı ekābir ü aṣāġir olup 

dāḫil-i silk-i erbāb-ı isti‘dād ve ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzemetle ber-murād olduḳ-

dan ṣonra devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

neyl-i me‘mūl iken biñ yigirmi bir Cumāde’l-āḫire’sinde Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  

yirine Monlā Gürānī Medresesi  erzānī görilmiş idi1. Yigirmi dört Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de2 ‘İvaż-zāde Yaḥyā Çelebi yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınup 

yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥalebī Aḥmed Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a İs-

miḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, yigirmi ṭoḳuz Receb’inde Nā’ib İbrāhīm Efendi  

yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  şāyān görilüp otuz 

bir Şa‘bān’ında Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi ’ne mevṣūl, 

otuz iki Muḥarrem’inde Seyyid ‘Alī Çelebi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’i-

lü’l-me’mūl olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Receb’inde Mü’eẕẕin-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde 

munfaṣıl ve yirlerine Baba Ḥüseyn Efendi  vāṣıl oldı. Otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı tevcīh olınup otuz sekiz [16b] 

1 görilmiş idi H: görilüp S.

2 Ẕi’l-ḳa‘de’sinde H: Ẕi’l-ḥicce’sinde S.
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Ẕi’l-ḥicce’sinde1 ma‘zūl ve yirlerine Öreke Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl 

üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ beş senesi ḥudūdında ‘ömri encām 

ve manẓūme-i eyyām-ı ḥayātı ḫitām buldı. 

Mevlānā-yı mezbūr ḥüsn-i ḫulḳ u ṣalāḥla meşhūr idi.

Ferīdūn Efendi 

el-Mevlā Ferīdūn. Mā’ü’l-ḥayāt-ı ‘ilm ü ‘irfāndan behre-yāb ve ‘ulemā-

yı kirāmuñ birinden şeref-i mülāzemetle maẓhar-ı feyż-i bī-ḥisāb olup pā-

ye-ber-pāye menāzil-i tedrīse sāye ṣalmaġla ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳaṣṣab-zāde 

İbrāhīm Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi  virilüp yigirmi sekiz Şa‘bān’ında 

Öreke Muṣṭafā Efendi  yirine Şāhḳulı Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Otuz 

bir Receb’inde Ġūl Muṣṭafā Efendi  yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne 

gelüp, otuz beş Ṣafer’inde Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Pīrī Paşa 

Medresesi ’ne irtiḳā, otuz altı Ramażān’ınuñ ġurresinde Şemsī Efendi  yirine2 

medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine i‘tilā itmişler idi. Māh-ı merḳūmuñ evāsıṭında yevmī 

seksen aḳçe vaẓīfe ile teḳā‘üd iḫtiyār eyleyüp medreseleri selef-i sālifleri Ḥā-

lıcı-zāde Efendi’ye virildi. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām u leyāl3 iken biñ 

ḳırḳ beş senesi evāḫirinde enfās-ı ma‘dūde-i ḥayātı tamām ve ḥamāme-i rūḥı 

evc-gīr-i dārü’s-selām oldı.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i dā’ire-i erbāb-ı ‘ulūm, nīk-ḫaṣlet, ṣāfī-ṭaviyyet idi.

Ferhād Paşa-zāde Muṣṭafā Beg Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā bin İbrāhīm Paşa. Biñ on senesi ḫilālinde devlet-i Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ ’de celālī cenginde şehīd olan Ferhād Paşa-zāde İbrāhīm 

Paşa ’nuñ ferzend-i ercmendi Muṣṭafā Beg Efendi’dür. Vilāyet-i Bosna ’dan be-

dīd ve nā’il-i rütbe-i dāniş ü dīd olduḳda ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet 

ve ‘ulemānuñ birinden şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz bir Cumā-

1 S 17a.

2 Pīrī Paşa Medresesi ’ne irtiḳā, otuz altı Ramażān’ınuñ ġurresinde Şemsī Efendi yirine H: -S.

3 u leyāl H: -S.



256 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

de’l-ūlā’sında İdrīs Efendi  yirine Ḫurremiyye Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, otuz 

iki Cumāde’l-ūlā’sında Bosnevī Ṣāliḥ Efendi  yirine Ferhād Paşa Medresesi ’ne 

ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz dört Ṣafer’inde Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn 

Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi  virilüp otuz altı Ramażān’ında Ḥamīdī 

Şeyḫ-zāde Aḥmed Efendi  yiri ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup otuz 

ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bahāyī Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar Mihrümāhı 

Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ eyledi. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde 

Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birisi iḥsān 

olınup sene-i meẕkūre Ramażān’ında ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  yirine Siyā-

vuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilmiş idi. Ḳırḳ altı Rebī‘ü’l-evvel’inde ders 

ü devri tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyleyüp medrese-i maḥlūlesi Muẓaf-

fer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı mezbūr ma‘ārif ile meşhūr, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns ü ülfet idi.

Ḳaba Receb Efendi 

el-Mevlā Receb bin1 Maḥmūd. Belde-i Ḳasṭamonı ’dan ẓuhūr ve “Ḳaba Re-

ceb Efendi ” dimekle meşhūr olup esbāb-ı isti‘dād taḥṣīline sā‘ī ve merāsim-i 

ṭarīḳ-ı ‘ilmi murā‘ī olmaġla ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ve birinden iḥrāz-ı şeref-i 

mülāzemet eyleyüp bi-ḥasebi’r-resm i‘tilā-yı merātib-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl iken biñ on sekiz Ṣafer’inde Ḫāṣbaġçe Ḫˇācesi Zekeriy-

yā Efendi  maḥlūlinden Sittī Ḫātūn Medresesi  ḫāriciyle memnūn ḳılınup on 

ṭoḳuz Ramażān’ında ‘Arab Ḫˇāce Meḥemmed Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa 

Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Yigirmi üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefi Meḥem-

med Efendi yirine Ḫadīce2 Sulṭān Medresesi  iḥsān, yigirmi beş Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Baḥrī-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  maḥlūlinden medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle 

taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp yigirmi yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Küçük Maḥmūd-zā-

de ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olmışlar [17a] idi. 

Yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Ḫˇāce Fesād ‘Ömer Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı 

sezāvār görilüp ol eẟnāda Medīne-i Münevvere  pāyesin daḫı iḥrāz eylediler. Yi-

girmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine Receb-zāde Meḥemmed Efendi  

1 bin H: ibn S.

2 S 17b.
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mevṣūl oldı. Otuz iki Muḥarrem’inde ḳabūl itmeyen Rıḍvān Efendi  yirine Mek-

ke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olındılar. Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında otuz üç 

Muḥarremü’l-ḥarāmı1 ġurresi tevḳītiyle ‘azl olınup yirleri ṣadr-ı Rūm ’dan ma‘zūl 

Sünbül ‘Alī Efendi ’ye tevcīh olınduḳda ba‘żı ‘avā’iḳ ḥasebiyle ‘azl ü ḳarār iḫtiyār 

itdüklerinde ol manṣıb-ı celīl ile Minḳārī ‘Ömer Efendi  tebcīl ḳılındı. Otuz üç 

Ramażān’ında Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażā-

sı ‘ināyet olınup otuz beş Muḥarrem’inde Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine dā-

rü’n-naṣr-ı Edrine  ḳażāsına2 menḳūl ve yirlerine Nevālī-zāde Sa‘dü’d-dīn Efendi  

mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde munfaṣıl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine 

Aḫī-zāde Maḥmūd Efendi  vāṣıl olmış idi. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Monlā Aḥ-

med-zāde Nūḥ Efendi  yirine ḥākim-i Dārü’s-salṭana  oldılar. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ma‘zūl ve yirlerine Ḳara Mūsā Efendi  ḳāḍī-i İstanbul  oldı. Ḳırḳ iki Şevvāl’in-

de ‘Allāme Şeyḫī Efendi  üzerinden Ḳaraferye  ḳażāsı arpalıḳ virilmiş idi. Ḳırḳ 

dört Rebī‘ü’l-evvel’inde nā’iblerinden rikāb-ı sa‘ādet-i intisāba ref‘-i ruḳ‘a-i iştikā 

olınmaġla cezīre-i Saḳız ’a nefy ü iclā olınup ḳırḳ beş Şa‘bān’ında ma‘füvven Dā-

rü’s-salṭana’ya vāṣıl ve menzillerine dāḫil olmışlar idi. Ḳırḳ altı Cumāde’l-āḫire’si-

nüñ yigirmi birinci Ḫamīs güni:

Naẓm

Çün gördi rūzgār ile āḫir bulur fenā

Gül cāmesini itdi ġamından ḳabā ṣabā

mażmūnıyla rū-gerdān-ı ‘ālem-i fānī ve dīde-dūz-ı na‘īm-i cāvidānī olduḳla-

rında Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ‘aleyhi raḥmetü’l-Bārī3 civārında defīn-i zīr-i 

zemīn ḳılındı.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣedār-ı ma‘ārif ü ‘ulūm, ‘afīf ü ġayūr, sāḥa-i mekā-

rihden dūr, dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād ādem idi.

1 Muḥarremü’l-ḥarāmı S: Muḥarrem-i ikrāmı H.

2 ḳażāsı ‘ināyet olınup otuz beş Muḥarrem’inde Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine dārü’n-naṣr-ı Edrine  

ḳażāsına S: -H.

3 “Bârî’nin (Allah) rahmeti onun üzerine olsun.”
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Ḥikāye1

Mervīdür ki ṣāḥibü’t-tercemenüñ bir maḫdūm-ı dil-bendi ki mā-ṣadaḳ-ı 

ḳıṭ‘a-i Ḥāletī idi:

Ḳıṭ‘a

Ġonçe-i güldür deheni gūyiyā

Ġonçe-i zanbaḳ gibidür her benān

Ḥaḳ bu ki dünyāda görilmiş degül

Böyle eli aġzına uyar cüvān

Velvele-endāz-ı cihān olduġı nedīm-i ḫāṣṣü’l-ḫāṣ ve muṣāḥibān-ı bā-iḫtiṣāṣ-

dan birinüñ vāsıṭasıyla pādişāh-ı cihān Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretlerinüñ sem‘-i 

hümāyūnlarına resīde olmaġın iḥżārı içün işāret buyurduḳlarında ṭaraf-ı şeh-

riyārīden vālid-i mācidlerine ḫāṣekī gelüp mācerādan ḫaberdār itdükde Receb 

Efendi  daḫı der-‘aḳab Şeyḫü’l-İslām-ı vaḳt Yaḥyā Efendi ’ye keşf-i rāz eyleyüp 

anlar daḫı “Bir münāsib ‘örf ve üst ilbās idüp irsāl itseñ me’mūldür ki aḫẕ u 

ibḳāya māni‘ ola.” buyurmışlar. Fi’l-vāḳi‘ vālid-i maḫdūm bu re’y-i rezīn ile 

‘amel idüp maḫdūmın ol hey’et-i ‘örfiyye ile irsāl eyledi. Pertev-endāz-ı mec-

lis-i sulṭān-ı keẟīrü’n-nevāl olduḳda “Tebāreka’llāh! Aḥsenü’l-ḫāliḳīn.” buyu-

rup ve ol maḫdūm-ı gül-çehre bu hey’et-i ġarīb ve heykel-i mehīb içre gelmesi 

sebebiyle ruḫṣat-yāfte-i mürāca‘at olup ol ān bir medrese virilmesi bābında 

ḫaṭṭ-ı şerīf iḥsān olınmaġla2 maẓhar-ı ikrām-ı pādişāhī şerefini iḥrāz ile daḫı 

mümtāzü’l-aḳrān olmış idi.

İlyās Efendi 

el-Mevlā İlyās. Vilāyet-i Aydın  dāḫilinde Güzelḥiṣār  nām şehr-i meşhūrda 

neşv ü nemā ve ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilm ü ‘irfāna cilve-nümā olup ‘ulemā-yı 

kirāma ḫıdmet ile iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ba‘ż-ı medāris-i ‘ilmiyyede iḥyā-

yı merāsime himmet eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ otuz sekiz Şevvāl’inde Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Kü-

1 Ḥikāye H: -S.

2 S 18a.
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çükçekmece ’de vāḳı‘a ‘Abdü’s-selām Medresesi  in‘ām, ḳırḳ beş Muḥarrem’inde 

Ḫandān Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  ile [17b] ikrām olınmışlar idi. 

Ḳırḳ altı Şa‘bān’ında şikeste-sebū-yı çeşme-i zindegānī ve ‘āzim-i ābiş-ḫor-ı 

na‘īm-i cāvidānī olduḳlarında medrese-i maḥlūleleri Bahāyī Efendi Birāderi 

Yaḥyā Efendi ’ye erzānī görildi.

Merḥūm-ı merḳūm Ḫıżr-ı mā’ü’l-ḥayāt-ı ‘ulūm, ḥarīṣ-i deryā-keşān-ı iş-

tiġāl, leb-teşne-i zülāl-i fażl u kemāl, pīr-i ṣāliḥ ü ‘ābid, ḥamāme-i mesācid ü 

ma‘ābid idi.

Berḳ-zāde Bustān Efendi 

el-Mevlā Bustān. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve “Berḳ-zāde Bustān Efen-

di ” dimekle meşhūr olmış idi. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘Abdü’l-mü’min Efen-

di ’den mülāzemetle ber-murād olup bi-ḥasebi’l-‘āde ḳaṭ‘-ı merātib-i mu‘tāde 

ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz 

dört Ṣafer’inde Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan 

maḥrūsa-i merḳūmede Lālā Şāhīn Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, ḳırḳ Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Derzī-zāde Bustān Efendi  yirine Ḫançeriyye Medresesi ’ne ḥareketle 

mübtehic olmış idi. Biñ ḳırḳ altı Ramażān’ında fevt olup medrese-i maḥlūlesi 

Menteş-zāde Meḥemmed Efendi ’ye virildi.

Mevlānā-yı mezbūruñ aḥvāli ancaḳ bu mertebeye maḳṣūrdur.

‘Allāmek Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Bosna  Sarāyı ’ndan nümāyān ve ta‘allüm-i ‘ilm ü 

‘irfān ile kesb-i vecāhet ü şān idüp “ ‘Allāmek Meḥemmed Efendi ” ‘unvānıyla 

müşārün ileyh bi’l-benān olduḳdan ṣoñra Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiy-

ye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye hicret ve Silaḥdār Muṣṭafā Paşa  āsitānesine intisāb ile 

‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i merā-

tib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ otuz yedi Şa‘bān’ında İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḥācī Ḥasan-zāde Medresesi  tevcīh olınup otuz ṭoḳuz Şevvāl’inde Ḥelvācı-zāde 

Dāmādı Maḥmūd Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Yıldırım Ḫān Medre-

sesi  iḥsān olınmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde medrese-i merḳūmeye gitmemek 
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sebebiyle ‘azl olınup yirleri Manav Aḥmed Efendi ’ye virildi. Ḳırḳ iki Muḥar-

rem’inde Paşa-zāde Süleymān Efendi  yirine Üsküdar Mihrümāhı Medresesi ’ne 

terfī‘, sene-i mezbūre Ramażān’ında selefleri Süleymān Efendi yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’den biriyle tevḳī‘ olınup ḳırḳ dört Ẕi’l-ḥicce’sinde paşa-yı merḳūm 

ḳuvvetiyle Manṭıḳī Aḥmed Efendi  yirine şehr-i dil-güşā-yı Ḥaleb ü’ş-şehbāda 

murabba-nişīn-i erīke-i şerī‘at-ı ġarrā olmışlar idi. Ḳırḳ altı Muḥarrem’inde 

munfaṣıl ve yirlerine Kebīrī Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Bunlar ḳaṭ‘-ı menā-

zil ve ṭayy-ı merāḥil iderek belde-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye dāḫil ve Rūmiliḥiṣārı ’nda 

bir yalıya nāzil olduḳlarından ṣoñra çoḳ geçmeyüp niḳrīs marażı iṣābetiyle se-

ne-i meẕkūre Ramażān’ında terk-i cihān-ı fānī ve ‘azm-i dārü’n-na‘īm-i cāvi-

dānī eyleyüp Rūmiliḥiṣārı mezāristānında defn olındı.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, baḥḥāẟ u münāẓır, muḳteżā-yı 

ḫilḳati üzere lecūc u mükābir idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Monlā Cāmī 1 üzerine ḥāşiyesi, ‘İṣām  üzerine i‘tirāżā-

tı ve Şemsiyye-i Ḳuṭbī  üzerine ve Miftāḥ-ı Seyyidī  üzerine mufaṣṣal ḥāşiyeleri 

daḫı menḳūldür ve meşhūr u mütedāvildür. Ḳāḍī Beyżāvī  üzerine, Zehrāveyn  
tamāmına degin ḥāşiyeleri daḫı menḳūldür.

Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-ġanī. Medīne-i Ḳasṭamonı ’dan ẓuhūr ve “Beñli ‘Ab-

dü’l-ġanī Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Dārü’l-mülk-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye 

ḳudūm ve devr-i mecālis-i erbāb-ı rüsūm idüp ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ ḫıdmetlerine 

dāḫil ve kibāruñ birinden şeref-i mülāzemete nā’il olduḳdan ṣoñra devr-i me-

dāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ on yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳa-

raḳız-zāde ‘Alī Efendi  yirine [18a] Monlā Gürānī Medresesi  ile kām-revā ve yi-

girmi bir Cumāde’l-āḫire’sinde Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Dāvūd 

Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Yigirmi iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde Nā’ib Meḥemmed 

Efendi  yirine Rüstem Paşa Medresesi  tevcīh olınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Ḳara Mūsā Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne  dārü’l-ifādesine  mevṣūl, yi-

girmi altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Kürd Ḳāsım Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ 

1 S 18b.
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biriyle nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳara Çele-

bi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  iḥsān olınduḳda gitme-

mekle yigirmi sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye tevcīh 

olınup bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar idi. Yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

‘Allāme Şeyḫī Efendi  yirine ẟāniyen Ṣaḥn Medresesi  virilüp sene-i meẕkūre 

Ramażān’ında ḫalefleri Edhem-zāde Efendi yirine ẟāniyen Edrine Dārü’l-ḥa-

dīẟi’ne gönderilüp otuz Ṣafer’inde Motonī Aḥmed Efendi  yirine Ḫānḳāh 

Medresesi ’n cāygāh eylediler. Otuz bir Receb’inde selef-i sālifi Seyfī-zāde Efen-

di yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  ile ta‘ẓīm, sene-i mezbūre 

Ramażān’ında Fenārī-zāde Şeyḫī Efendi  yirine Şeh-zāde Medresesi  ile tekrīm 

olınup otuz iki Muḥarrem’inde selef-i sālifleri Nā’ib Meḥemmed Efendi  yirine 

iḥdā-yı Medāris-i Süleymāniyye  ile tekmīl-i devre-i merātib eylediler. Otuz üç 

Cumāde’l-āḫire’sinde Bāḳī-zāde Şeyḫī Meḥemmed Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı 

ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Otuz dört Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirleri-

ne Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı.1 Otuz sekiz Ramażān’ında Aḫī-zā-

de Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsına ḥākim olup 

otuz ṭoḳuz Şa‘bān’ında ‘azl olınup yirlerine selef-i sālifleri Edhem-zāde Efendi  

ḫalef oldı. Ḳırḳ beş Şevvāl’inde Seyrek-zāde es-Seyyid Yūnus Efendi  yirine Ed-

rine  ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām olup ḳırḳ altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde müteḳā‘id ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine selef-i sālifleri Nā’ib Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id 

olduḳdan ṣoñra sene-i meẕkūre Şevvāl’inde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl 

ve ‘ālem-i bāḳīye vāṣıl oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı mevālī-i Rūm, nīk-nefs ü ṣāfī-ṭaviyyet, 

murā‘ī-i ḥaḳḳ-ı üns ü ülfet, ḫāliṣü’l-cenān, mażbūṭü’l-lisān ādem idi.

‘Abdü’l-ḳayyūm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-ḳayyūm. Vilāyet-i Rūm-ı ma‘ālī-rüsūmdan ẓuhūr ve 

āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr itdükden ṣoñra cānib-i taḥṣīl-i ‘ilm 

ü ‘irfāna mā’il ve rū-be-rāh-ı südde-i feżā’il-penāh-ı efāżıl olmış idi. Ba‘dehu 

‘azm-i ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ idüp ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i mecālis-i ifāde iderek 

1 oldı S: -H.
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‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-murād ve ḳaṭ‘-ı merātib-i mu‘tād 

ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl1 iken biñ otuz iki 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  yirine Kepenekci Sinān Med-

resesi ’ne ḫāric ile ‘āric, otuz beş Ṣafer’inde Mu‘ammeru’llāh Efendi  maḥlūlin-

den Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olup otuz sekiz Şevvāl’inde 

Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi  ile ikrām, ḳırḳ bir 

Cumāde’l-āḫire’sinde Muṭī‘ī Meḥemmed Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriy-

yā Efendi Medresesi Ūlāsı  in‘ām olındı. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında Mon-

lā Maḳṣūd  maḥlūlinden Pīrī Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ dört Receb’inde 

Muẓaffer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd 

Medresesi ’ne menḳūl olmışlar idi. Biñ ḳırḳ altı Şevvāl’inde ‘ālem-i ‘uḳbāya se-

fer ve ‘īdgāh-ı ervāḥa güẕer eyleyüp medrese-i maḥlūlesi Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳā-

dir Efendi ’ye [18b] virildi.

Mevlānā-yı merḳūm ḥüsn-i ḥālle ma‘lūm, ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm idi.

Biber Birāderi Ḥasan Efendi 

el-Mevlā Ḥasan. Tuḫm-ı şecere-i münbitü’l-berere-i vücūdı zemīn-i Amā-

siyye ’de ḳarīn-i neşv ü nemā ve āb-yārī-i feyż-i Ḫudā-dād ile cilve-nümā olup 

tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de mār Ḳonya  ḳāḍīsi iken biñ beş Rebī‘ü’l-evvel’inde 

eczā-yı vücūdı hāven-i fenāda ġubār ve dest-sūde-i diḳāḳe-i rūzgār olmaġla 

ḫāl-i leb-i ḫūbān gibi nemekdān-ı ‘ademde bī-nām u nişān olan Biber Meḥem-

med Efendi ’nüñ birāder-i kihterleri olmaġın “Biber Efendi Birāderi” dimek-

le ḳarīn-i2 iştihār ve pīrāye-bend-i i‘tibār olmış idi. Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā 

Efendi  ḫıdmetlerinden nā’il-i şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp 

ṭayy-ı merāḥil-i ṭarīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ üç Muḥarrem’inde Pirlepeli Ḥasan Efendi  yirine İbrāhīm Pa-

şa-yı Cedīd Medresesi  ile kām-revā ve biñ sekiz Cumāde’l-āḫire’sinde Aḫī-zāde 

Yaḥyā Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā oldılar. Sene-i mezbū-

re Ẕi’l-ḥicce’sinde Yavuz-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Edrineḳapu-

sı ’nda vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, biñ on Muḥarrem’inde Baḥẟī 

Meḥemmed Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyle-

1 S 19a.

2 ḳarīn-i S: -H.
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yüp on bir Ramażān’ında Niksarī-zāde Maḥmūd Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine 

medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine sāye ṣalmışlar idi. On iki Cumāde’l-ūlā’sında ‘Aṭūfī 

Meḥemmed Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı tevcīh olınup ḳabūlden ibā itdükle-

rinde La‘lī Meḥemmed Efendi ’ye sezā görilüp bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳaldı-

lar. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ṭulumcı Ḥüsām Efendi  yirine ẟāniyen Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’den biri tevcīh olınup on üç Şa‘bān’ında Mollā Şerīf-i Şirvānī  yiri-

ne Medrese-i Şeh-zāde  mesnedgāh-ı ifādeleri oldı. On dört Ẕi’l-ḥicce’sinde se-

lef-i sālifleri Baḥẟī1 Efendi  yirine Süleymāniyye Medreseleri ’nüñ biriyle ta‘ẓīm, 

on altı Ẕi’l-ḥicce’sinde on sekiz Muḥarremü’l-ḥarāmı2 ġurresi tevḳītiyle ẞireli 

Ca‘fer Efendi  yirine Mekke -i Mükerreme  ḳażāsıyla tekrīm olınmışlar idi. Yigir-

mi Muḥarrem’inde munfaṣıl ve ol manṣıb-ı celīle Şerīf Meḥemmed Efendi  nā’il 

oldı. Yigirmi bir Receb’inde Ṣarı Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Ebā Eyyūb-i Enṣārī  

ḳażāsına  manṣūb ḳılınup sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında selef-i sālifi Baḥẟī Efendi 

ḳabūl itmedügi Burusa  ḳażāsına naḳl ve yirlerine Ḫıṣm Yaḥyā Efendi  vaṣl olındı. 

Yigirmi iki Receb’inde mün‘azil ve yirlerine Rāzī Yūsuf Efendi  vāṣıl oldı. Yigirmi 

beş Cumāde’l-āḫire’sinde Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  arpalıġı olan Ġalaṭa  ḳażāsı 

rıżā-dādeleri olmış idi. Yigirmi yedi Cumāde’l-āḫire’sinde3 ‘azl olınup Ümmī 

Sinān-zāde Meḥemmed Efendi  ta‘ḳīb eyledi. Yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Edrine  ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām olup 

otuz bir Ṣafer’inde ref‘ ve yirlerine Nişāncı-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  

tevḳī‘ olındı. Otuz iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde Çeşmī Meḥemmed Efendi  yirine ḥā-

kim-i Dārü’s-salṭana  olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında cem‘iyyet-i Cā-

mi‘-i Sulṭān Meḥemmed Ḫānī Vaḳ‘ası ’nda ‘azlden mā‘adā maḥrūsa-i Burusa’ya 

nefy ü iclā ve ḳażā-yı Ḳosṭanṭıniyye  ẟāniyen selefleri Çeşmī Efendi’ye i‘ṭā olındı. 

Ba‘dehu cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de ma‘füvven İstanbul ’a vāṣıl 

olduḳlarından ṣoñra otuz beş Şevvāl’inde ‘Alī Çelebi-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yiri-

ne Anaṭolı  ṣadrı  ile bülend-ḳadr oldılar. Otuz yedi Ṣafer’inde vaẓīfe-i muḳarre-

re ile gūşe-güzīn-i ‘uzlet ve Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi  mesned-ārā-yı ṣadāret oldı. 

Otuz sekiz Ramażān’ında ‘Azmī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine vāṣıl-ı ṣadāret-i Rūm  

ve nā’il-i ġāyetü’l-ġāyāt-ı merūm [19a] olup otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde munfaṣıl ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine Bustān-zāde Yaḥyā Efendi  müteṣā‘id oldı. Bunlara 

1 Baḥẟī H: Yaḥyā S.

2 Muḥarremü’l-ḥarāmı S: Muḥarrem-i ikrāmı H.

3 S 19b.
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selefleri arpalıġı Uzuncaova Ḫāṣköyi  ḳażāsı ta‘yīn olındı. Ḳırḳ Şa‘bān’ında se-

lefleri ‘Azmī-zāde Efendi ‘āzim-i cinān olduḳlarında żamīme-i revātibleri olan 

Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymān Ḫānī  ‘alā-ṭarīḳı’t-teḳā‘üd bunlara erzānī görilmiş idi. Bu 

ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde irtiḥāl ve 

‘ālem-i ‘uḳbāya isti‘cāl itdüklerinde medrese-i maḥlūleleri İmām-ı Sulṭānī Yūsuf 

Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm feżā’il-i ‘ilmiyye ile mevsūm, diyānet ü istiḳāmet ile 

ma‘rūf, kemāl-i faḳāhetle mevṣūf, mekārim-i aḫlāḳa mālik, cādde-i inṣāfa sālik, 

dāmen-i ‘iṣmeti ġubār-ı töhmetden pāk, ḥākim-i hāsim-i bī-bāk idi. 

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden Ḳaragümrük ’de Zincirliḳuyı semtinde bir medrese-i 

laṭīfe binā eylemişlerdür. Kendüleri daḫı anda türbe-i maḥṣūṣada medfūndur.

Malġaralı Kūsec Aḥmed Efendi 1

el-Mevlā Aḥmed. Vilāyet-i Rūmili ’nde Malġara  ḳaṣabasından bedīd ve 

nā’il-i rütbe-i dāniş ü dīd olup ‘azm-i ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ ve devr-i maḥāfil-i 

ders ü taḥḳīḳ ile ‘ulemā-yı kirāmuñ ḫıdmetlerine vāṣıl ve şeref-i mülāzemetle-

rine nā’il olmış idi. Devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ iki Cumāde’l-āḫire’sinde Dökmeci-zā-

de Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine Seydī Ġāzī  fetvāsı virilüp ḳabūl itmedükde 

Ḫıżr Efendi ’ye tevcīh olınup bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar idi. Biñ dört 

Şa‘bān’ında Tācü’d-dīn Efendi  yirine Amāsiyye  fetvāsı ‘ināyet olındı. Biñ altı 

Ẕi’l-ḥicce’sinde yirleri Ḳaraca Aḥmed Efendi ’ye teklīf olınduḳda ibā itmek-

le tekrār ṣāḥibü’t-tercemeye ibḳā olındı. Biñ ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Şānī 

Meḥemmed Efendi  yirine Mar‘aş  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup redd itdük-

de yine Şānī Efendi’ye ibḳā ve bunlar ‘azle mübtelā oldılar. Biñ on sekiz Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde Manav Ḥasan Efendi-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine ẟāniyen 

Amāsiyye  fetvāsına i‘āde olınmışlar idi. Yigirmi Ṣafer’inde ‘azl olınup yirlerine 

ẟāniyen selefleri ‘Abdu’llāh Efendi ḫalef oldı. Yigirmi üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ḫale-

fi yirine ẟāliẟen Amāsiyye fetvāsı virilmiş idi. Yigirmi sekiz Muḥarrem’inde ‘Ab-

dü’l-ḳādir Efendi  yirine ẟāniyen Mar‘aş ḳażāsı ‘ināyet olınup otuz Ramażān’ın-

da ma‘zūl ve yirlerine Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. Otuz bir 

1 Bu biyografi S nüshasında 21a-21b varakları arasındadır.
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Ramażān’ında ‘İvaż-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı ihsān olınmış idi. 

Otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl olınup Ḫıżr Efendi mesned-nişīn-i ḥükūmeti oldı. 

Otuz dört Receb’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Diyārbekr  ḳażāsı müyesser 

olmış idi. Otuz beş Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine Naṣru’llāh Efendi  vāṣıl 

oldı. Otuz sekiz Şevvāl’inde ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

Saḳız  ḳażāsı virilüp otuz ṭoḳuz Receb’inde ‘azl ve yirlerine Emīr ‘Alī Efendi  vaṣl 

olındı. Ḳırḳ iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalef-i sālifi Ya‘ḳubca-zāde Efendi ḳabūl itme-

dügi Belġrad  ḳażāsı tevcīh olınup ḳırḳ üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine 

Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i 

eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ altı tārīḫinde intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl 

eyledi.1 

Mevlānā-yı mezbūr fünūn-ı mütedāvilede müşāreket-i emẟāl meşhūr idi.

Altıbarmaḳ Ḫayrü’d-dīn Efendi 

el-Mevlā Ḫayrü’d-dīn. Vilāyet-i Anaṭolı ’dan ẓuhūr ve aḫlāḳ-ı ḥamīde ile 

meẕkūr olmış idi. Taḥṣīl-i feżā’il-i ‘ilmiyyeye müdāvim ve ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ 

birinden mülāzım olup devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve 

andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ otuz dört Ṣafer’inde [19b] Paşa-zā-

de Süleymān Efendi  yirine Ferhād Paşa Medresesi  ile kām-revā ve otuz beş 

Ṣafer’inde Şerḥī Meḥemmed Efendi  yirine İzniḳ ’de Süleymān Paşa Medresesi  

sezā görilmiş iken birḳaç günden ṣoñra selefi Şerḥī Efendi medrese-i meẕkū-

reyi yine kendüye ibḳā itdürmekle bunlar ‘azle mübtelā oldılar. Otuz altı Ra-

mażān’ında Gümülcineli ‘Alī Efendi  yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  iḥsān, 

otuz sekiz Şevvāl’inde Kürd Aḥmed Efendi  yirine Şāh-ı Ḫūbān Medresesi ’ne 

şāyān olmışlar idi. Otuz ṭoḳuz Receb’inde Kürd Ḳāsım Efendi  arpalıġı olan 

Birgi  ḳażāsı ber-vech-i mevleviyet ‘ināyet olınup ḳırḳ Muḥarrem’inde Ṭavīl 

‘Abdü’l-vehhāb Efendi  yirine ẞire  ḳażāsına naḳl olınduḳlarında yirleri İstanbul  

ḳażāsından munfaṣıl Monlā Aḥmed-zāde Nūḥ Efendi ’ye apalıḳ ta‘yīn olındı. 

Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ṣıddīḳ Efendi  mevṣūl oldı. 

Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken biñ ḳırḳ altı senesi evāḫirinde enfās-ı 

ma‘dūde-i ḥayātı tamām, ‘ālem-i ervāḥa ḫırām eyledi.

1 S 21b.
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Mevlānā-yı merḳūm fażīlet-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, pīr-i ṣāliḥ ü ‘ābid, ḥamā-

me-i mesācid ü ma‘ābid idi.

Ḥekīm İsḥāḳ Dāmādı Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Resm-i erbāb-ı isti‘dād üzere i‘dād-ı levāzım-ı ṭarīḳa mü-

dāvim ve ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ birinden mülāzım olup devr-i medāris-i mu‘tāde 

ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz bir 

Ramażān’ında Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Ḥammāmiyye Medresesi  

ḫāricine ‘āric, otuz dört Ṣafer’inde Süleymān Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı 

Cedīd Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz beş Ṣafer’inde selefi 

Süleymān Efendi yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi  virilüp otuz sekiz Şev-

vāl’inde Mü’eẕẕin-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Monlā Gürānī Medresesi  

erzānī görilüp ḳırḳ iki Ramażān’ında Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Şāh 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Biñ ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ders ü 

devri tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyleyüp medrese-i maḥlūlesi Ṣun‘ī-zāde 

Seyyid Meḥemmed Emīn Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı mezbūr “Hekīm İsḥāḳ Dāmādı” dimekle meşhūr idi.

Şer‘iyyātī ‘Ömer Efendi 

el-Mevlā ‘Ömer. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna himmet ve üstādān-ı ‘aṣr ḫıdmetlerine 

müdāvemet eyleyüp ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilmīye ‘āzim ve ‘ulemā-yı kirāmuñ bi-

rinden mülāzım olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz Ṣafer’inde ‘Abdü’n-nebī 

Efendi  yirine Cānbāziyye Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric ve beyne’l-aḳrān şeref-i 

imtiyāz ile mübtehic olmış idi. Otuz bir Şa‘bān’ında ‘Alī Çelebi-zāde Maḫ-

dūmı ‘Alī Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup otuz 

dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳonya  ḳażāsı tevcīh olınan Bülbül-zāde Emīri Seyyid 

Meḥemmed Efendi  yirine Efḍaliyye Medresesi  virilmiş idi. Lākin selefleri ḳażā-

yı meẕkūrı ḳabūl itmedükde yirinde ibḳā ve bunlar ‘azle mübtelā oldılar. Otuz 

beş Cumāde’l-ūlā’sında selefi yirine ẟāniyen medrese-i mezbūre tevcīh olındı. 

Otuz altı Ramażān’ında Teẕkireci İbrāhīm Efendi  yirine Edrineḳapusı Mih-

rümāhı Medresesi ’ne vāṣıl, otuz sekiz Şa‘bān’ında Bahāyī Meḥemmed Efen-
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di  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine nā’il olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ra-

mażān’ında Budinī Muṣṭafā Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olın-

mış idi. Otuz ṭoḳuz Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine1 Gümülcineli ‘Alī Efendi  

mevṣūl oldı. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  yirine 

Ṣofya  ḳażāsı ‘ināyet olınup ḳırḳ dört Ṣafer’inde munfaṣıl ve yirlerine Rā‘ī-zāde2 

Ḳāsım Efendi  vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken [20a] biñ 

ḳırḳ yedi senesi ḫilālinde terk-i cihān-ı fānī ve ‘azm-i beḳā-yı cāvidānī eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr ṣudūr-ı ‘ulemāya ḫıdmet ile “Şer‘iyyātī ‘Ömer Efendi ” 

dimekle meşhūr idi.

Ḫusrev Paşa İmāmı Ḥabīb Efendi 

el-Mevlā Ḥabīb. Bosna  diyārından nümāyān ve isti‘dādı miḳdārı teşrīf-i 

füyūżāta şāyān olup ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olmış 

idi. Devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Fīrūz Aġa 

Medresesi  virilüp otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Ebu’l-ḫayr Meḥemmed Efendi  

yirine Ṭūṭī Laṭīf Medresesi  ile talṭīf, otuz sekiz Şevvāl’inde İmām-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  yirine Meḥemmed Aġa Medresesi ’ne teşrīf itmişler idi. 

Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Paşa-zāde Süleymān Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ 

Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup ḳırḳ Receb’inde Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi  i‘ṭā, ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde ḳabūl 

itmeyen Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Bosna ḳażāsı sezā görilmiş idi. 

Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  

mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ yedi Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde rıḥlet ve şehr-i vücūddan hicret eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ‘irfānla meşhūr, ṣadr-ı a‘ẓam-ı sābıḳ Ḫusrev Pa-

şa ’ya intisāb ve imāmetleri ḫıdmetiyle şeref-yāb olmaġın “Ḫusrev Paşa İmāmı” 

dimekle şehīr ve bu ‘unvānla ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr olmışlar idi.

1 Budinī Muṣṭafā Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Otuz ṭoḳuz Ramażān’ında 

ma‘zūl ve yirlerine H: -S.

2 S 22a.
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Ṣıddīḳ Efendi 

el-Mevlā Ṣıddīḳ. İżā‘a-i biżā‘a-i isti‘dād itmeyüp ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilme 

‘azīmet ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i 

merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ otuz bir Receb’inde Ṣadrī Efendi  yirine Küçükçekmece ’de vāḳı‘a ‘Ab-

dü’s-selām Medresesi  ile ikrām, otuz beş Ramażān’ında Aydınī ‘Abdu’llāh Efen-

di  yirine ḳaṣaba-i İzniḳ ’de Süleymāniyye Medresesi  in‘ām olınmış idi. Ḳırḳ 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḫayrü’d-dīn Efendi  yirine ẞire  ḳażāsı tevcīh olınup ḳırḳ iki 

Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḳurd Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. 

Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken biñ ḳırḳ yedi senesi ḥuḍūdında manṣıb-ı 

ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya vāṣıl oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm “Ṣıddīḳ Efendi” dimekle ma‘lūm idi.

Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Ḳayd-ı ta‘rīfden āzāde Ser-maḥfil-zāde Efendi’dür.

Beyt

Ṭutdı gülşende yine bülbül-i ḫoş-ḫˇān menzil

Başlasun devre ḳadeḥ oldı müzeyyen maḥfil

manṭūḳı üzere taḥṣīl-i levāzım-ı ṭarīḳ ve ri‘āyet-i merāsim-i ders ü taḥḳīḳ iderek 

ba‘ż-ı ‘ulemādan iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve medāris-i ‘ilmiyyede ‘ilm-i şerīfe 

ḫıdmet eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Anḳaravī Ḥüseyn Efendi  yirine Kürkcibaşı 

Medresesi  ḫāricine ‘āric, yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Nā’ib İbrāhīm Efendi  

yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz 

Receb’inde ‘Abdü’n-nebī Efendi  yirine Yūsuf Paşa Medresesi  virilüp otuz bir 

Cumāde’l-āḫire’sinde Müfettiş ‘Ömer Efendi  maḥlūlinden Meḥemmed Aġa 

Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Sene-i meẕkūre Receb’inde Vaḳ‘a-i ‘Oẟmān 

Ḫānī  sebebiyle ‘azl olınup medresesi Celeb Mūsā Efendi ’ye virildi. Otuz iki 

Receb’inde Öreke Muṣṭafā Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a İsmiḫān Sulṭān 

Medresesi  iḥsān olınmış iken sene-i mezbūre Şa‘bān’ında cem‘iyyet-i Cāmi‘-i 

Sulṭān Meḥemmed Ḫānī Vaḳ‘ası ’nda Balıkesir ’de Yıldırım Ḫān Medresesi ’ne 
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gönderilüp cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’den ṣoñra sene-i1 merḳūme 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳulaḳ Ḥācī Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  i‘ṭā 

olındı. [20b] Otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  

yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi ’ne şāyān,2 otuz dört Ṣafer’inde Velī-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birinde maḥfil-nişīn-i taḥḳīḳ 

u īḳān olmışlar idi. Otuz beş Ramażān’ında Ḥamza Efendi  maḥlūlinden Zāl 

Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp otuz ṭoḳuz Ramażān’ında Kemāl Efen-

di-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da basṭ-ı seccāde-i ifāde eyleyüp 

ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  

ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Ḳırḳ iki Ramażān’ında munfaṣıl ve maḳām-ı ḥükū-

metlerine Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ altı Muḥarrem’inde 

selefleri Ḳudsī-zāde Efendi yirine Filibe  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup biñ ḳırḳ 

yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde ḥicce-i ‘ömri tamām ve ‘ālem-i ervāḥa ḫırām itdüklerinde 

manṣıb-ı maḥlūl Astarcı Sinān-zāde Meḥemmed Efendi ’ye in‘ām olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm “Ser-maḥfil-zāde Efendi” dimekle ma‘lūm, ‘ilm ü 

ma‘ārifden ḥiṣṣemend, aḳrānı miyānında ser-bülend, ḫāliṣü’l-cenān, ṭāhi-

rü’l-lisān idi.

Seyyid ‘Alī Çelebi 

el-Mevlā es-Seyyid ‘Alī. Şakā’iḳ-ı Nu‘māniyye ’de devlet-i Süleymāniyye 

meşāyiḫı ‘idādında meẕkūr olup ‘Āşıḳ Paşa Cāmi‘-i Şerīfi  muḳābilinde vāḳı‘a 

türbe-i maḫṣūṣada defn olınan Şeyḫ Seyyid Velāyet Efendi ’nüñ aḥfādından-

dur. Hem-rāhī-i tevfīḳ ile ‘āzim-i ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ olduḳda taḥṣīl-i ‘ilm ü 

ma‘ārife raġbet ve ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp 

aḫẕ-ı medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı 

munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi üç Şevvāl’inde Germiyānī Ḥasan Efendi  

maḥlūlinden Ferhād Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Yigirmi altı Muḥarrem’in-

de Belġradī ‘Alī Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup 

yigirmi yedi Şa‘bān’ında Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa 

Medresesi ’ne şeref-baḫşā, yigirmi ṭoḳuz Muḥarrem’inde selefi Bustān-zāde 

1 S 22b.

2 şāyān H: şāyān olup S.
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Efendi yirine Rüstem Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā oldılar. Otuz Şevvāl’inde 

Ketḫudā Muṣṭafā Efendi  Maḫdūmı Maḥmūd Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Med-

resesi ’ne mevṣūl, otuz bir Receb’inde Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed 

Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den biriyle1 nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Otuz 

iki Muḥarrem’inde Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān Med-

resesi  iḥsān olınup otuz dört Ṣafer’inde Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  

yirine Ayaṣofıyya-i Kebīr Medresesi  ile tevḳīr olındılar. Otuz altı Receb’inde 

Monlā-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ 

birine terfī‘, otuz sekiz Şevvāl’inde Fenārī-zāde Şeyḫī Efendi  yirine Mekke -i 

Mükerreme  ḳażāsıyla tevḳī‘ olınmışlar iken otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde vaẓīfe ile 

teḳā‘üd iḫtiyār itmeleriyle ol maḳām-ı refī‘a Ḥācī Meḥemmed-zāde Ḥüseyn 

Efendi  sezā görildi. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām iken biñ ḳırḳ yedi senesi 

evāḫirinde enfās-ı ma‘dūde-i ḥayātı tamām ve rişte-i āmāli güseste-niẓām oldı. 

Maḫdūm-ı merḳūm “Seyyid Çelebi” dimekle ma‘lūm, mā-lā-ya‘nīden 

mu‘riż, meşāġil-i nāfi‘aya mütemaḥḥıż, ẕekā vü fıṭnat ile yegāne, kemāl-i 

feṣāḥat ile müfred-i zamāne idi.

Ḥalebī Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed el-Ḥalebī ibn ‘İvaż el-‘Ayntābī . Müşārün ileyh ‘Ayntābiy-

yü’l-aṣl ‘İvaż nām şaḫṣ-ı ṣāliḥüñ netīce-i muḳaddimāt-ı vücūdı ve nūr-ı dīde-i şü-

hūdıdur. Şehr-i dil-güşā-yı Ḥaleb ü’ş-şehbādan ‘alem-efrāz-ı2 vücūd ve ol belde-i 

ṣāfiyede taḥṣīl-i muḳaddimāt-ı ‘ulūma beẕl-i mechūd itdükden ṣoñra cānib-i 

Dārü’s-salṭana ’ya irtiḥāl ve ‘ulemā-yı Rūm’dan daḫı kesb-i kemāl eyleyüp kibāruñ 

birinden mülāzım3 ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olmış idi. Bi-ḥasebi’l-‘āde devr-i menā-

zil-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe [21a] medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ yigirmi iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Beşiktaş ’da 

vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  tevcīh olınmış idi. Yigirmi dört Cumāde’l-ūlā’sında 

Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  yirine Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥ-

med Paşa Medresesi  ile kām-revā, yigirmi beş Cumāde’l-ūlā’sında Ḳara Ḫalīl Efen-

1 biriyle S: birine H.

2 ‘alem-efrāz-ı H: ‘alem-efrūz-ı S.

3 S 23a.
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di  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  sezā görildi. Yigirmi altı Muḥarrem’inde 

Ders-i ‘Ām Meḥemmed Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a İsmiḫān Sulṭān Medre-

sesi  iḥsān olınup yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Çāvuş-zāde ‘Alī Efendi  yirine ‘Alī 

Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler idi. Yigirmi se-

kiz Şa‘bān’ında selef-i sālifi Ders-i ‘Ām Meḥemmed Efendi  yirine Sinān Paşa Dā-

rü’l-ḥadīẟi ’ne gelüp yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥācī Meḥemmed-zāde Ḥüseyn 

Efendi  yirine medāris-i ẞemāniyye ’nüñ birinde miḥrāb-nişīn-i ders ü ifāde olmışlar 

idi. Otuz Cumāde’l-āḫire’sinde ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı sulṭānīye taḳlīd ithāmıyla ġażab-ı 

ḫusrevānīye maẓhar olup ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ṭrab-

lus-ı Şām  ḳażāsı tevcīh olınduḳda ḳabūlden ibā ve firār u iḫtifā iḫtiyār itmekle 

manṣıb-ı meẕkūr Ferruḫ-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye virilüp ol daḫı redd itdükde selefi 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi’ye ibḳā olındı. Otuz bir Cumāde’l-āḫire’sinde Çuḳacı-zāde 

Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Āmid  ḳażāsıyla ser-āmed olup otuz iki Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde ‘azl1 olınup yirlerine selef-i sālifleri Ḥüseyn Efendi ḫalef oldı. Otuz beş 

Şevvāl’inde Ḳaramanī Sefer Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı sezāvār görilüp otuz altı 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde ḫalefleri Ḥüseyn Efendi yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsına menḳūl ve 

yirlerine selefleri Ḥüseyn Efendi mevṣūl oldı. Otuz yedi Cumāde’l-āḫire’sinde ‘azl 

ve yirlerine Tevfīḳī-zāde Meḥemmed Efendi  vaṣl olınmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sin-

de Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  yirine Şām-ı  cennet-meşām ḳażāsında murabba‘-nişīn-i 

mesned-i aḥkām olup ḳırḳ iki Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine Seyfī-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ üç Ṣafer’inde Kebīrī Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsına  manṣūb ḳılınup ḳırḳ beş Receb’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ altı Muḥar-

rem’inde Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh  maḥlūlinden Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsıyla ikrām 

olınup biñ ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde bunlar daḫı selefleri gibi ḫākdān-ı fenādan 

dāmen-keşān ve Mıṣr-ı ḳuds-i ḥaḳīḳīye revān olduḳlarında manṣıb-ı maḥlūle Şām 

ḳāḍīsi Bosnevī Şa‘bān Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Bahāyī Meḥemmed Efendi  

mevṣūl oldı.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, mütedeyyin ü müteşerri‘, mutaṣal-

lib ü müteverri‘, merd-i fāżıl, ferd-i kāmil idi. 

1 ‘azl S: ma‘zūl H.
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Mektūbcı Aṣam Dervīş Efendi 

el-Mevlā Dervīş. Ḥamīd ī’dür. Esbāb-ı isti‘dād taḥṣīline sa‘ī ve merāsim-i 

ṭarīḳ-ı ‘ilmi murā‘ī olmaġla kibār-ı ‘ulemāya ḫıdmet ile ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Ṭaş-

köprī-zāde Kemāl Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eylemiş idi. Ba‘de 

tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ yigirmi yedi1 Rebī‘ü’l-evvel’inde Sinān Efendi maḥlūlinden Ḥācī 

Ḥasan-zāde dārü’l-ifādesi ne  pā-nihāde olup otuz iki Muḥarrem’inde Seyyid 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Otuz 

üç Cumāde’l-āḫire’sinde Celeb Mūsā Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Ġāzī2 

Ḫudāvendigār Medresesi  virilüp otuz beş Ṣafer’inde Emīr ‘Alī Efendi  yirine 

Kütāhiyye  ḳażāsı tevcīh olındı. Otuz altı Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine 

Bustānī Aḥmed  Efendi mevṣūl oldı. Otuz ṭoḳuz senesi ḫilālinde Aḫī-zāde Ḥü-

seyn Efendi  arpalıġı olan Rodoscuḳ3 ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet virilmiş idi. 

Ḳırḳ Şevvāl’inde ‘azl olınup yirleri [21b] ber-vech-i arpalıḳ Dervīş Ebābīl Efen-

di ’ye tevcīh olındı. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ḳara Süleymān Efendi  ḳabūl itmedü-

gi Diyārbekr  ḳażāsı bunlara iḥsān olınup ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde tārik-i 

‘izz ü cāh ve şehristān-ı ‘ademe rū-be-rāh olduḳlarında yirlerine Hābīl-zāde 

Meḥemmed Efendi  mesned-efrūz-ı ḥükūmet oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr mekārim-i aḫlāḳ ile meẕkūr olup Kemāl Efendi  merḥū-

muñ ṣadāretleri ḥālinde mektūbcilik ḫıdmetiyle müşerref olmaġın “Mektūbcı 

Dervīş Efendi ” dimekle meşhūr ve bu ‘unvānla zebān-zed-i cumhūr olmış idi.

Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’r-raḥīm ibn ‘Abdü’l-muḥsin ibn ‘Abdu’r-raḥmān ibn ‘Alī 

eş-Şa‘rāvī. Maẓhar-ı füyūżāt-ı ḳudsiyye ve maṣdar-ı fütūḥāt-ı ünsiyye, feżā’il-i 

celīle ile mevṣūf ve ḥaṣā’il-i cemīle ile ma‘rūf eş-Şeyḫ ‘Abdü’l-vehhāb eş-Şa‘rāvī  

ḥażretlerinüñ birāder-zādesidür. Ẕāt-ı mes‘ūdı diyār-ı Mıṣriyye’de vāḳi‘ Ebā 

Şa‘ra  nām ḳaryeden nümāyān ve “Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi ” dimekle meş-

hūr-ı ‘ālemiyān olup rūz-be-rūz istifāża-i envār-ı feżā’il ü kemāl ve iktisāb-ı 

1 yigirmi yedi S: yedi H.

2 S 23b.

3 Rodoscuḳ S: Ruscuḳ H.



273Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

re’sü’l-māl-i mekārim-ḫiṣāl eyleyüp ‘amm-i büzürgvārından ve Mıṣrī Şeyḫ 

Muḥammed Bekrī ’den taḥṣīl-i ‘ulūm ve tekmīl-i mebānī-i manṭūḳ u mefhūm 

itdükden ṣoñra Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye hicret ve 

Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce Sa‘dü’d-dīn Efendi ’den iktisāb-ı şeref-i mülāzemet itmişler 

idi. Ḳaṭ‘-ı menāzil-i ṭarīḳ ve ṭayy-ı merāḥil-i ders ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ aḳçe ile 

maḥmiyye-i Edrine ’de Beglerbegi Medresesi  tevcīh olınup ba‘dehu medrese-i 

mezbūreye ḫāric elli i‘tibārıyla ‘āric oldılar. Biñ on üç Ṣafer’inde ‘azl olınup 

medreseleri ‘Oẟmān Efendi ’ye virildi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Vizeli 

Emru’llāh Efendi  maḥlūlinden Çorlı  Medresesi ’ne gönderilüp on dört Şev-

vāl’inde Medīne-i Münevvere ’de vāḳı‘a Sulṭān Murād Ḫān Medresesi ’ne naḳl 

olınduḳlarında gitmemekle on altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Dāvūd-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup on sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Rıḍvān Efendi  yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp on ṭoḳuz Cumā-

de’l-ūlā’sında Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ1 birin-

de miḥrāb-nişīn-i taḥḳīḳ u īḳān olmışlar idi. Yigirmi bir Cumāde’l-āḫire’sinde 

Ḳaramanī Bālī Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  sezā görildükde ḳabūlden 

ibā itmegin, yigirmi iki Muḥarrem’inde medrese-i merḳūme ẟāniyen selefle-

rine i‘ṭā ve bunlar ‘azle mübtelā oldılar. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde 

selef-i sālifleri Rıḍvān Efendi yirine ẟāniyen Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i 

ifāde eyleyüp yigirmi üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘Uşşāḳī-zāde Muṣṭafā Efendi  yiri-

ne Medīne-i Münevvere ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Yigirmi altı Muḥarrem’inde 

munfaṣıl ve ol maḳām-ı celīle Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  nā’il oldı. Otuz bir 

Cumāde’l-āḫire’sinde Receb-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı 

sezāvār görilüp otuz iki Ṣafer’inde yine selef-i sālifleri Rıḍvān Efendi maḥlūlin-

den Saḳız  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Kūsec Sinān Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i 

meẕkūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ṭoḳuz-zāde Şeyḫī Meḥemmed Efendi  yirine İzmir  

ḳażāsına2 naḳlle tevḳīr olnup yirleri Ḳabaṣaḳal Muṣṭafā Efendi ’ye tevcīh olın-

dı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl olınup yirleri Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi ’ye 

virilmiş iken otuz üç Muḥarrem’inde ḫalefleri ‘Abdu’llāh Efendi Diyārbekr  

ḳażāsına naḳl olınmaġın bunlar daḫı yirlerinde ibḳā olındılar. Sene-i meẕkūre 

Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine Ḳuds-i Şerīf  ḳāḍīsi Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-veh-

hāb Efendi  menḳūl ve anlaruñ yirine Kāḍī-zāde Şeyḫī Aḥmed Efendi mevṣūl 

1 ẞemāñiyye’nüñ H: ẞemāñiyye’den S.

2 S 24a.
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oldı. Otuz beş Ramażān’ında Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Mek-

ke -i Mükerreme  ḳażāsıyla tekrīm olınmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de ‘azl olınup manṣıb-ı mezbūr [22a] ‘Allāme Şeyḫī Efendi ’ye tevcīh olınduḳda 

isti‘fā itmegin Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi ’ye i‘ṭā olındı. Otuz altı 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣadrü’d-dīn-zāde Meḥemmed Emīn Efendi  maḥlūlinden İbṣa-

la  ḳażāsı arpalıġı żamīmesiyle Sulṭān Aḥmed Ḫān Medresesi  ber-vech-i teḳā‘üd 

iḥsān olınmış idi. Otuz ṭoḳuz Receb’inde İbṣala ḳażāsı Yaṣdıġac Muṣliḥü’d-dīn 

Efendi ’ye virilüp bunlara Kec-dehān ‘Abdu’llāh Efendi  maḥlūlinden Bıñarḥiṣār  

ḳażāsı bedel virildi. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām ü leyāl iken biñ ḳırḳ se-

kiz Receb’inüñ on birinci Aḥad gicesi ṣalāt-ı ‘işādan ferāġat ve mu‘tād-ı şerīfleri 

üzere Sūre-i Kerīme-i Mülk’i ḳırā’at itdüklerinden ṣoñra cānib-i riyāż-ı keẟī-

rü’l-ḥıyāż-ı cināna irtiḥāl eyleyüp medrese-i maḥlūleleri ‘Abdü’r-raḥīm Efen-

di’ye intiḳāl eyledi. Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  civārındaki mezāristānda defn 

olındılar. 

Mevlānā-yı mezbūr deryā-yı fażl-ı mevfūr, mecmū‘a-i ma‘ārif ü ‘ulūm, 

ṣalāḥ-ı ḥālle ma‘lūm, daġdaġa-i umūr-ı ‘āmmeden ġāfil, veẓā’if-i müṭāla‘a vü 

‘ibādete müştaġil, her fende māhir, bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i ḥadīẟ-i şerīfde aḳrānı nādir, 

edīb ü erīb ü kerīm, ḥāfıẓ-ı Kelām-ı Ḳādīm idi.

Astarcı Sinān-zāde Meḥemmed Efendi 1

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā2 Sinān. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Aḥ-

med Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Astarcı Sinān 

Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı dil-bendi Meḥemmed Efendi’dür. Vāṣıl-ı rütbe-i 

isti‘dād olduḳda Aḫī-zāde Maḥmūd Efendi ’den mülāzemetle ber-murād olup 

ḳaṭ‘-ı merāḥil-i ṭarīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ otuz bir Şa‘bān’ında Ḳınalı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yi-

rine Çāvuşbaşı Medresesi  ḫāricine ‘āric, otuz altı Ramażān’ında Paşa-zāde Sü-

leymān Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. 

Otuz sekiz Şevvāl’inde Piyāde Meḥemmed Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi  

i‘ṭā olınup otuz ṭoḳuz Ramażān’ında Seyrek-zāde Yūnus Efendi  yirine Murād 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Vālide Sulṭān der-İstanbul . Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1044. [H nüshasında 

bu kayıt yoktur.]

2 ibnü’l-mevlā H: bin el-mevlā S.
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Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr itmişler idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ḥamīdī Şeyḫ-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle şādān, 

ḳırḳ iki Ramażān’ında Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine 

Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi ’ne şāyān oldılar. Ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sin-

de Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine ‘Oẟmān Paşa Medresesi ’ne pā-

dişāh-ı cihān Sulṭān Murād Ḫān ḥażretlerinüñ vālide-i muḥteremeleri veẓā’if 

ilḥāḳ itmeleriyle İstanbul Vālidesi Medresesi  tesmiye olınup ibtidā ṣāḥibü’t-ter-

cemeye tevcīh olınmış idi. Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde Ser-maḥfil-zāde Meḥem-

med Efendi  maḥlūlinden Filibe  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olındı. Sene-i meẕkūre 

Ramażān’ında bunlaruñ daḫı selefleri gibi ḫaber-i intiḳāli vāṣıl ve manṣıb-ı1 

maḥlūle Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  nā’il oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm kenāre-nişīn-i deryā-yı ‘ulūm, “Astarcı Sinān-zāde 

Efendi” dimekle şehīr ve bu ‘unvān ile ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr idi.

Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi  

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā Şeyḫī. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Aḥmed 

Ḫān-ı Evvel ’den tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Edhem-zāde Şeyḫī Efen-

di  merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi Muṣṭafā Efendi’dür. Ser-māye-i isti‘dāda 

mālik ve ṭarīḳ-ı ‘ilme sālik olduḳda ba‘ż-ı ‘ulemā ḫıdmetlerinden nā’il-i şe-

ref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ on yedi 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṭālib Ḫısmı Sinān Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Sulṭā-

niyye Medresesi  iḥsān olınmış idi. Yigirmi Receb’inde Menteş-zāde Meḥem-

med Efendi  yirine Ḫançeriyye Medresesi  virilüp yigirmi bir Receb’inde ‘azl 

olınup medreseleri Menteş-zāde İbrāhīm Efendi ’ye tevcīh olındı. Yigirmi beş 

Cumāde’l-ūlā’sında Ser-bendī-zāde Şeyḫī Aḥmed Efendi yirine [22b] Murād 

Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp yigirmi yedi Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Ḳaba Receb Efendi  yirine Ṣaḥn müderrisi olmışlar idi. Sene-i meẕkū-

re Receb’inde Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi  maḥlūlinden Ṣofya  ḳażāsı ḥükūmeti 

tefvīż olınduḳda ḳabūlden ibā itmekle Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi ’ye i‘ṭā 

ve bunlar ṣıfru’l-yed ‘azle mübtelā oldılar. Yigirmi sekiz Cumāde’l-ūlā’sın-

da Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  iḥsān olınup ana 

1 S 24b.
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daḫı gitmedükde ẟāniyen selefleri ‘Abdü’l-ġanī Efendi ḳabūl eyleyüp bunlar 

ṣıfru’l-yed1 ma‘zūl ḳalmışlar idi. Otuz dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥüsām-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den biriyle tekrīm, sene-i mez-

būre Cumāde’l-āḫire’sinde otuz beş Muḥarremü’l-ḥarāmı2 ġurresi tevḳītiyle 

Nehcī Sinān Efendi  maḥlūlinden Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olın-

dılar. Otuz altı Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād 

Meḥemmed Efendi  ḥākim-i şer‘-i Resūl oldı. Otuz ṭoḳuz Şa‘bān’ında maḥrū-

sa-i Burusa ḳażāsı ḥükūmetinde selef-i sālifi ‘Abdü’l-ġanī Efendi’ye ḫalef ve 

maẓhar-ı iḥsān u luṭf oldılar. Ḳırḳ Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine ḫa-

lefleri Ḳabaḳulaḳ-zāde Efendi mevsūl oldı. Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde Nā’ib 

Meḥemmed Efendi  yirine dārü’n-naṣr ve’l-meymene Edrine ḳażāsında ḥākim 

ve revnaḳ-efrūz-ı maḥāfil ü maḥākim olmışlar idi. Sene-i merḳūme Şevvāl’in-

de dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘īdgāh-ı ervāha ‘azīmet eyleyüp manṣıb-ı maḥlūl ile 

ḫalefleri Ḳabaḳulaḳ-zāde Efendi kesb-i ‘izz ü rif‘at eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiddet-i ẕekā ve ‘ilm ü fażlla ma‘lūm, aḫlāḳ-ı kerīme 

ṣāḥibi, ḥüsn-i ẟenā ṭālibi, ṣalāḥ u ‘iffetde ser-bülend-i emẟāl, maḫdūm-ı me-

lek-ḫiṣāl idi.

Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi 3

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā Şeyḫü’l-İslām 

Ebu’s-su‘ūd. Şeyḫü’l-İslām, müfessir-i kelām-ı melik-i ‘Allām Ebu’s-su‘ūd Efen-

di  merḥūmuñ maḫdūm-ı sa‘ādet-mevsūmları olup tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de 

devlet-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ  ‘ulemāsı silkinde manẓūm olan Muṣṭafā 

Efendi’nüñ ferzend-i sa‘ādet-peyvendleri ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Meḥemmed Efen-

di’dür. Ṭoḳuz yüz ṭoḳsan yedi senesinde vālid-i mācidleri maḥrūsa-i Burusa  

ḳāḍīsi iken dāḫil-i meclis-i şühūd ve secde-güẕār-ı şükr-i ni‘met-i vücūd olup 

taḥṣīl-i fażl u kemāle raġbet ve cānib-i tekmīl-i nefse ṣarf-ı ‘inān-ı ‘ināyet idüp 

vālid-i ‘ālī-şānları ḫıdmetlerinde iştiġāl ve cenāblarından şeref-i mülāzemetle 

nā’il-i evvelīn-i āmāl olduḳdan4 ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ on 

1 ṣıfru’l-yed S: -H.

2 Muḥarremü’l-ḥarāmı S: Muḥarrem-i ikrāmı H.

3 Evvelu müderrisin bi-medreseti Murād Paşa-yı Cedīd. Fī-Muḥarrem sene 1019. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]

4 S 25a.
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altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bī-endām Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Med-

resesi  ile kām-revā, on yedi Cumāde’l-ūlā’sında Mu‘īd Aḥmed Efendi  yirine 

Maḥmūd Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā oldılar. On ṭoḳuz Muḥarrem’inde 

Ṣadr-ı A‘ẓam Murād Paşa  binā itdükleri medrese-i cedīde ibtidā bunlara tevcīh 

olınup yigirmi Ramażān’ında Kūsec Sinān Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den 

birine sāye ṣalmışlar idi. Yigirmi iki Ramażān’ında Riyāżī Meḥemmed Efen-

di  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi ’ne vāṣıl, yigirmi dört Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Seyfī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi ’nde mes-

ned-ārā-yı feżā’il olup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Dāvūd-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle tekmīl-i devre-i merātib itdi-

ler. Yigirmi beş Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳudsī Meḥemmed Efendi  yirine Selanik  ḳażā-

sıyla maḳżiyyü’l-merām olup yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine 

Ḳāf-zāde Fā’iżī ‘Abdü’l-ḥay Efendi  mevṣūl oldı. Yigirmi ṭoḳuz Ramażān’ında 

İstanbullı ‘Alī Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ḳażāsı mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü 

imżāları ḳılınup otuz bir Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ve yirlerine Mollā Aḥmed-zā-

de Nūḥ Efendi  vaṣl olındı. Otuz üç Ṣafer’inde Ṭulumcı Ḥüsām Efendi  yirine 

Edrine  ḳażāsında basṭ-ı seccāde-i ḥükūmet eyleyüp sene-i meẕbūre Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Gümülcine  ḳażāsı [23a] arpalıġıyla munfaṣıl ve maḳām-ı ḥükūmetle-

rine selef-i sālifleri ‘Alī Efendi vāṣıl oldı. Otuz beş Şevvāl’inde selefleri Ḥüsām 

Efendi  yirine Dārü’s-salṭana  ḳażāsı ḥükūmetiyle ikrām olınmışlar idi. Otuz altı 

Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  ẟāniyen 

ḳāḍī-i İstanbul  oldılar. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalefleri Ebū Sa‘īd Efendi 

yirine Anaṭolı  ṣadrı  ile bülend-ḳadr olup ḳırḳ bir Muḥarrem’inde müteḳā‘id 

ve yirlerine Çeşmī Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id oldı. Ḳırḳ altı Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de ḫalef-i sālifleri Nūḥ Efendi yirine nā’il-i ṣadāret-i Rūm  ve vāṣıl-ı ġāye-

tü’l-ġāyāt-ı merūm olmışlar idi. Ḳırḳ yedi tārīḫinde pādişāh-ı zamān Sulṭān 

Murād Ḫān ḥażretleriyle Ḳal‘a-i Baġdād ’a ‘azīmet eyleyüp ba‘de’l-fetḥ ve’ẓ-ẓa-

fer Dārü’s-salṭana cānibine ‘avdet buyurduḳlarında eẟnā-yı seferde bunlaruñ 

mizācları münḫarif olmaġla ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde Diyārbekr ’e vuṣūllerinde 

belde-i meẕkūrede ḳalmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde dār-ı fenā-

dan irtiḥāl ve civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a intiḳāl eylediler. Manṣıb-ı maḥlū-

le Anaṭolı ṣadrından Bosnevī ‘Īsā Efendi  menḳūl ve anlaruñ yirine Çivi-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı.
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Mevlānā-yı merḳūm luṭf-ı ṭab‘ u kerem ile ma‘lūm, ẕekā vü fıṭnat ile ye-

gāne, kemāl-i feṣāḥat ile müfred-i zamāne, ‘ālim ü fāżıl, kāmil-i deryā-dil idi.

Ḳara Mūsā Efendi 

el-Mevlā Mūsā bin Zekeriyyā. Vilāyet-i Ḳaraman ’da Ḳonya  nām belde-i meş-

hūreden nümāyān ve “Ḳara Mūsā Efendi ” dimekle ma‘lūm-ı ‘ālemiyān olmış 

idi. Taḥṣīl-i ‘ulūm u ma‘ārife himmet ve Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zāde Meḥemmed 

Efendi  ḫıdmetlerinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp bi-ḥasebi’l-‘āde devr-i 

medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ on beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Burhān Efendi  yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ 

Medresesi ’nde basṭ-ı seccāde-i ders ü taḥḳīḳ eyleyüp on yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Ab-

dü’l-kerīm-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Sinān Paşa Sulṭānı Medresesi ’ne ḥareket 

itmişler idi. On ṭoḳuz Ramażān’ında selefi Maḥmūd Efendi yirine Sinān Paşa 

Sulṭānı Medresesi erzānī görilüp1 yigirmi Receb’inde Menteş-zāde Meḥemmed 

Efendi  taḥillesi yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi  virilüp 

yigirmi iki Muḥarrem’inde Ḳara Mu‘īd Ḥüseyn Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne 

Medresesi ’ne mevṣūl, sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Çāvuş-zāde İbrāhīm Efen-

di  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den biriyle nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Yigirmi dört 

Ramażān’ında Muṭahhar Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  iḥsān, sene-i 

mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳāf-zāde Fā’iżī ‘Abdü’l-ḥay Efendi  yirine Üsküdar ’da 

vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylediler. Yigirmi beş Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde selefleri Fā’iżī Efendi yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm, 

yigirmi yedi Receb’inde selef-i sālifi Muṭahhar Efendi yirine Medāris-i Süley-

māniyye ’nüñ biriyle ta‘ẓīm olındılar. Yigirmi sekiz Şa‘bān’ında ḳabūl itmeyen 

Ḥasan Beg-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Alaṣonya  ḳażāsı ilḥāḳıyla Yeñişehr-i Fenār  

ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde selef-i sālifleri 

Fā’iżī Efendi yirine Selanik  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Kesriyyeli Maḥmūd 

Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl ve yirlerine Serçe Ḥüseyn 

Efendi  vaṣl olındı. Otuz bir Ramażān’ında Rıḍvān Efendi  yirine Mıṣr -ı Ḳāhire  

ḳażāsıyla rāyet-i iḳbāli ẓāhire olup otuz iki Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Kec-

dehān ‘Abdu’llāh Efendi  nā’il oldı. Otuz altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Aḫī-zāde Maḥmūd 

Efendi  yirine dārü’n-naṣr-ı Edrine  ḳażāsı ile maḳżiyyü’l-merām olmışlar di. Otuz 

1 S 25b.
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sekiz Ramażān’ında ref‘ olınup yirlerine Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  terfī‘ 

olındı. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İstanbul  pāyesi  żamīmesi ve Mudurnı  ḳażāsı 

arpalıġıyla taṭyīb [23b] olınmışlar idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳaba Receb Efendi  

yirine bi’l-fi‘l ḥākim-i Dārü’s-salṭana  oldılar. Ḳırḳ bir Şevvāl’inde müteḳā‘id ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine ḫalefleri Çivi-zāde Efendi müteṣā‘id oldı. Bunlara Sey-

yid Maḥmūd Efendi  manṣıbı olan Mar‘aş  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olındı. Bu ḥāl 

üzere güẕārende-i evḳāt iken biñ ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azm-i cennāt-ı ‘āliyāt 

eyledi. Maḥlūl olan arpalıḳları Ḳuṭb İbrāhīm Efendi ’ye tevcīh olınmış idi.

Merḥūm-ı merḳūm dürretü’c-tāc-ı erbāb-ı fühūm, mütedeyyin ü müteşer-

ri‘, müteṣallib ü müteverri‘, vāṣıl-ı sinn-i herem, pīr-i mübārek ādem idi.

Kürd Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Menba‘-ı zülāl-i ‘ilm ü ‘irfān olan diyār-ı Kürdistān’dan 

ẓuhūr ve mihr-i feyż-i Ḥak’dan istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp gevher-i meknūn-ı 

isti‘dādı terbiyet-i üstād ile şu‘ledār u tābnāk olduḳda dārü’l-mülk-i İstanbul ’a 

‘azīmet ve ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyle-

yüp ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i menāzil-i ifāde idüp1 ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Emīr ‘Alī Efendi  

yirine Kürkcibaşı Medresesi  virilmiş idi. Otuz iki Şa‘bān’ında Bālī-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine ‘Oẟmān Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınup otuz beş Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Rüstem Paşa Medresesi ’ne 

gelmişler idi. Otuz altı Ramażān’ında Anḳaravī Es‘ad Efendi  yirine Şāh-ı 

Ḫūbān Medresesi  iḥsān ve otuz sekiz Şevvāl’inde Baldır-zāde Şeyḫ Meḥem-

med Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olup ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birinde 

miḥrāb-nişīn-i taḥḳīḳ u īḳān olmışlar idi. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde selef-

leri Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi yirine Çorlı  Medresesi ’ne2 gönderilüp ḳırḳ dört 

Rebī‘ü’l-evvel’inde selefleri Es‘ad Efendi yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī 

Medresesi  ile tekrīm olınmışlar idi. Biñ ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde ders ü devri 

tamām ve ‘ālem-i ervāḥa ḫırām itdüklerinde medrese-i maḥlūleleri Çeşmī-zāde 

Muṣṭafā Efendi ’ye in‘ām olındı.

1 menāzil-i ifāde idüp H: medāris-i mu‘tāde iderek S.
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Mevlānā-yı merḳūm ‘ilm ü fażlla ma‘lūm, baḥḥāẟ u münāẓir, her fende 

aḳrānı nādir idi.

Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi 

el-Mevlā Ḥasan ibnü’l-mevlā Meḥemmed. Ṭabaḳa-i devlet-i Sulṭān Aḥmed 

Ḫān-ı Evvel  ‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Ḥasan Ketḫudā-zā-

de Meḥemmed Efendi ’nüñ ferzend-i fürūzende-gevheri ve maḫdūm-ı sa‘d-aḫteri 

Ḥasan Efendi’dür. Esātiẕe-i ‘aṣrından taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāl ve tekmīl-i fünūn-ı 

nāfi‘aya iştiġāl idüp Şeyḫü’l-İslām Ṣun‘u’llāh Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle 

be-kām ve ba‘ż-ı medāris-i ‘ilmiyye ile maẓhar-ı ikrām olup ḳırḳ aḳçe medrese-

den munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi üç Cumāde’l-ūlā’sında Ḥibrī Aḥmed 

Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi  virilüp yigirmi yedi Receb’inde Teẕkireci 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Yigirmi 

sekiz Receb’inde Ḳara Ḫalīl Efendi  yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi ’ne gelüp 

yigirmi ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Etmekcioġlı Medresesi  

virilmiş idi. Otuz bir Receb’inde Naḳş-bend-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Murād 

Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadri mezīd olup otuz iki Muḥarrem’inde ‘Uşşāḳī-zā-

de ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi  sezā görildükde ḳabūlden ibā 

itmeleriyle Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi ’ye i‘ṭā olınup bunlar ṣıfru’l-yed ibḳā 

olınmışlar idi. Sene-i meẕkūre Receb’inde Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  yiri-

ne Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine ḫırām eyleyüp sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde 

‘Abdu’r-raḥmān Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥa-

dīẟi  in‘ām olınup otuz dört Ṣafer’inde Sefer Efendi  yirine Edrine Selīmiyyesi  ile 

tekrīm, otuz beş Cumāde’l-ūlā’sında Mütevellī-zāde Muṣṭafā [24a] Efendi yiri-

ne Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile taẓīm olındılar. Otuz sekiz Şevvāl’inde 

selefleri Seyyid Meḥemmed Efendi yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ birine 

terfī‘, ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażā-

sı ḥükūmetiyle tevḳī‘ olınup ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine Ke-

bīrī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ yedi Şevvāl’inde Āvāre-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde 

ḫalefleri Kebīrī Meḥemmed Efendi yirine Ḥaleb ü’ş-şehbā  ḳażāsına naḳl olınduḳ-

larında yirlerine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳāḍīsi Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābi-

dīn Efendi  manṣūb ḳılınup anlaruñ yirleri Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi ’ye tevcīh 
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olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde terk-i cihān-ı fānī ve ‘azm-i dārü’n-na‘īm-i 

cāvidānī itdüklerinde manṣıb-ı maḥlūl Anḳaravī Es‘ad Efendi ’ye erzānī görildi. 

Mevlānā-yı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, ḥasenü’l-ḫulḳ ve kem-

āzār, maḫdūm-ı sütūde-eṭvār idi.

Ḳıyāmī-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. ‘İlm-i şerīfe ḫıdmet ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden 

iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i1 me’mūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi  

ḫāricine ‘āric, otuz iki Receb’inde Celeb Mūsā Efendi  yirine Meḥemmed Aġa 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olup otuz üç Cumāde’l2-āḫiresi’nde ‘Acem 

İsḥāḳ Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi  virilüp otuz dört Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Etmekcioġlı Medresesi ’ne 

taḥrīk olınmışlar idi. Otuz yedi Şa‘bān’ında Ḳāḍī-zāde Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Maḥmūd Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, otuz sekiz Şa‘bān’ında selefi Ḳāḍī-zāde 

Efendi yirine Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne menḳūl, otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldı-

lar. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Şems Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi ’ne gönderilüp 

ḳırḳ iki Ramażān’ında ibtidā açılan mūṣıla-i Süleymāniyye  Medresesi  bunlara 

tevcīh olınmaḳ üzere ‘azl olınup yirlerine selefleri Şems Efendi ḫalef oldı. Ḳırḳ 

dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Kürd Aḥmed Efendi  yirine Çorlı ’da Sulṭān Süleymān 

Ḫān Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde şem‘-i ḥayātı 

püf-zede-i ṣarṣar-ı fenā ve şu‘le-i ẓuhūrı cevher-i cān gibi nā-peydā olup medre-

se-i maḥlūlesi Ḥamdī Meḥemmed Efendi ’ye i‘ṭā olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr “Ḳıyāmī-zāde Efendi” dimekle meşhūr, tafṣīl-i aḥvāline 

ıṭṭılā‘ u şu‘ūr ancaḳ bu mertebeye maḳṣūrdur.

Ser-bendī Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ ’den terce-

1 neyl-i H: -S.
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mesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Şeyḫü’l-İslām Ḳāḍī-zāde Şemsü’d-dīn Aḥmed 

Efendi  ḥażretlerinüñ aḫfādından olmaġın “Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Efendi” ‘unvānıy-

la meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i ma‘ārif ü ‘ulūm ve tekmīl-i levāzım-ı manṭūḳ 

u mefhūm eyleyüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve semt-i tedrīse 

‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan 

daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ on altı Ṣafer’inde Serçe Ḥüseyn Efendi  yi-

rine Ḳılıç ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi  ile kām-revā olmışlar idi. On sekiz Re-

bī‘ü’l-evvel’inde selefi yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup yigirmi 

iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde Baḥrī-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi  

virilüp sene-i mezbūre Ramażān’ında Nevālī-zāde [24b] ‘Aṭā’u’llāh Efendi  yi-

rine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr itmişler idi. Yigirmi 

beş Cumāde’l-ūlā’sında Arpacı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’den birine ḫırām eyleyüp yigirmi yedi Şa‘bān’ında Bāḳī-zāde Şeyḫī Efen-

di  yirine Edrine  Sulṭān Bāyezīd Medresesi ’ne gönderilmiş idi. Yigirmi sekiz 

Muḥarrem’inde Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  birāderi “Çelebi Ḳāḍī” dimekle 

şehīr Luṭfu’llāh Efendi ’nüñ def‘a-i ḫāmisesi yirine Filibe  ḳażāsı tevcīh olı-

nup yigirmi ṭoḳuz Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  

vaṣl olındı. Otuz üç Ramażān’ında Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  yirine 

Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınmış idi. Otuz dört Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl olı-

nup yirleri Küçük Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ’ye virildi. Otuz sekiz Şev-

vāl’inde Ketḫudā Muṣṭafā Efendi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı 

iḥsān olınup otuz ṭoḳuz Receb’inde munfaṣıl ve yirlerine Kürd Ḳāsım Efendi  

vāṣıl oldı. Ḳırḳ dört Şa‘bān’ında Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Şām -ı 

 dārü’s-selām ḳażāsıyla ikrām olınmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  yirine Ḳuds-i dārü’l-üns ḳażāsına menḳūl ve yirle-

rine Ḥaleb  ḳāḍīsi Manṭıḳī Aḥmed Efendi  mevṣūl, anlaruñ yirleriyle ‘Allāmek 

Meḥemmed Efendi  nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde ref‘ olınup 

yirlerine Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  terfī‘ olındı. Sene-i meẕkūre evāḫi-

rinde ‘āzim-i nüzhetgāh-ı firdevs-i berīn ve Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i 

Buḫārī Zāviyesi  civārında defīn-i zīr-i zemīn oldılar.
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Mevlānā-yı merḳūm “Ser-bendī Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Efendi ” dimekle1 ma‘lūm, 

ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm idi.

Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān ibn Velī el-Ḥāc Meḥemmed. “Velī-zāde Efen-

di” dimekle meşhūr ve meḥāsin-i celīlesi zebān-zed-i cumhūr olup ser-māye-i 

‘ulūm ve kesb-i pīrāye-i manṭūḳ u mefhūm itdükden ṣoñra ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı 

‘ilmīye ‘azīmet ve ‘ulemā-yı ‘iẓāmuñ2 birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyle-

yüp devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ yigirmi altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Mollā Aḥmed-zāde Seyyid 

Meḥemmed  yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa Medresesi  ḫāriciyle be-kām, yigirmi sekiz 

Receb’inde Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medrese-

si ’ne ḥareketle nā’ilü’l-merām oldılar. Yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳāsım-zā-

de Ḥalebī Meḥemmed Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  sezā görilüp 

otuz iki Muḥarrem’inde Baba Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Şāh Sulṭān 

Medresesi  iḥsān olınup sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında cem‘iyyet-i Cāmi‘-i Ebu’l-

fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫānī Vaḳ‘ası ’nda Kütāhiyye ’de Germiyānoġlı Medre-

sesi ’ne gönderilmiş idi. Cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de ma‘füvven 

Dārü’s-salṭana ’ya dāḫil ve sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ġūl Muṣṭafā Efendi  

taḥillesi yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine vāṣıl olmışlar idi. Otuz dört Ṣafer’inde 

selef-i sālifi Ḥasan Efendi yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi ’ne irtiḳā, otuz beş 

Cumāde’l-āḫire’sinde Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī Medresesi ’ne i‘tilā eyleyüp otuz sekiz Şevvāl’inde Seyyid ‘Alī Çelebi  

yirine Süleymāniyye Medreseleri ’nün biriyle tekmīl-i devre-i merātib itdiler. 

Otuz ṭoḳuz Ramażān’ında Ḳara Ḫalīl Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti 

tefvīż olınmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl olınup yirlerine selef-i sālifleri Ḥa-

san Efendi ḫalef oldı. Ḳırḳ dört Muḥarrem’inde Ḳara Şükru’llāh Efendi  yirine 

Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınup sene-i merḳūme Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Şām -ı şeref-encām  ḳażāsına naḳlle ik-

rām ve yirleri selefleri Seyfī-zāde Efendi’ye in‘ām olındı. Sene-i [25a] meẕkū-

re Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Ser-bendī Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Aḥmed Efendi  

1 S 27a.

2 ‘iẓāmuñ H: kirāmuñ S.
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mevṣūl oldı. Ḳırḳ altı Ṣafer’inde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  

ḥükūmetiyle ser-efrāz olmışlar idi. Ḳırḳ yedi Ṣafer’inde munfaṣıl ve yirlerine 

Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi  nā’il oldı. Biñ ḳırḳ sekiz senesi ḫilālin-

de enfās-ı ma‘dūde-i ḥayātı tamām ve dārü’l-ḫuld-i berīne ḫırām itdüklerinde 

Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi ’nüñ Boyacılarḳapusı  civārın-

da kendü menzilleri muḳābilinde defn olındılar.

Mevlānā-yı sābıḳu’l-beyān ḥiṣṣedār-ı ‘ilm ü ‘irfān, vecīh ü vaḳūr, ḥüsn-i 

ḫulḳla meşhūr, ‘iffet ü nezāhetde ‘alem, pāk-nihād ādem idi.

Ḥamīdī Şeyḫ-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’ş-Şeyḫ ‘Alī. Vilāyet-i Ḥamīd ’den ẓuhūr ve “Ḥamīdī 

Şeyḫ-zāde Efendi 1” dimekle meşhūr olmışlar idi. Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥ-

miyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye hicret ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i 

mülāzemet eyleyüp aḫẕ-ı medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz iki Şa‘bān’ında Yavuz-zāde 

Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup sene-i mezbūre 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳınalı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Med-

resesi ’nde seccāde-nişīn-i ders ü taḥḳīḳ olmışlar idi. Otuz dört Rebī‘ü’l-evvel’inde 

yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup otuz altı Ramażān’ında Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadr ü menzileti mezīd oldı. 

Otuz sekiz Şevvāl’inde selefleri Ḥālıcı-zāde Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ 

birine ḫırām eyleyüp ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde2 selef-i sālifleri Yavuz-zāde Efendi 

yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi  in‘ām olınmış idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi yirine Ayaṣofıyya-i Ḳadīm Medresesi  ile ta‘ẓīm, ḳırḳ beş 

Şa‘bān’ında Seyrek-zāde Seyyid Yūnus Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniy-

ye ’nün biriyle tekrīm olındılar. Ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde ḥicce-i ‘ömri tamām ve 

kilk-i ḳażā gūşe-i ṣaḥīfe-i aḥvāline ḫitāme-nüvīs-i temmü’l-kelām olup medrese-i 

maḥlūleleri Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Mevlānā-yı mütercem ‘ilm ü ma‘ārifle ‘alem, ṣalāḥ-ı ḥālle meşhūr, emẟāli 

miyānında ḫayr ile meẕkūr idi.

1 Efendi H: -S.

2 S 27b.
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Mar‘aşī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’r-raḥīm. Mar‘aşī’dür. Ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilme ‘āzim ve 

‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım olup medāris-i ‘ilmiyyede ferş-i seccāde-i 

ifāde ve neşr-i nefeḥāt-i taḥḳīḳ u icāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl 

andan daḫı ma‘zūl iken biñ otuz bir Receb’inde Celeb Mūsā Efendi  yirine Si-

livri ’de Pīrī Paşa Medresesi  virilüp otuz sekiz Şa‘bān’ında Ezhārī Monlā Çelebi  

yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā, otuz ṭoḳuz Ramażān’ında 

Bāzārbaşı-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi  sezā 

görilmiş idi. Ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde ders ü devri tamām ve sübḥa-i enfāsı 

karīn-i ḫitām olup medrese-i maḥlūlesi Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi ’ye 

in‘ām olındı.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı ‘ulūm1, ṣāliḥ ü ‘ābid, rū-ger-

dān-ı zevā’id idi.

Postālī2 Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Maḥrūsa-i Edrine ’den ẓuhūr ve “Postālcı Aḥmed Efendi ” 

dimekle meşhūr olup ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ve birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāze-

met eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile3 ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı 

munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi beş Ramażān’ında Temürḳapu  ḳurbinde 

vāḳı‘a Aḥmed Paşa Medresesi  ḫāric ile ‘āric, otuz Şa‘bān’ında ‘Alī Çelebi-zāde 

Maḫdūmı ‘Alī Efendi  yirine Emre Ḫˇāce Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic ol-

mış idi. Otuz iki Receb’inde Pīr Aḥmed Efendi  yirine [25b] Ḫabbāziyye Med-

resesi  virilüp otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Mektūbcı Dervīş Efendi  yirine Zāl 

Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup otuz dört Ṣafer’inde Nūru’llāh Efendi yirine maḥrū-

sa-i Edrine ’de Ḥalebiyye Medresesi ’ne gönderilmiş idi. Otuz beş Cumāde’l-āḫi-

re’sinde ‘Avnī Aḥmed Efendi  ḳabūl itmedügi Anḳara  fetvāsı virilüp otuz altı 

Muḥarrem’inde selef-i sālifi Dervīş Efendi yirine Kütāhiyye  ḳażāsı tevcīh olındı. 

1 ‘ulūm H: rüsūm S.

2 Postālī H: Bustānī S.

3 Maḥrūsa-i Edrine’den ẓuhūr ve “Postālcı Aḥmed Efendi ” dimekle meşhūr olup ‘ulemā-yı kirāma ḫıd-

met ve birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile H: Ḫāṣbāġçe ḫˇāce-

lıġından mülāzım ve bustāncıbaşı tevābi‘inden olmaġla ri‘āyeti lāzım olup iltizām-ı mesālik iḳtiḥām-ı 

ma‘ārik iderek S.
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Otuz yedi1 Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  

mevṣūl oldı. Ḳırḳ Cumāde’l-ūlā’sında Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed 

Efendi  arpalıġı olan Vize  ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet ‘ināyet olınup ḳırḳ beş 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve yirlerine Ca‘fer Efendi  vaṣl olındı. Biñ ḳırḳ sekiz senesi 

evāḫirinde dār-ı fenādan güẕer ve ‘ālem-i ‘uḳbāya sefer eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, “Postālī2 Aḥmed Efen-

di ” dimekle şehīr ve bu ‘unvānla ma‘lūm-ı3 ṣaġīr ü kebir idi.

Bustān-zāde Yaḥyā Efendi 

el-Mevlā Yaḥyā ibn Şeyḫü’l-İslām Meḥemmed ibnü’l-mevlā Muṣṭafā4 Bustān. 

Ṭabaḳa-i devlet-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ  ‘ulemāsından tercemeleri 

Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm, Şeyḫü’l-İslām Bustān-zāde Meḥemmed Efendi  merḥū-

muñ maḫdūm-ı ẟāliẟ-i sa‘ādetmendi, ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Yaḥyā Efendi’dür. Nihāl-i 

ẕāt-ı ‘arīḳ u aṣīli ḥadīḳa-ṭırāz-ı ‘ālem-i şühūd ve nişānde-i bustān-sarāy-ı vücūd 

olup istifāża-i ḫurşīd-i fażl u kemāl ile devḥa-i āmāli müẟmir ve āb-yārī-i feyż-i 

‘irfān ile āẟār-ı necābet ẓāhir olduḳdan ṣoñra vālid-i ‘ālī-şānları mülāzemetleri-

ne nā’il ve ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olmışlar idi. Biñ 

üç Muḥarrem’inde Ferhād Paşa Ḫˇācesi ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Üsküdar ’da 

vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, biñ5 dört Receb’inde Ayaşī Aḥmed 

Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine şāyān oldılar. Biñ altı Şa‘bān’ında 

‘Abdü’l-cebbār-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi ’ne 

ḳıyām, biñ sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḫˇāce-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’nüñ biriyle taḥṣīl-i kām itmişler idi. Biñ on Cumāde’l-ūlā’sında 

Ḳara Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınup 

on bir Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. 

On üç Cumāde’l-ūlā’sında Muẓaffer Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Ġalaṭa ḳażāsı 

rıżā-dādeleri olmış idi. On dört Muḥarrem’inde ‘azl ve yirlerine rābi‘an Ḥasan 

Ketḫudā-zāde Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. On altı Ṣafer’inde Şerīf Meḥem-

med Efendi  yirine ẟāniyen Ġalaṭa  ḳāḍīsi oldılar. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında 

1 Otuz yedi H: Otuz sekiz S.

2 Postālī H: Bustānī S.

3 ma‘lūm-ı S: -H.

4 Muṣṭafā H: -S.

5 S 28a.
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munfaṣıl ve yirlerine Ḳara ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  vāṣıl oldı. On yedi Receb’in-

de Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olı-

nup on sekiz Cumāde’l-āḫire’sinde selef-i sālifi Muẓaffer Efendi yirine Edrine  

ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Edhem-zāde Şeyḫī Efendi  mevṣūl oldı. Yigir-

mi Rebī‘ü’l-āḫir’inde ref‘ olınup maḳām-ı ḥükūmetlerine ‘Azmī-zāde Muṣṭafā 

Efendi  terfī‘ olındı. Yigirmi iki Ramażān’ında Seyfī-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Dārü’s-salṭana  ḳażāsı ḥükūmeti erzānī görilüp yigirmi üç Receb’inde ma‘zūl ve 

yirlerine ḫalefleri ‘Azmī-zāde Efendi ḥākim-i İstanbul  oldılar. Sene-i meẕkū-

re Ramażān’ında Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi üzerinden Rodoscuḳ  ḳażāsı arpalıḳ 

virildi. Otuz Şa‘bān’ında mecmū‘ı arpalıḳlaruñ ḥalli fermān olınmaġın Rodos-

cuḳ ḳażāsı daḫı zümre-i ḳużāt-ı sütūde-ṣıfatdan Nev‘ī-zāde ‘Aṭā’u’llāh Efendi ’ye 

tevcīh olındı. Otuz iki Ṣafer’inde birāder-i mihterleri Meḥemmed Efendi yirine 

Anaṭolı  ṣadāreti  ile tekrīm olınmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ṣadā-

retden ḳażā-yı vaṭar ḳılup yirlerine ḫalefleri ‘Azmī-zāde Efendi ḳāḍī-‘asker olmış 

idi. Anlaruñ mutaṣarrıf olduġı Uzuncaova  [26a] ḳażāsı arpalıġı bunlara muḳarrer 

ḳılındı. Otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde Biber Birāderi Ḥasan Efendi  yirine ṣadr-ı Rūm  ve 

nā’il-i müntehiyyü’l-merūm oldılar. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve yirle-

rine ṣadr-ı Anaṭolı ’dan Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  naḳl olınup anlaruñ yirine 

Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām 

u leyāl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inüñ yigirmi altıncı güni eyyām-ı rebī‘-i 

ḥayātı tamām ve ‘azm-i dārü’s-selām eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm bustān-ı reyāḥīn-i ‘ulūm, ḳabā-yı i‘tibārı elvān-ı ma‘ā-

rifle mu‘allem ve ṣabā-yı iştihārı ezhār-ı leṭā’if ile müşkīn-dem idi.

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Gül-i Ṣad Berg  ve Mir’ātü’l-aḫlāḳ  ismiyle mevsūm 

te’līf-i laṭīfleri vardur.

Hābīl-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Hābīl. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān ‘Oẟmān 

Ḫānī ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Hābīl Efendi  merḥūmuñ maḫ-

dūm-ı ercmendi Meḥemmed Efendi’dür. Maḥrūsa-i Burusa’dan bedīd ve nā’il-i 

rütbe-i dāniş ü dīd olup ‘azīz-i Mıṣr -ı fażl u ‘irfān Ḫˇāce-zāde ‘Abdü’l-‘azīz 

Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle nā’il-i evvelīn-i āmāle vāṣıl olduḳda semt-i 

tedrīse imāle-i licām-ı ‘azīmet ve ba‘ż-ı medārisde edā-yı Ḥaḳḳ-ı dirāset eyle-
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yüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz 

bir Receb’inde ‘Acem-zāde Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳū-

mede ‘İvaż Paşa Medresesi  virilüp otuz sekiz Receb’inde Derzī-zāde Bustān 

Efendi  yirine Ḳādirī Çelebi Medresesi ’ne gelmişler idi. Ḳırḳ altı Ramażān’ında 

Berḳ-zāde Bustān Efendi 1 maḥlūlinden Ḫançeriyye Medresesi  sezā görilüp ḳırḳ 

sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Mektūbcı Dervīş Efendi  maḥlūlinden2 Diyārbekr  ḳażā-

sı iḥsān olınup ḳırḳ ṭoḳuz Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Kürd Monlā Çelebi  

mevṣūl oldı. Bunlar ba‘de’l-‘azl masḳaṭ-ı re’si olan Burusa  şehrine vuṣūl bul-

duḳlarından ṣoñra sene-i meẕkūre Ramażān’ında meflūcen ‘āzim-i dārü’l-ḳarār 

ve Ḥażret-i Emīr ḳuddise sırruhu’l-ḫaṭīr3 civārında mütevārī-i ḫāk-i mezār oldı. 

Merḥūm-ı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, “Hābīl-zāde Efendi ” di-

mekle meşhūr, ṣalāḥ-ı ḥālle meẕkūr idi.

Bülbül-zāde Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed. Taḥṣīl-i mertebe-i isti‘dād ve Bülbül-zāde 

‘Abdu’llāh Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle iḥrāz-ı murād eyleyüp bi-ḥa-

sebi’ṭ-ṭarīḳ ḳaṭ‘-ı merātib-i ders ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ‘Ab-

dü’n-nebī Efendi  yirine maḥmiyye-i Edrine ’de Şeyḫī Çelebi Medresesi  virilmiş 

idi. Otuz senesi ḥudūdında Ṣalbaş Ḥasan Efendi  yirine Ṭaşlıḳ Medresesi ’ne 

taḥrīk olınup otuz iki Şa‘bān’ında Vardarī Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yi-

rine Efḍal-zāde Medresesi ’nde basṭ-ı seccāde-i ifāde eylemişler idi. Otuz dört 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḫıżr Efendi yirine Ḳonya  ḳażāsı teklīf olınduḳda ḳabūlden 

ibā itmegin manṣıb-ı meẕkūr selefleri Ḫıżr Efendi’ye muḳarrer ḳılınup bunlar 

yirlerinde ibḳā olındılar. Otuz beş Cumāde’l-ūlā’sında Fażlu’llāh Efendi yirine 

Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde “Tūc Emīr ” di-

mekle şehīr Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz 

ü şān itmişler idi. Otuz altı Receb’inde Celeb Mūsā Efendi  yirine Maġnisa  fet-

vāsı żamīmesiyle belde-i meẕkūrede Sulṭāniyye Medresesi  sezā görilüp anı daḫı 

ḳabūl itmemekle Arpa-zāde Semīn Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olınup bunlar 

1 S 28b.

2 Ḫançeriyye Medresesi  sezā görilüp ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Mektūbcı Dervīş Efendi  maḥlūlinden 

H: -S.

3 “Çok önemli sırrı mukaddes olsun.”
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ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳaldılar. Otuz yedi Cumāde’l-ūlā’sında Emīr ‘Alī Efendi  yi-

rine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup otuz sekiz Şevvāl’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ iki Şevvāl’inde 

Mü’eẕẕin-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Diyārbekr  ḳażāsı ‘ināyet olınup ḳırḳ 

üç Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Bosnevī Şa‘bān Efendi  mevṣūl [26b] oldı. 

Ḳırḳ dört senesi ḫilālinde Uzuncaova  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olınmış idi. Bu ḥāl 

üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz Ramażān’ında dār-ı 

fenādan intiḳāl ve ‘īdgāh-ı ervāḥa isti‘cāl eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr “Bülbül-zāde Efendi Emīri ” dimekle meşhūr, feżā’il-i 

beşeriyyeden isti‘dādı miḳdārı ḥiṣṣedār, üslūb-ı maḥkemede kār-güẕār idi. 

Piyāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Ḳasṭamoni yyü’l-aṣldur. “Piyāde Meḥemmed Efendi ” 

dimekle şöhret-dāde olmış idi. Ṭarīḳ-ı ‘ilme ‘āzim ve Şeyḫī Efendi ’den mülā-

zım olup devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ yigirmi 

beş Ẕi’l-ḥicce’sinde Uzun ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  yirine Ümmü’l-veled Medre-

sesi  virilüp yigirmi ṭoḳuz Ṣafer’inde Ḫıżr Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da 

Emīr Sulṭān Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Otuz iki Receb’inde ‘azl olınup 

medresesi İbrāhīm Efendi ’ye virildi. Otuz dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Seyrek-zāde 

Yūnus Efendi  yirine Monlā Gürānī Medresesi  erzānī görilüp sene-i mezbūre 

Cumāde’l-āḫire’sinde selef-i sālifi Ḫıżr Efendi yirine Ḳonya  ḳażāsı ḥükūme-

ti tefvīż olınmış idi. Lākin ḳabūl itmemekle manṣıb-ı meẕkūr Ṭursun-zāde 

Meḥemmed Efendi ’ye i‘ṭā olınup bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar idi. Otuz 

altı Ramażān’ında Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a İs-

miḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān,1 otuz sekiz Ṣafer’inde selefi Muṣliḥü’d-dīn Efen-

di yirine Pīrī Paşa Medresesi ’ne şāyān oldılar. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde ḫa-

lefi Ṭursun-zāde Efendi yirine ẟāniyen Ḳonya ḳażāsı tevcīh olınup yine ḳabūl 

itmedükde Selanik  müftīsi Maḥmūd Efendi ’ye virilüp bunlar ma‘zūl ḳaldılar. 

Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣıddīḳ Efendi  yirine İzniḳ ’de Süleymān Şāh Medresesi ’ne 

gönderilüp ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde ‘azl iḫtiyār itmekle medrese-i mezbū-

re Aḳḳaftān Muṣṭafā Efendi ’ye iḥsān olındı. Ḳırḳ üç Şa‘bān’ında Ḥelvācı-zāde 

Dāmādı Maḥmūd Efendi  maḥlūlinden Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi  sezāvār 

1 S 29a.
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görilmiş idi. Biñ ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde leclāc-ı ecel derdmendi bir lu‘b ile 

ḫāne-i ḳabre sürdükde eḥibbāsından biri bu gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Ḫāne-i ḳabre Piyāde geldi1

Maḥlūl olan medreseleri Beyānī Aḥmed Efendi ’ye virildi.

Merḥūm-ı mezbūr ṣalāḥ-ı ḥālle meẕkūr, ṣāfī-fu’ād, mümin-i pāk-i‘tiḳād idi. 

Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi 2

el-Mevlā Żiyā’üd-dīn ibnü’l-mevlā Naṣūḥ Nevālī. Devlet-i Sulṭān Meḥem-

med Ḫān-ı ẞāliẟ  ‘ulemāsından tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden mu‘allim-i 

maḳām-ı Meḥemmed Ḫānī Nevālī Naṣūḥ Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı mih-

ter-i ercmendi Żiyā’ü’d-dīn Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilme raġbet ve Ḫˇāce Sa‘dü’d-

dīn Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

olduḳdan ṣoñra biñ dört Cumāde’l-ūlā’sında Ṣūfī Meḥemmed Efendi yirine 

bā-ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı sa‘ādet-maḳrūn Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsānıyla memnūn 

ḳılınup biñ yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḥubbī Monlāsı-zāde İbrāhīm Efendi  yiri-

ne Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Biñ sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine gelüp sene-i 

meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Şemsī Çelebi  yirine Gelibolı  ḳażāsı tevcīh olınduḳ-

da ḳabūlden ibā itmeleriyle Ḳınalı-zāde Ḥasan Efendi ’ye i‘ṭā olınup bunlar 

ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar idi. Biñ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Niksarī-zāde 

Maḥmūd Efendi  yirine ẟāniyen Ṣaḥn Medresesi  virilüp on Muḥarrem’inde 

Burusevī Seyyid ‘Alī Efendi  yirine Kütāhiyye  ḳażāsı sezā görildükde [27a] anı 

daḫı ḳabūl itmeyüp ‘azl iḫtiyār itmekle selef-i sālifi Şemsī Çelebi ’ye virildi. 

On iki Cumāde’l-āḫire’sinde selef-i sālifi İbrāhīm Efendi yirine ẟāliẟen medā-

ris-i ẞemāniyye ’den birine i‘āde3 olınup on üç Receb’inde Ḫusrev-zāde Monlā 

Ḫusrev Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ḥükūmetiyle tevḳīr olınmışlar idi. On dört 

Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen Köse Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. On 

ى 1 אده כ ه  א 
2 Bu biyografi S nüshasında 19b-20a varakları arasındadır.

3 S 20a.
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yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde İplikci Maḥmūd Efendi  yirine ẟāniyen ḳażā-yı meẕkūr 

ḥükūmeti tefvīż olınup on sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥelvācı-zāde Maḥmūd 

Efendi  ḳabūl itmedügi Maġnisa  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Zekeriyyā-zā-

de Meḥemmed Efendi  mevṣūl olmış iken bunlar daḫı redd itmegin Maḥmūd 

Efendi ḳabūl eyledi. On ṭoḳuz Ramażān’ında ḳabūl itmeyen Ṭoḳuz-zāde Şeyḫī 

Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Kütāhiyye  ḳażāsı tevcīh olınmış idi. Yigir-

mi bir Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Babaḳuşī-zāde Aḥmed Efendi  vāṣıl 

oldı. Yigirmi üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Pīr Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Maġnisa 

ḳāḍīsi olmışlar idi. Yigirmi dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Mü’eẕẕin-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine ẟāliẟen Kütāhiyye ḳażāsına naḳl ve yirlerine Ebū Bekr Efendi  vaṣl 

olındı. Yigirmi beş Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine Sükūtī ‘Ömer Efendi  

mevṣūl oldı. Yigirmi yedi Receb’inde Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi  ḳabūl it-

medügi Ṣofya  ḳażāsı virilüp yigirmi ṭoḳuz Şa‘bān’ında mün‘azil ve yirlerine 

Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Otuz bir Cumāde’l-āḫire’sinde 

ḫalefleri yirine ẟāniyen Ṣofya ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Sene-i mezbūre 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Mudanya  ḳażāsı arpalıġıyla ma‘zūl ve yirlerine Naḳş-bend-zāde 

Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. Otuz dört1 Muḥarrem’inde Şām -ı şeref-encām  

pāyesi żamīmesiyle Niksarī-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi  yirine Saḳız  ḳażāsı virilüp 

arpalıḳları Bursa ḳażāsına ilḥāk olındı. Otuz beş Ṣafer’inde ‘azl ve yirlerine 

Ḳara Ḫalīl Efendi  vaṣl olınmış idi. Otuz altı Cumāde’l-ūlā’sında Ḳulaḳ Ḥācī 

Efendi  yirine ẟāniyen Gelibolı  ḳażāsı tevcīh olınup otuz yedi Ramażān’ında 

‘azl olınduḳlarında yirlerine selefleri ‘Abdü’l-ḥay Efendi ḫalef oldı. Otuz ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  

ḳażāsına  manṣub ḳılınup ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde müteḳā‘id ve yirlerine Bosnevī 

‘Īsā Efendi  müteṣā‘id oldı. Ḳırḳ üç tārīḫinde Balya  ḳażāsı arpalıḳ virilmiş idi. 

Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken biñ elli2 senesi ḫilālinde rıḥlet ve dā-

rü’l-üns-i ḳudse ‘azīmet eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm āşinā-yı deryā-yı ‘ulūm, ḥalīm ü selīm, maḫdūm-ı 

kerīm, ‘afīf ü ṣāliḥ, merd-i sa‘ādetmend-i müfliḥ idi. 

1 Otuz dört H: Otuz S.

2 biñ elli H: biñ ḳırḳ altı S.
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Nevālī-zāde ‘Aṭā’u’llāh Efendi 1 {‘Aṭāyī}

Bedāyi‘-i münāsebetdendür ki ṣāḥibü’t-terceme Żiyā’ü’d-dīn Efendi merḥū-

muñ birāder-i kihteri ‘Aṭāyī muḫalleṣ ‘Aṭā’u’llāh Efendi’nüñ aḥvāli Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de meẕkūr olmaduġı ecilden tercemelerine şürū‘ olındı. Mezbūr iktisāb-ı 

‘ilm ü ‘irfāna sa‘y-i mevfūr idüp Şeyḫü’l-İslām Ṣun‘u’llāh Efendi ’den mülāze-

metle be-kām olduḳdan ṣoñra devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medre-

seden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ on dört Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Dāvūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  ile kām-

revā olmış idi. On beş Şa‘bān’ında Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine ‘Alī 

Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadri mezīd olup on ṭoḳuz Muḥarrem’inde Serçe 

Ḥüseyn Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi  sezā görildi. Yigirmi Ramażān’ında 

Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi 2 yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  

ile tecdīd-i sürūr, yigirmi iki Ramażān’ında Burhān Efendi  yirine medāris-i 

ẞemāniyye ’den birine mürūr eyleyüp yigirmi dört Cumāde’l-ūlā’sında selef-i 

sālifi Ḥüseyn Efendi yirine Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd Medresesi ’ne gönderil-

miş idi. Sene-i [27b] mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde beytü’l-mālden vaẓīfe ta‘yīni 

ile teḳā‘üd iḫtiyār itmekle medreseleri Minḳārī ‘Ömer Efendi ’ye virilmiş idi.3 

Bunlar ḳaṭ‘-ı merāḥil iderek Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniy-

ye ’ye dāḫil ve biñ yigirmi yedi tārīḫinde raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl oldı. 

Maḫdūm-ı mezbūr ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile meşhūr, şi‘r ü inşāda māhir, mec-

mū‘a-i cevāhir-i nevādir idi. ‘Aṭāyī  maḫlaṣı ile Dīvān -ı eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārı var-

dur. Bu ebyāt nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur:

   ez-Ḳaṣā’id
Ṣıfat-ı Bahār

Bād-ı ṣabā ṭoḳındı yine meş‘al-i güle

Yir yir çemende ġonçe vü gül düşdi çün şerār

Hep reglerine ḳan yüridi erġavānlaruñ

Artar bedende ḫūn irişince dem-i bahār

1 Bu biyografi S nüshasında 20a-20b varakları arasındadır.

2 S 20b.

3 virilmiş idi S: virildi H.
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Āvāze-i şecā‘atüñ iñletdi düşmeni

Gögsin gererdi gerçi ki mānend-i kūhsār

Ṣıfat-ı Sünbül

Cā-be-cā regleri cisminde görinmezdi anuñ

Ġam-ı zülfüñle eger olmasa lāġar sünbül

Şāhid-i naẓmuma oldı iki zülf-i pür-çīn

Maṭla‘-ı şi‘r-i laṭīfümde mükerrer sünbül

Ṣunsa bu naẓmı n’ola bir birine ḫalḳ-ı cihān

Olsa rengīn gezer elden ele ekẟer sünbül

ez-Ġazeliyyāt

Olmasun ġayrıya muḫtāc bu ḳalb-i nā-şād

Dil-i vīrānumı yap yalıñız eyle ābād

Ve lehu

Tās-ı dilden n’ola feryād u fiġān çıḳsa göge

Nā-gehān bir gice ṭutuldı o māh-ı enver

Ve lehu

Firāḳ-ı la‘lüñ ile ‘uḳde-i ġamdan degül ḫālī

Şehā cān riştesi ol gevher-i nā-yābdan geçmez

Ve lehu

Ṭa‘n eyler oldı ḫançer-i ser-tīzüñe senüñ

Cānā çemende ḫayli dili bitdi sūsenüñ

Ve lehu

Rind-i mey-ḫˇārelerüñ ‘aḳlın uġurlardı müdām

Bezm-i meyde ele geldi ṭutılup dün gice cām
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Baṣmasun ṣūfi-i sālūs ḫarābāta ayaḳ

O ḳadar ẟıḳleti zīrā ki götürmez bu maḳām

Ey ‘Aṭāyī seni yolda göricek ol ser-keş

Bir selāmını dirīġ itse gerekdür ne kelām

Ve lehu

Pādişāh-ı ‘ālem-i ma‘nīdür ammā n’eylesün

Kendüsin bilmez şarāb-ı ‘ışḳla medhūş olan

Ve lehu

Ol ḫaṭṭ-ı siyeh ẓāhir olup yār yüzinden

Çoḳ fitne belürdi o sitemkār yüzinden

Yāruñ ṭaleb itdükde göñül vaṣlı metā‘ın

Bir būseye ṣulḥ eylemiş inkār yüzinden

Zaḫm-ı sitem urmaḳda felek ḳalbe ‘Aṭāyī

Şemşīr-i ġam-ı firkat-i dildār yüzinden

Ve lehu

Ey ‘Aṭāyī felek elbette döner yüz çevirür

Ṣaḳın aldanma görüp mihrini dünyādur bu

Ve lehu

Ṣāf-dil bir ‘āşıḳuñdur ḳıl naẓar āyīneye

Ger ṭoḳınsa pertev-i luṭfuñ düşer āyīneye

Ḫūblarda ḥüsnle mümtāz olan kimdür diseñ

Gösterür ey meh seni baḳsañ eger āyīneye

Zülfüñüñ her ḥalḳası ḫaddüñde bir mir’āt olup

Ruḫlaruñ devrinde ey meh kim baḳar āyīneye 
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Ṣınfu’l-meşāyiḫ ve’l-vā‘iẓīn elleẕīne inteḳalū ilā-raḥmeti’llāhi te‘ālā fī-
ḫilāli hāẕihi’d-Devleti’l-‘Aliyye1

Ḫafī buyurulmaya ki 2 ــ د ا ــ ــ ا  ق ا ــ  mażmūnı üzere rāh-ı vuṣūl-i ا

ḥażret-i Ḫālıḳ bī-ḥad ü ‘aded ṭarīḳ-ı Ḥaḳ dā’ire-i ta‘rīf ü tavṣīfden evsa‘ u 

eb‘addur lākin meşhūrları Naḳş-bendiyye  ve Ḫalvetiyye  ve Bayramiyye  ve 

Mevleviyye  ve Celvetiyye  ve Gülşenī  ve Ḳādirī  ve Nūr-baḫşī  ve Rufā‘ī  ve Zey-

niyye ’dür. ‘Umūmen ‘an‘ane ile silsileleri ẕikr-i cehrī ve iḫfā ḥasebi ile Ḥaż-

ret-i Ebū Bekri’s-Ṣıddīḳ raḍiya’llāhu te‘ālā ‘anhu3 ve Ḥażret-i ‘Alī kerrema’llāhu 
vechehu4 ḥażarātından sulṭān-ı enbiyā ve burhān-ı aṣfiyā Ḥażret-i Muḥamme-

dü’l-Muṣṭafā5 ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem6 ḥażretlerine müntesib olmışdur:

Naẓm

Çün Ḥabību’llāh olur gözden nihān

Silsile iki olupdur ba‘d-ez-ān [28a]

İkisinden işledi feyż-i Resūl

Çār-yāruñ her biridürür ḳabūl

Ḥażret-i Bū Bekr-i Ṣıddīḳ yār-ı ġār

Ḥāl ü ḥayret aña oldı ḫoş-niẟār

Çün delīldür ehl-i ‘ışḳa Murtażā

Ol rıżā ile bulupdur hem-rıżā

Cān fedā ḳılmışdı bunlar ibtidā

Bunlaruñ oldı maḳāmı müntehā

Oldı aṣḥāb sābıḳūn es-sābıḳūn

Ümmet içre oldı anlar reh-nümūn

1 “Devlet-i Aliyye (yüce devlet) zamanında Allah Te‘âlâ’nın rahmetine kavuşanlar.”

2 “Allah’a giden yollar yaratılmışların nefesleri adedincedir.”

3 “Allah ondan razı olsun.”

4 “Allah vechini mükerrem kılsın.”

5 Muḥammedü’l-Muṣṭafā H: Muḥammed Muṣṭafā S.

6 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.”
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Feyż ü ḥāli anlara virdi Ḫudā

Anlara ḳıldı meşāyiḫ iḳtidā

Evliyā ser-çeşmesidür bu türāb

Feyż-i ‘ilm-i min-ledünne fetḥ-i bāb

Aḳdı andan nehri ‘ilmüñ bī-kerān

Ehl-i ‘ışḳa ḫoş delīl oldı ‘ıyān

‘Azm ḳıldı Murtażā çün ez-Ḥicāz

Bes ‘Irāḳ’a geldi ḳıldı keşf-i rāz

‘Işḳ ile çoḳ keşf-i esrār eyledi

Hem velāyet sırrın iẓhār eyledi

Oldı bes Selmān Ḥasan Baṣrī mürīd

Māh-ı kişver her biri mihr-i ferīd

Seyr ḳıldı mülk-i şarḳa sırr-ı Ḥaḳ

Evliyā-yı ehl-i İslām mā-ṣadaḳ

Pertev-i nūr-ı hidāyet cām-ı ‘ışḳ

Her birinden ẓāhir oldı ḥāl-i ‘ışḳ

Hem şerī‘at hem ṭarīḳat ma‘rifet

Ehl-i İslām buldılar çün menfa‘at

Yoḳdurur tafṣīle hergiz iḥtiyāc

Cān u dil derdine ḳıldılar ‘ilāc

Seyr ḳıldı mülk-i Rūm’a sır ‘aceb

Oldı Rūm ehli tamām ehl-i ṭaleb

Ḳanġı yirde sırr-ı ‘ışḳ itse ḳarār

Rūz u şeb revnaḳ bulısar ol diyār
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Buldı ‘āşıḳlar hidāyet hem sürūr

Ḫāne-i diller tamāmet ṭoldı nūr

Sālik-i mecẕūb olurlar ‘āşıḳān

Maḫzen-i genc-i ma‘ārif ‘ārifān

Ehline dirler anuñ ḳuṭb-ı zamān

Ceẕbe vü feyż-i hidāyetdür nişān

Bes imdi ma‘lūm ola ki faḳīr-i cāmi‘ü’l-ḥurūf bu bābda ṣāḥibü’ẕ-Ẕeyl 
Nev‘ī-zāde ‘Aṭāyī Efendi  merḥūma iḳtidā eyleyüp anlaruñ ẕeyli nihāyet bul-

duġı maḥalden ibtidā olınup her silsilenüñ müte‘ayyinlerini ve seccāde-nişīn-i 

meşīḫat olanlarınuñ silsile-i ṭarīḳatlerini silk-i taḥrīre mübāşeret olındı.

el-Silsiletü’l-‘aliyyetü’n-Naḳş-bendiyye 

را א א    
دا ه  אر در دا  

ه ا ه در   دا د آ  
1 אر دش   ه از   وا 

Ol silsile-i ‘aliyyenüñ ser-ḥalḳa-i ‘āşıḳānı Ḫˇāce Nāṣırü’d-dīn ‘Ubeydu’llāh-ı 

Aḥrār  ḥażretleridür ki sulṭān-ı enbiyā ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem2 ḥażretle-

rine müntehī olınca silsile-i nisbetleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınmışdur. 

‘Ubeydu’llāh-ı Aḥrār ḥażretlerinüñ ḫalīfeleri Şeyḫ ‘Abdu’llāh-ı İlāhī ’dür. 

Anlaruñ ḫalīfesi daḫı Seyyid Aḥmed-i Buḫārī  ḥażretleridür ki Ḫˇāce ‘Ubey-

du’llāh-ı Aḥrār  ḥażretleriyle daḫı ṣoḥbet idüp Şeyḫ ‘Abdu’llāh-ı İlāhī  ile diyār-ı 

Buḫārā ’dan Rūm ’a bile gelmişdür. Sādātdan olup Ḥüseyniyyü’n-nesebdür. 

Ṭoḳuz yüz yigirmi iki tārīḫinde İstanbul ’da vefāt idüp ḥālen merḳad-i şerīfleri 

Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı Ġāzī  Cāmi‘-i Şerīfi ’nüñ cānib-i ġarbī-

1 “Nakşibendiler hayret verici kafile önderleridirler. Pergel gibi bu dairede hepsinin başı dönmüş haldedir. 

Hepsi bir dairenin merkezinde toplanmış ve hepsi o pergelin dönüşünün farkına varmışlardır.”

2 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.”
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sinde kendü zāviyeleri civārındadur ve Seyyid Aḥmed-i Buḫārī’nüñ ḫalīfe-i 

seccāde-nişīni ve dāmād-ı mükerremleri Şeyḫ Maḥmūd Efendi ’dür. Edrineḳa-

pusı  ḫāricinde binā buyurduḳları cāmi‘ ve zāviyelerine ibtidā bunları ḫalīfe 

naṣb itmişler idi. Ḥālā ol cāmi‘ ve ol zāviye Emīr-i Buḫārī’ye intisābla şöhret 

bulmışdur ve Seyyid Aḥmed-i Buḫārī ḥażretlerinüñ bir ḫalīfeleri daḫı Şeyḫ 

Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā Efendi ’dür ki Egriḳapu  dāḫilinde vāḳı‘a Emīr-i Buḫārī 

ḥażretlerine mensūb [28b] olan zāviyede seccāde-nişīn-i irşād olmışdur ve Şeyḫ 

Maḥmūd Efendi ’nüñ ḫalīfesi ve dāmādı Şeyḫ ‘Abdü’l-laṭīf Efendi ’dür. 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi’nün ḫalīfesi daḫı Cemālī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efen-

di ’dür. Dāḫil-i Sūr ’da Emīr-i Buḫārī Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn olmışdur ve 

Şeyḫ Maḥmūd Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Menteşeli Ḥācī Ḫalīfe ’dür. Kendü-

ler Seyyid Aḥmed-i Buḫārī  ḥażretlerinüñ civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a intiḳālle-

rinden ṣoñra Dāḫil-i Sūr ’daki zāviyelerine naḳl buyurduḳlarında Edrineḳapusı  

ḫāricinde olan zāviyeleri mezbūr Ḥācī Ḫalīfe’ye sipāriş buyurdılar. 

Semāvī Taḳıyyü’d-dīn Şeyḫ Ebū Bekr Efendi , Ḥācī Ḫalīfe perverdesi ve 

mesned-nişīnidür. Anuñ daḫı ḫalīfe-i seccāde-nişīni Şeyḫ Sefer Efendi’dür. 

Anuñ daḫı cā-nişīni Şeyḫ Ḥamza Efendi ’dür. Anuñ ḫalīfesi daḫı Ṭaşcı-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’dür. 

Anuñ daḫı yirine ferzend-i ercmendi Şeyḫ Muṣṭafā Efendi  seccāde-nişīn 

oldı. 

Anuñ ḫalīfesi daḫı Şeyḫ Meḥemmed Emīn Efendi ’dür. Zāviye-i mezbūrede 

şeyḫ iken terk eyleyüp seyāḥat itmişdür ve Seyyid Aḥmed-i Buḫārī ’nüñ bir 

ḫalīfesi daḫı “Ḥekīm Çelebi ” dimekle ma‘lūm Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’dür. 

Dāḫil-i Sūr ’da binā olınan zāviye-i meşhūre bunlara mensūbdur.

Anlaruñ ḫalīfesi Naḳş-bend-zāde Şeyḫ Muṣṭafā Efendi ’dür. Zāviye-i merḳū-

mede Ḥekīm Çelebi  yirine şeyḫ olmışdur. 

Anlaruñ cā-nişīni İlāhī-zāde Şeyḫ Ya‘ḳūb Efendi ’dür. 

Anlaruñ daḫı ḫalīfe-i seccāde-nişīni “Müftī Şeyḫ ” dimekle şehīr ẞireli Aḥ-

med Efendi ’dür.

Anlaruñ ḫalīfesi birāderleri Şeyḫ ‘Ömer Bākī ’dür. Ebā Eyyūb-i Enṣārī Cā-

mi‘-i Şerīfi ’nde vā‘iẓ olmış idi. 
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Anlaruñ ḫalīfe-i seccāde-nişīnleri maḫdūmları Şeyḫ Naṣru’llāh Efendi ’dür. 

Biñ altmış yedi senesinde intiḳāl eylemişdür. Tercemesi bu cerīdede ẕikr olınsa 

gerekdür. 

Şeyḫ Aḥmed Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Bosnevī Şeyḫ ‘Oẟmān Efendi ’dür. 

Biñ yetmiş dört Şevvāl’inde fevt oldı. Tercemesi ẟebt olınmaḳ menvīdür. 

Biñ ṭoḳsan yedi Receb’inde fevt olan Şeyḫ Mu‘abbir Ḥasan Efendi  ve vā-

lid-i cāmi‘ü’l-ḥurūf Şeyḫ Feyżī Ḥasan Efendi  -ki Edrineḳapusı  ḫāricinde vāḳı‘a 

Emīr-i Buḫārī Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn-i meşīḫat iken biñ yüz iki Ṣafer’inde 

fevt olmışdur- ikisi daḫı Şeyḫ ‘Oẟmān Efendi ’nüñ ḫalīfeleridür, tercemeleri 

ẕikr olınsa gerekdür. 

Biñ yetmiş ṭoḳuz Ṣafer’inde fevt olan Şeyḫ Seyyid Ya‘ḳūb Efendi  ve seksen 

beş1 ḥudūdında fevt olan Şeyḫ Maḥmūd Efendi  daḫı ẞireli Şeyḫ Aḥmed Efen-

di ’nüñ ḫalīfeleridür. Tercemeleri ẕikr olınur ve Dāḫil-i Sūr ’da Emīr-i Buḫārī 

Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn-i irşād olan Ḳavaḳlı-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

ve anuñ cā-nişīni Şeyḫ Şa‘bān Efendi  ikisi daḫı Ḥekīm Çelebi ’den feyż-yāb 

olmışlardur. 

Burusevī Şeyḫ ‘Alī Efendi , Şa‘bān Efendi ḫalīfesidür. Naḳş-bendiyye  meşā-

yiḫından biri daḫı Rūmiyye Şeyḫi Seyyid Maḥmūd Efendi ’dür -ki vālid-i mā-

cidleri Şeyḫ Seyyid Aḥmed Efendi’den tekmīl-i ṭarīḳat eylemişdür- biñ ḳırḳ 

sekiz Şevvāl’inde şehīden cisr-i fenādan güẕer ve ‘ālem-i ervāḥa sefer itdiler. 

Tercemeleri ẕikr olınsa gerekdür. 

Biñ yetmiş yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde maḥrūsa-i Burusa ’da fevt olan Açıḳbaş 

Şeyḫ Seyyid2 Maḥmūd Efendi  -ki Rūmiyye şeyḫinüñ birāder-zādesi ve inā-

bet-kerdesidür- ve anlaruñ cā-nişīni birāder-zādeleri Şeyḫ Aḫī Maḥmūd Efen-

di ’dür. Biñ ṭoḳsan Rebī‘ü’l-āḫir’inde fevt oldı. 

Anuñ daḫı seccāde-nişīni maḫdūmı Seyyid Muṣṭafā Efendi ’dür -ki biñ yüz 

on altı3 Ẕi’l-ḳa‘de’sinde fevt oldı- üçinüñ daḫı tercemeleri ẟebt olınmaḳ men-

vīdür ve Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh-ı Aḥrār  ḥażretlerinüñ bir ḫalīfeleri daḫı Ḫˇāce 

Meḥemmed Ḳāḍī  ve anlaruñ ḫalīfesi Ḫˇāce-i Kāşānī  ve anuñ daḫı ḫalīfesi Şeyḫ 

1 S 30a.

2 Seyyid H: -S.

3 biñ yüz on altı H: biñ yüz on iki S.
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Luṭfu’llāh Efendi , anuñ daḫı ḫalīfesi Ḫˇāce İsḥāḳ-ı Naḳş-bendī , anuñ daḫı 

ḫalīfesi Ṭaşkendī Şeyḫ Aḥmed Ṣādıḳ Efendi ’dür. 

Anlaruñ daḫı1 ḫalīfesi ferzend-i ercmendleri Żiyā’ü’d-dīn Aḥmed Efendi ’dür 

-ki sālifü’ẕ-ẕikr Şeyḫ Şa‘bān Efendi ’den ṣoñra Cāmi‘-i Ebu’l-fetḥ [29a] Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  ḳurbinde vāḳı‘a Emīr-i Buḫārī Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn-i 

meşīḫat olmışdur- ve Şeyḫ Aḥmed Ṣādıḳ ’uñ bir ḫalīfesi daḫı birāder-zādeleri 

Şeyḫ Seyyid Ḫˇāce Fażlu’llāh Efendi ’dür. ‘Ammu-zādeleri Żiyā’ü’d-dīn Şeyḫ 

Aḥmed Efendi  yirine zāviye-i meẕkūrede mesned-nişīn-i irşād iken biñ ḳırḳ 

altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde fevt olmışlardur. Tercemeleri ẕikr olınur. 

Anlaruñ cā-nişīni maḫdūmları Şeyḫ Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi ’dür. Biñ sek-

sen Şevvāl’inde fevt oldı ve anlaruñ seccāde-nişīni ferzend-i ḫıredmendleri 

Şeyḫ Seyyid Fażlu’llāh Efendi ’dür -ki biñ yüz yigirmi bir Receb’inde ṭarīḳ-ı 

ḥacda raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl olmışlardur- tercemeleri taḥrīr olınsa gerekdür 

ve bunlaruñ maḫdūmları ve seccāde-nişīnleri Şeyḫ Seyyid ‘Abdü’l-kebīr Efen-

di  daḫı biñ yüz otuz bir Receb’inde intiḳāl eyledi. Tercemesi ẟebt olınur ve 

Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh-ı Aḥrār  ḥażretlerinüñ bir ḫalīfesi daḫı Şeyḫ Meḥemmed 

Zāhid ’dür. 

Anlaruñ ḫalīfesi hemşīre-zādeleri Dervīş Meḥemmed Efendi ’dür. 

Anlaruñ daḫı ḫalīfesi maḫdūmları Mevlānā Ḫˇācegī Emkengī ’dür. 

Ḫˇāce Muḥammed Bāḳī  anlaruñ inābet-kerdesidür. 

Şeyḫ Aḥmed-i Fārūḳī  anlardan aḫẕ itmişdür. 

Anlaruñ daḫı ḫalīfesi veled-i necībleri Şeyḫ Muḥammed Ma‘ṣūm el-

Fārūḳī ’dür. 

Şeyḫunā ve seyyidunā Mevlānā Şeyḫü’s-Seyyid Murād Efendi  ḥażretleri 

anlaruñ ḫalīfesidür. Biñ yüz otuz iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘ālem-i ‘uḳbāya sefer 

itdiler. Tercemeleri taḥrīr olınur. 

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.2 

1 daḫı H: -S.

2 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”
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Silsile-i Meşāyiḫ-ı Ḫalvetiyye  Ḳaddeset Esrārühüm1

Ḥażret-i faḫr-i ‘ālem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem2 cenāblarından hādī-i 

kül, reh-ber-i sübül, mürşid-i Rabbānī Seyyid Yaḥyā-yı Şirvānī  ḥażretlerine ge-

lince silsile-i meşāyiḫ-ı Ḫalvetiyye  Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınmışdur. 

Pīr Meḥemmed-i Erzincānī  Seyyid Yaḥyā-yı Şirvānī’nüñ ḫulefāsındandur. 

Çelebi Ḫalīfe  anlardan feyż-yāb olmışdur. 

Ḳāsım Efendi  anlaruñ ḫalīfesidür. 

Andan Ṣofyalı Bālī Efendi , andan Öziçeli Muṣliḥü’d-dīn Efendi  -ki biñ elli 

iki ḥudūdında fevt olmışdur, tercemesi ẕikr olınur- Çelebi Efendi’nüñ bir ḫalī-

fesi daḫı Tācü’d-dīn İbrāhīm-i Ḳayṣerī ’dür.3

Anlaruñ daḫı ḫalīfesi ‘Uşşāḳī ‘Alā’ü’d-dīn Efendi ’dür. “Yigitbaşı ” dimekle 

şehīr Marmaralı Aḥmed Efendi  anlaruñ ḫalīfesidür. 

Elmalı ’da ‘Abdü’l-vehhāb Ümmī  anlaruñ ḫalīfesidür. Anuñ daḫı ḫalīfesi 

Eroġlı  ve anuñ daḫı ḫalīfesi Elmalılı Sinān Ümmī ’dür. 

Niyāzī muḫalleṣ Mıṣrī Şeyḫ Meḥemmed Efendi , Sinān Ümmī  ḫalīfesidür. 

Biñ yüz beş Ṣafer’inde fevt oldı. Tercemeleri ẕikr olınur. 

el-Ḥāc Ḳaramanī-i Ṣaruḫānī  ve Ḳāsım-ı Lārendī  ve Şeyḫ Mu‘īd-zāde Efen-

di  Yigitbaşı  ḫalīfeleridür. Ümmī Sinān Efendi  ve Muḥyī’d-dīn-i Ḳaraḥiṣārī , 

Ḳāsım-ı Lārendī  ḫalīfeleridür.

Ḥüsāmü’d-dīn-i ‘Uşşāḳī  ve Mu‘abbir İbrāhīm Efendi  ve Ḳaramanī Naṣūḥ 

Efendi  ve Şeyḫ Memi Cān Efendi  ve Seyyid Niẓām-zāde Seyyid Seyfu’llāh  ve 

Emīr Ḫalīfe  mecmū‘ı Ümmī Sinān ḫalīfeleridür. 

Ḥüsāmü’d-dīn-i ‘Uşşāḳī ’nüñ ḫalīfesi Şeyḫ Meḥemmed-i Ḳaramanī , anuñ 

daḫı ḫalīfesi Şeyḫ Muṣṭafā el-‘Uşşāḳī , andan Şeyḫ Emru’llāh el-‘Uşşāḳī , andan 

Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥmān el-Aḳsarāyī , anlaruñ daḫı ḫalīfesi Şeyḫ Muṣṭafā el-Pe-

1 H Der-kenār: Şeyḫ Seyyid Meḥemmed Murād Efendi ḥażretlerinüñ ṭarīḳa-i Ḳādiriyye ’de daḫı intisāb-

ları vardur ki maḥallinde ẕikr olınur.

H-S Der-kenār: Şeyḫ Himmet Efendi merḥūmuñ ṭarīḳ-ı Bayramiyye’ye daḫı intisābları vardur ki maḥal-

linde ẟebt olınmışdur.

2 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.”

3 S 30b.
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çevī ’dür -ki biñ yüz on Ẕi’l-ḳa‘de’sinde fevt olmışdur, tercemesi ẕikr olınur- 

ve Şeyḫ Memi Cān Efendi ’nüñ ḫalīfesi Gelibolılı Şeyḫ ‘Ömer Sinānī , anuñ 

ḫalīfesi Şeyḫ Meḥemmed-i Dıramavī , anuñ daḫı ḫalīfesi Gümülcineli Şeyḫ 

‘Abdü’l-kerīm Efendi , andan Edrine ’de Debbāġ-ḫāne Şeyḫi ‘Oẟmān Efendi ’dür 

-ki biñ yüz on üç tārīḫinde bu faḳīr ṣoḥbet-i şerīfeleriyle müşerref olmış idüm, 

pīr-i mübārek idi- ve Emīr Ḫalīfe ’nüñ daḫı inābet-kerdesi Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn 

Efendi ’dür. 

Andan Şeyḫ Ḥabīb el-İstanbulī , andan Tekfūrṭaġlı Şeyḫ ‘İbādī el-Ḫalvetī  

-ki biñ seksen1 ḥudūdında fevt olmışdur.- andan Tekfūrṭaġlı Muṣlī Efendi ’dür 

-ki biñ ṭoḳsan ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde fevt [29b] oldı- Biñ yüz tārīḫinde fevt 

olan Şeyḫ Seyyid ‘Abdü’l-kerīm Efendi , Şeyḫ Muṣlī Efendi ḫalīfesidür.

Cümlesinüñ tercemeleri ẟebt olınmaḳ menvīdür ve Egriḳapulı Ḥaḳīḳī-zāde 

Şeyḫ ‘Oẟmān Efendi , Niẓām-zāde Seyfu’llāh Efendi ’nüñ ḫalīfesidür. 

Anlaruñ ḫalīfesi Çuḳadār Şeyḫ Meḥemmed Efendi  ve anlaruñ daḫı ḫalī-

fesi Ümmī Sinān-zāde Ḥasan Efendi ’dür -ki Mu‘īd-zāde Efendi ’den tekmīl-i 

ṭarīḳat itmişlerdür, biñ seksen sekiz Şevvāl’inde fevt oldılar, tercemeleri ẕikr 

olınur- 

Oġlan Şeyḫi İbrāhīm Efendi  daḫı Ḥaḳīḳī-zāde ‘Oẟmān Efendi  ḫalīfesidür. 

Biñ altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde fevt oldı. Tercemesi ẕikr olınur. 

Ḳāsım Paşalı Şeyḫ Meḥemmed Efendi , Mu‘abbir İbrāhīm Efendi  ḫalīfesidür. 

Bāzirgān Tekyesi şeyḫi Ramażān Efendi , Muḥyī’d-dīn-i Ḳaraḥiṣārī  ḫalīfe-

sidür. 

Anuñ ḫalīfesi ve ḳā’im-maḳāmı Murād Efendi ’dür. 

Anuñ daḫı ḫalīfesi ‘Abdī Dede ’dür. 

Anuñ cā-nişīni Şeyḫ Ḥüseyn Fennī ’dür. 

Ramażān Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Şerbetci Meḥemmed Efendi ’dür -ki 

Fenāyī Dede Maḥallesi ’nde zāviyelerinde defn olınmışlardur- 

Anlaruñ ḫalīfesi Burusevī Şeyḫ Ya‘ḳūb Efendi ’dür -ki biñ elli iki senesi ḥu-

dūdında fevt olmışlardur- tercemeleri ẕikr olınur. 

1 biñ seksen H: biñ yetmiş sekiz S.
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Anlaruñ ḫalīfesi daḫı Cihān-gīr Şeyḫi Ḥasan Efendi ’dür. Biñ yetmiş dört 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde fevt oldılar. Tercemeleri1 ẕikr olınsa gerekdür. 

Anlaruñ daḫı ḫalīfe-i seccāde-nişīni Şeyḫ Fetḥu’llāh Efendi ’dür. Biñ yüz on 

üç Receb’inde fevt oldı, pīr-i ṣāliḥ idi. Tercemesi ẕikr olınur. 

Biñ yüz dört tārīḫinde fevt olan Üçbaş İmāmı Meḥemmed Efendi  daḫı Ḥa-

san Efendi’nüñ inābet-kerdesidür ve Muḥyī’d-dīn-i Ḳaraḥiṣārī ’nüñ bir ḫalīfesi 

daḫı Burusevī Ḫayrü’d-dīn Efendi ’dür.

Andan Aḥmed Efendi , andan ‘Alī Efendi , andan Seyyid Süleymān Efendi , 

andan2 Yūnus-zāde Muṣṭafā Efendi , andan Ḳāsım Paşalı Muṣṭafā Çelebi ’dür. 

Biñ yüz on üç tārīḫinde maḥrūsa-i Burusa ’da fevt olan Şeyḫ İsmā‘il-i Mü-

kaḥḥal ve on yedi Şa‘bān’ında fevt olan Ṭablī-zāde Şeyḫ ‘Aliyy-i ‘Aḳlī Efendi  

ikisi daḫı Yūnus-zāde Efendi’den inābet eylemişlerdür.3 Tercemeleri ẕikr olı-

nur ve ‘Alī Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Ümmī Sinān-zāde Efendi ’nüñ vālidi 

‘Arab Meḥemmed Efendi ’dür ve Muḥyī’d-dīn-i Ḳaraḥiṣārī ’nüñ bir ḫalīfesi daḫı 

‘Alā’ü’d-dīn Efendi ’dür. 

Andan Şeyḫ ‘Oẟmān Efendi , andan Fereli Şa‘bān Efendi , andan Çārdāḳ-

cı Aḥmed Efendi , andan Saḳızlı Şeyḫ İlyās Efendi ’dür ki biñ yüz on sekiz 

tārīḫinde cezīre-i meẕkūrede fevt oldı. Sinnleri yüz on yedi sāle bāliġ olmış 

pīr-i mübārek idi. Tercemeleri ẟebt olınmaḳ menvīdür ve sālifü’ẕ-ẕikr Çelebi 

Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Ḳoñurapalı Ḫayrü’d-dīn Efendi ’dür ki Ḳoñurapalı 

Muṣliḥü’d-dīn Efendi  ve Ḳasṭamonī Şa‘bān Efendi  anlaruñ ḫalīfeleridür. 

Şa‘bān Efendi’nüñ ḫalīfesi Şeyḫ Muḥyī’d-dīn-i Ṭavīl , anlardan Şeyḫ ‘Ömer 

el-Fu’ād Efendi , anlardan Çorumlı İsmā‘īl Efendi ’dür ki biñ elli yedi tārīḫinde 

intiḳāl itmişlerdür. Şām ’da medfūndur.

Anlaruñ daḫı ḫalīfesi Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā el-Ḳasṭamonī  -ki biñ 

yetmiş iki senesi ḥudūdında fevt olmışdur- 

Ḳarabaş ‘Alī Efendi  daḫı Çorumlı İsmā‘īl Efendi ’den inābet, ba‘dehu Ḳasṭa-

monī Şeyḫ Muṣṭafā Efendi ’den tekmīl-i ṭarīḳat eyleyüp biñ ṭoḳsan yedi Ṣa-

fer’inde fevt oldı. Tercemesi ẕikr olınur. 

1 Tercemeleri H: Tercemesi S.

2 S 31a.

3 eylemişlerdür H: itmişlerdür S.
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Şeyḫ Ma‘nevī Muṣṭafā Efendi  -ki biñ yüz on dört tārīḫinde fevt olmışdur- 

ve birāderleri Şeyḫ Ḥasan ‘Adnī  -ki biñ yüz yigirmi beş senesinde fevt olmış-

dur- ikisi daḫı vālidleri Ḳarabaş ‘Alī Efendi ’den mücāz olmışlardur ve Üsküdarī 

Şeyḫ Meḥemmed Naṣūḥī Efendi  daḫı Ḳarabaş ‘Alī Efendi’nüñ ḫalīfesidür. Biñ 

yüz otuz Ramażān’ında fevt oldı. Tercemesi ẕikr olınur. 

Çorumlı Şeyḫ İsmā‘īl Efendi ’nün bir ḫalīfesi daḫı Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī  civārında  Ḫˇāce Sa‘dü’d-dīn Efendi  Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn-i irşād 

iken biñ seksen iki tārīḫinden fevt olan Ḳasṭamonılı Şa‘bān Efendi ’dür. 

Maḫdūmları [30a] Şeyḫ Yaḥyā Efendi , vālidleri Şa‘bān Efendi’den feyż-yāb 

olmışdur. Yüz ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde intiḳāl eyledi. İkisinüñ daḫı tercemeleri 

ẕikr olınur. 

Çelebi Efendi ’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Sünbül Sinān Efendi ’dür ki Çelebi 

Efendi yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Zāviyesi ’nde şeyḫ olmışlardur. 

Anlaruñ ḫalīfe-i seccāde-nişīni Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Merkez Efendi ’dür. 

Anlaruñ cā-nişīni Şeyḫ Ya‘ḳub Efendi ’dür. Anlaruñ ḫalīfesi maḫdūm-ı 

mükerremleri Sinān Efendi ’dür ve Ya‘ḳūb Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Şeyḫ 

Necmü’d-dīn Ḥasan Efendi ’dür -ki Sinān Efendi yirine zāviye-i meẕkūrede 

seccāde-nişīn olmışdur- 

Anlaruñ ḫalīfe-i seccāde-nişīni Şeyḫ Ḥasan ‘Adlī Efendi ’dür ve Necmü’d-dīn 

Ḥasan Efendi ’nün bir ḫalīfesi daḫı Şeyḫ Seyyid Meḥemmed Efendi ’dür -ki zāvi-

ye-i merḳūmede ‘Adlī Efendi yirine şeyḫ olmışdur, müşārun ileyh Necmü’d-dīn 

Ḥasan Efendi bunlaruñ hemşīrelerin tezevvüc itmişdür- ve Şeyḫ Seyyid Meḥem-

med Efendi’nüñ daḫı ḫalīfe-i seccāde-nişīn-i mürşidleri Ḥasan Efendi’nüñ fer-

zendi ve kendülerüñ hemşīre-zādesi Şeyḫ Seyyid Kirāmü’d-dīn Efendi ’dür. Biñ 

elli bir tārīḫinde intiḳāl eyledi. Tercemeleri ẕikr olınsa gerekdür. 

Kirāmü’d-dīn Efendi’nüñ birāder-i kihterleri Şeyḫ Seyyid ‘Alā’ü’d-dīn Efen-

di  daḫı ḫāl-i mükerremi Seyyid Meḥemmed Efendi’den feyż-yāb olmışdur. An-

lar daḫı zāviye-i merḳūmede şeyḫ iken biñ ṭoḳsan bir Receb’inde ‘azm-i1 ‘uḳbā 

eyledi. Tercemeleri ẕikr olınur. 

1 S 31b.
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Biñ yetmiş iki senesi ḥudūdında fevt olan Miftāhī-zāde Aḥmed Efendi  daḫı 

Seyyid Meḥemmed Efendi ḫalīfesidür. Tercemeleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür 

ve1 Seyyid Meḥemmed Efendi’nüñ maḫdūm-ı mükerremi Balaṭ Şeyḫi Seyyid 

Ḥasan Efendi  ‘ammete-zādesi Seyyid Kirāmü’d-dīn Efendi’nüñ inābet-ker-

desidür. Biñ yüz Muḥarremü’l-ḥarāmında fevt oldılar ve maḫdūmları Seyyid 

Meḥemmed Vaḥyī Efendi  daḫı vālidlerinden feyż-yāb olmışdur. Biñ yüz otuz 

Şa‘bān’ında fevt oldı. İkisinüñ daḫı tercemeleri ẕikr olınur. 

Biñ yüz on iki Ẕi’l-ḥicce’sinde fevt olan Şeyḫ La‘lī Meḥemmed Efendi  ve 

biñ yüz on dört Ṣafer’inde fevt olan Şeyḫ Naḳşī İbrāhīm Efendi  ve biñ yüz yi-

girmi yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde fevt olan Şeyḫ Kenzī Ḥasan Efendi  mecmū‘ı Sey-

yid ‘Alā’ü’d-dīn Efendi ’nüñ ḫalīfeleridür. Tercemeleri ẕikr olınmaḳ menvīdür 

ve biñ yüz yigirmi Ṣafer’inde ‘azm-i ‘ālem-i ‘uḳbā eyleyen Sipāhī Meḥemmed 

Dede  daḫı Seyyid ‘Alā’ü’d-dīn Efendi ’nüñ inābet-kerdesidür ve Seyyid Yaḥyā-yı 

Şirvānī  ḥażretlerinüñ bir ḫalīfesi daḫı ‘Alā’ü’d-dīn er-Rūmī ’dür. 

Anlaruñ ḫalīfesi Ḳaramanī Pīrī Ḫalīfe , anlaruñ daḫı ḫalīfesi Nūru’llāh 

Efendi ’dür. 

Anlardan maḫdūmları Monlā Çelebi ’dür, anlardan Bezci-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi , anlardan Şeyḫ Ḥüsāmü’d-dīn Efendi ’dür ve anlaruñ daḫı 

ḫalīfesi Şeyḫ Himmet Efendi ’dür. 

Anlardan maḫdūmları Şeyḫ ‘Abdu’llāh Efendi ’dür -ki ikisinüñ daḫı terce-

meleri maḥallerinde ẕikr olınmışdur- ve Seyyid Yaḥyā-yı Şirvānī  ḥażretlerinüñ 

bir ḫalīfeleri daḫı Żiyā’ü’d-dīn Yūsuf  maḫdūm-ı ibn ‘Aliyyü’l-Fāżıl el-Ḥüsey-

nī’dür. Sekiz yüz ṭoḳsan tārīḫinde fevt olmışdur. 

Şeyḫ Meḥemmed Ruḳıyye  (?) anlaruñ ḫalīfesidür. Toḳuz yüz üç senesi ḫilā-

linde intiḳāl itmişdür. 

Anlaruñ ḫalīfesi Şehḳubād-ı Şirvānī  ḥażretleridür. Ṭoḳuz yüz elli senesi ḥu-

dūdında fevt olmışlardur. 

Anlaruñ ḫalīfesi Şeyḫ ‘Abdü’l-mecīd-i Şirvānī  ḥażretleridür. Ṭoḳuz yüz yet-

miş iki senesinde vefāt itdiler. Biñ tārīḫinde fevt olan Ebu’l-leyẟ Şeyḫ Muḥar-

rem Efendi  ve biñ altı senesinde civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl olan birāder-i 

1 olınmaḳ menvīdür ve H: olınur S.
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kihterleri Şemsü’d-dīn Şeyḫ Aḥmed Efendi  -ki Ḳara Şemsī  dimekle meşhūr-

dur- ikisi daḫı ‘Abdü’l-mecīd-i Şirvānī’nüñ ḫalīfeleridür. 

Mükāşif Meḥemmed Efendi , Şems Efendi ’nüñ ḫalīfesidür ve Şems Efen-

di’nüñ maḫdūmları Pīr Meḥemmed Efendi  daḫı vālid-i mācidlerinden inābet 

itmişdür. Erdebilī-zāde Şeyḫ Aḥmed Efendi  Mükāşif Meḥemmed Efendi’nüñ 

ḫalīfesidür. Biñ seksen Şa‘bān’ında fevt oldı. Tercemesi ẕikr olınur.

Şems Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı birāderleri Şeyḫ Muḥarrem Efendi ’nüñ 

ferzend-i sa‘ādetmendi [30b] Şeyḫ ‘Abdü’l-mecīd-i Sivasī Efendi  ḥażretleridür. 

Biñ ḳırḳ ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde dārü’n-na‘īme irtiḥāl buyurmışlardur. 

Tercemeleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür ve maḫdūm-ı ‘ālī-ḳadrleri Şeyḫ ‘Ab-

dü’l-bāḳī Efendi  ḥażretleri daḫı vālid-i mācidlerinden feyż-yāb olmışlardur. 

Biñ yüz yigirmi iki Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘ālem-i bāḳīye intiḳāl buyurdılar. Sinn-i 

şerīfleri ṭoḳsan ṭoḳuz sāle bāliġ olmış pīr-i mübārek idi. Tercemeleri ẕikr olınsa 

gerekdür. 

Şems Efendi’nüñ nebīresi Pīr Meḥemmed Efendi-zāde Mıṣrī ‘Ömer Efen-

di  daḫı Şeyḫ ‘Abdü’l-mecīd-i Sivasī Efendi ’den tekmīl-i ṭarīḳat itmişdür. Biñ 

altmış ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde fevt olındı. Tercemeleri ẕikr olınur ve Şems 

Efendi’nüñ birāderleri Şeyḫ İsmā‘īl Efendi ’den nebīreleri Nūrī muḫalleṣ Şeyḫ 

‘Abdü’l-aḥad Efendi  ḥażretleri daḫı Şeyḫ ‘Abdü’l-mecīd-i Sivasī Efendi ’nün 

ḫalīfesidür. İstanbul ’da Meḥemmed Aġa Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn-i irşād ve 

Ayaṣofıyya-i Kebīr Cāmi‘-i Şerīfi ’nde va‘ẓ u naṣīḥata mu‘tād iken biñ altmış 

bir Ṣafer’inde dārü’n-na‘īme vāṣıl oldılar. Tercemeleri taḥrīr olınsa gerekdür. 

Biñ yetmiş sekiz senesi ḥudūdında fevt olan Gevrekci-zāde Meḥemmed 

Efendi  ve Ḥafṣa  ḳaṣabasında Meḥemmed Paşa Cāmi‘-i Şerīfi ’nde1 vā‘iẓ ve zāvi-

yesinde seccāde-nişīn-i meşīḫat iken biñ seksen sekiz tārīḫinde fevt olan Anḳa-

ravī Ḳarabaş Şeyḫ Maḥmūd Efendi  ve biñ yüz yedi senesi ḫilālinde fevt olan 

“Ṭoġramacı Şeyḫi ” dimekle şehīr Ḳāsım Paşalı Aḥmed Efendi  cümlesi Nūrī 

Efendi ḫalīfeleridür ve Nūrī Efendi  ḥażretlerinüñ maḫdūm-ı mükerremleri 

Şeyḫ Muṣṭafā Efendi  vālid-i mācidlerinden feyż-yāb olup biñ yüz iki Cumā-

de’l-ūlā’sında intiḳāl eylemişdür. Tercemeleri ẕikr olınur ve biñ ṭoḳsan beş 

tārīḫinde fevt olan Dıraġman Zāviyesi  şeyḫi Ẕākir ‘Oẟmān Efendi  daḫı Nūrī 

1 S 32a.
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Efendi ḫalīfesidür ve vālid-i cāmi‘ü’l-ḥurūf Şeyḫ Feyżī Ḥasan Efendi  -ki silsile-i 

‘aliyye-i Naḳş-bendiyye  silkinde beyān olınmış idi- Nūrī Efendi ḫalīfesidür. 

Merḥūm-ı mezbūr Naḳş-bendiyye  ve Ḫalvetiyye  ve Mevleviyye  üç ṭarīḳdan 

mücāz u müstaḫlef olmış idi ve Yediḳulle  ḳurbinde el-Ḥāc Evḥad Zāviyesi ’n-

de seccāde-nişīn ve Süleymāniyye Cāmi‘’i ’nde vā‘iẓ-i güzīn iken biñ yüz beş 

Cumāde’l-āḫire’sinde fevt olan Şeyḫ Seyyid Ḥüseyn Efendi  ve Meḥemmed Aġa 

Zāviyesi ’nde mesned-nişīn-i meşīḫat iken biñ yüz beş Şevvāl’inde irtiḥāl iden 

Esīrci-zāde Şeyḫ Ḥüseyn Efendi  ve Ayaṣofıyya-i Kebīr Cāmi‘-i Şerīfi  vā‘iẓi iken 

biñ yüz altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azm-i ‘uḳbā eyleyen Bolbolcı-zāde Şeyḫ ‘Ab-

dü’l-kerīm Efendi  ve biñ yüz on bir Şevvāl’inde fevt olan Şeyḫ Ḥamza Efendi  

ve Vālide Sulṭān Cāmi‘-i Şerīfi  vā‘iẓi iken biñ yüz on iki Şevvāl’inde raḥmet-i 

Raḥmān’a vāṣıl olan Şeyḫ Naẓmī Meḥemmed Efendi  bu cümlesi Nūrī Efendi 

ḫulefāsındandur. Tercemeleri taḥrīr olınsa gerekdür. 

Ve biñ yüz altı Ṣafer’inde ‘ālem-i fānīden güẕer eyleyen “Cism-i Laṭīf Efen-

di ” dimekle şehīr Şeyḫ İsmā‘īl Efendi ve Ṭop-ḫāne ’de Ḳarabaş Zāviyesi  şeyḫi 

Ḥüseyn Efendi  -ki biñ yüz yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde fevt olmışdur- iki-

si daḫı el-Ḥāc Evḥad Şeyḫi Seyyid Ḥüseyn Efendi  ḫalīfesidür. Tercemeleri 

ẕikr olınur ve Süleymāniyye Cāmi‘-i Şerīfi  vā‘iẓi iken biñ yüz yigirmi yedi 

Ramażān’ında ṭarīḳ-ı ḥacda Şām’da fevt olan Şeyḫ ‘Īsā Efendi  Bolbolcı-zāde 

Şeyḫ ‘Abdü’l-kerīm Efendi  ḫalīfesidür ve Şeyḫ Ḥamza Efendi ’nüñ ferzend-i 

ercmendi Şeyḫ ‘Abdu’llāh Efendi  vālid-i mācidinüñ inābet-kerdesidür. Biñ yüz 

yigirmi beş Ẕi’l-ḥicce’sinde fevt oldı. İkisinüñ daḫı tercemeleri taḥrīr olınur ve 

biñ yüz on dört tārīḫinde fevt olan Mi‘mār Tekyesi  şeyḫi Seyyid Aḥmed Efendi  

ve Egriḳapu  ḫāricindeki zāviyede seccāde-nişīn-i meşīḫat iken biñ yüz on dört 

senesi ḫilālinde fevt olan Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Şeyḫ Naẓmī Efendi ’nüñ ḫu-

lefāsındandır1 [31a] ve biñ yüz otuz iki Receb’inde şehīden ‘azm-i ‘ālem-i ‘uḳbā 

eyleyen Şeyḫ Naẓmī Efendi -zāde Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥmān Refī‘ā Efendi  daḫı vā-

lid-i mācidlerinden feyż-yāb olmışlardur. 

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm ve efāża ‘aleynā envārehüm.2

1 ḫulefāsındandır H: ḫalīfesindendür S.

2 “Allah Te‘âlâ sırlarını mukaddes eylesin ve üzerimize nurlarını yağdırsın.”

 ve efāża ‘aleynā envārihim H: -S.
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 Ṭarīḳat-ı Zeyniyye 

Bu ṭarīḳa-i ‘aliyye meşāyiḫından Şeyḫ Meḥemmed bin Ṣafiyyü’d-dīn Efen-

di ’ye gelince Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınmışdur. 

Anlaruñ ḫalīfesi birāderleri ‘Abdü’l-‘azīz Efendi , andan Şeyḫ ‘Abdü’l-ġanī 

Efendi , bunlaruñ ḫalīfesi Şeyḫ Aḥmed Efendi ’dür -ki maḥrūsa-i Burusa ’da sec-

cāde-nişīn-i meşīḫat iken biñ elli yedi Ramażān’ında fevt oldı, tercemesi ẕikr 

olınsa gerekdür- ve Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’nüñ bir ḫalīfesi daḫı veled-i ne-

cībleri Şeyḫ ‘Abdu’llāh Efendi , anlaruñ ḫalīfesi daḫı maḫdūmları Şeyḫ Meḥem-

med Efendi , andan Şeyḫ Meḥemmed Kāḍī Burusevī  -ki biñ ḳırḳ Cumā-

de’l-ūlā’sında fevt oldı- andan maḫdūmları Şeyḫ Kemālü’d-dīn el-Burusevī ’dür, 

vālidi yirine şeyḫ olup biñ yetmiş altı1 Şa‘bān’ında fevt oldı. 

Anlaruñ ḫalīfesi daḫı maḫdūmları Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’dür. Biñ ṭoḳ-

san bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde āḫirete intiḳāl eyledi. Üçinüñ2 daḫı tercemeleri ẕikr 

olınmaḳ menvīdür.

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.3

Ṭarīḳat-ı Mevleviyye 

Bu ṭarīḳa-i ‘aliyyenüñ reh-beri Ḥażret-i Mevlānā Celālü’d-dīn-i Rūmī  ḥaż-

retleridür -ki Ḥażret-i ‘Alī  kerrema’llāhu vechehu cenāblarından bunlara gelince 

silsileleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınmışdur- ba‘dehu Sulṭān Veled , andan ‘Ārif 

Çelebi  ve ‘Ābid Çelebi  ve ‘Ādil Çelebi  ve ‘Ālim Çelebi , ba‘dehu Cemālü’d-dīn 

Çelebi , andan Bālī Efendi , ba‘dehu Mükāşif Sinān Efendi , andan Muḥyī’d-dīn 

Dīvānī Meḥemmed Efendi , andan Bustān Efendi  ba‘dehu Ebū Bekr Efendi  -ki 

biñ ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde fevt oldı- tercemesi ẕikr olınur. 

Andan ‘Ārif Meḥemmed Efendi , andan Ḥüseyn Efendi  -ki biñ yetmiş bir 

tārīḫinde fevt oldı, tercemeleri taḥrīr olınur- ba‘dehu Seyyid ‘Abdü’l-ḥalīm 

Efendi  -ki biñ ṭoḳsan bir senesi ḥudūdında fevt olmışdur- anuñ cā-nişīni fer-

zend-i ercmendi Seyyid Bustān Efendi ’dür. Biñ yüz on yedi Şevvāl’inde intiḳāl 

eyledi. 

1 yetmiş altı H: altmış altı S.

2 S 32b.

3 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”
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Anuñ mesned-nişīni maḫdūmı Seyyid Ṣadrü’d-dīn Efendi ’dür. Biñ yüz yi-

girmi dört Cumāde’l-āḫire’sinde fevt oldı. Tercemeleri ẕikr olınsa gerekdür. 

Gelibolı  ḳaṣabasında vāḳı‘a Mevlevī-ḫāne ’de seccāde-nişīn-i irşād iken biñ 

altmış üç senesi ḫilālinde fevt olan Aġa-zāde Meḥemmed Efendi  ve ḳaṣaba-i 

Beşiktaş ’da vāḳı‘a zāviyede seccāde-nişīn-i meşīḫat olan Yūsuf Dede  -ki biñ sek-

sen Ẕi’l-ḳa‘de’sinde intiḳāl eyledi- ikisi daḫı Bustān Efendi’nüñ inābet-kerde-

sidür. Tercemeleri ẕikr olınur. 

İstanbul ’da Yeñiḳapu Mevlevī-ḫānesi ’nde seccāde-nişīn-i meşīḫat iken biñ 

elli yedi senesinde ḥudūdında fevt olan Ṣabūḥī Aḥmed Dede , Ebū Bekr Efen-

di ’nüñ inābet-kerdesidür. 

Anuñ cā-nişīni el-Ḥāc Aḥmed Dede ’dür. Biñ yetmiş sekiz senesi ḫilālin-

de ṭarīḳ-ı ḥacdan ḳufūlden Medīne-i Münevvere ’de vefāt eyledi. Vālid-i cā-

mi‘ü’l-ḥurūf Şeyḫ Feyżī Ḥasan Efendi , el-Ḥāc Aḥmed Dede ’den mücāz olmışdur.1

Meẕkūr el-Ḥāc Aḥmed Dede ’nüñ seccāde-nişīni Ḳārī Aḥmed Dede ’dür -ki 

‘Ārif Meḥemmed Efendi ’den inābet eyleyüp biñ ṭoḳsan senesi ḥudūdında fevt 

olmışdur, cümlesinüñ tercemesi taḥrīr olınmaḳ menvīdür- .

Ṭarīḳa-i Mevleviyye  meşāyiḫından biri daḫı Ādem Efendi ’dür -ki Anḳaravī 

Şeyḫ İsmā‘īl Efendi ’nüñ inābet-kerdesidür, yirlerine Ġalaṭa  Mevlevī-ḫānesi ’ne 

şeyḫ olmış idi, biñ altmış üç senesi ḫilālinde fevt oldı- .

Anlaruñ ḫalīfe-i seccāde-nişīnleri Şeyḫ ‘Arżī Meḥemmed Dede ’dür. Biñ 

yetmiş beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde anlar daḫı intiḳāl eyledüklerinde Dervīş Çelebi  

cā-nişīnleri oldı. Tercemeleri taḥrīr olınsa gerekdür. 

Yeñiḳapu ḫāricindeki zāviyede şeyḫ iken biñ yüz yigirmi üç Rebī‘ü’l-āḫir’in-

de dār-ı beḳāya rıḥlet eyleyen Nācī Aḥmed Dede  daḫı Ādem Efendi ’den inābet 

itmişdür.2 Tercemesi taḥrīr olınur.

Maḥrūsa-i Burusa  Mevlevī-ḫānesi ’nde seccāde-nişīn-i meşīḫat [31b] olan 

Cüvānī Aḥmed Dede  ve anuñ cā-nişīni Ẕihnī Dervīş Ṣāliḥ Efendi  ikisi daḫı 

Ebū Bekr Efendi ’nüñ inābet-kerdesidür. Ṣāliḥ Efendi’nüñ cā-nişīni maḫdūm-

ları Şeyḫ Meḥemmed Dede ’dür. Biñ yüz on dört tārīḫinde fevt oldı. İkisinüñ 

daḫı tercemeleri taḥrīr olınsa gerekdür. 

1 olmışdur H: olmışlardur S.

2 itmişdür H: itmişlerdür S.
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Ġavẟī1 Aḥmed Dede  anlardan mücāz olmışdur. Ġalaṭa Mevlevī-ḫānesi ’nde 

seccāde-nişīn-i meşīḫat iken biñ yüz sekiz senesi ḥudūdında fevt oldı. Terce-

meleri ẕikr olınur. 

Neşāṭī Aḥmed Efendi 2, Aġa-zāde Meḥemmed Efendi ’den inābet itmişdür. 

Biñ seksen beş Şevvāl’inde maḥrūsa-i Edrine ’de vāḳı‘a zāviye-i Mevleviyye ’de3 

seccāde-nişīn-i meşīḫat iken fevt oldı. Tercemesi taḥrīr olınsa gerekdür ve 

ṭarīḳa-i Mevleviyye meşāyiḫından biri daḫı Ḳāsım Paşa Mevlevī-ḫānesi  şeyḫi 

‘Abdī Dede-zāde Seyyid Ḫalīl Efendi ’dür. Biñ seksen sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde raḥ-

met-i Raḥmān’a4 vāṣıl oldı. Maḫdūmları Seyyid Meḥemmed Efendi  cā-nişīnle-

ri olmış idi. Biñ yüz otuz senesi ḥudūdında intiḳāl eylediler. 

Anlaruñ daḫı maḫdūmları Sālik Seyyid Ḫalīl Efendi  mesned-nişīnleri olup 

biñ yüz otuz beş Şevvāl’inde fevt oldı.5 

Müneccimbaşı Şeyḫ Aḥmed Efendi  medīne-i Selanik ’de vāḳı‘a āsitāne-i 

Mevlānā ’da seccāde-nişīn olan Aḥmed Efendi’den inābet, ba‘dehu Seyyid Ḫalīl 

Efendi’den tekmīl-i ṭarīḳat itmişdür. Biñ yüz on üç Ramażān’ında Mekke -i 

Mükerreme ’de Mevlevī-ḫāne  şeyḫi iken dār-ı beḳāya rıḥlet eyledi. Cümlesinüñ 

tercemeleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür. 

Seyyid Nesīb Yūsuf Dede  Mıṣr -ı Ḳāhire ’de vāḳı‘a Mevlevī-ḫāne  şeyḫi Siyāhī 

Muṣṭafā Dede ’den inābet, ba‘dehu Seyyid Bustān Efendi ’den tekmīl-i ṭarīḳat 

eyleyüp Yeñiḳapu ḫāricindeki zāviyede seccāde-nişīn iken biñ yüz yigirmi altı 

Muḥarrem’inde intiḳāl eyledi. Tercemesi ẟebt olınur.6

Cā-nişīnleri Peçevī-zāde Şeyḫ Aḥmed Dede Efendi  biñ yüz otuz yedi Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde fevt oldı. Tercemesi taḥrīr olınur.7 

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.8

1 Ġavẟī S: Ġarbī H.

2 Efendi H: Dede S.

3 zāviye-i Mevleviyye’de H: zāviyede S.

4 S 33a

5 Anlaruñ daḫı maḫdūmları Sālik Seyyid Ḫalīl Efendi mesned-nişīnleri olup biñ yüz otuz beş Şevvāl’inde 

fevt oldı H: -S. 

6 olınur H: olınmaḳ menvīdür S.

7 Cā-nişīnleri Peçevī-zāde Şeyḫ Aḥmed Dede Efendi  biñ yüz otuz yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde fevt oldı. Terce-

mesi taḥrīr olınur H:-S.

8 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”
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Ṭarīḳa-i Bayramiyye 

Silsile-i meşāyiḫ-ı ṭarīḳa-i Bayramiyye Şeyḫ Ḥācī Bayram-ı Velī  cenāblarına 

gelince Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınmışdur. 

Şeyḫ Aḳşemsü’d-dīn  ve Şeyḫ Seyyid ‘Ömer Sikkīnī  ḥażretleri Ḥācī Bay-

ram-ı Velī’nüñ ḫalīfeleridür. Şeyḫ Ebū Meḥemmed-i Şāmī 1, Aḳşemsü’d-dīn 

ḥażretlerinüñ ḫalīfesidür. Nebīreleri Çelebi Şeyḫ , cedleri Şeyḫ Ebū Meḥem-

med-i Şāmī’den mücāz olmışlardur. Bolılı Çelebi  anlaruñ inābet gerdesidür. 

Anlaruñ ḫalīfesi daḫı Bolılı el-Ḥāc Aḥmed Efendi ’dür. Biñ ṭoḳsan beş 

tārīḫinde fevt olan Şeyḫ Himmet Efendi  anlardan tekmīl-i ṭarīḳat eylemişdür. 

Anlaruñ maḫdūmları Şeyḫ ‘Abdu’llāh Efendi ’dür -ki vālid-i mācidlerinden 

mücāz olmışlardur, biñ yüz yigirmi iki Şevvāl’inde dār-ı beḳāya rıḥlet itdiler, 

ikisinüñ daḫı tercemeleri meẕkūrdur- Müşārun ileyh Şeyḫ Himmet Efendi’nüñ 

ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye’ye daḫı intisābları vardur -ki maḥallinde ẕikr olınmışdur- 

 Şeyḫ ‘Ömer Sikkīnī ’nüñ daḫı ḫalīfesi Bünyāmin-i Ayaşī ’dür. 

 Anlaruñ ḫalīfesi ‘Alā’ü’d-dīn-i Aḳsarāyī ’dür. 

 Anlaruñ daḫı ḫalīfesi Şeyḫ Aḥmed-i Sārbān ’dur. 

 Şeyḫ Ḥüsāmü’d-dīn-i Anḳaravī , Aḥmed-i Sārbān ḫalīfesidür. 

 Şeyḫ Ḥasan-ı Ḳabā-dūz , Ḥüsāmü’d-dīn-i Anḳaravī2 ḫalīfesidür. 

Şāriḥ-i Füṣūṣ Bosnevī ‘Abdu’llāh Efendi , Ḥasan-ı Ḳabā-dūz ḫalīfesidür. Biñ 

elli üç tārīḫinde ṭarīḳ-ı ḥacdan ḳufūlden medīne-i Ḳonya ’da fevt olup Şeyḫ 

Ṣadrü’d-dīn-i Ḳonevī  civārında medfūndur. Tercemesi taḥrīr olınur. 

Ḥasan-ı Ḳabā-dūz’uñ bir ḫalīfesi daḫı Budunī İbrāhīm Efendi ’dür. 

Belġradī Ḥabīb Efendi  -ki Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  civārında  Lāġarī 

Tekyesi ’nde medfūndur- ve Şeyḫ ‘Oẟmān Efendi  ikisi daḫı İbrāhīm Efendi 

ḫalīfeleridür. 

Şeyḫ Aḥmed-i Sārbān’uñ bir ḫalīfesi daḫı Vizeli ‘Alā’ü’d-dīn Efendi , andan 

Vizeli Ġażanfer Efendi , andan Vizeli Bālī Efendi , andan maḫdūmı Şeyḫ Ḥasan 

Efendi , ba‘dehu anuñ ferzendi Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’dür. 

Ġażanfer Efendi ’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Ḳāsım Paşalı Seyyid ‘Oẟmān Efen-

di ’dür. Anuñ [32a] ḫalīfe-i seccāde-nişīni Seyyid Aḥmed es-Sirozī ’dür ki biñ 

1 Meḥemmed-i Şāmī H: Meḥemmed ‘Abdu’r-raḥmān-ı Şāmī S.

2 Anḳaravī S: -H.
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ḳırḳ sekiz tārīḫinde fevt olmışdur, Oḳmeydānı ’nda medfūndur. 

Anuñ cā-nişīni Seyyid ‘Oẟmān Efendi-zāde Seyyid Ca‘fer Efendi ’dür. 

Ba‘dehu anuñ oġlı İbrāhīm Efendi , andan Ḳabaḳ Ḥanefī , andan Abaza Şeyḫi 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  -ki biñ ḳırḳ yedi Şevvāl’inde rütbe-i1 şehādete vuṣūl bul-

dılar, tercemesi ẕikr olınur- 

Seyyid ‘Oẟmān Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı ‘Abdu’llāh Efendi , anuñ ḫalīfesi 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi , anuñ daḫı ḫalīfesi Bāġçevān ‘Ömer Efendi , andan 

Aḥmed Dede ’dür.2 

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.3

Ṭarīḳa-i Celvetiyye 

Bu ṭarīḳa-i ‘aliyyenüñ reh-nümāsı Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi  ḥażret-

leridür. Bunlara gelince silsile-i4 meşāyiḫ Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de ṭarīḳa-i Bayramiyye 

silkinde beyān olınmışdur. 

Şeyḫ Eyyūb Efendi , Şeyḫ Maḥmūd Efendi ḥażretlerinüñ inābet-kerdesidür. 

Şeyḫ Muḳ‘ad Aḥmed Efendi  daḫı5 Şeyḫ Maḥmūd Efendi ḥażretlerinüñ ḫalīfe-i 

seccāde-nişīnidür. Biñ ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde fevt olmışdur. Tercemesi ẕikr 

olınur. 

‘Azīz-zādeleri Şeyḫ Seyyid Mes‘ūd Efendi  cā-nişīnleri oldı. Biñ altmış yedi 

tārīḫinde intiḳāl eyledi. Tercemeleri ẕikr olınur. 

Şeyḫ Seyyid Maḥmūd Efendi ḥażretlerinüñ bir ḫalīfeleri daḫı biñ elli dört 

senesi ḫilālinde fevt olan Aksarāyī Şeyḫ ‘Abdü’r-raḥīm Efendi ’dür ve bir ḫalīfe-

1 rütbe-i S: dīde-i H.

2 Nuruosmaniye 3453’teki nüshada her iki telif sürecindeki nüshaların hiçbirinde bulunmayan Bayramî 

tarikatı silsilesi sonunda şu kayıta yer verilmiş ve der-kenârda da bununla ilgili açıklama yapılmıştır.

 Seyyid ‘Oẟmān Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Bezcī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi’dür. Andan Ḥüsā-

mü’d-dīn Efendi, andan Şeyḫ Himmet Efendi –ki biñ ṭoḳsan beş Safer’inde āḫirete intiḳāl eyledi- ve 

Himmet Efendi maḫdūm-ı mükerremi ‘Abdu’llāh Efendi cā-nişīnleri olup biñ yüz yigirmi iki Şevvāl’in-

de dār-ı beḳāya rıḥlet eyledi. İkisinüñ daḫı tercemeleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür.

 [Der-kenār] Bezci-zāde Efendi’nüñ ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye ’ye daḫı nisbetleri Monlā Çelebi’den, anlar vālid-

leri Nūru’llāh Efendi’den, anlar Ḳaramanī Pīrī Ḫalīfe’den, anlar ‘Alā’ü’d-dīn er-Rūmī’den, anlar Seyyid 

Yaḥyā-yı Şirvānī ’dendür.

 Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi 3453 vr. 35a.

3 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”

4 S 33b.

5 daḫı S: -H.
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leri daḫı Ayaṣofıyya-i Kebīr Cāmi‘-i Şerīfi  vā‘iẓi iken biñ elli iki tārīḫinde fevt 

olan Şeyḫ İsmā‘īl Efendi ’dür. Tercemeleri taḥrīr olınur. 

Bunlaruñ maḫdūmları Şeyḫ Aḥmed Efendi  ve dāmādları Ḥāmid Efendi  

kendülerüñ bi‘at-kerdesidür. Aḥmed Efendi biñ yüz altı Cumāde’l-ūlā’sında 

fevt oldı. Tercemesi ẕikr olınur. 

Üftāde-zāde Muṣṭafā Efendi ’nüñ maḫdūmı Şeyḫ İbrāhīm Efendi  daḫı Şeyḫ 

Seyyid Maḥmūd Efendi ḥażretlerinden inābet eylemişdür. Biñ seksen ṭoḳuz 

Ramażān’ında fevt oldı. Tercemesi ẕikr olınur. 

Anlaruñ ḫalīfe-i seccāde-nişīni maḫdūmları Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’dür. 

Biñ yüz ṭoḳuz Muḥarrem’inde fevt oldı, tercemeleri taḥrīr olınur.1 

Ẕākir Şa‘bān Efendi  ve biñ altmış bir senesinde fevt olan Şeh-zāde Cā-

mi‘-i Şerīfi  vā‘iẓi Şeyḫ Velī Efendi  ve biñ altmış yedi tārīḫinde fevt olan2 Şeyḫ 

Seyyid Kemālü’d-dīn Efendi  ve biñ yetmiş Receb’inde fevt olan Şeyḫ Ṣaçlı 

İbrāhīm Efendi  ve biñ yetmiş beş Cumāde’l-āḫire’sinde intiḳāl iden Şeyḫ Cen-

net Meḥemmed Efendi  ve biñ yetmiş yedi Cumāde’l-āḫire’sinde fevt olan Şeyḫ 

Yaḥyā Efendi  mecmū‘ı Şeyḫ Seyyid Maḥmūd Efendi ḥażretleri ḫulefāsından-

dur. Tercemeleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür.3 

Biñ altmış sekiz Muḥarrem’inde fevt olan Ẕākir-zāde Şeyḫ ‘Abdu’llāh 

Efendi  ve biñ yetmiş sekiz senesi ḥudūdında ‘āzim-i ‘uḳbā olan Şeyḫ Ġafūrī 

Maḥmūd Efendi  ikisi daḫı Şeyḫ4 Muḳ‘ad Aḥmed Efendi ’nüñ ḫulefāsındandur. 

Tercemeleri ẕikr olınsa gerekdür.5 

Şeyḫ Muḳ‘ad Aḥmed Efendi ’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Dīvītci Şeyḫ Muṣṭafā 

Efendi ’dür -ki medīne-i Üsküdar ’da zāviye-i cedīd binā eylemişdür- 

Fidāncı Şeyḫ Meḥemmed Efendi  anlaruñ ḫalīfesidür. 

Biñ ṭoḳsan Receb’inde fevt olan Dīvītci-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi , Fidāncı 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi’den tekmīl-i ṭarīḳat eylemişdür. Tercemesi6 ẕikr olınur. 

Biñ yüz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde cezīre-i Ḳıbrıs ’da raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl olan 

Atbāzārī Şeyḫ Seyyid ‘Oẟmān Efendi  ve biñ yüz üç Ṣafer’inde dārü’s-selāma 

1 Biñ yüz ṭoḳuz Muḥarrem’inde fevt oldı, tercemeleri taḥrīr olınur. S: -H.

2 olan Şeh-zāde Cāmi‘-i Şerīfi  vā‘iẓi Şeyḫ Velī Efendi ve biñ altmış yedi tārīḫinde fevt olan H: -S.

3 olınmaḳ menvīdür H: olınur S.

4 Şeyḫ S: -H.

5 olınsa gerekdür H: olınur S.

6 Tercemesi H: Tercemeleri S.
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rıḥlet eyleyen Şeyḫ Selāmī ‘Alī Efendi , ikisi daḫı Ẕākir-zāde Şeyḫ ‘Abdu’llāh 

Efendi  ḫulefāsındandur. Tercemeleri ẕikr olınur ve Ẕākir-zāde Efendi’nüñ 

maḫdūmları Şeyḫ Ca‘fer Efendi  daḫı1 vālid-i mācidlerinüñ inābet-kerdesidür. 

Biñ yüz sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde dār-ı cināna sefer eyleyen Ṭop-ḫāneli Şeyḫ Velī 

Efendi  ve biñ seksen ṭoḳuz Muḥarrem’inde fevt olan Şekūrī Şeyḫ Mūsā Efendi  

ve biñ yüz otuz Muḥarrem’inde fevt olan “Dede Çelebi ” dimekle şehīr Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  cümlesi Ġafūrī Efendi’nüñ ḫalīfesidür. Tercemeleri [32b] 
taḥrīr olınur ve biñ yüz otuz üç Receb’inde fevt olan Ẕākir-zāde Şeyḫ ‘Abdü’l-veh-

hāb Efendi  daḫı Ġafūrī Efendi’nüñ inābet-kerdesidür. Tercemesi ẕikr olınur.2 

Ṣaçlı İbrāhīm Efendi-zāde Şeyḫ ‘Abdü’l-ḥay Efendi  vālid-i mācidlerinden3 

tekmīl-i ṭarīḳat eylemişdür. Biñ yüz on yedi Receb’inde fevt oldı. Tercemeleri 

ẕikr olınsa gerekdür. 

Maḥrūsa-i Edrine ’de seccāde-nişīn-i meşīḫat iken fevt olan Şeyḫ Ḫıżr Dede , 

Ṣaçlı İbrāhīm Efendi  ḫalīfesidür ve biñ yüz yigirmi üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde fevt 

olan Erzincānī Şeyḫ Muṣṭafā Efendi , Dīvītci-zāde Efendi’den tekmīl-i ṭarīḳat 

eylemişdür. Tercemesi ẕikr olınmaḳ menvīdür. 

Biñ ṭoḳsan beş senesi ḫilālinde fevt olan Şeyḫ Ṣun‘u’llāh Efendi , Atbāzārī 

Seyyid ‘Oẟmān Efendi  ḫalīfesidür. Biñ yüz yigirmi beş tārīḫinde fevt olan Bu-

rusevī Şeyḫ ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  anlaruñ ḫalīfesidür. İkisinüñ daḫı tercemeleri 

taḥrīr olınmaḳ menvīdür. 

Biñ yüz yigirmi beş Şevvāl’inde intiḳāl iden ‘Īsā-zāde Şeyḫ ‘Ömer Efendi , 

Atbāzārī Seyyid ‘Oẟmān Efendi  ḫalīfesidür. Tercemesi ẕikr olınur. 

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.4

Ṭarīḳa-i Gülşenī 

Ṭāḳ-ı bülend-eyvān-ı ‘irfānuñ şem‘-i rūşeni ve ḥadā’iḳ-ı ḥaḳā’iḳuñ ġonçe-i 

gülşeni pīr-i seccāde-i irşād Şeyḫ İbrāhīm-i Gülşenī  ḥażretlerine gelince silsi-

leleri ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye  meşāyiḫı ‘idādında Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınmışdur. 

Şeyḫ İbrāhīm-i Gülşenī  ḥażretlerinden maḫdūmları Seyyid Aḥmed Ḫayālī  

1 daḫı H: -S.

2 ve biñ yüz otuz üç Receb’inde fevt olan Ẕākir-zāde Şeyḫ ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  daḫı Ġafūrī Efendi’nüñ 

inābet-kerdesidür. Tercemesi ẕikr olınur H: -S.

3 S 34a.

4 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”
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feyż-yāb olup anlaruñ cā-nişīni maḫdūmları Şeyḫ ‘Alī Ṣafvetī , andan birāder-

leri Seyyid Ḥasan Efendi , andan dāmādları Şeyḫ Muḥyī’d-dīn Efendi , andan 

Seyyid Ḥasan Efendi-zāde Seyyid İbrāhīm Efendi , andan Şeyḫ Ḥulvī Maḥmūd 

Efendi  -ki biñ altmış dört senesi ḫilālinde fevt oldı, İstanbul ’da müceddeden 

zāviye binā eylemişdür- ve anlaruñ ḫalīfe-i seccāde-nişīni Ẕākir Dervīş ‘Alī De-

de ’dür. Biñ yüz yigirmi altı senesi ḥudūdında fevt oldı. Tercemeleri ẕikr olınur. 

Seyyid İbrāhīm Efendi ’nüñ maḫdūmı ve ḫalīfe-i seccāde-nişīni Seyyid Ṣāliḥ 

Efendi ’dür. Andan Ḥamdī Efendi , andan Ḳuṭb Efendi , andan Velī Dede-zāde 

Meḥemmed Efendi  ve Seyyid İbrāhīm-i Gülşenī ḥażretlerinüñ bir ḫalīfesi daḫı 

‘Āşıḳ Çelebi ’dür ki Mıṣr ’dan seyāḥatla maḥrūsa-i Edrine ’ye geldüklerinde şāh-ı 

mülk bunlar içün maḥrūsa-i merḳūmede bir zāviye binā idüp anda tavaṭṭun 

u iḳāmet ve seccāde-nişīn-i meşīḫat olmışlar idi. Bir müddetden ṣoñra dār-ı 

beḳāya rıḥlet itdüklerinde yirlerine ḫalīfeleri eş-Şeyḫ ‘Abdü’l-kerīm Efendi  sec-

cāde-güster-i meşīḫat oldı. 

Ba‘dehu anlaruñ daḫı ḫalīfeleri Sırrī Meḥemmed Efendi  post-nişīn olup 

anlaruñ daḫı yirlerine ḫalīfeleri es-Seyyid Ḳuṭb Efendi  cā-nişīn olmışdur. 

Anlaruñ daḫı mesned-nişīni maḫdūmları es-Seyyid ‘Alī Efendi ’dür -ki biñ 

yüz altı tārīḫinde fevt olmışlardur, tercemeleri meẕkūrdur- 

Biñ yüz tārīḫinde Edrine ’de fevt olan eş-Şeyḫ İbrāhīm Efendi  ve yüz on iki 

Ẕi’l-ḥicce’sinde dār-ı beḳāya rıḥlet eyleyen eş-Şeyḫ La‘lī Meḥemmed Efendi  

ikisi daḫı Sırrī Meḥemmed Efendi ’nüñ inābet-kerdesidür. İkisinüñ daḫı terce-

meleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür.1

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.2

Ṭarīḳa-i ‘Abdü’l-ḳādir-i Gīlānī 

Ḳuṭbü’r-rabbānī, ġavẟ-ı Ṣamedānī eş-Şeyḫ ‘Abdü’l-ḳādir ibn Ebā Ṣāliḥ ib-

nü’s-Seyyid Mūsā Cengī-dost ibnü’s-Seyyid ‘Abdu’llāh el-Gīlānī ḥażretlerine 

gelince Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınmışdur. 

1 ve Seyyid İbrāhīm-i Gülşenī ḥażretlerinüñ bir ḫalīfesi … Sırrī Meḥemmed Efendi’nüñ inābet-kerdesi-

dür. İkisinüñ daḫı tercemeleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür H: Andan Edrineli Şeyḫ İbrāhīm Efendi ki biñ 

yüz tārīḫinde Edrine ’de fevt oldı. Şeyḫ La‘lī Meḥemmed Efendi  daḫi Velī Dede-zāde’nüñ ḫalīfesidür. 

Edrine’de zāviye-i Gülşenī’de seccāde-nişīn-i meşīḫat iken biñ yüz on iki Ẕi’l-ḥicce’sinde intiḳāl eyledi. 

Tercemeleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür S.
 [H-S Der-kenār:] Meẕkūr La‘lī Efendi ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye ’den daḫi mücāz olmışdur ki Ḫalvetiyye 

meşāyiḫı silsilesinde beyān olınmışdur.

2 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”
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Maḫdūmları Ebā Bekr es-Seyyid ‘Abdü’r-reẕẕāḳ  vālid-i mācidleri müşārun 

ileyh es-Seyyid ‘Abdü’l-ḳādir el-Gīlānī ’den tekmīl-i ṭarīḳat eylemişlerdür. 

Anlardan es-Seyyid Şerefü’d-dīn el-Ḳattāl , andan es-Seyyid ‘Abdü’l-vehhāb , 

andan es-Seyyid Bahā’ü’d-dīn , andan es-Seyyid ‘Aḳīl , andan Şeyḫ Şemsü’d-dīn 

eṣ-Ṣaḥrāyī , andan es-Seyyid Gedā Raḥmān  ibnü’s-Seyyid Ebā’l-Ḥasan Ebu’l-

fażl andan es-Seyyid Şemsü’d-dīn el-‘Ārif , andan es-Seyyid Gedā Raḥmān , 

andan [33a] Şeyḫ Fuḍayl , andan Şeyḫ Kemāl , andan Şeyḫ İskender , andan 

Şeyḫ Aḥmed el-Farūḳī , andan maḫdūmları Şeyḫ Muḥammed el-Ma‘ṣūm , 

anlardan şeyḫunā ve mevlānā es-Seyyid Meḥemmed Murād Efendi  ḥażretleri 

feyż-yāb olmışlardur ve sālifü’ẕ-ẕikr es-Seyyid ‘Abdü’r-reẕẕāḳ  ibnü’ş-Şeyḫ ‘Ab-

dü’l-ḳādir el-Gīlānī’nüñ bir ḫalīfesi daḫı eş-Şeyḫ ‘İmādü’d-dīn ibn Ṣāliḥ Naṣr , 

andan Şeyḫ Şihābü’d-dīn Aḥmed , andan Şeyḫ Vesebü’d-dīn (?) Yaḥyā,  andan 

Şeyḫ Şemsü’d-dīn Muḥammed , andan Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī , andan Şeyḫ Bed-

rü’d-dīn Ḥasan , andan Şihābü’d-dīn Ebu’l-‘abbās Aḥmed , andan Şeyḫ Ẕey-

nü’d-dīn ‘Abdü’l-bāsiṭ , andan Şeyḫ Şerefü’d-dīn Ebu’l-mekārim-i Meḥāsim , 

andan Şeyḫ Şemsü’d-dīn Meḥemmed , andan Şeyḫ ‘Afīfü’d-dīn Ḥüseyn , andan 

Şeyḫ Zeynü’l-eşrāf Süleymān , andan maḫdūmları Şeyḫ Aḥmed , andan Şeyḫ 

Burhānü’d-dīn İbrāhīm , andan Şeyḫ Aḥmed bin Muṣṭafā er-Rūmī  -ki Mıṣr-ı 

Ḳāhire ’de sākin idiler- 

Anlardan Ṭosyevī1 Şeyḫ İsmā‘īl Efendi  tekmīl-i ṭarīḳat itmişlerdür ki civār-ı 

salṭanat-ı ‘aliyyeden ḳaṣaba-i Ṭop-ḫāne ’de zāviye-i cedīde binā eylemişdür. 

Anlaruñ ḫalīfe-i seccāde-nişīni Şerīf Seyyid Ḫalīl Efendi ’dür ki2 biñ altmış 

dört tārīḫinde fevt olmışdur. 

Anlaruñ yirine maḫdūmları Seyyid Meḥemmed Efendi  seccāde-nişīn-i 

meşīḫat olmışdur.

Anlaruñ daḫı cā-nişīni maḫdūmları “Şerīf Efendi” dimekle şehīr Seyyid 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi ’dür. Biñ yüz yigirmi üç Rebī‘ü’l-evvel’inde fevt oldı. 

Tercemeleri taḥrīr olınmaḳ menvīdür.

Maḥrūsa-i Burusa ’da Ḥammām Tekyesi  şeyḫi iken biñ elli bir tārīḫinde fevt 

1 Ḳuṭbü’r-rabbānī, ġavẟ-ı Ṣamedānī … Anlardan Ṭosyevī H: Bu ṭarīḳa-i ‘aliyye meşāyiḫından biñ ḳırḳ üç 

tārīḫinde maḥrūsa-i Burusa ’da fevt olan Şeyḫ Süleymān Efendi’dür. Tercemesi ẕikr olınur ve Ḳādiriyye  

meşāyiḫından birisi daḫı Ṭosyalı S.

2 ki S: -H.
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olan Şeyḫ Aḥmed Efendi  Ṭosyevī İsmā‘īl Efendi ’nüñ ḫalīfesidür ve seksen altı 

Cumāde’l-ūlā’sında fevt olan Gīsūdār Şeyḫ Aḥmed Efendi  Şerīf Seyyid Ḫalīl 

Efendi ’nüñ inābet-kerdesidür. İkisinüñ daḫı tercemeleri ẕikr olınur ve Ṭosyevī 

İsmā‘īl Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı Ḳaraṭaġī Şeyḫ ‘Oẟmān Efendi  -ki Edrine ’de 

sākin idiler, ḥacc-ı şerīfden gelürken İstanbul ’da fevt olmışlardur- 

Anlaruñ ḫalīfesi Karaṭaġī Şeyḫ ‘Alī Efendi ’dür. Anlar daḫı Edrine ’de sākin 

idiler. 

Anlaruñ daḫı ḫalīfesi Şeyḫ ‘Alī bin ‘Abbās el-Mardinī ’dür -ki Ḳaraṣu Yeñi-

cesi ’nde sākin idiler- 

Anlaruñ daḫı ḫalīfesi Şeyḫ Süleymān Efendi ’dür -ki biñ yüz on beş Şa‘bān’ın-

da İstanbul ’da fevt oldı- ve daḫı maḥrūsa-i Edrine ’de seccāde-nişīn-i meşīḫat 

iken biñ yüz yigirmi senesi ḥudūdında fevt olan Meḥemmed Efendi  daḫı Ḳa-

raṭaġī Şeyḫ ‘Alī Efendi ’nüñ ḫalīfesidür. İkisinüñ daḫı tercemeleri ẟebt olınmaḳ 

menvīdür ve ṭarīḳa-i Ḳādiriyye  meşāyiḫından biri daḫı biñ ḳırḳ üç tārīḫinde 

maḥrūsa-i Burusa ’da fevt olan Şeyḫ Süleymān Efendi ’dür -ki tercemesi ẕikr olı-

nur- ve1 biri daḫı biñ yüz on üç senesi ḫilālinde İstanbul’da intiḳāl-i dār-ı beḳā 

iden Ḳarabaş Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’dür ki tercemesi ẕikr olınsa gerekdür.2

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.3

Ṭarīḳa-i Nūr-baḫşiyye 

Ḥażret-i Emīr Şemsü’d-dīn Meḥemmed bin ‘Aliyyü’l-Ḥüseynī el-Buḫārī  -ki4 

maḥrūsa-i Burusa ’da medfūndur- pederleri es-Seyyid ‘Alī ’den aḫẕ eyleyüp anlar 

es-Seyyid Maḥmūd Nūr-baḫşī ’den, anlar Ḫˇāce İsḥāḳ-ı Ḫatlānī ’den, anlar Sey-

yid ‘Aliyy-i Hemedānī ’den, anlar Maḥmūd-ı Mezdeḳānī ’den, anlar ‘Alā’ü’d-devle-i 

Simnānī ’den, anlar ‘Abdu’r-raḥmān-ı İsferānī ’den, anlar Aḥmed-i Cūrḳānī ’den, 

anlar ‘Alī bin Sa‘īd-i Lālā ’dan, anlar Necmü’d-dīn-i Kübrā ’dan, anlar ‘Ammār 

bin Yāsir ’den, anlar Ebu’n-necīb-i Sühreverdī ’den, anlar Vecīhü’d-dīn ‘Ömer-i 

1 ve Ṭosyevī İsmā‘īl Efendi’nüñ bir ḫalīfesi daḫı … fevt olan Şeyḫ Süleymān Efendi’dür -ki tercemesi ẕikr 

olınur- ve H: ve Ḳādiriyye  meşāyiḫından S.

2 ki tercemesi ẕikr olınsa gerekdür H: ki tercemesi ẕikr olınur ve biri daḫi ḫalīfesi Şeyḫ Süleymān Efen-

di’dür -ki biñ yüz on beş Şa‘bān’ında İstanbul ’da fevt oldı- ve daḫı maḥrūsa-i Edrine ’de seccāde-nişīn-i 

meşīḫat iken biñ yüz yigirmi senesi ḥudūdında fevt olan Meḥemmed Efendi daḫı Ḳaraṭaġī Şeyḫ ‘Alī 

Efendi’nüñ ḫalīfesidür. İkisinüñ daḫı tercemeleri ẟebt olınmaḳ menvīdür S.

3 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”

4 S 34b.
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Bekrī ’den, anlar Aḥmed-i Dīneverī ’den, anlar Mimşād-ı Dīneverī ’den, anlar 

Cüneyd-i Baġdādī ’den, anlar Seriyy-i Saḳaṭī ’den, anlar Ma‘rūf-ı Kerḫī ’den, an-

lar Dāvūd-ı Ṭāyī ’den, anlar Ḥabīb-i ‘Acemī ’den, anlar Ḥasan-ı Baṣrī ’den, anlar 

Ḥażret-i ‘Alī  kerremā’llāhu vechehu1 ve raḍiya’llāhu te‘ālā ‘anhu2dan, anlar Ḥażret-i 

Resūl-i Ekrem ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem3 cenāblarından aḫẕ itmişlerdür. 

Seyyid Meḥemmed-i Buḫārī ’nüñ ḫalīfesi Seyyid4 Ḥasan Ḫˇāce , anuñ ḫalīfe-

si Veliyy-i Şemsü’d-dīn , anuñ ḫalīfesi Şeyḫ Maḥmūd Bedrü’d-dīn , andan Şeyḫ 

Luṭfu’llāh Efendi , andan Şeyḫ Dāvūd Efendi , andan Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥmān ibn 

Şeyḫ Luṭfu’llāh , anuñ cā-nişīni maḫdūmı Şeyḫ Aḥmed Efendi , anuñ ḫalīfesi 

[33b] birāderi Şeyḫ İbrāhīm Efendi , andan maḫdūmı Luṭfu’llāh-ı ẞānī , andan 

Şeyḫ Muṣṭafā Efendi , andan maḫdūmları Şeyḫ ‘Alī Efendi , andan dāmādları 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  ki maḥrūsa-i Burusa ’da Ḥażret-i Emīr Zāviyesi ’nde 

seccāde-nişīn iken5 biñ elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında fevt olmışdur. 

Anlaruñ cā-nişīni maḫdūmları Şeyḫ Muṣṭafā Efendi  daḫı biñ elli ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde fevt oldı. 

Anlaruñ seccāde-nişīni birāderleri Şeyḫ İbrāhīm Efendi ’dür. Biñ yetmiş se-

kiz tārīḫinde dār-ı beḳāya rıḥlet itdiler. Üçinüñ daḫı tercemeleri taḥrīr olınmaḳ 

menvīdür.6 

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.7

Ṭarīḳa-i Rufā‘ī

Bu ṭarīḳa-i ‘aliyyenüñ silsile-i meşāyiḫı Şeyḫ ‘Alī bin Muḥammed biñ Aḥ-

med er-Rufā‘ī ’ye gelince Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınmışdur. 

Andan Şeyḫ Merzūḳ , andan Şeyḫ İdrīs , andan Şeyḫ Aḥmed , andan Kun-

daḳcı Ḥüseyn Dede ’dür. 

Ḳaddesa’llāhu te‘ālā esrārehüm.8

1 “Allah vechini mükerrem kılsın.”

2 “Allah ondan razı olsun.”

3 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.”

4 Seyyid H: -S.

5 maḥrūsa-i Burusa ’da Ḥażret-i Emīr Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn iken S: -H.

6 olınmaḳ menvīdür H: olınur S.

7 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”

8 “Allah sırlarını mübarek kılsın.”
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Zeyniyye Şeyḫi Ḳāḍī Meḥemmed Efendi 

eş-Şeyḫ Meḥemmed. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve behre-yāb-ı gencīne-i 

feyż-i şu‘ūr olduḳda ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim ve Ḫˇāce-zāde Şemsü’d-dīn Efendi ’den 

mülāzım olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken 

ṭarīḳ-ı meşīḫate sālik olmaġla masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳūmede vāḳı‘a 

zāviye-i Zeyniyye’de seccāde-nişīn-i meşīḫat olan Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’ye 

intisāb eyleyüp: 

Beyt

Nice bir mest-i girān-ḫˇābi-i ġaflet olalum

Dīde-i cānımuza kuḥl-i baṣīret çekelüm

diyerek netīce-i me’ālī olan ṭarīḳ-ı ḳażādan taḳrīn ve biñ on sekiz tārīḫinde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi dār-ı fenādan rıḥlet itdükde yirlerine cā-nişīn oldı. 

Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl eyleyen biñ ḳırḳ Cumāde’l-ūlā’sında 

dār-ı beḳāya intiḳāl idüp zāviye-i mezbūrede mütevārī-i ḫāk-i siyāh olduḳla-

rında yirlerinde maḫdūmları Kemālü’d-dīn Efendi  seccāde-nişīn oldı.

Şeyḫ-i mezbūr ‘ilm ü ma‘ārif ile meşhūr, ṣāliḥ ü ‘ābid, murtāż u mücāhid idi.

eş-Şeyḫ ‘Alī en-Naḳş-bendī 

eş-Şeyḫ ‘Alī en-Naḳş-bendī . Maḥrūsa-i Burusa ’da ṣuleḥā-yı kirāmdan bir 

imām-ı be-nāmuñ ferzend-i sa‘ādetmendi Şeyḫ ‘Alī Efendi’dür. Evā’il-i ḥālinde 

sālik-i ṭarīḳ-ı ‘ilm ü kemāl ve mālik-i ḫaṣā’il-i celāl olup tāsi‘-i eflāk-i feżā’il 

Ṭoḳuz Meḥemmed Efendi ’ye dānişmend ve ṭalebe-i ‘ulūm beyninde aḳrān-pe-

send iken bu ‘ālem-i fenānuñ beḳāsı olmaduġına1 vāḳıf ve naḳş-ı kitābesi
ــאن﴾2 َ ــא  َ ْ َ َ  ْ ــ َ  idigine ‘ārif olmaġın Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i ﴿ُכ 

Ḳosṭanṭıniyye ’de Emīr-i Buḫārī ‘aleyhi’r-raḥmetü’l-Bārī3 zāviyesi  şeyḫi olan 

naḳş-bend-i kār-ḫāne-i irşād u kerāmet Şeyḫ Şa‘bān Efendi ’ye irādet götürüp 

niçe zamān ḫıdmet ve aḫẕ-ı iẕn ü icāzetden ṣoñra masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i 

Burusa Ḥiṣārı dāḫili nde ‘Alā’ü’d-dīn Beg Maḥallesi ’nde zāviye-nişīn ve mescid-i 

maḥalle-i mezbūrede ḫıdmet-i imāmet ve cemā‘at-i müslimīne gāh-be-gāh va‘ẓ 

1 S 35a.

2 Kur’ân-ı Kerîm, Rahmân Sûresi, 55/26 “Yeryüzünde bulunan her şey yok olucudur.”

3 “Bârî’nin (Allah) rahmeti onun üzerine olsun.”
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u naṣīḥat ile kām-yāb-ı ‘izz ü temkīn iken biñ ḳırḳ tārīḫinde ḥisāb-ı ‘ömr-i 

‘azīzi tamām ve zāviye-i cihāndan ḫānḳāh-ı beḳāya ḫırām eyleyüp Bıñarbaşı 

maḳābiri nde ārām eyledi.

.tārīḫ-i vefātlarıdur و  وا ا ر ر 1

Merḥūm-ı merḳūm naḳş-bend-i perend-i ḥaḳā’iḳ-ı ‘ulūm, ṣāliḥ ü ‘ābid, 

müteheccid ü mücāhid, ṣāfī-fu’ād, pāk-i‘tiḳād idi.

eş-Şeyḫ Meḥemmed el-Ḫalvetī 

eş-Şeyḫ Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Naṣūḥ. Beyāż-ı cebhe-i memālik-i dehr 

belde-i Aḳşehr ’den ẓuhūr iden Ḳasṭamonī Şa‘bān Efendi  ḫalīfesi Şeyḫ Naṣūḥ 

Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi Şeyḫ Meḥemmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i kemālāta 

müdāvim ve tekmīl-i nefse ‘āzim olup vālid-i mācidinden inābet ve maḥrū-

sa-i Burusa ’da Dāḫil-i Ḫiṣār ’da Filboz Cāmi‘i  ḳurbinde olan zāviyede seccā-

de-nişīn-i meşīḫat iken biñ ḳırḳ senesi ḥudūdında ‘āzim-i ḫuld-i berīn ve zāvi-

ye-i mezbūre sāḥasında defīn-i zīr-i zemīn olduḳlarında yirlerine maḫdūmları 

Şeyḫ Naṣūḥ Efendi  cā-nişīn oldı. 

Şeyḫ-i merḳūm keẟret-i riyāżet ile ma‘lūm idi.

eş-Şeyḫ Süleymān el-Ḳādirī 

eş-Şeyḫ Süleymān. Diyār-ı Ḳaraman ’dan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden 

istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp bāliġ-i mebāliġ-i [34a] ricāl ve vāṣıl-ı derece-i rüşd 

ü kemāl olduḳda ṭarīḳat-ı ‘aliyye-i Ḳādiriyye ’ye sülūk ve ḳurṣ-ı i‘tibārın sik-

ke-i mezbūre ile meskūk itdükden ṣoñra maḥrūsa-i Burusa ’ya hicret ve bel-

de-i mezbūre ahālīsi kendüye raġbet itmekle Cāmi‘-i Kebīr ’de ‘uzlet-nişīn 

ve ḳanā‘at-ı güzīn olmış idi. Bu ḥāl üzre sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken 

biñ ḳırḳ üç Receb’inde dār-ı fenādan irtiḥāl ve ‘ālem-i bāḳīye intiḳāl eyledi. 

Maḥrūsa-i merḳūmede Bıñarbaşı Mezāristānı ’nda medfūn ve du‘ā vü ẟenā-yı 

ḫalḳa maḳrūndur.

Şeyḫ-i mezbūr ṣalāḥ-ı ḥālle meşhūr, nīk-nefs ü ḫalūḳ, ṣadīḳ u ṣadūḳ, zāhid 

ü ‘ābid, murtāż u mücāhid, ṣāfī-fu’ād, pāk-i‘tiḳād idi.

1 “Ve O, Rabbinin rahmetine kavuştu.” (Ebced: 1040)
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Ḳāḍī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi 1

eş-Şeyḫ Meḥemmed bin Muṣṭafā. Ḳasaba-i Balıkesri ’den ẓuhūr ve vālid-i 

mācidleri ḳużāt-ı sütūde-ṣıfātdan “Ṭoġanī Muṣṭafā Efendi ” dimekle meşhūr 

olmaġın “Ḳāḍī-zāde Efendi” ‘unvānıyla şehīr ve bu nām ile ma‘lūm-ı ṣagīr ü 

kebīr olmışlar idi. İktisāb-ı re’sü’l-māl-i ‘ilm ü kemāl ve intisāb-ı fünūn-ı nāfi‘a-i 

ḥaḳā’iḳ-iştimāl itdükden ṣoñra ‘inān-ı ‘azmini dārü’l-mülk-i İstanbul ’a imāle ve 

levāzım-ı ma‘āşını ḫızāne-i vāhibü’l-āmāle ḥavāle eyleyüp Ṭursun-zāde  dārü’l-ifā-

desine nüzūl ve ḥalḳa-i dersine duḫūl idüp resm-i ṭarīḳ üzre mu‘īd ve pīşgāh-ı 

ifādelerinden müstefīd olup ‘āzim-i semt-i meşīḫat ve sālik-i ṭarīḳ-ı va‘ẓ u naṣīḥat 

olmışlar idi. Tercemān Zāviyesi  şeyḫi ‘Ömer Efendi tergībiyle ibtidā ṣūfīlige he-

ves idüp lākin ḫilāf-ı muḳteżā-yı meşrebi olmaġla ṭarīḳ-ı naẓarı ḳoyup semt-i 

taṣavvufa gitmemiş idi. Müddet-i medīd2 Murād Paşa Cāmi‘-i Şerīfi ’nde Monlā 
Cāmī  ve Muḫtaṣar  ve Ṣadru’ş-şerī‘a  tedrīsiyle çehre-güşā-yı muḫaddere-i taḥḳīḳ 

u īḳān3 olup şöhret-şi‘ār-ı ‘ālem olduḳda Birgili-zāde Şeyḫ Fażlu’llāh Efendi  yiri-

ne Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Cāmi‘-i Şerīfi  va‘żiyyesiyle tekrīm olınup biñ otuz iki 

senesi ḫilālinde selefi maḥlūlinden Sulṭān Bāyezīd Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi  kürsīsine 

naḳl ile ‘uluvv-i menziletleri mezīd oldı. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Şeh-zāde 

İmāmı Şeyḫ Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden Süleymāniyye Cāmi‘-i Şerīfi  ders ü 

va‘ẓı ile ruḫsāre-ṭırāz-ı ‘arā’is-i ‘irfān oldılar. Sene-i mezbūre ḥudūdında Ayaṣofıy-

ya-i Kebīr Cāmi‘-i Şerīfi  vā‘iẓi olan Ṣofyevī Ḳāḍī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

‘āzim-i dārü’s-selām olduḳda ol ma‘bed-i ḳadīmde ‘alem-efrāz-ı va‘ẓ u teẕkīr ol-

mışlar idi. Biñ ḳırḳ dört tārīḫinde pādişāh-ı zamān Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretleri 

ile sefer-i ẓafer-reh-ber-i Revān ’a revān olduḳlarında ‘illet-i mizāc sebebiyle Ḳon-

ya ’dan İstanbul ’a ‘avdet ve ḳırḳ beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde dār-ı āḫirete rıḥlet eylediler. 

Ṭopḳapu’sı ḫāricinde medfūnlardur. 

Şeyḫ-i müşārun ileyh raḥmetu’llāhi te‘ālā ‘aleyh,4 re’īsü’l-müfessirīn ve tā-

cu’l-müẕekkirīn, ehl-i taḳvā ve müteverri‘, tābi‘-i sünnet ve müteşerri‘, mec-

ma‘u’l-baḥreyn-i ‘ilm ü ‘amel, ḫātime-i ‘ulemā-yı kümmel idi. Müddet-i me-

dīd eyyām-ı ‘ömr-i ‘azīzinden haftada dört güni ders ü ta‘līme ve bāḳīsini va‘ẓ 

1 Efendi S: -H.

2 S 35b.

3 īḳān S: itḳān H.

4 “Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.”
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u tefhīme ḳaṣr buyurup vücūdın menāfi‘-i nāsa ve ḳulūb-ı ḳāsiyeyi istīnāsa 

ḥaṣr eylemiş idi. Niçelerüñ şuġl ü taḥṣīline bādī ve derekāt-ı cehlde ḍāl olan-

lara hādī olmış idi. ‘Ulūm-ı ‘Arabiyye’ye mütemaḥḥıż ve semt-i ma‘ḳūlatdan 

mu‘riż olup tetebbu‘-ı meşrū‘ātda ḳaṣabü’s-sebḳı ḥā’iz ve her mes’elede ifāde-i 

merāma fā’iz, ḫuṣūṣā:

Mıṣrā‘

 د  و  و  1

mażmūnıyla ‘āmil ve fünūn-ı ẟelāẟede mertebe-i niṣāba vāṣıl olup ṣīt-i iştihārı 

ṭanīn-endāz-ı mesāmi‘-i ekvān ve ekābir ü a‘yān miyānında ‘aẓīmü’l-ḳadr ü 

‘ālī-şān [34b] idi. 

Mervīdür ki ebnā-yı zamān ile birḳaç mes’elede keş-ā-keş sebebiyle vāfir 

kütüb tetebbu‘ idüp müdde‘āsını mü’eyyid mesā’il-i keẟīre istiḥżārıyla א   ا
ــ 2  א اب ا ــ  feḥvāsınca īrād ve ḫaṣmı ilzām u iskāt iderdi. Devr u raḳs ve ا

la‘n-i Yezīd ve ebeveyn-i Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem3 ve taṣliye 

vü tarżiye ve ṣalāt-ı Reġā’ib ü Ḳadr ve ḥayāt-ı Ḫıżr ve bunuñ emẟāli mesā’il-i 

ḫilāfiyyede cumhūr-ı Ḫalvetiyye  ve Mevleviyye ’ye ṭa‘na-künān va‘ẓ u beyān 

mümted olup niçe ḳīl ü ḳāl ve baḥẟ ü cidāl ẓāhir ü ‘ıyān olmış idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden müte‘addid risāleleri olduġından mā‘ada naṣīḥat-

āmīz eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları vardur.4 Bu ḳıṭ‘a güftār-ı dürer-bārlarındandur:

Ḳıṭ‘a

Ṣaḳın selb eyleyüben iḫtiyārı

İdüp cürmi dime kim senden oldı

Anuñçün girü maḳbūl oldı Ādem

Olup nādim didi kendümden oldı

1 “Dinî ilimler fıkıh, tefsir ve hadistir.”

2 “Hazır cevap ne güzel yardımcıdır.”

3 “Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.”

4 vardur S: var H.
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İmām-ı Sulṭānī Evliyā Meḥemmed Efendi 

eş-Şeyḫ Meḥemmed bin Ca‘fer bin İlyās. Belde-i Amāsiyye ’den bedīdār 

ve “Evliyā Meḥemmed Efendi ” ‘unvānıyla şöhret-şi‘ār olmış idi. Cevher-i 

ẕātı perverde-i terbiyet-i üstād ve cilā-dāde-i mıṣḳale-i ṣalāḥ u sedād olup 

miyān-ı erbāb-ı isti‘dādda mezīd-i istiḫḳāḳla ma‘rūf ve meziyyet-i fażl u edeb 

birle mevṣūf olduḳdan ṣoñra fenn-i celīl-i ḳırā‘ate sülūk eyleyüp ibtidā a‘lem 

ü efḍal-i şüyūḫ-ı ḳurrā Şeyḫ Aḥmed-i Mıṣrī -i bī-hemtādan Sūre-i1 Kerīme-i 
Furḳān’a degin itḳān ve baḳıyyeyi A‘rec Efendi  merḥūmdan tekmīl ü iẕ‘ān 

itmişler idi. Ba‘dehu Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’de bir 

mescid-i şerīfde imām ve muḳtedā-yı enām olup ol ḥāl üzre sübḥa-şümār-ı 

şühūr u eyyām iken ṣīt-i iştihārı ṭanīn-endāz-ı cihān ve müşārun ileyh bi’l-

benān olmışlar idi. Biñ yigirmi beş Ẕi’l-ḥicce’sinde İmām-ı Sulṭānī Ḫūrpeşteli 

Muṣṭafā Efendi  çār-tekbīr-i fenā ile taḥrime-bend-i beḳā olduḳda ḫıdmet-i 

imāmet-i şehriyārī ile şeref-yāb ve muḳtedā-yı pādişāhī ile sa‘ādet-yāb oldılar. 

Niçe zamān ol ḫıdmet-i ‘aliyyede ḳā’im ve neşr-i fenn-i ḳırā’ate müdāvim iken 

biñ ḳırḳ dört senesi ḥudūdında pādişāh-ı zamān Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretle-

riyle sefer-i ẓafer-encām-ı Revān ’a ‘āzim ü revān olduḳlarında eẟnā-yı ṭarīḳda 

mizācları şikest olmaġın sābıḳu’t-terceme Ḳāḍī-zāde Efendi  ile ruḫṣat-yafte-i 

mu‘āvedet olmışlar idi. İstanbul ’a vuṣūllerinden ṣoñra ḳırḳ beş Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de refīḳlerinden müfāraḳat itmeyüp ḫāne-i köhne-saḳf-ı cihāndan irtiḥāl ve 

ravża-i Rıḍvān’a intiḳāl eyledüklerinde ta‘yīn-i sāl-i fevtleri içün bu tārīḫ di-

nilmişdi:

Mıṣrā‘

Evliyā vü Ḳāḍī-zāde öldi vāh2

Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  civārında  vāḳı‘a türbe-i maḫṣūṣada defn olındılar. 

Ḫıdmet-i imāmet-i sulṭānī Şāmī Yūsuf Efendi ’ye erzānī görildi.

Şeyḫ-i mezbūr ḥüsn-i ḥālle meşhūr, fenn-i ḳırā’atde engüşt-nümā-yı ‘ālem, 

iḥyā-yı mürde-i ṭālibīn itmede Mesīḥā-dem, ‘ilm ü ‘ameli cāmi‘, muḳteżayāt-ı 

nefs ü hevāyı ḳāmi‘, ḥalīm ü selīm, müşfiḳ u kerīm, maẓanne-i kerāmet, der-

vīş-sīret ādem idi.

1 S 36a.

ى واه 2 א زاده او א و  او



324 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

eş-Şeyḫ Ḫˇāce Fażlu’llāh en-Naḳş-bendī 

eş-Şeyḫ es-Seyyid Ḫˇāce Fażlu’llāh ibnü’ş-Şeyḫ es-Seyyid Meḥemmed Sa‘īd 

ibnü’s-Seyyid Meḥemmed Mes‘ūd ibnü’s-Seyyid Ḫˇāce ‘Abdü’s-semī‘ ḥafīd-i 

Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh-ı Aḥrār . Bilād-ı Şarḳıyye’den menba‘-ı sādāt-ı meşāyiḫ-ı 

kirām ve menār-ı ‘ulemā-yı ‘iẓām olan belde-i Ṭaşkend ’de āftāb-ı ‘ālem-tāb-ı 

vücūdı maṭla‘-ı ḫānedān-ı ‘irfāndan ṭāli‘ [ü] bedīdār ve hilāl-i vücūd-ı bī-miẟā-

li ufḳ-ı kemālinden lāmi‘ ü āşkār olmaġla ibtidā-yı ḥālde ‘ulūm-ı dīniyye 

ve ma‘ārif-i yaḳīniyyeyi iştiġāl-i tām ile meşġūl olup ba‘de tekmīli’l-isti‘dād 

ṭarīḳ-ı taṣavvufa sālik ü [35a] ‘āzim ve meşāyiḫ-ı Naḳş-bendiyye ’den ‘amm-i 

büzürgvārı es-Seyyid Ḫˇāce Aḥmed Ṣādıḳ-ı Ṭaşkendī  ḫıdmetlerinden  dest-i 

irādet aḫẕiyle meclis-i şerīflerine mülāzım olup niçe zamān ḫıdmet-i şerīfle-

rinde pūyān olduḳdan ṣoñra cānib-i Dārü’s-salṭana ’ya ‘azīmet ve bir müddet 

iḳāmet buyurup ba‘dehu ḥacc-ı Beytu’llāhi’l-Ḥarām  ve ziyāret-i ravża-i seyyi-

dü’l-enām ‘aleyhi’ṣ-ṣalāti ve’s-selām1 içün rū-be-rāh-ı semt-i Ḥicāz  oldılar. Ba‘de 

edā’i’n-nüsük yine şehr-i İstanbul ’a ‘avdet ve biñ on altı tārīḫinde ‘ammu-zā-

deleri Żiyā’ü’d-dīn Aḥmed Efendi  merḥūm maḥlūlinden Ebu’l-fetḥ Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi  ḳurbinde vāḳı‘a Emīr-i Buḫārī Zāviyesi ’nde 

seccāde-nişīn-i ṭarīḳat olup mürşid-i erbāb-ı ḥāl ve terbiyet-baḫş-ı ricāl olmışlar 

idi. Bu ḥāl üzre sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ ḳırḳ altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

‘azm-i riyāż-ı Rıḍvān ve āheng-i teferrüc-i gülzār-ı cinān itdüklerinde Ḫāric-i 

Sūr ’da vāḳı‘a Baba Ḥaydar-ı Naḳş-bendī Zāviyesi  sāḥasında defn olındılar. 

Maḥlūl olan zāviyeleri maḫdūm-ı mükerremleri Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi ’ye 

tevcīh olındı. 

Ḥażret-i şeyḫ-i celīlü’ş-şān naḳş-bend-i perend-i ‘irfān, ṣoḥbet-i ümerā vü 

ekābirden2 hārib, mücālese-i erbāb-ı faḳr ve ṭullāb-ı ‘ilme ṭālib, menār-ı i‘ti-

bārı meşhūd-ı ṣaġīr ü kebīr ve şu‘le-i şem‘-i iştihārı ‘ālem-gīr, cebīn-i pür-nūrı 

dībāce-i mecd ü sa‘ādet ve sīmā-yı şerīfi maḥall-i tele’lü-i lem‘a-i siyādet, şerī-

fü’n-neseb, celīlü’l-ḥaseb idi. 

1 “Salât ve selâm onun üzerine olsun.”

2 S 36b.
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Abaza Şeyḫi ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

eş-Şeyḫ es-Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm. Şaḳā’iḳ-ı Nu‘māniyye ’de zīver-i şükūfezār-ı 

suṭūr olup Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān  meşāyiḫı ‘idādında tercemeleri1 

masṭūr olan ḳıdve-i kibār-ı evliyā-yı ‘iẓām ve muḳtedā-yı meşāyiḫ-ı fiḫām Şeyḫ 

İbrāhīm-i Tennūrī  ḥażretlerinüñ aḥfādındandur. İbrīz-i ḫāliṣü’l-‘ayār-ı vücūdı 

ḫāk-i pāk-i Ḳayṣeriyye ’den ẓāhir ü bedīdār ve “Ṣarı Baba-zāde”  dimekle şöh-

ret-şi‘ār olup ṭarīḳ-ı ‘ilme sülūk ve ḳurṣ-ı i‘tibārın sikke-i ‘ulemā ile meskūk it-

dükden ṣoñra meşāyiḫ-ı ṭarīḳa-i Bayramiyye ’den Ḳabaḳ Ḥanefī  nām şeyḫ-i meş-

hūrü’l-enāmdan aḫẕ-ı dest-i inābet ve tekmīl-i ādāb-ı ṭarīḳat eyleyüp masḳaṭ-ı 

re’si olan medīne-i merḳūmede Ḫˇāce Vaṭan Zāviyesi ’nde cā-nişīn-i ‘ibādet ve 

gūşe-gīr-i ṭā‘at iken vüzerādan Abaza Meḥemmed Paşa  ol diyāra mürūrında 

kendülere rāġıb ve vālī olduġı ba‘ż-ı bilāda murāfaḳatlarına ṭālib olmaġın, her 

ān kendüden müfāraḳat itmeyüp umūrında müsteşārı olmaḳ sebebiyle “Aba-

za Şeyḫi”  dimekle meşhūr ve bu ‘unvānla zebān-zed-i cumhūr olmış idi. Biñ 

ḳırḳ dört Ṣafer’inde paşa-yı mezbūr maẓhar-ı ḳahr-ı ḳahramānī olduḳda ḥus-

sād-ı bed-nihād fürce bulup “Paşa-yı merḳūmuñ sebeb-i ḫurūc u ‘iṣyānı şeyḫ-i 

meẕkūruñ ilḳā vü tedbīri iledür.” diyü cenāb-ı Cem-cāh, pādişāh-ı gītī-penāh 

ḥażretlerine bi’d-defa‘āt ġamz itmeleriyle bi’l-āḫire ber-mūcib-i fermān-ı sulṭān-ı 

kişver-gīr biñ ḳırḳ yedi Şevvāl’inde Üsküdar ’da vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medre-

sesi  pīşgāhında mu‘tekif-i künc-i savma‘a-i mezār oldı. 

Şeyḫ-i mezbūr ‘ilm ü ‘irfān ile meşhūr, seyyid-i ṣaḥīḥü’n-neseb, ṭayyibü’l-‘a-

raḳ ve’l-ḥaseb idi. 

Mevlānā-zāde Ebū Bekr Çelebi 

eş-Şeyḫ Ebū Bekr. Pey-rev-i ‘āşıḳīn ve reh-ber-i ṣādıḳīn Mevlānā Celā-

lü’d-dīn-i Rūmī  evlādından Ebū Bekr Çelebi’dür. Medīne-i Ḳonya ’da vāḳı‘a 

āsitāne-i Mevlānā ’da Bustān Efendi  yirine seccāde-nişīn-i meşīḫat olmış idi. 

Biñ ḳırḳ sekiz tārīḫinde pādişāh-ı zamān Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretleri sefer-i 

ẓafer-reh-ber-i Baġdād ’a ‘azīmet-i hümāyūn buyurup ṭayy-ı merāḥil iderek se-

ne-i meẕkūre Ṣafer’inde medīne-i merḳūmeye vāṣıl olduḳlarında ṣāḥibü’t-ter-

ceme ḥaḳḳında rikāb-ı devlet-i intisāba ref‘ olınan ruḳ‘a-i şikāyet sebebiyle 

1 tercemeleri H:  tercemesi S.



326 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

bi-ṭarīḳ-ı nefy ü iclā İstanbul ’a irsāl ve yirlerine ‘Ārif [35b] Çelebi  iclāl olındı. 

Bunlar Dārü’s-salṭana ’ya vuṣūllerinden ṣoñra çoḳ geçmeyüp sene-i mezbūre 

Rebī‘ü’l-evvel’inde intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl itdüklerinde Yeñiḳapu ḫā-

ricinde vāḳı‘a Mevlevī-ḫāne ’de Ṭoġanī Ḥüseyn Dede  cenbinde defn olındılar.

Şeyḫ-i mezbūr ma‘ārif ile meşhūr, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns ü ülfet idi.

‘Ārif-i Bi’llāh Eskici Ḥasan Dede 

eş-Şeyḫ Ḥasan Dede.

Beyt

Ehl-i tecrīd dilā mültefit-i māl olmaz

Terk-i dünyā-yı denī itmeyen abdāl olmaz

manṭūḳınca tārik-i tecemmülāt-ı dünyā ve ṭālib-i rıżā-yı Ḫudā, mücerrid-i 

pāk, ‘āşıḳ-ı ṣādıḳ-ı derdnāk Eskici Ḥasan Dede’dür. Ḳırḳ seneden mütecāviz 

Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi ’nde ṭā‘āt ü ‘ibādāta sālik ve 

muḳteżayāt-ı nefs ü hevāyı hālik olmış idi. Bu ḥāl üzre güẕārende-i eyyām 

iken biñ ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde ‘azm-i1 dārü’s-selām eyledi. Cāmi‘-i mezbūr ḥa-

rem-i irem-nişānına ḳarīb ḥücresi verāsında olan sāḥada Şeyḫü’l-İslām-ı ṣābıḳ 

Ebu’l-meyāmin Muṣṭafā Efendi  merḥūm mezārı civārında medfūn ve nişān-

gāh-ı tīr-i du‘ā-yı ehl-i derūndur.

Merḥūm-ı mezbūr kerāmāt-ı ‘aliyye ile meşhūr, pīr-i mu‘ammer, ṣalāḥ-ı 

ḥālle muḫammer, mecẕūb-nümā, ‘āḳıl u dānā idi.

Beyt

Derūnī-āşinā ol ṭaşradan bīgāne ṣansunlar

‘Aceb zībā revişdür ‘āḳıl ol dīvāne ṣansunlar

Rūmiyye Şeyḫi Seyyid Maḥmūd Efendi 2

eş-Şeyḫ es-Seyyid Maḥmūd ibnü’ş-Şeyḫ es-Seyyid Aḥmed. Dārü’l-mülk-i 

Tebrīz  ḳurbinde Urmiyye  nām ḳaṣaba sükkānından olup ṭarīḳa-i Naḳş-bendiy-

ye  meşāyiḫından olan Şeyḫ Seyyid Aḥmed Efendi  merḥūmuñ nihāl-i devḥa-i 

1 S 37a.

2 Rūmiyye Şeyḫi Seyyid Maḥmūd Efendi  S: eş-Şeyḫ es-Seyyid Maḥmūd-ı Rūmiyye Efendi H.
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vücūdı ve maḫdūm-ı mes‘ūdıdur. Vālid-i mācidleri ḫıdmet-i terbiyetlerine 

ḳıyām ve manẓūme-i aḥvāl-i ḥuceste-me’ālin ḳarīn-i iltiyām eyleyüp cenāb-

larından tevbe vü inābet ve mücāhede vü riyāżata himmet ile nā’il-i murād-ı 

fu’ād ve me’ẕūn bi’l-irşād olmışlar idi. Bir müddetden ṣoñra vālidleri Şeyḫ 

Aḥmed vāṣıl-ı raḥmet-i sermed olmaġla bunlar şehr-i Āmid’e teveccüh idüp 

belde-i meẕkūrede tavaṭṭun itdüklerinde “Rūmiyye Şeyḫi” dimekle şehīr ve 

melce’-i ṣaġīr ü kebīr olup niçe zamān icrā-yı āyīn-i ṭarīḳat ve neşr-i merāsim-i 

şerī‘at itmişler idi. Zāviyesi maḥaṭṭ-ı rihāl-i ḫavāṣṣ u ‘avām ve ni‘meti āyende 

vü revendeye mebẕūl-i tām olduġından mā‘adā, paşalar ve serdārlar ziyāretleri 

ile şeref-yāb ve Tebrīz  ve Vān  tüccārı dāmen-būs ile sa‘ādet-yāb olurlar idi. 

Ḥattā pādişāh-ı keẟīrü’l-enām ḥażretleri Revān Seferi  iyāb u ẕehābında iḳbāl-i 

tām itmişler iken Baġdād  Seferi  mu‘āvedetinde keẟret-i a‘vān u enṣārı bā‘iẟ ve 

vefret-i mu‘teḳidīn ü aḥbāb ile iştihārı sebeb-i ḥādiẟ olup 1 ــ آ ة  ــ -vefḳın ا

ca ba‘ż-ı muḳarribān-ı salṭanat “Bu maḳūle şeyḫ-i nāmdāruñ bu şehrde de-

gül, sā’ir memālik-i maḥrūsada bile me’mūnü’l-ġā’ile olmaduġına, selefde niçe 

şeyḫler maḳām-ı irşāddan geçüp rütbe-i salṭanata ḳadem baṣduḳları ḳarīne ve 

yaḳın zamānda Saḳarya  şeyḫi ḳıṣṣası daḫı żamīr-i meşāyiḫda ḥubb-ı riyāset 

ve ḫurūc merkūz olduġına delīl-i rūşendür.” diyü ġamz u ilḳālarıyla maẓhar-ı 

ġażab-ı şehriyār-ı İskender-ṣavlet olmaġın biñ ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde mu‘tekif-i 

mezār-ı maġfiret oldı.

Şeyḫ-i mütercem ṣalāḥ u taḳvā ile mu‘allem, nān u ḫˇānı mānend-i ḳurṣ-ı 

āftāb ve hāle gibi rūz u şeb āmāde ve simāṭ-ı ni‘meti miẟāl-i kehkeşān dā’imā 

güşāde, fenn-i celīl-i ḳırā’atde māhir2, enfās-ı müteberrikesi ẓāhir ‘azīz idi. 

‘Ārif-i Bi’llāh eş-Şeyḫ Sivasī ‘Abdü’l-mecīd Efendi  {Şeyḫī}

eş-Şeyḫ ‘ārif-i bi’llāh ve vāṣıl-ı ila’llāh Ebu’l-ḫayr Mecdü’d-dīn ‘Abdü’l-me-

cīd ibnü’ş-Şeyḫ Muḥarrem ibn Ebi’l-Berekāt Meḥemmed bin ‘Ārif eş-şehīr 

bi-Sivasī.

Naẓm

Cenāb-ı Ḥażret-i ‘Abdü’l-mecīd-i Sivasī

O kāmil ü o mükemmil o reh-ber-i ‘uşşāḳ

1 Hadîs-i Şerîf: “Şöhret afettir.” Latîfî, Sübhatü’l-uşşâk, Millet Ktp. AE MNZ 803, vr. 23a.

2  māhir S: bāhir H.
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Ṣadā-yı ḥüsn ü kemālātı ṭutdı dünyāyı

Gören cemālini müştāḳ görmeyen müştāḳ [36a] 

O ḳuṭb-ı ‘ālem o ṣāḥib-kerem o ehl-i himem

Pür oldı ṣīt ü ṣadāsıyla enfüs ü āfāḳ 

Neyyir-i ḫayyir-i vücūdı ṭoḳuz üz yetmiş bir tārīḫinde maṭla‘-ı ehille-i 

ahālī olan belde-i Sivas  ḳurbinde Zile  nām ḳaṣabadan ẓuhūr ve encümen-i 

vücūda feyż-i nūr idüp pīr-i ṭarīḳatları vāṣıl-ı mertebe-i kemāl-i ‘irfānī Şeyḫ 

‘Abdü’l-mecīd-i Şirvānī  ḥażretlerinüñ dārü’n-na‘īme irtiḥālleri tārīḫine müṣā-

dif olmaġın ism-i sāmīleri ‘Abdü’l-mecīd vaż‘ olınmaḳ münāsib görilmiş idi. 

Sālifü’ẕ-ẕikr merḥūm Şeyḫ ‘Abdü’l-mecīd-i Şirvānī  ḥażretlerinüñ ḫalīfeleri 

olup küberā-yı meşāyiḫ-ı1 ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye ’den olan ‘amm-i kerīmleri “Ḳara 

Şems ” dimekle şehīr Şemsü’d-dīn-i Sivasī  ḥażretlerinüñ ḥacr-i terbiyelerinde 

istifāża-i envār ve istifāde-i esrār iderek temhīd-i muḳaddimāt-ı ‘ulūm ve teş-

yīd-i mebānī-i fünūn-ı rüsūm ile ol gevher-i yegāne-i rūzgārdan iktisāb-ı fażl 

u ḥikmet ve iḥrāz-ı ġāyetü’l-ġāyāt-ı ‘ilm ü ma‘rifet itmekle reşk-āver-i ‘ulemā 

ve müsellem-i fużalā olduḳlarından ṣoñra semt-i taṣavvufa ẕāhib ve Ḥażret-i 

Şems’den aḫẕ-ı dest-i irādeye ṭālib olmalarıyla ḥażret-i pīr daḫı me’mūllerine 

müsā‘ade vü ruḫṣat ve derḥāl bī‘at u icāzet virmişler idi. Biñ beş tārīḫinde 

ol şems-i sipihr-i şerī‘at ve ḥażret-i pīr-i ṭarīḳat cenāblarınuñ necl-i necīb ve 

maḫdūm-ı ḥasībleri Şeyḫ Veliyyü’d-dīn Efendi ḳaṣaba-i  Zile ’de mesned-nişīn-i 

ḫilāfet iken ‘āzim-i dergāh-ı Lā-yezāl olduḳlarında yirlerine bunları istiḫlāf u 

irsāl buyurdılar. Biñ altı senesi ḫilālinde Ḥażret-i Şems daḫı:

Naẓm

İrci‘i2 emrini çü gūş itdi

Kevẟer-i cām-ı mevti nūş itdi

Oldı mihmān-ı ḳurb-ı Raḥmānī

Eyledi nūr-ı Ḥaḳḳ iḥāṭa anı

1 S 37b.

2 Kur’ân-ı Kerîm, Fecr Sûresi 89/28, ﴾ً ــ ِ
ْ  ً ــ َ

ِ ــِכ َرا ِّ َــ َر ــ ِإ ِ ِ  Sen O’ndan hoşnut, O da senden“ ﴿اْر

hoşnut olarak Rabbine dön.”
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mefhūmınca ufḳ-ı fānīden ġurūb ve mā-sivādan def‘-i kürūb idüp dīger maḫ-

dūm-ı mes‘ūdları Pīr Meḥemmed Efendi  ḥażretleri iki sene miḳdārı Sivas ’da 

maḳām-ı şerīflerinde cā-nişīn-i irşād ve ḳā’im-i maḳām-ı vālid-i kerem-nihād 

olup anlar daḫı cilveger-i ṣaḥn-ı heşt-bihişt ve müsterīḥ-i ḫˇābgāh-ı ‘anber-si-

rişt olduḳda ḫulefādan Şeyḫ Receb Efendi  maḳām-ı irşāda ḳā’im ve terbi-

ye-i fuḳarāya müdāvim olmış idi. Anlar daḫı ‘āzim-i cinān ve maḥrem-i ḥa-

rem-sarāy-ı raḥmet-i Raḥmān olduḳda ḫulefā ve fuḳarā ‘ale’l-vifāḳ ṣāḥibü’t-ter-

ceme ḥażretlerinüñ belde-i Sivas ’da Ḥażret-i Şems ḫānkāhında irşād içün 

iḳāmetlerine ittifāḳ itmeleriyle Zile ḳaṣabasından  hicret ve maḳām-ı Şems’de 

iḳāmet buyurdılar.

Naẓm

Ol Şems’den itdi aḫẕ-ı envār

‘Aks itdi dilinde rūy-ı esrār

İtdükde ḳarār mesnedinde

Oldı ḳapusında cümle bende

‘İlm ile ma‘ārif-i ilāhī

Mecmū‘ idi anda hem kemāhī

Egerçi evvelde mihr-i münīr-i nām-ı nāmīleri ‘ālem-gīr ve fażl u ‘irfānları 

elsine-i ‘ālemiyānda şehīr idi, lākin medīne-i Sivas ’da iḳāmet, bā‘iẟ-i ziyāde-i 

şöhret olup ḥattā ṣadā-yı nevbet-i iştihārları pādişāh-ı zamān Egri Fātiḥi Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ  ḥażretlerinüñ sem‘-i hümāyūnlarına irişdükde ser-bev-

vābān-ı ḫāṣṣadan biri ile da‘veti mutażammın ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı şeref-maḳrūn 

irsāl buyurmışlar idi: 

Ṣūret-i Ḫaṭṭ-ı Şerīf1

“Fażiletlü ve kerāmetlü ‘Abdü’l-mecīd-i Sivasī Efendi . Merḥūm ‘ammuñ 

Şems Efendi’nüñ Egri Seferi  refāḳatinde ẓāhiren vü bāṭınen çoḳ menāfi‘in 

müşāhede itmişüzdür. Ba‘de’r-rücū‘ Dārü’s-salṭana ’da iḳāmetlerin murād it-

miş idüm. Pīrligi ‘öẕr-i ḳavī olmaġın iẕn virmiş idüm. Ḥālā senüñ ḳavlen ve 

1 H ve S Der-kenār: Ṣūret-i ḫaṭṭ-ı şerīf Şeyḫ Naẓmī Efendi  merḥūmuñ Hediyyetü’l-iḫvān  nām te’līflerin-

den naḳl olındı. 
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fi‘len ve vaṣfen ana müşābehet-i tāmme ile müşābehetüñ olduġı mesmū‘um 

olmaġın, derūnımuzdan meyl-i tām itmişüzdür. Ḫaṭṭ-ı şerīfüm vuṣūlinde Dā-

rü’s-salṭana’ya hicret [36b] itmeñ murādum olmışdur. İhmāl olınmaya.”

‘Azīz-i merḳūm ḫaṭṭ-ı şerīfi ḳırā’at buyurduḳlarında َل ُ ْا ا ُ ِ َ َوأَ ّ ْا ا ُ ِ  ﴿أَ
1﴾ ُכ ِ  ِ ْ َ ِ ا   naṣṣ-ı şerīfiyle iṭā‘at-i ūli’l-emr eyleyüp ‘azm-i cānib-i İstanbul َوأُْو

ve dārü’l-mülke duḫūl itdükde Ayaṣofıyya-i Kebīr Cāmi‘i Şerīfi  ḳurbinde bir 

menzile nüzūl buyurup birḳaç gün istirāḥatlarından ṣoñra ḥażret-i pādişāh-ı 

ālī-nijād Ayaṣofıyya-i Kebīr Cāmi‘-i2 Şerīfi’nde va‘ẓ u teẕkīr buyurmaların 

murād itdüklerinde ol ma‘bed-i naẓīf ve mecma‘-ı laṭīfde neşr-i cevāhir-i 

teẕkīr ve naḳl-i ḥadīẟ ü tefsīr itmişler idi. Bu eẟnāda Meḥemmed Aġa Zāvi-

yesi  maḥlūle olduḳda cenāblarına tevcīh olınup ol maḥalle naḳl buyurdılar. 

Ba‘dehu Şeyḫü’l-İslām-ı vaḳt Ṣun‘u’llāh Efendi  ḥażretleri kemāl-i maḥab-

betlerine binā’en Atbāzārı  ḳurbinde ṣalāt-ı Cum‘a vaż‘ itdükleri cāmi‘-i şerīf 

va‘żiyyesini daḫı ‘ilāve-i revātibleri ḳılmışlar iken bir iki ay mürūrında Şeh-

zāde Cāmi‘-i Şerīfi  va‘ẓiyyesi maḥlūle olmaġın cāmi‘-i mezbūre naḳl buyurup 

ri‘āyet-i ḫāṭırlarıçün kendü cāmi‘leri va‘ẓiyyesin yevm-i Sebt’e tebdīl itdiler. Bir 

müddetden ṣoñra Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Cāmi‘-i Şerīfi  ḳurbinde vāḳı‘a Şeyḫ 

Yavṣı Zāviyesi ’nde gūşe-nişīn-i ‘ibādet olduḳlarında yirleri olan Meḥemmed 

Aġa Zāviyesi  Bezci-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi ’ye ‘ināyet olındı. İki sene 

miḳdārı Şāh-zāde Cāmi‘-i Şerīfi ’nde kürsī-nişīn-i va‘ẓ u teẕkīr olup ba‘dehu 

Sulṭān Selīm-i Ḳadīm  va‘ẓiyyesine naḳlle tekrīm ve biñ yigirmi altı tārīḫine dek 

ol maḥfel-i münīfde tefsīr-i naẓm-ı kerīm eyleyüp sene-i mezbūre Şa‘bān’ında 

cāmi‘-i cedīd-i3 Sulṭān Aḥmed Ḫān ī ḳarīn-i ḥüsn-i ḫitām olduḳda her yevm-i 

Cum‘a’da şeref-i ḳudūmi erzānī buyurup niẟār-ı cevāhir-i va‘ẓ u naṣīḥat itmek 

üzere ‘ināyet buyurulmış idi. Bu ḥāl üzere dergāh-ı irşād-penāhı maşrıḳ-ı envār-ı 

hidāyet ve südde-i sa‘ādet-i destgāhı sāḥil-i deryā-yı gevher-rīz-i kerāmet iken 

biñ ḳırḳ ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde rūḥ-ı revānı dāḫil-i riyāż-ı darü’n-na‘īm 

ve firdevs-i a‘lāda muḳīm oldı. Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  civārında  Nişāncı 

Cāmi‘-i Şerīfi  ḳurbindeki bāġçeleri sāḥasında i‘dād olınan türbe-i maḫṣūṣada 

miẟāl-i genc-i maḥzūn medfūn ḳılındılar. Ol eẟnāda ḫalīfeleri ve hemşīre-zāde-

1 Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ Sûresi 4/59, “Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan ûlülemre (idarecilere) 

de itaat edin.”

2 S 38a.

3 cedīd-i H: -S.
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leri Şeyḫ ‘Abdü’l-aḥad en-Nūrī Efendi  ḥażretlerinüñ lā’iḥa-i żamīr-i münīrleri 

olan tārīḫ-i intiḳālleridür:

Naẓm

Bu bāġ-ı fānīnüñ güli elbette fānīdür hemān

Bāḳī ḳalur mı bülbüli bāḳī degülken gülsitān

Çün ḫalḳ-ı ‘ālem ser-te-ser geldükleri yire gider

Āyāta ‘ibretle naẓar eyle gözüñ açup uyan

Ol ġavẟ-i ‘ālem şeyḫimüz Sivasi-i ṣāḥib-ṣafā

İtdügi dem ‘azm-i beḳā aġladı aña ins ü cān

Feryād idüp ‘āşıḳları muḫliṣleri ṣādıḳları

Çāk itdi sīne her biri bālā vü pes ṭoldı fiġān

Eflāke çıḳdı hāy u hū gülbāng ile ‘ālem ṭolı

Ḥayrān olup kiçi ulu ulu ḳıyāmet ḳopdı ṣan

Anuñ gibi bir er ḳanı şerḥ ide nūrı ṣadrını

Bildüre nefs ü Rabbini ẓāhir ola sırr-ı cihān

Sırrına menba‘ olanı nūrına maṭla‘ olanı

Ṭavrına meşra‘ olanı ister bulur ‘ārif olan 

Çün sāl-i ġamda1 intiḳāl itdi o maḥmūdü’l-ḫiṣāl

Aḥbābına var mı mecāl çeşminden aḳıtmaya ḳan

Ġam itmiş iken ‘aḳlı çāk tārīḫini didi bu ḫāk

Biñ ḳırḳ ṭoḳuzda aldı pāk Sivasī uçmaḳda mekān2

Maḥlūl olan zāviye ve va‘ẓiyyeleri necl-i necībleri Şeyḫ ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  

ḥażretlerine tevcīh olındı.

ه 1  (ebced: 1049)

כאن 2 ه  א ا او אك  ى  ده ا ق  כ 
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Ḥażret-i ‘azīz-i muḥarrerü’l-evṣāf, ḫātime-i kümmelīn-i meşāyiḫ-ı eslāf, 

‘ilm-i zāhir ü bāṭını cāmi‘, hażm u ḥavṣalada baḥr-i vāsi‘, feżā’il-i ḳudsiyye ile 

çār-bāliş-nişīn-i ‘uzlet ve kemālāt-ı [37a] ünsiyye ile gencīne-i keşf ü kerāmet, 

ḳuṭb-ı dā’ire-i āfāḳ, ġavẟ-ı ‘ālem-i işrāḳ, ẕāt-ı ḳudsī-ṣıfātı envā‘-ı feżā’ille şāmil, 

ṭab‘-ı pāk-i tābnāki vāridāt-ı naẓmiyyeye mā’il, elfāẓ-ı naẓmı naṣīḥāt-engīz ve 

üslūb-ı şi‘ri pend-āmīz, Bāyezīd-i Bisṭāmī -fıṭnat, şeyḫ-i ṣāḥib-i velāyet idi. 

Āẟār-ı celīlelerinden Şerḥ-i Meẟnevī  ve Leẕā’iẕü’l-eẟmār1  ve Feżā’ilü Ṣalavā-
ti’n-nebī  ve biri daḫı Leṭā’ifü’l-ezhār ’dur ki naẓm-ı Türkī ile envā‘-ı şükūfeyi 

żāmin ve her ḳısmı vāsıṭa-i gevher-i kāmin ḫūb eẟerdür. Ḥāṣıl-ı kelām mālik 

olduḳları biñ cild miḳdārı kütüb havāmişinde olan āẟār-ı ḳalemleri cem‘ olınsa 

niçe mücelled kitāb olması muḳarrer olduġından mā‘adā Şeyḫī  maḫlaṣı ile ilā-

hiyyāt u eş‘ārları vardur. Bu ebyāt güftār-ı dürer-bārlarındandur: 

Naẓm

Baña ey dil kūy-ı yārum cennetü’l-me’vā yeter

Ḥūr u ġılmān istemem ol dil-ber-i ra‘nā yeter

Şāh-ı ‘ışḳam nāle vü āhum benüm ṭabl u ‘alem

Ḫayme vü hem-sāyebānum ḳubbe-i mīnā yeter

Tāc u taḫtı terk idüp yıḳdum vücūdum şehrini

N’eylerüm cān u cihānı ol cihān-ārā yeter

‘İbret isterseñ cihānda ‘āḳıbet-endīş olup

Ḳayṣer ü faġfūr u Cem İskender ü Dārā yeter

Çün mir’āt āyīne-i ‘ālem-nümādur Şeyḫiyā

Rūy-ı dil-ber görmek ise ‘ālem-i kübrā yeter

Ve lehu

İricek vuṣlata ‘āşıḳ ġam-ı cānı gitmez

Yāra gerçi ögilür līk nişānı gitmez

1 S 38b.
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Kerāmet

Ḥażret-i ‘azīzüñ kerāmāt-ı ‘ıyāniyyeleri meşhūr ve ḥālāt-ı seniyyeleri ze-

bān-zed-i cumhūr olup cümleden biri Şeyḫ Naẓmī Efendi  merḥūm Hediyye-
tü’l-iḫvān  nām te’līf-i celīllerinde ẕikr itmişlerdür ki Kitāb-ı Lemeẓāt  mü’ellifi 

Şeyḫ Ḥulvī Maḥmūd Efendi  naḳl ider ki Ḳoca Muṣṭafā Paşa Zāviyesi ’nde sec-

cāde-nişīn-i meşīḫat olan şeyḫüm, ‘azīzüm Necmü’d-dīn Ḥasan Efendi  def‘a-i 

ẟāniyede ḥacc-ı şerīfe ‘azīmet buyurduḳlarında sülūküm üçinci dā’irede olup 

üçinci isme meşġūl idüm. Ḥīn-i vedā‘da faḳīre ḫiṭāb idüp “Ḥulvī Çelebi, kā-

mil ü mükemmil meşāyiḫ ḳarındaşlarımuzdan ḳalbüñ kime meyl ü maḥabbet 

iderse andan tekmīl-i esmā idüñ.” buyurmalarıyla derūnumdan Sivasī Efendi 

ḥażretlerine meyl ü maḥabbet ẓāhir olup bi’l-āḫire ḥużūr-ı şerīflerine varup 

ḥālümi ‘arż eyledügümde baña dördinci ismi telḳīn ve “Ẕikre meşġūl olduḳca 

teveccühi ‘azīzüñe eyle.” buyurdılar. Bu minvāl üzere bir müddet şuġl olınup 

biñ on ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inüñ on beşinci güni ta‘bīre varup terkībüm naḳl 

itdükde beşinci ve altıncı ismi ma‘an telḳīn eyleyüp “Şimden ṣoñra şuġlüñüzde 

bize müteveccih oluñ.” buyurdılar. Faḳīr ta‘accüb itdüm. “Her bār ‘azīzüñe 

müteveccih ol buyururlar iken ḥālā bize müteveccih ol dimelerinde ḥikmet 

ne ola?” diyü ḥayretde ḳalmış idüm. Şol vaḳte dek ki ‘azīzüm Ḥasan Efendi’ye 

ḥacc-ı şerīfde murāfaḳāt iden dervīşān altı aydan ṣoñra gelüp māh-ı mezbū-

ruñ on ikinci güni diyār-ı Yemen ’de vefātlarını ḫaber virdüklerinde Ḥażret-i 

Sivasī’nüñ ḥużūr-ı şerīflerine varup “Sulṭānum bu ne kerāmet-i ‘uẓmādur?” 

didügümde “Ḥulvī Efendi , kerāmet-i ṣūriyyeye i‘tibār yoḳdur. Kerāmet didük-

leri kerāmet-i ma‘neviyyedür.” buyurdılar. 

Ravvaḥa’llāhu rūḥahu ve nūrun ṣarīḥa.1 

1 “Allah, onun ruhunu yüceltsin ve nurunu açık etsin.”
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Āḫir-i vefeyātü’d-devleti’s-Sulṭān Murād Ḫāniyye min-selāṭīni’l-
‘Oẟmāniyye raḥima’llāhu eslāfehüm ve keẟere emẟālehüm ve aḫlāfehüm1

Ol Ḳahrāmān-ı cihānuñ maṭla‘-ı ḥālinden maġrib-i māh-ı cemāline mün-

tehī olınca envār-ı ‘ālem-tāb-ı menāḳıblarından ẕerresi beyān olınur.

Ẕikr-i Aḥvāl-i es-Sulṭān ibn es-Sulṭān es-Sulṭān Murād Ḫān ibn 
es-Sulṭān Aḥmed Ḫān ibn es-Sulṭān Meḥemmed Ḫān ibn es-
Sulṭān Murād Ḫān ibn es-Sulṭān Selīm Ḫān [37b] ibn es-Sulṭān 
Süleymān Ḫān ibn es-Sulṭān Selīm Ḫān ibn2 es-Sulṭān Bāyezīd 
Ḫān ibn es-Sulṭān Ebu’l-fetḥ Meḥemmed Ḫān ibn es-Sulṭān 
Murād Ḫān ibn es-Sulṭān Meḥemmed Ḫān ibn es-Sulṭān Yıldı-
rım Bāyezīd Ḫān3 ibn es-Sulṭān Murād Ḫān ibn es-Sulṭān Orḫan 
Ḫān ibn es-Sulṭān ‘Oẟmān Ḫān ‘aleyhimü’r-raḥmetü ve’l-ġufrān4

İcmāl-i rūz-nāmçe-i veḳāyi‘-i rūzgār ve lem‘a-i eşi‘a-i çerāġ u nuḫbe-i edvār 

oldur ki vāriẟ-i serīr-i cihān-bānī, murabba‘-nişīn-i taḫt-ı ḫāḳānī, ḫalīfe-i sā-

bi‘-‘aşer-i ‘ālī-nijād, medār-ı noḳṭa-i istiḳāmet-i cümle-i efrād, bāsıṭ-ı bisāṭ-ı ‘īş 

ü ṭarab, māhī-i ẓalām-ı ḥüzn ü kereb, pādişāh-ı Ferīdūn-fer, Ḫusrev-i Keyḫus-

rev-ḳadr, Behrām-ṣavlet, āftāb-mertebet, ḳāhirü’l-cebābire ve’l-mütemerridīn, 

mālik-i bilādu’r-rafaża ve’l-mülḥidīn, fātiḥ-i Revān  u Baġdād , şehinşāh-ı ‘ālem 

Sulṭān Murād.

Naẓm

Sütūde-menḳabe ol dāver-i felek-mesned

Ki baş ḳo[ya]r ḳademinde zamāne-i maġrūr

Ḫudāygān-ı cihān Ḫān Murād kim ‘adli

Sarāy-ı köhne-i dünyāyı eyledi ma‘mūr

Biñ on sekiz Cumāde’l-ūlā’sında kevkeb-i sa‘d-iḳtirān-ı vücūdı ḥadā’iḳ-ı 

sulṭāniyyeden İstavroz Bāġçesi ’nde evc-i şühūda feyż-i nūr-ı ẓuhūr eyleyüp 

“Ġāzī”5 lafżı tārīḫ-i sāl-i vilādet-i bā-sa‘ādetleri vāḳi‘ olmış idi.

1 “Allah geçmişlerine rahmet etsin; benzerlerini ve ardıllarını çoğaltsın.”

2 ibn H: -S.

3 S 39a.

4 “Allah’ın rahmeti ve bağışlaması üzerine olsun.”

אزی 5  (ebced: 1018)
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Biñ otuz iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinüñ on dördinci Aḥad güni cālis-i taḫt-ı Süleymānī 

ve erīke-nişīn-i ḫāḳānī olup tedbīr-i memālik ü bilāda ve tesviye-i umūr-ı ‘ibā-

da kemā-hüve şānü’l-ḫilāfete ḳıyām ve niẓām-ı aḥvāl-i ‘āmme-i nāsa iḳdām 

buyurdılar:

Beyt

‘Ālem o ḳadar feyż-i neşāṭ ile pür oldı

Gūyā ki felek cām-ı ṭarab-ḫāne-i Cem’dür

cülūs-ı hümāyūnlarına Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  bu gūne tārīḫ dimiş idi:

Tārīḫ

Ḫān Murādü’l-‘ādil1

Ḫaylī-i Burusevī  daḫı bu tārīḫi dimişdür:

Beyt

Bu cülūsuñ ehl-i diller Ḫayliyā tārīḫini

Didiler Sulṭān Murād-ı Rābi‘ oldı pādişāh2

Tārīḫ-i Dīger

On yedinci şāh oldı ‘āleme Sulṭān Murād3

Yevm-i mezbūrda muḳaddemā Sulṭān Muṣṭafā Ḫān  zamānında cem‘iyyet-i 

Cāmi‘-i Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫānī  sebebiyle maḥrūsa-i Burusa ’ya ve 

āḫar diyāra nefy olınan eşrāf-ı ‘ulemā vaṭanlarına ‘avd idüp maẓhar-ı ‘avāṭıf-ı 

‘aliyye-i sulṭānī olmaḳ bābında ṣudūr iden fermān-ı ‘ālīleri ‘unvānü’l-maḥā-

mid-i nüsḫa-i kübrā-yı salṭanat-ı ḳāhireleri olmış idi. 

İrtesi İẟneyn güni sulṭān-ı Ḳahramān-ḫaṣlet resm-i ḳadīm-i ḫavāḳīn-i sālife 

üzere ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ‘aleyhi’r-raḥmetü’l-Bārī4 merḳad -i münev-

verelerinde ḳuṭbü’l-‘ārifīn, ḳıbletü’l-vāṣılīn, sulṭānü’ṭ-ṭarīḳa, burhānü’l-ḥaḳīḳa 

Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi  ḥażretleri yed-i eyādīlerinden ḳılıç ḳuşanup 

אدل 1 اد ا אن 
אه 2 אد ى  اد را او אن   د 
اد 3 אن  א  ى  אه او اون  
4 “Bârî’nin (Allah) rahmeti onun üzerine olsun.”
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ol rūz-ı sa‘d-endūz şām-ı sürūr-encāmında ri‘āyet-i sünnet-i ḫitāna iḳdām bu-

yurdılar. 

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ḫuld-āşiyān Sulṭān Aḥmed Ḫān  irtiḥālin-

den berü üç cülūsiyye ve Ḫotin  Seferi  tedāriki mühimmātıyla ḫuṣūṣā eyyām-ı 

devlet-i Muṣṭafaviyye’de istīlā-yı tālāngerān ile reşk-i ‘ummān u ġayret-i kān 

olan ḫızāne-i şāhāneye noḳṣān gelmekle vücūd-ı bihbūd-ı sulṭānī ile iġtinām 

olınup nām-ı in‘ām yād olınmamaḳ derkār iken ṭā’ife-i Bektaşiyān żābıṭları 

taḥrīki ile naḳż-ı ‘ahd idüp resm-i dīrīn üzere cülūsiyye ṭalebinde hem-zebān-ı 

ittifāḳ olmaġın ḫˇāhişlerine müsā‘ade buyruldı.

Ve māh-ı mezbūrda Budin  muḥāfaẓasına me’mūr olup tedārik-i esbāb-ı se-

fer üzere olan Biber Meḥemmed Paşa  maẓhar-ı ġażab-ı sulṭānī olmaġla ḳatl 

olındı. 

Otuz üç Ṣafer’inde Baġdād -ı bihişt-ābād dest-i istīlā-yı ‘Abbās-ı nā-sipāsa 

fütāde ve vālīsi [38a] Yūsuf Paşa  ve ḳāḍīsi Nūrī1 Efendi  ve ehl-i sünnetden niçe 

muvaḥḥid-i pāk-i‘tiḳād ḫāk-i fenāya rū-nihāde olduġı ḫaber-i ḥayret-eẟeri geldi. 

Sulṭān ‘Oẟmān Ḫān-ı Şehīd  ‘aṣrında diyār-ı Mıṣriyye’ye iclā olınan aġa-yı 

dārü’s-sa‘āde Ḥācī Muṣṭafā Aġa  ba‘de’l-cülūs da‘vet olınmış idi. Sene-i mezbūre 

Rebī‘ü’l-evvel’inde der-i iḳbāle rūy-māl itdükde tekrār dārü’s-sa‘āde ḫıdmeti 

iḥsān olındı. 

Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣadr-ı A‘ẓam Kemān-keş ‘Alī Paşa  

kemāl-i ḥırṣ u āzı sebebiyle ḳatl olınup ṣadāret-i ‘uẓmā Çerkes Meḥemmed 

Paşa ’ya sezā görüldükden ṣoñra māh-ı Receb’de Abaza Meḥemmed Paşa  ref‘ 

itdügi livā-yı eşḳıyāyı kesr içün ṣaḥrā-yı Üsküdar ’da naṣb-ı ḫıyām-ı serdārī ve 

Gürci Meḥemmed Paşa  cā-nişīn-i ṣadr-ı dīvān-ı şehriyārī buyruldı. 

Sene-i merḳūme Şevvāl’inüñ dördinci güni ṭonanma-yı hümāyūn Ḳapu-

dan Ḫalīl Paşa  ile Kefe  ṭarafına gidüp eṭrāf-ı İstanbul  ḫālī ḳalmaġın Ṭon Ḳa-

zaġı  yüz elli ḳıṭ‘a şayḳa ile Ḳaradeñiz boġazı ’ndan duḫūl idüp Rūmili  sāḥilinde 

Ṣarıyar ve Yeñiköy  nām mevżi‘leri sūḫte-i āteş-i ıżrār itmeleriyle sene-i mezbū-

re Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṣarıyar  nām maḥalden yuḳarı leb-i deryāda bir ḳal‘a-i sen-

gīn-bünyād īcād ve ḫāricinde cāmi‘ ve ḥammām ve mesākīn-i refī‘a, ḥadā’iḳ-ı 

ẕāt-ı behcet i‘dād itdiler. 

1 S 39b.
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Ṣadr-ı A‘ẓam Çerkes Meḥemmed Paşa  ḳaṭ‘-ı merāḥil iderek māh-ı mezbūr-

da Ḳayṣeriyye  ḳurbinde bir ṣaḥrāda Abaza Paşa  ile muḳābil olmaġın bir miḳdār 

muḥārebe olınup lākin mādde-i cidāle fayṣal virilmedi. 

Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ẟāniyen muḳābele olınduḳda Abaza Paşa  

münhezimen Erzenü’r-rūm  cānibine firār itmegin serdār-ı nāmdār daḫı ta‘ḳīb 

iderek Erzenü’r-rūm’a ḳarīb maḥalle varduḳda tavassuṭ-ı muṣliḥūn ile Abaza 

Paşa’nuñ ‘iṣyānı ‘afv olınup kemā-kān Erzenü’r-rūm eyāleti ibḳā olınmış idi. 

Otuz dört Muḥarrem’inde Ṣadr-ı A‘ẓam Çerkes Meḥemmed Paşa  Toḳat  

meştāsına imāle-i licām ve ol maḥalde sefer-i diyār-ı maşrıḳ içün tedārik-i 

mehām üzere iken sene-i mezbūre Cumāde’l-ūlā’sında keştī-i vücūd-ı bihbūdı 

ġarīḳ-ı baḥr-i maġfiret olduḳda mühr-i ṣadāret-i ‘uẓmā muḥāfıẓ-ı Diyārbekr  

Ḥāfıẓ Aḥmed Paşa ’ya revā görilüp Baġdād -ı bihişt-ābād istiḫlāṣı fermān olındı. 

Otuz beş Ṣafer’inde şehr-i Baġdād ’uñ ḳal‘a-i āhenīn bünyādını muḥāṣara 

itmişler idi. 

Sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-evvel’inde ḳaṣaba-i Birgi ’de Cennet Karıoġlı  nām 

bir şaḳī on beş biñ ḳadar eşḳıyāya vāsıṭatü’l-‘ıḳd-ı ictimā‘ olduġı istimā‘ olın-

maġın Balıkesrili Dişlek Ḥüseyn Paşa  serdār ta‘yīn olınup Maġnisa  ṣaḥrāsın-

da muḳābeleden ṣoñra etbā‘-ı İbn Cennet münhezimen firār ve kendü daḫı 

Deñizli  nām ḳaṣabada giriftār olup masḳaṭ-ı re’si olan Birgi  ḳaṣabasına götirü-

lüp ḳatl olındı. 

Ḳal‘a-i Baġdād ’uñ muḥāṣarası mümted olup ḳaḥṭ u ġalā ve şiddet-i şitā 

müstevlī olmaġla sene-i merḳūme Şevvāl’inde serdār-ı ekrem Ḥāfıẓ Aḥmed 

Paşa  Ḥalebü’ş-şehbā  meştāsına ric‘at eyledi. 

Ve māh-ı mezbūrda İstanbul ’da ḳā’im-maḳām-ı rikāb olan Gürci Meḥem-

med Paşa  ḳatl olınup yirine Receb Paşa ḳā’im-maḳām oldı. 

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṣarıyar  ḳurbinde īcād olınan ḳal‘aya muḳā-

bil Anaṭolı  cānibinde daḫı aña mu‘ādil bir ḳal‘a bünyād olındı. 

Otuz altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde serdār-ı ekrem Ḥāfıẓ Aḥmed Paşa  Ḥaleb’de 

ḳarār üzere iken ‘azl olınup mühr-i vezāret ẟāniyen Ḫalīl1 Paşa ’ya ‘ināyet olı-

1 S 40a.
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nup menşūr-ı serdārī daḫı anlaruñ nāmına terḳīm ve zimām-ı umūr-ı ḳā’im-

maḳāmī yine Receb Paşa’ya teslīm buyrulmış idi. Ḫalīl Paşa germiyyet-i şitāda 

‘ale’l-isti‘cāl Üsküdar ’a güẕār idüp ḳudūm-i rebī‘-i bedī‘ü’l-āẟāra intiẓārı Ḥa-

leb ’de itmek üzere cānib-i Şehbā’ya [38b] taḥrīk-i livā-yı felek-fersā buyrulup 

vezīr-i sābıḳ Ḥāfıẓ Paşa sene-i meẕkūre Receb’inde ḫāk-i der-i hümāyūna rūy-

māl itdükde vezāret-i ẟānīye rütbesiyle şeref-i muṣāheret-i şehriyārīye sezāvār 

buyruldı. 

Ṣadr-ı A‘ẓam Ḫalīl Paşa  dört ay Ḥalebü’ş-şehbāda iḳāmetden ṣoñra sene-i 

mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde terfī‘-i rāyet-i ‘azīmet idüp ṣaḥrā-yı Diyārbekr  mer-

kez-i a‘lām-ı İslām oldı. 

Māh-ı Ẕi’l-ḥicce’de şāh-ı güm-rāh ṭarafından Aḫısḳa Ḳal‘ası  muḥāṣara 

olınduġı iḫbārı intişār buyrulmaġın mīr-i mīrān-ı Erzenü’r-rūm  Abaza Pa-

şa ’ya ḥükm-i ser-‘askerī gönderilüp ol daḫı yigirmi biñ ḳadar sipāh ile pīşgāh-ı 

ḥiṣārda ḍarb-ı ḫayme vü ḫargāh itmiş iken ol re’yde ḳarār olınmayup Diş-

lek Ḥüseyn Paşa  -ki muḥāfıẓ-ı Anaṭolı  idi- ser-‘asker ta‘yīn olınup sā’ir pa-

şalar ve beglerbegiler tābi‘-i fermān-ı ser-‘asker ve Abaza Paşa’ya daḫı Dişlek 

Ḥüseyn Paşa’ya inḳıyādı mutażammın evāmir ṣudūr eyledi. Dişlek Ḥüseyn 

Paşa Erzenü’r-rūm ’a vāṣıl olduḳda Abaza Paşa ḥile ile ḳal‘aya da‘vet eyleyüp 

ḳatl itdükden ṣoñra ‘askerin daḫı perīşān eyledügi ḫaber-i vaḥşet-eẟer serdār-ı 

a‘ẓam Ḫalīl Paşa’ya irişdükde ḳalḳup ḳal‘a-i Erzenü’r-rūm’ı muḥāṣara eyledi. 

Lākin eyyām-ı şitā irişmekle bi’ż-żarūre muḥāṣaradan ferāġat ve ṭaraf-ı meştāya 

‘azīmet itdiler. Çün Ḫalīl Paşa bī-behre-i ẓafer ‘avd itdügi peyām-ı bī-intiẓām 

vāṣıl-ı sem‘-i pādişāh-ı kesīrü’l-en‘ām olıcaḳ yeñiçeriaġalıġından ma‘zūlen İs-

tanbul’a gelüp ḫil‘at-i vezāret ile ikrām olınan Ḫusrev Paşa  ‘icāleten Diyārbekr  

iḥsānıyla İstanbul ’dan iḫrāc buyrılup ba‘dehu otuz yedi Ramażān’ında1 Amā-

siyye  menzilinde mühr-i ṣadāret-i ‘uẓmā ile teşrīf buyrulduḳdan ṣoñra ṭayy-ı 

merāḥil iderek Toḳat ’a varduḳlarında mühimmāt-ı sefer tedāriki için iki aya 

ḳarīb anda iḳāmet olındı. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde terfī‘-i livā-yı ‘azīmet 

olınup Sivas ’a vāṣıl oldı.

Abaza Paşa  muḳaddemā üzerine tekrār serdār ta‘yīn olınduġından ḫaberdār 

olup Erzenü’r-rūm  Ḳal‘ası ’na taḥaṣṣun itmekle serdār-ı ekrem daḫı otuz sekiz 

1 Ramażān’ında H: Şa‘bān’ında S.
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Muḥarrem’inde Ḳal‘a-i Erzenü’r-rūm’ı muḥāṣara ve ḳırḳıncı günde mażīḳ-ı 

ḥiṣār giriftārları ḫalḳa-i der-i istīmānı taḥrīke āġāz idüp ol ‘ināyet-ḫˇāhlaruñ 

niyāz-ı müstemendāneleri mesmū‘-ı sem‘-i rıżā olduḳda serdār-ı ekrem ḳal‘a-i 

mezbūreyi ta‘mīr ü iḥkām ve ta‘yīn-i müstaḥfıẓīn ile ḥüsn-i niẓām virdükden 

ṣoñra ‘asker-i İslām otuz üç tārīḫinden beri der-i devlete rūy-māl ārzūsında ol-

maları ile sene-i mezbūre Ṣafer’inde Ṭayyār Meḥemmed Paşa ’yı Erzenü’r-rūm 

eyāletiyle ol maḳāma iḳāmet ve ṣadr-ı a‘ẓam ḥażretleri Abaza Paşa  ile dergāh-ı 

celālet ü cāh ṭarafına rıḥlet idüp sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ on ikinci 

güninde dāmen-būs-ı şehriyārī ile müşerref oldılar. 

Sene-i merḳūme Cumāde’l-ūlā’sında Şāh ‘Abbās ’uñ girībān-ı ḥayātı pençe-i 

bāzīçe-i1 ecele giriftār ve maḳām-ı şāhīde nebīresi Ṣāfī Mirzā  ḳarār eyledi. 

Sene-i mezbūre Receb’inde Yemen  ḥākimi Ḥaydar Paşa  sū’-i tedbīri ve 

kemāl-i taḳṣīri ile kürsī-i memleket olan Ṣan‘ā  benādir-i baḥriyyeden mā‘a-

dā cümle ḳılā‘ ile imām-ı cemā‘at-ı Zeydiyye  dest-i istilāsına giriftār olduġı 

iḥbārı istimā‘ olınmaġın ümerā-yı Mıṣr ’dan Ḳansu Beg  eyālet-i Yemen ile 

ṣavb-ı ‘Aden ’e imāle-i licām-ı ‘azīmet idüp āsitāneden daḫı üç biñ ḳuloġlı ir-

sāl olındı. Ḳansu Beg sāḥile vāṣıl olduḳda bir müddet anda iḳāmet ve baḳıy-

ye-i memleketi daḫı imāma teslīmden ṣoñra der-i devlet-medāra ‘inān-tāb-ı 

mürāca‘at oldı. 

Sene-i merḳūme Şevvāl’inde Ṣadr-ı A‘ẓam Ḫusrev Paşa  ẟāniyen ḥaşmet-i 

ser-‘askerī ile Üsküdar ’a güẕār2 idüp Receb Paşa  mesned-i ḳā’im-maḳāmīde cā-

nişīn-i ‘izz ü temkīn oldı. Serdār-ı ekrem ṭayy-ı merāḥil iderek otuz ṭoḳuz Re-

ceb’inde ṣaḥrā-yı Şehr-i Zūr  muḫayyemgāh-ı leşker-i manṣūr [39a] oldı. Ba‘de 

ṭayyi’l-merāḥil kişver-i ‘Acem’e vaż‘-ı ḳadem olınup sene-i meẕkūre Şevvāl’inde 

Hemedān  ve Dergezīn  sūḫte-i āteş-i ḳahr u kīn olduḳdan3 ṣoñra ber-mūcib-i 

ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı şevket-maḳrūn cānib-i Baġdād’a ‘azīmet ve biñ ḳırḳ Muḥar-

rem’inüñ yigirminci güni Baġdād  muḥāṣarasına iḳāmet olınmış idi. Ḳırḳ gün 

şām u seḥer şā’ibe-i ihmāl ü müsāmaḥadan dūr, beẕl-i mesā‘ī-i nā-maḫṣūr ol-

mış iken bi-ḥükm-i Ḫudā fetḥ müyesser olmayıcaḳ ba‘ż-ı umūr-ı lāzıme içün 

1 S 40b.

2 güẕār H: güẕer S.

3 olduḳdan S: olınduḳdan H.
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beş altı ay ṣarf-ı naḳdīne-i evḳāt idüp ḳırḳ bir Rebī‘ü’l-āḫir’inde Diyārbekr  

meştāsına vāṣıl olduḳda ‘adem-i fetḥ bābında a‘ẕār-ı vāhiyesi maḳbūl-i ṭab‘-ı 

şehriyārī olmayup māh-ı mezbūruñ evāḫirinde Ḫusrev Paşa  ma‘zūl ve Ḥāfıẓ 

Aḥmed Paşa  ẟāniyen maḳām-ı vezārete mevṣūl oldı. Ḳā’im-maḳām Receb Paşa  

bu aḥvālüñ vuḳū‘ından sūḫte-i āteş-i ġayret olup Ḫusrev Paşa ile sırran īḳāẓ-ı 

fiṭne içün mükātebe vü müşāvere ve ṭarafeynden ṭavā’if-i ‘askeriyyeyi taḥrīk it-

mek içün zorbabaşı Köse Ketḫudā  āsitāneye gelüp eşḳıyāyı kendüye pā-dāş-ı vā-

dī-i güm-rāhī itmegin sene-i mezbūre Receb’inüñ on altıncı ẞülāẟā güni dīvān-ı 

hümāyūn olup Ḥāfıẓ Aḥmed Paşa übbehet-i vezāret ile ġāfilen bāb-ı hümāyūn-

dan dāḫil olıcaḳ kemīngāh-ı şeḳāda āmāde olan eşḳıyā-yı meydān rāh-zenlik 

idüp Ḥāfıẓ Paşa ḫasteler odasına ilticā itmiş iken ḫalāṣ mümkün olmayup ol 

gün ba‘de’l-‘aṣr ḥużūr-ı şehriyārīde edānī-i bī-emān elinden Defterdār Muṣṭafā 

Paşa  ve Yeñiçeri Aġası Ḥasan Ḫalīfe  ve Muṣāḥib-i Şehriyārī Mūsā Çelebi  ile ṣah-

bā-yı şehādeti nūş ve Receb Paşa mühr-i vezāreti der-aġūş eyledi. Pādişāh-ı ġayūr 

bu aḥvālden bī-ḥużūr olup derḥāl Ḫusrev Paşa’nuñ izālesiçün Murtażā Paşa ’yı 

Toḳat ’a irsāl eyleyüp ba‘de’l-vuṣūl Ḫusrev Paşa  maḳtūl ve ser-i bī-devleti āsitāne-i 

sa‘ādete vuṣūl buldı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Receb Paşa ’nuñ daḫı peymāne-i 

mey-i ẟebātı leb-rīz olmaġın māh-ı mezbūruñ ikinci İẟneyn güni gerden-i cānı 

giriftār-ı pençe-i şīr-i şemşīr-i ser-tīz olup Mıṣr ’dan ma‘zūl Arnavud Ṭabanıyaṣṣı 

Meḥemmed Paşa  mesned-ārā-yı ṣadāret-i ‘uẓmā oldı.

Biñ ḳırḳ iki tārīḫinde vüzerādan İlyās Paşa  ‘iṣyānı sebebiyle Berġamaḥiṣā-

rı ’na taḥaṣṣun itmekle Küçük Aḥmed1 Paşa  üzerine serdār ta‘yīn olınup ḳal‘a-i 

mezbūreyi muḥāṣara ve tażyīḳ itdükde İlyās-ı nā-sipās muḳāvemete ḳādir ola-

mayup istīmān ve ‘afv ümmīẕiyle ḳal‘ayı teslīm eyleyüp Küçük Aḥmed Paşa ile 

āsitāneye vāṣıl olduḳda İstavroz Bāġçesi ’nde ḥużūr-ı hümāyūnda ḳatl olındı. 

Ḳırḳ üç Ṣafer’inde bi-emri’llāhi te‘ālā Cum‘a güni işrāḳ vaḳtinde şehr-i İs-

tanbul’da iḥrāḳ-ı ‘azīm vāḳi‘ olup Cib‘alīḳapusı  ḫāricinden ṭutuşup ‘Āşıḳ Pa-

şa ’dan bir ṭarafı Sulṭān Selīm Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi ’ne gidüp ve bir cānibi Ebu’l-

fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi ’ne çıḳup andan yeñiçeri oṭaların-

dan ta Monlā Gürānī ’de ḳarār idüp irtesi ḍuḥā vaḳtinde sākin oldı. Bu sebeb 

1 S 41a.
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ile İstanbul ’da ve sā’ir memālikde olan ḳahve-ḫāneler ḳapanup mu‘aṭṭal olma-

sıçün fermān-ı şehriyārī ṣādır oldı. 

Sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-evvel’inde ṭaraf-ı Vān ’a Sürḫ-serān hücūmı iḫbārı 

vāṣıl-ı sem‘-i şehriyārī olduḳda rikāb-ı şeref-i intisābdan muḳaddem vezīr-i a‘ẓam 

kişver-i ‘Acem ḳaṣdıyla terfī‘-i livā-yı ‘azīmet idüp Vān üzerinden Sürḫ-serānı 

izāleden ṣoñra münāsib olduġı maḥalde sefer-i hümāyūn-ı ẓafer-maḳrūn mü-

himmātı içün kemā-yenbaġī tedārik ve itmām ile me’mūr olduḳda ḥasebe’l-emr 

ṭaraf-ı Üsküdar ’a ḍarb-ı ḫıyām ve Bayram Paşa  ḳā’im-maḳām oldı. Ba‘de ṭay-

yi’l-merāḥil sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde ḳaṭ‘-ı menāzil eẟnāsında Diyār-

bekr  muḥāfıẓı Murtażā Paşa  ve Erzenü’r-rūm  [39b] muḥāfıẓı Ḫalīl Paşa  hücū-

mıyla Vān ḳaṣdıyla tecemmu‘ iden Sürḫ-serān rū-gerdān-ı vādī-i ḫaybet ü ḫusrān 

olduġı ḫaberi vāṣıl-ı sem‘-i serdār olıcaḳ ṣafā-yı bi’llāh Ḥaleb ’de ḥaṭṭ-ı raḥl-i ḳarār 

olınmaḳ üzere ol cānibe tevcīh-i rāyet-i ‘azīmet olındı. 

Sene-i merḳūme Şevvāl’inde şehriyār-ı gerdūn-vaḳār Leh ḳralını te’dīb içün 

şehr-i Edrine ’ye ‘azīmet eyledükde elçisi gelüp ‘ināyet temennā itmekle ḥażret-i 

pādişāh-ı merḥamet-penāh iltimāsın ḳabūl, ba‘dehu ḳırḳ dört Ṣafer’inde devlet 

ü iḳbāl ile şehr-i İstanbul ’a nüzūl buyurdılar. 

Silistre  vālīsi Abaza Meḥemmed Paşa  ma‘zūlen İstanbul ’a dāḫil olduḳda 

māh-ı mezbūruñ yigirmi ṭoḳuzıncı güni ḳatl olınup Murād Paşa Türbesi ’nde 

defn olındı.

Ġazve-i Ūlā

Ġazve-i ūlā Revān Seferi ’dür. Vezīr-i kişver-güşā Meḥemmed Paşa Ḥale-

b ü’ş-şehbāda ‘alā-ḥasebi’l-emr istirdād-ı Baġdād  mühimmātın tedārik ü i‘dād 

içün bī-ḳuṣūr beẕl-i maḳdūr üzere iken bu cānibde pādişāh-ı İskender-cāh ḥaż-

retleri Revān tesḥīrinden Baġdād istirdādı te’ḫīr olınmaḳ tedbīriyle biñ ḳırḳ 

dört Receb’i ġurresinde ṭūġ-ı şāhī cebe-ḫane-i pādişāhī pīşgāhına naṣb olınup 

Bayram Paşa  İstanbul  ḳā’im-maḳāmı ve Murtażā Paşa  ḳā’im-maḳām-ı rikāb-ı 

‘ālī ta‘yīn buyruldı.

Sene-i meẕkūre Ramażān’ında ḫaymehā-yı reng-ā-reng ile ṣaḥrā-yı Üsküdar  

nümūne-nümā-yı naḳş-ı Erjeng oldı. 
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Sene-i mezbūre Şevvāl’inüñ ṭoḳuzıncı güni ‘izz ü iḳbāl ve sa‘ādet ü iclāl ile 

Üsküdar ’dan nehżat-ı hümāyūn vāḳi‘ olmış idi. Kütüb-i tevārīḫde tafṣīl olın-

duġı vech üzere her merḥalede ber-muḳteżā-yı siyāset def‘-i meẓālim iderek ḳırḳ 

beş Muḥarrem’inde Ilıca  nām menzilde vezīr-i a‘ẓam ‘umūmen sipās-ı İslām ile 

rāyāt-ı sa‘ādet-āyātı istiḳbāl idüp rūz-ı dīger Üsküdar’dan altmış birinci men-

zil olan ṣaḥrā-yı Erzenü’r-rūm ’da iki deryā-yı ‘asker-i ẓafer-nevāl mevc-rīz-i it-

tiṣāl oldı. Ba‘dehu seyl-i revān1 gibi Ḳal‘a-i Revān  cānibine revān olup yedi gün 

muḥāṣaradan ṣoñra sene-i meẕkūre Ṣafer’inüñ yigirmi ikinci İẟneyn güni Ḳal‘a-i 

Revān  fetḥ olınduḳda Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  bu gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Didi Yaḥyā anuñ tārīḫini gördük Revān fetḥüñ2 

Cem‘ī Çelebi  didügi tārīḫdür:

Mıṣrā‘

Aldı Revān’ı zūrıyla Sulṭān Murād-ı Cem-livā3

ve Nev‘ī-zāde Aṭāyī Efendi  daḫı bu tārīḫleri dimiş idi:

Beyt

Didi bu fetḥ ü naṣruñ tārīḫini ‘Aṭāyī

Aldı yine Revān’ı Sulṭān Murād-ı Rābi‘4

Tārīḫ-i5 dīger ber-vech-i ta‘miye6

Kendin ḥisāba ḳatup didi ‘Aṭāyī tārīḫ

Şāh-ı ‘Acem’den alduḳ döge döge Revān’ı7

Sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-evvel’inüñ on üçinci güni Muṣāḥib Beşīr Aġa  ve 

ḳapucılar ketḫudāsı Ṣāliḥ Aġa  cānib-i şehriyārīden bā-ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı şev-

1 S 41b.

כ 2 ردك روان  אر כ כ  ى  آ د
ا 3 اد   אن  ى روا زور  آ
اد را 4 אن  ى  روا  آ
5 Tārīḫ-i S: -H.

6 ber-vech-i ta‘miye H: -S.

ق دوכ دوכ روا 7 ن آ אه   

 Mısraın sayı değeri 945’tir. Şairin ilk mısrada ifade ettiği “kendin” sözcüğünden hareketle “ ‘Aṭāyī” 

sözcüğünün sayı değeri, çıkan sonuca ilave edildiğinde tarih tam çıkmaktadır.
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ket-maḳrūn İstanbul ’a gelüp Şehzāde Sulṭān Bāyezīd  ve Sulṭān Süleymān  nām 

iki birāderlerin diyār-ı ‘ademe gönderüp vālidleri Sulṭān Aḥmed Ḫān Türbe-

si ’ne defn eylediler. 

Sene-i merḳūme Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ ikinci güni ‘izz ü iḳbāl ile semt-i Dā-

rü’s-salṭana ’ya ‘azīmet-i hümāyūn buyrulup sene-i mezbūre Receb’inüñ üçin-

ci güni İstanbul ’a vuṣūl ve alay ile Edrineḳapusı ’ndan sarāy-ı hümāyūnlarına 

duḫūl itdiler. 

Ṣadr-ı A‘ẓam Meḥemmed Paşa  ‘asākir-i İslām ile Diyārbekr ’de ḳışlamaḳ 

üzere me’mūr olmış idi ve Ḳal‘a-i Revān ’a on biñ ḳadar ‘asker ile Murtażā Paşa 

muḥāfıẓ ta‘yīn olınmış idi. 

Sene-i mezbūre Ramażān’ında ḳızılbaş-ı bed-ma‘āş Revān Ḳal‘ası ’n muḫāṣa-

ra ve içinde maḫṣūr olan Murtażā Paşa ’yı şehīd itmekle māh-ı Şevvāl’üñ yigirmi 

altıncı güni ḳal‘a-i meẕkūreyi tekrār żabṭ eyledügi ḫaber-i ma‘lūm-ı pādişāh-ı 

encüm-sipāh olduḳda yine cānib-i Şarḳ’a sefer tedārikine mübāşeret [40a] olı-

nup ḳırḳ altı Ramażān’ında serdār-ı ekrem Meḥemmed Paşa ’ya Revān  imdā-

dında isnād-ı taḳṣīr olınmaġın ‘azlle ta‘zīr ve mühr-i vezāret ve efser-i ser-‘askerī 

ile Ḳā’im-maḳām Bayram Paşa  tevḳīr buyrulup ḫıdmet-i ḳā’im-maḳāmī Ḳa-

pudan Ḳara Muṣṭafā Paşa ’ya ‘ināyet olındı. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde serdār 

ṭaraf-ı Üsküdar ’a güẕār1 idüp ṭayy-ı merāḥil iderek ḳırḳ yedi Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Amāsiyye  ḳışlasında ḳarār eyledi.

Ġazve-i ẞāniye

Ġazve-i ẟāniye Baġdād  Seferi ’dür. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde pādişāh-ı 

ġayūr bi’ẕ-ẕāt sefere ‘azīmet-i hümāyūn buyurup Üsküdar ’a ‘ubūr olınmış idi. 

Ḳā’im-maḳām Ḳara Muṣṭafā Paşa  rikāb-ı hümāyūn ile sefere me’mūr olup 

Budin muḥāfıẓı Mūsā Paşa  İstanbul  muḥāfaẓasına ta‘yīn buyruldı. 

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde birāderleri Şeh-zāde Sulṭān Ḳāsım  ṣadme-i 

ḳahr-ı sulṭān-ı dehr ile semend-i germ-‘inān-ı ḥayātdan fütāde olup cedd-i 

büzürgvārı Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ Türbesi ’nde defn olındı. 

Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinüñ yigirmi üçinci güni Üsküdar ’dan ḥareket-i 

hümāyūn buyrulup ba‘de ṭayyi’l-merāḥil ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde İnöñi  nām 

1 güẕār H: güẕer S.
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maḳām maḍreb-i ḫıyām-ı ‘izz ü iḥtişām olduḳda Ṣadr-ı A‘ẓam Bayram Paşa  

ḫıdmet-i istiḳbāl edāsına ol maḥalde vāṣıl-ı mu‘asker-i ẓafer oldı. 

Sene-i merḳūme Ṣafer’inde Bolavadin  menzilinde Ḥekīmbaşı Seyyid 

Meḥemmed ’ün arpalıġı olan Miḫalıc  nā’ibinden ref‘-i ruḳ‘a-i şikāyet olınmaġın 

ordu-yı hümāyūna iḥżār olınup ‘alef-i tīġ-ı telef olduġından mā‘adā merḳūm 

Seyyid Meḥemmed Efendi daḫı ber-ḥaseb-i ḥükm-i hümāyūn on dirhemden 

ziyāde efyūn isti‘māliyle bā‘iẟ-i inḳıṭā‘-ı ḥayāt ve ‘azm-i cennāt-ı ‘āliyāt itmekle 

yirine Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  re’īsü’l-eṭibbā oldı. 

Sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ruhā ’ya ḳarib Cilāb  nām menzilde Bay-

ram Paşa ’nuñ enfās-ı ma‘dūde-i ḥayāṭı tamām ve mühr-i vezāret Diyārbekr  

vālīsi Ṭayyār Meḥemmed Paşa ’ya in‘ām1 olınduḳdan ṣoñra ḳaṭ‘-ı menāzil ide-

rek sene-i merḳūme Receb’inde Ḳal‘a-i Baġdād  maḫṣūr oldı. 

Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ınuñ on yedinci Ḫamīs güni Ṣadr-ı A‘ẓam Ṭayyār 

Meḥemmed Paşa  eẟnā-yı cengde cur‘a-nūş-ı cām-ı şehādet olup Ḳapudan Ḳara 

Muṣṭafā Paşa çār-bāliş-nişīn-i eyvān-ı ṣadāret oldı. İrtesi Cum‘a güni Ḳal‘a-i 

Baġdād ’uñ fetḥi müyesser olduḳda lisān-ı Fātiḥ’den cārī olan tārīḫdür:

Naẓm

Bu ġażā-yı mübāreke tārīḫ

Dindi vü dinilür be-rūz-ı ḳıyām

Cümleden līk aḥsen ü a‘lā

Ḥażret-i Fātiḥ’üñ kelāmı ġazām2

Cevrī Çelebi  daḫı ber-vech-i ta‘miye bu tārīḫi dimişdür:

Beyt

‘Asker-i şāhī düşince fetḥine tārīḫ olur

Aldı Baġdād ’ı ‘adūdan ceng ile Sulṭān Murād3

ve Edrinevī Dervīş Ḥüsāmī  didügi tārīḫdür ki ber-vech-i ta‘miyedür:

1 S 42a.

ام 2 כ כ  א ت   

اد 3 אن  כ ا  ودن  ادى  ى  آ
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Naẓm

Lafẓen ü ma‘nen tārīḫ fetḥine

Gördüm ki yārān ḫaylī ‘aczde

Didüm Ḥüsāmī bes bī-tevaḳḳuf

Baġdād  alındı biñ ḳırḳ sekizde1

Sene-i meẕkūre Ramażān’ında ‘uzlet-güzīn-i künc-i inzivā olan pādişāh-ı 

mülk-i ‘uḳbā Sulṭān Muṣṭafā Ḫān  ḥażretleri sarāy-ı se-penc-i vaḥşet-āyīnden 

‘āzim-i ravża-i ḫuld-i berīn olup ḥarem-i irem-naẓīr-i Ayaṣofıyya-i Kebīr ’de 

fetḥden muḳaddem binā olınmış bir ‘ālī ḳubbede defīn-i zīr-i zemīn oldılar. 

Ḥażret-i şehriyār-ı gerdūn-vaḳār2 sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde maḳarr-ı 

salṭanatlarına rücū‘ eyleyüp ba‘de ṭayyi’l-merāḥil biñ ḳırḳ ṭoḳuz Ṣafer’inüñ 

onıncı güni Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’de sarāy-ı ‘ālī-

lerin teşrīf buyurdılar. 

Sene-i meẕkūre Receb’inde zücāc-ı mizāc-ı şehriyārī te’ẟīr-i kürbet-i 

taġayyür birle nev‘en inkisār bulmaġla mu‘ālece ve tedbīr netīce-peẕīr olma-

yup sene-i mezbūre Şevvāl’inüñ on altıncı Ḫamīs güni ba‘de’l-ġurūb emr-i

3﴾ ــ ِ ِ -ye imtiẟāl [40b] idüp bu tengnā-yı fenādan irtiḥāl ve ṣaḥrā-yı peh’﴿اْر

nā-yı ‘ālem-i ḳudse intiḳāl itmekle:

Naẓm

Dārü’s-selām cilvegehin iḫtiyār idüp

Peyvendi kesdi rişte-i ḳayd-ı zamāneden

Meyl-i feżā-yı ravża-i mülk-i beḳā ḳılup

Şehbāz-ı rūḥı uçdı bu teng-āşiyāneden

İrtesi ‘ale’ṣ-ṣabāḥ erkān-ı devlet sarāy-ı ‘ālīde müctemi‘ olup birāder-i kih-

ter-i mu‘aẓẓamları Sulṭān İbrāhīm Ḫān  ḥażretleri ḥaṣren vāriẟ-i cihān-bānī ve 

ده 1 כ ق  כ  ى  اد آ
2 gerdūn-vaḳār S: gerdūn-vaḳār ḥażretleri H.

3 Kur’ân-ı Kerîm, Fecr Sûresi 89/28, ﴾ً ــ ِ
ْ  ً ــ َ

ِ ــِכ َرا ِّ َــ َر ــ ِإ ِ ِ  Sen O’ndan hoşnut, O da senden“ ﴿اْر

hoşnut olarak Rabbine dön.”
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evreng-nişīn-i mülk-i ‘Oẟmānī olup emr-i bī‘at tamām olduḳdan ṣoñra imām-

ları Şāmī Yūsuf Efendi  pādişāh-ı merḥūmuñ techīz ü tekfīn emrin itmām ve 

Bābü’s-sa‘āde  öñinde ṣalāt-ı cenāzelerine ḳıyām itdükden ṣoñra vālid-i keẟī-

rü’l-maḥāmidleri merḳad-i münevverleri civārına revān ve ol ḫāk-i ‘ıṭrnākde 

nihān oldı. Ol ‘aṣr şu‘arāsından Fehīm Çelebi  sāl-i intiḳāl-i Sulṭān Murād Ḫān ’ı 

ve tārīḫ-i cülūs-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫān’ı bir beytle bu gūne edā eylemişdür:

Beyt

Nūş idüp cām-ı beḳā Sulṭān Murād-ı Cem-himem

Eyledi Sulṭān İbrāhīm-i Dārā-fer cülūs1

Sinn-i şerīfleri otuz sene ve ṭoḳuz aya vāṣıl ve müddet salṭanatları on yedi 

seneye dāḫildür. 

Pādişāh-ı merḥūm u maġfūr ṣāḥib-ḳırān-ı Rüstem-zūr, vaḳūr u edīb, vecīh 

ü mehīb, āb-rūy-ı dūdmān-ı ‘Oẟmānī:

Beyt

Tehemten-bend ü rūyīn-ten-neberd Efrāsyāb-efken

Kemer-gīr-i Peşen ṣāḥib-ḳırān-ı rezm-i ḫāḳānī

Bir pādişāh-ı Cem-meşreb ü mā’il-i ‘īş ü ṭarab idi ki:

Beyt

Zamān-ı ‘işreti fevt itmek olmaz furṣat eldeyken

Hemīşe meclis āmāde hemīşe elde cām olmaz

mefhūmıyla ‘āmil olup evḳāt-ı ḥayāt ve zamān-ı zindegānīlerini tamām ‘īş-i 

kām-rānī ile geçürmişler iken evāḫir-i devletlerinde mizāclarınuñ inḫirāfı sebe-

biyle birḳaç gün çekilen bār-ı infi‘āl:

Beyt

Almayam aġzuma mey-i nābı2 

Bir daḫı tevbe-i naṣūḥ olsun

س 1 ا دارا   אن ا ى  ا
2 S 42b.
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me’ālince bā‘iẟ-i tevbe ve ḥüsn-i ḥāl olup cemī‘-i menāhīden tevbe vü inābet 

ve salṭanat-ı dünyā vü āḫiret cem‘ine himmet itmişler idi. Ümmīẕdür ki nüz-

hetgāh-ı fānī yirine mevṭın-ı bāḳīde nişīmen-sāz-ı dārü’n-na‘īm ve keyfiyyet-i 

şarāb-ı erġavānīden ‘ivaż-ı şarāb-ı Kevẟer-i tesnīm ola.

Ẕikr-i Ḫayrāt u Ḥasenāt

Biñ otuz ṭoḳuz Şa‘bān’ınuñ on ṭoḳuzıncı güni nā-gāh bir seyl-i ‘aẓīm dāḫil-i 

beyt-i Ḫudā-yı kerīm olup ḳufl-i şerīfden iki ẕirā‘ miḳdārı irtifā‘ bulduḳda 

te’ẟīr-i seyl birle bi’l-külliyye inhidāma meyl idüp rūz-ı dīger āḫir-i nehārda 

bi-emrihī te‘alā ‘umūmen cidār-ı Şāmī ve ekẟer mevāżi‘-i binā-yı sāmī sāḳıṭ 

olduġı ḫaber-i ‘ibret-eẟer vāṣıl-ı mesāmi‘-i ‘aliyye olıcaḳ ol tārīḫde Anḳara  

ḳażāsından ma‘zūl olan Anḳaravī es-Seyyid Meḥemmed Efendi  Medīne-i Mü-

nevvere  ḳażāsıyla tebcīl ve bu ḫıdmet-i celīle edāsına tevkīl buyurulup ḳadr-i 

ḥācetden ziyāde meblaġ teslīm ve kārdān u dīndār mi‘mārlar ile rū-be-rāh-ı 

Beyt-i Kerīm eyleyüp müceddeden teşyīd-i beyyināt-ı dīn ü dünyā itdiler. 

Ve daḫı Ḥażret-i İmām-ı A‘ẓam  ve Şeyḫ ‘Abdü’l-ḳādir-i Gīlānī  ve sā’ir 

muḳarribān dergāh-ı ilāh merāḳıd-ı muṭahharaları āẟār-ı şenī‘a-i Şī‘īyye’den 

taṭhīr ü ḫarāb olan yirleri ta‘mīr, ḫuṣūṣā merḳad-i İmām-ı A‘ẓam  içün sīmden 

şebīke ve bāb iḥdāẟ u īcād murād-ı pādişāh-ı ‘ālī-nijād olmış idi. Ol ḫıdmet 

Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  neẓāretiyle tamām olduḳda bu gūne tārīḫ buyur-

mışlardur:

Beyt

İdüp du‘ā-yı devletin didi Yaḥyā tārīḫini

Hem bābı hem şübbākini sīm eyledi Sulṭān Murād1

Āẟār-ı ma‘āriflerinden Murādī  maḫlaṣı ile Dīvān -ı belāġat-‘unvānları var-

dur. Bu eş‘ār güftār-ı dürer-bārlarındandur:

Naẓm

Ey göñül gül vaḳtidür vaḳt-i nev-i nev-rūzdur

Cān baġışlar ādeme bu dem dem-i fīrūzdur [41a]

اد 1 אن  ى  אכ  ا א    
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Vā‘iẓ-i şehrüñ kimesne pendini gūş eylemez

eṣ-Ṣalādur ‘īş ü nūşa bir mübārek rūzdur

Leblerinden mürde-dil kesb-i ḥayāt eyler velī

N’eyleyüm ammā yine ol ġamzeler dil-dūzdur

Bāġ-ı pür-āvāzedür ṣīt u ṣadā-yı murġ ile

Gūyiyā her gūşede bir dürlü sāz u sözdür

Bu Murād’uñ milket-i göñlün alup yaġma iden

Bir sitemkār-ı cefā-cū dil-ber-i dil-sūzdur

Ve lehu

Yāruñ kemend-i zülfine çün şāne ṣarmaşur

Zencīr-i ‘ışḳa bu dil-i dīvāne ṣarmaşur

Ṭaġıtduġınca ṭurre-i ‘anber-feşānını

Sevdā-yı ‘ışḳı ‘aḳl-ı perīşāne ṣarmaşur

Evlād-ı kirāmlarından ma‘lūm olanlaruñ biri Sulṭān Aḥmed ’dür ki biñ 

otuz yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ ikinci Sebt güni ḳable’z-zevāl vücūda gelmişdür ve 

biri daḫı Sulṭān Süleymān ’dur ki biñ ḳırḳ Receb’inüñ on birinci güni ṣaḥn-ı 

dünyāya ḳadem baṣdı ve biri Sulṭān Meḥemmed ’dür ki biñ ḳırḳ üç Ṣafer’inde 

Ḳandillibāġçe ’de bustān-sarāy-ı vücūda vaż‘-ı ḳadem itdükde Kesbī Çelebi  bu 

gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Şeh-zāde-i ‘ālī-ḥaseb Sulṭān Meḥemmed bin Murād1

Biri daḫı Sulṭān ‘Alā’ü’d-dīn ’dür ki biñ ḳırḳ beş Rebī‘ü’l-evvel’inde vāḳi‘ Revān 

Seferi ’nde iken māh-ı mezbūruñ on ikinci gicesi mānend-i serv-i āzāde pirā-

ye-baḫş-ı gülşen-i vücūd oldı. Dördi daḫı sinn-i ṭufūliyyetde meyl-i ḫˇāb-ı 

nūşīn-i gehvāre-i ‘adem itdiler. 

اد 1 אن    א   ادۀ   

 Hemze “bir” kabul edildiğinde tarih tam çıkmaktadır.
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Aḫterān

Burc-ı salṭanat olan duḫterān-ı dürrī-menzilet ẕikri bu muḫtaṣara nā-revā 

olmaġın ṭayy olınmaḳ evlā görildi.

Mu‘allimleri

Sulṭān ‘Oẟmān Ḫān ḫˇācesi ‘Ömer Efendi ’ye münḥaṣırdur ki tercemesi 

Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūrdur.

Ricāl-i Devlet-i ‘Aliyyeleri1

Vüzerā-yı ‘İẓām

Kemān-keş ‘Alī Paşa  cülūs-ı hümāyūnlarında ṣadr-ı a‘ẓam bulunmış idi. 

Ba‘dehu Çerkes Meḥemmed Paşa  ve Ḥāfıẓ Aḥmed Paşa  ve Ḫalīl Paşa  ve Ḫus-

rev Paşa  ve ẟāniyen Ḥāfıẓ Aḥmed Paşa ve Receb Paşa’ dur ki cümlesinüñ terce-

meleri ḫātime-i Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūrdur. 

Ṭabanıyaṣṣı Meḥemmed Paşa 2

Bunlardan mā‘adā Meḥemmed Paşa, “Ṭabanıyaṣṣı” dimekle ma‘rūfdur. Ar-

navud aṣıllıdur. Maḳbūl-i şehriyārī olup sābıḳā dārü’s-sa‘āde aġası olan el-Ḥāc 

Muṣṭafā Aġa ’nuñ ḫuddāmından olmaġın biñ otuz beş Şa‘bān’ında Bayram Paşa  

Mıṣr  vālīsi olduḳda meẕkūr içün ketḫudālıġını şefā‘at idüp müsā‘ade itmedük-

de müşārun ileyh el-Ḥāc Muṣṭafā Aġa ’nuñ mezbūr ḥaḳḳında himmeti ẓuhūrıy-

la der-‘aḳab mīr-āḫūr-ı kebīr ve biñ otuz sekiz Muḥarrem’inde Bayram Paşa 

yirine Mıṣr’a vezīr eyledi. Ḳırḳ Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azl olınup geldükde vezīr-i 

rābi‘ olmış idi. Ḳırḳ bir Şevvāl’inde Receb Paşa yirine ṣadr-ı a‘ẓam olup zor-

baları ḳahr u żabṭ ḥuṣūṣında ḥüsn-i tedbīr itmiş idi. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-evvel’in-

de Revān Seferi  vāḳi‘ olduḳda serdār oldı. Ḳırḳ altı Ramażān’ınuñ yedinci 

güni Revān imdādında taḳṣīr sebebiyle ma‘zūl ve üç ay ḳapu arasında maḥbūs 

olduġı ḥālde maḫẕūl olduḳdan ṣoñra Silistre , ba‘dehu Budin eyāletlerine

mutaṣarrıf olmış idi. Ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde Baġdād  Seferi  ‘avdetinde 

Ṣadr-ı A‘ẓam Ḳara Muṣṭafā Paşa  yirine riḳāb-ı hümāyūn ḳā’im-maḳāmı olup 

1 S 43a.

2 Ṭabanıyaṣṣı Meḥemmed Paşa  S: -H.



350 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Dārü’s-salṭana ’ya vuṣūllerinden ṣoñra sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Eflaḳ  cānib-

inüñ iḫtilāli sebebiyle ḳatl olındı. 

Vezīr-i mezbūr müdebbir ü vaḳūr, iḥsānı vāfir, tanẓīm-i umūr-ı salṭanatda 

māhir idi.

Bayram Paşa 1

Bayram Paşa. İstanbul ’da Dāvūd Paşa  semtinde neşv ü nemā bulup yolıyla 

oṭabaşı ve çorbacı olup biñ yigirmi ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde muḥżır aġalıġı 

iḥsān olındı. Otuz bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Çeşteci ‘Alī Aġa  yirine ṭurnacıbaşı 

olup sene-i mezbūre Cumāde’l-āḫire’sinde selefi yirine ṣāmṣūncıbaşı olduḳdan 

ṣoñra sene-i meẕkūre Receb’inde yine selefi yirine zaġarcıbaşılıḳ ‘ināyet olınmış 

idi. Otuz iki Ramażān’ında selefi2 [41b] yirine ketḫudā beg olup sene-i mezbū-

re Ẕi’l-ḥicce’sinde selefi yirine yeñiçeri aġası olduġından mā‘adā şeref-i muṣā-

heret-i pādişāhī ile müşerref olmış idi. Otuz üç Muḥarrem’inde ta‘yīn-i ḫavāṣṣ 

ile ḳubbe-nişīn olup otuz beş Şa‘bān’ında Ḳara Muṣṭafā Paşa  def‘a-i ẟāniyesi 

yirine Mıṣr  vālīsi oldı. Otuz sekiz Muḥarrem’inde ma‘zūl ve Dārü’s-salṭana ’ya 

mevṣūl olup ba‘dehu Rūmili  beglerbegiligi virildi. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-evvel’inde 

pādişāh-ı İslām ḥażretleri Revān Seferi ’ne Ṣadr-ı A‘ẓam Ṭabanıyaṣṣı Meḥem-

med Paşa ’yı ser-‘asker itdükde İstanbul ḳā’im-maḳāmı olmış idi. Ḳırḳ dört Re-

ceb’inde pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretleri cānib-i Revān’a revān olduḳlarında 

yine İstanbul  ḳā’im-maḳāmı ḳalmışdı. Ḳırḳ altı Ramażān’ında Ṭabanıyaṣṣı 

Meḥemmed Paşa  yirine vezīr-i a‘ẓam ve serdār-ı ekrem olup mühimmāt-ı se-

fer-i Baġdād  tedāriki içün Anaṭolı ’ya irsāl olınmış idi. Ba‘de itmāmi’l-mehām 

Amāsiyye ’de ḳışlayup pādişāh-ı encüm-sipāh bi’ẕ-ẕāt Baġdād Seferi ’ne rū-be-

rāh olduḳlarında ḫıdmet-i istiḳbāli itmām ve rikāb-ı hümāyūnları ḫıdmetinde 

kemā-yenbaġī sa‘y ü iḳdām üzere iken ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ruhā ’ya 

ḳarīb Cilāb  nām maḥalde intiḳāl eyleyüp cenāzesi ‘Avretbāzārı  ḳurbinde binā 

itdügi türbe-i maḫṣūṣaya irsāl ve defn olındı. Zamānesi3 şu‘arāsından Cevrī 

Çelebi  bu tārīḫi dimişdür:

1 Bayram Paşa S: -H.

2 selefi S: sālifi H.

3 S 43b.



351Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Mıṣrā‘

Eyledi Bayram Paşa ‘adn-i a‘lāyı mekān1

Vezīr-i meẕkūr ef‘āl-i ḫayriyye ile meşhūr, meşāyiḫ ṣoḥbetine mā’il, müdeb-

bir ü ‘āḳıl idi. 

Āẟār-ı ḫayriyyesinden medfeni civārında zāviye ve medrese ve sebīli ol-

duġından mā‘adā İstanbul ’da on ‘aded mesācidi cāmi‘ eyleyüp ve Rūmili ’nde 

Egridere  ḳaṣabasında cāmi‘ ve ḥammām ve ḫān binā idüp evḳāf ta‘yīn eyledi ve 

daḫı niçe vücūh-ı ḫayra māl ṣarf eylemişdür.

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh.2

Ṭayyār Meḥemmed Paşa3 

Ṭayyār Meḥemmed Paşa , Naṣūḥ Paşa  ketḫudāsı Muṣṭafā Paşa ’nuñ oġlıdur. 

Vālidi Baġdād  beglerbegisi iken kendüsi Mūṣul  begi idi. Benī Lām  ‘Arabın ilġār 

ile baṣup ġāret itmekle ‘Arab içinde “Ṭayyār” laḳabıyla meşhūr olmış idi. Biñ 

yigirmi yedi tārīḫinde vāḳi‘ Erdebīl Seferi ’nde vālidi Şām  vālīsi olup bunlara 

Ruhā  sancaġı virildi. Otuz bir Şevvāl’inde ‘Oẟmān Paşa yirine Sivas  beglerbe-

gisi olup otuz yedi Ṣafer’inde selefi yirine Şām eyāletiyle ikrām olınup otuz 

sekiz Muḥarrem’inde Abaza Meḥemmed Paşa  yirine Erzenü’r-rūm eyāletine 

naḳl olınmışlar idi. Ḳırḳ bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḫalīl Paşa yirine Diyārbekr 

eyāleti tevcīh olınup sene-i meẕkūre Receb’inde Gürci Meḥemmed Paşa  yirine 

ẟāniyen Erzenü’r-rūm ’a naḳl olındılar. Ḳırḳ üç Cumāde’l-āḫire’sinde Murtażā 

Paşa yirine ẟāniyen Diyārbekr  eyāletine mevṣūl olup bir müddet ma‘zūl ḳal-

mışlar idi. Ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Bayram Paşa  vefāt itdükde yirlerine 

ṣadr-ı a‘ẓam olmışlardur. Baġdād  muḥāṣarasında tedbīr-i ceyyid ile fetḥin tes-

hīl itmişken ḳable’l-fetḥ sene-i mezbūre Şa‘bān’ınuñ on yedinci Ḫamīs güni 

eẟnā-yı cengde tüfenk dānesi ile alnından urulup şehīd olduḳlarında vālidleri 

Baġdād vālīsi iken İmām-ı A‘ẓam  ḥażretlerinüñ merḳad-i münevvereleri ci-

vārında kendü içün iḥżār itdügi maḥal bunlara naṣīb olup defn olındı. Ḳara 

Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  didügi tārīḫdür:

כאن 1 ن ا   א  א ام  ى  ا
 Bildirilen tarih mısraının sayı değeri ile Bayram Paşa’nın vefat tarihi örtüşmemektedir. Düşürülen tarih 

ta‘miyeli olabilir.

2 “Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.”

3 Ṭayyār Meḥemmed Paşa  S: -H.
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Mıṣrā‘

Gülşen-i cennet ola menzilgāh1

Paşa-yı mütercem mü’eddeb ü vaḳūr ādem idi. 

Ḳara Muṣṭafā Paşa2 

Ḳara Muṣṭafā Paşa, Ṭayyār Meḥemmed Paşa  şehīd olduḳda ṣadr-ı a‘ẓam 

olup devlet-i Murādiyye anlaruñ zamānında ḫatm oldı. 

Meşāyiḫ-ı İslām

Zekeriyyā-zāde Yaḥyā Efendi  cülūs-ı hümāyūnlarında Şeyḫü’l-İslām bu-

lunmışlardur. Ba‘dehu ẟāniyen Es‘ad Efendi , ba‘dehu Yaḥyā Efendi ẟāniyen, 

ba‘dehu Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi , ba‘dehu Yaḥyā Efendi ẟāliẟen, bunlar ‘aṣrın-

da cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı. ‘Ale’t-tafṣīl ‘azl ü naṣbları 

tārīḫi evā’il-i Ẕeyl-i [42a] ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olduġına binā’en bu mertebe icmāli 

ta‘dād olındı. 

Ṣudūrü’l-‘ulemā-yı Rūm

Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi ’dür ki cülūs-ı hümāyūnlarında Rūmili  ḳāḍī-‘askeri 

idiler. Ba‘dehu Bustān-zāde Meḥemmed Efendi  ẟāniyen,3 ba‘dehu Ġanī-zāde 

Meḥemmed Efendi  ẟāniyen, ba‘dehu Şerīf Meḥemmed Efendi , ba‘dehu Ḳara 

Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  ẟāniyen, ba‘dehu Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi 

ẟāniyen, ba‘dehu ‘Azmī-zāde Muṣṭafā Efendi , ba‘dehu Biber Birāderi Ḥasan 

Efendi , ba‘dehu Bustān-zāde Yaḥyā Efendi , ba‘dehu Ebū Sa‘īd Meḥemmed 

Efendi , ba‘dehu Ḥüseyn Efendi ẟāliẟen, ba‘dehu Çeşmī Meḥemmed Efendi , 

ba‘dehu Ḥüseyn Efendi rābi‘an, ba‘dehu Çeşmī Meḥemmed Efendi ẟāniyen, 

ba‘dehu Ḳara Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi ẟāliẟen, ba‘dehu Ḫˇāce-zāde ‘Ab-

du’llāh Efendi  -ki Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de ḫātime-i4 ḳużāt-ı ‘asākir-i Rūm’dur- cümlesi-

nüñ ‘azl ü naṣbı tārīḫleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī’de tafṣīl olınmışdur. 

כאه 1 כ  او 
 Bildirilen tarih mısraının sayı değeri ile Tayyar Mehmed Paşa’nın vefat tarihi örtüşmemektedir. Düşü-

rülen tarih ta‘miyeli olabilir.

2 Ḳara Muṣṭafā Paşa S: -H.

3 ẟāniyen H: -S.

4 ḫātime-i S: -H.
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Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  Anaṭolı ’dan ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olınup ba‘de-

hu Mıṣr  ḳażāsına naḳl olındılar. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1045.

Monlā Aḥmed-zāde Nūḥ Efendi  Anaṭolı ’dan ṣadr-ı Rūm ’a naḳl1 olınup 

ba‘dehu müteḳā‘id oldılar. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1046.2 

Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  Anaṭolı ’dan müteḳā‘id iken ṣadr olup 

ba‘dehu fevt oldılar3. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1048.4 

‘Īsā Efendi Anaṭolı ’dan ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olınup zamān-ı ṣadāretde cülūs-ı 

hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ṣudūr-ı Anaṭolı 

Bustān-zāde Yaḥyā Efendi ’dür -ki cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Anaṭolı  ḳāḍī-‘askeri idiler- ba‘dehu ‘Azmī-zāde Muṣṭafā Efendi , ba‘dehu Şerīf 

Meḥemmed Efendi  ẟāniyen, ba‘dehu ‘Alī Çelebi-zāde ‘Abdu’llāh Efendi , ba‘de-

hu Biber Birāderi Ḥasan Efendi , ba‘dehu Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi , ba‘dehu ‘Alī 

Çelebi-zāde ẟāniyen, ba‘dehu Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi , ba‘dehu Ebu’s-

su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi , ba‘dehu Çeşmī Meḥemmed Efendi , ba‘dehu 

Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi , ba‘dehu Çeşmī Meḥemmed Efendi ẟāniyen, 

ba‘dehu Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ẟāniyen, ba‘dehu Monlā Aḥmed-zāde 

Nūḥ Efendi  -ki Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de ḫātime-i ḳużāt-ı ‘asākir-i Anaṭolı’dur- bunlaruñ 

‘azl ü naṣbı tārīḫleri evāḫir-i Ẕeyl-i ‘Aṭāyī’de beyān olındı. 

Monlā Aḥmed-zāde Nūḥ Efendi  İstanbul ’dan ma‘zūl iken ṣadr olup ba‘de-

hu ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1045. 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  İstanbul ’dan Anaṭolı ’ya naḳl olınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1046. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  İstanbul ’dan Anaṭolı  ṣadrı na naḳl olınup ba‘dehu 

ma‘zūl oldılar. Fī-Muḥarrem sene 1048. 

‘Īsā Efendi  İstanbul ’dan Anaṭolı ’ya naḳl olınup ba‘dehu ṣadr-ı Rūm ’a terfī‘ 

olındılar5. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1048. 

1 S 44a.

2 1046 H: 1045 S.

3 olındılar H: olındı S.

4 1048 H: 1046 S.

5 olındılar H: olındı S.
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Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  İstanbul ’dan Ġalaṭa ’ya naḳl1 olınup 

ba‘dehu müteḳā‘id iken Anaṭolı  ṣadrı  olmışlar idi. Bunlaruñ zamānında cülūs-ı 

hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Dārü’s-salṭana 

Çeşmī Meḥemmed Efendi  ẟāniyen cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād 

Ḫānī’de İstanbul  ḳāḍīsi bulunmışlar idi. Ba‘dehu Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi , 

ba‘dehu Hidāyetu’llāh Efendi , ba‘dehu ‘Uşşāḳī-zāde Muṣṭafā Efendi , ba‘de-

hu Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi , ba‘dehu Ṭulumcı Ḥüsām Efendi , ba‘de-

hu Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi , ba‘dehu Ebū Sa‘īd Efendi ẟāniyen, 

ba‘dehu Monlā Aḥmed-zāde Nūḥ Efendi , ba‘dehu Receb Efendi, ba‘dehu 

Mūsā Efendi , ba‘dehu Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi , ba‘dehu Aḫī-zā-

de Seyyid Meḥemmed Efendi , ba‘dehu Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  

ba‘dehu Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  -ki ḫātime-i Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’dür- cüm-

lesinüñ [42b] ‘azl ü naṣbı tārīḫleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī’de ẕikr olınmışdur. 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken İstanbul  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındılar. Fī 21 Receb sene 1045. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  Edrine ’den İstanbul ’a naḳl olınup ba‘dehu Anaṭolı ’ya 

naḳl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1046. 

‘Īsā Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken İstanbul  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Anaṭolı ’ya 

naḳl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1048. 

Kürd Ḳāsım Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken Ḳosṭanṭıniyye  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Şevvāl sene 1049. 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  Sulṭān Aḥmed Ḫān Medresesi  müderrisi iken İstan-

bul  ḳāḍīsi olup cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de ḳāḍī bulunmış idi.

Nuḳabā-yı Eşrāf

Ġubārī Seyyid Ḳāsım Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

naḳībü’l-eşrāf bulınup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1034. 

1 naḳl H: -S.
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Şerīf Seyyid Meḥemmed Efendi  Anaṭolı  ṣadrı  iken naḳībü’l-eşrāf olup ṣadā-

retle neḳābeti cem‘ itmişler idi. Ba‘dehu fāriġ oldılar. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1039. 

‘Allāme Şeyḫī Seyyid Meḥemmed Efendi  Anaṭolı  pāyesi yle1 Ġalaṭa ’dan 

ma‘zūl iken naḳībü’l-eşrāf olup ba‘dehu ‘azl olındılar. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1043. 

Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi  Medīne-i Münevvere ’den ma‘zūl iken 

naḳībü’l-eşrāf olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vaḳī‘ oldı.

Ḳużāt-ı Mekke-i Mükerreme 

Ḳaba Receb Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Mekke -i Mü-

kerreme  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1033. 

Minḳārī ‘Ömer Efendi  Ḳuds ’den ma‘zūl iken Mekke  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

fevt oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1034. 

Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Mekke -i Mükerreme  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1037. 

Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Mekke  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1038. 

Fenārī-zāde Şeyḫī Seyyid Meḥemmed Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Mekke  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1040. 

Ḥācī Meḥemmed-zāde Ḥüseyn Efendi  Üsküdar ’dan munfaṣıl iken Mekke  

ḳādīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1041. 

Prizrenli Maḥmūd Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Mekke  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1043. 

Ḳara Şükru’llāh Efendi  Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi iken Mekke -i Mükerre-

me ’ye naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1044. 

Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Mekke  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu Şām ḳażāsına naḳl olındı. Fī 18 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1044. 

Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Şām  ḳāḍīsi iken Mekke-i Mükerreme’ye2 

naḳl olınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1046. 

1 S 44b.

2 Mekke-i Mükerreme’ye S: Mekke’ye H.
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Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Üsküdar  ḳāḍīsi iken Mekke -i Mü-

kerreme ’ye naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1049. 

‘Acem İsḥāḳ Efendi  Üsküdar  ḳāḍīsi iken Mekke -i Mükerreme ’ye naḳl olı-

nup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Edrinetü’l-maḥmiyye

Muṭahhar Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de maḥmiyye-i 

Edrine  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1033. 

Ṭulumcı Ḥüsām Efendi  Burusa ’dan munfaṣıl iken Edrine  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1033. 

Ebū Sa‘īd-zāde1 Meḥemmed Efendi  Burusa ’dan munfaṣıl iken Edrine  ḳāḍī-

si olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḥicce sene 1033. [43a] 

İstanbullı ‘Alī Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘dehu mü-

teḳā‘id oldı. Fī 18 Ẕi’l-ḥicce sene 1033. 

Monlā Aḥmed-zāde Nūḥ Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 10 Muḥarrem sene 1035. 

Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  Burusa ’dan munfaṣıl iken Edrine  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Ġalaṭa  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 24 Muḥarrem sene 1035. 

Ḳaba Receb Efendi  Burusa  ḳāḍīsi iken Edrine ’ye naḳl olınup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 21 Şevvāl sene 1035. 

Aḫī-zāde Maḥmūd Efendi  Eyyūb  ḳażāsından munfaṣıl iken Edrine  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 3 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1036. 

Ḳara Mūsā Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 15 Şa‘bān sene 1038. 

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Burusa ’dan munfaṣıl iken Edrine  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-evāḫir-i Cumāde’l-āḫire sene 1039. 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  Mıṣr ’dan munfaṣıl2 iken Edrine  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Receb sene 1040. 

1 Ebū Sa‘īd-zāde H: Ebu’s-su‘ūd-zāde S.

2 munfaṣıl H: ma‘zūl S.
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Nevālī-zāde Sa‘dü’d-dīn Efendi  Burusa ’dan munfaṣıl1 iken2 Edrine  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu müteḳā‘id oldı. Fī 5 Muḥarrem sene 1041. 

Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu munfaṣıl oldı. Fī-Şevvāl sene 1041. 

Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳādīsi 

olup ba‘dehu İstanbul  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 12 Rebī‘ü’l-evvel sene 1042. 

Kürd Ḳāsım Efendi  Selanik ’den munfaṣıl3 iken Edrine  ḳādīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 18 Rebī‘ü’l-evvel sene 1043. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  Mıṣr ’dan munfaṣıl iken Edrine  ḳādīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1045. 

Seyrek-zāde es-Seyyid Yūnus Efendi  medrese-i Süleymāniyye  müderrisi 

iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl ü nefy olındı. Fī-Ramażān sene 1045. 

Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu müteḳā‘id oldı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir4 sene 1046. 

Nā’ib Meḥemmed Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1048. 

Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi  Burusa ’dan munfaṣıl iken Edrine  ḳādīsi olup 

ba‘dehu fevt oldı. Fī-Şevvāl sene 1048. 

Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken 

Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Burusatü’l-maḥrūsa

Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

maḫrūsa-i Burusa  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 7 Ẕi’l-ḥicce sene 1033. 

Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  Şām ’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Ġalaṭa  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1034.

1 munfaṣıl H: ma‘zūl S.

2 S 45a.

3 munfaṣıl H: ma‘zūl S.

4 Rebī‘ü’l-āḫir H: Rebī‘ül-evvel S.
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Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Ġalaṭa  ḳāḍīsi iken Burusa ’ya naḳl olı-

nup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ramażān sene 1034. 

Ḳaba Receb Efendi  Mekke -i Mükerreme ’den ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu Edrine  ḳażāsına naḳl olındı.1 Fī 25 Muḥarrem sene 1035. 

Nevālī-zāde Sa‘dü’d-dīn Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 14 Muḥarrem sene 1036. 

Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 25 Cumāde’l-āḫir sene 1036. 

Ḫıṣm Yaḥyā Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘alā-

ṭarīḳı’t-teḳā‘üd Süleymāniyye Dārü’l-ḥadīẟi  tevcīh olındı. Fī 26 Rebī‘ü’l-evvel 

sene 1037. 

Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymāniyye  müder-

risi iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı [43b] Fī 6 Ramażān sene 1038. 

Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ma‘zūl oldı. Fī 20 Şa‘bān sene 1039. 

Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi  Medīne-i Münevvere ’den munfaṣıl iken Buru-

sa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 12 Cumāde’l-ūlā sene 1040. 

Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  Medīne-i Münevvere ’den 

munfaṣıl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1041. 

Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 25 Ẕi’l-ḥicce sene 1042. 

Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsından ma‘zūl iken Bu-

rusa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu müteḳā‘id oldı. Fī-Ṣafer sene 1044. 

Bosnevī ‘Īsā Efendi  Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳāḍīsi iken2 Burusa ’ya naḳl olınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1046. 

Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu müteḳā‘id oldı. Fī-Ṣafer sene 1047. 

1 olındı S: -H.

2 S 45b.
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Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi  Medīne-i Münevvere ’den munfaṣıl 

iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Mıṣru’l-Ḳāhire

Kec-dehān ‘Abdu’llāh Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Mıṣru’l-Ḳāhire ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ramażān sene 1033. 

Riyāżī Meḥemmed Efendi  Ḳuds’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

müteḳā‘id oldı. Fī 10 Cumāde’l-āḫire sene 1034. 

Kürd Ḳāsım Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 9 Cumāde’l-āḫire sene 1035. 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  Şām  ḳāḍīsi iken Mıṣr ’a naḳl olınup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 14 Muḥarrem sene 1036. 

Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı1. Fī 26 Ẕi’l-ḥicce sene 1036. 

Nā’ib Meḥemmed Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī 26 Ẕi’l-ḥicce sene 1037. 

Motonī Aḥmed Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı2. Fī 13 Şevvāl sene 1038. 

Rıżāyī ‘Alī Efendi  Ġalaṭa  ḳāḍīsi iken Mıṣr ’a naḳl olınup ba‘dehu fevt oldı. 

Fī-Muḥarrem sene 1039. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  Şām ’dan ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-ġurre-i Receb sene 1040. 

Monlā Aḥmed-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Mıṣr  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı3. Fī-Şevvāl sene 1041. 

Küçük Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  ẟāniyen Ḳuds’den ma‘zūl iken 

ikinci def‘a Mıṣr ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1042. 

Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān  Efendi Ḳuds ’den munfaṣıl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu müteḳā‘id oldı. Fī-Ṣafer sene 1044. 

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1045. 

Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  ṣadāret-i Rūm ’dan Mıṣra naḳl olınup ba‘dehu 

fevt oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1045. 

Ḥalebī Aḥmed Efendi  ḳażā-yı Eyyūb ’dan ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu fevt oldı. Fī-Muḥarrem sene 1048. 

Bosnevī Şa‘bān Efendi  Şām ḳāḍīsi iken Mıṣr ’a naḳl olınup ba‘del-cülūs ‘azl 

olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Şām-ı Şeref-encām 

Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Şām ḳāḍīsi [44a] bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1033. 

Ḫıṣm Yaḥyā Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 9 Ṣafer sene 1034. 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi 

olup ḳable’ż-żabṭ Mekke -i Mükerreme  ḳażāsı tevcīh olındı. Fī 24 Ṣafer 1034. 

Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 22 Ramażān sene 1034. 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi ’ye ẟāniyen Mekke -i Mükerreme  tevcīh 

olınmış iken gönderilmeyüp ikinci def‘a Şām ḳażāsı tevcīh olınup ba‘dehu 

Mıṣr  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 9 Cumāde’l-ūlā sene 1035. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymāniyye  müderrisis iken Şām  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 4 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1036. 

Ḥasan Beg-zāde Muṣṭafā Efendi  Ḳuds’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 15 Muḥarrem 1038. 

Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Ḳuds’e naḳl olındı. Fī 6 Rebī‘ü’l-evvel sene 1039. 

‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Şām ḳāḍī-

si olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 26 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1039. 
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Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  Selanik ’den ma‘zūl ilen Şām ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu1 ‘azl olındı.2 Fī-Ramażān sene 1040. 

Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Şām ḳażāsı 

tevcīh olınup giderken3 Aḳşehr ’e vuṣūlinde ‘azl iḫtiyār eyleyüp İstanbul ’a ‘av-

det eyledi. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1040. 

Ḥalebī Aḥmed Efendi  Ḳuds ’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Muḥarrem sene 1042. 

Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 18 Rebī‘ü’l-āḫir sene 

1043. 

Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Mekke  ḳāḍīsi iken Şām’a naḳl olınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şa‘bān sene 1044. 

Ser-bendī Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Aḥmed Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Şām  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu Ḳuds ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1044. 

Manṭıḳī Aḥmed Efendi  Ḥaleb  ḳāḍīsi iken Şām’a naḳl olınup ba‘dehu ḳatl 

olındı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1045. 

Bosnevī Şa‘bān Efendi  Diyārbekr  ḳāḍīsi iken Şām’a naḳl olınup ba‘dehu 

Mıṣr  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1048. 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi olup ba‘de’l-

cülūs ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Medīne-i Münevvere 

Arpacı-zāde Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1033. 

Nehcī Sinān Efendi  Baġdād ’dan ma‘zūl iken Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Cumāde’l-āḫir sene 1034. 

Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Me-

dīne-i Münevvere  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 

1036. 

1 S 46a.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 giderken H: -S.
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Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  Ḫāḳāniyye-i Vefā Med-

resesi  müderrisi iken Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. 

Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1037. 

Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Medīne-i Mü-

nevvere  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1038. 

Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  Üsküdar Vālidesi Medresesi  müderrisi iken 

Medīne-i [44b] Münevvere ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥar-

rem sene 1040. 

Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi  Anḳara  ḳażāsından munfaṣıl iken Medī-

ne-i Münevvere  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1042. 

Ḳara Şükru’llāh Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu Mekke -i Mükerreme ’ye naḳl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 

1043. 

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  Ḫāḳāniyye-i Vefā Medresesi  müderrisi iken Me-

dīne-i Münevvere  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 

1045. 

Ḥanefī Meḥemmed Efendi  maḥmiyye-i Edrine ’de Sulṭān Selīm Ḫān Med-

resesi  müderrisi iken Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. 

Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1048. 

Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  Ḳuds ’den ma‘zūl iken Medīne-i Münevvere  

ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Ḳuds-i Şerīf 

‘Allāme Şeyḫī Seyyid Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād 

Ḫānī’de Ḳuds-i Şerīf  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 3 Ṣafer sene 1033. 

Fenārī-zāde Şeyḫī Seyyid Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  mü-

derrisi iken Ḳuds-i Şerīf  ḳāḍīsi olup ba‘dehu gitmemekle ‘azl olındı. Fī-Şa‘bān 

sene 1033. 

Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Ḳuds ḳażāsı 

tevcīh olınup bir aydan ṣoñra İzmir ’e naḳl olındı. Fī-Ramażān sene 1033. 
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Ser-bendī Ḳāḍī-zāde1 Şeyḫī Aḥmed Efendi  Filibe ’den ma‘zūl iken Ḳuds 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1034. 

Küçük Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  ẟāniyen Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Ḳuds 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1035. 

Ḥācī Meḥemmed-zāde Ḥüseyn Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi 

iken Ḳuds ḳāḍīsi olup ba‘dehu Üsküdar ’a naḳl olındı. Fī 22 Rebī‘ü’l-āḫir sene 

1036. 

Ḥalebī Aḥmed Efendi  Üsküdar  ḳāḍīsi iken Ḳuds-i Şerīf  ’e naḳl olınup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 17 Cumāde’l-āḫire sene 1037. 

Tevfīḳī-zāde Meḥemmed Emīn Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Ḳuds ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 25 Ṣafer sene 1038. 

Karamanī Sefer Efendi  Üsküdar ’dan ma‘zūl iken Ḳuds ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

fevt oldı. Fī 27 Ramażān sene 1039. 

Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Şām ḳāḍīsi iken Ḳuds’e naḳl olınup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 26 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1039. 

Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Ayaṣofıyya Medresesi  müderrisi iken 

Ḳuds  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1040. 

Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi  Ḫāḳāniyye-i Vefā Medresesi  müderrisi 

iken Ḳuds ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ramażān sene 1042. 

Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  Üsküdar ’dan ma‘zūl iken Ḳuds ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ramażān sene 1043. 

Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḳuds 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1044. 

Ser-bendī Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Aḥmed Efendi  ẟāniyen Şām  ḳāḍīsi iken Ḳuds ’e 

naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1048. 

Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Ḳuds ḳāḍīsi olup 

ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

1 S 46b.
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Ḳużāt-ı Ḥalebü’ş-şehbā 

Nā’ib Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı [45a] Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Ḥaleb  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1033. 

Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1034. 

Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḥa-

leb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı1. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1035. 

Fenārī-zāde Şeyḫī Seyyid Meḥemmed Efendi  Ḳuds’den ma‘zūl iken Ḥaleb  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 12 Receb sene 1036. 

Monlā Aḥmed-zāde2 Seyyid Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  

müderrisi iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 7 Ramażān sene 1037. 

Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Ḥaleb  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 13 Şevvāl3 sene 1038. 

Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḥaleb  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-evā’il-i Ẕi’l-ḳa‘de sene 1039. 

Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1040. 

‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.4 Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1042. 

Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḥaleb  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı5. Fī-Ṣafer sene 1043. 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  Selanik ’den ma‘zūl6 iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1044. 

Manṭıḳī Aḥmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḥaleb  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu Şām ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1044. 

‘Allāmek Meḥemmed Efendi  Ṣaḥn müderrisi iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1046. 

1 ma‘zūl oldı H: ‘azl olındı S.

2 Monlā Aḥmed-zāde S: Monlā-zāde H.

3 Şevvāl H: Ṣafer S.

4 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.

5 ma‘zūl oldı H: ‘azl olındı S.

6 S 47a.
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Kebīrī Meḥemmed Efendi  Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsından ma‘zūl iken Ḥa-

leb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Ġalaṭa ’ya naḳl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1048. 

Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  Ġalaṭa  ḳāḍīsi iken Ḥaleb  ḳażāsına naḳl 

olınup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1048. 

Anḳaravī Es‘ad Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḥaleb  ḳāḍī-

si olup ba‘de’l-cülūs Ḳuds  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Selanik 

Bāḳī-zāde Şeyḫī Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Selanik  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1033. 

Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Selanik  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1034. 

Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymāniyye  müderrisi iken 

Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1035. 

Rıżāyī ‘Alī Efendi  Süleymāniyye Medresesi müderrisi iken Selanik  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 12 Receb sene 1036. 

Bāḳī-zāde Şeyḫī Meḥemmed Efendi  ẟāniyen Selanik ’den ma‘zūl iken ikinci 

def‘a ḳażā-yı mezbūre olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 24 Ṣafer sene 1037. 

Ketḫudā Muṣṭafā Efendi-zāde Ṭaş Meḥemmed Efendi  ẟāniyen Selanik ’den 

ma‘zūl iken yine ḳażā-yı mezbūre olup ba‘dehu fevt oldı. Fī 3 Ṣafer sene 1038. 

Ketḫudā Muṣṭafā Efendi-zāde Maḥmūd Efendi  [45b] Yeñişehr ’den ma‘zūl 

iken Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.1 Fī 15 Şevvāl sene 1038. 

Ser-bendī Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Aḥmed Efendi  Ḳuds’den ma‘zūl iken Selanik  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-evā’il-i Receb sene 1039. 

Kürd Ḳāsım Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı2. Fī 9 Cumāde’l-āḫire sene 1040. 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  Şeh-zāde Medresesi  müderrisi iken Selanik  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı.3 Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1041. 

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.
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Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ramażān sene 1042. 

Vardarī Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi 

iken Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 11 Ramażān sene 1043. 

Ḫˇāce Fesād ‘Ömer Efendi  ẟāniyen Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsından mun-

faṣıl iken Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Ṣafer sene 1044. 

Yāverī-zāde Ḳābilī Meḥemmed Efendi  Ġalaṭa ’dan ma‘zūl iken Selanik  ḳāḍī-

si olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Şevvāl sene 1044. 

Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1045. 

Aḥmed Şihāb Efendi  Gümülcine  ḳażāsından munfaṣıl iken Selanik  ḳāḍīsi 

olup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Yeñişehr-i Fenār 

Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Yeñişehr  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1033. 

Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi 

iken Yeñişehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī1 Rebī‘ü’l-evvel sene 1034. 

Motonī Aḥmed Efendi  Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsından munfaṣıl iken Yeñi-

şehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 17 Cumāde’l-ūlā sene 1035. 

Ketḫudā Muṣṭafā Efendi -zāde Maḥmūd Efendi  Filibe ’den ma‘zūl iken 

Yeñişehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 12 Receb sene 1036. 

Mütevellī-zāde Muṣṭafā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Yeñişehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1037. 

Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Yeñişehr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 3 Şevvāl sene 1038. 

‘Abdu’r-raḥmān Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  

müderris iken Yeñişehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-evā’il-i Receb sene 1039. 

Manav Ḫalīl Efendi  Medīne pāyesiyle Saḳız ’dan ma‘zūl iken Yeñişehr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-selḫ-i Ramażān sene 1039. 

1 S 47b.
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Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Yeñişehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1040. 

Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi 

iken Yeñişehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı1. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1042. 

Kebīrī Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Yeñi-

şehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsına  naḳl olındı. Fī-Ramażān 

sene 1043. 

Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  Süleymāniyye [46a] Medresesi müderrisi 

iken Yeñişehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ramażān sene 1043. 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Yeñişehr  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu Sulṭān Aḥmed Ḫān Medresesi  ile teḳā‘üd iḫtiyār eyledi. 

Fī-Receb sene 1048. 

Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Yeñişehr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1049. 

Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Yeñişehr  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Ġalaṭa 

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād 

Ḫānī’de Ġalaṭa  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu Burusa  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Muḥar-

rem sene 1033. 

Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  Burusa  ḳāḍīsi iken Ġalaṭa ’ya naḳl olınup 

ba‘dehu İstanbul  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 9 Muḥarrem sene 1034. 

Muṭahhar Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt 

oldı. Fī 15 Muḥarrem sene 1035. 

Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  Edīrne ḳāḍīsi iken Ġalaṭa ’ya naḳl olınup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Cumāde’l-āḫire sene 1036. 

‘Allāme Şeyḫī Seyyid Meḥemmed Efendi ’ye Mekke -i Mükerreme  tevcīh 

olınmış iken yirinden ḥareket itmedin Ġalaṭa ’ya naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī 9 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1037. 

1 ma‘zūl oldı H: ‘azl olındı S.
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Rıżāyī ‘Alī Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Mıṣr  

ḳażāsına naḳl olındı. Fī 13 Şevvāl sene 1038. 

Yāverī-zāde Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1040. 

Serçe Ḥüseyn Efendi  Filibe ’den ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 12 Rebī‘ü’l-evvel sene 1042.1 

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  ẟāniyen İstanbul  ḳāḍīsi iken ikinci def‘a 

Ġalaṭa ’ta naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1043. 

Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Ṣafer sene 1044. 

Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı2. Fī-Şevvāl sene 1047. 

Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu Ḥaleb  ḳażāsına naḳl olındı.3 Fī-Muḥarrem sene 1048. 

Kebīrī Meḥemmed Efendi  Ḥaleb  ḳāḍīsi iken Ġalaṭa ’ya naḳl olınup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1048. 

Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳāḍīsi iken 

Ġalaṭa ’ya naḳl olınup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  

vāḳi‘ oldı. 

Ḳużāt-ı İzmir 

Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de İz-

mir  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ramażān sene 1033. 

Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  ẟāniyen Ḳuds  ḳażāsı tevcīh olınmış iken 

ḳable’ẓ-ẓabṭ İzmir ’e naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1034. 

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  Diyārbekr ’den ma‘zūl iken İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-ġurre-i Receb sene 1035. 

1 S 48a.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 olındı S: olındılar H.
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Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı.1 Fī-ġurre-i Cumāde’l-āḫire sene 1036. 

Amāsī ‘Abdu’llāh Efendi  Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsından ma‘zūl iken İzmir  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 12 Ramażān sene 1037. 

Prizrenli Maḥmūd Efendi  [46b] Üsküdar ’dan ma‘zūl iken İzmir  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 25 Ramażān sene 1038. 

Ḳara Şükru’llāh Efendi  ẟāniyen Maġnisa ’dan ma‘zūl iken İzmir  ḳażāsı tevcīh 

olduḳda gitmemiş idi. ẞāniyen ḳażā-yı mezbūr virilüp ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 7 

Rebī‘ü’l-evvel sene 1039. 

Re’īsü’l-eṭibbā Cemāl-zāde Meḥemmed Efendi  İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 10 Ṣafer sene 1040. 

Celeb Mūsā Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Muḥarrem sene 1042. 

Atlu Dāvūd Efendi  Üsküdar  Vālidesi Medresesi  müderrisi iken İzmir  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu Maġnisa  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 27 Şevvāl sene 1042. 

Tevfīḳī-zāde Meḥemmed Emīn Efendi  Ḳuds ’den ma‘zūl iken İzmir  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī 18 Rebī‘ü’l-evvel sene 1043. 

Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken İzmir  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1044. 

Celeb Mūsā Efendi  ẟāniyen İzmir ’den ma‘zūl iken yine ḳażā-yı mezbūr tev-

cīh olınup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Filibe 

Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  birāderi “Çelebi Ḳāḍī” dimekle şehīr Luṭfu’llāh 

Efendi  sādisen cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de altıncı def‘ada Filibe  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1033. 

Ketḫudā Muṣṭafā Efendi -zāde Maḥmūd Efendi  Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  

müderrisi iken Filibe  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1034. 

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Serçe Ḥüseyn Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Filibe  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl1 olındı. Fī 5 Muḥarrem sene 1035. 

Çelebi Ḳāḍī Luṭfu’llāh Efendi  sābi‘an Filibe ’den ma‘zūl iken yedinci def‘a 

ḳażā-yı mezbūra tevcīh olınup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1041. 

‘Alī Çelebi-zāde Maḫdūmı ‘Alī Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi 

iken Filibe  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1043. 

Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Ḳuds’den ma‘zūl iken Filibe  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1046. 

Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi  Ḳuds ’den ma‘zūl iken Filibe  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Muḥarrem sene 1048. 

Astarcı Sinān-zāde Meḥemmed Efendi  ‘Oẟmān Paşa Medresesi  müderrisi 

iken Filibe  ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Ramażān sene 1048. 

Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Filibe  ḳāḍīsi 

olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Baġdād 

Cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Ḳal‘a-i Baġdād  ‘Acem şāhı  ‘Ab-

bās  żabṭında bulunmış idi. Ba‘de’l-fetḥ biñ ḳırḳ sekiz Şa‘bān’ında Şāhḳulı 

Medresesi  müderrisi Teẕkireci Mūsā Efendi ’ye tevcīh olınup zamānında cülūs-ı 

hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Üsküdar 

Kūsec Sinān Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Üsküdar  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1033. 

Prizrenli Maḥmūd Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Üsküdar  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1034. 

Ḳaramanī Sefer Efendi  Edrine ’de Sulṭān Selīm Ḫān Medresesi  müderrisi 

iken Üsküdar  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.2 Fī 21 Şevvāl sene 1035. 

1 S 48b.

2 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.



371Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Ḥalebī Aḥmed [47a] Efendi  Diyārbekr ’den ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 22 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1036. 

Ḥācī Meḥemmed-zāde Ḥüseyn Efendi  Ḳuds ḳāḍīsi iken Üsküdar ’a naḳl 

olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 26 Rebī‘ü’l-evvel sene 1037. 

Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 25 Ramażān sene 1038. 

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī 20 Şa‘bān sene 1039. 

Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi  Diyārbekr ’den ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1041. 

Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Üskü-

dar  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1042. 

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  ẟāniyen Üsküdar ’dan ma‘zūl iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī  

ḳażāsı  tevcīh olınduḳda ḳabūl itmemegin yine Üsküdar ḳażāsı virilüp ba‘deḥū 

fevt oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1044. 

Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Üsküdar Vālidesi Medresesi  müderrisi 

iken Üsküdar ḳāḍīsi olup ba‘de’l-‘azl Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına naḳl olındı. 

Fī-Şa‘bān sene 1045. 

‘Acem İsḥāḳ Efendi  Diyārbekr ’den ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-

‘azl Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına naḳl olıdndı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1047. 

Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Mekke -i Mükerreme ’den ma‘zūl iken Üs-

küdar  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1049. 

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  Medīne-i Münevvere ’den munfaṣıl iken Üsküdar  

ḳāḍīsi1 olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Ḥażret-i2 Ebā Eyyūb-i Enṣārī

Aḫī-zāde Maḥmūd Efendi  ẟāniyen cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād 

Ḫānī’de ikinci def‘a Eyyūb ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce 

sene 1033. 

1 S 49a.

2 Ḥażret-i H: -S.
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Amāsiyyeli ‘Abdu’llāh Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ebā 

Eyyūb-i Enṣārī  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı.1 Fī 15 Rebī‘ü’l-evvel sene 1034. 

Defterdār Birāderi Ca‘fer Efendi  ẟāniyen Medīne-i Münevvere ’den mun-

faṣıl2 iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 9 Cumā-

de’l-āḫire sene 1035. 

Ṣıdḳī Meḥemmed Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī3 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 3 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1036. 

Ḫˇāce Fesād ‘Ömer Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī 

ḳāḍīsi4 olup ba‘dehu ‘azl olındı5. Fī 14 Cumāde’l-ūlā sene 1038. 

Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī6 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 26 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1039. 

Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi  Gelibolı ’dan ma‘zūl iken Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī7 ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.8 Fī 15 Ẕi’l-ḥicce sene 1040. 

Bosnevī ‘Īsā Efendi  Belġrad ’dan ma‘zūl iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī9 ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı.10 Fī 16 Ramażān sene 1042. 

Kebīrī Meḥemmed Efendi  Yeñişehr  ḳāḍīsi iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī11 ḳażā-

sına naḳl olınup ba‘dehu ‘azl olındı.12 Fī-Ṣafer sene 1043. 

Ḥalebī Aḥmed Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī13 ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Receb sene 1045. 

Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Ġalaṭa  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-ġurre-i Cumāde’l-ūlā sene 1048. [47b] 

Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken Ebā Eyyūb-i Enṣārī  

ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

1 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.

2 munfaṣıl H: ma‘zūl S.

3 Ebā Eyyūb-i Enṣārī H: Eyyūb S.

4 Ebā Eyyūb-i Enṣārī H: Eyyūb S.

5 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

6 Ebā Eyyūb-i Enṣārī H: Eyyūb S.

7 Ebā Eyyūb-i Enṣārī H: Eyyūb S.

8 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

9 Ebā Eyyūb-i Enṣārī H: Eyyūb S.

10 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

11 Ebā Eyyūb-i Enṣārī H: Eyyūb S.

12 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.

13 Ebā Eyyūb-i Enṣārī H: Eyyūb S.
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Ḳużāt-ı Diyārbekr 

Ḥalebī Aḥmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Diyārbekr  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı1. Fī-Muḥarrem sene 1033. 

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken İzmir  ḳāḍīsi olup bir aydan 

ṣoñra Diyārbekr ’e naḳl olınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 15 Receb sene 1034. 

Malġaravī Kūsec Aḥmed Efendi  Ḳonya ’dan ma‘zūl iken Diyārbekr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı.2 Fī-Ramażān sene 1035. 

Ḳaramanī Naṣru’llāh Efendi  Maġnisa Murādiyye3 Medresesi  müderrisi iken 

Diyārbekr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Maġnisa ḳażāsına naḳl olındı. Fī-ġurre-i Ra-

mażān sene 1036. 

Teẕkireci İbrāhīm Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Diyārbekr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı4. Fī 17 Muḥarrem sene1038. 

‘Acem İsḥāḳ Efendi  Edrine  Dārü’l-ḥadīẟi  müderrisi iken Diyārbekr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı.5 Fī 20 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1039. 

Bosnevī Ṣāliḥ Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken Diyārbekr  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı6. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1040. 

‘Acem İsḥāḳ Efendi  ẟāniyen Diyārbekr ’den ma‘zūl iken ikinci def‘a ḳażā-yı 

mezbūr tevcīh olınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Receb sene 1041. 

Mü’eẕẕin-zāde Meḥemmed Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Diyārbekr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1042. 

Bülbül-zāde Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  Ḳayseriyye’den ma‘zūl iken 

Diyārbekr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1043.7 

Bosnevī Şa‘bān Efendi  Sa‘dī Efendi Medresesi  müderrisi iken Diyārbekr  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu Şām ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1045. 

Mektūbcı Dervīş Efendi  Rodoscuḳ  ḳażāsından munfaṣıl iken Diyārbekr  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1048. 

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 Murādiyyesi

4 ma‘zūl oldı H: ‘azl olındı S.

5 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.

6 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

7 S 49b.
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Hābīl-zāde Meḥemmed Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Ḫançeriyye Medresesi  

müderrisi iken Diyārbekr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1049. 

“Fāżıl Monlā Çelebi ” dimekle şehīr ‘Alī Efendi Ṣaḥn Medresesi  müderri-

si iken Diyārbekr  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Ḳayṣeriyye 

‘Avnī ‘Oẟmān Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Ḳayṣeriyye  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1032. 

Ṭavīl ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1033. 

Seyyid Maḥmūd Efendi  Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 15 

Receb sene 1034. 

Menteş-zāde Aḥmed Efendi  Vize  ḳāḍīsi iken Ḳayṣeriyye ’ye naḳl olınup 

ba‘dehu Mar‘aş  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 15 Ramażān sene 1035. 

Seyyid Maḥmūd Efendi ẟāniyen Mar‘aş  ḳāḍīsi iken ikinci def‘a Ḳayṣeriy-

ye ’ye naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 5 Ẕi’l-ḥicce sene 1035. 

Emīr ‘Alī Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-selḫ-i Cumāde’l-ūlā sene 1037. 

Bülbül-zāde Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  Ṣaḥn Medresesi  [48a] mü-

derrisi iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 13 Şevvāl sene 1038. 

Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  Ḫadīce Sulṭān Medresesi  müderrisi iken 

Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 20 Şa‘bān sene 1039. 

Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  mü-

derrisi iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 25 Rebī‘ü’l-evvel 

sene 1040. 

Seyyid ‘Alī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken Ḳayṣe-

riyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 9 Cumāde’l-ūlā sene 1041. 

Ürgübī Seyyid Maḥmūd Efendi  İznikmid  ḳaṣabasında Süleymān Şāh Med-

resesi  müderrisi iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de 

sene 1041. 
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Menteş-zāde Aḥmed Efendi  ẟāniyen Gelibolı ’dan ma‘zūl iken ikinci def‘a 

Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1043. 

‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi  ẞire  ḳażāsından ma‘zūl iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1044. 

Gökdereli-zāde Aḥmed Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken Ḳayṣeriyye  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ḳatl olındı. Fī 15 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1044. 

Mecdūr ‘Alī Efendi  Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi iken Ḳayṣeriyye ’ye naḳl olınup 

ba‘dehu fevt oldı. Fī-Şa‘bān sene 1045. 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şev-

vāl1 sene 1046. 

es-Seyyid Seyfu’llāh Efendi  İznik Süleymāniyyesi Medresesi ’nden ma‘zūl 

iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 82 Ẕi’l-ḥicce sene 1047. 

İbrāhīm Efendi  Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī  vāḳi‘ oldı.3

Ḳużāt-ı Maġnisa 

Ṣıdkī Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Maġnisa  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1032. 

Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Murādiyye Medresesi  

müderrisi iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1033. 

Ḳırbac ‘Oẟmān Efendi  ẞire  ḳażāsından ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı.4 Fī 14 Ṣafer sene 1035. 

İbrāhīm Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Sulṭāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Maġnisa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1036. 

Ḳaramanī Naṣru’llāh Efendi  Diyārbekr  ḳāḍīsi iken Maġnisa ’ya naḳl olınup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 23 Ramażān sene 1037. 

Celeb Mūsā Efendi  maḥmiyye-i Edrine ’de Dārü’l-ḥadīẟ Medresesi  müder-

risi iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-evā’il-i Ẕi’l-ḥicce sene 

1038. 

1 Şevvāl H: Şa‘bān S.

2 8 H: -S.

3 S 50a.

4 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Rā‘ī-zāde Ḳāsım Efendi  ẞire  ḳażāsından munfaṣıl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḥicce sene 1039. 

ẞānī İbrāhīm Efendi  Şeh-zāde Medresesi ’nden ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1040. 

‘Īşī Efendi  Ḫānḳāh Medresesi  müderrisi iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 27 Şevvāl sene 1042. 

Atlu Dāvūd Efendi  İzmir  ḳāḍīsi iken Maġnisa ’ya naḳl olınup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1043. 

Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1044. [48b] 

Emīr ‘Alī Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt 

oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1044. 

Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi  Üsküdar ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1045. 

ẞānī İbrāhīm Efendi  ẟāniyen Maġnisa ’dan ma‘zūl iken ikinci def‘a ḳażā-yı 

meẕkūr virilüp ba‘dehu ‘azl olındı1. Fī-Şevvāl sene 1047. 

Ḫaṭṭāt Şeyḫī Aḥmed Efendi  Üsküdar ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup 

ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı2. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Ṣofya 

 Tevfīḳī-zāde Meḥemmed Emīn Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād 

Ḫānī’de Ṣofya  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 15 Receb sene 1033. 

Baba Ḥüseyn Efendi  Belġrad  ḳāḍīsi iken Ṣofya ’ya naḳl olınup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 25 Muḥarrem sene 1035.3 

Mü’eẕẕīn-zāde Meḥemmed Efendi  Belġrad ’dan ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 14 Cumāde’l-ūlā4 sene 1036. 

Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı5. Fī-selḫ-i Ṣafer sene 1038. 

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 1035 H: 1034 S.

4 Cumāde’l-ūlā H: Cumāde’l-āḫire S.

5 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Baba Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi  Belġrad ’dan ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1038. 

Öreke Muṣṭafā Efendi  Gelibolı ’dan ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı1. Fī 8 Ṣafer sene 1039. 

İbrāhīm Efendi  Mıṣr -ı Ḳāhire ’de Maḥalle  ḳażāsından munfaṣıl iken Ṣofya  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 12 Cumāde’l-ūlā sene 1040. 

Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed Efendi  Belġrad ’dan ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu2 ‘azl olındı. Fī-Receb sene 1041. 

Niksarī-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi  Gelibolı  ḳażāsından munfaṣıl iken Ṣof-

ya ’ya [naḳl] ol[ın]up ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1042. 

Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  Belġrad  ḳāḍīsi iken Ṣofya ’ya naḳl olınup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 18 Rebī‘ü’l-evvel sene 1043. 

‘Ömer Efendi Bosna ’dan ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī-Ṣafer sene 1044. 

Rā‘ī-zāde Ḳāsım Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı.3 Fī-Şa‘bān sene 1045. 

Ġūl Muṣṭafā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ṣofya  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1047. 

‘Īşī Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. 

Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Belġrad 

Baba Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād 

Ḫānī’de Belġrad  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 

1033. 

Baba Ḥüseyn Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī 15 Receb sene 1034. 

Uzun ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 29 Ẕi’l-ḥicce sene 1035. 

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 S 50b.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed Efendi  ẞire  ḳażāsından munfaṣıl iken belġrad ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 27 Rebī‘ü’l-evvel sene 1037. 

Bosnevī ‘Īsā Efendi  Budin  müftīsi iken Belġrad  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı.1 Fī 8 Ṣafer sene 1039. 

Baba Ḥüseyn Efendi  [49a] ẟāniyen Ṣofya ’dan ma‘zūl iken ikinci def‘a 

Belġrād ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.2 Fī 12 Cumāde’l-ūlā sene 1040. 

Budinī Muṣṭafā Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

fevt oldı. Fī-Ṣafer sene 1041. 

Ḳaramanī Naṣru’llāh Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1042. 

Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken Bosna  tevcīh 

olup ḳabūl itmemekle Belġrad ’a naḳl olınup ba‘dehu Ṣofya ’ya naḳl olındı. Fī-

Ẕi’l-ḳa‘de sene 1042. 

Kūsec Aḥmed Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1043. 

Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Belġrad  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.3 Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1044. 

Muṣṭafā Efendi  Belġrad  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 

1048. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  Anaṭolı  ṣadrından ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi olup 

zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Saḳız 

Ḳabaṣaḳal Muṣṭafā Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Saḳız  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1032. 

Niksarī-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Sulṭāniyye Medresesi  

müderrisi iken Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1034. 

Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Saḳız  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1035. 

1 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Ḳara Ḫalīl Efendi  Gelibolı ’dan ma‘zūl iken Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı.1 Fī 14 Cumāde’l-ūlā sene 1036. 

Naḳş-bend-zāde Maḥmūd Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Saḳız  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı.2 Fī 23 Ramażān sene 1037. 

‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken Saḳız  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.3 Fī 25 Ramażān sene 1038. 

Kūsec Aḥmed Efendi  Diyārbekr ’den ma‘zūl iken Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-evā’il-i Receb sene 1039. 

Emīr ‘Alī Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı.4 Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1040. 

Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Saḳız  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı5. Fī 12 Rebī‘ü’l-evvel sene 1042. 

Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  Fetḥiyye ’de İsmiḫān Sulṭān 

Medresesi ’nden munfaṣıl iken Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Kütāhiyye ’ye naḳl 

olındı. Fī 18 Rebī‘ü’l-evvel sene 1043. 

Öreke Muṣṭafā Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı.6 Fī-Ṣafer sene 1044. 

Ḥüseyn Efendi  Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘deḥu ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1047. 

Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  ẟāniyen İzmir ’den ma‘zūl iken ikinci def‘a Saḳız  

ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Bosna 

Ḥamīdī Nūru’llāh Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Bosna  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl [49b] oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1032. 

Seyyid ‘Alī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Vize  ḳażāsından ma‘zūl iken 

Bosna  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1034. 

1 S 51a.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

4 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

5 ma‘zūl oldı H: ‘azl olındı S.

6 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken 

Bosna  ḳażāsı virilüp ba‘dehu ‘azl olındı1. Fī-Muḥarrem sene 1035. 

“Mama-zāde ‘Alīsi ” dimekle şehīr ‘Alī Efendi Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken 

Bosna  ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt oldı. Fī 7 Cumāde’l-ūlā sene 1035. 

Başkesen Muṣliḥü’d-dīn Efendi  Mar‘aş ’dan ma‘zūl iken Bosna  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 14 Muḥarrem sene 1036. 

Seyyid ‘Alī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  ẟāniyen Bosna ’dan ma‘zūl iken 

ikinci def‘a ḳażā-yı mezbūr virilüp ba‘dehu ‘azl olındı.2 Fī 14 Şa‘bān sene 1037. 

Budinī Muṣṭafā Efendi  Belġrad  müftīsi iken Bosna  ḳażāsına naḳl olınup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Ramażān sene 1038. 

‘Ömer Efendi Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Bosna  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 20 Şevvāl sene 1039. 

Gümülcineli ‘Alī Efendi  maḥmiyye-i Edrine ’de Üçşerefeli Medresesi  mü-

derrisi iken Bosna  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ramażān sene 1041. 

‘Abdü’n-nebī Efendi  Vize  ḳażāsından munfaṣıl iken Bosna  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu fevt oldı. Fī 8 Muḥarrem sene 1042. 

Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken Bosna  ḳāḍīsi 

olup ḳabūl itmemekle Belġrad ’a naḳl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1042. 

Bosnevī Ḥabīb Efendi  Muṣṭafā Aġa Medresesi  müderrisi iken Bosna  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 18 Rebī‘ü’l-evvel sene 1043. 

Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Bosna  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu3 ‘azl olındı. Fī-Receb sene 1044. 

Muṭī‘ī Meḥemmed Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Bosna  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı.4 Fī-Muḥarrem sene 1046. 

Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  Ḳonya ’dan ma‘zūl iken Bosna  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1047. 

Ḥāfıẓ Ḳudsī Seyyid Aḥmed Efendi  Sinān Paşa Medresesi  müderrisi iken Bos-

na  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 S 51b.

4 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.
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Ḳużāt-ı Ṭrablus-ı Şām 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Ṭrablus-ı 

Şām  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1034. 

Bosnevī Ṣāliḥ Efendi  ḳaṣaba-i İzniḳ ’de Sulṭān Orḫan Medresesi  müderrisi 

iken Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 5 Ẕi’l-ḥicce sene 1035. 

Ḳabaṣaḳal Muṣṭafā Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu fevt oldı. Fī 14 Muḥarrem sene 1036. 

Ḳuṭb İbrāhīm Efendi  Aġrus Medresesi ’nden ma‘zūl iken Ṭrablus-ı Şām  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1037. 

‘Abdü’l-celīl Efendi  Amāsiyye  müftīsi iken Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsına naḳl olı-

nup ba‘dehu ‘azl olındı1. Fī 12 Receb sene 1039. 

Ḳoyun Nā’ibi Meḥemmed Efendi  maḥmiyye-i Edrine ’de Ṭaşlıḳ Medresesi  

müderrisi iken Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 15 Receb 

sene 1040. 

Gökdereli-zāde Aḥmed Efendi  maḥrūsa-i [50a] Burusa ’da ‘Īsā Beg Med-

resesi ’nden ma‘zūl iken Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 8 

Muḥarrem sene 1042. 

Mecdūr ‘Alī Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Monlā Yegān Medresesi ’nden 

ma‘zūl iken Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Ḳayṣeriyye ’ye naḳl olındı. Fī-

Ẕi’l-ḳa‘de sene 1044. 

Ḥamdī-zāde Luṭfu’llāh Efendi  Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī-Muḥarrem sene 1047. 

Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi  Ca‘fer Aġa Medresesi  müderrisi iken Ṭrab-

lus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1048. 

Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  Ḥāfıẓ Aḥmed Paşa Medresesi  müderrisi iken 

Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  

vāḳi‘ oldı.

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Ḳużāt-ı Ḳonya 

Kūsec Aḥmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Ḳonya  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1032. 

Ḫıżr Efendi  Amāsiyye  müftīsi iken Ḳonya  ḳażāsına naḳl olınup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 15 Receb sene 1034. 

Ṭursun-zāde Meḥemmed Efendi  Ḳonya  ḳażāsına naḳl olınup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 13 Şevvāl sene 1038. 

Piyāde Meḥemmed Efendi  Pīrī Paşa Medresesi  müderrisi iken Ḳonya  ḳāḍīsi 

olup ḳabūl itmedükde ma‘zūl ḳaldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1038. 

Kirli Maḥmūd Efendi  Selanik  fetvāsından ma‘zūl iken Ḳonya  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 16 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1039. 

Ḳuṭb İbrāhīm Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken Ḳonya  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1040. 

Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  Şāh-ı Ḫūbān Medresesi  müderrisi 

iken Ḳonya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 12 Rebī‘ü’l-evvel sene 1042. 

Nūrī Efendi  ẞire  ḳażāsından ma‘zūl iken Ḳonya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt 

oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1043. 

İmām Şehlā Meḥemmed Efendi  Mar‘aş ’dan ma‘zūl iken Ḳonya  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ḳatl olındı. Fī-Ramażān sene 1045. 

Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken 

Ḳonya  ḳāḍīsi olup1 zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Mar‘aş 

Başkesen Muṣliḥü’d-dīn Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Mar‘aş  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1033. 

Ḳadrī-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Mar‘aş  ḳāḍī-

si olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 5 Muḥarrem sene 1035. 

Seyyid Maḥmūd Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Mar‘aş  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ẟāniyen Ḳayṣeriyye’ye naḳl olındı. Fī-ġurre-i Ramażān sene 1035. 

1 S 52a.
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Menteş-zāde Aḥmed Efendi  Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi iken Mar‘aş ’a naḳl olınup 

ḳabūl itmemekle ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1035.

‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Monlā Yegān Medresesi  

müderrisi iken Mar‘aş  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ẞire  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Muḥar-

rem sene 1038. 

Ḳara Yaḥyā Efendi  Ṭrabzon  müftīsi iken Mar‘aş  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī 15 Muḥarrem sene 10381. 

İmām Meḥemmed Efendi  Mar‘aş  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumā-

de’l-āḫire sene 1041. 

Seyyid Maḥmūd Efendi ẟāniyen Mar‘aş ’dan ma‘zūl iken ikinci def‘a ḳażā-yı 

meẕkūr virilüp ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ramażān sene 1041. 

Ḳara Mūsā Efendi  İstanbul ’dan ma‘zūl iken Mar‘aş  ḳażāsı arpalıḳ virilüp 

ba‘dehu fevt oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1048. 

Ḳuṭb İbrāhīm Efendi  Ḳonya ’dan ma‘zūl iken Mar‘aş  ḳāḍīsi olup [50b] 
ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı Kütāhiyye 

Ḳaraḳız-zāde ‘Alī Efendi  ẟāniyen cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de 

Kütāhiyye  ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı2. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1032. 

Emīr ‘Alī Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Ḫançeriyye Medresesi ’nden ma‘zūl 

iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 16 Ṣafer sene 1035. 

Mektūbcı Dervīş Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Ġāzī Ḫudāvendigār Medre-

sesi  müderrisi iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.3 Fī-Muḥarrem 

sene 1036. 

Bustānī Aḥmed Efendi  maḥmiyye-i Edrine ’de Ḥalebiyye Medresesi  müderrisi 

iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-evā’il-i Muḥarrem sene 1037. 

Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi Mar‘aş ’dan ma‘zūl iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 5 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1037. 

1 1038 H: 1039 S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 ‘azl olındı S: ma‘zūl oldı H.
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İbrāhīm Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

fevt oldı. Fī 15 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1038. 

Başkesen Muṣliḥü’d-dīn Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī 201 Şevvāl sene 1039.

 Ḥamīdī Maḥmūd Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Yıldırım Ḫān Medresesi  

müderrisi iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup lākin ḳabūl itmemekle ma‘zūl oldı. Fī 

Ẕi’l-ḥicce sene 1039.

Ḥüseyn Efendi Anḳara müftīsi iken Kütāhiyye ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī-Receb sene 1041.

 İdrīs Efendi  Birgi ’den ma‘zūl iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olın-

dı. Fī-Ṣafer sene 1043. 

Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  Saḳız  ḳāḍīsi iken Kütāhiy-

ye’ye naḳl olınup ba‘dehu ‘azl olındı.2 Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1044. 

Şerḥī Meḥemmed Efendi  Anḳara  müftīsi iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup 

ba‘de’l-cülūs ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳużāt-ı ẞire 

Ṣofcı Şeyḫ-zāde ‘Alī Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de3 ẞire  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu fevt oldı. Fī-ġurre-i Ramażān sene 1034. 

Rā‘ī-zāde Ḳāsım Efendi  ẟāniyen ẞire ’den ma‘zūl iken tekrār ḳażā-yı meẕkūr 

virilüp ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ramażān sene 1035. 

Aydınī ‘Abdu’llāh Efendi  ḳaṣaba-i İzniḳ ’de Süleymān Şāh Medresesi  müder-

risi iken Sire ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Ramażān sene 1036. 

Nūrī Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Sire ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī-Muḥarrem sene 1038. 

‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi  Mar‘aş  ḳāḍīsi iken ẞire ’ye naḳl olınup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī 8 Ṣafer sene 1039.

Uzun ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  Birgi ’den ma‘zūl iken ẞire  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1040. 

1 20 H: -S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 S 52b.
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Altıbarmaḳ Ḫayrü’d-dīn Efendi  Birgi  ḳāḍīsi iken ẞire ’ye naḳl olınup ba‘de-

hu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1040. 

Ṣıddīḳ Efendi  ḳaṣaba-i İzniḳ ’de Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Sire ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1042. 

Ḳurd Meḥemmed Efendi  Ḥāfıẓ Paşa Medresesi  müderrisi iken Sire ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1043. 

Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  Medīne-i Münevvere ’den ma‘zūl iken Sire 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1044. 

Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  Zāl Paşa Medresesi ’nden ma‘zūl iken 

Sire ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.1 Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1046. 

İdrīs Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken Sire ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl 

oldı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Zamān-ı Devlet-i Sulṭān Murād Ḫānī’de Olan Ḳırım  Ḫānları [51a]

Meḥemmed Giray  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Ḳırım  ḫānı 

bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1037. 

Cānbeg Giray  ẟāniyen Meḥemmed Giray  yirine ḫān olup ba‘dehu ‘azl olın-

dı. Fī-Ramażān sene 1044. 

‘İnāyet Giray , Cānbeg Giray  yirine ḫān olup ba‘dehu ḳatl olındı. Fī-Şevvāl 

sene 1046. 

Bahādır Giray , ‘İnāyet Giray yirine ḫān olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı 

Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

Devlet-i Murād Ḫānī’de Olan Ḳapudanlar

Receb Paşa  cülūs-ı sa‘ādet-me’nūslarında ḳapudan bulınup ba‘dehu ḳā’im-

maḳām oldı. Fī 182 Şevvāl sene 1035. 

Ḥasan Paşa  mīr-āḥūr iken ḳapudan olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de 

sene 1040. 

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 18 H: -S.
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Cān-bolād-zāde Muṣṭafā Paşa  mīr-āḫūrlıḳdan ḳapudan olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 13 Ẕi’l-ḥicce sene 1041. 

Ca‘fer Paşa  bustāncıbaşılıḳdan ḳapudan olup ba‘dehu Budin  eyāleti virildi. 

Fī 3 Muḥarrem sene 1044. 

Deli Ḥüseyn Paşa  mīr-āḥūr iken ḳapudan olup ba‘dehu Mıṣr  beglerbegili-

gine naḳl olındı. Fī 5 Cumāde’l-ūlā sene 1045. 

Ḳara Muṣṭafā Paşa  yeñiçeri aġası iken ḳapudan olup ba‘dehu ṣadr-ı a‘ẓam 

oldı. Fī 17 Şa‘bān sene 1048. 

Muṣṭafā Paşa  silaḥdār-ı şehriyārī iken ḳapudan olup cülūs-ı hümāyūn-ı 

Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de ḳapudan bulunmış idi.

Mıṣr  Vālīleri

Ḳara Muṣṭafā Paşa  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de Mıṣr  vālīsi 

bulunmış idi. Ba‘dehu ma‘zūl1 oldı. Fī 14 Ẕi’l-ḥicce sene 1032. 

Çeşteci ‘Alī Paşa  yeñiçeri aġası iken Mıṣr  vālīsi olmış idi. Lākin ahālī-i Mıṣr 

ḳabūl itmeyüp rikāb-ı şeref-i intisāba maḥżar irsāl itmeleriyle tekrār ikinci 

def‘a2 Ḳara Muṣṭafā Paşa’ya ibḳā olındı. Fī 223 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1033. 

Ḳara Muṣṭafā Paşa ẟāniyen4 ibḳā olınup ba‘dehu ḳubbe vezāretiyle Ṣaruḫān  

ve Ḥamīd  cānibine ‘asker sürmege me’mūr olmış idi. Fī 18 Şa‘bān sene 1035. 

Geldükde ḳatl olındı. Fī-ḥudūd-ı sene 1036. 

Bayram Paşa  ḳubbe-nişīn iken Mıṣr  vālīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 9 

Muḥarrem sene 1038. 

Ṭabanıyaṣṣı Meḥemmed Paşa  mīr-āḫūr iken Mıṣr  ḥükūmeti tefvīż olınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 8 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1040. 

Mūsā Paşa  silaḥdār-ı şehriyārī iken eyālet-i Mıṣr  ile çıḳup ba‘dehu ‘azl olın-

dı. Fī 11 Ẕi’l-ḥicce sene 1040. 

1 ma‘zūl S: ‘azl H.

2 ikinci def‘a H: -S.

3 S 53a.

4 ẟāniyen H: ẟāniyen ikinci def‘a S.



387Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Ḫalīl Paşa bustāncıbaşı iken Mıṣr  eyāleti virilüp ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-

selḫ-i Ramażān sene 1042. 

Baḳırcı Aḥmed Paşa  mīr-āḫūr iken Mıṣr  vālīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 

25 Cumāde’l-āḫire sene 1045. 

Deli Ḥüseyn Paşa  ḳapudan iken Mıṣr  eyāletine naḳl olınup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 15 Cumāde’l-āḫire sene 1047. 

Sulṭān-zāde Cüvānḳapucıbaşı Meḥemmed Paşa  ḳubbe-nişīn iken Mıṣr  vālī-

si olup cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Mıṣr vālīsi bulundı.

Aġayān-ı Yeñiçeriyān

Çeşteci ‘Alī Aġa  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād Ḫānī’de yeñiçeri aġası 

bulınup ba‘dehu Mıṣr  vālīsi oldı. Fī 14 Ẕi’l-ḥicce sene 1032. 

Bayram Aġa  ketḫudābeglikden yeñiçeri aġası olup ba‘dehu vezāretle ḳub-

be-nişīn oldı. Fī-Muḥarrem sene 1033. 

Ḫusrev Aġa  silaḥdār-ı şehriyārī iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī-Muḥarrem sene 1036. 

‘Alī Aġa  çāvuşbaşı iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu Ḥaleb ’de fevt oldı. Fī-

Ẕi’l-ḳa‘de sene 1037. 

Ḫalīl Aġa  sipāhīler aġası iken yeñiçeri aġalıġına naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1038. 

Meḥemmed Aġa  -ketḫudā-yı Bāḳī Paşa- ba‘ż-ı ḫıdemātda istiḫdām olın-

duḳdan ṣoñra [51b] yeñiçeri aġası olup ba‘dehu Erzenü’r-rūm  eyāleti virildi. 

Fī-Şa‘bān sene 1038. 

Mostarī Muṣṭafā Aġa  ṭoġancıbaşı iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu Ḥaleb  

vālīsi oldı. Fī-Muḥarrem sene 1040. 

Süleymān Aġa  -ketḫudā-yı Ḫusrev Paşa- yeñiçeri aġası olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-selḫ-i Rebī‘ü’l-evvel sene 1041. 

Ḫaṭṭāṭ Ḥasan Aġa  mīr-āḫūr iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī-Receb sene 1041. 
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Ḥasan Ḫalīfe  muṣāḥib-i şehriyārī iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu ġuluvvi 

‘askerle ḳatl olındı. Fī-Şa‘bān sene 1041. 

Muṣṭafā Aġa  silaḥdār-ı şehriyārī iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī-Ramażān sene 1041.

Zorba Köse Meḥemmed Aġa  ketḫudā beg iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu 

ḳatl olındı. Fī-Ramażān sene 1043. 

Meḥemmed Aġa  sipāhīler aġası iken yeñiçeri aġalıġına naḳl olınup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-selḫ-i Ramażān sene 1044. 

Ḳara Muṣṭafā Aġa  sekbānbaşı iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu ḳapudan 

oldı. Fī 15 Receb sene 1045. 

Şāhīn Aġa  mīr-āḫūr iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu Bosna  eyāleti virildi. 

Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1046. 

Küçük Ḥasan Aġa  sekbānbaşı iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu Baġdād  vālī-

si oldı. Fī-Ramażān sene 1048. 

Bıyıḳlı Muṣṭafā Aġa  rikābdār-ı şehriyārī iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu 

Ḥaleb  vālīsi oldı. Fī-Ramażān sene 1049. 

Tekeli Muṣṭafā Aġa  mīr-āḫūr iken yeñiçeri aġası olup1 zamānında cülūs-ı 

hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  vāḳi‘ oldı.

1 S 53b.
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Ṣınfu’ş-şu‘arā’i elleẕīne inteḳalū ilā-raḥmetu’llāhi te‘ālā fī-hāẕihi’d-
Devleti’l-‘Aliyye1

Bu Devlet-i ‘Aliyye’de şi‘r ile şöhret-şi‘ār olup ‘ulemā-yı ‘iẓām ve meşā-

yiḫ-ı ẕevī’l-iḥtirām silkinde evṣāf-ı sa‘ādet-ittiṣāfları taḥrīr olınan kibār-ı sütū-

de-eṭvārdan mā‘adā ḫırāmān-ı ravża-i Rıḍvān olan şu‘arā-yı ṣāḥib-‘irfānuñ ter-

cemeleridür ki ḥurūf-ı teheccī üzre ẕikr ü beyān olınur:

Emīr 2 [Seyyid Meḥemmed]

Emīr Seyyid Meḥemmed  ibn Seyyid İslām. Medīne-i Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī ’den ẓuhūr ve “Emīr-i Eyyūbī ” dimekle meşhūr olup ṭarīḳ-ı ‘ilmīye 

‘azīmet ve Ebū Sa‘īd-zāde Aḥmed Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp 

devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı mun-

faṣıl olduḳdan ṣoñra sālik-i semt-i ḳażā ve ba‘ż-ı bilād-ı celīlede fermān-revā-

yı ḥükm ü imżā olmış idi. Pīr-i fānī iken biñ otuz beş senesi ḫilālinde dār-ı 

fenādan güẕer ve ‘ālem-i ‘uḳbāya sefer eyledi.

Merḥūm-ı merḳūm ‘ilm ü ‘irfān ile ma‘lūm, gül-deste-bend-i şükūfezār-ı 

ma‘ārif, pīrāye-i ḥadīḳa-i ẓarā’īf ü leṭā’īf, şi‘rde mükemmel Dīvān ’ı ve ma‘rifetle 

ḫaylī nām ü şānı var idi. Bu eş‘ār-ı belāġat-şi‘ār nezāket-i ṭab‘ın iş‘ār ider:

Naẓm

Eşk-i ‘āşıḳdan yigindür didiler ırmaġlar

Yardan uçurdılar āb-ı revānı ṭaġlar

Ve lehu3

Ter düşdi meclis [içre] meger bādeden ‘araḳ 

Ḫaylī dem oldı bezmimüze baṣmadı ayaḳ

1 “Devlet-i Aliyye’de (yüce devlette) Allah Te‘alâ’nın rahmetine kavuşanlar.”

2 Emīr S: -H.

3 Ve lehu S: -H.
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Ve lehu1

Ehl-i diller göñlüne girdüm sirişkümle Emīr

Ḫākler seyl ile irer ḳa‘rına deryālaruñ

Baḫşī 2 [Selanikī Meḥemmed]

Baḫşī, Selanikī Meḥemmed Efendi ’dür. Ṣadru’l-ifāde Ġanī-zāde Nādirī 

Meḥemmed Efendi ’nüñ āsitānesine intisāb ve şeref-i mülāzemetlerin iktisāb 

eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve kitābetleri 

ḫıdmetiyle meşġūl iken biñ otuz sekiz senesi ḥudūdında maḥmiyye-i Ḳosṭanṭı-

niyye ’de nā-kām u nā-ümīd ‘azm-i nüzhetgāh-ı cāvīd eyledi. Bu beyt güftār-ı 

dürer-bārlarındandur:

Beyt

Geçmezse ne ġam ṭop-ı elem cān-ı nizāra

Bir ḥıṣn-ı ḥaṣīn oldı beden şehr-i Revān’a [52a]

Pendī 3 [Meḥemmed]

Pendī Meḥemmed Çelebi . Maḥmiyye-i İstanbul ’da mutaṣarrıf-ı cihet-i 

imāmet iken biñ ḳırḳ beş4 senesi ḫilālinde ‘ālem-i ervāḥa rıḥlet eyledi. Bu beyt 

anuñdur: 

Beyt

‘Adūnuñ ḫırmen-i ‘ömrini berbād itmedür ḳaṣdı

Elinden nesne gelmezse eger Pendī’nüñ eyler āh

Beyāżī 5 [Vardarī Meḥemmed]

Beyāżī, Vardarī Meḥemmed Efendi ’dür. ‘Ulemā-yı kirāmuñ birinden mülā-

zım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medrese-

den ma‘zūl iken biñ otuz altı tārīḫinde masḳaṭ-ı re’si olan Vardar Yeñicesi ’nde 

fevt oldı. Bu iki beyt anuñdur:

1 Ve lehu S: -H.

2 Baḫşī S: -H.

3 Pendī S: -H.

4 biñ ḳırḳ beş H: biñ ḳırḳ S.

5 Beyāżī S: -H.
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Naẓm

‘Arż eyle metā‘-ı dili dildāra düşerse

Yirine düşer ol yüzi gülzāra düşerse

Yaşum gibi gözden bıraġup itme fütāde

Gāhīce naẓar eyle dil-i zāra düşerse

Beyāżī-i Dīger 1 [Edrinevī Sipāhī Meḥemmed]

Beyāżī-i dīger, Edrinevī Sipāhī Meḥemmed Beg ’dür. Biñ otuz dört senesi 

ḥudūdında fevt oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Yola düşmiş ser-i kūyuñ hevāsıyla meh ü ḫurşīd

Birisi ṣubḥdan gitmiş biri aḫşāmdan çıḳmış

Beyānī 2 [İstanbulī Sipāhī Meḥemmed]

Beyānī, İstanbulī Sipāhī Meḥemmed Beg ’dür. Biñ otuz sekiz tārīḫinde fevt 

oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt3

Budur lāyıḳ olan şāhum cihānda ehl-i ‘irfāne

Ki yaḳduġı çerāġ üstine dā’im ola pervāne

Ḥüseynī 4 [Edrinevī Sipāhī Ḥüseyn]

Ḥüseynī, Edrinevī Sipāhī Ḥüseyn Çelebi ’dür. Biñ otuz dört senesi ḫilālinde 

vāḳi‘ Baġdād  Seferi ’nde eẟnā-yı rāhda fevt oldı. Bu şi‘r güftārındandur:

Naẓm

Semend-i nāza o nev-res süvār olur giderük

Kemend-i zülfine diller şikār olur giderük

1 Beyāżī-i dīger S: -H.

2 Beyānī S: -H.

3 S 54a.

4 Ḥüseynī S: -H.
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O māh burc-ı şerefden henūz doġmışdur

Şu‘ā-ı mihr-i ruḫı tābdār olur giderük1

Viṣāli bāġına yāruñ irem diyü her sū

Sirişk-i dīdelerüm cūybār olur giderük

Ḥayretī 2 [Burusevī Meḥemmed]

Ḥayretī, Burusevī Meḥemmed Efendi ’dür. ‘Ulemā-yı ‘aṣra ḫıdmet ve birin-

den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl ve ḫāric elli rütbesine muntaẓır-ı vuṣūl iken biñ otuz ṭoḳuz 

senesi ḥudūdında masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳūmede fevt oldı. Bu iki 

beyt anuñdur:

Naẓm

Reh-i ‘ışḳuñda ḳodum başumı cānum ḳaldı

Luṭf it ey ġamze-i dil-ber anı da bir yola ḳo

Ve lehu

Ḫāneme gel diyü ṭutdum dāmen-i yārı hele

Ey dil-i bī-çāre sa‘y it ṭutduġuñ āsān gele

Ḫaylī Beg el-Burusevī 3 [Aḥmed]

Ḫaylī, maḥrūsa-i Burusa  sükkānından olup zümre-i sipāhiyāndan Kej-

dehān İbrāhīm Beg ’üñ ferzend-i necībi Aḥmed Çelebi’dür. Sinn-i temyīze resī-

de olduḳda pederi ṭarīḳına meylān ve dāḫil-i zümre-i sipāhiyān olup ser-men-

zil-i ser-bāzān-ı ġuzāta at sürmişdür. Bir müddetden ṣoñra sipāh kātibi olup 

biñ ḳırḳ tārīḫinde vezīr-i memleket-ārā Ḫusrev Paşa  ile Baġdād -ı bihişt-ābād 

Seferi ’ne ‘azīmet idüp maḥall-i muḥārebede kendilerüñ na‘t-ı sulṭān-ı kevneyn 

içün iḫtirā‘ eyledükleri altmış yedi beyt ḳaṣīde-i nūniyyeleri āḫirinde bu beyt-i 

maṭbū‘ı ki:

1 H nüshasında bu beyit yoktur.

2 Ḥayretī S: -H.

3 Ḫaylī Beg el-Burusevī S: -H.
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Beyt

Duymaya cān-ı ża‘īfüm sekerāt-ı mevti

Olmayam nūş idicek cām-ı memātı sekrān

mażmūnı üzre farḳ-ı serine bir ḳurşun iṣābetiyle zümre-i şühedāya ayaḳdaş ol-

mışlardur. İmām-ı A‘ẓam  ḥażretlerinüñ ḳadem-i şerīfleri ḳurbinde medfūndur. 

Vefātına şu‘arā-yı tāze-zebānuñ mümtāzı Cevrī Çelebi  bu gūne tārīḫ-perdāzī 

olmışdur:

Naẓm

Olup leb-teşne Ḫaylī Kerbelā’da ḫūn-ı a‘dāya

Şehādet cāmını nūş eyleyüp kām-ı dilin buldı

Bu mātemgāh-ı fānīden güẕār itdükde tārīḫin

Didi hātif beḳāya göçdi Ḫaylī menzilin buldı1 

Merḥūm-ı mezbūr ma‘ārif ile meşhūr, ḫandān-rūy u laṭīfe-gūy, cerī vü 

cesūr, şedīd2 ü ġayūr idi. Müretteb ü mükemmel Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu 

ebyāt andan nümūnedārdur:

ez-Ḳaṣā’id-i Na‘t-ı Şerīf

Vechi vār teşne-i āb-ı keremüñ olsa cihān

Ki yüzüñ ṣuyına ḫalḳ oldı senüñ kevn ü mekān [52b]

Bildi çün ḫilḳatine bā‘iẟ olan ẕātuñdur

Oldı ser-geşte o şevḳ ile sipihr-i gerdān

Sensin ol nūr-ı Ḫudā kim iki ednā ẕerreñ

Biri māh oldı cihānda biri mihr-i raḫşān

Sensin ol şem‘-i şebistān-ı Ḫudā kim Cibrīl

Oldı pervāne-ṣıfat şevḳuñ ile raḳṣ-künān

ى 1 ی    א כ א  ى   د
2 şedīd S: -H.



394 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Sensin ol fāris-i meydān-ı nübüvvet ki ḳaçan

Ḥaḳ resūl olduġuña istedi a‘dā burhān

Māha barmaġla işāret ḳılup itdüñ ẓāhir

‘Arṣa-i mu‘cizede ṣıfat-ı gūy u çevgān

Göricek şa‘şa‘a-i mihr-i kef-i pertābuñ

Sīne-çāk oldı o dem şevḳ ile māh-ı tābān

Gösterüp devr-i ḳamerde niçe yüzden i‘cāz

Eyledüñ gün gibi ‘ālemlere ḥaḳ dīni ‘ıyān1

ez-Ġazeliyyāt

Pervāneñ iken ḳadrini bil Ḫayli-i zāruñ

Mūmlar yaḳasın bulmayasun sen anı cānā2

Ve lehu

Vuṣlat-ı cānāneye māni‘ olurmış dem-be-dem

Çoḳ girer araya bir gün pīrehen başdan çıḳar

Ve lehu

Hem piyāle nāmı hem peymāne olsa vechi var

Ḳul ḳaravaş oldı saña ey şeh-i ḫūbān ḳadeḥ3

Ve lehu

Ṭaġılup kerem elüm maḥv olmaġa ṭūfān-ı ġam

Ṣabr-ı Eyyūb ister ey rūḥ-ı revānum ‘ömr-i Nūḥ4

Ve lehu

Urduḳça cefā ḳaṣrına sen nāz ile bünyād

Ḳalbüm yıḳılup ḫāṭır-ı a‘dā olur ābād5

1 S 54b.

2 S nüshasında bu beyit yoktur.

3 S nüshasında bu beyit yoktur.

4 S nüshasında bu beyit yoktur.

5 S nüshasında bu beyit yoktur.
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Ve lehu

La‘l-i şīrīnüñ ümīd itse ‘aceb mi ḫaste-dil

N’eylesün olsun mı ey rūḥ-ı revān cāndur umar1

Ve lehu

N’ola el üzre ṭutarsa bizi dā’im rindān

Bādeveş ayaġa düşmek iledür ḥürmetimüz2

Ve lehu

İrse tāb-ı mihr-i ‘ışḳuñdan dil-i nālāna feyż

Döndürür ol ẕerreyi ḫurşīd-i nūr-efşāna3

Ve lehu

La‘lini būs it diyü ol gözleri mestānenüñ

Dil ṣoḳar dā’im ṣurāḫī aġzına peymānenüñ4

Ve lehu

O şūḫ-ı tāze ḳaçan gelse bāġa nāz iderek

Ayaġına dökilür cūylar niyāz iderek 

Ve lehu

Āteş-i ruḫsārı şevḳıyle dinildi dil-berüñ

Sūznāk olsa n’ola ey dil senüñ şi‘r-i terüñ

Kākül-i dil-ber gibi ‘aḳluñ perīşān ideli

Bildiler ey ‘āşıḳ-ı sevdāzede derd-i serüñ

Şöyle yandır āteş-i ‘ışḳa vücūduñ Ḫayliyā

Bulmaya a‘dā gözine çekmege ḫākisterüñ

1 S nüshasında bu beyit yoktur.

2 S nüshasında bu beyit yoktur.

3 S nüshasında bu beyit yoktur.

4 S nüshasında bu beyit yoktur.



396 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Ve lehu

Al tīġa urup gerçi raḳībe naẓar itdüñ

Ḳaṣduñ ben idüm sen anı cānā siper itdüñ

Geh dergehüñe geh der-i hicrāna düşürdüñ

Derdüñle beni pādişehüm derbeder itdüñ

Aġyāra elüñ öpdürüp ey ḳadd-i çenārum

Derd-i dil-i ‘uşşāḳa yine beş beter itdüñ

Ḳocdurmaz idüñ çünki belüñ Ḫayli-i zāra

Ey serv niçüñ yoḳ yire ḳaddüñ kemer itdüñ

Ve lehu

Dildārumı n’itdüñ diyü aġyāra yapışdum

Gördüm ki güle irmez elüm ḫāra yapışdum

O kār-ı mey-i ‘ışḳuñ ile sāyeveş ey dil

Geh yollara düşdüm gehi dīvāra yapışdum

Ey kāküli sünbül bir işüm çıḳmadı başa

Gerçi ġam-ı gīsūñ ile çoḳ kāra yapışdum

La‘lüñ ṭaleb eylerken elüm zülfüñe degdi

Bir genc-i nihān ister iken māra yapışdum

Dāġum çoġalup kār-ı ġam-ı ‘ışḳla Ḫaylī

Bir müflis iken dirhem ü dīnāra yapışdum

Ve lehu

Alup dökmekdedür deryā-yı dilden āb-ı ma‘nāyı

Derūn-ı nādirān-ı ḫāmeye dūlāb-ı endīşem1

1 S nüshasında bu beyit yoktur.
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Ve lehu

Yād idüp aġyārı ben ḫāki ferāmūş eyleme

Olma bīgāne ḳadīmī āşināña yād içün1

Ve lehu

Ḳızarmış lāleāsā ruḫları var ise reng aldı

O ḫūnı Ḫayli-i zāruñ vücūd-ı dāġdārından2

Ve lehu

Gözlerüñ göñlüm alup yir ḳomadı tedbīre

İki āhū bes imiş pādişehüm bir şīre

Görmedi Ḥażret-i Yūsuf bu cemāli düşde

Ḥüsnüñ ey māh nice ḳābil olur ta‘bīre

Çünki la‘lüñ ḳodı dil zülfüñe meyl itdi senüñ

Şerbet uṣlatmaz o dīvāneyi çek zencīre

Ḥüsni insānı ‘aḳıl dā’iresinden çıḳarur

Yoḫsa çekmek ne idi ol periyi tesḫīre [53a]

Ṣanma ey Ḫayli çeker dīdesine kuḥl-i siyeh

‘Āşıḳ öldürmek içün zāġ virür şemşīre

Ve lehu

Da‘vā-yı ‘ışḳa her sözüm olurdı bir güvāh

Bir kere söyledüp sözümi diñlese o şāh

Seyr-i cemāle kākülinüñ māni‘ olması

Şāhid degül mi olduġına baḫtımuñ siyāh3

1 S nüshasında bu beyit yoktur.

2 S nüshasında bu beyit yoktur.

3 Bu beyitten sonra Revan 1446 vr. 55b, Hamidiye 939 vr. 47b’de şu beyit yer almaktadır:

  Ḫaylī ḳapuña geldi yeter cevr-i bī-sebeb

  Ḳalmaz ṭavāf-ı Ka‘be ḳılanlarda ḫod günāh
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Ve lehu

Ḥabs itse ‘aceb mi anı dil meclis-i tende

Tīr-i sitemüñ aña neler itdi geçende1

Ve lehu

Hergiz bir naẓar yanuñdan ayırma şehā beni2

Biñ cevr iderseñ eyle hemān göreyin seni3

Ve lehu

Teni pā-māl-i şeb-dīz-i melāmet ḳılmadın gerdūn

Ayaḳlandur bizi sāḳī yetişdür cām-ı gül-gūnı4

Ve lehu

Vezān it bād-ı āhuñ geşt iderken kūy-ı cānānı

Ṣalındurmaḳ ise maḳṣūduñ ol serv-i ḫırāmānı

Degüldür ḫātem-i la‘linde yir yir ḫaṭṭ-ı nev-bāruñ

Temāşā ḳılmaḳ ister mūrlar mühr-i Süleymān’ı

Ve lehu

‘İşret eyler diyü ḫār u ḫas ile verd-i teri

Ġonçeden geldi seḥer bülbüle aġız ḫaberi

Ḥıfẓ ider gülşen-i kūyuñ diyü ey ġonçe-dehen

Ḳılıcın ṣaldı ṣabā sūsen-i bāġuñ seḥerī

Görinen nergis-i pür-jāle degül ‘ışḳuñ ile

Aġlayu aġlayu çıḳdı çemenüñ dīdeleri

Ḳan idüp eşk-i terüm sīnemi çāk eylersen

Dōstum saña mı ıṣmarladılar baḥr ü beri

1 S nüshasında bu beyit yoktur.

2 Bu mısrada vezin aksamaktadır.

3 S nüshasında bu beyit yoktur.

4 S nüshasında bu beyit yoktur.



399Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Zülfi sevdāsına bel baġlayalı ol ṣanemüñ

İki yirden ḳuşanur Ḫayli-i şeydā kemeri

De’bī 1[Küfrī Ḥüseyn]

De’bī, zümre-i yeñiçeriyāndan Küfrī Ḥüseyn Çelebi’dür. Biñ ḳırḳ ṭoḳuz 

tārīḫinde İstanbul ’da fevt oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Nuḳre-i eşki çıḳar dā’im gözinden sürḫ-fām

Var ise ḳullābdur aġyār-ı bed-ḫū dostum

Deştī 2 [Ḳonevī Dervīş ‘Abdü’l-ḥay]

Deştī, Ḳonevī Dervīş ‘Abdü’l-ḥay’dur. Diyār-ı ‘Acem ü Hind’e seyāḥat it-

dükden ṣoñra masḳaṭ-ı re’si olan Ḳonya ’da vāḳı‘a3 āsitāne-i Mevlānā ’da iḳāmet 

üzere iken biñ ḳırḳ senesi ḥudūdında dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i ‘uḳbāya 

‘azīmet eyledi. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Rā ḳaşlarını ‘āşıḳa her dem dürer büker

Olmasa dil-rübālaruñ işte bu rāları4

Rāmī 5 [‘Abdu’r-raḥmān]

Rāmī, ṣuḍūr-ı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de masṭūr olan Sünbül ‘Alī Efendi  merḥūmuñ ferzend-i ercmendi ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi’dür. Ba‘del-mülāzemet devr-i merātib iderek pāye-i erba‘ī-

ne vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ ḳırḳ ṭoḳuz senesi ḫilālinde 

İstanbul ’da fevt oldı. Bu iki beyt güftār-ı dürer-bārlarındandur:6

1 De’bī S: -H.

2 Deştī S: -H.

3 vāḳı‘a S: vāḳi‘ H.

4 S 55a.

5 Rāmī S: -H.

6 güftār-ı dürer-bārlarındandur S: güftārındandur H.
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Naẓm

Yıllar geçer ki vāḳı‘ada görmezüz seni

Kendüñ gibi ḫayālüñi bīgāne eyledüñ

Bāl ü perümde ḳalmayıcaḳ ẕerrece mecāl

Şem‘-i cemāl-i ḥüsnüñe pervāne eyledüñ

Zārī 1 [Noḳṭa-zāde Ca‘fer]

Zārī, İstanbulī Noḳṭa-zāde Ca‘fer Çelebi’dür. Zümre-i yeñiçeriyāndan iken 

ṭarīḳa-i Gülşeniyye’den bī‘at ve Mıṣr -ı Ḳāhire ’de zāviye-i Gülşeniyye ’ye hicret 

eyleyüp biñ ḳırḳ tārīḫinde belde-i merḳūmede ‘ālem-i ‘uḳbāya rıḥlet eyledi. Bu 

beyt anuñdur:

Beyt

Bu şeb ol dil-ber-i ‘ālī-cenābı ḫˇābda gördüm

Öñinde ‘arż-ı ḥāl itdüm ayaġına yüzüm sürdüm

Şerīfī 2 [Kefevī ‘Abdü’l-kerīm]

Şerīfī, Kefevī Seyyid ‘Abdü’l-kerīm Efendi’dür. Ṭarīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve 

‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i 

mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra sālik-i meslek-i ḳażā 

ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā olmış idi. Biñ ḳırḳ ṭoḳuz senesi ḫilālinde 

İstanbul ’da fevt oldı. Bu beyt güftārındandur:

Beyt

O perī ḫāṭır-ı ma‘mūrumı vīrān ister

Ġamla ünsiyyetümi her dem ü her ān ister

Ṭab‘ī 3 [Meḥemmed]

Ṭab‘ī, ‘ulemā-yı devlet-i Sulṭān ‘Oẟmān Ḫānī’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de 

merḳūm Edībī ‘Alī Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı kihter-i ercmendi Meḥem-

1 Zārī S: -H.

2 Şerīfī S: -H.

3 Ṭab‘ī S: -H.
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med Efendi’dür. Ba‘de’l-mülāzemet devr-i merātib iderek ḳırḳ [53b] aḳçe med-

reseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ üç senesi ḥudūdında vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ve ‘azm-i 

beḳā-yı cāvidānī eyledi. Bu iki beyt güftārındandur:

Naẓm

Şikār itdüñ göñül murġın hemān ḫˇār olduġum ḳaldı

Esīr-i bend-i fitrāk ü nigūnsār olduġum ḳaldı

Ne öldürdüñ ne āzād eyledüñ murġ-ı dil-i zārı

Miyān-ı dām-ı zülfüñde giriftār olduġum ḳaldı

‘Alīmī 1 [Çorlılı Ḳāsım]

‘Alīmī, Çorlılı Ḳāsım Efendi’dür. Ba‘de’l-mülāzemet devr-i medāris-i mu‘tā-

de ile ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra ṭarīḳ-ı 

ḳażāya sülūk eyleyüp biñ otuz yedi tārīḫinde Aydos  ḳaṣabasında ḳāḍī iken fevt 

oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Bī-çāre ‘Alīmī de ḳulumdur dimez olduñ

Bu cevre nedür bā‘iẟ ü bādī diye cānā

‘Ārifī [Sa‘ādet Giray] 

‘Ārifī, Ḳırım  ḫānı iken biñ yedi tārīḫinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī eyleyen Ġāzī 

Giray ’uñ ferzend-i kihteri2 Sa‘ādet Giray ’dur. Biñ ḳırḳ beş senesi ḥudūdında 

birāder-i mihteri ‘İnāyet Giray  ḫān iken ‘iṣyān üzere olan mīrzālardan biri 

merḳūmı şehīd itmiş idi3. Bu iki beyt anuñdur:

Naẓm

Ġamzeñ girişme ḫayline sulṭān-ı fitnedür

Çāh-ı ruḫuñ fütādeye zindān-ı fitnedür

1 ‘Alīmī S: -H.

2 kihteri S: kemteri H.

3 itmiş idi H: itmişdür S.
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Cān u dil oldı küştesi şemşīr-i ġamzenüñ

Raḥm eyle anlara ki şehīdān-ı fitnedür

[Ḳavlī ]1 [Ergenevī Dervīş Muṣṭafā]

Ḳavlī, zümre-i dervīşān-ı Bektaşiyān’dan Ergenevī Dervīş Muṣṭafā’dur. Biñ 

otuz iki tārīḫinde ḳaṣaba-i merḳūmede fevt oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

O meh-i bedr-i dücā va‘de-i dīdār itdi

Ḳavliyā bu gice gözden ṣavagör uyḫuyı

Kerīmī 2 [‘Abdü’l-kerīm]

Kerīmī, Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ  meşāyiḫı ‘idādında tercemesi Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Şeyḫ Ya‘ḳūb Efendi -zāde Şeyḫ Sinān Efendi ’nüñ maḫ-

dūm-ı ercmendi ‘Abdü’l-kerīm Efendi’dür. Ṭarīḳ-ı ‘ilme sevḳ-ı rāḥile-i ‘azīmet 

ve Şeyḫü’l-İslām Bustān-zāde Meḥemmed Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

eyleyüp devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl3 olduḳdan ṣoñra 

semt-i ḳażāya rāżī ve Rūmili  ḳalem-revinde birḳaç manṣıba ḳāḍī olmış idi. Biñ 

ḳırḳ dört senesi ḥudūdında fevt oldı. Bu ebyāt güftārındandur:

Naẓm

Ġayra dil virmeyüp eylerse saña n’ola4 naẓar

Sendedür göñli gözi ‘āşıḳuñ ey nūr-ı baṣar

Ve lehu

Ol āhūyı eger mestāne ṣayd idüp düşürdüñse

Bu ‘ālem ṣaydgāhında anuñ gibi şikār olmaz

Ve lehu

Ögme şarābı ẕemm idüp efyūnı sāḳiyā

Açdurma ehl-i keyfe ḳutunuñ kapaġını

1 Bu biyografi S nüshasında yoktur.

2 Kerīmī S: -H.

3 S 55b.

4 saña n’ola H: n’ola saña S.
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Nāzükī 1 [İstanbulī Meḥemmed]

Nāzükī, İstanbulī Meḥemmed Efendi’dür. Ṣadr-ı vālā-ḳadr Bustān-zāde 

Meḥemmed Efendi  āsitānesine intisāb ile şeref-i mülāzemetlerin iktisāb ey-

leyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı 

munfaṣıl olduḳdan ṣoñra sālik-i semt-i ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā 

olmış idi. Biñ otuz iki senesi ḥudūdında Erek  ḳaṣabası ḳāḍīsi iken fevt oldı. 

Mezbūr ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile meşhūr idi. Müretteb ü mükemmel Dīvān ’ı 
vardur. Bu eş‘ār güftār-ı dürer-bārındandur:

Naẓm

Ṣaḳınsun āteşinden bu dil-i pür-tāb u sūzānuñ

Yüzi ṣuyıyla ṭursun dōstum şemşīr-i bürrānuñ

Ve lehu

Alalum naḳd-i dil ü cān ile ‘ışḳ-ı yārı

Neye mālik olur ey dil görelüm aġyārı

Ve lehu

Elinde ġonçe ṭurmadı nihālüñ ‘īşe ruḫṣatdur

Bahāruñ ḥükmini virdi yine nev-rūz-ı sulṭānī

Nef‘ī 2 [‘Ömer]

Nef‘ī, Erzenu’r-rūmī ‘Ömer Beg’dür. Dīvān-ı hümāyūn-ı sulṭānīde ma‘den 

muḳāṭa‘acısı olmış idi. Ṭab‘ı hicv ü tezyīfe mā’il olmaġın biñ ḳırḳ dört 

Şa‘bān’ında cizye muḥāsebecisi iken ġażab-ı ḫusrevānīye maẓhar olmaġla ḳatl 

olınup [54a] deryāya atılduḳda zamānesi şu‘arāsından biri ber-vech-i ta‘miye 

bu tārīḫi dimişdi:

Beyt

Nā-gehān bir ekisikli didi tārīḫin

Āh kim ḳıydı felek Nef‘i gibi üstāda3

1 Nāzükī S: -H.

2 Nef‘ī S: -H.

אده 3 כ  כ ا ى  آه כ 
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Tārīḫ-i Dīger

Geçdi Sihām-ı Ḳażā1

Türkī ve Fārsī müretteb ü mükemmel Dīvān -ı eş‘ārı ve hicv ü hezliyyātda 

Sihām-ı Ḳażā  nām güftārı vardur. Bu eş‘ār Dīvān-ı belāġat-şi‘ārından intiḫāb 

olındı:

ez-Ḳaṣā’id

Her ma‘nī-i laṭīf ki cāndan nişān virür

Ta‘bīr idince ṭab‘um anı naẓma cān virür

Her naẓm-ı dil-firīb ki benden ṣudūr ider

Lafẓı cemāl-i şāhid-i ma‘nāya ān virür

Ṭab‘um ‘arūs-ı ma‘nāya meşşāṭalıḳ ider

Endīşem āyīne ḳalemüm sürmedān virür

Ve lehu
Cūyları devr iden ṭarf-ı çemenzārī yaḫūd

Mā’i pervāz ile naṭ‘ olmış yeşil ḫārā mıdur

Vaṣf-ı bū-yı ḫulḳı mı saṭr-ı ḫaṭ-ı şā‘irde yā

Mevc-i deryā-yı süḫanda ‘anber-i sārā mıdur

Ma‘ni-i rengīn mi lafẓ-ı ābdārumda yāḫūd

Sāġar-ı mīnāya ḳonmış lālegūn ṣahbā mıdur

Ve lehu

Dil-teşne cihān meşreb-i pākindeki luṭfa

Gūyā çemen-i ‘āleme bir āb-ı revāndur

Gūyā ki gülistān-ı süḫandur bu ḳaṣīdem

Her nüktesi bir ġonçe-i bī-ḫār u ḫazāndur

א 1 אم  ی  כ
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Her mıṣra‘ı yā bir ṣanem-i nev-ḫaṭ-ı mevzūn

Endīşe-i bārīkim aña mūy-ı miyāndur

Ve lehu

Ṣanmañ ki felek devr ile şāmı seḥer eyler

Her vāḳı‘anuñ ‘āḳıbetinden ḫaber eyler

Gerdūn meger āsūde midür kendi kederden

Devrān aña da mihrini pür-nīşter eyler

Gün başına bir ḫil‘at-i dībā virür ammā

Dāmānını ālūde-i ḫūn-ı ciger eyler

Ve lehu

Ol nükte ki endīşesi taḥḳīḳ-nümādur

Mażmūn-ı ḫaṭ-ı dil-ber-i ferḫunde-liḳādur

Ya‘nī ki ḥaḳīḳatde ruḫ-ı pāk-i ḫaṭ-āver

Ehl-i naẓara nüsḫa-i esrār-ı Ḫudā’dur1

Dil baġlamazuz biz girih-i zülfine zīrā

Āzāde sere ḳayd-ı ta‘alluḳ ne belādur

Ammā ki ḫayāl-i ḫaṭı gitmez gözimüzden

Gūyā ki ġubār-ı der-i ṣadru’l-vüzerādur

Bād-ı çemen-i ḫulḳı ki bir şemmesi anuñ

Ser-māye-i bū-yı dem-i müşkīn-ṣabādur

Bir mülke güẕār itse ṣanur ḫalḳı o mülküñ

Olduḳları yir memleket-i Çīn ü Ḫıṭā’dur

1 S 56a.
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Ey ṣaf-der-i Cem-kevkebe kim cevher-i medḥüñ

Pīrāye-i şemşīr-i zebān-ı şu‘arādur

Taḳlīd ile olmaz bu ḳadar leẕẕet-i güftār

Bu lehçe-i pākīze baña dād-ı Ḫudā’dur

Ve lehu

‘Uḳde-i ser-rişte-i rāz-ı nihānīdür sözüm

Silk-i tesbīḥ-i dür-i seb‘a’l-meẟānīdür sözüm

Āyet-i nūn ve’l-ḳalem1dür muṣḥaf-ı sīnemde yā

Rüstem-i endīşemüñ tīr ü kemānıdur sözüm

Bir gülistāndur ḫayālüm dil şüküfte bülbüli

Ol gülistānuñ laṭīf āb-ı revānıdur sözüm

Bir şebistāndur devātum ḫāme rengīn ḫādimi

Ol şebistānuñ ‘arūs-ı dilsitānıdur sözüm

Ḫāk-i pāyüm sürme eylerse ‘aceb mi rūzgār

‘Unṣur-ı rūḥ-ı Kemāl-i Iṣfahānī’dür sözüm

Ve lehu

Bahār irdi yine düşdi leṭāfet gülsitān üzre

Yine oldı zemīnüñ luṭfı ġālib āsmān üzre

Yine her lāle bir şem‘-i mu‘anber yaḳdı devrinde

Seḥāb-ı ‘anber-efşān oldı peydā būstān üzre

Yine çıḳdı beyāża naḳşı her serv-i gül-endāmuñ

Ṣarıldı yāsemen şāḫ-ı nihāl-i erġavān üzre

1 Kur’ân-ı Kerîm, Kalem Sûresi 68/1, ﴾وَن ُ ُ ــ ْ َ א  َ ِ َو َ َ ْ -Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıkla“ ﴿ن َوا

rına andolsun ki,”
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İder şāh-ı bahāruñ dirhem-i bī-sikkesin cārī

Döker ezhār-ı bādāmı ṣabā āb-ı revān üzre

Dizildi ḳaṭre-i şebnem ser-ā-pā berg-i sūsende

Ḳaṭār-ı cevher-i ma‘nā gibi tīġ-ı zebān üzre

Ve lehu

Ṣabā çevgān idince ṭurre-i pertāb-ı dildārı

Gelüp ‘āşıḳlaruñ bir yire ṭop oldı dil-i zārı

Görüp dūd-ı derūnın ḫalḳa ḫalḳa bülbül-i zāruñ

Hevādan ögrenür murġān-ı gülşen ‘ilm-i edvārı [54b]

Degüldür lāle yir yir ẓāhir oldı andan āteşler

Zamāne ṭutdı çarḫ-ı āftāba tīġ-ı kühsārı

ez-Ġazeliyyāt

Öyle mi nāzük geçer ol ġamze-i cādū-firīb

‘Āşıḳa zaḫm urduġın idrāk ide anuñ raḳīb

Ve lehu

Göz ucıyla ‘āşıḳa ki luṭf ider gāhī ‘itāb

Bir su‘āle yir ḳomaz ol ġamze-i ḥāżır-cevāb

Ve lehu

Bir yüzden olur yār ile üslūb-ı maḥabbet

Ḫaṭṭıyla irişdi hele mektūb-ı maḥabbet

Gūy-ı ẕaḳanuñ seyr ideli mā’i ḳabāda

Aġdı göge ḫurşīd gibi ṭōb-ı maḥabbet

Ve lehu

Felekde miẟli yoḳ bir māh-ı mihr-efrūzımuz vardur

Güzel sevmekde ey dil ṭāli‘-i fīrūzımuz vardur
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Ve lehu

Bāde-i ‘ışḳa ḫum olmış bir ṭabī‘atden çıḳar

‘Ālemi mest itse ey Nef‘ī n’ola eş‘ārımuz

Ve lehu

Yine sen istedigüñ yirde gezersin güzelüm

Cismimüz yoḳ yire yoluñda hemān ḫāk iderüz

Ve lehu

Olduḳ esīr-i nīm-nigāh teġāfülüñ

Bir ḳayda daḫı düşmeyelüm çözme kākülüñ

Ve lehu

Sīnemi deldi müjeñ oḳları çoḳ cānuma dek

Söyle ebrū-yı kemāndāruña ṭutsun çekerek

Ve lehu

Ṭūṭi-i mu‘cize-gūyem ne disem lāf degül

Çarḫıla söyleşemem āyinesi ṣāf degül

Ve lehu

Biñ var ola hicrānuñ ile sīnede dāġum

Çoḳdur güzelüm devlet-i ‘ışḳuñda çerāġum

Şevḳ-ı mey-i la‘lüñle ḳadeḥ gitmez elümden

Mey-ḫāneye varınca yire degmez ayaġum

Ve lehu

Bend oldı görince o şehüñ zülf-i dü-tāsın

Āḫir yelerek bād-ı ṣabā buldı belāsın

Ve lehu

Nice bir dil ġam-ı zülfüñle perīşān olsun

Göreyin zülfüñi kim ḫāk ile yeksān olsun
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Ve lehu

Ḳalmazsa ger ol gūşe-i dāmān elimüzde

Elden ne gelür çāk-i girībān elimüzde

Ve lehu

Kākülüñ de çıḳdı başdan fikr-i dūr-ā-dūr ider

Pāyüñe yüz sürmege zülf-i semensālar gibi1

Hāşimī 2 [Burusevī Meḥemmed]

Hāşimī, Burusevī Seyyid Meḥemmed Çelebi’dür. ‘Ulemā-yı kirāma ḫıdmet 

ve birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra ḳużāt-ı sencīde-ṣıfāt zümresine vuṣūl 

bulmış idi. Biñ otuz yedi senesi ḫilālinde İstanbul ’da fevt olduḳda Kesbī Çelebi  

bu gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Hāşimī geçdi sürūr-ı şu‘arā3

Mezbūr ma‘ārif ile meşhūr olup ḫoş-edā şā‘ir olduġından mā‘adā tārīḫ-gūy-

luḳda daḫı mahāreti ẓāhir idi. Müretteb Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu ebyāt andan 

nümūnedārdur:

Naẓm

O mihrüñ ruḫları vaṣfında maṭla‘lar idüp inşā

Cemāli semtine yüz ṭutdum ol dem medḥ ile gūyā

Ve lehu

Cihānda ‘ilm kefde gösterürdüm ben yed-i beyżā

Eger el iline baḳar diyü ṭa‘n itmese a‘dā

1 S 56b.

2 Hāşimī S: -H.

ا 3 ور  ی  א כ   
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Ve lehu

Midādı āb-ı ḥayvān olmış enfāsı dem-i ‘Īsā

Bölük kātibleri şimdi iderler mürdeler iḥyā

Ve lehu

Geçerken cām-ı mey ṣundum gelüp nūş itdi ol āfet

Gelince böyle gelse ādemüñ ayaġına devlet

Ve lehu

‘Āḳıl iseñ rızḳ içün gerdūn-ı dūna egme ser

Āsyābāsā yüri var etmegüñ ṭaşdan çıḳar

Ve lehu

Muḳīm-i ḫāne-i dil dā’imā fikr-i viṣālüñdür

Göñülde ġayrı kimse ẓann iderseñ ol ḫayālüñdür

Ve lehu

Baña pā-būsı yeter sīnesin ister eller

Kāmil ayaḳda ḳalur nāḳıṣ olan ṣadra geçer

Ve lehu

Raḳībe Hāşimī didüm nedür ḥālüñ görinmezsün

Didi emvāc-ı deryā-yı felāket başdan aşmışdur

Ve lehu

Ey göñül var ‘ilm-i vefḳ ögrenmege ṣarf it emek

‘Āḳıbet zīrā raḳībüñ ‘ömrine ḳonmaḳ gerek

Ve lehu

İster raḳīb derdine tīmār ey melek

Aña eger maḥalli düşerse ḳılıç gerek
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Ve lehu

Başuma buñlar getürdi dime derd-i ‘ışḳ-ı yār

Buña rāżīyüz Ḫudā daḫı beterden ṣaḳlasun

Ve lehu

Ḫāk içre bir güher bulamazsun benüm gibi

Gözden geçür bu ‘ālemi ġırbāl alup ele

Ve lehu

N’ola destān olursañ ḥüsn-i ḫulḳ ile güzellerde

Zebānuñla benānuñ söylenür ellerde dillerde [55a]

Ve lehu

Seferden ḳalmayup gitmek dilermiş didiler yārı

Ol olmayınca ḫūbānuñ neye yarar ḳalanları1

1 S 57a. (boş) S 57b.
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ṬABAḲA-İ HEŞTDEHÜM-İ EZ-ṬABĀḲĀT-I 
SELĀṬĪN-İ ĀL-İ ‘OẞMĀN DEVLET-İ SULṬĀN 
İBRĀHĪM ḪĀN İBN ES-SULṬĀN AḤMED ḪĀN 
‘ALEYHİMÜ’R-RAḤMETÜ VE’L-ĠUFRĀN1

Bu Devlet-i ‘Aliyye’de devre-i cām-ı ḥayātları tamām olan ‘ulemā-yı ‘iẓām 

ve meşāyiḫ-ı kirām ḥażarātınuñ menāḳıb-ı celīleleridür ki sinīn-i vefeyātları 

tertībi üzre ẕikr olınur.

Monlā Aḥmed-zāde Nūḥ Efendi 

el-Mevlā Nūḥ ibnü’l-mevlā Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Enṣārī. Ṣudūr-ı devlet-i 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ’den ‘ilm ü fażl-ı bī-kerān ile mevsūm olup terce-

mesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Şemsü’d-dīn Monlā Aḥmed el-Enṣārī  merḥūmuñ 

maḫdūm-ı ercmendi ve Şeyḫü’l-İslām Ṣun‘u’llāh Efendi ’nüñ dāmād-ı sa‘ādet-

mendi ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Nūḥ Efendi’dür. Vālid-i vālā-güherlerinden taḥṣīl-i ma‘ārif 

ü ‘ulūm ve tekmīl-i levāzım-ı manṭūḳ u mefhūm eyledükdeñ ṣoñra ba‘ż-ı ‘ulemā-

dan şeref-i mülāzemetle be-kām ve ḳırḳ aḳçe medresede müdāreseyi itmām ey-

leyüp biñ dört Şevvāl’inde Ṭursun-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı 

Cedīd Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric olmışlar iken sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

‘azl iḫtiyār itmeleriyle medrese-i mezbūre Cenābī-zāde Meḥemmed Efendi ’ye 

tevcīh olındı. Biñ sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Aḫī-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Ḫānḳāh 

Medresesi ’n cāygāh eyleyüp on Şa‘bān’ında Şirvānī Şerīf Efendi  yirine Ḫāṣekī 

Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i şevket ü şān itmişler idi. On bir Ramażān’ında 

Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den biri in‘ām, on üç Cumāde’l-ūlā’sında Üsküdar Vālide-

si Medresesi  ile maḳżiyyü’l-merām olup bu iki rütbede selef-i sālifleri Aḫī-zā-

de Efendi’yi ta‘ḳīb itdiler. On dört Ẕi’l-ḥicce’sinde selefleri Şerīf Efendi yirine 

Vālide-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān Medresesi ’ne vāṣıl, on beş Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Niksarī-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den birinde mu-

rabba‘-nişīn-i mesned-i efāżıl olmışlar idi. On yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Alī Çele-

bi-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ’nüñ def‘a-i ẟāniyesi yirine maḥrūsa-i Selanik  ḥükūmeti 

tefvīż olınup on ṭoḳuz Ṣafer’inde Şerīf Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Şām-ı 

1 “Allah’ın rahmeti ve bağışlaması üzerine olsun.”
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cennet-meşām  ḳażāsına naḳlle ikrām ve yirlerine Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi  mü-

teṣaddī-i icrā-yı aḥkām ḳılındı. Yigirmi Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine ẟāniyen ‘Az-

mī-zāde Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı1. Yigirmi üç Cumāde’l-ūlā’sında ḫalefleri Ṣā-

liḥ Efendi yirine Mıṣr-ı Ḳāhire  ḳażāsıyla kevkeb-i iḳbāli bāhire olup yigirmi beş 

Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine selef-i2 sālifleri Edrine  ḳāḍīsi Şerīf Seyyid Meḥem-

med Efendi menḳūl, anlaruñ yirine Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳāḍīsi ‘Alī Çelebi-zāde 

‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl olup ve anlaruñ yiri Ḫıṣm Yaḥyā Efendi ’ye virildükde 

ḳabūl itmemekle Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  nā’ilü’l-me’mūl oldı. Otuz bir 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Buru-

sa  ḳażāsı tevcīh olınup sene-i mezbūre Ramażān’ında ‘azl ve yirlerine Aḫī-zāde 

Maḥmūd Efendi  vaṣl olındı. Otuz üç Ẕi’l-ḥicce’sinde İstanbullı ‘Alī Efendi  yirine 

Edrine ḳāḍīsi olmışlar idi. Otuz beş Muḥarrem’inde ‘azl olınup manṣıb-ı meẕkūr 

Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi ’ye erzānī görüldi. Otuz sekiz Ramażān’ında Ebū 

Sa‘īd Meḥemmed3 Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine İstanbul ’a ḥākim ve revnaḳ-efzā-

yı maḥāfil ü maḥākim oldılar. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine 

Ḳaba Receb Efendi  mevṣūl olup bunlara Ḫayrü’d-dīn Efendi  manṣıbı olan Birgi  

ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olındı. Ḳırḳ iki Ẕi’l-ḥicce’sinde [55b] Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh 

Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Anaṭolı  ṣadāreti  iḥsān olınup arpalıḳları Çivi-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Ḳırḳ beş Receb’inde bilā-taḥallül ‘azl, selefleri 

Ḫˇāce-zāde Efendi yirine nā’il-i ṣadāret-i Rūm  ve vāṣıl-ı ġāyetü’l-ġāyāt-ı merūm 

olduḳlarında yirlerine İstanbul ḳāḍīsi Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  menḳūl 

ve anlaruñ yirine Mu‘īd Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

müteḳā‘id ve yirlerine selef-i sālifleri Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  mü-

teṣā‘id oldı. Bunlar āsūde-ḥāl ve müreffehü’l-bāl gūşe-nişīn-i rāḥat iken biñ elli 

Muḥarrem’inde zevraḳ-ı vücūdı lücce-i ṭūfān-ı ecelden ḫalāṣ olmayup bi’l-āḫire 

keştiyān-ı rūḥı sāḥil-i semt-i cināna revān oldı.

Ol monlā-yı ẕī-şān maḫdūm-ı ma‘ālī-nişān, vārid-i ḥavż-ı ‘ilm ü ‘irfān ve 

vāṣıl-ı ser-çeşme-i taḥḳīḳ u īḳān,4 mu‘tedilü’l-aḥkām, maẓhar-ı ikrām-ı kirām, 

aḫlāḳ-ı kerīme ṣāḥibi, ḥüsn-i ẟenā ṭālibi, saḫī vü kerīm, ḥalīm ü selīm idi.

1 olındı H: oldı S.

2 S 58a.

3 Meḥemmed H: -S.

4 īḳān S: itḳān H.
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Ḳara Şükru’llāh Efendi Dāmādı Ḥüseyn Efendi 

el-Mevlā Ḥüseyn. Vilāyet-i Ḳaraman  dāḫilinde Aḳşehr  nām belde-i meş-

hūreden nümāyān ve ‘ulemā-yı ‘aṣrından taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān eyleyüp ba‘ż-ı 

kibār-ı ṭarīḳa intisāb ile şeref-i mülāzemetlerin iktisāb itmiş idi. Devr-i merātib 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz 

ṭoḳuz Receb’inde Mūsā Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  

i‘ṭā olınup müştaġil-i ‘ilm ü ‘ibādet iken biñ elli Rebī‘ü’l-evvel’inde rıḥlet idüp 

medrese-i maḥlūlesi Aḫī-zāde Meḥemmed Efendi ’ye ‘ināyet olındı.

Mevlānā-yı mezbūr kemāl-i ‘ilm ü taḳvā ile meşhūr, ātī’t-terceme Ḳara Şük-

ru’llāh Efendi  ile ‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret itmegin “Ḳara Şükru’llāh Efendi 

Dāmādı” dimekle şehīr ve bu ‘unvānla ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr olmış idi.

Kürd Ḳāsım Efendi 

el-Mevlā Ḳāsım. Menba‘-ı yenābī‘-i fażl u kemāl, maḳsem-i sihām-ı ‘ilm ü 

efḍāl olan diyār-ı Kürdistān’dan nümāyān ve ol ḳuṭr ‘ulemāsından taḥṣīl-i en-

vā‘-ı fażl u ‘irfān itdükden ṣoñra dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘āzim ve mecālis-i ṣu-

dūr-ı ‘ulemāya mülāzım olup Ebu’l-meyāmin Muṣṭafā Efendi ’den şeref-i mülā-

zemete nā’il ve ṭarīḳ-ı tedrīse mā’il olduḳda ‘alā-ḥasebi’r-resm iḥrāz-ı merātib 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden1 ma‘zūl iken biñ on yedi Cumāde’l-ūlā’sında 

Küçük Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi ’ne 

şeref-baḫşā, on ṭoḳuz Ramażān’ında Ḳara Mūsā Efendi  yirine Sinān Paşa Med-

resesi ’ne zīnet-efzā olup yigirmi iki Ramażān’ında Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Efendi  yi-

rine Pīrī Paşa Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü ‘alā itdiler. Yigirmi üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Minḳārī ‘Ömer Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne ḳıyām, yigirmi beş 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Manav ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den bi-

riyle ikrām olındılar. Yigirmi altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  

yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile ḳadri mezīd olup yigirmi yedi Receb’inde Nā’ib 

Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  iḥsān, 

yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ebā Ey-

yūb-i Enṣārī Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Sene-i mezbūre Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ birinde selefleri Ḫˇāce-zāde Efendi’ye ḫa-

1 S 58b.
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lef ve maẓhar-ı iḥsān u luṭf oldılar. Otuz Şevvāl’inde Ḥasan Beg-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınup otuz iki Muḥarrem’inde ma‘zūl 

ve yirlerine selef-i sālifleri Nā’ib Meḥemmed Efendi mevṣūl oldı. Otuz dört 

Cumāde’l-āḫire’sinde Riyāżī Meḥemmed Efendi  yirine Mıṣr -ı Ḳāhire  ḳażāsıyla 

rāyet-i iclāli ẓāhire olmış idi. Otuz beş Cumāde’l-āḫire’sinde [56a] ma‘zūl ve yir-

lerine Şām  ḳāḍīsi Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  menḳūl, anlaruñ yirlerine 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Otuz sekiz Şa‘bān’ında İdrīs Efendi  manṣıbı 

olan Birgi  ḳażāsı arpalıḳ virilüp otuz ṭoḳuz Receb’inde selef-i sālifi Ḳāḍī-zāde 

Efendi yirine Edrine pāyesi  żamīmesiyle Selanik  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. 

Arpalıḳları ber-vech-i mevleviyyet Ḫayrü’d-dīn Efendi’ye tevcīh olındı. Ḳırḳ 

Cumāde’l-āḫire’sinde ‘azl ve yirlerine Bahāyī Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. 

Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine bi’l-

fi‘l dārü’n-naṣr ve’l-meymene Edrinetü’l-maḥmiyye ḳażāsı iḥsān olınup ḳırḳ 

üç Rebī‘ül-evvel’inde munfaṣıl ve yirlerine Mu‘īd Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı.1 

Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine İstanbul ḳażāsı ḥükūmeti 

tefvīż olınup ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  

ḥākim-i İstanbul  oldı. Biñ elli Rebī‘ü’l-āḫir’inde rūz-ı ḳāsım-ı eceli resān ve 

bād-ı ṣarṣar-ı fenā vezān olduḳda gulüvv-feşārī-i mergle beste-dem ve ġavṭa-

ḫor-ı deryā-yı ‘adem oldı. Cāmi‘-i Ebu’l-fetḥ  ebvābından Boyacılarḳapusı  ḳur-

binde medfūndur. Sinīn-i ‘ömrleri ‘ıḳd-ı ‘āşire bāliġ idi, diyü mervīdür.

Monlā-yı2 mezbūr feżā’il-i ‘ilmiyye meşhūr, ‘iffet ü nezāhetde bī-bedel, ‘ilm 

ü ‘amelde ḍarb-ı meẟel, sālik-i rāh-ı erbāb-ı ḥaḳīḳat, cāmi‘-i şerī‘at u ṭarīḳat, 

merd-i kāmil, ferd-i şāmil idi. Ṭarīḳa-i Naḳş-bendiyye  meşāyiḫından sā-

bıḳu’t-terceme Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  şeyḫi Ḫˇāce Fażlu’llāh Efendi  ile ‘aḳd-i 

peyvend-i muṣāheret itmişler idi.

Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-ḳādir. ‘Alā’iyye  diyārından ẓuhūr ve “Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳā-

dir Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zāde Meḥemmed 

Efendi ’den mülāzım ve medāris-i ‘ilmiyyede müdāreseye müdāvim olup ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi altı Şev-

1 olındı H: oldı S.

2 Monlā-yı H: Mollā-yı S.
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vāl’inde Kürd İbrāhīm Efendi  yirine Ṭūṭī Laṭīf Medresesi  ile1 ṭalṭīf olınup yi-

girmi ṭoḳuz Ṣafer’inde Ḳaṭīfeci-zāde Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Yaylaḳıyye-i 

İznik Medresesi ’nde seccāde-nişīn-i ders ü taḥḳīḳ oldılar. Otuz iki Şa‘bān’ın-

da Muḥarrem Beg-zāde Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Monlā Gürānī Medre-

sesi  erzānī görilüp otuz dört Ṣafer’inde Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān, sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Burhān 

Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine şāyān olmışlar idi. Otuz beş Ṣafer’in-

de Dervīş Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi ’ne 

gönderilüp ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳāḍī-zāde Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden 

Ḫānḳāh Medresesi ’n tekyegāh eylediler. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Ḥālıcı-zā-

de ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  ile ta‘ẓīm, ḳırḳ üç 

Muḥarrem’inde Ġūl Muṣṭafā Efendi  yirine maḥmiyye-i Edrine ’de Sulṭān Selīm 

Medresesi  ile tekrīm olınmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında Seyrek-zāde 

Seyyid Yūnus Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde eyleyüp 

ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde Anḳaravī Es‘ad Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Sü-

leymāniyye ’den biriyle tekmīl-i devre-i merātib itdiler. Elli Cumāde’l-ūlā’sında 

Atlu Dāvūd Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine İzmir  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış 

iken eẟnā-yı rāhda marīż olup Maġnisa ’ya vuṣūl bulduḳda murġ-ı rūḥı ḳafes-i 

tenden pervāz ve nihāl-i cinān üzre evkārı iḥrāz eyleyüp ol beldede defn olındı. 

Manṣıb-ı maḥlūle Ḥaleb  ḳāḍīsi Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  

menḳūl, anlaruñ yirine Ḥüsām-zāde [56b] ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  mevṣūl oldı. 

Merḥūm-ı merḳūm fażīlet-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, evżā‘ u eṭvārı müsellem, 

pāk-i‘tiḳād ādem idi.

Aḫī-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Maḥmūd. Devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı 

Rābi‘  ‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Aḫī-zāde Maḥmūd 

Efendi ’nüñ maḫdūm-ı maḥmūdü’l-ḫiṣālidür. Taḥṣīl-i envā‘-ı ma‘ārif ü ‘ulūm 

ve tekmīl-i ser-māye-i manṭūḳ u mefhūm itdükde ba‘ż-ı ‘ulemādan şeref-i 

mülāzemete vāṣıl ve devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden munfaṣıl ol-

duḳdan ṣoñra biñ otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ürgübī Seyyid Maḥmūd Efen-

di  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi  virilüp ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Tatar 

1 S 59a.
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Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥüseyn Efendi Medresesi ’ne ḥareket itmişler idi. Ḳırḳ 

ṭoḳuz Muḥarrem’inde Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne 

irtiḳā, elli Cumāde’l-ūlā’sınuñ altıncı güni Ḳara Şükru’llāh Efendi Dāmādı 

Ḥüseyn Efendi  maḥlūlinden Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne i‘tilā 

eylemişler1 iken māh-ı mezbūruñ evāsıṭında bunlar daḫı selefleri gibi ‘ālem-i 

fānīden intiḳāl ve2 dārü’l-cināna irtiḥāl ile aḥbābı giryān ve medrese-i maḥlūle 

ile Ḫandān Efendi  ḫandān oldı.

Beyt

ا م  م  א 
3 א م  م   ا 

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, dūdmān-ı ḫānedān-ı ḳa-

dīm, ṣāḥib-i ṭab‘-ı selīm idi.

Bosnevī ‘Īsā Efendi 

el-Mevlā ‘Īsā. Ḫāk-i pāk-i Bosna ’dan mānend-i sāye-i serv-i ra‘nā būstān-ı 

vücūda üftāde4 ve miẟāl-i berg-i gül-i zībā gülistān-ı şühūda rū-nihāde olup 

ḳıble-nümā-yı ḳalb-i meyyāli taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna mā’il ve rū-be-rāh-ı südde-i 

feżā’il-penāh-ı efāżıl olmaġın ser-ḥadd-i İslām olan Budin  ḳażāsında müftī ve 

müşkil-güşā-yı müstefīd ü müsteftī olmış idi. Biñ otuz5 yedi tārīḫinde Nem-

çe  çāsārıyla vāḳi‘ olan ṣulḥde kāfir elçisi ile ma‘an Dārü’s-salṭana ’ya geldükde 

sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed Efendi  yirine Selanik  

pāyesi żamīmesiyle Belġrad  ḳażāsı iḥsān olındı. Otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde ma‘zūl 

ve yirlerine ẟāniyen Baba6 Ḥüseyn Efendi mevṣūl oldı. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı na  

manṣūb ḳılınup ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ve yirlerine Ṣarı ‘Abdu’llāh 

Efendi  naṣb olınmış iken ḳabūl itmemegin yine ṣāḥibü’t-tercemeye ibḳā olındı. 

1 eylemişler H: itmişler S.

2 ve S: -H.

3 “Bir topluluğun başına gelen musibetler, bir başka topluluğa göre ihsan olur.

 Bir topluluğun sahip olduğu nimetler, bir başka topluluğa göre musibet telakki edilir.”

4 üftāde H: fütāde S.

5 S 59b.

6 Baba H: -S.
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Sene-i mezbūre Ramażān’ında ẟāniyen ‘azl ve yirlerine Yeñişehr  ḳāḍīsi Kebīrī 

Meḥemmed Efendi  naḳl ve anlaruñ yirine Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  

vaṣl olındı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  yirine maḥrūsa-i 

Burusa ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınmışlar idi. Ḳırḳ altı Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine 

Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  yirine Dārü’s-salṭana ḥükūmeti ile tekrīm olınup ḳırḳ 

sekiz Muḥarrem’inde selefi Mu‘īd Aḥmed Efendi yirine Anaṭolı  ṣadāreti  er-

zānī görüldükde yirleriyle Kürd Ḳāsım Efendi  maẓhar-ı ikrām-ı firāvānī oldı. 

Ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  maḥlūlin-

den nā’il-i ṣadr-ı Rūm  ve vāṣıl-ı ġāyetü’l-ġāyāt-ı merūm olduḳlarında yirleri 

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Elli Muḥarrem’inde müteḳā‘id 

ve maḳām-ı ḥükūmetlerine ẟāniyen Ebū Sa‘īd Efendi müteṣā‘id oldı. Bunla-

ra ḫalefleri arpalıġı olan Gelibolı  ḳażāsı tevcīh olındı. Sene-i mezbūre Cumā-

de’l-ūlā’sında manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfāṣıl ve ‘ālem-i ervāḥa vāṣıl oldı. 

Mevlānā-yı meẕkūr cūd u seḫā ile meşhūr, ṭālib-i ma‘ārif ü ‘ulūm, meḥā-

sin-i aḫlāḳla mevsūm, ṣāḥib-i himmet, ṣāfī-ṭaviyyet, ḫayr-ḫˇāh-ı ‘ālem, [57a] 
nīk-nefs ādem idi.

Malġaralı Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Vilāyet-i Rūmili ’nde Malġara  ḳaṣabasından ẓuhūr ve 

“Malġaralı Muṣṭafā Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Dārü’l-mülk-i İstanbul ’a 

hicret ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı1 şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i 

merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

neyl-i me’mūl iken biñ otuz iki Şa‘bān’ında Arpa-zāde2 Meḥemmed Efendi  

yirine Berġos  ḳaṣabasında vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  sezā görilüp otuz 

beş Ẕi’l-ḥicce’sinde selefi yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa 

Medresesi  virilmiş idi. Otuz altı Ramażān’ında Şer‘iyyātī ‘Ömer Efendi  yirine 

Efḍal-zāde dārü’l-ifādesinde pā-nihāde olup otuz ṭoḳuz Şevvāl’inde Gümül-

cineli3 ‘Alī Efendi yirine Üçşerefeli Medresesi ’ne gönderilmiş idi. Ḳırḳ dört 

Ṣafer’inde Şems Efendi yirine Edrine  Dārü’l-ḥadīẟi  tevcīh olınup sene-i mez-

1 iḥrāz-ı S: -H.

2 Arpa-zāde S: -H.

3 Gümülcineli S: Küçük H.
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būre Receb’inde “Tūc Emīr ” dimekle şehīr Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Maġ-

nisa’da1 Murādiyye  müderrisi olmış idi. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı2 şühūr u 

a‘vām iken biñ elli Cumāde’l-ūlā’sında ders ü devri tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya 

ḫırām eyleyüp medrese-i maḥlūlesi Ḫˇāce Meḥemmed Efendi ’ye in‘ām olındı. 

Merḥūm-ı merḳūm ḥiṣṣedār-ı keẟr-i3 ‘ulūm, ṣalāḥ-ı ḥālle meşhūr, ḫayr ile 

meẕkūr idi.

Bāzārbaşı-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. “Bāzārbaşı-zāde”4 dimekle meşhūr ve zemzeme-i iştihārı 

bu mertebeye maḳṣūrdur. Taḥṣīl-i biżā‘a-i ‘ilmiyye eyledükden ṣoñra ṭarīḳ-ı 

sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve ‘ulemā-yı5 kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i 

mülāzemet eyleyüp ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz Şa‘bān’ında Anḳaravī Es‘ad 

Meḥemmed Efendi  yirine ‘Abdu’llāh Aġa Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, otuz iki 

Receb’inde Ḳıyāmī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi ’ne 

ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Abdü’r-raḥīm 

Efendi yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi  virilüp otuz beş Ṣafer’inde Ferīdūn Efendi  

yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Otuz ṭoḳuz 

Ramażān’ında Astarcı Sinān-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Pīrī Paşa Med-

resesi ’ne i‘tilā eyleyüp ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣaḥn Medresesi ’nüñ biri açılduḳ-

da tevcīh olınmaḳ üzere yedine rü’ūs virilüp ‘azl olınmaġla medresesi Monlā 

Maḳṣūd Efendi ’ye virildi. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣaḥn ṭaḥillesiyle Ür-

gübī Seyyid Maḥmūd Efendi  yirine6 ḳaṣaba-i İznikmid ’de vāḳı‘a Süleymān Şāh 

Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmiş idi. Biñ elli Receb’inde ders ü 

devri tamām ve sübḥa-i enfāsı ḳarīn-i ḫitām olup medrese-i maḥlūlesi İbrāhīm 

Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ma‘ārif ile meẕkūr, nīk-ḫaṣlet, merd-i ṣāfī-ṭaviy-

yet idi.

1 Maġnisa’da S: Maġnisa H.

2 sübḥa-şümār-ı S: südde-i H.

3 keẟr-i S: -H.

4 Bāzārbaşı-zāde S: Bāzārbaşı H.

5 S 60a.

6 Ürgübī Seyyid Maḥmūd Efendi  yirine S: Seyyid Maḥmūd Ürgübī  H.
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Seyyid Seyfu’llāh Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Seyfu’llāh. Medīne-i Ḳayṣeriyye ’de ser-zede-i derīçe-i 

vücūd ve rū-be-rāh-ı ṣaḥrā-yı şühūd olmış idi. Levāzım-ı ṭarīḳ-ı ‘ilmi i‘dād ve 

ṭarīḳa-i erbāb-ı isti‘dād üzre ictihād idüp ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzemetle ber-

murād olduḳdan ṣoñra devr-i medāris-i ‘ilmiyye ve irtiḳā-yı merāsim-i ‘aliy-

ye iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ 

otuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Behrāmiy-

ye Medresesi  ḫāriciyle be-kām, otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Merḥabā-zāde 

Aḥmed Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne ḥareketle nā’ilü’l-merām olup 

otuz dört Ṣafer’inde Kebīrī Meḥemmed Efendi  ‘azlinden İzniḳ Süleymāniy-

yesi  virildükde ḳabūlden ibā itmekle medrese-i mezbūre Aydınī ‘Abdu’llāh 

Efendi ’ye tevcīh olınup bunlar on seneden [57b] mütecāviz ṣıfru’l-yed ma‘zūl 

ḳalmışlar idi. Ḳırḳ altı Şa‘bān’ında Ṣaḥn ṭaḥillesiyle masḳaṭ-ı re’si olan Ḳayṣe-

riyye ḳażāsı iḥsān olınup ḳırḳ yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve Dārü’s-salṭana ’ya 

mevṣūl oldı. Elli Şa‘bān’ında sene-i meẕkūre Şevvāl’i tevḳītiyle Anḳaravī Es‘ad 

Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınmış iken mizāclarınuñ inḫirāfına 

müṣādif olmaġın yirlerinden ḥareket itmedin māh-ı meẕkūr evāḫirinde belde-i 

Ḳosṭanṭıniyye ’de ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl itmeleriyle manṣıb-ı maḥlūl İsmā‘īl-zā-

de Meḥemmed Efendi ’ye intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı mevālī-i Rūm, dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād, 

pīr-i mu‘ammer, ṣalāḥ-ı ḥālle muḫammer idi. Maḫdūmları ātī’t-terceme Seyyid 

İbrāhīm Efendi ’dür ki devr-i merātib iderek naḳībü’l-eşrāflıḳ rütbesin iḥrāz 

itmişler idi.

Tūc Emīr Efendi [Muṣṭafā] 

el-Mevlā Seyyid Muṣṭafā . Belde-i Maġnisa ’dan bedīdār ve “Tūc Emīr  Efen-

di” dimekle şöhret-şi‘ār olup evā’il-i ḥālinde ‘ilm-i şerīfe iştiġāl ve ‘ulemā-yı 

‘aṣr ḫıdmetlerinden taḥṣīl-i kemāl itdükden ṣoñra kibāruñ birinden mülāzım 

ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīm olmış idi. Ḳaṭ‘-ı medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ yigirmi altı Muḥarrem’inde Seyyid ‘Alī Çelebi  yirine ḫāric elli 
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ile Ferhād Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā oldılar. Otuz Cumāde’l-āḫire’sinde 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi yirine Şāh-ı Ḫūbān Medresesi  ile1 kesb-i ziyāde-i ‘izz ü şān 

eyleyüp otuz dört Ẕi’l-ḥicce’sinde Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ḫadīce 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı. Otuz beş Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd 

Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birinde miḥrāb-nişīn-i taḥḳīḳ u īḳān, otuz 

altı Muḥarrem’inde Kürd Burhān Efendi  maḥlūlinden masḳaṭ-ı re’si olan bel-

de-i Maġnisa’da vāḳı‘a Sulṭān Murād Ḫān Medresesi  şāyān görilmiş idi. Ḳırḳ 

dört Receb’inde ‘azl olınup medresesi Malġaralı Muṣṭafā Efendi ’ye virildi. Elli 

Cumāde’l-ūlā’sında Martolos-zāde  Muṣṭafā Efendi yirine Medīne-i Münevvere  

ḳażāsıyla ikrām olınduḳlarında ṭālib-i rıżā-yı Ḥaḳ ve ḳavāfil-i ḥuccāca mülḥaḳ 

olup rū-be-rāh-ı semt-i Ḥicāz  olmışlar idi. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ḳable’ż-żabṭ dārü’l-cināna intiḳāl ve riyāż-ı Rıḍvān’a irtiḥāl eyledügi ḫaber-i 

ḥurḳat-eẟeri vārid olduḳda manṣıb-ı maḥlūl ile Edrine  Selīmiyyesi  müderrisi 

Şems Efendi  şeref-yāb oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, seyyid-i ṭāhirü’n-neseb, şerīf-i 

fāḫirü’l-ḥaseb idi.

Kesriyyeli Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd. Diyār-ı Rūm-ı cennet-rüsūmda Kesriyye  ḳaṣabasından 

ẓuhūr ve “Kesriyyeli Maḥmūd Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i ‘ilm 

ü ma‘ārife ṣarf-ı naḳdīne-i evḳāt ve ḳābil-i ‘ilm ü ṣan‘at-ı kitābet olduġın iẟ-

bāt eyledükde Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ on beş Rebī‘ü’l-āḫir’inde Belġradī Muṣṭafā Efendi  maḥlūlin-

den Berġos  ḳaṣabasında vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup on sekiz 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ża‘īfī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine vezīr-i mezbūruñ Ḳa-

dırġa Limanı ’ndaki medresesi  erzānī görilmiş idi. Yigirmi bir Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  yirine Pīrī Paşa dārü’l-ifādesi ne 

pāy-ı himmet ḳoyup yigirmi iki Muḥarrem’inde selefleri Ża‘īfī-zāde Efendi 

yirine İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, yigirmi dört Muḥarrem’inde Muṭah-

1 S 60b.
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har Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine şāyān oldılar. Yigirmi beş Ra-

mażān’ında Minḳārī ‘Ömer Efendi  yirine Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd Medresesi  

tevcīh olınup yigirmi altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Serçe Ḥüseyn Efendi  [58a] yirine 

belde-i meẕkūre Selīmiyyesi  ile tekrīm, yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Arab Ḫˇā-

ce Meḥemmed Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā  Medresesi ile ta‘ẓīm olındı-

lar. Yigirmi sekiz Şa‘bān’ında Ḳara Mūsā Efendi  yirine Sulṭān Süleymān Ḫān 

Medreseleri ’nüñ birine terfī‘, yigirmi ṭoḳuz Ramażān’ında selefleri Mūsā Efen-

di  yirine Yeñişehr ḳażāsı  ḥükūmetiyle tevḳī‘ olındılar. Otuz Cumāde’l-ūlā’sın-

da selef-i sālifleri1 Ḥüseyn Efendi yirine Selanik  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine 

ẟāliẟen Ḫıṣm Yaḥyā Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Receb’inde munfaṣıl 

ve yirlerine Ḫˇāce Fesād ‘Ömer Efendi  vāṣıl oldı. Otuz dört Ṣafer’inde Ḳara 

Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsı virilmiş iken 

sene-i mezbūre Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine selefleri ẟāniyen mevṣūl oldı. 

Otuz beş Receb’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ‘ināyet olınup 

otuz altı Receb’inde mün‘azil ve yirlerine Amāsiyyeli ‘Abdu’llāh Efendi  nā’il 

oldı. Otuz sekiz2 Cumāde’l-ūlā’sında ḫalefi ‘Ömer Efendi yirine Ḥażret-i Ebā 

Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsına  manṣūb ḳılınup  otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve 

yirlerine Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ iki Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da mesned-nişīn-i şerī‘at-ı 

ġarrā oldılar. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde müteḳā‘id ve yirlerine Bosnevī ‘Īsā Efendi  

müteṣā‘id oldı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām ü leyāl iken biñ elli senesi 

ḥudūdında intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya isti‘cāl eyledükde Eyyūbī Kelīm Çelebi  

lafẓen ü ma‘nen bu gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Eyledi biñ ellide Maḥmūd Efendi irtiḥāl3

Mevlānā-yı mersūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, dānişmendlikden gel-

miş, ṭarīḳında menzil almış, ḫoş-dem, nīk-nefs ādem idi.

1 sālifleri S: sālifi H.

2 S 61a.

אل 3 ى ار د ا ه  כ ا ى  ا
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Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi 1

el-Mevlā İbrāhīm bin Meḥemmed. Dergāh-ı ‘ālī dāmet lehü’l-me‘ālī2 ḫud-

dāmınuñ emāẟilinden Meḥemmed Çāvuş ’uñ ġonçe-i gülistān-ı vücūdı ve 

miyāne-bend-i silkü’l-le’āl-i nesl-i mes‘ūdıdur. Ḫalīc-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye nāẓır 

ḳaṣaba-i Ḳāsım Paşa ’dan bedīd ve vāṣıl-ı rütbe-i dāniş ü dīd olduḳda taḥṣīl-i 

ser-māye-i ‘ilm ü ‘irfān ve tekmīl-i pirāye-i dāniş ü iẕ‘ān eyledükden3 ṣonra 

Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  ḫıdmetlerine intisāb ve şeref-i mülāzemetleriyle 

kām-yāb olup devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden munfaṣıl iken biñ 

dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Papasoġlı Medresesi  ḫāric i‘tibārıyla ibtidā bunlara tev-

cīh olındı. On üç Cumāde’l-āḫire’sinde Ḳara Mu‘īd Ḥüseyn Efendi  yirine Ḳā-

sım Paşa Medresesi virilüp  on altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Muḥarrem Efendi  yirine Zāl 

Paşa Medresesi  iḥsān, on sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  

yirine Şāh Sulṭān Medresesi  ile şādān oldılar. On ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında 

Mu‘īd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī 

görilüp yigirmi iki Muḥarrem’inde selefi Mu‘īd-zāde Efendi yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām eyleyüp sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳaraca 

Aḥmed Efendi  yirine maḥmiyye-i Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd Medresesi  in‘ām 

olınmış idi. Yigirmi üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da basṭ-ı seccāde-i 

ifāde idüp yigirmi altı Muḥarrem’inde Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla ta‘ẓīm 

olınup bu iki rütbede selef-i sālifleri Şa‘rāvī Efendi’yi ta‘ḳīb itmişler idi. Yigir-

mi yedi Receb’inde4 munfaṣıl ve ol maḳām-ı celīle Defterdār Birāderi Ca‘fer 

Efendi  nā’il oldı. Otuz iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  

yirine Şām-ı şeref-encām  ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām olup sene-i mezbūre 

Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi mevṣūl  oldı. 

Otuz altı Muḥarrem’inde Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕā-

tü’l-ehrām ḳażāsıyla iḥtirām olınup sene-i mezbūre Ẕi’l [58b]-ḥicce’sinde ‘azl 

ve yirlerine Nā’ib Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ bir Ramażān’ında Ḳa-

baḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsın-

da cā-nişīn ve ḥākim-i şer‘-i mübīn oldılar. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Aḫī-zā-

1 Evvelu pāye-i ḫāric şüden bi-medreseti Papasoġlı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1004. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]

2 “Yücelikleri devam etsin.”

3 eyledükden H: olduḳdan S.

4 Receb’inde H: Muḥarrem’inde S.
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de Seyyid Meḥemmed Efendi  üzerinden Mudanya  ḳażāsı daḫı ilḥāḳ olınmış 

idi. Ḳırḳ iki Ẕi’l-ḥicce’sinde mün‘azil ve yirlerine Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  

vāṣıl oldı. Ḳırḳ sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  

yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  ḥükūmeti tefvīż olınup elli Receb’in-

de ‘azl olınduḳlarında yirlerine ẟāniyen selefleri1 Zeynü’l-‘ābidīn Efendi ḫalef 

oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken sene-i mezbūre evāḫirinde şem‘-i 

ḥayātı tamām ve rişte-i ‘ömr-i dırāzı ḳarīn-i ḫitām olup pervāne-i rūḥ-ı revānı 

per-zenān-ı evc-i dārü’s-selām oldı. Ḳaṣaba-i Ḳāsım Paşa ’da ḫānesi ḳurbinde 

defn olındı. Sinīn-i ‘ömrleri ṭoḳsan beş sāle bāliġ olması mervīdür. 

Merḥūm-ı merḳūm cāmi‘-i eştāt-ı ‘ulūm, bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i fıḳha mütevaġġil 

ve ‘ilm-i ferā’iże müştaġil, ẕāt-ı şerīf ve vücūd-ı laṭīf idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyesinden Şāfiye  üzerine Ṣāfiye  ismiyle müsemmā bir şerḥ-i laṭīf-

leri ve mecdūl ferā’iżi vardur.

Mü’eẕẕin-zāde Fikrī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniy-

ye ’de bir mü’eẕẕinüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendidür. Taḥṣīl-i 

ser-māye-i isti‘dād ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-murād ol-

duḳdan ṣoñra ḳaṭ‘-ı menāzil-i ṭarīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Babalı Muṣliḥü’d-dīn 

Efendi  yirine Ḳāḍī Maḥmūd2 Medresesi  ḫāricine ‘āric, on dört Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Kūsec Süleymān Efendi  maḥlūlinden Cezerī Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne 

ḥareketle mübtehic oldı. On sekiz Ṣafer’inde ‘Abdu’llāh-ı Belḫī  yirine Orḫaniy-

ye-i İzniḳ  pāyesinde müteṣaddī-i ders ü taḥḳīḳ olup yigirmi bir Cumāde’l-āḫi-

re’sinde ‘azl olınup yirleri Abdāl Mūsā Efendi ’ye teklīf olınduḳda ḳabūlden ibā 

itmekle yine bunlara ibḳā olındı. Yigirmi iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Babaḳuşī-zāde 

Aḥmed Efendi  yirine Kütāhiyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Yigirmi 

dört Cumāde’l-ūlā’sında ḳażā-yı meẕkūr maḥrūsa-i Burusa ’da Orḫaniyye mü-

derrisi Ramażān Efendi ’ye tevcīh olınup ḳabūl itmedükde yine ikisi de yirle-

rinde muḳarrer ḳılındılar. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine 

Maġnisa  ḳāḍīsi Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Bu-

1 S 61b.

2 Ḳāḍī Maḥmūd Medresesi  H: Ḳāḍī Maḥmūd Efendi Medresesi S.
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rusevī Ebū Bekr Efendi  mevṣūl oldı. Yigirmi yedi Receb’inde Burhān Efendi  

maḥlūlinden Maġnisa ḳażāsı iḥsān olınup yigirmi sekiz Receb’inde ‘azl ve yir-

lerine İzmir  ḳāḍīsi Ṭoḳuz-zāde ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  naḳl olınduḳda ḳabūl 

itmemekle sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ḳara Şükru’llāh Efendi ’ye tevcīh olın-

dı. Otuz bir Receb’inde Ferruḫ-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsıyla 

ber-murād olmışlar idi. Otuz iki Receb’inde ‘azl ve yirlerine Baba Ḫalīl-zāde 

Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Otuz beş Ṣafer’inde Baba Ḥüseyn Efendi  yi-

rine Ṣofya  ḳażāsı tevcīh olınmış idi. Otuz altı Cumāde’l-ūlā’sında munfaṣıl ve 

yirlerine Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ bir Receb’inde ‘Acem 

İsḥāḳ Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Diyārbekr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup 

ḳırḳ iki Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Bülbül-zāde Emīri Seyyid Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efendi  yiri-

ne ẟāniyen Maġnisa ḳażāsı i‘ṭā olınup elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde mün‘azil1 ve 

yirlerine Ġūl Muṣṭafā Efendi  vāṣıl2 oldı. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde 

‘alīlen ḫānelerine dāḫil ve ba‘de eyyām rūḥ-ı revānı a‘lā-yı ‘illiyyīne vāṣıl oldı.

Merḥūm-ı merḳūm “Mü’eẕẕin-zāde Fikrī [59a] Efendi” dimekle ma‘lūm, 

ṣāfī-fu’ād, pāk-i‘tiḳād ādem idi.

Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā Tevfīḳ. Devlet-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı 

ẞāliẟ  ‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olan Monlā3 Tevfīḳ-ı 

Gīlānī ’nüñ ferzend-i sa‘d-aḫteri ve devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘  evāḫi-

rinde tercemesi bu cerīdede sebḳ iden Tevfīḳī4-zāde Meḥemmed Emīn Efen-

di ’nüñ birāder-i kihteri Aḥmed Efendi’dür. Ṭoḳuz yüz ṭoḳsan iki tārīḫinde 

meclis-efrūz-ı şühūd ve ṭırāzende-i encümen-i vücūd olmış idi. Vālid-i mācid-

lerinden aḫẕ-ı muḳaddimāt-ı ‘ulūmı īḳān u taḥḳīḳ ve refīḳ-ı tevfīḳ ile ‘azm-i 

ṭarīḳ eyledükde şeyḫü’l-İslām müşkil-güşā-yı enām, mu‘allim-i cenāb-ı Murād 

Ḫānī Sa‘dü’d-dīn-i ẞānī  ḫıdmetlerinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve bir iki pāye-

de edā-yı merāsim-i tedrīse müdāvemet ḳılup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken 

1 mün‘azil H: ma‘zūl S.

2 vāṣıl H: mevṣūl S.

3 Monlā H: Mollā S.

4 S 62a.
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biñ on sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Aḥmed Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī 

Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-efzā olup yigirmi iki Muḥarrem’inde Baḥrī-zāde ‘Ab-

dü’l-bāḳī Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadr ü menziletleri mezīd 

oldı. Yigirmi dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Motonī Aḥmed Efendi  yirine Sinān Paşa 

Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp sene-i meẕkūre Ramażān’ında selefleri Baḥrī-zā-

de  Efendi yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  ile maẓhar-ı ikrām-ı firāvānī oldılar. 

Yigirmi sekiz Ṣafer’inde Dervīş Ebābīl Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biri-

ne ḫırām, yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣıdḳī Meḥemmed Efendi  yirine Ḳalen-

der-ḫāne Medresesi ’ne ḳıyām eylemişler idi. Otuz iki Muḥarrem’inde Beñli ‘Ab-

dü’l-ġanī Efendi  yirine Şeh-zāde Medresesi ’nde tekye-zen-i miḥrāb-ı ifāde olup 

sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i 

Vefā ’da feyż-baḫş-ı erbāb-ı istifāde olmışlar idi. Otuz üç Ṣafer’inde Fenārī-zāde 

Şeyḫī Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den birisi iḥsān, otuz 

dört Ṣafer’inde selef-i sālifi Dervīş Efendi yirine Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymān Ḫā n 

ile ḳadr ü ‘unvān buldılar. Sene-i mezbūre Cumāde’l-āḫire’sinde selef-i sālifleri 

‘Abdü’l-ġanī Efendi yirine maḥrūsa-i Selanik  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup otuz 

beş Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Rıżāyī ‘Alī Efendi  mevṣūl oldı1. Otuz ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Şām-ı cen-

net-meşām  ḳażāsında murabba‘-nişīn-i mesned-i aḥkām olup ḳırḳ Ramażān’ın-

da ‘azl ve yirlerine Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde 

Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsı in‘ām olınup 

ḳırḳ beş Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine ṣadr-ı Rūm ’dan Ḫˇāce-zāde ‘Ab-

du’llāh Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Anaṭolı  ṣadrından Nūḥ Efendi  mevṣūl ve 

anlaruñ yirlerine İstanbul  ḳāḍīsi Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  vuṣūl bulup 

anlaruñ daḫı yirleriyle Mu‘īd Aḥmed Efendi  nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Elli bir 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Monlā Aḥmed-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Edrine  

ḳażāsı iḥsān olındı. Sene-i mezbūre Receb’inde ecel-i ‘ācil-i isti‘cāl ile cāh-ı fānī-

den mu‘riż ve manṣıb-ı cāvidānīye mütemaḥḥıż olduḳda manṣıb-ı maḥlūle Ebā 

Eyyūb-i Enṣārī ḳāḍīsi Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  naḳlle zīnet-baḫşā ve 

anlaruñ yirleri Fenārī-zāde Şeyḫī Efendi ’ye sezā görildi. 

1 otuz beş Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Rıżāyī ‘Alī Efendi mevṣūl oldı H: -S.
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Mollā-yı müşārun ileyh medda’llāhu ẓılāle raḥmetihi ‘aleyh,1 nāhic-i men-

hec-i taḥḳīḳ ve sālik-i meslek-i tedḳīḳ, edhem-süvār-ı ‘arṣa-i tefsīr, revnaḳ-

efzā-yı ṣaḥā’if-i taḥrīr, efrād-ı ‘ulemādan ma‘dūd, sīret ü serīreti memdūḥ u 

maḥmūd idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden sūre-i kerīme-i Baḳara  evvelinden ُ ــ ُ ــَכ  ِ َ ُْو َ ﴿ 
َن﴾2  ــ ُ ِ ْ ُ ْ  āyetine varınca ḥāşiye-i tefsīrleri vardur. Maḫdūmları ātī’t-terceme ا

Meḥemmed Efendi ’dür ki devr-i merātib iderek Rūmili  ḳāḍī-‘askeri olmışlar 

idi.

Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi3 

el-Mevlā ‘Abdü’l-ḥalīm. “Şāriḥü’l-Menār” dimekle şehīr [59b] bu ‘unvānla 

ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr olmışlar idi. Beẕl-i ser-māye-i sa‘y-i bī-kerān4 ve kesb-i 

pirāye-i envā‘-ı fażl u beyān ḳılup maḥzen-i cevāhir-i ‘ulūm-ı naḳliyye ve mec-

ma‘-ı zevāhir-i fünūn-ı ‘aḳliyye olduḳda ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ birinden mülāzım 

ve ṣaḥrā-yı devr-i pehnā-yı ṭarīḳa ‘āzim olup ḳaṭ‘-ı menāzil-i nişīb ü firāz ve 

seyr-i merāḥil-i dūr ü dirāz iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

neyl-i me’mūl iken biñ otuz Ẕi’l-ḥicce’sinde ibtidā iḥdāẟ olınan Seyyid ‘Ab-

dü’l-ḳādir Medresesi  ḫāriciyle kām-revā ve 5 ــא درس  رس  ــ  oldılar. Otuz اول 

üç Cumāde’l-āḫire’sinde Bāzārbaşı-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Papasoġlı Med-

resesi  virilüp otuz altı Ramażān’ında Ürgübī Seyyid Maḥmūd Efendi  yirine 

İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr itmişler idi. Otuz yedi 

Ramażān’ında Ḥanefī Meḥemmed Efendi  yirine ‘Oẟmān Paşa Medresesi ’ne 

revnaḳ-baḫşā, otuz sekiz Şevvāl’inde Ḥekīm İsḥāḳ Dāmādı Aḥmed Efendi  yi-

rine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi  ile mertebeleri vālā oldı. Otuz ṭoḳuz Re-

ceb’inde Ḫayrü’d-dīn Efendi  yirine Şāh-ı Ḫūbān Medresesi  iḥsān olınup ḳırḳ 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Manav Aḥmed Efendi  taḥillesi yirine taḥille ṭarīḳı ile medā-

ris-i Ṣaḥn ’uñ birine uġrayup ba‘de eyyām Ḳuṭb İbrāhīm Efendi  yirine Ḳonya  

ḳażāsı rızā-dādeleri olmış idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine 

1 “Allah rahmet gölgesini onun üzerinde uzatsın.”

2 Kur’ân-ı Kerîm, Haşr Sûresi, 59/9, “ İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”

3 Evvelu müderrisin bi-medreseti Seyyid ‘Abdü’l-ḳādir. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1030. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]

4 S 62b.

5 “Burada ders okutan ilk müderris.”
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Nūrī Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ altı Muḥarrem’inde Muṭī‘ī Meḥemmed Efendi  

yirine Bosna Sarāyı  ḳażāsı pirāye-baḫş-ı mesned-i ḥükūmetleri olup ḳırḳ yedi 

Ẕi’l-ḥicce’sinde munfaṣıl ve yirlerine Ḥāfıẓ Ḳudsī Seyyid Aḥmed Efendi  vāṣıl 

oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ elli bir Ramażān’ınuñ 

on yedinci Cum‘a güni ‘ālem-i envāra intiḳāl ve dārü’n-na‘īme isti‘cāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm feżā’il-i ‘ilmiyye ile mevsūm, cāmi‘-i fürū‘ ü uṣūl, 

‘ulūm-ı nāfi‘aya meşġūl, ‘ālim ü ‘āmil, ṣāliḥ ü kāmil, ẕātı nāmına ġālib, zühd ü 

taḳvāya rāġıb idi. 

Āẟārından metn-i Menār ’a şerḥi meşhūrdur.

Martolos-zāde Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd  ibnü’l-mevlā ‘Abdu’llāh. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Martolos-zā-

de ‘Abdu’llāh Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı kihteri ve ferzend-i sa‘d-aḫteri 

Maḥmūd Efendi’dür. Şehbāl-i himmetle bām-ı ‘ilm ü ‘irfāna pervāz ve ḥavṣala-i 

isti‘dādı miḳdārı vāye-i ma‘ārifi iḥrāz itdükde ‘ulemānuñ birinden mülāzım ve 

ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl 

ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi bir Cumāde’l-āḫire’sin-

de Ebābīl Dervīş Efendi  yirine Maḳtūl Ḥasan Paşa Medresesi  virilüp yigirmi 

yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Monlā Aḥmed-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine 

Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadr ü menzileti mezīd oldı. Yigirmi sekiz 

Receb’inde Niksarī-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Efḍal-zāde dā-

rü’l-ifādesi ne  pā-nihāde olup otuz bir Ṣafer’inde Münkir Ḥüsām Efendi  yirine 

Kütāhiyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Otuz iki Ṣafer’inde ma‘zūl ve yir-

lerine ẟāniyen Ḳaraḳız-zāde ‘Alī Efendi  mevṣūl oldı. Otuz altı Cumāde’l-ūlā’sın-

da Mü’eẕẕin-zāde Fikrī Meḥemmed Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı sezā görilüp otuz 

sekiz Ṣafer’inde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine 

Baba Ḫalīl-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı1 lākin bunlar ḳażā-yı Belġrad’ı ḳa-

būlden ibā ve firār u iḫtifā iḫtiyār itmekle ber-vech-i arpalıḳ Şehrköy 2 ḳażāsına3 

naḳl olınup ḳażā-yı meẕkūr selefleri ‘Īsā Efendi’ye ibḳā olındı. Ḳırḳ iki [60a] 
Rebī‘ü’l-evvel’inde Naṣru’llāh Efendi yirine ẟāniyen Belġrad  ḳażāsı tevcīh olın-

1 oldı S: -H.

2 Şehrköy  S: Şehr-i Birgivī H.

3 S 63a.
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duḳda yine ḳabūl itmemekle Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi ’ye i‘ṭā olınup 

bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar idi. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde Atlu Dāvūd 

Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsı iḥsān olınup, ḳırḳ dört Ṣafer’inde ma‘zūl ve yir-

leriyle Emīr ‘Alī Efendi  nā’ilü’l-me’mūl oldı. Ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde Ḳāḍī-zāde 

Şeyḫī Aḥmed Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınup ḳırḳ ṭoḳuz Şev-

vāl’inde ‘azl ve yirlerine Ḥaleb  ḳāḍīsi Anḳaravī Es‘ad Meḥemmed Efendi  naḳl 

ve anlaruñ yirine Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  vaṣl olındı. Biñ 

elli bir Şevvāl’inde kebūter-i rūḥı bām-ı fenādan perrān ve ‘īdgāh-ı beḳā ḫıyā-

bānında cilve-cünbān oldı.

Mevlānā-yı merḳūm “Martolos-zāde Efendi” dimekle ma‘lūm, dāḫil-i 

‘idād-ı maḫādīm-i Rūm, ḥā’iż-i rütbe-i ‘ulemā-yı rüsūm idi.

Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Şāh Meḥemmed ibnü’l-mevlā Maḥmūd. Ṭabaḳa-i Sulṭān Meḥem-

med Ḫān-ı ẞāliẟ  ‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Fenārī-zā-

de Maḥmūd Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi ve ferzend-i ḫıredmen-

di Şāh Meḥemmed Efendi ’dür. Ḫaṭīre-i ḫānedān-ı ḳadīm-i ‘ilm ü ‘irfāndan 

ser-zede-i şühūd ve pīrāste-i naḫl-bend-i vücūd olup taḥṣīl-i merātib-i isti‘dād 

ve levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād eyledükde Ḫˇāce Sa‘dü’d-dīn Efendi ’den iḥrāz-ı şe-

ref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı ırẟīye duḫūle himmet eyleyüp bi-ḥasebi’l-‘āde ḳaṭ‘-ı 

merātib-i mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ on dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Ġubārī Seyyid Ḳāsım Efendi  yi-

rine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā, on yedi Cumā-

de’l-ūlā’sında Yegān-zāde Celāl Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne 

zīnet-efzā oldılar. On sekiz Ṣafer’inde Bī-endām Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine 

maḥrūsa-i Burusa ’da Yıldırım Ḫān Medresesi  iḥsān olınup yigirmi iki Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Nehcī Sinān Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı teklīf olınduḳda ḳabūlden 

ibā itmekle yine selefine ibḳā ve bunlar ‘azle mübtelā olmışlar idi. Yigirmi beş 

Ramażān’ında Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine ẟāniyen1 Gevher Ḫān 

Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ṣarı ‘Alī Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle ikrām olındı. Yigirmi yedi 

Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Alā’iyyeli ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Maġnisa Murādiyyesi 

1 ẟāniyen S: -H.
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Medresesi  tevcīh olınduḳda rıżā-dādeleri olmamaġın yine selefleri ‘Abdü’l-bāḳī 

Efendi’ye ibḳā olınup bunlar ‘azli iḫtiyār eylemişler idi. Yigirmi ṭoḳuz 

Şa‘bān’ında Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı virilüp otuz bir 

Cumāde’l-āḫire’sinde ‘azl olınduḳlarında yirlerine ẟāniyen selefleri Nevālī-zāde 

Efendi ḫalef oldı. Otuz altı Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarā-

mı ġurresi tevḳītiyle Ḳabaḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Medīne-i Mü-

nevvere  ḳażāsıyla ser-efrāz oldılar. Otuz sekiz Muḥarrem’inde munfaṣıl ve ol 

manṣıb-ı celīle Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  nā’il oldı. Ḳırḳ yedi Ṣafer’inde 

Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsı in‘ām olınup 

ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Āvāre1-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl 

oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken biñ elli bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde eyyām-ı 

‘ömri tamām ve müddet-i enfāsı ḳarīn-i ḫitām olup dār-ı üns-i ḳudse irtiḥāl 

ve ravża-i Raḥmān’a [60b] isti‘cāl eyledi. “Dāġ-ı dil-i aḥibbā”2 tārīḫ-i vefātıdur. 

Maḥrūsa-i Burusa’da cedd-i büzürgvārları binā itdügi cāmi‘-i şerīf sāḥasında 

defn olındı. 

Ol maḫdūm-ı kerīm, nihāl-i bustān-ı ḳadīm, ḥalīm ü selīm, müşfiḳ u 

kerīm, süfre-i ni‘meti güşāde, luṭf u ṭab‘ı ḥadden ziyāde, ‘ālī-cenāb, ma‘ārifden 

behre-yāb idi.

Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān. Ḳaṣaba-i ‘Uşşāḳ ’dan ẓuhūr ve ḳaṭ‘-ı menāzil-i 

sinīn ü şühūr eyleyüp ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād Aḫī-zāde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  

ḫıdmetlerinden şeref-i mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra āheng-i ṭarīḳ-ı 

sa‘ādet-refīḳ ve devr-i mecālis-i ders ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi sekiz Şa‘bān’ında Ferīdūn 

Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi  ile kām-revā, yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed Efendi  yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā 

olındı. Otuz iki Muḥarrem’inde Bahāyī Meḥemmed Efendi  yirine Dāvūd Paşa 

Medresesi ’ne i‘tilā, otuz üç Ṣafer’inde Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine 

Pīrī Paşa Medresesi ’ne irtiḳā itmişler idi. Otuz beş Ṣafer’inde ‘Alī Çelebi-zāde 

Maḫdūmı ‘Alī Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadri mezīd 

1 S 63b.

א 2 داغ دل ا
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olup otuz altı Ramażān’ında selef-i sālifi Ferīdūn Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’den biri iḥsān, otuz sekiz Şevvāl’inde Aḫī-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  

yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi ’ne şāyān oldılar. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Atlu 

Dāvūd Efendi  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi ’ne terfī‘, ḳırḳ üç Ramażān’ın-

da ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Süleymāniyye medārisi nüñ biriyle tevḳī‘ olın-

mış idi. Pādişāh-ı zamān Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretlerinüñ tevcīh-i menāṣıb-

dan men‘leri eẟnāsına müṣādif olmaġın beş seneden mütecāviz Süleymāniyye 

Medresesi ’nde ārām itdükden ṣoñra ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Bustān-zāde 

‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı iḥsānıyla be-kām olmışlar idi. Elli 

Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. 

Elli bir Ẕi’l-ḳa‘de’si ġurresi Sebt güni ḳālīçe-i iḳāmetlerin bu köhne-sarāy-ı 

fānīden naḳl ü tebdīl ve çemenzār-ı cinān-ı bāḳīye basṭ u taḥvīl eyleyüp rūḥ-ı 

revānı ‘ālem-i ervāḥa rıḥlet eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, “Ḥālıcı-zāde Efendi” di-

mekle şehīr ve bu ‘unvānla zebān-zed-i ṣaġīr ü kebīr idi.

Prizrenli Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd. Vilāyet-i Rūm-ı cennet-rüsūmda Prizren  nām ḳaṣaba-

dan nümāyān ve dārü’l-mülk-i İstanbul ’a revān olup ‘ulemā-yı kirāmuñ ḫıd-

metlerine intisāb ile şeref-i mülāzemetlerin iktisāb itdükden ṣoñra devr-i me-

dāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ on dört Şa‘bān’ında Fāżıl ‘Alī Efendi  maḥlūlinden Ūlā-yı Mesīḥ Paşa 

Medresesi  ḫāricine ‘āric, sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Emīr Efendi  yirine 

Silivri  ḳaṣabasında vāḳı‘a Pīrī Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic oldılar. 

Yigirmi Receb’inde Ṣarı ‘Alī Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile 

tecdīd-i sürūr eyleyüp yigirmi dört Muḥarrem’inde Rā‘ī-zāde Aḥmed1 Efendi  

yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Yigirmi beş Cumā-

de’l-ūlā’sında Bāḳī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Edrineḳapusı ’nda 

vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Beñli 

‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān it-

mişler idi. Yigirmi ṭoḳuz Muḥarrem’inde Es‘ad Efendi Maḫdūmı ‘Ārif Efendi  

yirine Siyāvuş Paşa [61a] Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp otuz bir Ramażān’ın-

1 S 64a.
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da selefi ‘Abdü’l-ġanī Efendi yirine Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  in‘ām olınup 

otuz iki Muḥarrem’inde Ebābīl Dervīş Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm 

Medresesi  ile tekrīm, sene-i meẕkūre Receb’inde Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle ta‘ẓīm olındılar. Sene-i 

merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde Kūsec Sinān Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı ḥükūmeti 

tefvīż olınup otuz dört Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḳaramanī Sefer Efendi  

mevṣūl oldı. Otuz yedi Ramażān’ında Amāsiyyeli ‘Abdu’llāh Efendi  yirine İz-

mir  ḳażāsıyla tefvīż olınmışlar idi. Otuz sekiz Ramażān’ında ‘azl ve yirlerine 

Ḳara Şükru’llāh Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ Receb’inde sene-i atiyye Muḥarre-

mü’l-ḥarāmı ġurresi1 tevḳītiyle Kevākibī-zāde İbrāhīm Efendi  maḥlūlinden 

Mekke -i Mükerreme  ḳażāsıyla ikrām olınup ḳırḳ üç Muḥarrem’inde munfaṣıl 

ve ol maḳām-ı refī‘a Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi ḫalefleri Şükru’llāh Efendi  

vāṣıl, anlaruñ yirine Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  nā’il oldı. Ḳırḳ ṭoḳuz Muḥar-

rem’inde Gemlik  ḳażāsı arpalıḳ virilmiş idi. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u 

leyāl iken biñ elli bir senesi ḫilālinde ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, “Prizrenli Maḥmūd 

Efendi ” dimekle meşhūr, aḥvāli ancaḳ bu mertebeye maḳṣūr oldı.

Niksarī-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi 2

el-Mevlā ‘Abdü’l-ḥay ibnü’l-mevlā Maḥmūd. Devlet-i Sulṭān Aḥmed 

Ḫān-ı Evvel  ‘ulemāsından tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ eyleyen Niksarī-zā-

de Maḥmūd Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi ‘Abdü’l-ḥay Efendi’dür. 

Taḥṣīl-i biżā‘a-i ‘ilmiyye itdükden ṣoñra vālid-i mācidleri himmetiyle ‘ulemā-yı 

kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp devr-i 

medāris-i resmiyye iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl iken 

biñ on ṭoḳuz Ramażān’ında Ramażān Efendi 3 yirine Efḍaliyye Medresesi  virilmiş 

idi. Yigirmi dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Amāsiyyeli ‘Abdu’llāh Efendi  yirine İbrāhīm 

Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup yigirmi beş Rebī‘ü’l-evvel’inde selefi ‘Ab-

du’llāh Efendi yirine ẟāniyen Efḍal-zāde dārü’l-ifādesi ne  pā-nihāde olmışlar idi. 

Yigirmi sekiz Receb’inde Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Şāh Sulṭān Med-

1 ġurresi H: -S.

2 Bu şahsın biyografisi S nüshasında IV. Murad tabakası âlimleri arasında yer almaktadır. S 20b-21a 

varakları arasındadır.

3 S 21a.



433Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

resesi  iḥsān, yigirmi ṭoḳuz Receb’inde Ders-i ‘Ām Meḥemmed Efendi  yirine 

medāris-i ẞemāniyye ’den birine şāyān olup otuz Şevvāl’inde Ḳara Çelebi-zāde 

‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine Burusa ’da Sulṭāniyye Medresesi ’ne gönderilmiş idi. 

Otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳabaṣaḳal Muṣṭafā Efendi  yirine Saḳız  ḳażāsı ‘ināyet 

olınup otuz dört Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn 

Efendi  mevṣūl oldı. Otuz yedi Ramażān’ında ḫalefleri Nevālī-zāde Efendi yiri-

ne Gelibolı  ḳażāsı tevcīh olınup otuz sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde munfaṣıl ve yirlerine 

Menteş-zāde Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ bir Receb’inde Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed 

Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Ḳırḳ iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ma‘zūl ve yirlerine Belġrad  ḳāḍīsi Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  menḳūl, anla-

ruñ yirine Malġaralı Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Bunlar ba‘de’l-‘azl biñ elli bir1 

senesi evāḫirinde dār-ı fenādan güẕer ve ‘ālem-i āḫirete sefer eyledi.

Maḫdūm-ı merḳūm ṭālib-i iḳtinā-yı ẟemerāt-ı ‘ulūm idi.

Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān ibnü’l-mevlā Seyfu’llāh. ‘Ulemā-yı devlet-i 

Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olan Seyfu’llāh 

[61b] Efendi’nüñ ferzend-i kihteri ve maḫdūm-ı sa‘d-aḫteri ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi’dür. Ser-māye-i isti‘dāda mālik ve ṭarīḳ-ı ‘ilme sālik olmaġla ‘ulemā-

yı kirāmuñ birinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i merātib ve 

aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra biñ on yedi 

Cumāde’l-ūlā’sında Receb-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṭopḳapusı  dāḫilin-

de Aḥmed Paşa Medresesi  ḫāriciyle be-kām, on ṭoḳuz Muḥarrem’inde Küçük 

Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi ’ne ḥareketle 

nā’ilü’l-merām oldı. Yigirmi bir Cumāde’l-āḫire’sinde selefi ‘Abdu’llāh Efendi 

yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  sezā görilüp yigirmi iki Ramażān’ında Ḳāf-zā-

de Fā’iżī ‘Abdü’l-ḥay Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān olın-

dı. Yigirmi beş Ramażān’ında selef-i sālifi ‘Abdu’llāh Efendi yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ birine ḫırām eyleyüp yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳāḍī-zāde Şeyḫī 

Aḥmed Efendi  yirine maḥmiyye-i Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd Medresesi ’ne gön-

derilüp otuz Ṣafer’inde Fenārī-zāde Şeyḫī Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī Medresesi  ile tevḳī‘, otuz bir Receb’inde Motonī Aḥmed Efendi  yirine 

1 biñ elli bir H: biñ ḳırḳ altı S.
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Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ birine terfī‘ olınmışlar idi. Otuz iki Receb’inde 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Yeñişehr 1 ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olı-

nup otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ḳara Çelebi-zāde ‘Ab-

dü’l-‘azīz Efendi  mevṣūl oldı. Otuz yedi Ramażān’ında Monlā Aḥmed-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınmış idi. Otuz 

sekiz Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ 

iki Muḥarrem’inde Ḥalebī Aḥmed Efendi  yirine Şām-ı şeref-encām  ḳażāsı 

in‘ām olınup ḳırḳ dört Rebī‘ü’l-āḫir’inde Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yi-

rine Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına naḳl ü tebdīl ve yirlerine selefleri Velī-zāde 

Efendi taḥvīl ḳılındı. Ḳırḳ altı Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Üsküdar  

ḳāḍīsi Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine ‘Acem 

İsḥāḳ Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde meẕkūr İsḥāḳ Efendi yiri-

ne Üsküdar ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde munfaṣıl 

ve yirlerine Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Biñ elli bir senesi ḥudūdında 

seyf-i ḳāṭı‘-ı ecelden rū-gerdān-ı ‘ālem-i fānī ve ‘azm-i beḳā-yı cāvidānī eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr mekārim-i aḫlāk ile meşhūr, ḥalīm ü selīm, mütevāżı‘ 

u kerīm idi.

Ḫaṭṭāt Şeyḫī Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Birgi  ḳaṣabasından neş’et ve taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘ārife mü-

dāvemet eyleyüp ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ve ba‘ż-ı eşrāfdan iḥrāz-ı şeref-i 

mülāzemet ile medāris-i ‘ilmiyyede müdāreseye himmet idüp ḳırḳ aḳçe med-

reseden munfaṣıl iken biñ yigirmi Şa‘bān’ında Müte‘accim Meḥemmed Efendi  

yirine Defterdār Yaḥyā Medresesi  i‘ṭā, yigirmi altı Muḥarrem’inde Kevākibī-zā-

de İbrāhīm Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi  ile kām-revā olmış idi. Yigir-

mi ṭoḳuz Receb’inde ‘İvaż-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Monlā Gürānī Medresesi  

erzānī görilüp otuz bir Ẕi’l-ḥicce’sinde Naṣru’llāh Efendi  yirine Edrineḳapu-

sı Mihrümāhı Medresesi ’ne ḥareket eyleyüp otuz iki Receb’inde selef-i sālifi 

Kevākibī-zāde Efendi yirine Üsküdar Mihrümāhı Medresesi ’n cāygāh eyledi. 

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde teḳā‘üd iḫtiyār eyleyen Maḥmūd Efendi’nüñ 

taḥillesi yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biri in‘ām olınup otuz üç Cumāde’l-āḫire’sin-

1 S 64b.
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de Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Çorlı  Medresesi ’ne gönderilüp otuz 

beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefi ‘Abdu’llāh Efendi yirine Edrine Selīmiyyesi  ile nā’i-

lü’l-merām oldılar. Otuz sekiz Şevvāl’inde [62a] Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan 

Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile ta‘ẓīm, ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde 

‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine Süleymāniyye Medreseleri ’nüñ biriyle 

tekrīm olınmışlar idi. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi  

yirine Üsküdar  ḳażāsı ḥükūmeti sezāvār görildi. Ḳırḳ iki Şevvāl’inde ‘azl ve 

yirlerine ẟāniyen Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ yedi Şevvāl’inde ẞānī 

İbrāhīm Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Maġnisa  ḳażāsı iḥsān olınup ḳırḳ ṭoḳuz 

Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Mü’eẕẕin-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. 

Elli iki Şa‘bān’ında Ġūl Muṣṭafā Efendi  yirine ẟāniyen ḳażā-yı merḳūm tevcīh 

olınmış iken elli üç Cumāde’l-ūlā’sında ḳāżī iken dā’in-i ecel müteḳāżī [ve] 

ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olduḳlarında yirlerine Ḳadrī-zāde Sey-

yid Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı.1

Mevlānā-yı mezbūr “Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Efendi” dimekle meşhūr, ba‘ż-ı kibāruñ 

‘ayn-ı ‘ināyetine manẓūr, emẟāli miyānında2 ḫayr ile meẕkūr idi. 

Cedd-i Cāmi‘ü’l-Ḥurūf Aḥmed Efendi 3

el-Mevlā Aḥmed bin ‘Alī bin ‘Ömer. Ṭoḳuz yüz ṭoḳsan sekiz tārīḫinde vilā-

yet-i Anaṭolı ’da Kütāhiyye  sancaġına tābi‘ Ḳula  nām ḳaṣabada4 naḳş-ı ṣaḥīfe-i 

şühūd ve vāṣıl-ı ser-menzil-i vücūd olmışlar idi. Ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilmīye 

‘azīmet ve Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye ḥicret eyle-

yüp ‘ulemā-yı ‘aṣr ḫıdmetlerinde iştiġāl ve Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efen-

di  āsitānelerine ittiṣāl itmekle biñ otuz beş senesi ḥudūdında mūṣıla-i Ṣaḥn  

i‘ādelerinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile 

ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra sālik-i silk-i 

ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā oldılar. Biñ ḳırḳ sekiz senesinde Rū-

1  Elli iki Şa‘bān’ında Ġūl Muṣṭafā Efendi  yirine ẟāniyen ḳażā-yı merḳūm tevcīh olınmış iken elli üç 

Cumāde’l-ūlā’sında ḳāżī iken dā’in-i ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olduḳla-

rında yirlerine Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı H: Biñ elli bir senesi evāḫirinde dār-ı 

fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet eyledi S.  

2 miyānında S: yanında H.

3 S nüshasında bu biyografi ile Gul Mustafa Efendi’nin biyografilerinin yerleri değişmiştir.

4 S 65b.
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mili  ḳalem-revinde Maçin  ḳażāsı tevcīh olınmış idi. Ba‘de’l-‘azl biñ elli senesi 

ḫilālinde mizācları münḥarifen dārü’l-mülk-i İstanbul ’a dāḫil ve elli üç senesi 

ḥudūdında raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl oldı. Müddet-i ‘ömrleri elli beş sāle bāliġ 

olmış idi. Edrineḳapusı  ḫāricinde medfūndur.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ma‘ārifle meşhūr, müstaḳīm ü ṣāliḥ, sa‘ādet-

mend-i müfliḥ idi. Ḥīn-i vefātlarında bir maḫdūmı ve bir duḫteri ḳalup maḫ-

dūmları ātī’t-terceme ḫāl-i faḳīr-i cāmi‘ü’l-ḥurūf Mecdī Meḥemmed Efendi  

ḥażretleridür ki iḥrāz-ı rütbe iderek Anaṭolı  ṣadāretine vāṣıl olmışlar idi. Duḫ-

terleri faḳīr-i rāḳımü’l-ḥurūfuñ vālidesidür.

Ravvaḥa’llāhu ervāḥahum ecmā‘īn.1 

Ġūl Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā İbrāhīm. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Aḥmed 

Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr, biñ on2 dört Ẕi’l-ḥicce’sinde 

cisr-i fenādan ‘ubūr eyleyen Şeyḫ-zāde İbrāhīm Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı 

ḫıredmendi ve ferzend-i ercmendi Ġūl Muṣṭafā Efendi ’dür. Taḥṣīl-i ser-māye-i 

isti‘dād ve beẕl-i sa‘y ü ictihād itdükde ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden mülāzım ve 

ṭarīḳ-ı ‘ilmīye ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ on beş Şa‘bān’ında Şāfiyeci Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Nişān-

cı Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup yigirmi dört Muḥarrem’inde Nā’ib 

Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Gekibuze  ḳaṣabasında vāḳı‘a Muṣṭafā Paşa Med-

resesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Yigirmi beş Ẕi’l-ḥicce’sinde Edībī ‘Alī Efendi  yirine 

Zāl Paşa Medresesi virilüp  yigirmi altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Menteş-zāde İbrāhīm 

Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa’da  Orḫaniyye Medresesi ’ne gönderilmiş idi. 

Yigirmi sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl olınup medreseleri Teẕkireci İbrāhīm 

Efendi ’ye tevcīh olındı. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh 

Efendi  yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi  [62b] sezā görilüp otuz bir Re-

ceb’inde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Med-

resesi  i‘ṭā olındı. Otuz iki Receb’inde Ḫˇāce Meḥemmed Efendi  yirine Ḫadīce 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Kevākibī-zāde 

İbrāhīm Efendi  yirine taḥille ṭarīḳı ile Ṣaḥn’a uġrayup ba‘de eyyām ḫalef-i sā-

1 “Allah, onların ruhlarını yüceltsin.”

2 S 65a.
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lifi İbrāhīm Efendi yirine ẟāniyen Burusa Orḫaniyyesi ’ne şāyān oldılar. Lākin 

medrese-i mezbūreye gitmemekle otuz üç Muḥarrem’inde ‘azl olınup medre-

se-i merḳūme ‘Acem1 Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Otuz beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efendi  yirine Çorlı  Medresesi  tevcīh olınup otuz sekiz 

Şevvāl’inde Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine maḥmiyye-i Edrine ’de Sulṭān 

Bāyezīd Ḫān Medresesi  ile ḳadri mezīd olup ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Ya-

vuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine maḥmiyye-i merḳūmede Sulṭān Selīm 

Ḫān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān itmişler idi. Sene-i mezbūre Ramażān’ında 

Mü’eẕẕin-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile 

tekrīm, ḳırḳ dört Ṣafer’inde selef-i sālifi Yavuz-zāde Efendi yirine Medāris-i Sü-

leymāniyye ’nüñ biriyle ta‘ẓīm olındılar. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Rā‘ī-zāde Ḳāsım 

Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı tevcīh olınup ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl 

ve yirlerine ‘Īşī2 Efendi mevṣūl oldı.  Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Mü’eẕẕin-zā-

de Meḥemmed Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsı iḥsān olındı. Elli iki Şa‘bān’ında 

munfaṣıl ve yirlerine ẟāniyen Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Meḥemmed Efendi  vāṣıl olmış idi3. 

Bunlar ḫānelerine dāḫil olduḳdan ṣoñra ‘aḳlına ḫuffet gelüp ‘ilāc-peẕīr olma-

maġla biñ elli altı Cumāde’l-āḫire’sinde4 intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyle-

yüp Dāḫil-i Sūr ’da Aḳseki Mescidi  mezāristānında defn olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile meẕkūr, “Ġūl Muṣṭafā Efendi”  

‘unvānıyla şöhret-şi‘ār, sitem-keş-i rūzgār idi. 

Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh ibnü’l-mevlā Ḳāsım. Devlet-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı 

ẞāliẟ  vefeyātında tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Bülbül-zāde Ḳāsım Efendi  

merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi ‘Abdu’llāh Efendi’dür. Taḥṣīl-i muḳaddimāt-ı 

‘ulūm ve tekmīl-i levāzım-ı manṭūḳ u mefhūm eyledükde vālid-i mācidleri feyż-

yāb olduġı Şeyḫü’l-İslām Mü’eyyed-zāde Şeyḫī ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  ḫıdmetle-

rinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis 

1 ‘Acem S: -H.

2 ‘Īşī H: ‘Īsā S.

3 ẟāniyen Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Meḥemmed Efendi vāṣıl olmış idi H: Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi vāṣıl 

oldı S.

4 ‘aḳlına ḫuffet gelüp ‘ilāc-peẕīr olmamaġla biñ elli altı Cumāde’l-āḫire’sinde intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya 

irtiḥāl eyleyüp H: sene-i meẕkūre evāḫirinde S. Yazar kronolojiyi bozmuş ve 1056’da vefat eden bir 

kişiyi 1053’te ölenler arasına koymuş, muhtemelen ilk telifteki yerini değiştirmeyi unutmuştur.
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iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ beş Şevvāl’inde Abdāl Mūsā Efen-

di  yirine ḳasaba-i Gekibuze ’de vāḳı‘a Muṣṭafā Paşa Medresesi  ile kām-revā, on 

üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Mütevellī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa 

Medresesi ’ne revnaḳ-efzā oldılar. On dört Ẕi’l-ḥicce’sinde Kemāl Efendi-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  bā‘iẟ-i sürūr-ı ce-

dīd olup on beş Şa‘bān’ında Nāẓır-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Edrineḳapu-

sı Mihrümāhı Medresesi’ne pāy-ı himmet ḳodılar. On altı Cumāde’l-ūlā’sında 

Ḫıṣm Yaḥyā Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  in‘ām, on yedi 

Muḥarrem’inde Celeb Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi  ile nā’i-

lü’l-merām oldılar. On sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Aḳḳaftān Kemāl Efendi  taḥillesi 

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine lāne-sāz olup yigirmi Muḥarrem’inde Riyāżī 

Meḥemmed Efendi  yirine Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd Medresesi  ile ḳadr ü menzi-

letleri mezīd oldı. Yigirmi bir Ramażān’ında selef-i sālifi Celeb Muṣṭafā Efendi  

yirine Şeh-zāde dārü’l-ifādesine ḳadem-nihāde olup yigirmi iki Muḥarrem’in-

de Ṣarı Muṣliḥü’d-dīn Efendi ’nün  def‘a-i ẟāniyesi yirine Üsküdar  ḳażāsı [63a] 
sezāvār görilmiş idi. Yigirmi üç Şa‘bān’ında ‘azl olınup yirlerine ẟāliẟen selefle-

ri Muṣliḥü’d-dīn Efendi ḫalef oldı. Yigirmi beş Ṣafer’inde selef-i sālifleri Ḫıṣm 

Yaḥyā Efendi ’nüñ def‘a-i ẟāniyede ḳabūl itmedügi Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsına  

manṣūb ḳılınup yigirmi1 yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl olup yirleri Minḳārī 

‘Ömer Efendi ’ye teklīf olınduḳda redd itmekle Ṭulumcı Ḥüsām Efendi  ḳabūl 

eyledi. Yigirmi ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ser-bendī Ḳāḍī-zāde Şeyḫī Aḥmed2 Efendi  yi-

rine Filibe  ḳażāsı tevcīh olınup otuz bir Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine sādisen Zeke-

riyyā Efendi-zāde “Çelebi Ḳāḍī” dimekle şehīr Luṭfu’llāh Efendi  vaṣl olındı. Otuz 

iki Şa‘bān’ında Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsıyla 

ikrām olınmışlar idi. Otuz üç Şa‘bān’ında munfaṣıl olduḳlarında yirlerine se-

lefleri Yaḥyā Efendi ḫalef oldı. Otuz altı Muḥarrem’inde Nevālī-zāde Sa‘dü’d-

dīn Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsında mesned-nişīn-i ḥükūmet oldılar. 

Sene-i mezbūre Cumāde’l-āḫire’sinde ‘azlleri içün ḫaṭṭ-ı şehriyārī cārī olmaġla 

ḫalefleri Yaḥyā Efendi ol manṣıb-ı celīl ile iḫyā olındı. Ḳırḳ bir Muḥarrem’in-

de selefleri Nevālī-zāde Efendi yirine maḥmiyye-i Edrine’ye ḥākim olup3 sene-i 

1 S 66a.

2 Aḥmed H: -S.

3 Ḳırḳ bir Muḥarrem’inde selefleri Nevālī-zāde Efendi yirine maḥmiyye-i Edrine ’ye ḥākim olup H: -S.
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meẕkūre Şevvāl’inde mün‘azil ve yirlerine Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  

vāṣıl oldı. Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde İstanbul  ḳāḍīsi olan ‘Īsā Efendi  Anaṭolı 

ṣadāretine naḳl olınduḳlarında yirleri  ṣāḥibü’t-tercemenüñ Edrine ḳażāsında ḫa-

lefinüñ ḫalefi olan Ḳāsım Efendi’ye tevcīh olınmaġın  Şeyḫü’l-İslām-ı vaḳt Yaḥyā 

Efendi  merḥūmdan ba‘ż-ı müteḥaṣṣıṣīn ṣāḥibü’t-tercemeye taḳdīm sebebinden 

istifsār itdüklerinde “Ḳāsım furtunasında bülbül ötmez.” diyü ba‘ż-ı şüfe‘ā se-

bebiyle mecbūr olduḳlarına nāzükāne iş‘ār buyurup ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

İstanbul pāyesi  żamīmesiyle Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  üzerinden Gelibolı  

ḳażāsını ber-vech-i arpalıḳ iḥsān itmekle cebr-i ḫāṭır buyurmışlar idi. Bu ḥāl 

üzere dāne-çīn-i eyyām-ı ‘ömr iken biñ elli üç senesi ḥudūdında ‘andelīb-i rūḥı 

ḳafes-i bedenden perrān ve gülzār-ı cināna revān olduḳda Lāġarī Tekyesi  ḳurbin-

de medfūn ve naḳş-ı kitābe-i seng-i mezārı bu mıṣrā‘-ı mevzūndur:

Mıṣrā‘

Oḳuyalum rūḥ-ı Bülbül-zāde içün Fātiḥa1

Mevlānā-yı merḳūm bülbül-i gülzār-ı ‘ulūm, ḥalīm ü selīm, mütevāżi‘ ü 

kerīm, bülend-himmet, melek-ḫaṣlet, ḫayr-ḫˇāh-ı ‘ālem, nīk-nefs ‘ādem idi. 

Merḥūmuñ ‘İzzü’d-dīn Çelebi  nām bir oġlı ẓuhūr eyleyüp maḫdūm-ı kāmil 

ve şāb-ı fāżıl olmış idi. Biñ otuz tārīḫinde vālid-i mācidleri Filibe  ḳażāsında 

mesned-nişīn-i ḥükūmet iken vedā‘-ı ‘ālem-i fānī eyledi. Fikrī  maḫlaṣı ile eş‘ārı 

ve şā‘irāne güftārı vardur. Bu ebyāt-ı ra‘nā zāde-i ṭab‘-ı dil-güşāsıdur:

Naẓm

Eger selāmını benden keseydi zülf-i nigār

Gelürdi bād-ı ṣabāyıla merḥabā-yı ümīd

Eger esāsını ‘ömrüñ yıḳarsa devr-i felek

Ḳażā-yı dilde ḫarāb olmaya binā-yı ümīd

ve ḳıṣṣa-i Leylī vü Mecnūn ’ı daḫı taḥrīre getürmege mübāşeret idüp rūzgār 

itmāmına ruḫṣat virmemekle şem‘-i ümmīdin iṭfā eylemişdür. Bu ebyāt ol 

ḥikāyātuñ ser-āġāzındandur:

א 1 ن  א روح  زاده ا او



440 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Naẓm

Zebān-ı hātif-i ġayb-ı rivāyet

Bu vech ile beyān eyler ḥikāyet

Enīn [ü] āhı çeng efġānı ḳānūn

Esīr-i ‘ışḳ-ı Leylī a‘ni Mecnūn

Ziyāde oldı günden güne derdi

Anı cāndan ṣovutdı āh-ı serdi

Ne kūy-ı yāra varmaġa yüzi var

Ne yirde gökde rūşen yıldızı var

Şeyḫü’l-İslām ibn Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi {Yaḥyā} 

el-Mevlā el-‘ālim el-fāżıl ve’l-baḥrü’l-kāmili’ş-şāmil1 Şeyḫü’l-İslām ibn 

Şeyḫü’l-İslām Ḥażret-i Yaḥyā Efendi  ibnü’l-mevlā Zekeriyyā. ‘Ulemā-yı 

devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ ’den tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm 

Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi  merḥūmuñ nihāl-i devḥa-i fażl u kemāli ve ẟe-

mere-i şecere-i ma‘ārif ü efḍāli ya‘nī maḫdūm-ı [63b] mihter-i mükerrem, per-

tev-i ser-levḥa-i neyyir-i a‘ẓam, Şeyḫü’l-İslām ibn Şeyḫü’l-İslām, seyyidü’l-‘u-

lemā’i’l-a‘lām Yaḥyā Efendi ḫıdmetleridür:

Naẓm

Edīb-i Faḫr-i Rāzī-menḳabet Yaḥyā Efendi kim

Vücūdı āyet-i kübrā-yı raḥmetdür enām üzre

Benānında ḳalem mevḳūf-ı taḥrīr-i ḥavāşīdür2

Beyān u manṭıḳ u tefsīr ü ādāb u kelām üzre

Ṭoḳuz yüz altmış ṭoḳuz Ṣafer’inde ‘ālem-i lāhūtdan müsāfir ve nūr-baḫş-ı 

milket-i ‘anāṣır olmışlar idi. Serv-i āzādları ḫırāmān-ı çemen-i ṣuffe-i isti‘dād 

1 ve’l-baḥrü’l-kāmili’ş-şāmil H: ve’l-baḥrü’l-kāmil S.

2 S 66b.
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olduḳda vālid-i vālā-güherleri himmetiyle taḥṣīl-i muḳaddimāt-ı ‘ulūm ve tek-

mīl-i mebānī-i manṭūḳ u mefhūm ḳılduḳdan ṣoñra fużalā-yı ‘aṣrlarından ‘Ab-

dü’l-cebbār-zāde Dervīş Meḥemmed Efendi ’den daḫı istifāża-i envā‘-ı fünūn ve 

istifāde-i ‘ulūm-ı mefrūż u mesnūn eyleyüp cemī‘-i fünūnda mū-şikāf-ı tedkīḳ 

ve hidāyet-i tevfīḳ ile vāṣıl-ı ser-menzil-i taḥḳīḳ olup ṭoḳuz yüz seksen sekiz Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde Ma‘lūl-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi ’nüñ ṣadr-ı fetvāya teşrīf-

lerinden nuḫustīn-i pāye-i ‘izz ü ‘alā olan mülāzemetle kām-revā ve ibtidā ḳırḳ 

aḳçe ile Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi ’nde ḫıdmet-i dirāseti edā itdükden ṣoñra 

ṭoḳsan dört senesi ḫilālinde vālid-i keẟīrü’l-maḥāmidleriyle ṭaraf-ı Şām ’dan ḥacc-ı 

Beytu’llāhi’l-Ḥarām  ve edā-yı farīża-i ḥiccetü’l-İslām itmişler idi. Ṭoḳsan beş 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṭursun-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ medre-

se -i celīlesine ḥaḳīḳ olup ṭoḳsan sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḫˇāce-zāde Es‘ad Efendi  

yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Elf-i kāmil Ramażān’ında Şeyḫī 

Efendi-zāde ‘Abdu’r-raḥmān1 Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine ḫırām eyle-

yüp biñ iki Cumāde’l-āḫire’sinde Ebu’l-meyāmin Muṣṭafā Efendi  yirine Şeh-zāde 

Medresesi ’ne ferş-i seccāde-i ifāde ḳıldılar. Biñ üç Muḥarrem’inde Kātib-zāde Zey-

nü’l-‘ābidīn Efendi  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi  ile ikrām olınup biñ dört 

Şa‘bān’ında Bıyıḳlı Süleymān Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsında mesned-

ārā-yı ḥükūmet oldılar. Biñ beş Şevvāl’inde Ṭaşköprī-zāde Kemāl Efendi  yirine 

Şām-ı dārü’s-selāma tebdīl ve yirlerine selefleri Kemāl Efendi ẟāniyen naḳl ü taḥvīl 

olındılar. Biñ altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirleriyle Tāc-zāde ‘Abdü’l-vehhāb 

Efendi  nā’ilü’l-me’mūl oldı. Sene-i merḳūme2 Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳınalı-zāde Ḥasan 

Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsı ḥükūmetiyle maẓhar-ı ikrām olındılar. 

Biñ yedi Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine ḫalef-i sālifleri maḥrūsa-i Burusa  

ḳāḍīsi Kemāl Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Şām-ı şeref-encām  ḳāḍīsi ḫalefleri 

‘Abdü’l-vehhāb Efendi  mevṣūl ve anlaruñ yirleriyle Ḥaleb  ḳāḍīsi Ayaşī Aḥmed 

Efendi  nā’ilü’l-me’mūl olup ve anlaruñ daḫı yirlerine Muẓaffer-zāde Efendi  vuṣūl 

bulmış iken sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde her biri yirlerinde muḳarrer ḳı-

lınup ancaḳ Ayaşī Aḥmed Efendi  ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳaldı. Biñ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde munfaṣıl ve yirlerine ḫalef-i sālifleri ‘Abdü’l-vehhāb Efendi vāṣıl oldı. Biñ 

on Ṣafer’inde selef-i sālifleri Ebu’l-meyāmin Muṣṭafā Efendi  yirine Edrine  ḳażāsı 

mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü imżāları ḳılındı. On iki Cumāde’l-āḫire’sinde ‘azl ve yirle-

1 ‘Abdu’r-raḥmān S: ‘Abdü’r-raḥīm H.

2 merḳūme H: mezbūre S.
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rine Seyfī-zāde Aḥmed Efendi  vaṣl olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳāf-zā-

de Feyżu’llāh Efendi  yirine İstanbul  ḳażāsında pīrāye-baḫş-ı maḥfel-i şerī‘at oldılar. 

On üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine Ġalaṭa  ḳāḍīsi Ḫˇāce-zāde ‘Abdü’l-‘azīz 

Efendi  ḥākim-i İstanbul olduḳlarında anlaruñ yirlerine ẟāniyen Muẓaffer Efendi  

mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında1 [64a] selef-i fā’iżü’ş-şerefleri Feyżu’llāh 

Efendi yirine revnaḳ-dih-i ṣadāret-i Anaṭolı  olmışlar idi. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde yine selefleri Feyżu’llāh Efendi  yirine Rūmili  ṣadrına naḳl olınduḳların-

da yirlerine ḫalef-i sālifleri Kemāl Efendi  ẟāniyen vaṣl olındı. On beş Ṣafer’inde 

daġdaġa-i ṣadāretden dāmen-keşān ve yirlerine ẟāniyen selef-i sālifleri Ḫˇāce-zāde 

Es‘ad Efendi ṣadr-ı ‘ālī-şān oldı. On sekiz Şevvāl’inde ḫalef-i sālifleri Ḫˇāce-zāde 

‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine ẟāniyen ṣadāret-i Rūm  ile tebcīl olınup “fażl-ı Ḥaḳ”2 

lafẓı tārīḫ-i vāḳi‘ oldı. On ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde gūşe-güzīn-i ‘uzlet ve Ketḫu-

dā Muṣṭafā Efendi  mesned-nişīn-i ‘izzet olmış idi. Bunlara Miḫalıc  ve Kirmastı  

ḳażāları arpalıḳ ta‘yīn olındı. Yigirmi altı Rebī‘ü’l-evvel’inde ḫalef-i sālifleri Kemāl 

Efendi def‘a-i ẟāniyesi yirine pāre-i elmās-ı müẟelleẟ-nümā gibi ḫātem-i devletleri 

şa‘şa‘a-endāz oldı. Yigirmi sekiz Şa‘bān’ında teḳā‘üd iḫtiyār idüp yirlerine Anaṭolı 

ṣadrı  Ġanī-zāde Meḥemmed  Efendi menḳūl, anlaruñ yirleriyle Baḥẟī Meḥem-

med Efendi  nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Otuz bir Receb’inde ḫalef-i sālifleri Ḫˇāce-zā-

de Es‘ad Efendi  yirine emr-i ‘aẓīm-i fetvāya ḳıyām ve umūr-ı dīn ü devleti ḳarīn-i 

iltiyām eylemişler idi. Otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Vezīr-i A‘ẓam Kemān-keş ‘Alī Paşa  

ta‘yīr içün ṣāḥibü’t-terceme ḥażretlerine geldükde ba‘ż-ı münāsebetle irtişāsına 

ta‘arruż itmeleriyle bā‘iẟ-i infi‘āl-i ‘aẓīm olup pādişāh-ı gītī-penāh ya‘nī Sulṭān 

Murād Ḫān -ı encüm-sipāh ḥażretlerine “Şeyḫü’l-İslām’uñ cülūs-ı hümāyūna rıżā-

sı yoġ idi. Mücerred bu ḳavilleri a‘yān-ı Devlet-i ‘Aliyye te‘āżüdiyle beẕl-i maḳdūr 

itmişdür.” diyü ġamz u ifsād itmekle manṣıb-ı fetvādan tebā‘üd ve yirlerine selef-i 

sa‘īdleri Es‘ad Efendi ’yi ẟāniyen teṣā‘üd itdirdi. Lākin:

Mıṣrā‘

 پچيده شود بپای هركس عملش3 
mefhumınca vezīr-i mezbūruñ ḥırṣ u āzı resīde-i sem‘-i hümāyūn-ı sulṭānī 

olmaġla otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde maẓhar-ı ḳahr-ı ḳahramānī olduḳdan 

1 S 67a.

2   (ebced: 1018)

3 “Herkesin amelleri ayaklarına dolanır.”
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ṣoñra ġayret-i Ḥaḳ ‘ıyān ve otuz dört Şa‘bān’ında Es‘ad Efendi  daḫı menzil-i 

dārü’n-na‘īme revān olduḳda ẟāniyen şeyḫü’l-İslām ve ḥallāl-i müşkilāt-ı enām 

olup altmış biñ aḳçe ile Ḳalḳandelen  ze‘āmeti ‘ilāve-i vaẓīfe-i laṭīfe-i mu‘tāde-

leri ḳılındı. Ḳırḳ Receb’inde:

Beyt

اگرچه روز و شب يكسان منايد
حوادث زان ميان ناگاه آمد 1

manṭūḳınca sābıḳu’l-icmāl Ḥāfıẓ Aḥmed Paşa Vaḳ‘ası ’nda maṣlaḥat-ı vaḳt üzre 

me’mūren ḳarye-i Şeyḫ Sinān ’da vāḳı‘a żay‘alarında ‘uzlet-nişīn ve ṣāḥib-ı ṣadr-ı 

Rūm  Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  mesned-i iftāda mekīn olduḳlarında yirlerine 

ṣadr-ı Anaṭolı ’dan ẟāniyen Çeşmī Meḥemmed Efendi  menḳūl ve anlaruñ yirle-

rine ẟāniyen Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl oldı.

Beyt

غمگني مشود که ساقئ قدرت ز جام دهر
گه صاف لطف می دهد و گاه زهر قهر2

Ḳırḳ üç Receb’inde ḫalefleri Ḥüseyn Efendi Maḫdūmı Seyyid Meḥemmed 

Efendi  tercemesinde ẕikr olınan Żiyāfet Vaḳ‘ası ’nda Ḥüseyn Efendi üftāde-i 

çāh-ı ‘azl ü ifnā olduḳda  3الشــئ اليثــىن االوقــد يثلــث  feḥvāsınca ẟāliẟen revnaḳ-efrūz-ı 

mesned-i fetvā ve melce-i a‘lā vü ednā olup:

Beyt

زهى سعادت آن مردم خجسته مأل
كه راه درين آستانه اش اقبال4

vefḳınca kevkeb-i baḫt u iḳbāli bī-küsūf u ber-kemāl ve revnaḳ-efzā-yı fele-

kü’l-eflāk-i cāh ü celāl ve ‘ālem-ārā-yı evc-i burc-ı istiḳbāl olmaġın Revān  ve 

1 “Gece ile gündüz eşit görünse de bu arada, olaylar birdenbire vuku buldu.”

2 “Üzülme, çünkü kudret sâkîsi, dünya kadehinden bazen saf şarap, bazen dert zehri verir.”

3 “O şey ikilenmez ancak bazen üçlenir.”

4 “Ne mutlu o hali kutlu kişiye ki ikbal ona bu eşiğe girmek için yol verdi.”
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Baġdād  seferlerinde1 hem-rikābī-i şehriyār-ı ‘ālī-cenāb ile kām-yāb olup ḥüsn-i 

tedbīrleriyle niçe meṣāliḥ-i enām ḳarīn-i iltiyām olmış idi. 

Ḥüsn-i Tedbīr2

ez-Cümle Baġdād Ḳal‘ası  tesḫīri içün yigirmi ‘aded ṭop-ı [64b] ḳal‘a-kūbı 

pādişāh-ı ‘ālī-cāh ile istiṣḥāb olınmaḳ bunlaruñ re’y-i rezīnlerine binā olınduḳ-

da bu tedbīr-i iṣābet-peẕīrüñ ḥaseni Baġdād ’a varılup cemī‘-i mühimmātıyla 

yigirmi pāre ṭop ḥāżır bulınup nehr-i şaṭṭ ile irsāl olınan ṭoplar yigirmi günden 

ṣoñra geldükde ẓāhir olmışdur. Ba‘dehu ber-feḥvā-yı

Beyt

‘Āḳıbet olsa gerek pūşiş-i tābūt-ı fenā

Ḫil‘at-i pādişeh ü ḫırḳa-i peşmīn-i gedā

Biñ elli üç Ẕi’l-ḥicce’sinüñ on sekizinci Sebt gicesi ol fermān-fermā-yı fażl 

u taḳvā daġdaġa-i meşāġil-i dünyādan rehā bulup rūḥ-ı pür-fütūḥları maḳ‘ad-ı 

ṣıdḳa ḫırām itdükde irtesi ṣubḥ vaḳtinde maḳām-ı kerīm-i iftāya Ebū Sa‘īd 

Meḥemmed Efendi  ḳıyām eylediler. Ba‘dehu cenāzeleri Cāmi‘-i Ebu’l-fetḥ 

Sulṭān Meḥemmedī ’ye iḥżār olınup bi’l-cümle ḫaberdār olan ṣıġār u kibār ile 

ḫıdmet-i ṣalātları edā olınduḳdan ṣoñra tābūt-ı pür-sekīnelerin seng-i muṣallā-

dan ḳaldırup keẟret-i ziḥāmdan ber-dūş itmege imkān olmayup ser-i engüşt-i 

enām üzre vālid-i mācid-i keẟīrü’l-maḥāmidleri i‘dād itdükleri türbede mü-

tevārī-i ḫāk-i pāk-i ‘anber-fām oldı. Vefātına bu gūne tārīḫ dinilmişdür:

Mıṣrā‘

Ḳabr-i Yaḥyā ola yā Rab pür-nūr3 

Mevlānā-yı sālifü’l-beyān eskenehu’llāhu te‘ālā [fī]-ferādīsi’l-cinān,4 mefḫar-ı 

maḫādīm-i Rūm, meḥāsin-i ef‘ālle mevsūm, mecma‘u’l-baḥreyn-i şerī‘at u 

ṭarīḳat, mülteḳā’ü’n-nehreyn-i fażl u ma‘rifet, mülk-i nezāhat, fülk-i nebāhat, 

eyyām-ı ḥükūmetlerinde ḥuḳūḳ-ı ‘ibāddan mütecānib ve tesviye-i umūr-ı enā-

1 S 67b.

2 Ḥüsn-i Tedbīr S: -H.

ر 3 א رب      او 

4 “Allah onu cennet bahçelerine yerleştirsin.”
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ma rāġıb, kelām-ı Ḥaḳḳ’ı tekellümde seyf-i ṣārim, ṣalāḥ u taḳvāya müdāvim, 

tevāżu‘-pīşe, ḫayr-endīşe, güşāde-rū, laṭīfe-gū, mütedeyyin ü müteşerri‘, mü-

teṣallib ü müteverri‘, pençe-i şerī‘atle gūş-māl-i ‘afārīt-i ẓaleme, dest-i şefḳat ü 

‘ātıfetle ḫāṭır-nüvāz-ı żu‘afā-yı müstevcibü’l-merḥame, rezānet-i fetvāsı müsel-

lem, mehābet-i taḳvāsı meşhūd-ı ‘ālem, ḫāme gibi sāye-i re’feti şāmil-i nezdīk 

ü dūr, şeb-çerāġ-ı ẕāt-ı bā-ṣalābeti şem‘-i miḥrāb-ı mescid gibi zevāyā-yı ‘āleme 

fā’iżu’n-nūr, rükn-i rāsiḫ, cebel-i şāmiḫ idi. Ṭaraf-ı salṭanat-ı ‘ulyāya ve mes-

ned-nişīn-i ṣadāret-i kübrāya tenfīẕ-i kelām-ı Ḥaḳ itmekle ol manṣıb-ı celīle 

revnaḳ virmişler idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Muḥsin-i Ḳayṣerī ’nüñ Ferā’iż manẓūmesine şerḥle-

ri ve Kemāl Paşa-zāde  merḥūmuñ Nigāristān ’ını tercemeleri ve Ḳaṣīde-i Bür-
de ’yi ‘Arabī taḫmīsleri olduġından mā‘adā elsine-i ẟelāẟede naẓm-ı dil-güşāları, 

bi-taḫṣīṣ zebān-ı Türkī’de Dīvān -ı belāġat-intimāları vardur. Bu eş‘ār-ı ābdār 

nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur:

ez-Ḳaṣā’id
Ṣıfat Ṣubḥ

Seḥer şehenşeh-i çārüm serīr-i nüh-kişver

Diyār-ı Şām’ı alup itdi niçe fetḥ ü ẓafer

Tekāver-i felege devlet ile oldı süvār

Sevād-ı maġribe dek tā ki ide ‘azm-i sefer

‘Adem diyārına gitdi ġurāb-ı ḳulle-nişīn

Bedīd olınca felekden hümā-yı zerrīn-per

Ṣıfat-ı Ḫāme

‘Anberīn ḫaṭṭuñı vaṣf eyledi beñzer ḫāme

Cān meşāmmını yine itdi mu‘aṭṭar ḫāme

İtmede ḳā‘ide-i āb-ı ḥayātı icrā

Lü’le-i çeşme-i ḥayvāna ne beñzer ḫāme
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Bir elif ḳadd elemin mi çeker ey dil bilsem

Ne içün böyle ża‘īf ola vü lāġar ḫāme

Yāruñ engüşt-i ḥınāsına öyükünmek içün

Sürḫ ider barmaġı uclarını ekẟer ḫāme1

Midḥatüñ āb-ı ḥayātın arayup girmişdür

Ẓulümāta nitekim Ḫıżr u Sikender ḫāme

Ṣıfat-ı Ṣubḥ2 

Vücūduñdur sa‘ādet evcinüñ ḫurşīd-i raḫşānı

Yüzüñdendür cihāna feyż-i nūr-ı luṭf-ı Yezdānī [65a]

İdüp himmet cihāndan ẓulmet-i ilḥādı maḥv eyle

Ele al nūrlandur pertev-i şemşīr-i bürrānı

Açup rāyāt-ı fetḥi rezmgāhı lālezār eyle

Yine iḥyā vü ābād it maḳām-ı pāk-i Nu‘mān’ı

ez-Ġazeliyyāt

Görüp çīn-i cebīnin ṣu gibi aḳdı dil-i şeydā

Leṭāfet virdi ḳaṣr-ı ḥüsne ol selsāl-i rūḥ-efzā

Hevā-yı ‘ışḳ u nār-ı şevḳ u āb-ı çeşmüñ olmasa

Kim ādem dir senüñ gibi ayaḳ ṭopraġına Yaḥyā 

Ve lehu

Dönüpdür ża‘f ile bir rişteye cismim de cānāsā

Fetīl-i şem‘-i bezmüñ reşki bükdi ḳāmetüm cānā

Ve lehu

Nihāl-i tāze iken böyle bir serv-i bülend oldı

Dil-i meyyāl çoḳdan yüz sürer pāyine ābāsā

1 S 68a.

2 Ṣıfat-ı Ṣubḥ S:  Ve lehu H.
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Nedīm-i pāk-meşreb bul hevā-yı ‘ışḳ ile pür ol

Vücūduñ maḥv olınca meyden ayrılma ḥabābāsā

Ve lehu

Ṭūṭī-ṣıfat ol cāme-i sebzi giye cānā

Bir söz yiri var mı baḳ a āyīneye cānā

‘Uşşāḳ-ı perīşān-dile hīç söylemez olduñ

Düşmen saña bir söz mi didi söyleye cānā

Bir kez dimedüñ ḳandadur ol ‘āşıḳ-ı mehcūr

Bilsem bu cefāya ne sebeb var diye cānā

Hep itdügimüz zühd ü riyā bī-meze oldı

Düşdük heves-i la‘l-i lebüñle meye cānā

Ve lehu

Ġonçeyi servi saña teşbīh ider bī-edeb

Hep sükūtuñla sükūnuñdur aña cānā sebeb

‘Āşıḳ-ı bī-dil nice söyleşmege ḳādir olur

Biri biriyle aġız bir idecek ol iki leb

Ve lehu

Āb-ı ḥayvān olsa da vaṣlı getürmem göñlüme

Ḫayli demdür şīşe-i ḫāṭırda vardur inkisār

Ve lehu

Gelür mihmān-ı ġam cāna şeb-i miḥnet hücūm eyler

Göñül zenbūrveş iñler ne bāl eyler ne mūm eyler1

1 Bu beyitten sonra Revan 1446 vr. 72a’da şu beyit yer almaktadır:

  Pīrāhenüñ ḳocar seni ādem helāk olur

  Cevrüñ eliyle bir gün olur ol da çāk olur
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Ve lehu

Çeşm-i ḥasūd girmemege çāre var mıdur

Ol kim göze ṭoḳunmayayın diyü ḫāk olur

Ve lehu

Ne meclisler ḳurulmışdur ne sāġarlar sürülmişdür

Maḥabbet bādesine beñzer olmaz hep görülmişdür

Göñül mir’ātını ṣad pāre gördüm rāh-ı ẕilletde

Muḳarrer bir cefā-cū seng-dil yāra urulmışdur

Senüñ bū-yı dil-āvīzüñle baḥẟe eylemez cür’et

Baḫūr-ı Meryem’üñ ey ġonçe-fem gūşı burulmışdur

Dilā ‘ālem yıḳılmaz göklere āhuñ direk olsa

Bu çetr-i lāciverdī anuñ üstine ḳurulmışdur

Ve lehu

Göñül mir’ātı kim ṣad pāre-i dest-i celālüñdür

Yine her pāresinden cilveger baḳsañ cemālüñdür

Ve lehu

‘Adū ġurūrı ḳosun rūzgārdur Yaḥyā

Der-i sa‘ādeti gāhī açarsa gāh ḳapar

Ve lehu

Birbirine girdiler dūlāblarla āblar

Āblar ġālib gelince döndiler dūlāblar

Ve lehu

Yāra ‘āşıḳdur diyü ‘uşşāḳdan gör naġmeyi

Çıḳdı Yaḥyā naḳşımuz ‘ālemde bir āvāzedür
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Ve lehu

Aḳıdur cūy-ı sirişkini raḳīb-i nā-kes

Kūyuña uġramasun dirsen eger başını kes

Ve lehu

Göstermedi ruḫın bize ol ġonçe bir zamān

Ṣoñra açıldı vechini bildük ki āl imiş

Ve lehu

Özüñ ey dil yuḳardan ṭutma çün bir māh-pāreñ yoḳ

Ṭutalum çerḫ-i aṭlas kendi olmışsın sitāren yoḳ

Ve lehu

Ḳanı inṣāfuñ nice alsun seni dil-ber ele

Varduġınca sen de āteş-pāreler olduñ göñül1

Ve lehu

Bīgānelikle yād ider olmış raḳībi yār

Şükr it cenāb-ı Ḥaḳḳ’a ki yād olmaduñ göñül

Ve lehu

Bezm-i ‘ışḳa nitekim pervāne geldüñ ey göñül

Yan yaḳıl çün şem‘-i ḥüsne yane geldüñ ey göñül

Ḫāṭırum bir nesneden ġāyetde muġberdür dimiş

Şöyle beñzer ḫāṭır-ı cānāne geldüñ ey göñül

Ve lehu

Ḫayālüñ çün biri birine girdi çünki müjgānum

O dem aralarından çıḳdı eşk-i çeşm-i giryānum

1 H nüshasında bu beyit yoktur.
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Fiġān kim girye vü zār ile çıḳdum dīde vü dilden

Çıḳardı bendesin gözden göñülden yine cānānum1

Hele aġyār-ı bed-ḫˇāhuñ ayaġın kesdi ey Yaḥyā

Ṣıdı dil şīşesin varduḳça gerçi şāh-ı ḫūbānum2

Ve lehu

Söylemez diyü yirilmez o büt-i sīm-endām

Ẕerrece söz yiri yoḳ anda budur ḥaḳḳ-ı kelām

Ne ‘aceb rūşen olur ṣaḥn-ı sarāy-ı ‘işret

Her ne yanına naẓar eyler iseñ ṣāfī cām

Ve lehu

Rūzgār ile ġubār olur ise cānā beden

Ḳomayam tenhā ḫayālüñ dīde-i aġyāra ben [65b]

Cān uzatmaḳ neydi çarḫuñ döne döne cevrine

Nev-cüvānum rişte-i cānum ideydi pīrehen

Şi‘r-i Yaḥyāveş olup jeng-i tekellüfden berī

Bikr-i ma‘nāyı baña gösterse mir’āt-ı süḫan

Ve lehu

Ġonçe ṭıflın açmadı Yaḥyā hezārın naġmesi

Bī-ḫaberdür daḫı ol ‘uşşāḳdan nev-rūzdan

Ve lehu

‘Işḳ elinden gül perīşān lāle de dāġ-ı derūn

Ġonçenüñ dünyāyı daḫı görmemişken baġrı ḫūn

1 S 68b.

2 H nüshasında bu beyitle bir önceki beytin yeri değişmiştir.
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Ve lehu

Dilden geçen ol şāhı der-āġūşdur ammā

Dāmānına ṣarılmadur ancaḳ gelen elden

Şimden girü bizden kerem it luṭfuñı kesme

Öldük meded ey sāḳī-i gül-çehre keselden

Ezdi yüregüm seng-i ġam u derd-i firāḳuñ

Ḳısmet baña endūh u belā imiş ezelden

Yāruñ ki miyānındadur ol ḫançer-i ġaddār

Şimden girü Yaḥyā geçemezsin sen o belden

Ve lehu

Ṣıma āyīne-i ḳalbüm ḥaẕer ḳıl inkisārumdan

 Beni ḫāk ile yeksān eyleme ṣaḳın ġubārumdan1

Ve lehu

Görince ḫod vücūdum maḥv olur ḳalmaz nişān benden

Ne gördi ḳaçdı āyā ol meh-i nā-mihribān benden

Ve lehu

Şehbāz gözüñ ṣayd-ı dil ü cāna süzülsün

Zülfüñdeki dil-besteler ey māh çözülsün

Ve lehu

Yārdan seng-i cefā gelse niçün āh dirin

Başumı yarsa daḫı yarıcuñ Allāh dirin

1 Bu beyitten sonra Revan 1446 vr. 72b, Hamidiye 939 vr. 60a’da şu beyit yer almaktadır:

  Yele virdi neşāṭum kār u bārın bād-ı āhumla

  Fiġān baḫt-ı siyāhumdan şikāyet rūzgārumdan
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Ve lehu

Reşkimüz ḳalmadı hīç eski zamān ‘ālemine

Cāmını gördüñ irişmedüñ ise Cem’ine

Başa çıḳdı ḳatı yüz buldı yuḳardanlıġı var

Bu göñül baġlanalı bir güzelin perçemine

Ve lehu

Çekinmekden göñül ḫālī degüldür kūy-ı cānāna

İlişmişdür gözi beñzer ḫam-ı gīsū-yı cānāna

Ve lehu

Söyle elbette kime ‘āşıḳsın ey Yaḥyā diseñ

Biñ ḥicāb ile cevābını disem sulṭānuma

Ve lehu

Sözüm nesīm-i seḥerdür bahār vaṣfında

Aḳar ṣudur süḫanum cūybār vaṣfında

Ve lehu

Yüz urdum yire tenhā añlayup dildār yanında

Ḫaṭā itdüm yire düşdi yüzüm aġyār yanında

Ve lehu

Sözi bu vā‘iẓüñ maḥbūb sevme bāde nūş itme

İki ‘ālemden āgāh olmayan nā-dānı gūş itme

Ve lehu

Dōstum Yaḥyā’ya da bir niyyetüm vardur didüñ

Neydügin bildürmedüñ ḳaṣduñ cefādur var ise
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Ve lehu

Dilüñ bir kez ṣınıḳ mir’ātine baḳdı yüzin dürdi

Tecellā-yı cemālüñ var ise dildār çoḳ gördi

Nişān-ı seng-i cevr itse raḳībüñ kellesin dirdüm

Güzel fehm eyledi maḳṣūdumı çaḳ başına urdı

Ve lehu

Gözüm ıṣırdı görince o la‘l-i ḫandānı

Nişānladum lebinüñ yaresiyle cānānı

Ve lehu

Dilā bār-ı viṣāle dest-i himmetle irilmez mi

Nesīm-i luṭf esmez mi o naḫl-i nāz egilmez mi

Ḳayurmaz seyl-i ġam ṭaşsun gereksen başdan aşsun

Kümeyt-i bāde-i gül-gūn ile Yaḥyā geçilmez mi

Ve lehu

Sirişki dānesin deryā idince dem-be-dem dökdi

Gözüm ṭutdı o kebk-i ḫūb u ḫoş-reftārı yem dökdi

Ve lehu

Aḳıtdum yaşumı yaḳdum fetīl-i dāġ-ı hicrānı

Benüm şimdi maḥabbet bezminüñ şem‘-i şebistānı

Sirişk-i çeşme baṣdur nār-ı ġam dilde ṭutuşduḳça

Gözüñe yandırıgör āteş-i sūzān-ı hicrānı1

1  Bu beyitten sonra Revan 1446 vr. 73a’da şu beyit yer almaktadır:

  Yıġılsun ḳo cefā ṭaşı derūn-ı sīne-i dilde

  Yapar bir gün olur ol şāh-ı ‘ādil ḳalb-i vīrānı
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Ve lehu

Didüm unutma barmaġuña bend it rişte-i cānı

O şūḫ-ı dilsitānum ṭolamış barmaġına anı

Sāḳī-nāme ’lerinden

Ḳanı sāḳiyā ol mey-i mihr-tāb

Ki her ẕerresi ola bir āftāb

Vire her biri bir cihāna żiyā

Göñül ‘ālemini ide pür-ṣafā

Getür sāḳiyā ol dıraḫşānde berḳ1

Ki cān ‘ālemin eyleye nūra ġarḳ

O berḳ-ı cihān-sūz ola tābdār

Yana ḫırmen-i töhmet-i iḫtiyār

Bulınmazsa da sāġar-ı Cem hele

Ṣınıḳ göñlümi luṭf idüp al ele

Ḳanı sāḳiyā ol şecā‘at-penāh

Ki ḥāl-i sipāh-ı ġam ola tebāh

     Muḳaṭṭa‘ātından

‘Adūdan göñül mülkin ide ḫalāṣ

Anı eyleme ḫusrev-i ‘ışḳa ḫāṣ2

Anuñ kim açıḳdur baṣīret gözi

Odur her varaḳdan olan ders-ḫˇān

O kim mā-sivādan yuma çeşmini

Berāberdür aña bahār u ḫazān [66a]

1 S 69a.

2 S nüshasında bu beyit Sâkînâme’nin son beyti olarak verilmiştir.
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    Rubā‘iyyātındandur

Ey ḫāme yazup ḳadd ü fem-i dil-beri sen

Ḥaḳḳā begenildi eyledüñ ḫūb u ḥasen

Zinhār ki reftār ile güftārında

Şīrīn ḥarekāt eyle vü nāzük depren

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden sa‘ādet-ḫāneleri civārında medrese-i celīleleri var-

dur. el-Ān dār-ı ‘ilm ü taḥṣīl ve kār-ḫāne-i erbāb-ı kemāl ü tekmīldür.

Mıṣrā‘

ر1 כ ا  ا

Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā Muṣliḥü’d-dīn. Ḫilāl-i terācim-i Sulṭān 

Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān ve biñ on dört Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde ‘āzim-i cinān olan Balıkesrili Ḫayyāṭ Muṣliḥü’d-dīn Efendi ’nüñ 

maḫdūm-ı ercmendi Aḥmed Efendi’dür. Rişte-i fikr ve sūzen-i ḫayāl ile ḳā-

met-i ḥāline dūzende-i ḳabā-yı isti‘dād ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülā-

zemetle ber-murād olup devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve 

andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi üç Ramażān’ında Aḫī-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ḫıżr Çelebi Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, yigir-

mi yedi Receb’inde Ḳayṣeriyyeli Ḥamza Efendi  yirine Ūlā-yı Ḫusrev Ketḫudā 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Yigirmi ṭoḳuz Şa‘bān’ında Kürd 

Burhān Efendi  yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne dāḫil, sene-i 

meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḥaydar Paşa 

Medresesi ’ne vāṣıl oldı. Otuz Şevvāl’inde ‘İvaż-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Üç-

şerefeli Medresesi ’ne gönderilüp otuz bir Muḥarrem’inde Rā‘ī-zāde Ḳāsım 

Efendi  yirine ẞire  ḳażāsı ‘ināyet olındı. Otuz iki Muḥarrem’inde ‘azl ve yir-

lerine Ḳıṭmīr-zāde İbrāhīm Efendi  vaṣl olındı. Otuz beş Ẕi’l-ḥicce’sinde ẞānī 

İbrāhīm Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsı ḥükūmetiyle nā’il-i murād olup otuz yedi 

Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Ṣofya  ḳāḍīsi Martolos-zāde Maḥmūd Efen-

di  menḳūl, anlaruñ yirine Baba Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. 

Ḳırḳ Cumāde’l-ūlā’sında İbrāhīm Efendi  yirine Ṣofya ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż 

1 “Allah onun çok çalışmasının mükâfatını versin.”
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olınup ḳırḳ bir Receb’inde munfaṣıl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine Niksarī-zāde 

‘Abdü’l-ḥay Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ beş senesi ḫilālinde Balıkesri  ḳażāsı arpalıḳ 

iḥsān olınmış idi. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ elli dört 

Muḥarrem’inde ‘ālem-i ‘uḳbāya rıḥlet ve ṣaḥn-ı fenādan menzil-i beḳāya hicret 

eyleyüp maḥlūl olan arpalıḳları İdrīs1 Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, ‘ilm ü ṣalāḥdan ḥavṣalası miḳ-

dārı ḥiṣṣedār, ḳażālarında ḥüsn-i mu‘āmelesi var idi.

Riyāżī Meḥemmed Efendi {Riyāżī} 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Muṣṭafā bin Meḥemmed. ‘Ulemā-yı 

devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Bir-

gili Muṣṭafā Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı feżā’ilmendi, melikü’ş-şu‘arā Riyāżī 

Meḥemmed Efendi ’dür. Ṭoḳuz yüz seksen tārīḫinde vāṣıl-ı ser-menzil-i vücūd2 

ve dāḫil-i şehristān-ı ‘ālem-i şühūd olup bustān-ı fażl u ‘irfānda beẕl-i ictihād 

ve āb-yārī-i feyż-i Ḫudā-dād ile tekmīl-i meleke-i isti‘dād eyledükde Şeyḫü’l-İs-

lām Mü’eyyed-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzım ve ba‘ż-ı 

medārisde müdāreseye müdāvim olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ on Şa‘bān’ında Abdāl Mūsā Efendi  yirine 

Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi  ile kām-revā, on dört Muḥar-

rem’inde Remzī-zāde ‘Abdü’l-hādī Efendi  maḥlūlinden Dāvūd Paşa Medrese-

si ’ne revnaḳ-baḫşā oldılar. On altı Ṣafer’inde Sefer Efendi-zāde Yaḥyā Efendi  

yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup on yedi Ṣafer’inde [66b] Ḳudsī 

Meḥemmed Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilmiş idi. 

Sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sında Ṭaş Meḥemmed Efendi  yirine Edrineḳa-

pusı Mihrümāhı Medresesi ’ne ḳadem-nihāde olup on sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Zekeriyyā-zāde Meḥemmed Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine sāye ṣaldılar. 

On ṭoḳuz Ramażān’ında Kec-dehān ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiy-

yesi  tevcīh olınduḳda gitmemekle yigirmi Muḥarrem’inde medrese-i merḳūme 

Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ’ye virilüp bunlar ‘azl iḫtiyār itmişler idi. Yigirmi 

bir Ramażān’ında Ġubārī Seyyid Ḳāsım Efendi  yirine ẟāniyen Ṣaḥn-ı ẞemāniy-

ye ’nüñ birine ‘avd eyleyüp yigirmi iki Ramażān’ında Mihter-zāde Meḥemmed 

1 İdrīs H: Dervīş S.

2 S 69b.
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Efendi  maḥlūlinden Üsküdar ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  şāyān, ba‘de 

eyyām Laṭīf-zāde Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmetiy-

le taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylediler. Yigirmi dört Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine 

Bī-endām Muṣliḥü’d-dīn Efendi  mevṣūl oldı. Yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Nevālī-zāde Sa‘dü’d-dīn Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınmış idi. Se-

ne-i mezbūre Ramażān’ında selefi Sa‘dü’d-dīn Efendi yirine Şām-ı dārü’s-selām  

ḳażāsına naḳl ve yirlerine Küçük Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  vaṣl olındı. 

Otuz Cumāde’l-ūlā’sında ḫalefleri Küçük Maḥmūd-zāde Efendi yirine Ḳuds-i 

Şerīf  ḳażāsına naḳlle teşrīf ve yirleriyle Küçük Maḥmūd-zāde Efendi talṭīf olın-

mış idi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḥalebü’ş-şehbā ḳāḍīsi 

Ḥasan Beg-zāde Muṣṭafā Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Kürd Ḳāsım Efendi  

mevṣūl oldı. Otuz üç Ramażān’ında selef-i sālifi Kec-dehān ‘Abdu’llāh Efendi  

yirine Mıṣr -ı Ḳāhire  ḳażāsıyla kevkeb-i iḳbālleri zāhire olup otuz dört Cumā-

de’l-āḫire’sinde müteḳā‘id ve yirlerine ḫaleflerinüñ ḫalefi Kürd Ḳāsım Efendi  

müteṣā‘id oldı. Ba‘dehu bi-emri’llāhi te‘ālā ṣamemleri müşted olmaġla yigirmi 

sene miḳdārı ma‘zūlen sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ elli dört Ṣafe-

rü’l-ḫayrınuñ yigirmi ṭoḳuzıncı Cum‘a güni ‘azm-i riyāż-ı keẟīrü’l-ḥıyāż-ı cinān 

ve seyr-i ravża-i Rıḍvān eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm gül-deste-bend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, mir’āt-ı dil-i bī-ġıllı 

jeng-i tekellüf ü taṣallüfden ‘ārī, zülāl-ı naẓm-ı keẟīrü’l-me‘ānī ser-çeşme-i ze-

bānından cārī, ‘ulūm-ı ‘Arabiyye’nüñ zebān-dān-ı esrārı, fünūn-ı edebiyyenüñ 

mū-şikāf-ı ebkār-ı efkārı1 idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Teẕkiretü’ş-şu‘arā ’sı ve Düstūrü’l-‘amel ’i ve Sāḳī-nā-
me ’si olup her biri beyne’n-nās merġūb birer eẟer-i sütūde-üslūbdur ve Tārīḫ-i 
İbn2 Ḫallikān’ı  iḫtiṣār ve ṭarz-ı laṭīf iḫtiyār idüp eẟer-i celīl eylemişdür. Bunlar-

dan mā‘adā müretteb ü mükemmel Dīvān -ı eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları vardur. Bu 

eş‘ār-ı ābdār güftār-ı dürer-bārlarından intiḫāb olındı.

Sāḳī-nāme ’lerindendür

Ḥamd ol Aḥad-i Ḳadīm-i pāke

Feyż-i keremi ṣu virdi tāke

1 ebkār-ı efkārı H: ebkārı S.

2 S 70a.
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Ḫalḳ eyledi nüh ḫum-ı sipihri

Ol ḫumlara bāde itdi mihri

Ḳıl vaṣfın o bāde-i revānuñ

Kim oldı bir adı ‘ışḳ anuñ

Bu deyre o bādedür viren nām

Ol bāde ile döner bu nüh cām

Muṭrib üfür āteş-i müdāmı

Ol puḫte ider bu ‘aḳl-ı ḫāmı

Sūz-ı demüñ urdı ‘ūda āteş

Bezm-i dili ṭutdı bū-yı dil-keş

Hem ur el ele hem ol nevā-sāz

Çün çıḳmaz imiş bir elden āvāz

Evtār-ı nevāyı naġme-rīz it

Deryā-yı hevāyı mevc-ḫīz it

Mey kim ṣala meclise żiyāsın

Kimse göremez şebüñ ḳarasın

Ey duḫter-i gül-‘iẕār-ı engūr

Gördi seni gözin açdı maḫmūr

‘Işḳ oldı ‘aceb bülend-eyvān

İrişmez aña kemend-i ‘irfān

Ol zīr-i hümā-yı himmet-i ‘ışḳ

Dirseñ ḳona başa devlet-i ‘ışḳ [67a]

Mūm eylesün āhenüñ ġam-ı ‘ışḳ

Ol ḳābil-i naḳş ḫātem-i ‘ışḳ
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Bu lüccede ol şināver ey dil

Esbāb-ı vücūdı ber-ṭaraf ḳıl

Ṣaḥn-ı çemen oldı reşk-i gerdūn

Çıḳsun göge şimdi cām-ı gül-gūn

Al destüñe cām-ı ḫoş-güvārı

Tīz ṭut ki geçer dem-i bahārī

Gül-gūnuñı eyle bād-ı reftār

Ḳıl ref‘-i ġubār-ı ḫāṭır-ı zār

Gül-gūnını sür mey-i revānuñ

Baṣdurma yire ayaġın anuñ

Cem gitdi cihānda nāmı ḳaldı

Ancaḳ görilürde cāmı ḳaldı

Bir ḫātem-i devlet idi ol cām

Anuñla ḳodı felekde bir nām

El virdi dime baña zamāne

Alup elüñi atar yabana

Bu dūd-ı kebūd çarḫ-ı aḫżar

Bir dīde mi vardur itmeye ter

Germ olmada āftāb-ı rūşen

Yanduḳ felegüñ bu gün elinden

Şemşīrin içirmedin saña ġam

Keskince sen iç meyüñ dem-ā-dem

Al destüñe keştīyi müdāmī

Ṣal baḥr-i fenāya neng ü nāmı
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Ref‘ oldı bisāṭ-ı bezm-i dil-cū

İbrīḳ-ı şarābdan elüñ yu

Devrān heder itdi ḫūn-ı rāhı

Virdi boġazı ele ṣurāḫī

Baḥr oldı aḳup şarāb-ı gül-fām

Çekdürse ‘aceb mi zevraḳ-ı cām

Rindāna getürdi müjde-i kām

Geldi baş açıḳ yalın ayaḳ cām

Ey dürd-keş-i mey olma muġber

Geldi ayaġı tozıyla sāġar

Ṣahbā ile sāġar oldı memlū

Aḳduġı yire yine aḳar ṣu

Mey sāġara oldı pertev-efken

Ey bāde-perest dīde-rūşen

Bu resme sevād-ı dilsitānı

Yazmadı siyeh ḳalem[l]e Mānī

Aḳıtdı yine bu kilk-i dil-cū

Gülzār-ı beyāna bir ḳalem ṣu

ez-Ḳaṣā’id-i Mi‘rāciyye Ṣıfat-ı Şeb

Kim itdi gevherin ḫāk içre ḫurşīd-i cihān-ārā

Anı bulmaġa ġırbāl itdi ḥāżır ṭārem-i vālā

Ṣalındı nārı mihrüñ külḫen-i ḥammām-ı dūna

N’ola germ olup itse ḳubbesinde ḳaṭreler peydā
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Ne ṣūret-bāz olur eşkāl-i encüm ‘arż ider ḫalḳa

Yaḳup şem‘in verā-yı perdede mihr-i cihān-ārā

Hilāl olmış degüldür ṭırnaġı ḳalınca sa‘y itdi

O gice pāyine yüz sürmege māh-ı cihān-ārā

Reh-i bīdāda gitmez kimse devr-i şer‘-i ‘adlüñde

Terāzūyla yürürler ḫalḳ-ı ‘ālem muḥtesibāsā1

Bu ta‘ẓīmi düşinde görmemişdür Ḥażret-i Yūsuf

Felek de aña ta‘ẓīm itdi bunca encüm-i zehrā

Ṭoḳuz gözlü kemerdür gūyiyā nüh günbed-i gerdūn

Anuñla āb-ı raḥmet itdi ḳaṣr-ı ḳurbe isti‘lā

Ṣıfat-ı Bahār2

Nāme-i zanbaḳ ile geldi ṣabā gülzāra

Ġonçeden gülşene aġız ḫaberin virdi hezār

Bülbüle n’ola yuḳardan aşaġa söylerse

Aldı şimdi ḳolına fāḫteyi serv ü çenār

Nergis-i gülşeni sür‘atle alup gitse n’ola

Şöyle aḳar göz alur ṣaḥn-ı çemende enhār

Ṭonanup şāhid-i gül girdi yeñi cāmelere

N’ola dāmānını silkerse nesīm-i eşcār

Ṣıfat-ı Şem‘

Şu‘leden Nīl üzre bir āyīne peydā eyledi

Görmek içün dehri anuñla Sikendervār şem‘

1 S nüshasında bu beyitle bir önceki beytin yeri değişiktir.

2 S 70b.
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Her kimi rūşen-dil itse aġladur āḫir felek

Bezm-i ‘işretde ider bu ḥāleti iẓhār şem‘

Bir ‘arūs-ı dilsitāndur pāyine ḥınnā yaḳup

Zülfin altun teller ile zeyn ider her bār şem‘

Şīşe-i fānūs anuñ ṣırça sarāyıdur meger

Taḫt-ı zer üzre olupdur şāh-ı Cem-miḳdār şem‘

Saña şekvā itmek içün başına āteş yaḳar

Rūzgārından görüpdür var ise āzār şem‘

Nūr-ı ‘irfān kesbine cānlar eritdüm nitekim

Bezm-i ‘işretde żiyā içün yanar her bār şem‘

Ṣıfat-ı Sünbül [67b]

Olalı mülk-i çemende şeh-i kişver sünbül

Geydi bir küngüreli tāc-ı mücevher sünbül

Öñine düşdi getürdi güli mülk-i çemene

Oldı destinde ‘aṣāsı ile reh-ber sünbül

Zülfüñüñ üstine dök kākül-i müşkīn-tārı

Gülşen-i ḥüsnüñe tā kim ola ḳatmer sünbül

Ṣıfat-ı Ḫātem

Bilmezüz kim ne ḳodı gūşına anuñ zerger

Öykinürmiş dehen-i yāra mücevher ḫātem

Gedüginde bulınup ‘izzet idermiş dā’im

Gevhere başınuñ üstinde ider yir ḫātem

Ne ‘aceb nāmeyi ardından oḳursa olmış

‘Ārif-i ehl-i naẓar merd-i hünerver ḫātem
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Dest-i iḳbāle geçüp olmaz idi ṣadr-nişīn

Olmasa ḫalḳa-be-gūş-ı der-i dāver ḫātem

Şeref-i nāmuñ ile anlara ḥükmin geçürür

Oldı ṭuġrā-yı zer-endūd ile hem-ser ḫātem

Egilüp dā’im elüñ öpmededür sulṭānum

Hep budur eyledügi ḳaddini çenber ḫātem

Ṣıfat-ı Nev-rūz

Sāġar-ı zerrīn-i mihri çarḫ gerdān eyledi

Jālelerden cur‘asın ḫāk üzre rīzān eyledi

Jāle itdi destmāl-i lāleyi ġarḳ-ı ‘araḳ

Şem‘-i ḫurşīde ṭutınca anı sūzān eyledi

Kātib-i ḫaṭṭ-ı çemen pür ḳıldı zerrīn kilk ile

Ġonçesini zanbaġuñ sīmīn ḳalemdān eyledi

Ẓulm-i sermāyı şeh-i nev-rūza i‘lām itmege

Bāġa zanbaḳ tīr ile bir nāme perrān eyledi

Cūybār ayaġına ṭaḳdı gümüş ḫalḫāllar

Ḥalḳalar kim ḳaṭre-i bārān nümāyān eyledi

ez-Ġazeliyyāt

Görüp dāġın ṣanur kim raḥm ider ol şūḫ-ı bī-pervā

Ḳulaġından çıḳarsun ol fetīli ‘āşıḳ-ı şeydā

Ve lehu

Naẓar erbābına rūy-ı ḥaḳīḳatden görün ey dil

Hemān bir gösterişde ḳalma ‘ālemde serābāsā
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Ḳo kendüñ rāh-ı ‘ışḳa meskenetle sür yüzüñ ḫāke

Yolından var ḥarīm-i kūy-ı yāra āb-ı nābāsā

Nevā-yı ‘ışḳda dem urmaḳ olsun dā’imā kāruñ

Sözüñ diñlenmek isterseñ eger çeng ü rebābāsā

Göñül pervāne-i şeydāsıdur bir şem‘-i ḥüsnüñ kim

Döner üstine yanup sūz-ı ‘ışḳ ile kebābāsā

Riyāżīveş ṭoḳunsun çarḫuña ḳo rūzgār ey dil

Ṣafā kesb eylesün şevḳ ile raḳṣ it āsyābāsā1

Ve lehu
Mürşid-i pīr-i muġāndan el alup ehl-i ṣafā

Şeyḫ-i şehre şimdi eylerler ıraḳdan merḥabā

Ḳabża-i ḥükmüñde görmek ister iseñ ‘ālemi

Cām-ı meyden al ele āyīne-i ‘ālem-nümā

Ve lehu
Ḳanda olur saña hem-tā ey şeh-i ‘ālī-cenāb

Ṭutalum ṭoḳuz evüñ bir dāne şems-i āftāb

Ve lehu
Var ise yine pīr-i ṭarīḳat nefes itdi

Demlendi o dem āteş-i kānūn-ı maḥabbet

Ve lehu

Ḫayāl-i vuṣlat-ı yār ile naḳd-i eşki döküp

Riyāżiyā iderüz dā’imā ḥisāb-ı feraḥ

Ve lehu

Öykünürdi gözlerüm yaşına gerçi āblar

Şimdi ilzām itdiler döndürdiler dūlāblar

1 S 71a.
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Bulmadılar dür-i dendānuñ miẟāli bir güher

Döne döne ḳa‘r-ı baḥre indiler gird-āblar

Ve lehu
Ey Riyāżī murġ-ı cāna düşmesün mi ıżṭırāb

Ṣalınup bir şāhbāz-ı cānsitān olmış gelür

Ve lehu
Ne ḳadar eşkümi döksem ayaġı ṭopraġına

O ḳadi serv-i revānum o ḳadar ser-keş olur

Gūşe-i çeşm ile bir nīm-nigāh eylese yār

‘Āşıḳ-ı ḫaste-dilüñ göñli Riyāżī ḫoş olur

Ve lehu
Gerçi kim bir söz ile mürdeler iḥyā eyler

Söylemez baña ger öldüm disem ol ġonçe-i ter

Ey düşüp baḥr-i ġama eyleyen ümmīd-i kenār

Ḫaṭ çıḳup bir yañadan geldi seçildi ḳaralar

Ve lehu
Sen de bir cur‘a ile yād olınursun ey dil

Naẓar-ı pīr-i ḫarābātda tek ḫāk olagör

Ve lehu
Dilde senden gizlü derd ü ġam u miḥnet mi var

Bir senüñ gibi cihānda çoḳ bilür āfet mi var [68a]

Göñlümi al cāna minnetdür didüm cānāneye

Didi biñ nāz ile ol dem aña da minnet mi var

Ve lehu

Bir ḳarār üzre degüldür gerdiş-i dūlāb-ı çarḫ

Bunı ḫāk-i ẕillete indirse anı ḳaldırur



466 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Ve lehu

Şikeste-dil ki senüñ beste-i kemendüñdür

Şikeste-beste bir üftāde derdmendüñdür

Ve lehu

Çekmeyen cevr ü cefāsın o kemān-ebrūnuñ

Dil-i sevdā-zedenüñ çekdügi yayı ne bilür

Ve lehu

Her kim Riyāżi cūy-ṣıfat ola ṣāf-dil1

Berg-i murādı ilter ayaġına rūzgār

Ve lehu

Her zamān elde ḳadeḥ ṭut dir ise pīr-i muġān

Diñleyüp pendin anuñ ey dil-i şeydā ṭutagör

Ve lehu

Sevdā-yı vaṣl-ı yārı çıḳarduḳ dimāġdan

Aña bu dūd-ı āh işāret degil midür

Dil baġladuḳlarum ser-i zülf-i siyāhına

Cānāne ile ‘aḳd-i maḥabbet degil midür

Deşt-i belāda zīr ü zeber pür-ġubār-ı ġam

Dil ‘ışḳuñ ile şīşe-i sā‘at degil midür

Ve lehu

Benüm sūz-ı dilüm ol Yūsuf-ı gül-pīrehen bilmez

Bir oddan pīrehendür ‘ışḳ içinde olmayan bilmez

Ve lehu

Gelmedi gitdi sīneye dil-ber-i gül-‘iẕārımuz

Bir gül-i ter bitürmedi dildeki ḫārḫārımuz

1 ṣāf-dil S: ṣāf ola H.
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Rıṭl-ı girāna baṣdırur sāḳi-i bezm-i mey bizi

Bād-ı fenāya virmeye tā ki felek ġubārımuz

Ol ḳaşı yayı ṣarmaġa çāre mi var Riyāżiyā

Rişteye döndi ża‘fıla gerçi ten-i nizārımuz

Ve lehu

Gerçi faṣṣād-ı me‘ānī çoḳ olur ‘ālemde

Reg-i endīşeye ḫāmem gibi neşter uramaz

Ve lehu

‘Āşıḳ ise yoluma dönsün dimiş Şīrīn aña

Bu sözi gūş eyleyince eylemiş Ferhād raḳṣ

Ve lehu

Ṣāf dil-i ser-geşte ḥāl olsa n’ola erbāb-ı ‘ışḳ

Kendüsine döndürür ceẕb itdügin gird-āb-ı ‘ışḳ

Ve lehu

Gevher-i maḳṣūda bulmazdı Riyāżī dest-res

Olmasaydı baḥr-i luṭf Āṣaf-ı devrāna ġarḳ

Ve lehu

N’ola bāzīçe-i ‘ışḳuñda öpsem la‘l-i ḫandānuñ

Bir ucı sende biri bende çıḳdı rişte-i cānuñ

Benüm de üstüme düşmez mi bir gün pertev-i luṭfuñ

Ṭoḳunmaz mı yoluñda ḫāk olan şeydāya iḥsānuñ

Riyāżī ḳalḳayın didükçe düşmekde ayaġına

Olup pervāne mest-i cām-ı ‘ışḳı şem‘-i raḫşānuñ
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Ve lehu

El ele virmekdür aġyār ile hep kāruñ senüñ

Öldürür bir gün beni ellerle bāzāruñ senüñ1

Ve lehu
Ḥüsn-i ḫaṭṭ ile yazup medḥ-i ruḫ-ı dildārı

Çehresi vaṣfını çarpışduralum aġyāruñ

Bellüdür mūy-miyān ile güzeller içre

Ḫūbdur şöyle ki ḳıl eksügi yoḳdur dildāruñ2

Ey Riyāżī gice irişdi hilāle āhum

Aldı āhum yaḳasını felek-i ġaddāruñ3

Ve lehu
Çāre yoḳdur anı örtüp baṣdıra ḫāk-i vücūd

Cūş ider ṭurmaz şehīd-i ‘ışḳ ḳanıdur göñül

Ve lehu

İtsem o ġonçe-lebde n’ola cüst ü cūy-ı dil

Zīrā meşām-ı cāna gelür şimdi bū-yı dil

Çevgān-ı ‘ışḳ itdi yirin deşt-i lā-mekān

Kim ṭutılup ḳapılmaġa yoḳ çāre kūy-ı dil

Ve lehu
Ser-te-ser ṭutsa eger ‘ālemi bārān-ı kerem

Düşmeye ehl-i dilüñ ḥiṣṣesine bir şebnem

Merkezüñden hele ayrılma Riyāżī zīnhār

Baṣma pergār-ṣıfat dā’ireden ṭaşra ḳadem

1 S 71b.

2 Bu mısrada vezin aksamaktadır.

3 Bu beyitten sonra Revan 1446 vr. 76a’da şu beyit yer almaktadır:

  Viṣāline irişür kim ki bekleye işigin

  Efendi manṣıbı almaġa āsitāne gerek
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Ve lehu

Gördüm leb-i mey-gūnuñı mestāneye döndüm

Almış mey-i ‘ışḳuñ beni dīvāneye döndüm

Sūrāḫlar açdı tenüme tīr-i maḥabbet

Gör derd ü ġamuñla yine cānāneye döndüm 

Ve lehu

Pek düşüp rīşimüz aġ oldı ġam-ı firḳat ile

Her tezervüñ niçe bir ṣaydına dām eyleyelüm

Ve lehu

Nigārı ḥüsn ile mümtāz u bī-bedel bilürin

Ol āfeti baña ögretmeñüz güzel bilürin

Ve lehu

Miḥnet-i derd-i firāḳuñ ḳaddümi itdi kemān

Cism-i zārumdan deriyle üstüḫān ḳaldı hemān

Gülsitān-ı kūyını yāruñ ṭolanup ṭurmasun

Cūybāruñ ayaġın kessün oradan bāġbān

Ġayra gösterme ġubār-ı ḫāṭıruñ sā‘at gibi

Ey Riyāżī anı göñlüñden geçür ancaḳ hemān

Ve lehu

Yoluña cān vireyin ḫāk ile yeksān olayın

Çeşm-i bīmār-ı siyeh-mestüñe ḳurbān olayın [68b]

Ḥālümi aġlayayın sūz-ı dilümden yanayın

Meclis-i ‘ışḳuña bir şem‘-i fürūzān olayın

Ey Riyāżī çekmeyin ḥarf ü iżāfetden el

Sāġarı tāc idinüp başuma sulṭān olayın
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Ve lehu
Bir dil mi vardur ola o ḫālī ġubārdan

Herkes  göñül naṣībin alur rūzgārdan

Çoḳ miḥnet-i temūz u ḫazān u şitā çeker

Kām almaḳ isteyen bu se-rūze bahārdan

Ve lehu

Dest-i aġyāra virür zülf-i perīşānı ucın

Ḫāk olursaḳ da degürmez bize dāmānı ucın

Ve lehu

Rişte gibi olmayınca derd-i ‘ışḳ ile nizār

Mümkin olmaz girmek ol şem‘-i şeb-ārā ḳoynına

Ve lehu

Çıḳardum āh kim pīr-i muġānı bilmeyüp elden

‘Aceb mi aglasam şimdi degüldür iḫtiyār elde

Ve lehu

‘Aks-i ġamzeñ kim düşer ṣalsañ naẓar āyīneye

Gūyiyā bir tīr-i tīz eyler güẕer āyīneye

‘Āşıḳ-ı ṣāfī-derūndur gireridüñ göñline

Bir nigāh-ı luṭf ile baḳsañ eger āyīneye

Fikr-i zülfüñle Riyāżī’nüñ dil-i ser-geştesi

Beñzedi rişteyle aṣılmış döner āyīneye

Ve lehu

Ne revādur ki dege cur‘a-i cām-ı keremüñ

Sāḳiyā ayaġuñ altında ġubār olmaya
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Ve lehu

Ol ḥarāmī gözli yolum urduġın ‘ayb eyleme

Zāhidā bir gün senüñ de yoluña şāyed gele

Ve lehu

Ne cānı var ki ola sālik-i reh-i bīdād

Terāzūyıla yürür muḥtesib zamānuñda

Ve lehu

Ṣanmañuz āl ḳabā giydi bu gün cānāne

Öldürüp ‘āşıḳını girdi boyınca ḳane

Dil-i ‘uşşāḳı niçün eyledüñ āşüfte diyü

Çekişüp aldı ele zülfini yāruñ şāne

Gözimüñ yaşına öykündügiçün bād-ı ṣabā

Gömgök itdi yüzini sille urup ‘ummāne

Ve lehu

Getürdi neyleri te’ẟīr-i sūz-ı āhum efġāne

Bu gice tāb-ı dilden āteş urdum bir neyistāne

Ḳosun anuñla baḥẟi yoḳ yire baş aġrıdur ṣahbā

Ḫumārı yoḳ bir özge bāde imiş la‘l-i cānāne

Riyāżī deşt ü ṣaḥrāda gezerken buldı Leylā’sın

Dime āvāre olmaḳda ne buldı Ḳays-ı dīvāne1

Ve lehu

Ṣalıcaḳ ‘aks-i ruḫın sāġar-ı raḫşānımuza

Girdi ol gözleri ḫūnī bir avuç kanımuza

1 S 72a.
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Ṭutışur şīşe-i mey gibi zebānuñ nāṣiḥ

Dil uzatma ḥaẕer it cām-ı dıraḫşānımuza

Tīrveş menzile vāṣıl iderüz ol ki bezm

Yapışa ṣıdḳ ile peykān gibi dāmānımuza

Ve lehu

Virmezüz bādeyi biz cur‘a döken yārāna

Nesnemüz yoḳdur efendi atacaḳ yābāna

Pek imiş ey göñül ol ḳaşı kemānuñ yayı

Ġamzesi tīri pek işler geçer oldı cāna

Gidicek meykedeye ayaġı yirler mi baṣar

Gelür olsa gelür ammā güc ile mestāna

Ve lehu

Sāḳīye miḥnet-i dil-i pür-ḫūnı söyledük

Aġız bir eyledük gice cām-ı şarāb ile

Cūy-ı ṣafā aḳındısıdur ‘ālem-i şebāb

Bir özge çaġlar idi ki geçdi şitāb ile

Ve lehu

Baġruñ deler döner gibi olur da üstüñe

Pergār-ı çarḫuñ eyle naẓar inḳılābına

Ve lehu

Ġaraż bir yaḳası açılmaduḳ ma‘nā ḳoparmaḳdur

Ser-i endīşeyi çekdüklerüm dā’im girībāne

Kelāmum dil-pesend-i derdmendān-ı maḥabbetdür

Sözi derd ehlinüñ olur Riyāżī derdmendāne
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Ve lehu

‘Aceb midür sürülse dem-be-dem bāzār-ı ‘ışḳ içre

Şırālı bir metā‘ olmaz cihānda nitekim bāde

Ve lehu

Dem-i bezm-i ezelden başlasan bir naḳş-ı zībāya

Ol eski demleri muṭrib getürseñ ḫāṭır-ı nāya

Ve lehu

Ceẕbe-i tāb-ı cemālüñ neyyir-i a‘ẓam gibi

Çekdi aldı bu dil-i üftādeyi şebnem gibi

‘Aynuña alma ta‘alluḳ riştesin sūzen miẟāl

Çarḫ-ı aṭlasdan geç ey dil ‘Īsā-yı Meryem gibi

Ve lehu

Nāle beñzetdi gören cism-i nizārum ey felek

Bir ḳalem parmaḳlı dil-berden çıḳarduñ sen beni

Ve lehu

Vezān oldı meger kim tünd-bād-ı ḳahr-ı sulṭānī

Söyündi bezm-i ‘īş ü ‘işretüñ şem‘-i fürūzānı

N’ola yir baṣmasa şimdi ayaġı zāhid-i şehrüñ

Şikest itdi zamāne şīşe-i cām-ı dıraḫşānı [69a]

Yaṣaġın gūş idüp şāh-ı cihānuñ bīm-i ḳahrından

Bu demde sāġaruñ beñzinde aṣlā ḳalmadı ḳanı

Ve lehu

Günāhımuz yoġ iken cevr ider de aġlamadın sen

Kim aġlar idi eger cürmimüz ḫaṭāmız olaydı
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Ve lehu

Mümkin mi bu kim dīde göre ol ruḫ-ı ālı

Virmez aralıḳ şa‘şa‘a-i berḳ-ı cemāli

Ve lehu

Ṣanma bilmez o perī ‘āşıḳ-ı dil-dādesini

Bir naẓarda çıḳarur çāh-ı ġam üftādesini

Ve lehu

İtmedi bir merḥabā ol gül-‘iẕār el virmedi

Dest-būse olmadı bir çāre yār el virmedi

Vir elüñ cān ile bāzār idelüm vaṣluñ didüm

Ḳā’il olmadı o şūḫ-ı şīvekār el virmedi

Çāh-ı ḥırmān içre ḳaldum çıḳmaġa bir çāre yoḳ

N’eyleyin bu ṭāli‘-i nā-sāzgār el virmedi

Ey Riyāżī olmadı üftādesine dest-gīr

Yalvarup ayaġına düşdüm nigār el virmedi

Rubā‘iyyātındandur

Aḳıt yaşumı ‘ışḳla cūy-ı Eres it

İñlet dilümi maḥmil-i şevḳa ceres it

Tā āyinemüzde ru-nümā olmaya ġayr

Ey pīr-i ṭarīḳat bize de nefes it

Rodosī-zāde İbrāhīm Efendi 

el-Mevlā İbrāhīm ibnü’l-mevlā Meḥemmed. ‘Ulemā-yı devlet-i ‘Oẟmān 

Ḫān-ı ẞānī ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān ve biñ yigirmi ṭoḳuz Receb’in-

de Baġdād  ḳāḍīsi iken intiḳāl-i dār-ı cinān eyleyen Rodosī Meḥemmed Efendi  
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merḥūmuñ maḫdūmıdur.1 Gülbün-i vücūdı ḫāk-i pāk-i Edrine ’den ẓuhūr ve 

“Rodosī-zāde” ‘unvānıyla meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād ve Hi-

dāyetu’llāh Efendi ’den mülāzemetle ber-murād olup devr-i medāris-i mu‘tāde 

ile ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl iken biñ otuz beş Ra-

mażān’ında Ḥalebī Yaḥyā Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥmiyye-i Edri-

ne’de Çuḳacı Ḥācī Medresesi  ḫāricine ‘āric, otuz altı Receb’inde Dizdār-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine yine maḥmiyye-i merḳūmede İbrāhīm Paşa Medre-

sesi ’ne ḥareketle mübtehic oldı. Ḳırḳ üç Ẕi’l-ḥicce’sinde2 selefi Dizdār-zāde 

Efendi yirine Emīniyye Medresesi  virilüp ḳırḳ ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Ra-

mażān Efendi  yirine Ḥalebiyye Medresesi ’ne menḳūl, elli iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

selefi Ramażān Efendi yirine Üçşerefeli Medresesi ’ne mevṣūl olmışlar idi. Biñ 

elli dört Ṣafer’inde ders ü devri tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyledüklerinde 

medrese-i maḥlūleleri Tācü’d-dīn-zāde ‘Alī Efendi ’ye in‘ām olındı.

Merḥūm-ı merḳūm teşne-leb-i mā’ü’l-ḥayāt-ı ‘ulūm, aḫlāḳ-ı kerīme ile 

ma‘rūf, ḫiṣāl-i ḥamīde ile mevṣūf idi. Maḫdūmları ātī’t-terceme Ḫaṭṭāt ‘Ab-

du’llāh Efendi ’dür ki devr-i merātib iderek İstanbul  ḳāḍīlıġına vuṣūl bulmış idi.

Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd ibnü’l-mevlā Ya‘ḳūb. Ṭabaḳa-i Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān-ı ẞāliẟ ’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de ẕikr olınan Ya‘ḳūbca Efendi’nüñ ferzen-

didür. Ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilme sālik ve ser-māye-i isti‘dāda mālik olup ‘ulemā-

yı ‘aṣrınuñ birinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olduḳda ṭayy-ı medāris-i 

‘ilmiyye iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ on dört Receb’inde Aḥmed Efendi  yirine Balıkesri ’de vāḳı‘a Yıldırım Ḫān 

Medresesi  tevcīh olınmış idi. On beş seneden mütecāviz ol beldede neşr-i ‘ilm 

idüp ḥüsn-i ḥālle mekīn iken otuz Ramażān’ında Kūsec Aḥmed Efendi  yirine 

Mar‘aş  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olındı. Otuz iki Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yir-

lerine Başkesen Muṣliḥü’d-dīn Efendi  mevṣūl oldı. Otuz altı Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Bustānī Aḥmed Efendi  yirine Kütāhiyye  ḳāḍīsi olmışlar idi. Otuz yedi Şev-

vāl’inde ‘azl ve yirlerine Ḥamīdī İbrāhīm Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ iki Muḥar-

1 ibnü’l-mevlā Meḥemmed. ‘Ulemā-yı devlet-i ‘Oẟmān Ḫān-ı ẞānī’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān 

ve biñ yigirmi ṭoḳuz Receb’inde Baġdād  ḳāḍīsi iken intiḳāl-i dār-ı cinān eyleyen Rodosī Meḥemmed 

Efendi  merḥūmuñ maḫdūmıdur H: -S.

2 S 72b.
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rem’inde ‘Abdü’n-nebī Efendi  yirine Bosna  [69b] ḳażāsı tevcīh olınduḳda 

ḳabūl itmemekle sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-evvel’inde Martolos-zāde Maḥmūd 

Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsına naḳl ve yirlerine Bosnevī Ḥabīb Efendi  vaṣl 

olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Niksarī-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi  yiri-

ne Ṣofya  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine selefleri Kūsec Aḥmed Efendi  mevṣūl 

oldı. Ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Uzuncaova  ḳażāsı arpalıġı iḥsānıyla ikrām 

olınmışlar idi. Elli dört Ṣafer’inde İdrīs Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine ẟāniyen 

Kütāhiyye ḳażāsı virilüp sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḳāżī iken dā’in-i ecel 

müteḳāżī ve ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olduḳlarında yirlerine ẟā-

liẟen selefleri İdrīs Efendi ḳāḍī oldı.

Mevlānā-yı mezbūr “Ya‘ḳūbca-zāde Efendi ” dimekle meşhūr, aḥvāli ancaḳ 

bu mertebeye maḳṣūrdur.

Şeyḫī-zāde Şerīf Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Şerīf Meḥemmed ibnü’l-mevlā Şeyḫī. Ḳasaba-i Gelibolı ’da vāḳı‘a 

Ṣarıca Paşa Medresesi ’nde müderris ve murādından bi’l-iftā1 iken biñ ḳırḳ üç 

tārīḫinde dār-ı beḳāya irtiḥāl eyleyen Gelibolılı Şeyḫī Efendi  nām merd-i ṣā-

liḥüñ şāḫ-ı şecere-i vücūdı ve maġz-ı ẟemere-i maḳṣūdıdur. ‘Ulemā-yı ‘aṣra ḫıd-

met ve kibāruñ birinden nā’il-i şeref-i mülāzemet olup ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ yedi senesi ḥudūdında masḳaṭ-ı re’si olan Gelibolı’da vāḳı‘a 

Daġī Efendi Medresesi  iḥsān olınmış idi. Ba‘dehu yirinde i‘tibārāt-ı resmiy-

ye ile taḥṣīl-i merātib-i ‘ilmiyye iderek biñ otuz sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Müder-

ris-zāde Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Edrine ’de Cāmi‘-i ‘Atīḳ Medre-

sesi  ḥaḳīḳ olup2 ḳırḳ dört Şa‘bān’ında selefleri yirine Üçşerefeli Medresesi  ile 

teşrīf olınmışlar idi. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Fetḥiyye ’de vāḳı‘a İsmiḫān Sulṭān 

Medresesi  iḥsān, ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine şāyān olup ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā 

oldılar. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Baltacı Muṣṭafā Efendi  yirine Üsküdar Mih-

rümāhı Medresesi  sezāvār görilüp elli iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Muḥarrem-zāde Aḥ-

med Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp elli 

1 ve murādından bi’l-iftā H: -S.

2 S 73a.
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dört Ṣafer’inde Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da 

ferş-i seccāde-i ifāde itmişler idi. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinüñ ‘arefe güni 

kebş-i cānın ḳurbān ve taḥṣīl-i rıżā-yı Raḥmān idüp ‘īdgāh-ı ‘ālem-i bāḳī-

ye revān olduḳlarında medrese-i maḥlūleleri Ṣāliḥ Efendi Maḫdūmı Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi ’ye virildi.

Mevlānā-yı mezbūr “Şeyḫī-zāde Efendi” dimekle meşhūr, naḫl-i ser-sebz-i 

siyādet, pīr-i ṣāḥib-i sa‘ādet idi. 

Atlu Dāvūd Efendi 

el-Mevlā Dāvūd bin Bāyezīd. Belde-i Ḳasṭamonı ’dan ẓuhūr ve “Atlu Dāvūd 

Efendi”  dimekle zebān-zed-i cumhūrdur. Āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı 

şu‘ūr idüp dāḫil-i silk-i erbāb-ı isti‘dād ve Şāh Meḥemmed Efendi ’den mülā-

zemetle ber-murād olup bi-ḥasebi’t-tertīb medāris-i ‘ilmiyyeyi ta‘ḳīb iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi yedi Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Ḳāmetī ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Raḥīḳī Medresesi ’ne ḫāric ile 

‘āric olmışlar idi. Yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Nā’ib İbrāhīm Efendi  yirine 

İbrāhīm Paşa-yı Cedīd dārü’l-ifādesi nde ḳā’im ve otuz bir Receb’inde Ḥam-

za Efendi yirine Ca‘fer Aġa Medresesi ’nde ḫıdmet-i derse müdāvim oldılar. 

Otuz iki Şa‘bān’ında cem‘iyyet-i Cāmi-‘i Sulṭān Meḥemmed Ḫānī  sebebiyle 

[70a] ‘azl olınup medresesi Teẕkireci İbrāhīm Efendi ’ye virildi. Sene-i mezbū-

re Ẕi’l-ḥicce’sinde Maḥmūd Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, otuz 

dört Ṣafer’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ bi-

riyle şādān olmışlar idi. Otuz beş Ramażān’ında Burhān Efendi  yirine Buru-

sa Murādiyyesi ’ne gönderilüp otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl olınup med-

rese-i merḳūme ber-vech-i teḳā‘üd Mu‘īd-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh 

olındı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  yirine 

Ḫānḳāh Medresesi ’n tekyegāh eylediler. Otuz sekiz Şevvāl’inde Ḫaṭṭāt Şeyḫī 

Efendi  yirine Edrine Selīmiyyesi  ‘ināyet olınmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Vardarī Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi  ile 

be-kām, ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Celeb Mūsā Efendi  yirine İzmir  ḳażāsıyla 

nā’ilü’l-merām oldılar. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde ‘Īşī Efendi  yirine Maġni-

sa  ḳażāsına naḳl olınup yirlerine Tevfīḳī-zāde Meḥemmed Emīn  vaṣl olındı. 

Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirine Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  
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mevṣūl oldı. Ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selef-i sālifi Celeb Mūsā Efendi’nüñ 

def‘a-i ẟāniyesi yirine ẟāniyen İzmir ḳażāsı ḥükūmeti tefvīz olındı. Elli Cumā-

de’l-ūlā’sında Öreke Muṣṭafā Efendi  yirine Gümülcine  ḳażāsına menḳūl ve yir-

lerine Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  mevṣūl oldı. Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde 

munfaṣıl ve yirlerine Ḥamdī Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Elli iki Şa‘bān’ında 

Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Şām-ı dārü’s-selāma ḥākim olup elli 

dört Ṣafer’inde ma‘zūl olduḳlarında yirlerine Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  

muḥāfıẓ-ı maḥākim oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken sene-i 

mezbūre ḥudūdında dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ‘azīmet eyleyüp 

Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn1 olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ṣalāḥ u taḳvā ile meşhūr, ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, 

Muḥteşem Rıḍvān Efendi  muṣāheretiyle ma‘lūm, nīk-ḫaṣlet, ṣāfī-ṭaviyyet idi.

Nā’ib Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Ḳaṣaba-i Ebā Eyyūb ’da ḳaṣab-pūş-ı vücūd ve per-

tev-endāz-ı meclis-i şühūd olup taḥṣīl-i ser-māye-i ‘ilm ü ‘irfān ve tekmīl-i 

pīrāye-i dāniş ü iẕ‘ān eyleyüp Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi ’den nā’il-i şeref-i mülā-

zemet ve medāris-i ‘adīdede müteṣaddī-i ḫıdmet-i dirāset olduḳdan ṣoñra ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ on yedi Cumāde’l-ūlā’sında Fenārī-zāde Şāh 

Meḥemmed Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  ile kām-

revā, on ṭoḳuz Ramażān’ında Muṭahhar Efendi  yirine Rüstem Paşa Medre-

sesi ’ne zīnet-efzā oldılar. Yigirmi iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde selefi Muṭahhar Efen-

di yirine Üsküdar ’da vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, yigirmi dört 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Receb-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den 

birine şāyān olmışlar idi. Yigirmi altı Ṣafer’inde Ṣarı ‘Alī Efendi  yirine Üsküdar 

Vālidesi Medresesi  ile tekrīm, yigirmi yedi Receb’inde Ḳara Mūsā Efendi  yirine 

Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile ta‘ẓīm olındılar. Yigirmi sekiz Şa‘bān’ında 

Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde, 

yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Serçe Ḥüseyn Efendi  yirine Medāris-i Süleymā-

niyye ’nüñ biriyle kevkeb-i ṭāli‘leri ziyāde żiyā-dih oldı. Otuz iki Muḥarrem’in-

de Kürd Ḳāsım Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā ḳażāsı i‘ṭā olınup  otuz üç Re-

bī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  mevṣūl 

1 S 74a.
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oldı. Otuz altı Ẕi’l-ḥicce’sinde Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕā-

tü’l-ehrām [70b] ḳażāsıyla ikrām olınmışlar idi. Otuz yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl 

olınup yirlerine Motonī Aḥmed Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ altı Rebī‘ü’l-evvel’in-

de Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine Edrine  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup ḳırḳ 

sekiz Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi  vāṣıl 

oldı. Elli bir Cumāde’l-ūlā’sında ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine İstanbul’a ḥākim 

ve revnaḳ-efrūz-ı maḥāfil ü maḥākim oldılar.  Elli iki Cumāde’l-ūlā’sında mü-

teḳā‘id ve yirlerine Ḳabaḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id oldı. Elli 

beş Ṣafer’inde ‘işretgāh-ı ‘ālem-i ünse sefer ve maḥmil-i tābūt ile cisr-i fenādan 

güẕer eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr “Nā’ib Meḥemmed Efendi”  dimekle meşhūr, ṣāliḥ ü 

müteverri‘, mütedeyyin ü müteşerri‘, ‘ilm ü ma‘ārifden ḥiṣṣedār, üslūb-ı maḥ-

kemede kār-güẕār, zerḳ u riyādan mütecānib, nīk-nefs ü leyyinü’l-cānib idi. 

Ḳara Şükru’llāh Efendi1 

el-Mevlā Şükru’llāh bin Muṣṭafā . Terkīb-i muḳaddimāt-ı vücūdı Anaṭolı  

diyārından naḳş-ı ṣaḥīfe-i şühūd olduḳda ‘inān-ı ‘azīmetin vādī-i taḥṣīle ma‘ṭūf 

ve naḳd-i vaḳt-i ‘ömr-i ‘azīzin cins-i ‘ilm ü ‘irfāna maṣrūf ḳılup ‘ulemā-yı ‘aṣra 

ḫıdmet ve Ḫˇāce-zāde Es‘ad Efendi ’den iktisāb-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp 

devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ on yedi Receb’inde Ḳapuaġası Muṣṭafā Aġa  binā eyledügi medrese-i 

cedīde ile kām-revā ve 2 ــא درس  رس  ــ  oldılar. On sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde3 اول 

yirlerinde pāye i‘tibār olınmış idi. Yigirmi üç Cumāde’l-ūlā’sında Bī-endām 

Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biri ihsān, sene-i mezbū-

re Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Cerrāḥ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Diyārbekr  ḳażāsına 

şāyān olmışlar idi. Yigirmi beş Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine Arpa-

cı-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı Yigirmi sekiz Şa‘bān’ında Ṭoḳuz-zā-

de ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsı rıżā-dādeleri olup otuz Re-

bī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl olduḳlarında yirleri Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye 

teklīf olınup redd itmekle sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh 

Efendi  ḳabūl itdi. Otuz sekiz Ramażān’ında Prizrenli Maḥmūd Efendi  yirine 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Muṣṭafā Aġa. Fī-Receb sene 1017. [H nüshasında bu kayıt yoktur]

2 “Burada ders okutan ilk müderris.”

3 S 74b.
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İzmir  ḳażāsı ḥükūmetiyle tevḳīr olınmışlar idi. Otuz ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde 

‘azl olınup yirleri Re’īsü’l-eṭibbā Ḥammāl-zāde Meḥemmed Efendi ’ye taḥmīl 

olındı. Ḳırḳ bir Receb’inde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiy-

le Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla 

tebcīl, ḳırḳ üç Muḥarrem’inde selef-i sālifi Prizrenli Maḥmūd Efendi  yirine 

Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına naḳl ü taḥvīl olınduḳlarında yirleriyle Bālī-zā-

de Muṣṭafā Efendi  ta‘ẓīm olındı. Ḳırḳ dört Muḥarrem’inde munfaṣıl ve ol 

manṣıb-ı celīle Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  nā’il oldı. Ba‘dehu on iki sene 

miḳdārı gūşe-gīr-i ḳanā‘at u inzivā ve şākir-i ni‘met-i cenāb-ı Ḫudā iken biñ 

elli beş senesi ḥudūdında civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a ittiṣāl ve ‘ālem-i ervāḥa ir-

tiḥāl eyledi. Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında medfūn 

ve naḳş-ı seng-i mezārı bu tārīḫ-i mevzūndur:

Mıṣrā‘

Rūḥ-ı Şükru’llāh’a ṣad gūne du‘ā1 

 Mevlānā-yı mezbūr “Ḳara Şükru’llāh Efendi”  dimekle meşhūr, ‘ālim ü 

fāżıl, ser-bülend-i emāẟil idi.

Fenārī-zāde Şeyḫī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Şeyḫī Meḥemmed ibnü’l-Mevlā Maḥmūd. Ānifen tercemesi sebḳ 

eyleyen Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi ’nüñ birāder-i sa‘d-aḫteri [71a] 
Şeyḫī Meḥemmed Efendi ’dür. Vāṣıl-ı derece-i isti‘dād ve bāliġ-i mebāliġ-ı ‘aḳl-ı 

müstefād olduḳda Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce Sa‘dü’d-dīn Efendi ’den mülāzemetle 

be-kām olup devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı 

munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ on altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḳabūl itmeyen Ḳāf-zāde 

Fā’iżī Efendi  yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  virilüp on ṭoḳuz 

Muḥarrem’inde Ṣofcı Şeyḫ-zāde ‘Alī Efendi  yirine Meḥemmed Aġa Medrese-

si ’ne naḳl olındılar. Yigirmi üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Kürd Ḳāsım Efendi  yirine Pīrī 

Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup yigirmi beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Receb Efendi  yirine 

Ḫadīce Sulṭān Medresesi  ile maẓhar-ı iḥsān olmışlar idi. Yigirmi yedi Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde birāderleri Şāh Meḥemmed Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine 

ḫırām eyleyüp yigirmi sekiz Receb’inde Ebābīl Dervīş Efendi  yirine Zāl Paşa 

א 1 כ ا  כ د روح 
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Sulṭānı Medresesi  erzānī görilmiş idi. Yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Bāḳī-zā-

de Şeyḫī Meḥemmed Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi ’n-

de ḳarār-dāde, otuz Ṣafer’inde Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  yirine Şeh-zāde 

dārü’l-ifādesinde  ḫıdmet-i tedrīse āmāde oldılar. Otuz bir Ramażān’ında selef-

leri Ebū Sa‘īd Efendi birāder-i kihteri ‘Ārif Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden 

Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle talṭīf,1 otuz üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘Allāme 

Şeyḫī Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınduḳlarında gitmeyüp ‘azl 

iḫtiyār itmekle manṣıb-ı merḳūm sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ṭoḳuz-zāde ‘Ab-

dü’l-vehhāb Efendi ’ye tevcīh olındı. Otuz beş Cumāde’l-ūlā’sında Ḥüsām-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup otuz altı 

Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Monlā-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  mevṣūl 

oldı. Bunlara Ḥamīdī Nūru’llāh Efendi  maḥlūlinden Burusa Yeñişehri  ḳażāsı 

arpalıḳ virilmiş idi. Otuz yedi Şa‘bān’ında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı 

ġurresi tevḳītiyle Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine Mekke -i Müker-

reme  ḳażāsıyla şeref-yāb olduḳlarında arpalıḳları Amāsiyyeli Tācü’d-dīn Efen-

di ’ye virildi. Ḳırḳ Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine Ḥācī Meḥemmed-zāde 

Ḥüseyn Efendi  nā’il oldı. Ba‘dehu on seneden mütecāviz gūşe-gīr-i zāviye-i 

nisyān ve muntaẓır-ı maẓhar-ı iḥsān olup elli bir Receb’inde Re’īsü’l-eṭibbā 

Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine Edrine pāyesi  żamīmesiyle Ebā Eyyūb-i Enṣārī  

ḳażāsına  manṣūb ḳılınmışlar idi.  Elli dört Rebī‘ü’l-evvel’inde İzniḳ  ḳażāsı arpa-

lıġıyla ‘azl ve yirlerine ‘Acem İsḥāḳ Efendi  vaṣl olındı. Biñ elli beş senesi ḫilālin-

de bād-ı ecel ile şem‘-i fürūzān-ı ḥayātı münṭefī olup Edrineḳapusı  ḫāricinde 

Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olındılar. 

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, pīr-i rūşen-żamīr, ṣoḥbet-i 

yārāna esīr idi.

Ḳaba Receb Efendi-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā Receb. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede taḥrīr olınan Ḳaba Receb Efendi ’nüñ 

ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi Muṣṭafā Efendi’dür. Tafṣīli vā-

lid-i mācidleri tercemesinde ẕikr olınduġı vech üzere bilā-mülāzemet bā-ḫaṭṭ-ı 

hümāyūn-ı sa‘ādet-maḳrūn biñ otuz altı Receb’inde Raḥmetu’llāh Efendi  yiri-

1 S 75a.
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ne Ümmü’l-veled Medresesi  ḫāriciyle memnūn ḳılınup ḳırḳ Receb’inde Muẓaf-

fer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  viril-

miş idi. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Piyāde Meḥemmed Efendi  yirine İzniḳ  

ḳaṣabasında vāḳı‘a Süleymān Şāh Medresesi ’ne gönderilüp ḳırḳ üç Ṣafer’inde 

Beyāżī Ḥasan Efendi  yirine Ḥācī Ḥasan-zāde Medresesi ’ne naḳl olınup ḳırḳ beş 

Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Acem Meḥemmed Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medrese-

si ’ne [71b] ḥaḳīḳ olmışlar idi. Ḳırḳ altı Şevvāl’inde Ezhārī Monlā Çelebi  yirine 

Edrineḳapusı Mihrümāhı Medresesi  virilüp ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ber-vech-i 

teḳā‘üd ḳaṣaba-i merḳūmede Süleymān Paşa Medresesi  sezā görilmiş idi. Bu 

ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ elli beş senesi ḥudūdında intiḳāl 

ve ‘ālem-i ‘uḳbāya isti‘cāl eyleyüp Edrineḳapusı ḫāricinde defn olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i ma‘ārif ü ‘ulūm, ḫalūḳ u kerīm, ḫandān u besīm, 

ḫoş-elḥān u ḫoş-ṣoḥbet, nedīm-i şūḫ-ṭabī‘at olmaġın Ṣadr-ı A‘ẓam Bayram Pa-

şa ’nuñ imāmetleri ḫıdmetiyle müşerref olup maẓhar-ı ‘ināyetleri olmış idi.

Ḥamdī Meḥemmed Efendi 1 {Ḥamdī}

el-Mevlā Meḥemmed Ḥamdī. Ẕāt-ı maḥmūdü’s-simātı kesb-i ma‘ārif ü 

‘ulūm ve taḥṣīl-i deḳā’iḳ-ı manṭūḳ u mefhūm ile zīver-baḫş-ı erbāb-ı rüsūm 

olduḳda2 Şeyḫü’l-İslām Es‘ad Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup 

ḳaṭ‘-ı merāḥil-i ṭarīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ otuz üç Şa‘bān’ında ibtidā iḥdāẟ olınan Süleymān Ṣubaşı 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā 3 א رس درس  -oldılar. Otuz beş Ẕi’l-ḥicce’sin اول 

de Ḳabaḳulaḳ Emīri  yirine Emre Ḫˇāce Medresesi  tevcīh olınmış idi. Ḳırḳ 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa 

Medresesi ’ne gelüp ḳırḳ iki Muḥarrem’inde ‘azl olınup medresesi Şāmī Yaḥyā 

Efendi ’ye virildi. Ḳırḳ üç Muḥarrem’inde Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efen-

di  def‘a-i ẟāniyesi yirine Rüstem Paşa Medresesi  virilüp ḳırḳ dört Şa‘bān’ında 

selefi Emru’llāh-zāde Efendi yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ 

beş Şa‘bān’ında Fikrī Aḥmed Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’i-

lü’l-me’mūl oldılar. Ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳıyāmī-zāde Meḥemmed Efendi  

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Süleymān Ṣubaşı. Fī 5 Şa‘bān sene 1033. [H nüshasında bu kayıt yok-

tur.]

2 S 75b.

3 “Burada ders okutan ilk müderris.”
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maḥlūlinden Çorlı Medresesi ’ne gönderilüp ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ‘Īşī Efendi  

yirine Ṣofya  ḳażāsı iḥsān olındı. Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Atlu Dāvūd Efendi  

yirine Gümülcine  ḳażāsına naḳl olınup yirlerine Ya‘ḳūb Efendi  vaṣl olındı. Elli 

iki Şa‘bān’ında ‘azl olınduḳlarında yirleri Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi ’ye arpa-

lıḳ virildi. Elli dört Cumāde’l-ūlā’sında Seyrek-zāde es-Seyyid ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi  yirine Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-murād1 olmışlar idi. 

Elli beş Ṣafer’inde ḫaber-i fevti vāṣıl ve manṣıb-ı maḥlūle Cerrāh Şeyḫi Maḫ-

dūmı Meḥemmed Efendi  nā’il oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns 

ü ülfet idi. Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  ile ‘aḳd-i peyvend-i muṣaheret 

itmişler idi. 

Āẟārından Ḥamdī  maḫlaṣı ile sādece eş‘ārı vardur. Bu beyt andan nümū-

nedārdur:

Beyt

Gülşende ẓuhūr itdi yine āl ḳaranfül

Bu renk ile itdi güli pā-māl ḳaranfül

Vardarī Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Meḥemmed . Diyār-ı Rūm-ı cen-

net-rüsūmda Vardar Yeñicesi  nām ḳaṣabada sākin Ġāzī Evrenos  aḥfādından 

olup ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye  meşāyiḫından Ümmī Sinān Efendi  ḫulefāsından olan 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  merḥūmuñ nev-bāve-i nihāl-i sāye-güsteri ve maḫ-

dūm-ı sütūde-siyeri Meḥemmed Efendi ḥażretleridür. Vāṣıl-ı derece-i isti‘dād 

ve mālik-i meleke-i ‘aḳl-ı müstefād olduḳda biñ üç tārīḫinde dārü’l-mülk-i 

İstanbul ’ı veche-i āmāl ve ol ‘aṣrda ‘Alī Paşa-yı Cedīd  müderrisi olan Aḫī-zāde 

Ḥüseyn Efendi  ḥacr-i terbiyelerinde taḫṣīl-i kemāl idüp naẓar-ı ‘ināyetleri ile 

ser-bülend-i emẟāl olduḳlarından ṣoñra şeref-i mülāzemetlerin iḥrāz ve medā-

ris-i ‘ilmiyyede ḥareket ile ser-efrāz olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ 

yigirmi altı Şevvāl’inde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Pervīz [72a] Efendi Med-

resesi ḫāriciyle  kām-revā, yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Yāverī-zāde Meḥem-

med Efendi  yirine Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā 

1 maḳżiyyü’l-murād H: maḳżiyyü’l-merām S.
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oldılar. Otuz bir Ṣafer’inde Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Efḍal-zāde 

dārü’l-ifādesi ne  pā-nihāde, otuz iki Şa‘bān’ında Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efen-

di  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi ’nde basṭ-ı seccāde-i ifāde eyleyüp otuz üç1 

Cumāde’l-āḫire’sinde Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniy-

ye ’nüñ birine sāye-endāz olmışlar idi. Otuz beş Ṣafer’inde Teẕkireci İbrāhīm 

Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Sulṭāniyye Medresesi ’ne naḳl olınup otuz 

sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ṣadr-ı A‘ẓam Ḫusrev Paşa  medrese-i mezbūreyi Aġa 

İmāmı Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh itmekle bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmış-

lar idi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine Üs-

küdar ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde selefleri 

‘Uşşāḳī-zāde Efendi yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den birine şāyān olup  ḳırḳ 

iki Ramażān’ında Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı 

ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Ḳırḳ üç Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen 

Ḫˇāce Fesād ‘Ömer Efendi  mevṣūl oldı. Elli Şevvāl’inde Āvāre-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa’da ḥākim ve revnaḳ-efzā-yı maḥāfil ü maḥākim 

oldılar. Elli bir Şevvāl’inde müteḳā‘id ve yirlerine Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā 

Efendi  müteṣā‘id oldı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ elli 

beş Cumāde’l-ūlā’sında bu dār-ı vaḥşet-medārdan gülşen-sarāy-ı bekāya maḥ-

mil-bend-i ‘azīmet ve rāḥat-ābād-ı ‘ālem-i āḫirete rıḥlet eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı ‘ulemā-yı Rūm, ‘ulūm-ı ‘Arabiyye’de 

māhir ve fünūn-ı edebiyyede maḥfūżātı vāfir, ḫāme-i taḥrīr-i dil-pezīri Mānī-i 

çehre-güşā-yı me‘ānī ve cāme-i ta‘bīr-i ilhām-semīri ḳavālib-i ervāḥ-ı ḥaḳā’iḳ-ı 

meẟānī, şi‘r ü inşāda yegāne, envā‘-ı ma‘ārifde müfred-i zamāne, serī‘ü’l-in-

tiḳāl, bedī‘ü’l-irticāl, edīb ü nebīh, naẓīf ü nezīh idi. Tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de 

merḳūm ‘Uşşāḳī-zāde Muṣṭafā Efendi  merḥūm ile ‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret 

itmişler idi.

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden sūre-i kerīme-i Mā’ide’ye degin tefsīr-i kebīr ṭarzı 

üzre tefsīrleri ve Dürer [ü] Ġurer  üzerine ḥāşiyeleri ve Tefsīr-i Beyżāvī  ve sā’ir 

tefāsīre müte‘alliḳa, mübāḥeẟe ta‘līḳātı olduġından mā‘adā ‘Arabī ve Fārsī ve 

Türkī eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārı ve elsine-i ẟelāsede Münşe’āt -ı feṣāḥat-diẟārı vārdur. 

Bu eş‘ār-ı ābdār nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur:

1 S 76a.
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Naẓm

Sāḳiyā bāde-i nāb ile leb-ā-leb olalı

Döndi bir ṣuyı güzel la‘l-i Bedaḫşān’a ḳadeḥ

Ve lehu

Nedür bu resm-i dil-ārā nedür bu naḳş-ı nigār

Ki ṭarḥ itdi çemenzāra naḳş-bend-i bahār

Midād-ı sebz ile yazdı ṣaḥā’if-i çemene

Debīr-i ṣun‘-ı Ḫudā f ’enẓur ilā-āẟār1 

Bu demde oldı gülistān meger ki başḳa kitāb

Ki lāciverd ile cānā benefşe çizdi kenār

Görince dā’ire-i gülde sünbüli muṭrib

Nevā-yı sünbüle de itdi yine beste nigār

Nesīm-i perde-güşā açdı ġonçenüñ yüzini

Şeṭāret itdi Meḥemmed o dem hezār figār

ez-Ġazeliyyāt-ı Fārsī

א  א  دل   
אن     

אرا   از   روزه  
א  א از    

א  دا ر ز  
ا  ر  د ز  ا

1 Kur’ân-ı Kerîm, Rûm Sûresi, 30/50, ﴾ َــ ْ َ ْ ــ ا ِ ْ ُ َ ِــَכ  ــא ِإن َذ َ ِ ْ َ  َ ــ ْ َ َْرَض  ْ ــ ا ِ ْ ُ  َ ــ ْ  َכ
ِ ِ ا ــ َ ْ َــאِر َر ــ آ َ ْ ِإ ـُـ א َ  

ٌ ــ
ِ َ ٍء  ْ ــ َ  ِ ّ ــ ُכ َ َ  َ ــ ُ  !Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor“ ﴿َو

Şüphesiz  O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir.”
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زان   از روزن دل آ 
א  א ۀ  

אت ا ی      
1 ا  ۀ ر ر   ا

[72b] 

Ṭulumcı Ḥüsām Efendi 

el-Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn. Vilāyet-i Anaṭolı ’da Uluborlı nām ḳaṣabadan be-

dīdār2 ve girībān-ı ẓuhūrdan nümāyende-i dīdār olmış idi. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘ā-

rife himmet ve dārü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret eyleyüp ṭarīḳa-i ‘ilme ‘āzim ve 

‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım olduḳdan ṣoñra ḳaṭ‘-ı nişīb ü firāz ve 

seyr-i menāzil-i dūr ü dirāz iderek ṭoḳuz yüz ṭoḳsan tārīḫinde ḳırḳ aḳçe ile 

Monlā Gürānī Medresesi ’ne vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olup ṭoḳsan yedi se-

nesi ḫilālinde Fīrūz Aġa Medresesi  ḫāricine ‘āric, biñ üç Şa‘bān’ında Emīn-zāde 

‘Alī Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic oldı. Biñ dört 

Şevvāl’inde Nefes-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi  virilüp 

biñ sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Burusevī Seyyid ‘Alī Efendi  yirine Siyāvuş Paşa 

Sulṭānı Medresesi  erzānī görilmiş idi. Biñ on Şevvāl’inde Şerīf Seyyid Meḥem-

med Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine gelüp on iki Şa‘bān’ında ‘Alī 

Beg-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Ayaṣofıyya-i Kebīr Medresesi  ile tevḳīr olındı-

lar. On üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde Hidāyetu’llāh Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla 

teşrīf olınup on dört Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine Ferhād Paşa Ḫˇā-

cesi ‘Abdü’l-kerīm Efendi  mevṣūl oldı. On yedi Ṣafer’inde İstanbullı ‘Alī Efen-

di  yirine ẟāniyen manṣıb-ı meẕḳura i‘āde olınmışlar idi.3 On ṭoḳuz Muḥar-

1 “Gönül, aşk meyhanesinin kadehinden şarap içendir. Can, aşk yuvasının çokça öten bülbülüdür.

 Oruç ayının içki bekçisinden dolayı dert çekmeyiz, çünkü bizim sarhoşluğumuz dâima aşk kadehinin 

şarabındandır.

 Sizin iç içe geçmiş saçlarınızın ipi nedir, bilir misiniz? Aşk delisinin büklüm büklüm zinciridir.

 Gönlün penceresinden dert ateşi sıçramakta. Nitekim o, aşk sarayı köşesinin ateş tapınağıdır.

 Meḥemmed her an meyhane mahallesinin başında aşkın rintçe tavrını talep etmektedir.”

2 S 76b.

3 On yedi Ṣafer’inde İstanbullı ‘Alī Efendi  yirine ẟāniyen manṣıb-ı meẕḳura i‘āde olınmışlar idi H: -S.
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rem’inde ‘azl ve yirlerine Defterdār Birāderi Ca‘fer Efendi  vaṣl olındı. Yigirmi 

üç Receb’inde Karagülmez Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Ḥalebü’ş-şehbā  

ḳażāsı i‘ṭā olınup yigirmi dört Rebī‘ü’l-evvel’inde munfaṣıl ve yirlerine Rūmī 

Muṣṭafā Efendi  nā’il olmış iken sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde ḫalefleri 

Muṣṭafā Efendi Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına naḳl olınmaġla ḳażā-yı meẕkūr 

ẟāniyen ṣāḥibü’t-tercemeye ibḳā olındı. Sene-i merḳūme Cumāde’l-‘ūlā’sında 

ref‘ olınup yirlerine Ṣadrü’d-dīn-zāde Meḥemmed Emīn Efendi  terfī‘ olındı. 

Yigirmi yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ḳabūl itmeyen Minḳārī ‘Ömer Efendi  yirine 

Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  rıżā-dādeleri olmış idi. Yigirmi sekiz Ṣafer’inde Ḳu-

dsī Meḥemmed Efendi  yirine Burusa  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Ḥelvācı-zā-

de Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl 

ve yirlerine ‘Uşşāḳī-zāde Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Otuz üç Muḥarrem’inde 

Muṭahhar Efendi  yirine Edrine  ḳażāsında mesned-nişīn-i ḥükūmet olmışlar 

idi. Sene-i mezbūre Ṣafer’inde munfaṣıl ve yirlerine Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥem-

med Efendi  vāṣıl oldı. Otuz beş Muḥarrem’inde Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  

yirine ḥākim-i Dārü’s-salṭana  oldılar. Sene-i merḳūme Şevvāl’inde ma‘zūl ve 

yirlerine ḫalef-i pür-şerefi Ebu’s-su‘ūd-zāde Efendi nā’ilü’l-me’mūl oldı.1 Bun-

lar żamīme-i revātib ile müteḳā‘id ve ‘alā’iḳ-ı cāhdan bi’l-külliyye mütebā‘id 

olup yigirmi sene miḳdārı gūşe-gīr-i künc-i ḳanā‘at ve ātī’t-terceme maḫdūm-ı 

ṣāḥib-i feżā’ili ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  menāṣıb-ı refī‘asıyla rāḥat-yāb-ı tesliyet 

olup ḥattā biñ elli dört tārīḫinde İstanbul ḳażāsında kendülerine hem-rütbe 

görmişlerdür. Elli beş Cumāde’l-ūlā’sınuñ on yedinci Ḫamīs güni ḥüsām-ı ẕātı 

dāḫil-i niyām-ı tābūt-ı fenā ve ‘āzim-i dergāh-ı Ḫudā oldılar.

Mevlānā-yı mezbūr “Ṭulumcı Ḥüsām Efendi ” dimekle meşhūr, ‘ilm ü ṣalāḥ-

la ma‘lūmü’l-aḥvāl, fünūn-ı mütedāvilede müşārik-i emẟāl, ṭālib-i nevādir-i ‘ilm 

ü kemāl, sinni ṭoḳsanı mütecāviz belki ‘ıḳd-ı ‘āşire mütenāhiz olmış idi.2 

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden Mevlevī-ḫāne Yeñiḳapusı  dāḫilinde Yaylaḳ  nām 

maḥalde bir cāmi‘-i şerīf binā idüp ḫademesine veẓā’if-i mu‘tāde ta‘yīn ü tebyīn 

eylemişlerdür ve kendüler daḫı ol ma‘bed-i laṭīf sāḥasında [73a] mütevārī-i 

ḫāk-i ‘ıṭrnākdür.

1 oldı S: olup H.

2 S 77a.
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Menḳabe1

Mervīdür ki “Ṭulumcı” laḳabıyla şöhre-i āfāḳ olmalarınuñ sebebi ṭoḳuz yüz 

ṭoḳsan tārīḫinde vāḳi‘ sūr-ı pür-sürūr-ı Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ ’de pādişāh-ı 

gītī-penāh ḥażretleri Atmeydānı ’na nāẓır İbrāhīm Paşa Sarāyı ’nda şeh-zāde-i 

ferḫunde-dīdār, ya‘nī Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ  ḥażretleri ile nāẓır-ı ‘acā’ib-

eṭvār olduḳlarında ṣāḥibü’t-terceme ḥużūr-ı hümāyūnda ḫıdmet-i şehinşāh içün 

bir ḳaṭranlı ṭulum peydā eyleyüp ziḥām-ı nāsı perīşān eyledükde bā‘iẟ-i uḍḥūke 

olup ṭab‘-ı hümāyūna ḫoş gelmekle pādişāh-ı deryā-nevāl ‘aṭā-baḫş olmaḳ murād 

itdüklerinde ba‘ż-ı muḳarribān “Ṭālibü’l-‘ilmdür. Münāsib olan bir mülāzemet-

le be-kām buyrulmaḳdur.” didüklerinde ol vaḳtde ḥall ü ‘aḳd aṣḥābına ḥuṣūl-i 

merām içün fermān-ı vācibü’l-iẕ‘ān ṣādır olmaġla şeref-i mülāzemetle şādān ve 

“Ṭulumcı Ḥüsām” dimekle müşārun ileyh bi’l-benān oldı. 

Aṣam ‘Abdü’n-nebī Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’n-nebī. İ‘dād-ı meḥāsin-i isti‘dād ve ‘ulemā-yı kirāmuñ bi-

rinden mülāzemetle ber-murād olup ḳaṭ‘-ı nişīb ü firāz ve seyr-i rāh-ı dūr ü 

dirāz iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ yigirmi iki Ramażān’ında Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Cānbāziyye 

Medresesi  ḫāricine ‘āric, yigirmi ṭoḳuz Ṣafer’inde Ḳocevī2 Ramażān Efendi  yi-

rine ḳaṣaba-i Gekibuze ’de Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış 

idi. Sene-i meẕkūre Receb’inde Aḫī-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  yirine Yūsuf 

Paşa Medresesi  virilüp otuz Şevvāl’inde ‘Ömer Efendi yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd 

Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eylemiş idi. Otuz bir Şa‘bān’ında Seyyid ‘Alī-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Vize  ḳażāsı erzānī görilüp otuz iki Cumā-

de’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Menteş-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. 

Otuz altı Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Arab İmām-zāde Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden 

ẟāniyen ḳażā-yı mezbūr tevcīh olınup ḳırḳ Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl ve yirlerine 

Bustānī Aḥmed Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ beş senesi ḫilālinde Maġnisa  fetvāsı 

‘ināyet olınup ṭoḳuz sene miḳdārı ol beldede iḳāmet eyledükden ṣoñra elli 

dört Muḥarrem’inde Muṣṭaliḥ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Lefḳoşa  ḳażāsı 

iḥsān olınmış idi. Biñ elli beş Cumāde’l-ūlā’sında tārik-i ‘izz ü cāh ve şehristān-ı 

1 Menḳabe S: -H.

2 Ḳocevī S: -H.
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‘ademe rū-be-rāh olup yirlerine Ḥasan Efendi  mesned- efrūz-ı ḥükūmet oldı.

Mevlānā-yı mezbūr “Aṣam ‘Abdü’n-nebī Efendi ” dimekle meşhūr ve eczā-yı 

ta‘rīfi bu mertebeye maḳṣūrdur.

Ṣādıḳ-zāde Ḫıṣmı ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh. Maḳarr-ı vilāyet-i Aydın  olan ẞire  şehrinden ẓuhūr 

ve taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna ṣarf-ı nuḳūd-ı sinīn ü şühūr eyleyüp ‘ulemā-yı kirā-

ma ḫıdmet ve birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itdükden ṣoñra devr-i me-

dāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ on yedi Şa‘bān’ında 

Nev‘ī-zāde ‘Aṭā’u’llāh Efendi  yirine Cānbāziyye Medresesi  ḫāriciyle be-kām, 

yigirmi iki Ramażān’ında Ebābīl Dervīş Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne 

ḥareketle nā’ilü’l-merām olmış idi. Yigirmi yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Bāḳī-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne naḳl olınup 

yigirmi sekiz1 Şa‘bān’ında Ḥalebī Aḥmed Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Med-

resesi ’ne ḥaḳīḳ, yigirmi ṭoḳuz Şevvāl’inde Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine 

Ġażanfer Aġa dārü’l-ifādesi ne basṭ-ı seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itdiler. Otuz Re-

bī‘ü’l-evvel’inde Ḳara Ḫalīl Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān, otuz 

bir Receb’inde selef-i sālifi Bāḳī-zāde Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ bi-

riyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḫˇāce Meḥem-

med Efendi  yirine Çorlı Medresesi ’ne gönderilmiş idi. Otuz üç Cumāde’l-āḫi-

re’sinde [73b] Ḳabaḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  

ile ḳadr ü menzīletleri mezīd oldı. Otuz beş Cumāde’l-ūlā’sında Ḥasan Ketḫu-

dā-zāde Ḥasan Efendi  yirine belde-i meẕkūre Selīmiyyesi Medresesi  ile ta‘ẓīm, 

sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Abdu’r-raḥmān Emīri Seyyid Meḥemmed 

Efendi  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi  ile tekrīm olınmışlar idi. Otuz yedi 

Şa‘bān’ında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Fenārī-zāde Şāh 

Meḥemmed Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla teşrīf olınup ḳırḳ 

Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi  ḳāḍī-i 

ḥarem-i Resūl oldı. Ḳırḳ üç Şevvāl’inde Ḳurd Meḥemmed Efendi  yirine ẞire 

ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup ḳırḳ dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve yirlerine Ḫusrev 

Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Elli üç Muḥarrem’inde ḫalefi Muṣṭafā 

Efendi yirine Ḳonya  ḳażāsına ḥākim oldılar. Elli dört Muḥarrem’inde Mene-

1 S 77b.
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men  ḳażāsı arpalıġıyla müteḳā‘id ve yirlerine Ṭaşköprī-zāde Seyyid Muṣṭafā 

Efendi  müteṣā‘id oldı. Biñ elli beş senesi ḥudūdında manṣıb-ı ḥayātdan daḫı 

munfaṣıl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm “Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ” dimekle ma‘lūm, ‘ilm 

ü ma‘ārifden ḥiṣṣemend, aḳrānı miyānında ser-bülend, dervīş-nihād, pāk-

i‘tiḳād idi.

‘Avnu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Avnu’llāh. Dārü’s-salṭana ti’l-‘aliyye maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniy-

ye ’den bedīd ve nā’il-i rütbe-i dāniş ü dīd olup ‘ulemā-yı ‘iẓām mecālis-i ‘il-

miyyesine dāḫil ve ba‘ż-ı kirāmuñ şeref-i mülāzemeti ile ser-bülend-i emāẟil 

olduḳdan ṣoñra ṭayy-ı merāḥil-i ṭarīḳ ve ḳaṭ‘-ı menāzil-i ders ü taḥḳīḳ iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ sekiz 

Şevvāl’inde ‘Uşşāḳī-zāde Faṣīḥī Meḥemmed Efendi  yirine Cezerī Ḳāsım Paşa 

Medresesi  virilüp elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Īcī-zāde Seyyid Yaḥyā Efendi  yi-

rine Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınup elli dört 

Ṣafer’inde Vānī Meḥemmed Efendi  yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne 

gelmişler idi. Elli beş Receb’inde dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i ervāḥa ‘azīmet 

eyleyüp medrese-i maḥlūlelerinde selef-i sālifleri ‘Uşşāḳī-zāde Efendi ḫalef oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr ḥüsn-i ḥālle meşhūr, ‘ilm ü ṣalāḥla mu‘allem, me-

lek-ḫiṣāl ādem idi.

Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā ‘Abdu’llāh. Ānifen tercemesi sebḳ iden Mar-

tolos-zāde Maḥmūd Efendi ’nüñ birāder-i mihteridür. Semt-i ‘ilm ü ‘irfāna 

‘aṭf-ı ‘inān-ı ‘azīmet ve ‘ulemā-yı ‘aṣr dārü’l-ifādelerinde ḫıdmet eyleyüp ki-

bāruñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ‘alā-ḥasebi’l-‘āde ḥareket iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi 

beş Ramażān’ında ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḫay-

rü’d-dīn Paşa Medresesi  ile kām-revā, yigirmi altı Muḥarrem’inde Ḥalebī Aḥ-

med Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan1 Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā olup yigirmi 

1 S 78a.
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sekiz Muḥarrem’inde Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ca‘fer Aġa Medre-

sesi  virilüp yigirmi ṭoḳuz Şevvāl’inde Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine ‘Alī 

Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler idi. Otuz 

bir Şa‘bān’ında Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Üsküdar ’da vāḳı‘a 

Mihrümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Mütevel-

lī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine şāyān oldılar. Otuz iki 

Receb’inde Sefer Efendi yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Murādiyye Medresesi ’ne 

gönderilüp sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣıdḳī Meḥemmed Efendi  yirine 

Maġnisa  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Otuz üç Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve 

yirlerine Ḳırbac ‘Oẟmān Efendi  mevṣūl oldı. [74a] Otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’in-

de Ḥācī Meḥemmed-zāde Ḥüseyn Efendi  yirine Üsküdar ḳażāsı sezā görilüp 

otuz sekiz Şevvāl’inde munfaṣıl ve yirlerine Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  vāṣıl oldı. 

Ḳırḳ iki1 Ramażān’ında Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḳuds-i 

Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Ḳırḳ üç Ramażān’ında ‘azl ve yirlerine Sa‘dī-zāde 

Seyfu’llāh Efendi  vaṣl2, ḳırḳ yedi Receb’inde Ḥanefī Meḥemmed Efendi  yirine 

Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınup elli Cumāde’l-ūlā’sında munfaṣıl 

ve ol maḳām-ı celīle Teẕkireci Şems Efendi  nā’il oldı. Elli dört Ṣafer’inde Atlu 

Dāvūd Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsıyla ikrām olınmışlar idi. Elli 

beş Receb’inde ḳāżī iken dā’in-i ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı 

cāna rāżī olup yirlerine Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  ḳāḍī oldı.

Mevlānā-yı mezbūr “Martolos-zāde Efendi” dimekle meşhūr, ḫalūḳ u 

besīm, ḥalīm ü selīm idi.

Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān ibnü’ş-Şeyḫ ‘Alī. Vilāyet-i Ḥamīd ’de Yalvac  nām 

ḳaṣabadan ẓuhūr ve “Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde Efendi ” dimekle meşhūr olmışlar idi. 

Dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ḳudūm ve ‘ulemā-yı ‘aṣrdan taḥṣīl-i ma‘ārif ü ‘ulūm 

eyledükde ṣoñra Ḳara Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerine intisāb ve 

şeref-i mülāzemetleriyle kām-yāb olup ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe med-

reseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz bir Cumāde’l-ūlā’sın-

da Ḳara Yaḥyā Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  ḫāricine ‘āric, otuz üç Ṣa-

1 Ḳırḳ iki S: Ḳırḳ H.

2 vaṣl H: vaṣl olındı S.
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fer’inde Seyrek-zāde Yūnus Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi ’ne ḥare-

ketle mübtehic oldılar. Otuz dört Ẕi’l-ḥicce’sinde Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed 

Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi  virilüp otuz beş Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Īşī Efendi  

yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi ’nde mekīn olup otuz sekiz Şevvāl’inde 

Anḳaravī Es‘ad Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ Receb’in-

de selefi Es‘ad Efendi yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl olmış-

lar idi. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ḫānḳāh 

Medresesi ’n cāygāh eyleyüp ḳırḳ üç Ramażān’ında Raḥmetu’llāh Efendi  yirine 

Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylediler. Ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Süleymāniyye Medresele-

ri ’nüñ biriyle tekrīm, elli Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarā-

mı ġurresi tevḳītiyle ‘Acem İsḥāḳ Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla 

ta‘ẓīm olınup elli üç Muḥarrem’inde1 ‘azl olınduḳlarında yirlerine Medīne-i 

Münevvere  ḳāḍīsi selef-i sālifleri Şems Efendi menḳūl ve anlaruñ yirine Celeb 

Mūsā Efendi  mevṣūl oldı. Elli dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İdrīs Efendi üzerinden Balı-

kesri  ḳażāsı żamīme-i revātibleri ḳılınmış idi. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām 

u leyāl iken biñ elli beş Ramażān’ında  ṣahā’if-i a‘māli melfūf ve müteveccih-i 

civār-ı raḥmet-i Ra’ūf olduḳlarında Edrineḳapusı  ḫāricinde Ṣırt Tekye  ḳurbin-

de defn olındılar. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, tefsīr ü ḥadīsden tedrīse ḳādir, bi-

taḫṣīṣ fıḳh-ı şerīfe intisābı vāfir idi.

Muṭī‘ī Meḥemmed Efendi {Muṭī‘ī} 

el-Mevlā Meḥemmed. İstanbulī’dür. Taḥṣīl-i levāzım-ı ṭarīḳ ve ri‘āyet-i 

merāsim-i ders ü taḥḳīḳ eyleyüp ‘ulemā-yı ‘aṣra ḫıdmet ile iktisāb-ı şeref-i 

mülāzemet itmiş idi. Ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken 

biñ otuz bir Şa‘bān’ında Şer‘iyyātī ‘Ömer Efendi  yirine Cānbāziyye Medresesi  

ḫāriciyle be-kām, otuz sekiz Şevvāl’inde ‘Abdü’l-ḳayyūm Efendi  yirine Sekbān 

‘Alī Medresesi ’ne [74b] ḥareketle nā’ilü’l-merām olmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi 

Ūlāsı  in‘ām olınup ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Celeb Muṣṭafā Efendi  yirine 

Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ, ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde Çeş-

1 S 78b.
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mī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birinde seccāde-nişīn-i 

ders ü taḥḳīḳ oldılar. Sene-i meẕkūre Receb’inde Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efen-

di  yirine Bosna  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Ḳırḳ altı Muḥarrem’inde 

munfaṣıl ve yirlerine Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  vāṣıl oldı. Elli iki 

Muḥarrem’inde Ḥasan Efendi yirine ẞire  ḳażāsı tevcīh olınup elli üç Cumā-

de’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine Ḳāḍī Bustān-zāde Ṣun‘u’llāh Efendi  mevṣūl 

oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ elli beş senesi ḫilālinde 

irtiḥāl ve dārü’l-üns-i ḳudse intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ḫūşe-çīn-i ḫırmen-i ‘ulūm, ma‘ārif-i cüz’iyyeden ḫa-

berdār ve ṭab‘-ı mevzūnı güher-senc-i eş‘ār-ı ābdār idi. 

Āẟārından Muṭī‘ī  maḫlaṣı ile eş‘ārı vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur:

Naẓm

Dilā senüñ daḫı olurdı başlar üzre yerüñ

Miẟāl-i nergis olaydı elüñde sīm ü zerüñ

Ve lehu

Ḳoçmaḳ murād iden o mehi pīrehen gibi

Başdan geçe meger ki dilā Kūh-ken gibi

Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd. Vilāyet-i Anaṭolı ’dan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden 

istifāża-i nūr-ı şu‘ūr eyleyüp dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘azīmet ve ‘ulemānuñ 

birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itdükden ṣoñra devr-i medāris-i mu‘tāde 

ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz 

Ramażān’ında Başcı İbrāhīm Medresesi  ile tekrīm olındılar. Otuz iki sene-

si ḫilālinde yirinde ḥareket i‘tibār olınup otuz üç Receb’inde Ḳıyāmī-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Meḥemmed Aġa Medresesi  ile kām-revā, otuz beş 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Dāvūd Paşa 

Medresesi  i‘ṭā olındı. Otuz sekiz Ṣafer’inde Bıdıḳ Meḥemmed Efendi  yirine 

Sinān Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde 

Ṣaḥn taḥillesiyle Saḳız  ḳażāsınuñ vaḳti geldükde tevcīh olınmaḳ1 üzere yedine 

1 S 79a.
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rü’ūs virilüp medresesi1 Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  yirine Saḳız ḳāḍīsi 

olup ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-evvel’inde İdrīs Efendi yirine Kütāhiyye  ḳażāsına menḳūl 

ve yirlerine Öreke Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde ‘azl ve 

yirlerine Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  vaṣl olınduḳda ḳabūl itmemekle 

Şerḥī2 Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Ḳırḳ beş Ramażān’ında İmām Meḥem-

med Efendi  maḥlūlinden Ḳonya  ḳażāsı sezā görilüp elli bir Cumāde’l-ūlā’sında 

ma‘zūl ve yirlerine Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl 

üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ elli beş senesi ḥudūdında intiḳāl ve 

‘ālem-i ervāḥa isti‘cāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı ‘ulūm, ṣāliḥ ü ṣāfī-fu’ād, mü’min-i 

pāk-i‘tiḳād idi. Ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Monlā Aḥmed-zāde Nūḥ Efendi  ile ‘aḳd-i pey-

vend-i muṣāheret itmegin “Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı” dimekle meşhūr ve 

bu ‘unvānla ma‘lūm-ı cumhūr idi.

Rā‘ī-zāde Ḳāsım Efendi 

el-Mevlā Ḳāsım ibnü’l-mevlā Ḥasan. Devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ ’de 

tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de ẕikr olınan Rā‘ī-zāde Ḥasan Efendi ’nüñ ferzend-i 

fürūzende-aḫteri ve ṭabaḳa-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’de yine tercemesi 

Ẕeyl-i ‘Aṭāyī’de sebḳ iden Rā‘ī-zāde Aḥmed Efendi ’nüñ birāder-i kihteridür. 

Taḥṣīl-i biżā‘a-i ‘ilmiyye ve kesb-i ser-māye-i resmiyye eyledükde ‘ulemā-yı 

kirāmuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl [75a] ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ on 

Şa‘bān’ında Zekeriyyā Efendi  yirine Temürḳapu ’da vāḳı‘a Aḥmed Paşa Med-

resesi  ḫāricine ‘āric ve beyne’l-aḳrān şeref-i imtiyāz ile mübtehic olmış idi. 

On altı Ṣafer’inde ṭarīḳ-ı ḳażāya ‘azīmet ve ba‘ż-ı ḳaṣabātda icrā-yı aḥkām-ı 

şer‘iyyeye mübāşeret itdükden ṣoñra yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳırbac 

‘Oẟmān Efendi  yirine ẞire  ḳażāsı ‘ināyet olınup otuz bir Muḥarrem’inde 

ma‘zūl ve yirlerine Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Otuz dört Şev-

vāl’inde Ṣofcı Şeyḫ-zāde ‘Alī Efendi  maḥlūlinden ẟāniyen ḳażā-yı meẕkūr 

1 Ṣaḥn taḥillesiyle Saḳız  ḳażāsınuñ vaḳti geldükde tevcīh olınmaḳ  üzere yedine rü’ūs virilüp medresesi S: 

-H.

2 Şerḥī S: Şer‘ī H.
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ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Otuz beş Ramażān’ında ‘azl ve yirlerine Aydınī 

‘Abdu’llāh Efendi  vaṣl olındı. Otuz sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Celeb Mūsā Efendi  

yirine Maġnisa  ḳażāsı iḥsān olınup otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde munfaṣıl ve 

yirlerine ẞānī İbrāhīm Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde ‘Ömer Efendi  

yirine Ṣofya  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ayazmend  

ḳażāsı ma‘īşetiyle müteḳā’id ve yirlerine Ġūl Muṣṭafā Efendi  müteṣā‘id oldı. 

Ba‘dehu dört1 seneden mütecāviz gūşe-gīr-i ‘uzlet ü inzivā ve şākir-i ni‘met-i 

cenāb-ı Ḫudā iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz tārīḫinde terk-i dünyā-yı fānī ve ‘azm-i 

beḳā-yı ‘ālem-i cāvidānī eyledi.2

Merḥūm-ı merḳūm ṣalāḥ-ı ḥālle ma‘lūm, “Rā‘ī-zāde Efendi” dimekle şehīr 

ve bu ‘unvān ile ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr idi. 

[Rā‘ī-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ]

Maḫdūmları ‘Abdu’llāh Efendi ba‘ż-ı mevleviyyetden ma‘zūl olduḳdan ṣoñ-

ra biñ elli altı Ṣafer’inde Baḥẟī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı 

ḥükūmeti iḥsānıyla taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylemiş iken māh-ı mezbūruñ onıncı 

güni irtiḥāl ve ‘ālem-i ervāḥa ittiṣāl eyledüklerinde manṣıb-ı maḥlūl yine selef-

lerine intiḳāl eyledi.

Re’īsü’l-eṭibbā Mūsā Efendi 

el-Mevlā Mūsā ibn Şücā‘ü’d-dīn İlyās. Ṭabaḳa-i Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ  

vefeyātında tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Mesīḥ-enfās Ḳaramanī Ṭa-

bīb İlyās Efendi ’nüñ gevher-i kān-ı vücūdı ve şeref-baḫş-ı silkü’l-le’āl-i nesl-i 

mes‘ūdıdur. Himmet-i Ḫıżr-ı vālid-i keẟīrü’l-maḥāmidleriyle fenn-i celīl-i ṭıb-

ba iştiġāl ve menār-ı feyż-i Ḫudā’dan iḳtibās-ı envār-ı āmāl idüp ba‘ż-ı ‘ulemā-

dan mülāzım ve tarīḳ-ı ‘ilme ‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe 

medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra vālid-i mācidleri 

ṭarkına sālik ve eṭibbā-yı ḫāṣṣa-i sulṭānī silkinde münselik olmış idi. Ba‘de-

1 dört H: on S.

2 biñ ḳırḳ ṭoḳuz tārīḫinde terk-i dünyā-yı fānī ve ‘azm-i beḳā-yı ‘ālem-i cāvidānī eyledi H: Elli altı Ṣa-

fer’inde Baḥẟī-zāde Meḥemmed Efendi yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmet iḥsānıyla taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyle-

miş iken māh-ı mezbūruñ onıncı güni irtiḥāl ve ‘ālem-i ervāḥa ittiṣāl itdüklerinde manṣıb-ı maḥlūl yine 

seleflerine intiḳāl eyledi S.
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hu manṣıb-ı riyāset-i eṭibbā münḥal olduḳda Anaṭolı ṣadāreti  pāyesi żamī-

mesiyle ṣāḥibü’t-tercemeye şāyān görilüp biñ otuz Şevvāl’inde Ḳudsī Seyyid 

Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden bi’l-fi‘l Anaṭolı ṣadāreti iḥsān olındı. Otuz 

bir Receb’inde munfaṣıl ve yirlerine ẟāniyen Bustān-zāde Meḥemmed Efendi  

vāṣıl oldı. Bunlar Pravadi  ḳażāsı arpalıġından mā‘adā Süleymāniyye vaḳfı ndan 

yevmī ikişer yüz ellişer1 aḳçe vaẓīfe ile yigirmi seneden mütecāviz müteḳā‘iden 

ḳarār ve ‘uzlet ü inzivā iḫtiyār itmişler idi. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām 

u leyāl iken biñ elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde rebī‘-i ḥayātı āḫir ve dāḫil-i zümre-i 

ehl-i maḳābir oldı. Maḥlūl olan arpalıḳları Bosnevī Şa‘bān Efendi ’ye virilüp 

vaẓīfelerinden yevmī yüz yigirmi beş aḳçesi vaḳf-mānde olup yevmī yüz yigir-

mi beş aḳçesi Muẓaffer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi ’ye tevcīh olındı.

Mevlānā-yı merḳūm fenn-i celīl-i ṭıbba intisābla mevṣūm, ṣoḥbet-i yārāna2 

mā’il, dervīş-nihād u sāde-dil, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend ü müfliḥ idi. 

Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi {Selīsī } 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā Ca‘fer. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı ẞāliẟ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr ṭoḳuz yüz ṭoḳsan tārīḫinde 

cisr-i fenādan ‘ubūr eyleyen Āvāre Ca‘fer Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve 

ḥāṣıl-ı naḫl-i ömr-i berūmendidür. Ẕāt-ı mes‘ūdı maḥrūsa-i Edrine ’de ‘ālem-i 

bālā-yı lāhūtdan hübūt ile dāmgāh-ı nāsūtda merbūṭ olup sinn-i temyīze vāṣıl 

ve ‘aḳl-ı müstefāda nā’il olduḳda biñ on altı tārīḫinde dārü’l-mülk-i İstanbul ’a 

ḳudūm ve devr-i mecālis-i ‘ulemā-yı Rūm iderek Şeyḫü’l-İslām [75b] Ḫˇā-

ce-zāde Meḥemmed Efendi  āsitānesine intisāb ve şeref-i mülāzemetlerin ik-

tisāb itmişler idi. Devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseye 

vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi üç Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Naḳş-bend-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Cezerī Ḳāsım Paşa Medresesi ḫāri-

ci yle be-kām, yigirmi yedi Şa‘bān’ında selefi yirine Berġos ’da Meḥemmed Paşa 

Medresesi  ile nā’ilü’l-merām oldılar. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde yine selefi 

yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  erzānī görilüp 

yigirmi sekiz Receb’inde yirlerinde ḥareket-i dāḫil i‘tibār olındı. Yigirmi ṭoḳuz 

1 ikişer yüz ellişer S: ikişer yüz H.

2 S 80a.
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Rebī‘ü’l-āḫir’inde Mu‘īd Aḥmed Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medresesi  virilüp 

sene-i mezkūre Şevvāl’inde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da 

Ḫançeriyye Medresesi ’ne gönderilmiş idi. Otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣādıḳ-zā-

de ‘Abdu’llāh Efendi  yirine ẟāniyen Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne naḳl olınup 

sene-i mezbūre Şa‘bān’ında Ḳara Ḫalīl Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ 

birine vuṣūl bulup sene-i meẕkūre Ramażān’ında Es‘ad Efendi Maḫdūmı ‘Ārif 

Meḥemmed Çelebi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile ḳadr ü menziletleri mezīd 

olmış idi. Otuz bir Receb’inde Ḫˇāce ‘Ömer Efendi  müte‘alliḳātından olmaġ-

la Vaḳ‘a-i ‘Oẟmān Ḫānī  sebebiyle ‘azl olınup medresedeleri Ḳabaḳulaḳ-zāde 

Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Otuz dört Cumāde’l-āḫire’sinde ḫalefleri 

Ḳabaḳulaḳ-zāde Efendi yirine Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  iḥsān, otuz beş 

Cumāde’l-āḫire’sinde Rıżāyī ‘Alī Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den bi-

riyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp otuz sekiz Şevvāl’inde Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā ḳażāsına  şehbāl-i himmet açmışlar idi. Otuz 

ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  

mevṣūl oldı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsı 

rıżā-dādeleri olup ḳırḳ yedi Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Ḥasan Ketḫudā-zāde 

Ḥasan Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed 

Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli1 Şevvāl’in-

de munfaṣıl ve yirlerine Vardarī Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Elli 

iki Cumāde’l-ūlā’sında Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine maḥrūsa-i 

Edrine’ye ḥākim ve revnaḳ-efrūz-ı maḥāfil ü maḥākim olmışlar idi. Elli dört 

Ṣafer’inde müteḳā‘id ve yirlerinde Bahāyī Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id oldı. 

Elli altı Receb’inde ḥamāme-i rūḥı ṣaydgāh-ı ḥimāma pā-nihāde ve pençe-i 

şāh-bāz-ı ecele fütāde olup dāḫil-i sūr-ı Ḳosṭanṭıniyye ’de Keskin Dede  civārın-

da defn olındı. 

Mevlānā-yı merḥūm ‘ilm ü ‘irfānla mevsūm, ma‘ārif-i cüz’iyyeden ḥiṣṣedār, 

şi‘r ü inşāda mahāreti2 āşkār idi.

 Āẟārlarından Selīsī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı ābdārı vardur. Bu ebyāt andan nümū-

ne-nümādur3:

1 Şevvāl’inde Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi yirine maḥrūsa-i Burusa ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup 

elli H: -S.

2 S 80b.

3 nümūne-nümādur H: nümūnedārdur S.
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Naẓm

Var idi dillerde çoḳdan ārzū-yı nev-bahār

Açılup ezhār şimdi geldi bū-yı nev-bahār

Maḳdeminden var ise aldı ḫaber bād-ı ṣabā

Devr idüp eṭrāfı eyler cüst ü cū-yı nev-bahār

Leşker-i ezhār geldi aldı mülk-i gülşeni

N’ola olursa müzeyyen çārsū-yı nev-bahār

Rūy-ı gülşende ẓuhūr itdi benefşe cā-be-cā

Gūyiyā kim geldi ḫaṭṭ-ı müşg-bū-yı nev-bahār

Açılup gülzārda güller Selīsī oldılar

Her birisi bir cüvān-ı ḫūb-rū-yı nev-bahār

Ve lehu

Varıcaḳ duḫter-i rez rind-i ḫarāb-ābāda

Pīr-i mey-ḫāne aña geldi mübārek-bāda

Bize luṭf üzre iken şimdi cefā ögrenmiş

Rāst gelmiş gibi ol serv-i sehī üstāda [76a]

Ṣu gibi göñlüm aḳar kūyına varduḳca anuñ

Bilmezem kim ne var ol serv-i semen-sīmāda

Ṭolaşur mūy-ı miyānını o şūḫuñ a‘dā

Ḳorḳaram kim yine çoḳ fitne ola arada

Taḳıyyü’d-dīn Efendi 1

el-Mevlā Taḳıyyü’d-dīn. Bilād-ı Mıṣriyye’den Feyyūm 2 ḳażāsından hüveydā ve 

vālid-i mācidi ḳażā-yı meẕkūrda me’ẕūn bi’l-iftā  olmış idi. Taḥṣīl-i rütbe-i isti‘dād 

ve Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den şeref-i mülāzemetle ber-murād olup bi-ḥa-

1 S nüshasında bu biyografi 79a-79b varakları arasındadır.

2 S 79b.
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sebi’ṭ-ṭarīḳ ḳaṭ‘-ı merātib-i ders ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

iken biñ otuz iki Şa‘bān’ında Kürd Aḥmed Efendi  yirine Kürkcibaşı Medresesi  

ḫāriciyle kām-revā, otuz ṭoḳuz Receb’inde Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  

yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi  i‘tā olındı. Ḳırḳ Ramażān’ında Ḥüsām-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ dört Receb’in-

de Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi ’ne şāyān olup ḳırḳ 

beş Şa‘bān’ında Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle 

taḥṣīl-i ‘izz ü şān itmişler idi. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde selefi Dāvūd-zāde Efendi 

yirine Bayram Paşa Medresesi  sezā görilüp elli üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Muḥarrem-zā-

de Aḥmed Efendi  yirine Ayaṣofıyya Medresesi  ile talṭīf, elli altı Rebī‘ü’l-aḫir’in-

de Muẓaffer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıy-

la teşrīf olınmışlar idi. Sene-i meẕkūre Receb’inde müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām 

iken enfās-ı ma‘dūde-i ḥayāṭı tamām ve müddet-i ‘ömri ḳarīn-i ḫitām olup ol 

arāżī-i muḳaddesede mütevārī-i ḫāk-i ‘ıṭrnāk oldılar. Manṣıb-ı maḥlūle Şām-ı 

dārü’s-selām  ḳāḍīsi Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Mü-

laḳḳab Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, bābā-yı ‘ālem, ṣāliḥ ü 

nīk-nefs ādem idi.

Ḥāfıẓ Ḳudsī Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Aḥmed. Mehbiṭ-i berekāt-ı Raḥmānī olan Ḳuds-i 

Şerīf  ’den nümāyān ve ol diyār ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān eyledükden 

ṣoñra dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘azīmet ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı 

şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz dört Ṣafer’inde Bustān-zāde 

Aḥmed Efendi  yirine Pervīz Efendi Medresesi  ḫāricine vuṣūl bulup ḳırḳ bir 

Cumāde’l-āḫire’sinde Muẓaffer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine 

Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi ’ne ḥareketle tecdīd-i sürūr itdiler. Ḳırḳ iki 

Ramażān’ında ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi  

ile kām-revā, ḳırḳ yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  

yirine Bosna  ḳażāsı sezā görilmiş idi. Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yir-

lerine Ḫandān Efendi  mevṣūl oldı. Elli beş Cumāde’l-ūlā’sında Sincār Mu‘iz-

zü’d-dīn Efendi ’nüñ def‘a-i ẟāniyesi yirine Ṣofya  ḳażāsı virilüp elli altı Cumā-
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de’l-ūlā’sında mün‘azil ve yirlerine Dervīş Efendi-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  nā’il oldı. Sene-i meẕkūre Receb’inde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl 

ve ‘ālem-i ḳuds-i dārü’l-üns-i ḥaḳīḳīye vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm “Ḥāfıẓ Ḳudsī Efendi ” dimekle ma‘lūm, ḫayr ile 

meẕkūr, fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr idi.

Mu‘īd-zāde Meḥemmed Efendi 1

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Meḥemmed bin Ḫayrü’d-dīn. ‘Ulemā-

yı devlet-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden 

Mu‘īd-zāde Meḥemmed Efendi ’nüñ ferzend-i ‘ālī-nijādı ve maḫdūm-ı feżā’il 

nihādıdur. Temyīz-i siyāh u sefīd ve tenfīẕ-i cevāhir-i dānīş ü dīd eyledükde 

cevdet-i ṭabī‘at ve ẕekā vü fıṭnat ile taḥṣīl-i kemāl-i ma‘rifet eyleyüp Şeyḫü’l-İs-

lām Ḫˇāce Sa‘dü’d-dīn Efendi ’nüñ hemşīre-zādesi olmaġın ḫıdmetlerine vāṣıl 

ve şeref-i mülāzemetlerine nā’il olduḳdan ṣoñra devr-i medāris ve ‘aḳd-i me-

cālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl [76b] ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ on Ẕi’l-ḥicce’sinde ḫāric elli ile maḥrūsa-i Burusa ’da Caġāle-zāde 

Sinān Paşa ’nuñ bināsına niyyet ve inşāsına ‘azīmet itdükleri medrese-i cedī-

deye 2 ــא رس درس  ــ  olup on altı Ṣafer’inde Nūrī Efendi  yirine Maḥmūd  اول 

Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā olmışlar idi. On yedi Cumāde’l-ūlā’sında 

Riyāżī Meḥemmed Efendi  yirine3 Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī göri-

lüp on ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Dāvūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’den birine sāye-endāz olup yigirmi iki Muḥarrem’inde Bülbül-zā-

de ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Şeh-zāde dārü’l-ifādesine pā-nihāde oldılar. Yi-

girmi dört Ramażān’ında Ḳudsī Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’nüñ birisi iḥsān, yigirmi altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Dārü’l-ḥadīẟ-i 

Süleymān Ḫānī  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyeüp yigirmi yedi Receb’inde Şām-ı 

dārü’s-selāmda müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām olmışlar idi. Bu iki rütbede selef-i 

sālifleri Dāvūd-zāde Efendi’yi ta‘ḳīb itdiler. Yigirmi ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

‘azl ve yirlerine Selanik  ḳāḍīsi Ḳāf-zāde Fā’iżī ‘Abdü’l-ḥay Efendi  naḳl ve anla-

ruñ yirlerine Yeñişehr  ḳāḍīsi Ḳara Mūsā Efendi  vaṣl olup ve anlaruñ daḫı yirleri 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Caġāle-zāde Sinān Paşa der-Burusa . Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1010. [H nüsha-

sında bu kayıt yoktur.]

2 “Burada ders okutan müderrislerin ilki.”

3 S 81a.
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Kesriyyeli Maḥmūd Efendi ’ye virilmiş iken Ḳāf-zāde Efendi İstanbul ’a vuṣūl-

lerinden ṣoñra ‘azl ü ḳarār iḫtiyār itmeleriyle manṣıb-ı mezbūra Ḥalebü’ş-şehbā  

ḳāḍīsi Nevālī-zāde Sa‘dī Efendi  menḳūl ve anlaruñ yirine Riyāżī Efendi  mevṣūl 

oldılar. Otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Edrine  pāyesi ve yevmī yüz elli aḳçe vaẓīfe 

żamīmesiyle Atlu Dāvūd Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Murādiyye Med-

resesi  ile ḳanā‘at ve merāsim-i ṭarīḳdan bi’l-külliyye dāmen-keşlige himmet ey-

leyüp maḥrūsa-i merḳūmede vālid-i mācidleri gibi dā’ire-nişīn-i ‘uzlet oldılar. 

Bu ḥāl üzere on ṭoḳuz sene miḳdārı neşr-i ‘ilm ü ‘irfān ile evḳāt-güẕār iken biñ 

elli altı Şa‘bān’ınuñ on ikinci güni bi-irādet mübdī vü mu‘īd, cilvegāh-ı şühūd-

dan nā-bedīd olduḳlarında maḥrūsa-i mezbūrede Bıñarbaşı ’nda Mevlevī-ḫā-

ne  muḳābelesinde vālid-i mācidleri civārında defn olındılar. Bāldır-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  merḥūm “fī-cennāt-ı ‘āliyāt1” ‘ibāret-i selīsesiyle ta‘yīn-i 

sāl-i intiḳāl itmişdür. Medrese-i maḥlūleleri Baġdādī Aḥmed Efendi ’ye virildi. 

Ol maḫdūm-ı nāmdār fāżīlet-i bāhire ile şöhret-şi‘ār, mecma‘u’l-baḥreyn-i 

‘ilm ü ‘amel, dāḫil-i ‘idād-ı fużalā-yı kümmel, zāhid ü müteverri‘, ‘ābid ü mü-

teşerri‘, tārik-i dünyā, rāġıb-ı ‘uḳbā, ẓāhir ü bāṭını ma‘mūr, edīb ü vaḳūr idi.

Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi 

el-Mevlā Zeynü’l-‘ābidīn bin Ḫalīl. Civār-ı Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyyede ḳaṣa-

ba-i Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ’den ḳarīn-i neşv ü nemā ve sebzezār-ı nezā-

hetde cilve-nümā olup taḫṣīl-i ser-māye-i ‘ilm ü ‘irfān ve tekmīl-i cins-i rā’ic-i 

dānīş ü iẕ‘ān itdükden ṣoñra hem-ṣoḥbet-i ḥükemā ve dāḫil-i dā’ire-i eṭibbā 

olaraḳ evvelā Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān Dārü’ş-şifāsı ’nda re’īsü’l-eṭib-

bā, ba‘dehu eṭibbā-yı ḫāṣṣa-i sulṭānī rütbesine irtiḳā itmişler idi. Biñ ḳırḳ beş 

Receb’inde Ḥalebī Aḥmed Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan Ebā Eyyūb-i Enṣārī 

ḳażāsı  iḥsān olınup ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥekīmbaşı Seyyid Meḥem-

med Efendi  eẟnā-yı rāh-ı sefer-i Baġdād ’da ber-ḥaseb-i hükm-i hümāyūn on 

dirhemden ziyāde efyūn isti‘māli bā‘iẟ-i inḳıtā‘-ı ḥayāt ve sebeb-i ‘azm-i cen-

nāt-ı ‘āliyāt olduḳda yirlerine ṣāḥibü’t-terceme ḥażretleri re’īsü’l-eṭibbā ve Ḥa-

san Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsına naḳlle zīnet-efzā olup 

yirleri Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi ’ye sezā görildi. Elli Şevvāl’inde ḫalefleri2 Çā-

אت 1 א אت     (ebced: 1056 )

2 S 81b.
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vuş-zāde Efendi yirine ẟāniyen Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsına  menḳūl ve yirleri-

ne Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  mevṣūl [77a] olduḳda redd itmekle Yavuz-zāde 

Seyyid Muṣṭafā Efendi  ḳabūl eyledi.  Elli bir Receb’inde Tevfīḳī-zāde Aḥmed 

Efendi maḥlūlinden  dārü’n-naṣr ve’l-meymene Edrine  ḳażāsına naḳl ü tebdīl 

ve yirleriyle Fenārī-zāde Şeyḫī Efendi  tebcīl ḳılındı. Elli iki Cumāde’l-ūlā’sın-

da munfaṣıl ve yirlerine Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Elli üç Cumā-

de’l-ūlā’sında Ḳabaḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Dārü’s-salṭana  ḥükū-

meti iḥsānıyla taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylediler. Elli dört Ṣafer’inde Rodoscuḳ  ḳażāsı 

arpalıġıyla ‘azl olınduḳlarında yirlerine Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  

ḥākim ve muḫāfıẓ-ı merāsim ü maḥākim olmışlar idi. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Bustān-zāde Aḥmed Efendi  yirine Mıṣr-ı Ḳāhire  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olın-

duḳda arpalıḳları ile Monlā-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  tebcīl ve ḫıdmet-i 

riyāset-i eṭibbā Ḥammāl-zāde Meḥemmed Efendi ’ye taḥmīl olındı. Sene-i 

mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde merāret-i ‘azlle telḫ-kām olmadın manṣıb-ı ḥayātdan 

munfaṣıl ve yirlerine Ḥaleb  ḳāḍīsi Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  vāṣıl, 

anlaruñ yirine Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  nā’il oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ‘irfānla meşhūr, ṭabīb-i ḥāẕıḳ ve tedbīrātı ḳānūn-ı 

fenne muvāfıḳ idi.

Ḥüsām Efendi 

el-Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn. Taḥṣīl-i kemāle müdāvim ve ba‘ż-ı ‘ulemādan 

mülāzım olup ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳde aḫẕ-ı medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz altı Ra-

mażān’ında Astarcı Sinān-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Çāvuşbaşı Medrese-

si  ḫāricine ‘āric, ḳırḳ bir Ramażān’ında Ḳara Süleymān Efendi  yirine Sekbān 

‘Alī Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Ḳırḳ iki Ramażān’ında Ḥāfıẓ 

Ḳudsī Seyyid Aḥmed Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tec-

dīd-i sürūr eyleyüp ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Şeyḫī-zāde Şerīf Efendi  yiri-

ne Fetḥiyye ’de vāḳı‘a İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Ḳırḳ ṭoḳuz 

Şevvāl’inde Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi ’ne 

mevṣūl, elli bir Receb’inde Uzun Ḥasan Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi ’ne 

menḳūl, elli iki Şa‘bān’ında Ḳāmetī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl olup elli üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ebu’l-ḫayr 
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Meḥemmed Efendi  yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi  i‘ṭā olınmış idi. Elli altı 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde1 ‘ālem-i ‘uḳbāya rıḥlet ve ṣaḥn-ı fenādan menzil-i beḳāya hicret 

eyleyüp medrese-i maḥlūlesi Ümmī İbrāhīm Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ṣalāḥla meşhūr, ḫāliṣü’l-fu’ād, müslim-i pāk-

i‘tiḳād idi.

‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-ġanī. Revān  a‘mālinden ‘Alīşār  nām ḳaryenüñ şöhre-ben-

di ‘Abdü’l-ġanī Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle kemā-yenbaġī kūşiş ve tek-

mīl-i levāzım u istīhāle iştiġāle verziş eyleyüp i‘dād-ı meleke-i isti‘dād itdük-

den ṣoñra ṭarīḳ-ı ‘ilme ḫırām ve devr-i maḥāfil-i ‘ulemā-yı kirām idüp Ḫˇāce 

Sa‘dü’d-dīn Efendi  ḫıdmetlerine vāṣıl ve şeref-i mülāzemetlerine nā’il olmış idi. 

Ba‘ż-ı medārisde müdārese-i ‘ulūm ve neşr-i deḳā’iḳ-ı manṭūḳ u mefhūm ide-

rek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz Receb’inde Ḳabaḳulaḳ Emīri  

yirine Ḳañlıca ’da vāḳı‘a İskender Paşa Medresesi  ḫāricine ‘āric, otuz iki Re-

ceb’inde Girih-gīr-zāde İbrāhīm Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da ‘Īsā Beg 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar2 idi. Otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde 

Menteş-zāde Aḥmed Efendi  yirine Monlā Yegān Medresesi  virilüp otuz beş 

Ramażān’ında selefleri Menteş-zāde Efendi yirine Mar‘aş  ḳażāsı tevcīh olınup 

sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde manṣıb-ı merḳūm İdrīs Efendi ’ye virilmiş iken 

ḳabūl itmemekle bunlara ibḳā olındı. Otuz sekiz Muḥarrem’inde Nūrī Efendi  

[77b] yirine ẞire  ḳażāsı ḥükūmeti sezā görilüp yirleri Ḳara Yaḥyā Efendi ’ye i‘ṭā 

olındı. Otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Ṭavīl ‘Abdü’l-vehhāb Efendi  

mevṣūl oldı. Ḳırḳ üç Muḥarrem’inde selef-i sālifi Menteş-zāde Efendi def‘a-i 

ẟāniyesi yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı ‘ināyet olınup ḳırḳ dört Ṣafer’inde ‘azl ve yir-

lerine Gökdereli-zāde Aḥmed Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Şerḥī 

Meḥemmed Efendi  yirine Kütāhiyye  ḳażāsında mesned-nişīn-i ṣadr-ı ḥükūmet 

oldılar. Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḫarmencik  ḳażāsı arpalıġıyla munfaṣıl ve 

yirlerine Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām 

1 Ebu’l-ḫayr Meḥemmed Efendi  yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi  i‘ṭā olınmış idi. Elli altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

H: -S.

2 S 82a.
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u leyāl iken biñ elli altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī ‘āzim-i dārü’l-üns-i 

cāvīdānī olduḳlarında Nācī Ḥüseyn Efendi  dört ‘aded isḳāṭı ta‘miyesiyle bu 

gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Ġanīden tārumār oldı ‘anāṣır1

Maḥrūsa-i Burusa ’da Akçeli Bekr Mu‘allim-ḫānesi  sāḥasında medfūndur. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ma‘ārif ile meşhūr, nīk-nefs ü ḫalūḳ , ṣadīḳ u ṣa-

dūḳ, ḥalīm ü selīm, müşfiḳ u kerīm, ḫoş-ṣoḥbet, tārik-i külfet, süfresi güşāde, 

ni‘meti āmāde idi. 

‘Acem İsḥāḳ Efendi 

el-Mevlā İsḥāḳ bin2 Aḥmed. Naḫl-i berūmend-i vücūdı ḫāk-i pāk-i Ḳa-

rabāġ ’dan bedīdār ve āb-yārī-i feyż-i Ḫudā-dād ve terbiyet-i üstād ile ezhār-ı 

reng-ā-reng-i ‘ilm ü ‘irfāndan girānbār olduḳda dārü’l-mülk-i İstanbul ’a şitāb 

ve ba‘ż-ı ‘ulemādan şeref-i mülāzemetle kām-yāb olup ṭayy-ı merāḥil-i ‘ilmiyye 

ve ḳaṭ‘-ı menāzil-i resmiyye iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ yigir-

mi yedi Receb’inde Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Emre Ḫˇāce Medresesi  

ḫāriciyle kām-revā, yigirmi sekiz Receb’inde Şücā‘ü’d-dīn Efendi  maḥlūlinden 

Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Otuz iki Cumāde’l-ūlā’sında 

Teẕkireci Şems Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā, 

otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā oldılar. Otuz beş Ramażān’ında 

Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi  iḥsān, otuz yedi Ra-

mażān’ında Celeb Mūsā Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi ’ne şāyān görilüp 

otuz sekiz Ṣafer’inde Teẕkireci İbrāhīm Efendi  yirine Āmid  ḳażāsı ḥükūmetiyle 

taḥṣīl-i ‘izz ü ‘unvān eylediler. Otuz ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirleri-

ne Bosnevī Ṣāliḥ Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalefi Ṣāliḥ Efendi 

yirine ẟāniyen ḳażā-yı mezbūr iḥsān olınup ḳırḳ bir Receb’inde ‘uzlet iḫtiyār it-

düklerinde yirlerine Mü’eẕẕin-zāde Meḥemmed Efendi  ikāmet eyledi. Ḳırḳ beş 

א 1 ى  אر او אرو  دن 
2 bin H: ibn S.
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Şa‘bān’ında Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı ḥükū-

meti tefvīż olınup ḳırḳ yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarremü’l-ḥarāmı 

ġurresi tevḳītiyle selefi Baldır-zāde Efendi yirine1 Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsı-

na menḳūl ve yirlerine Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  mevṣūl oldı. Elli bir 

Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  

nā’il oldı. Elli dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Fenārī-zāde Şeyḫī Efendi  yirine Ḥażret-i 

Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı na  manṣūb ḳılınup elli beş Receb’inde müteḳā‘id ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine ‘Acem Meḥemmed Efendi  mütesā‘id oldı. Elli altı 

Ẕi’l-ḥicce’sine gelince āsūde-ḫāl iken fāḫite-i revānı şāḫsār-ı fenādan pervāz 

idüp miẟāl-i murġ-ı İsḥāḳ gülzār-ı cinānda lāne-sāz oldı.

Mevlānā-yı merḳūm ‘ilm ü fażl u diyānet ile mevsūm, feżā’il ü ma‘ārif-şi‘ār, 

memdūḥ-ı ṣıġār u kibār, ḥākim-i ḥāsim ve zīnet-efzā-yı merāsim idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyesinden Eşbāh [u] Neẓā’ir ’üñ ba‘ż-ı maḥalline risālesi vardur. 

Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā Ḥasan. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Meḥem-

med Ḫān-ı ẞāliẟ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Pirlepeli Ḥasan Efendi  

merḥūmuñ ferzend-i ercmendi [78a] ve maḫdūm-ı ḫıredmendi Aḥmed Efen-

di’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-

murād olup devr-i medāris-i resmiyye iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz Şa‘bān’ında Bustānī Aḥmed Efendi  

yirine Temürḳapu ’da vāḳı‘a Aḥmed Paşa Medresesi  ile be-kām, otuz altı Ra-

mażān’ında Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ‘Abdu’llāh Aġa Medrese-

si  ile nā’ilü’l-merām oldılar. Otuz sekiz Şevvāl’inde Muṭī‘ī Meḥemmed Efendi  

yirine Cānbāziyye Medresesi  teklīf olınduḳda anı daḫı ḳabūl itmeyüp ‘azl iḫ-

tiyār itmeleriyle medrese-i mezbūre Dāye-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye virildi. Otuz 

ṭoḳuz Ramażān’ında ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi Ḫıṣmı ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  

yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  iḥsān olınup ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmış 

idi. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ca‘fer Aġa 

Medresesi  ile ikrām, ḳırḳ yedi Muḥarrem’inde Ḥamdī-zāde Luṭfu’llāh Efen-

1 S 82b.
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di  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olındı. Ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde 

ma‘zūl ve yirlerine Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  mevṣūl oldı. Elli dört Ṣafer’inde 

Hevāyī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Saḳız  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż 

olınup elli beş Cumāde’l-ūlā’sında munfaṣıl ve yirlerine Ḫusrev Paşa İmāmı 

Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ 

elli altı senesi evāḫirinde intiḳāl ve cānib-i āḫirete irtiḥāl eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr “Pirlepeli-zāde1 Efendi” dimekle meşhūr, ḫoş-ṣoḥbet, 

ḳābil-i üns ü ülfet idi.

Serçe Ḥüseyn Efendi 

el-Mevlā Ḥüseyn. Ḫāk-i müşkīn-i Tatar’da Kefe  nām şehr-i pür-iştihārdan 

ẓuhūr ve kesb-i ser-māye-i ‘irfān içün ṣarf-ı naḳd-i vaḳt-i eyyām u şühūr idüp 

‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile kibāruñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim 

olup ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ on üç Cumāde’l-āḫire’sinde Mihter-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi  ile kām-revā olup on altı Ṣafer’inde Şāfiyeci 

Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olmışlar idi. 

On sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳaramanī Bālī2 Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi  

virilüp on ṭoḳuz Muḥarrem’inde selefi Bālī Efendi yirine Ḫānḳāh Medrese-

si ’n tekyegāh eylediler. Yigirmi iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḥasan Beg-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām eyleyüp yigirmi üç Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Ṭoḳuz-zāde Şeyḫī Meḥemmed Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile 

ḳadr ü menziletleri mezīd oldı. Yigirmi dört Cumāde’l-ūlā’sında Ḳara Mu‘īd 

Ḥüseyn Efendi  maḥlūlinden Edrine’de Sulṭān Selīm Medresesi  ile tekrīm, yi-

girmi altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Mu‘īd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’nüñ biriyle ta‘ẓīm olınmışlar idi. Yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ḳara Mūsā Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı ḥükūmeti ‘ināyet olınup otuz Cumā-

de’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. Otuz 

dört Muḥarrem’inde Ketḫudā Muṣṭafā Efendi Maḫdūmı Maḥmūd Efendi  

yirine Filibe  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Otuz beş Muḥarrem’inde ‘azl ve 

yirlerine sābi‘an Zekeriyyā Efendi-zāde “Çelebi Ḳādī” dimekle şehīr Luṭfu’llāh 

1 Pirlepeli-zāde S: Pirlepeli H.

2 S 83a.
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Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Yāverī-zāde Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Ġalaṭa  ḳażāsına ḥākim olup ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine 

İstanbul  ḳāḍīsi Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  menḳūl, anlaruñ yirlerine 

Edrine ḳāḍīsi Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  ḳāḍī-i İstanbul  olup anla-

ruñ yirleriyle daḫı Kürd Ḳāsım Efendi  nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Bu ḥāl üzere 

sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ elli altı senesi ḫilālinde ‘āzim-i ḫuld-i 

berīn [78b] ve murġ-ı revānı vāṣıl-ı evc-i ‘illiyyīn oldı.

Mevlānā-yı merḳūm “Serçe Ḥüseyn Efendi ” dimekle ma‘lūm, ḥiṣṣemend-i 

ma‘ārif ü ‘ulūm, dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād idi.

Naḳībü’l-eşrāf Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed Sa‘īd. Naḫl-i ser-sebz-i vücūdı ḫāk-i pāk-i 

Anḳara ’dan bedīdār ve “Anḳaravī Emīr Efendi” ‘unvānıyla şöhret-şi‘ār olmış 

idi. Nuḳūd-ı ‘ilm ü ‘irfānla kesb-i vecāhet ü şān ve kemā-yenbaġī taḥṣīl-i ‘un-

vān itdükden ṣoñra nāḳīb-i sādāt-ı kirām Mīrzā Maḫdūm Efendi ’den mülāze-

metle be-kām olup ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken 

sālik-i ṭarīḳ-ı ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā olmaġın arāżī-i muḳad-

desede niçe bilāda ḥākim ve revnaḳ-efrūz-ı maḥākim olarak masḳaṭ-ı re’sleri 

olan Anḳara ḳażāsına bir def‘a ḳāḍī olmışlar idi. Biñ on sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ber-vech-i mevleviyyet Nehcī Sinān Efendi  yirine ẟāniyen ol manṣıb-ı celīle 

raġbet itdiler. Yigirmi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl olınup yirleri Babaḳuşī-zāde Aḥ-

med Efendi ’ye virilmiş iken ba‘de eyyām serdār-ı a‘ẓam Naṣūḥ Paşa  ṭarafın-

dan yine ṣāḥibü’t-tercemeye ibḳā olındı. Yigirmi üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve 

yirlerine Ḳızılca Ḫayrü’d-dīn-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. Otuz yedi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Keder-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine ẟāliẟen ḳażā-yı 

meẕkūr tevcīh olınmış idi. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde sene-i ātiye Muḥarre-

mü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Medīne-i 

Münevvere  ḳażāsıyla tebcīl olınup muḳaddemā te’ẟīr-i seyl-i ‘aẓīm ile Mekke-i 

Mükerreme ’den cidār-ı Şāmī ve ekẟer-i mevāżi‘-i binā-yı sāmī sāḳıṭ olmaġla ol1 

ḫıdmet-i celīle edāsına daḫı tevkīl olmaġın Devlet-i ‘Aliyye cānibinden ḳadr-i 

ḥācetden ziyāde meblaġ teslīm ve kār-dān ü dīndār mi‘mārlar ile rū-be-rāh-ı 

Beyt-i Kerīm oldılar. Ba‘de edā-yı ḫıdmet ḳırḳ iki Muḥarrem’inde munfaṣıl 

1 S 83b.
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ve yirlerine Ḳara Şükru’llāh Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Allā-

me Şeyḫī Efendi  yirine ḫıdmet-i celīl-i neḳābet ile teşrīf olındılar. On dört 

sene miḳdārı ol manṣıb-ı celīlü’ş-şānda mekīn olup kesb-i ziyāde-i ‘izz ü tem-

kīn itmişler idi. Biñ elli yedi Muḥarrem’inüñ onıncı güni dār-ı fenādan rıḥ-

let ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet itdüklerinde Dāvūd Paşa Cāmi‘-i Şerīfi  ḥarem-i 

irem-nişānında defn olındılar. Manṣıb-ı maḥlūl-i neḳābet-i sādāt-ı kirām ile 

Seyrek-zāde Seyyid Yūnus Efendi  ikrām olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm ṣalāh u diyānetle mevṣūm, naḫl-i ser-sebz-i çemen-

zār-ı edeb, seyyid-i ṣaḥīḥü’n-neseb, ẕāt-ı laṭīf, vücūd-ı şerīf, pīr-i nūrānī, rü-

teb-i ‘āliyeye erzānī idi.

İmām-ı Sulṭānī Yūsuf Efendi 

el-Mevlā Yūsuf ibn Ebi’l-fetḥ bin Manṣūr bin ‘Abdu’r-raḥmān. Ṭoḳuz yüz 

ṭoḳsan dört tārīḫinde Şām-ı dārü’s-selāmda vāṣıl-ı ser-menzil-i şühūd ve dāḫil-i 

dā’ire-i vücūd olmışlar idi. Vāṣıl-ı rütbe-i isti‘dād ve nā’il-i derece-i ‘aḳl-ı müs-

tefād olduḳda belde-i meẕkūrede vāḳi‘ Cāmi‘-i Emeviyye ’de ders-i ‘ām olan 

ṣāḥibü’t-teṣānif eş-Şeyḫ Ḥasan-ı Būrīnī  ḫıdmetlerine ittiṣāl ve dārü’l-ifādesinde 

‘ulūm-ı şettāya iştiġāl idüp fünūn-ı rā’iḳāyı mertebe-i lā’iḳasında taḥṣīl, ba‘de-

hu meşāyiḫ-ı Ḫalvetiyye ’den Şeyḫ Aḥmed-i ‘Assālī ’den aḫẕ-ı dest-i inābet ile 

kemālāt-ı nefsāniyyeyi tekmīl itdükden ṣoñra ‘aṣr-ı Sulṭān ‘Oẟmān Ḫānī ’de 

Dārü’s-salṭana ti’l-‘aliyye Ḳosṭanṭıniyyetü’l-maḥmiyyeye ḳudūm eyledükde 

‘ilm ü fażl-ı ‘irfānı ve cevdet-i ḳırā’at u leṭāfet-i elḥānı ile iştihārı vāṣıl-ı sem‘-i 

şehriyārī olduḳda merḳūmı ṭaleb ü da‘vet ve ḥużūrlarında imāmet itdürmekle 

kemāl-i ehliyyetin müşāhede buyurduḳlarında luṭf-ı bī-ḥisābınuñ seḥābı ile 

gülşen-i vücūdını sīr-āb ve sebzezār-ı ṭab‘ını bārān-ı cūd-ı bī-kerān ile ser-

sebz ü şād-āb idüp maẓhar-ı envā‘-ı ri‘āyet ü ināyetleri olmış idi. Biñ otuz bir 

tārīḫinde vāḳı‘a-i1 Vaḳ‘a-i ‘Oẟmān Ḫānī ’den ṣoñra masḳaṭ-ı re’si olan Dımışḳ-ı 

Şām ’a imāle-i licām-ı ‘azīmet ve Cāmi‘-i Selīmī ’de edā-yı ḫıdmet-i ḫiṭābet eyle-

yüp meşāġil-i ‘ilmiyyeye mülāzım ve kemālāt-ı ḳudsiyyeye müdāvim iken biñ 

ḳırḳ dört [79a] senesi ḫilālinde şehriyār-ı cihān Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretleri 

1 vāḳı‘a-i H: -S.
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Revān Seferi ’ne ‘azīmetleri eẟnāsında imām-ı sulṭānī olan Evliyā Meḥemmed 

Efendi  marīżen Dārü’s-salṭana ’ya ‘avdet ve çoḳ geçmedin ‘azm-i ‘ālem-i āḫiret 

itdükde yirlerine imām ve muḳtedā-yı sulṭān-ı enām olup ba‘de eyyām Miḫalıc  

ve Kirmastı  ḳażāları arpalıġı iḥsān olınmış idi. Ḳırḳ altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bi-

ber Birāderi Ḥasan Efendi  maḥlūlinden Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymān Ḫānī  ‘ilāve-i 

revātib-i seniyyeleri ḳılındı. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān 

İbrāhīm Ḫānī ’den ṣoñra ‘azl olınup ḫıdmet-i imāmet-i sulṭānī Şāmī Ḥüseyn 

Efendi ’ye ‘ināyet olındı. Elli altı Ṣafer’inde rütbe-i isti‘dāda pā-nihāde olup 

serv-i āzāde-i baġ-ı salṭanat olan dört nefer şeh-zādenüñ şeref-i ta‘līmleriyle 

tekrīm ve ḫalefleri Ḥüseyn Efendi yirine ḫıdmet-i imāmet-i sulṭānī1 ve ṣadā-

ret-i Rūmili  pāyesiyle ta‘ẓīm olındılar. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl 

iken biñ elli yedi Ṣafer’inde sālik-i rāh-ı beḳā ve ‘āzim-i dergāh-ı Rabb-i bī-

hemtā olup ḳaṣaba-i Üsküdar ’da Ḳaraca Aḥmed Tekyesi  ḳurbinde reh-güẕāra 

nāẓır maḥalde defīn-i zīr-i zemīn olduḳlarında maḥlūle olan Medrese-i Dā-

rü’l-ḥadīẟ-i Süleymān Ḫānī  Uzun Ḥasan Efendi ’ye virilüp ve maḳām-ı ḫıd-

met-i imāmet ü ta‘līmde ẟāniyen selefleri Ḥüseyn Efendi mekīn oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm cāmi‘-i eṣnāf-ı ‘ulūm, zübde-i erbāb-ı ifāde, mükem-

mil-i aṣḥāb-ı istifāde, şi‘r ü inşā-yı ‘Arabiyye’de fā’iḳu’l-aḳrān, ḳuvvet-i mübāḥeẟe 

vü münāẓarada müşārun ileyh bi’l-benān, ḫoş-nüvīs, ṣāḥib-i ṭab‘-ı selīs idi. 

Şeyḫü’l-İslām Mu‘īd Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed bin Yūsuf. Vilāyet-i Anaṭolı ’da vāḳi‘ Ḳazṭaġı  nāḥiyesin-

den ẓāhir ü nümāyān ve miẟāl-i ḫurşīd-i āsmān ol ḥıṭṭadan ṭāli‘ ü dıraḫşān 

olup taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ve tekmīl-i ḥaḳā’iḳ-ı dāniş ü iẕ‘ān itmek niyyet-i 

ḫāliṣesiyle dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘āzim ve Ḳınalı-zāde Fehmī Meḥemmed 

Efendi ’nüñ dārü’l-ifādesine müdāvim olup ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi ’nde 

cenāblarına mu‘īd ve ferā’id-i fevā’id-i ifādelerinden müstefīd olduḳda “Mu‘īd 

Aḥmed Efendi ” dimekle şöhre-i enām ve biñ üç Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣaḥn’a 

ḥareketlerinde şeref-i mülāzemetleriyle be-kām olmışlar idi. Ta‘ḳīb-i medāris-i 

‘ilmiyye ve tekmīl-i merātib-i resmiyye iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve munṭaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi bir Şevvāl’inde Ḳabaḳulaḳ-zāde 

1 S 84a.
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Meḥemmed Efendi  yirine Ṭopḳapusı  dāḫilinde vāḳı‘a Aḥmed Paşa Medrese-

si ’ne revnaḳ-baḫşā, yigirmi üç Cumāde’l-ūlā’sında Sa‘īd Efendi yirine Maḥmūd 

Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā oldılar. Yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Amāsiyyeli 

‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medresesi  virilüp yigirmi ṭoḳuz Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  taḥillesi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den 

birine şāyān, otuz bir Şa‘bān’ında ‘Allāme Şeyḫī Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān 

Medresesi  iḥsān olınmış idi. Otuz iki Receb’inde Prizrenli Maḥmūd Efendi  yi-

rine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm, otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde 

selef-i sālifleri ‘Abdü’l-ġanī Efendi yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle 

ta‘ẓīm olındılar. Otuz dört Cumāde’l-āḫire’sinde Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efen-

di  yirine Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymān Ḫānī  ile tekmīl-i ‘izz ü şān eyleyüp otuz 

beş Cumāde’l-āḫire’sinde Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Şām-ı dā-

rü’s-selām  ḳażāsıyla muḥaṣṣılü’l-merām olmışlar idi. Otuz altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ma‘zūl ve yirlerine Ḥasan Beg-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Otuz ṭoḳuz 

Ṣafer’inde Rıżāyī ‘Alī Çelebi  maḥlūlinden Mıṣr -ı Ḳāhire  ḳażāsı ḥükūmetiyle 

rāyet-i iclāli ẓāhire olup ḳırḳ Receb’inde munfaṣıl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine 

Monlā-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ [79b] üç Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Kürd Ḳāsım Efendi  yirine Edrine  ḳażāsında basṭ-ı seccāde-i şerī‘at 

eylediler. Ḳırḳ beş Receb’inde selef-i sālifleri Ḳara Çelebi-zāde Efendi yirine 

İstanbul ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Seyrek-zāde Seyyid Yūnus Efendi  mevṣūl 

oldı. Ḳırḳ altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefleri Ḳara Çelebi-zāde Efendi  yirine Anaṭolı 

ṣadāretine menḳūl ve yirlerine Bosnevī ‘Īsā Efendi  ḳāḍī-i İstanbul oldı. Ḳırḳ 

sekiz Muḥarrem’idür -ki1 Baġdād-ı bihişt-ābād Seferi  ẕehābıdur, İznikmid  

menzilinde ‘ādet-i ḳadīme üzere ḳā’im-maḳām riḳāb-ı hümāyūn Ḳara Muṣṭafā 

Paşa dīvānına varduḳlarında Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  mülāzımlarından bir 

ḳāḍī bunlara mu‘āraża itmekle ta‘zīr olınduġı vāṣıl-ı sem‘-i hümāyūn olduḳda 

seḥerī Deli Ḥüseyn Paşa  ṭaraf-ı şehriyārīden gelüp fuḳarā-yı ḳużāta merḥamet ve 

ḥāllerine münāsib menāṣıb ile tesliyet-fermān olduġın teblīġ itdükde muḳteżā-yı 

ṣadāḳat ve mūcib-i emāneti üzere çendān rūy-ı dil göstermemekle münfa‘ilen 

Ḥüseyn Paşa ḥużūr-ı pādişāhīye varduḳda iġżāb itmekle ol gün ḫayme vü ḫaşme-

ti pest ve livā-yı şevketi şikest olup Muṣṭafā Efendi yirine belde-i Belġrad ’a ḳażā 

ve fetvāsı tevcīhiyle nefy ü iclā ve yirlerine İstanbul ḳāḍīsi Bosnevī ‘Īsā Efendi  

1 S 84b.



511Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

maẓhar-ı ‘izz ü ‘alā ḳılınup anlaruñ yirleri Kürd Ḳāsım Efendi ’ye sezā görildi. 

Ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen 

manṣıb-ı sābıḳları olan Anaṭolı ṣadrı na i‘āde olınduḳlarında yirleri Merḥabā-zāde 

Aḥmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Elli bir Cumāde’l-ūlā’sında Ebū Sa‘īd Meḥem-

med Efendi ’nüñ def‘a-i ẟāniyesi yirine ṣadr-ı Rūm  ve nā’il-i maḳṣūd u merūm 

olup yirlerine İstanbul ḳāḍīsi ‘Abdü’r-raḥīm Efendi menḳūl ve anlaruñ yirine 

Nā’ib Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli dört Rebī‘ü’l-evvel’inde müteḳā‘id ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine selef-i sālifleri Ḳara Çelebi-zāde Efendi  müteṣā‘id oldı. 

Elli beş Ẕi’l-ḥicce’sinde selefleri Ebū Sa‘īd Efendi yirine şeyḫü’l-İslām ve veliyy-i 

‘ulemā-yı a‘lām olduḳlarında şu‘arā-yı Rūm’dan ba‘ż bu ġune tārīḫ dimişlerdür: 

’Mıṣrā
Bī-kes nüvāz-ı ‘ālem müftī’l-enām-ı ‘ādil1

Biñ elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde:

Beyt

 Āḫir didügin idüp zamāne

 Ḳaṣd itdi o tāc-ı ‘ārifāne

Fülk-i vücūdı ġarḳ-ı āb-ı gird-āb-ı fenā ve keştī-i ḥayātı ṣarṣar-ı memātla 

ġarīḳ-ı ‘ummān-ı ‘anā olup meşīḫat-ı İslāmiyye ṣadāret-i Rūm ’dan müteḳā‘id 

ḫalef-i sālifleri ‘Abdü’r-raḥīm Efendi’ye sezā görildi. 

Mevlānā-yı sālifü’l-beyān ẕāt-ı feżā’il-nişān, menba‘-ı zülāl-i vera‘ u diyānet, 

maṭla‘-ı āftāb-ı ṣadāḳat u emānet, ‘ilm ü ma‘ārifde yegāne, mecmū‘-ı feżā’ilde 

müfred-i zamāne, maḥmūdü’l-fi‘āl, memdūḥü’l-ḫiṣāl, pīr-i mu‘ammer, merd-i 

muvaḳḳar idi.

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden ḫāneleri ḥiẕāsında vaṣiyyetleri mūcibince ma‘zūl ẟü-

lüẟ-i māllarından binā olınan medrese-i münīfe ve buḳ‘a-i laṭīfeleri vardur. Ken-

düler daḫı medrese-i mezbūre sāḥasında i‘dād olından türbede medfūnlardur.

Teẕkireci Şems Efendi 2

אدل 1 אم  א  ا از    
2 Bu şahsın biyografisi S nüshasında 73a-73b varakları arasındadır.
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el-Mevlā Şemsü’d-dīn. İş‘āl-i nā’ire-i iştiġāl ve tenvīr-i mebāḥiẟ-i ḳīl ü ḳāl 

idüp ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzemetle nā’il-i āmāl olduḳdan ṣoñra seyr-i menāzil-i 

ṭarīḳ ve istifāża-i envār-ı ders ü taḥḳīḳ eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi yedi Receb’inde Āvāre-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Cezerī Ḳāsım Paşa Medresesi  tevcīh olınmış idi. Yigirmi 

ṭoḳuz Receb’inde Teẕkireci İbrāhīm Efendi  yirine Pervīz Efendi Medresesi ’ne 

taḥrīk olınup otuz bir Receb’inde Dāvūd Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı Ce-

dīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eylediler. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında Ḫˇā-

ce Meḥemmed Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi  virilüp otuz iki 

Cumāde’l-ūlā’sında Müzellef Aḥmed Efendi  yirine Üçşerefeli [80a] Medrese-

si ’ne mevṣūl, otuz altı Receb’inde Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’den biriyle nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında 

Ḥalebī Yaḥyā Efendi  yirine maḥrūsa-i Edrine ’de Ṭaşlıḳ Medresesi  ber-vech-i 

teḳā‘üd tevcīh olınduḳda ḳabūl itmeyüp ‘azl iḫtiyār itmeleriyle otuz yedi 

Muḥarrem’inde medrese-i merḳūme Belġradī Meḥemmed Efendi ’ye virildi. 

Otuz sekiz Ṣafer’inde ‘Acem İsḥāḳ Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  iḥsān olı-

nup ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’inde teḳā‘üd iḫtiyār eyledüklerinde medreseleri Ḳıyāmī-zā-

de Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Ḳırḳ iki Ramażān’ında ḫalefleri Ḳıyāmī-zāde 

Efendi yirine ẟāniyen Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  tevcīh olındı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde 

Raḥmetu’llāh Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile ḳadr ü menziletleri mezīd 

olup elli Cumāde’l-ūlā’sında selefi Raḥmetu’llāh Efendi yirine Edrine Selīmiy-

yesi  ile tekmīl-i devre-i medāris itmişler idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

elli bir Muḥarremü’l-ḥaramı ġurresi tevḳītiyle “Tūc Emīr ” dimekle şehīr Seyyid 

Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla teşrīf olınup elli 

üç Muḥarrem’inde Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Mekke -i 

Mu‘aẓẓama  ḳażāsına naḳlle ta‘ẓīm ve yirleriyle Celeb Mūsā Efendi 1 tekrīm 

olındı. Elli dört Muḥarrem’inde munfaṣıl ve ol maḳām-ı celīle Beyāżī Ḥasan 

Efendi  nā’il oldı. Bunlar ba‘de’l-‘azl İstanbul ’a vuṣūllerinden ṣoñra biñ elli yedi 

Ramażān’ında2 encümen-i keẟretden hārib ve burc-ı şühūddan ġārib oldılar.

1 S 73b.

2 Bunlar ba‘de’l-‘azl İstanbul ’a vuṣūllerinden ṣoñra biñ elli yedi Ramażān’ında H: Sene-i mezbūre ḫilālin-

de S.
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Mevlānā-yı mezbūr Bustān-zāde Meḥemmed Efendi ’nüñ ṣadāretlerinde 

teẕkirecileri olmaġın “Teẕkireci Şems Efendi ” dimekle meşhūr, ḫayr ile meẕkūr 

ve ḫıdmeti meşkūr idi.

Girih-gīrī-zāde İbrāhīm Efendi 

el-Mevlā İbrāhīm. Maḥrūsa-i Burusa ’dan bedīdār ve “Girih-gīrī-zāde Efen-

di” dimekle şöhret-şi‘ār olup girih-güşā-yı ‘uḳde-i ṭufūliyyet olduḳdan ṣoñ-

ra taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘rifet ve Memek-zāde Muṣṭafā Efendi ’den iktisāb-ı şeref-i 

mülāzemet eyleyüp medāris-i ‘adīdeye mevsūl ve ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

iken biñ yigirmi ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Manav Aḥmed Efendi  yirine maḥrū-

sa-i merḳūmede ‘Īsā Beg Medresesi  ḫāricine ‘āric, otuz iki Receb’inde Piyāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Emīr Sulṭān Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış 

idi. Otuz beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Malġara  ḳaṣabasında vāḳı‘a Sinān Paşa Medre-

sesi  virilüp on seneye ḳarīb ol buḳ‘a-i baḳī‘ada ḳarār itdükden ṣoñra ḳırḳ dört 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳadrī-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  maḥlūlinden mevleviyet-

le Kite  ḳażāsına rıżā göstermişler idi.1 İki seneden ziyāde icrā-yı aḥkām-ı şer‘iy-

ye ve infāẕ-ı evāmir-i nebeviyye eyledükden ṣoñra ma‘zūl ve Aṭranos  arpalıġıyla 

gūşe-gīr-i künc-i ḥamūl iken biñ elli yedi Cumāde’l-ūlā’sında āb-ı ḥayātı cāmid 

ve hevā-yı zindegānīsi rākid olduḳda murġ-ı rūḥı nüzhetgāh-ı firdevse revān 

ve ‘āzim-i gülzār-ı cinān oldı. Maḥrūsa-i merḳūmede Ḥażret-i Emīr ḳuddise 
sırruhu’l-ḫaṭīr2 cāmi‘-i şerīfi  ḥarem-i irem-nişānında defīn-i zīr-i zemīn oldı. 

Merḥūm-ı mezbūr ‘ilm ü ma‘rifet ile meşhūr, ṣāliḥ ü dīndār, memdūḥ-ı 

ṣıġār u kibār, vaḳūr u edīb, pīr-i münevverü’l-meşīb idi.

Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi {Ālī} 

el-Mevlā es-Seyyid Muṣṭafā ibnü’l-mevlā es-Seyyid Meḥemmed. Ṭabaḳa-i 

devlet-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı Evvel  ‘ulemāsından tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de 

meẕkūr olan Naḳībü’l-eşrāf Yavuz Seyyid Meḥemmed Efendi ’nüñ ferzend-i 

ercmendi Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi’dür. Zūr-ı bāzū-yı [80b] sa‘y ü 

ictihād ile vāṣıl-ı nişān-ı isti‘dād ve ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzemetle ber-murād 

olup tekmīl-i erba‘īn ve ṭālib-i pāye-i ḫamsīn iken biñ yigirmi sekiz Cumā-

1 S 85a.

2 “Çok önemli sırrı mukaddes olsun.”
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de’l-ūlā’sında Semīn Meḥemmed Efendi  yirine Zeynī Çelebi Medresesi  ile be-

kām, otuz bir Muḥarrem’inde Burhān Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  ile 

nā’ilü’l-merām olmışlar idi. Otuz iki Şa‘bān’ında Maḥmūd Efendi  yirine Rüs-

tem Paşa Medresesi ’ne irtiḳā eyleyüp otuz beş Cumāde’l-āḫire’sinde Ḳınalı-zā-

de ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp 

otuz altı Receb’inde Bülbül-zāde Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine me-

dāris-i Ṣaḥn ’uñ birine i‘tilā eylediler. Otuz sekiz Şevvāl’inde Vardarī Şeyḫ-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Murādiyye Medresesi ’ne īṣāl 

olınup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  maḥlūlin-

den Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi  ile tekrīm, ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Atlu Dāvūd Efen-

di  yirine Edrine Selīmiyyesi  ile ta‘ẓīm olındılar. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  yirine Şeh-zāde Medresesi ’ne terfī‘, sene-i meẕkūre 

Ramażān’ında Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Süleymāniyye Medre-

seleri ’nüñ biriyle tevḳī‘ olındılar. Ḳırḳ dört Şevvāl’inde Yāverī-zāde Meḥem-

med Efendi  maḥlūlinden Selanik  ḳażāsı ḥükūmeti sezā görilmiş idi. Ḳırḳ beş 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Aḥmed Şihāb Efendi  mevṣūl oldı. Elli Şev-

vāl’inde Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  redd itdügi Ġalaṭa  ḳażāsını bunlar ḳabūl 

itmişler idi. Elli bir Şevvāl’inde yine selef-i sālifleri Şeyḫ-zāde Efendi yirine 

maḥrūsa-i Burusa ḳażāsına naḳl olınduḳlarında yirlerine Fikrī Aḥmed Efendi  

vaṣl olındı. Elli iki Cumāde’l-ūlā’sında munfaṣıl ve yirlerine selefleri Ḫˇāce-zā-

de Efendi vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ elli yedi 

Receb’inde ‘ālem-i fānīden irtiḥāl ve dārü’n-na‘īme intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ‘ilm ü ma‘ārifden ḥiṣṣedār, şi‘r 

ü inşādan ḫaberdār, “Yavuz-zāde Efendi” dimekle meşhūr, ḫayr ile meẕkūr idi.

Āsārlarından Ālī  maḫlaṣı ile eş‘ārı vardur. Bu iki beyt güftārlarındandur:

Naẓm

Āhı dem-ā-dem idegör ṣāhil-i vaṣl ise murād

Menzil alur mı fülk-i dil esmeyicek riyāḥ-ı ‘ışḳ

Ḫançeri çekse bir elif sīneye yazılur göñül

Olur o şerḥa ‘āşıḳa māye-i inşirāḥ-ı ‘ışḳ
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Arnavud Ḥüseyn Efendi [Şükru’llāh Efendi Dāmādı] 

el-Mevlā Ḥüseyn. Vilāyet-i Rūmili ’nden bedīdār ve “Arnavud Ḥüseyn Efen-

di ” dimekle şöhret1-şi‘ār olmış idi. Dārü’l-mülk-i İstanbul ’a vuṣūl ve ‘ulemā-yı 

‘iẓām mecālis-i ifādelerine duḫūl ile taḥṣīl-i ṭarīḳ-ı ‘ilmi i‘dād ve ba‘ż-ı eşrāf-

dan mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i 

mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl iken biñ otuz 

ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  yirine Berġos  ḳaṣabasın-

da vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  ile kām-revā, ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde Ḥa-

san Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı’nda Meḥemmed Paşa 

Medresesi  sezā görilmiş idi. Elli Receb’inde ‘azl olınup medreseleri Semīn Velī 

Efendi ’ye tevcīh olındı. Elli bir Şa‘bān’ında Ḥamīdī Şeyḫ-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Ayaṣofıyya-i Kebīr Medresesi  ile tevḳīr olınup elli üç Cumāde’l-ūlā’sında 

selef-i sālifi Şa‘rānī-zāde Efendi yirine Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  iḥsān, 

elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Taḳıyyü’d-dīn Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniy-

ye ’den biriyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Başmaḳ-

cı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Filibe  ḳażāsı [81a] ḥükūmeti tefvīż olınmış 

idi. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında mün‘azil ve yirlerine Ṣıyāmī Efendi  nā’il 

oldı. Bunlar ba‘de ṭayyi’l-merāḥil Berġos  ḳaṣabasında dāḫil ve sene-i mezbūre 

evāḫirinde rūḥ-ı revānı a‘lā-yı ‘illiyyīne vāṣıl oldı.2 

Merḥūm-ı merḳūm ṣalāḥ-ı ḥālle ma‘lūm, ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, dā’i-

re-nişīn-i erbāb-ı fühūm idi. Sābıḳu’t-terceme Ḳara Şükru’llāh Efendi  ile ‘aḳd-i 

peyvend-i muṣāheret itmekle “Şükru’llāh Efendi Dāmādı ” dimekle daḫı şöhret 

bulmışlar idi.3 

Ḳāsım-zāde Meḥemmed Efendi [A‘mā Ḳāsım-zāde] 

el-Mevlā Meḥemmed bin Aḥmed bin Ḳāsım el-Ḥalebī. Medīne-i Ḥale-

bü’ş-şehbādan ẓuhūr ve “Ḳāsım-zāde” ‘unvānıyla meşhūr olup esbāb-ı isti‘dād 

taḥṣīline sā‘ī ve merāṣim-i ṭarīḳ-ı ‘ilmi murā‘ī olmaġla Dārü’s-salṭanati’l-‘aliy-

1 S 85b.

2 mün‘azil ve yirlerine Ṣıyāmī Efendi  nā’il oldı. Bunlar ba‘de ṭayyi’l-merāḥil Berġos  ḳaṣabasında dāḫil 

ve sene-i mezbūre evāḫirinde rūḥ-ı revānı a‘lā-yı ‘illiyyīne vāṣıl oldı H: ḫaber-i fevti vāṣıl ve manṣıb-ı 

maḥlūle Ṣıyāmī Efendi nā’il oldı S. 

3 S nüshasında bu cümle yoktur.
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ye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye hicret ve ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile kibā-

ruñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp bi-ḥa-

sebi’l-‘āde devr-i medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi iki Muḥarrem’inde Hidāyetu’llāh 

Efendi  yirine Etmekcioġlı Medresesi  ḫāricine ‘āric, yigirmi beş Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ḳabaḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi ’ne ḥareketle 

mübtehic olmış idi. Yigirmi altı Muḥarrem’inde Manav ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yi-

rine Çorlı Medresesi ’ne gönderilüp yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Mu‘īd Aḥmed 

Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  virilmiş idi. Yigirmi sekiz Ẕi’l-ḥicce’sin-

de Ṣofcı Şeyḫ-zāde ‘Alī Efendi  yirine Anḳara  fetvāsı teklīf olınduḳda ḳabūl 

itmeyüp ‘azl iḫtiyār eylemiş1 idi. On seneden mütecāviz ‘azlden ṣoñra biñ ḳırḳ 

bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ġalaṭa Sarayı Ḫˇācesi  maḥlūlinden Emre Ḫˇāce Medresesi  

virilüp ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Ḥācī Yūsuf-zāde Żamīrī Aḥmed Efendi  yiri-

ne Yaḥyā Efendi Medresesi ’ne mevṣūl, elli üç Ṣafer’inde Seyrek-zāde Seyyid 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl 

oldılar. Elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Ebū Sa‘īd-zāde Aḥmed Efendi  yirine Gev-

her Ḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, elli yedi Şa‘bān’ında Kec-dehān Dāmādı ‘Ab-

du’llāh Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Sene-i 

meẕkūre Şevvāl’inde ‘amā ‘ārıżāsıyla teḳā‘üd iḫtiyār eyleyüp medreseleri Beyānī 

Aḥmed Efendi ’ye virildükden ṣoñra sene-i mezbūre2 Ẕi’l-ḥicce’sinde intiḳāl ve 

‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm “A‘mā Ḳāsım-zāde Efendi ” dimekle ma‘lūm, dāḫil-i 

‘idād-ı erbāb-ı fühūm, ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, mā-lā-ya‘nīden mu‘riż, meşāġil-i 

nāfi‘aya mütemaḥḥıż, dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād idi.

Müfettiş Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. “Müfettiş3 Aḥmed Efendi” dimekle meşhūr, rütbe-i iş-

tihārı bu mertebeye maḳṣūrdur. Ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilmīye ‘āzim ve ‘ulemā-yı 

kirāmuñ birinden mülāzım olduḳdan ṣoñra aḫẕ-ı medāris ve ‘aḳd-i mecālis ide-

rek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz altı 

1 eylemiş S: itmiş H.

2 mezbūre H: meẕkūre S.

3 S 86a.
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Ramażān’ında Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi  yirine Temürḳapu ’da vāḳı‘a Aḥ-

med Paşa Medresesi  ḫāriciyle mesrūr ḳılınup otuz ṭoḳuz Receb’inde İsmā‘īl-zā-

de Meḥemmed Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi  ile be-kām, ḳırḳ Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde selefi yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  ile nā’ilü’l-merām olmış idi. 

Ḳırḳ üç Ṣafer’inde Receb-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine İzniḳ  ḳaṣabasında vāḳı‘a 

Süleymāniyye Medresesi  virilüp lākin ḳabūl itmemekle medrese-i merḳūmeye 

Uzun Ḥasan Efendi  mevṣūl ve bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar idi. Ḳırḳ 

ṭoḳuz Şevvāl’inde selefi Receb-zāde Efendi yirine Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na 

ḳadem-nihāde oldılar. Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine ḫırām eyleyüp elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  iḥsān olınup 

[81b] elli iki Şa‘bān’ında Baltacı Muṣṭafā Efendi  yirine Şeh-zāde Medresesi ’nde 

ferş-i seccāde-i ifāde eylediler. Elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Muḥarrem-zāde Aḥ-

med Efendi  yirine Süleymāniyye medārisi nüñ biriyle ta‘ẓīm, elli dört Cumā-

de’l-ūlā’sında İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı ḥükū-

metiyle tekrīm olındılar. Elli beş Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl olduḳlarında yirle-

rine ẟāniyen selefleri İmām-zāde Efendi ḫalef oldı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı 

eyyām u leyāl iken biñ elli yedi senesi evāḫirinde dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i 

‘uḳbāya ‘azīmet eyledi.1

Mevlānā-yı mezbūr ba‘ż-ı kibāruñ ‘ayn-ı ‘ināyetine manẓūr olmaġla evā’il-i 

ḥalinde müfettiş-i evḳāf ve me’mūl-i ḳarīn-i is‘āf olmış idi.

Re’īs Ḫˇācesi Süleymān Efendi 

el-Mevlā Süleymān. Sābıḳā re’īsü’l-küttāb olan Ḳadrī Çelebi  ḫˇācelıġıyla 

şöhret-yāb olup kibāruñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olduḳdan 

ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz 

beş Ṣafer’inde Altıbarmaḳ Ḫayrü’d-dīn Efendi  yirine Ferhād Paşa Medresesi  

ḫāricine ‘āric, ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Muṭī‘ī Meḥemmed Efendi  yirine Sekbān 

‘Alī Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Ḳırḳ bir Ramażān’ında ‘Ab-

dü’l-ḳayyūm Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi  Ūlāsı’y-

1 eyledi S: itdi H.
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la1 ikrām olınup ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde selefleri Muṭī‘ī Efendi yirine 

Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ oldılar. Ḳırḳ beş Cumāde’l-āḫire’sin-

de Bosnevī Şa‘bān Efendi  yirine Diyārbekr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınduḳda 

ḳabūlden ibā itmeleriyle manṣıb-ı meẕkūr Mektūbcı Dervīş Efendi ’ye virilüp 

bunlar ṣıfru’l-yed ibḳā olındılar.2 Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Burusī Meḥem-

med Efendi  yirine ẟāniyen Zekeriyyā Efendi Medresesi Ūlāsı  ile tekrīm olınup3 

ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde Beyāżī Ḥasan Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medre-

sesi ’ne taḥrīk olınup ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Saḳız  ḳażāsı tevcīh olınmış idi. Elli iki Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine 

Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. Elli üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Sincār Mu‘iz-

zü’d-dīn Meḥemmed Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı rıżā-dādesi olmış idi.4 Elli dört 

Cumāde’l-āḫire’sinde selefi Mu‘izzü’d-dīn Efendi yirine Filibe  ḳażāsına menḳūl 

ve yirlerine ẟāniyen selefleri Mu‘izü’d-dīn Efendi mevṣūl oldı. Elli beş Ṣafer’in-

de ‘azl olınup yirlerine selef-i sālifleri Merḥabā-zāde Efendi  vaṣl olındı. Biñ 

elli yedi senesi evāḫirinde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve reh-neverdān-ı 

‘ālem-i beḳāya muttaṣıl oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm “Re’īs Ḫˇācesi Süleymān Efendi ” dimekle ma‘lūm, 

‘ilmi miyāne, ṭarz u ṭavrı ādemiyāne idi.

Ḥācī Yūsuf-zāde Żamīrī Aḥmed Efendi 5 {Żamīrī}

el-Mevlā Aḥmed bin el-Ḥāc Yūsuf. Faḫr-i erbābü’t-tedḳīḳ ve’l-ifāde Mevlānā 

el-fāżıl Aḥmed eş-şehīr bi-Ḥācī Yūsuf-zāde Efendi ḫıdmetleridür. Dārü’s-salṭana-

ti’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’de sākin tüccār-ı ẕevī’l-iḳtidārdan muḥibb-i 

meşāyiḫ-ı ‘iẓām ve mu‘teḳad-i evliyā-yı kirām el-Ḥāc Yūsuf nām bir merd-i ṣā-

liḥüñ dürr-i ṣadef-i vücūdı ve gevher-i kān-ı mes‘ūdıdur. Vālidleri ẕī-ẟervet ve 

ṣāḥib-i himmet olmaġla ‘unfuvān-ı şebābda maḫdūm-ı dil-bendi içün üç mu‘al-

lim ki biri ta‘līm-i ‘Arabiyye ve biri tefhīm-i lüġāt-i Fārisiyye ve biri daḫı ṣan‘at-ı 

1 Ūlāsı’yla H: -S.

2 olındılar S: ḳaldılar H.

3 tekrīm olınup H: virilüp S.

4 S 86b.

5 Evvelu müderrisin bi-medreseti Ḳara Muṣṭafā Paşa. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1051. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]
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kitābet içün temkīn ve her birine vaẓīfe-i vāfire ta‘yīn idüp ol ṣayrefiyān-ı ben-

dergāh-ı ‘ulūm u ma‘ārifden iktisāb-ı cevāhir-i celīlü’ş-şān-ı ‘ilm ü ‘irfān itdükden 

ṣoñra metā‘-ı ma‘rifet ṭāliblerine kālā-yı girān-bahā-yı fażīlet ‘arż eyleyüp ‘ulemā-

yı kirāmuñ birinden şeref-i mülāzemetle be-kām ve medāris-i müte‘addidede 

ḫıdmet-i dersi tamām olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve müteraḳḳıb-ı nā’il-i 

me’mūl iken biñ ḳırḳ iki Ramażān’ında Cānīkī Meḥemmed Efendi  yirine Kürk-

cibaşı Medresesi  iḥsān olınmış idi. Ḳırḳ altı Şevvāl’inde Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳādir 

Efendi  yirine Yaḥyā Efendi dārü’l-ifādesi nde iḥyā-yı ‘ulūm eylediler. Ḳırḳ ṭoḳuz 

Şevvāl’inde [82a] Re’īs Ḫˇācesi Süleymān Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medre-

sesi ’ne zīnet-efzā olup elli bir Rebi‘ü’l-evvel’inde Ḳara Muṣṭafā Paşa  binā itdügi 

medrese-i cedīdeye  1א رس درس   oldılar. Sene-i meẕkūre Receb’inde Dervīş اول 

Efendi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine sāye-endāz 

olup elli üç Ṣafer’inde Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Zāl Paşa Sulṭā-

nı Medresesi  erzānī görilmiş idi.   Elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Arnavud Ḥüseyn 

Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  ile tekrīm olınup  ol buḳ‘a-i 

celīlede gevher-efşān-ı fażl u efḍāl iken biñ elli sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinüñ on ikinci 

güni ṭa‘ne-i ṭā‘ūndan üftāde-i pister-i ḥimām ve ẕāt-ı ḫurşīd-tenvīrleri mütevārī-i 

ġamām-ı ḫitām olduḳda medrese-i maḥlūleleri Ebū Sa‘īd Efendi-zāde Feyżu’llāh 

Efendi ’ye maḥal görildi. 

Mollā-yı müşārun ileyh ṣubbet sicālü’l-maġfireti ‘aleyh,2 ḥuliy-bend-i ‘arā’is-i 

feżā’il ü ma‘ārif, çehre-güşā-yı leṭā’if ü ẓarā’if, ‘ulūm-ı ‘aḳliyyesi bī-miẟāl, ẕāt-ı 

pür-mā‘ārif ü kemāl, ḳuvvet-i ẕekāda ‘alem, melek-ḫiṣāl ādem idi.

Āẟār-ı ‘ilmiyyesinden Şerḥ-i ‘Aḳā’id-i Celāl  üzerine ta‘līḳātı olduġından 

mā‘adā Żamīrī  maḫlaṣı ile elsine-i ẟelāsede eş‘ār-ı dürer-bārları vardur. Bu 

eş‘ār-ı belāġat-şi‘ār güftār-ı dürer-bārlarından nümūnedārdur:

Naẓm

Şehā ġamzeñ yine şemşīrine āb u eẟer virsün

Şarāb-ı ḫūn-ı dil ol nergis-i bīmāra fer virsün3

1 “Burada ders okutan ilk müderris.”

2 “Bağışlanma kovaları onun üzerine dökülsün.”

3 S 87a.
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Nesīm-i nāz çīn-i zülfüñüñ emvācın artursun

Ḥabābāsā göñüller lücce-i ḥayretde ser virsün

Dil-i pür-sūzı itsün tāze tāze nāzlar tezyīn

Nihāl-i şu‘ledür gülzār-ı ḥasretde ẟemer virsün 

Felekden tābiş-i zerkār ümīdin eylemez ‘āşıḳ

Ser-i Mecnūn’a seng-i kūy-ı Leylā’dan ḫaber virsün

Żamīrī mihrveş āfāḳı seyrān eyleyem dirse

Aña nār-ı maḥabbet şu‘lelerden bāl ü per virsün

Ve lehu

Bu nev-bahārda ancaḳ açıldı lāle-i dāġ

Güşād-ġonçe-i dil ḳaldı bir bahāra daḫı

ez-Ġazeliyyāt-ı Fārsī

א و  אر در  א دل     
     در  ام دا و 

ام ش  כ  ام و   ب ا رو   
ۀ زا و  ار و   ا 

אر دون  ون ز  ای  אم  
א  و  א     وز ر

א  א א  دل   زار ا
د ا و  س  ر ای  ا ا

א אب  در د    از ا
ی  دا و  1 د  د 

1 “Gönlüm nasıl açılsın, bahçemde dikenden bol bir şey yok; gül diye gördüğüm, sadece bağrımdaki 
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Bāyezīd Efendi 

el-Mevlā Bāyezīd. Kesb-i ma‘ārif ile ser-māye-i ṭarīḳı i‘dād ve ‘ulemā-yı kirā-

muñ birinden mülāzemetle ber-murād olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ üç Ra-

mażān’ında Dāye-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Cānbāziyye Medresesi  ḫāricine 

‘āric olmış idi. Elli Cumāde’l-ūlā’sında ‘Uşşāḳī-zāde Faṣīḥī Meḥemmed Efendi  

yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadr ü menziletleri mezīd olup elli 

bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Şāh-ı 

Ḫūbān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Elli iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥüsām Efendi  yi-

rine Pīrī Paşa Medresesi  virilüp elli dört Ṣafer’inde selef-i sālifleri Dāye-zāde 

Efendi  yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi’ne ḥaḳīḳ, elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Muṭahhar Efendi Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birinde 

miḥrāb-nişīn-i ders ü taḥḳīḳ olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Riyāżī-zā-

de ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  şāyān görilüp elli yedi 

Şa‘bān’ında Muṣṭaliḥ [82b] -zāde Meḥemmed Efendi  yirine Baġdād -ı bihişt-ā-

bād ḳażāsıyla ber-murād oldılar. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ḫaber-i fevti vāṣıl 

ve manṣıb-ı maḥlūle Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  nā’il oldı.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, dervīş-nihād, mü’min-i 

pāk-i‘tiḳād idi.

Mülaḳḳab Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā bin Muṣliḥü’d-dīn . Merzifon ī’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād 

dārü’l-mülk-i İstanbul ’a irtiḥāl ve ṣudūr-ı kirāmdan Çeşmī Meḥemmed Efendi  

ḫıdmetlerine ittiṣāl eyleyüp anlardan şeref-i mülāzemetle be-kām ve vefātla-

rından ṣoñra kerīmelerin tezevvüc ile daḫı nā’ilü’l-merām olmış idi. Bi-ḥase-

bi’l-‘āde ḳaṭ‘-ı menāzil-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı 

yaradan ibaret.

 Ne güzel bedenli sülün, ne hoş salınışlı keklik; bu gül bahçesinin meydanında sadece duran kargalar 

görünüyor.

 Ey felek! Benim muradım senin bile haddini aşar, (boşuna) nazlanma; rica babında iki kelime etmiş 

olsam da, iddiam boş bir sözden ibarettir.

 Gönlüm, elmas (kesilen) bir neşter bahçesidir, onu ayaklar altına alma; ey fodul, sakın ha, (bu sözden) 

maksat sadece (durumu) bildirmekten ibarettir.

 Dünyanın sebeplerinden herhangi bir şeye gönlünde yer verme. Gönlüne yara pamuğu dışında bir şey 

koyma.”
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ma‘zūl iken ṭarīḳ-ı ḳażāya sālik olmaġla ḳuṭr-ı Rūm-ı cennet-rüsūmda ba‘ż-ı 

bilāda ḥākim ve ṣāḥib-i tenfīẕ-i şerāyi‘ ü merāsim olup Şumnı  ḳażāsı rütbesine 

vuṣūl eẟnāsında dāmād-ı şehriyārī Ca‘fer Paşa ’ya ḳarīn-i intisāb ve şefā‘ātleri 

ile kām-yāb olmaġın biñ elli altı Receb’inde Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  

yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsıyla maẓhar-ı ikrām olmışlar idi. Elli yedi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl 

oldı.1 Elli sekiz Muḥarrem’inde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine 

İstanbul  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınduḳda taṭhīr-i ḥamāmāt ve sā’ir levāzım-ı 

mühimmāt teḳayyüdiyle ḫaylī şöhret taḥṣīl itdükleri içün sene-i meẕkūre 

Cumāde’l-āḫire’sinde Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olı-

nup yirlerine Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  vaṣl olındı. Sene-i 

mezbūre Receb’inüñ on sekizinci Sebt güni rūz-ı fīrūz-ı cülūs-ı Sulṭān Meḥem-

med Ḫānī ve icmāli ātī vaḳ‘a-i ḥā’ile-i nā-gehānīdür. ‘Ale’s-seḥer ‘ulemā-yı Dev-

let-i ‘Aliyye cümle ‘asker ile Atmeydānı ’na revān olduḳlarında ṣāḥibü’t-terceme 

daḫı Vālide Ḥammāmı  ḳurbinde dāḫil-i ḳaṭār-ı erbāb-ı ṭarīḳ olup Sulṭān Aḥ-

med Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi  nerdübānı yanında hücūm-ı ‘ām ile dā’ire-i şühūddan 

nā-būd ve şehīden ‘āzim-i dergāh-ı Rabb-i Vedūd olduḳda manṣıb-ı maḥlūle 

Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  mevṣūl oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm sedād-ı ḥükūmet ile mevsūm, ‘ālī-himmet, ṣāfī-ṭaviy-

yet, iḥtişāma mā’il ve merāsim-i ṭarīḳa şīfte-dil idi. 

1 S 87b.



523Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Ṣınfu’l-meşāyiḫ ve’l-vā‘iẓīn elleẕīne irteḥalū ilā-Rıḍvāni’l-cennāt 
fī’d-devleti’s-Sulṭān İbrāhīm Ḫān ‘aleyhimü’r-raḥmetü ve’r-rıḍvān1

eş-Şeyḫ Muḳ‘ad Aḥmed Efendi 

eş-Şeyḫ Aḥmed. Mihr-i sipihr-i dīn-i güzīn, zübdetü’l-meşāyiḫ ve’l-‘ārifīn, 

gülistān-ı kerāmetüñ verd-i sa‘ādet-perveri ve meydān-ı taṣarrufuñ merd-i hü-

nerveri Muḳ‘ad Aḥmed Efendi  ḫıdmetleridür. Ḳaṣaba-i Balıkesri ’den ẓuhūr 

ve āftāb-ı feyż-i ezelīden iḳtibās-ı envār-ı şu‘ūr idüp taḥṣīl-i ma‘ārif ü ‘ulūm 

ve tekmīl-i levāzım manṭūḳ u mefhūm itdüklerinden ṣoñra ārzū-yı ṭarīḳat-ı 

meşīḫat ile Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye hicret eyle-

yüp ḳuṭb-ı zamān, mürşid-i kāmil-i ‘aṣr u evān Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efen-

di  ḫıdmetlerine ittiṣāl ve aḫẕ-ı dest-i inābetleriyle kesb-i kemāl itmişler idi. 

Bir rūz-ı fīrūz ḫıdmetlerine meşġūl iken ‘azīz ḥażretleri “Aḥmed Dede, seni 

Bulġurlı  nām maḥalde olan tekyeye ta‘yīn eyledük” buyurduḳlarında “sem‘an 

ve ṭā‘aten” gūyān ol maḥalle revān olup zāviye-i meẕkūrede ḳarār ve dört sene 

leyl ü nehār germ ü serd-i rūzgār ile ‘ibādet-i cenāb-ı Perverdigār üzere iken biñ 

otuz senesi ḥudūdında maḥrūsa-i Burusa  zāviyesinde ‘azīz ḥażretlerinüñ ḫalīfe-

leri olan Şeyḫ Eyyūb Efendi  intiḳāl-i dārü’l-cinān eyledükde2 bunlar, anlaruñ 

yirine naṣb olınmış idi. Biñ otuz sekiz senesi ḫilālinde3 ‘azīz ḥażretleri dāḫil-i 

riyāż-ı keẟīrü’l-ḥıyāż-ı cinān ve cān-ı [83a] ‘ālem iken müteveccih-i ‘ālem-i cān 

olduḳlarında zāviye-i şerīfelerinde mekīn ve ol maḳām-ı Maḥmūd’da cā-nişīn 

olduḳlarında4 Burusa tekyesi ‘Arab Yaḥyā Efendi ’ye tevcīh olındı. On seneden 

mütecāviz ol buḳ‘a-i celīlede irşād-ı erbāb-ı isti‘dād üzere iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘ālem-i envāra sefer ve maḥall-i ḫāmūşāna güẕer ḳılup zāviye-i 

merḳūme civārında kā’in türbe-i muṭahharada kāmin oldılar. Yirleri evlād-ı 

pīr-i ‘azīzden Şeyḫ Seyyid Mes‘ūd Efendi ’ye naṣīb oldı. 

Ol ‘azīz-i celīlü’ş-şān mürvārīd-i ṣadef-i imkān, merkez-i dā’ire-i velāyet, 

ṣubḥ-ı felek-i kerāmet, gevher-i kān-ı şeref, dürr-i deryā-yı men ‘aref, ṣalāḥ u 

taḳvāda bī-bedel, zühd ü riyāżetde ḍarbü’l-meẟel idi.

1 “Sultan İbrahim Han devrinde cennetlerin Rıdvan bahçesine göçenler - (Allah’ın) rahmet ve rızası 

üzerlerine olsun-.”

2 eyledükde S: eyledüklerinde H.

3 ḫilālinde H: ḥudūdında S.

4 olduḳlarında H: oldılar S.
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Mervīdür ki ṣāḥibü’t-terceme ḥażretleri maḥrūsa-i Burusa  zāviyesinde cā-nişīn 

iken bilā-sebeb-i ẓāhir ḥażret-i pīri ziyāret ḳaṣdıyla Üsküdar ’a vāsıl ve zāviye-i 

‘azīze dāḫil olduḳlarında ḫıdmet-i ‘azīzde olan dervīşān bunları gördükde istiġrāb 

eyleyüp sebeb-i ‘azīmetden1 su’āl eyledüklerinde “Beni ḥażret-i ‘azīz da‘vet eyle-

di.” diyü cevāb virüp ba‘dehu ḥużūrlarına varduḳlarında “Aḥmed Dede, sen bu-

rada olsañ olmaz mı?” diyü ḫiṭāb buyurduḳlarında bunlar daḫı “Emr sizüñdür.” 

diyü cevāb virdükden ṣoñra “İmdi maḥallüñe var.” diyü iẕn virüp yine Burusa’ya 

maḥallerine vāṣıl olmışlar idi. Ba‘de zamān-ı ḳalīl ḥażret-i pīr ‘āzim-i ḫuld-i berīn 

olup ol maḳām-ı Maḥmūd ātī’t-terceme Şeyḫ İsmā‘īl Efendi ’ye mev‘ūd olduḳda 

“Bu maḳāma müsta‘id bizlerden kimse yokdur kim geçerse elbette muḳ‘ad olur.” 

cevābıyla ibā idicek, ba‘de’l-meşveret ṣāḥibü’t-terceme ḥażretlerine tevcīh ile ḥaż-

ret-i ‘azīzüñ nuṭḳ-ı şerīfleri ẓāhir oldı. 

Ravvaḥa’llāhu ervāḥahum ve ḳaddesena’llāhu te‘ālā esrārihim.2

Ḥāfıẓ -zāde Şeyḫ Meḥemmed Efend i

eş-Şeyḫ Meḥemmed. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve ‘Abdü’l-ḥāfıẓ Çele-

bi  nām bir tācirüñ ser-māye-i ‘ömri olmaġın “Ḥāfıẓ-zāde Şeyḫ Meḥemmed 

Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Ṭarīḳ-ı ‘ilm-i şerīfe sülūk ve ḳurṣ-ı i‘tibārı 

sikke-i ‘ilm ü ma‘ārifle meskūk idüp dānişmend-i bī-naẓīr ve fażīlet-i bāhire ile 

şöhret-peẕīr olduḳdan ṣoñra biñ on tārīḫinde Şeyḫü’l-İslām ve müftī’l-enām 

Ṣun‘u’llāh Efendi  āsitānelerine intisāb ve şeref-i mülāzemetlerine iktisāb eyle-

yüp devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl 

iken ṭarīḳ-ı meşīḫate sālik olmaġla masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳūmede 

Cāmi‘-i Kebīr  vā‘iẓi olan müfessirīnüñ ser-bülendi ‘umdetü’n-nāṣıḥīn3 Şeyḫ 

Aḥmed Efendi’nüñ mecālis-i ra‘nālarına vāṣıl4 ve şeyḫ-i merḳūm dār-ı beḳā-

ya rıḥlet itdükde mesnedlerine nā’il oldı. Cāmi‘-i Kebīr ’de kürsī-nişīn-i va‘ẓ u 

teẕkīr ve nāḳil-i ḥadīẟ ü tefsīr iken biñ elli senesi ḫilālinde terk-i ‘ālem-i vücūd 

ve murġ-ı rūḥ-ı revānı ravża-i cināna ṣu‘ūd eyledükde dāḫil-i ḳal‘ada Bāb-ı 

Zemīn  ḳurbinde Dārü’l-ḥadīẟ sāḥasında defn olındı.5 maḥlūl olan va‘ẓiyyeleri 

Mü’eẕẕin-zāde Aḥmed Efendi ’ye tevcīh olındı.

1 S 88a.

2 “Allah, onların ruhlarını yüceltsin ve sırlarıyla bizi mukaddes kılsın.”

3 ‘umdetü’n-nāṣıḥīn S: -H.

4 mecālis-i ra‘nālarına vāṣıl H: mecālis-i ifādelerine dāḫil S.

5 olındı S: olınup H.
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Şeyḫ-i sālifü’l-beyān ṣāḥib-i ‘ilm ü ‘irfān, vā‘iẓ-i Cāḥıẓü’l-edā, sālik-i ṭarīḳ-ı 

hüdā,1 ḥāfıẓ-ı ādāb-ı va‘ẓ u teẕkīr, müdeḳḳiḳ u muḥaḳḳiḳ-ı ḫoş-āyende taḳrīr idi.

eş-Şeyḫ es-Seyyid Kirāmü’d-dīn Efendi 

eş-Şeyḫ es-Seyyid Kirāmü’d-dīn ibnü’ş-Şeyḫ Ḥasan Necmü’d-dīn. Sulṭān 

Aḥmed Ḫān-ı Evvel  meşāyiḫı ‘idādında tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm 

Necmü’d-dīn Şeyḫ Ḥasan Efendi  merḥūmuñ ekmel-i maḫādīm-i kirāmı ve 

hem-sīret-i Bāyezīd-i Bisṭāmī es-Seyyid Kirāmü’d-dīn Efendi’dür. Biñ on üç 

tārīḫinde maṭla‘-ı vücūddan bedīdār, serā-perde-i ‘ademden pīşgāh-ı şühūdda 

nümāyende-i dīdār olup ‘ulemā-yı ‘aṣrından iktisāb-ı re’sü’l-māl-i fażl u kemāl 

ba‘dehu ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye  meşāyiḫından Ḳoca Muṣṭafā Paşa Zāviyesi ’nde sec-

cāde-nişīn olan ḫāl-i mükerremleri Şeyḫ Seyyid Meḥemmed Efendi ’den aḫẕ-ı 

dest-i inābet ile kemāl-i riyāżata iştiġāl [83b] itmişler idi. Biñ otuz sekiz senesi 

ḥudūdında müşārun ileyh Şeyḫ Seyyid Meḥemmed Efendi ‘āzim-i dārü’l-ḳarār 

olduḳlarında yirlerine seccāde-nişīn ve cāmi‘-i mezbūrda vā‘iẓ-i güzīn oldılar. 

Ol buḳ‘a-i laṭīfede neşr-i ma‘ārif ve niẟār-ı leṭā’if üzere iken biñ elli bir senesi 

ḫilālinde icābet-i da‘vet-i Ḫudā-yı kerīm ve ‘azm-i cennāt-ı na‘īm eyledüklerin-

de Ṭıflī Çelebi  didügi tārīḫdür:

Beyt

Açup tārīḫ içün dest-i du‘āyı

Didi Ṭıflī bihişt olsun maḳāmı2

Zāviye-i mezbūre ḥarem-i irem-nişānında vāḳı‘a türbe-i maḫṣūṣada defīn-i 

zīr-i zemīn olup maḳām-ı şerīflerine ṣınv-ı kerāmet-simātı ve birāder-i kihter-i 

ma‘ālī-ṣıfātı es-Seyyid ‘Alā’ü’d-dīn3 Efendi  cā-nişīn oldı. 

Ḥażret-i ‘azīz-i merḳūm ṣāḥib-i ma‘ārif ü ‘ulūm, mecma‘u’l-baḥreyn-i ‘ilm 

ü ‘amel, dāḫil-i cerīde-i meşāyiḫ-ı kümmel, ḥuṭām-ı dünyāyı tārik, rāh-ı Ḫu-

dā’ya sālik, menba‘-ı kerāmāt ve mecma‘-ı sa‘ādāt, seyyid-i ṣaḥīḥü’n-neseb, 

‘azīz-i ‘ālī ḥaseb idi.

1 hüdā S: Ḫudā H.

א 2 ن  ى   او د
3 S 88b.
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Şeyḫ Aḥmed el-Ḳādirī 

eş-Şeyḫ Aḥmed. Vilāyet-i Rūmili ’nde Ustrumca  ḳaṣabasında ḳaṣab-pūş-ı 

vüdūd ve ḳadem-nihāde-i ‘ālem-i şühūd olup taḥṣīl-i ‘ilme beẕl-i maḳdūr ve 

sa‘y-ı nā-maḥṣūr itdükden ṣoñra belde-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye ‘azīmet ve ṭarīḳa-i 

Ḳādiriyye  meşāyiḫından Ṭosyalı Şeyḫ İsmā‘īl Efendi ’den inābet eyleyüp icā-

zetleriyle maḥrūsa-i Burusa ’ya vuṣūl bulmış idi. Bir müddetden ṣoñra maḥrū-

sa-i merḳūmede “ ‘Alī Paşa Ḥammāmı ” dimekle meşhūr ve mürūr-ı eyyām ile 

ḫarāb u mesken-i mār u mūr olan germ-ābe-i vīrānenüñ zemīnini ve naḳżını 

iştirā idüp biñ otuz yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ol cāy-ı ḫāliyeye bir zāviye-i laṭīfe 

bināsına mübāşeret itdiler. Otuz sekiz Ṣafer’inde tamām olduḳda seccāde-i 

meşīḫatde ḳarār itmişler idi. Ṣābūn-ı himmet ile niçe ebdān-ı1 pūsīde-baġali 

vesaḫ-ı mā-sivādan pāk ve meclis-i tevḥīdlerini germ-ā-germ u sūznāk itmek 

üzere iken biñ elli bir tārīḫinde ṭa‘ne-i ṭā‘ūn ile rū-gerdān-ı ‘ālem-i fenā ve 

müteveccih-i dārü’l-beḳā olduḳlarında zāviye-i mezbūrenüñ miḥrābı ḥiẕāsında 

olan ḫaṭīrede defn olındılar. 

‘Azīz-i mezbūr zühd ü ṣalāḥla meşhūr, āteş-efrūz-ı ‘ışḳ-ı ilāhī, çāpük-süvār-ı 

meydān-ı şevḳ-ı nā-mütenāhī, mürşid-i ṣāfī-fu’ād, ‘ārif-i pāk-i‘tiḳād idi.

eş-Şeyḫ İsmā‘īl Efendi 

eş-Şeyḫü’l-celīl İsmā‘īl ibnü’ş-Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn ibn Muḥsin . Belde-i Filibe  

ḳurbinde Ḳızanlıḳ  nām ḳaṣabadan ẓuhūr ve iktisāb-ı fażl-ı mevfūr eyleyüp vā-

lid-i mācidleri Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn Efendi  belde-i merḳūmede kendü bināsı olan 

zāviye-i Ḫalvetiyye ’de seccāde-nişīn iken dār-ı beḳāya rıḥlet itdükden ṣoñra 

bunlar Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye hicret itmişler 

idi. Ol vaḳt Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi ’nde vā‘iẓ ü nāṣiḥ 

olan ḳuṭbü’l-‘ārifīn ve senedü’s-sālikīn Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi  ḫıd-

met-i ‘aliyyelerine ḳā’im ve aḫẕ-ı dest-i inābetleriyle lāzıme-i tekmīl-i ṭarīḳat-ı 

seniyyeleri olan riyāżāt u mücāhedāta müdāvim iken yevmen mine’l-eyyām 

ḥażret-i ‘azīz ṣaḥibü’t-tercemeye du‘ā idüp Filibe ’de vāḳı‘a vālid-i mācidi Şeyḫ 

‘Alā’ü’d-dīn Efendi Zāviyesi ’ne ḫalīfe naṣb eylediler. Yigirmi seneden mütecā-

viz ol tekyede ‘ibādāt u ṭa‘āt ile evḳāt-güẕār olduḳdan ṣoñra edā-yı farīża-i 

1 ebdān-ı H: zamān S.
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ḥiccetü’l-İslām irādesiyle ẟāniyen belde-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye duḫūl ve bir Cum‘a 

güni Ayaṣofıyya-i Kebīr Cāmi‘-i Şerīfi  kürsīsinde gevher-niẟār-ı fürū‘ ü uṣūl 

olduḳlarında şehenşāh-ı ‘ālem-penāh Sulṭān Murād Ḫān-ı ‘ālī-cāh  va‘ẓın is-

tiḥsān ve pürsiş-i aḥvālinden ṣoñra İstanbul ’da ḳalmaların fermān itdükde 

bunlar daḫı “Ba‘de’l-ḥac emrleri muṭā‘dur.” diyü cevāb virmişler idi. Ba‘de 

edā’i’l-ḥac Āsitāne ’ye rücū‘ eyledüklerinde Ḫalīl Paşa Cāmi‘-i Şerīfi  va‘ẓiyyesi 

iḥsān olındı. Biñ ḳırḳ bir senesi ḥudūdında Emīr Efendi  maḥlūlinden Küçük 

Ayaṣofıyya Cāmi‘-i Şerīfi ’nde [84a] kürsī-nişīn-i va‘ẓ u teẕkīr oldılar. Sene-i 

mezbūre evāḫirinde Evliyā-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Sulṭān Bāyezīd Ḫān 

Cāmi‘-i Şerīfi  iḥsān olındı. Ḳırḳ beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳāḍī-zāde1 Meḥemmed 

Efendi  maḥlūlinden ẟāniyen Ayaṣofıyya-i Kebīr Cāmi‘-i Şerīfi  va‘ẓiyyesi tevḳīr 

olınup pādişāh-ı enām ile Baġdād  Seferi ’nde bile bulınmışlar idi. Biñ elli iki 

senesi ḥudūdında ‘azm-i mezār-ı fā’izü’l-envār itdüklerinde Çuḳur Ḥammāmı  

ḳurbinde binā buyurduḳları türbe-i laṭīfede defn olınup yirlerine selefleri Ev-

liyā-zāde Muṣṭafā Efendi  ḫalef oldı.

‘Azīz-i merḳūm teşerru‘ u teverru‘ ile ma‘lūm, ‘ālim ü ‘ārif, evḳāt-ı şerīfe-

sin ma‘rifetu’llāha ṣārif, maẓanne-i kerāmet, melek-ḫaṣlet, pīr-i mübārek-dem, 

ḫayr-ḫˇāh-ı ‘ālem idi. 

eş-Şeyḫ Ya‘ḳūb Efendi 

eş-Şeyḫ Ya‘ḳūb. Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  Ḳosṭanṭıniyye tü’l-maḥmiyyeden 

ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr itdükde tercemesi Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de beyān olınan meşāyiḫ-ı ṭarīḳa-i Ḫalvetiyye ’den Şeyḫ Ramażān Efen-

di ’nüñ ḫulefāsından:

Beyt

Pūşende-i kisvet-i ṭarīḳat

Nūşende-i şerbet-i ḥaḳīḳat

Şerbetci Meḥemmed Dede Efendi ’nüñ niçe zamān ḫıdmetlerinde pūyān ve 

Yūsuf-ı maḳṣūdı cūyān olup:

1 S 89a.
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Beyt

Bir gün Riyāżi Yūsuf-ı güm-geştesin bulup

Ya‘ḳūb-ı dil1 murāda irer kām-yāb olur

mefhūmınca bū-yı pīrāhen-i murādın istişmām idinceye dek āsitānesinden 

münfek olmayup tekmīl-i levāzım-ı ṭarīḳat ve aḫẕ-ı iẕn ü icāzet itdükden ṣoñ-

ra maḥrūsa-i Burusa ’da Ḳaraaġac Maḥallesi ’nde vāḳı‘a zāviye-i Ḫalvetiyye ’de 

seccāde-nişīn-i ‘uzlet ve iḫtiyār-ı künc-i ḳanā‘at idüp niçe zamān irşād-ı ṭālibī-

ne iştiġāl ve eṭrāfa ḫulefā irsāl itmişler idi. Biñ elli iki senesi ḫilālinde Yūsuf-ı 

revānı çāh-ı fenāya fütāde ve ḫāk-i beytü’l-ḥazen-i ḳabre nihāde olduḳlarında 

zamāneleri şu‘arāsından Baldır-zāde Selīsī Efendi  bu gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Gitdi ‘uḳbāya meded Ya‘ḳūb Efendi Hū didi2 

Maḥrūsa-i merḳūmede zāviyeleri ḫaṭīresinde defīn ve yirlerine maḫdūm-ı 

mükerremleri Şeyḫ Meḥemmed Efendi  seccāde-nişīn oldı.

‘Azīz-i merḳūm ṣalāḥ u taḳvā ile ma‘lūm, feyż-i irşādı nūr-baḫş-ı ḳulūb-ı ḳā-

siye, te’ẟīr-i enfāsı musaḫḫar-sāz-ı nüfūs-ı ‘āṣiye, keẟīrü’l-‘ibāde, şedīdü’z-zehā-

de, ‘ālim ü ‘āmil, kāmil ü mükemmil idi.

Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn-i Öziçevī 

eş-Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn. Vilāyet-i Bosna ’da Öziçe  nām ḳaṣabadan nümāyān 

ve āftāb-ı ‘ināyetden müstefīż-i envār-ı ‘ilm ü ‘irfān olup müşārun ileyh bi’l-

benān olduḳda ṭarīḳ-ı taṣavvufa ‘atf-ı ‘inān-ı ‘azīmet ve taṣfiye-i bāṭın ve tek-

mīl-i nefse himmet idüp küberā-yı meşāyiḫ-ı Ḫalvetiyye ’den Ṣofyalı Bālī Efen-

di  ḫıdmetlerine vāṣıl ve terbiyet-i mürşid-i kāmil ile ẟemere-i murāda nā’il ol-

mış idi. Ḳaṣaba-i meẕkūrede zāviye-nişīn-i va‘ẓ u teẕkīr ve nāḳil-i ḥadīẟ ü tefsīr 

olup  ṣīt-i iştihārı ‘ālem-gīr ve mu‘teḳad-i ṣaġīr ü kebīr iken biñ elli iki senesi 

ḥudūdında ‘ālem-i envāra intiḳāl ve gülzār-ı cināna irtiḥāl eyleyüp ḳaṣaba-i 

merḳūmede medfūn ve nişāngāh-ı tīr-i du‘ā-yı ehl-i derūn oldı.

1 Ya‘ḳūb-ı dil S: Ya‘ḳūb-vār

ى 2 ى  د ب ا د  א  ى  כ
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‘Azīz-i merḳūm mecma‘u’l-baḥreyn-i ma‘ārif ü ‘ulūm, ‘ābid ü zāhid, murtāż 

u mücāhid, ṣāḥib-i keşf ü kerāmet, murā‘ī-i ādāb-ı ṭarīḳat, ‘ālim ü fāżıl, şeyḫ-i 

kāmil idi. 

 Şāriḥ-i Füṣūṣ ‘Abdī Efendi 

eş-Şeyḫ ‘Abdu’llāh. Bosneviyyü’l-aṣldur. Ol diyār-ı celīlü’l-i‘tibār ‘ulemāsın-

dan taḥṣīl-i ‘ulūm-ı dīniyye ve tekmīl-i fünūn-ı ẓanniyye vü yaḳīniyye idüp 

mānend-i dürr-i şāhvār ṣafā-yı cevher-i isti‘dād ile yegāne-i rūzgār olduḳdan 

ṣoñra dāḫil-i silk-i erbāb-ı ṭarīḳat ve ba‘ż-ı meşāyiḫ-ı kibār ile hem-ṣoḥbet1 

olup meşāmm-ı cānına bū-yı fetā fā’iḥ ve dil-i ilhām-tedbīrine daġdaġa-i 

seyāḥat lā’iḥ olmaġın dārü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret ve ṭarīḳa-i Bayramiyye  

meşāyiḫından Şeyḫ Ḥasan-ı [84b] Ḳabā-dūz  ḫıdmetinde tekmīl-i ṭarīḳat itmiş 

idi. Biñ elli iki tārīḫinde ḥacc-ı Beytu’llāhi’l-Ḥarām  ve ziyāret-i ravża-i seyyi-

dü’l-enām ‘aleyhi efḍalü’s-selām eyleyüp ba‘de’l-ḳufūl elli üç senesi ḥudūdında 

medīne-i Ḳonya ’ya vuṣūllerinde mizāclarınuñ inḥirāfı sebebiyle dār-ı fenādan 

rıḥlet ve maḥmil-bend-i ‘ālem-i āḫiret olup Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn-i Ḳonevī  civārın-

da defn olındı. 

Merḥūm-ı merḳūm gül-deste-bend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, mecmū‘a-i ma‘ārif 

ü ‘avārif, gencīne-i leṭā’if ü ẓarā’if, teşne-leb-i esrār-ı ebrār, meşreb-i fenādan 

ḥiṣṣedār, dervīş-i ḳāni‘, edīb-i mütevāżı‘ idi.

Āẟār-ı celīlesinden Şeyḫ-i Ekber ’üñ Füṣūṣü’l-ḥikem ’ini Türkī inşā ile şerḥ 

itdüginden mā‘adā Meẟnevī-i Mevlevī ’den ‘ışḳa müte‘alliḳ üç yüz altmış altı 

beyti intiḫāb ve Türkī naẓm ile şerḥ eyleyüp Cezīre-i Meẟnevī  tesmiye itmişdür.

eş-Şeyḫ Kiçi Meḥemmed Efendi 

eş-Şeyḫ Meḥemmed bin ‘Oẟmān . Arnavud aṣıllıdur. “Kiçi Meḥemmed 

Efendi”  dimekle meşhūr ve dā’ire-i ta‘rīfi bu mertebeye maḳṣūr olmış idi. 

Evā’il-i ḥālinde dārü’l-mülk-i İstanbul ’a irtiḥāl ü nüzūl ve ḥarem-i irem-naẓīr-i 

sulṭānīye duḫūl eyleyüp Sarāy Ḫˇācesi Ḳaramanī Efendi ’den telemmüẕ ile 

ḥāvī-i feżā’il-i kesbī ve cāmi‘-i kemālāt-ı vehbī ve fevr-i ‘ilm ü fażīlet ve ṣafā-yı 

ẕihn ü ṭabī‘at ile ārāste ve ṣıfāt-ı ḥamīde ve simāt-ı pesendīde ile pīrāste olduḳ-

dan ṣoñra sipāhīlıḳ ile ṭaşra çıḳmış idi. Ṭarīḳ-ı ‘ulemā-yı resmiyyeden birine 

1 S 89b.
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raġbet itmeyüp Süleymāniyye Cāmi‘-i Şerīfi ’nde ders-i ‘ām ve ḫıdmet-i ifāde 

ile meşhūr-ı enām olmaġla sarāy-ı ‘āmirede küçük oṭa ḫˇācelıġı daḫı ẓamīme-i 

revātibleri ḳılındı. Biñ elli bir senesi ḥudūdında Ḳara Muṣṭafā Paşa  binā eyle-

dügi medrese-i cedīde dersiyyesi daḫı iḥsān olınup ḥalḳa-beste-i ders-i ‘ām ve 

‘ilm ü ‘ibādetle sübḥa-şümār-ı şüḥūr u a‘vām iken biñ elli dört Rebī‘ü’l-āḫir’i-

nüñ yigirmi beşinci güni eyyām-ı rebī‘-i ḥayātı tamām ve ‘āzim-i dārü’s-selām 

oldı. Aḥbābından biri bu mıṣrā‘ı tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

 Menzili firdevs ola el-Fātiḥa1 

Merḥūm-ı mezbūr luṭf-ı ṭab‘ ve ḳuvvet-i müṭāla‘a ile meşhūr, naḳl-i tefsīr 

ü ḥadīẟe ḳādir, te’ẟīr-i enfās-ı müteberrikesi ẓāhir ü bāhir, ‘ālim ü ‘āḳil, fāżıl u 

kāmil, sinni seksen sāle vāṣıl, pīr-i ‘adīmü’l-mümāẟil idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Monlā Cāmī ’nüñ Fevā’id-i Żiyā’iyye ’sine ḥāşiyeleri 

vardur. Müntefa‘un-bih eẟer-i celīldür ve Dinḳoz  üzerine daḫı ta‘līḳaları vardur.

Mü’eẕẕin-zāde Şeyḫ Aḥmed Efendi {Ḳāni‘ī } 

eş-Şeyḫ Aḥmed. Maḥrūsa-i Burusa ’dan bedīdār ve “Mü’eẕẕin-zāde Şeyḫ 

Aḥmed Efendi ” dimekle şöhret-şi‘ār olup ṭarīḳ-ı ‘ilm ü kemāle sālik ve yevmen-

fe-yevmen teraḳḳī-i vaẓīfe-i ma‘rifete mālik olduḳdan ṣoñra dānişver-i şöhret-

şi‘ār ve naġme-i Dāvūdīsi maḥāfil ü menābir-i esāfil ü ekābirde gūş-güẕār 

olmaġın masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i mezbūrede Cāmi‘-i Kebīr ’de imām u 

ḫaṭīb olmış idi. Biñ elli tārīḫinde Ḥāfıẓ-zāde Şeyḫ Aḥmed Efendi  yirine cāmi‘-i 

meẕkūr va‘ẓiyyesi daḫı tevcīh olınup va‘ẓ u teẕkīr ile ḳulūb-ı nāsı tenvīr üzere 

iken biñ elli dört senesi ḥudūdında iḥrām-ı kefen be-miyān, ‘āzim-i bihişt-i 

cāvidān olduḳda Ḥācılar Maḥallesi ’nde vāḳı‘a Mu‘allim-ḫāne ’de defn olındı. 

Merḥūm-ı mezbūr ‘ilm ü ma‘ārif ile meşhūr, ṣāḥib-i ṭab‘-ı2 selīm, mālik-i 

ẕihn-i müstaḳīm idi.

Āẟārlarından Ḥażret-i İmām Şāfi‘ī ’nüñ Ravżu’r-reyāḥīn  nām kitābını Türkī 

inşā ile terceme itdüklerinden mā‘adā Ḳāni‘ī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı ābdārları vardur. 

Bu ebyāt nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur:

א 1 دوس او ا  
2 S 90a.
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Naẓm

Ṭarīḳ-ı ‘ışḳa giden bī-nevā nedür bilmez

Hevā-yı dil-bere uyan hevā nedür bilmez

‘Aceb mi zāhide inkār iderse eş‘ārı

Bu ḫod teveccüh-i yāra behā nedür bilmez

El ucı ile dutar dutsa dest-i ‘uşşāḳı

Fütādesiyle güzel merḥabā nedür bilmez [85a]

Ġubār-ı pāyine yüzler sürerdüm ol yāruñ

İzi tozını ṣaḳınur ‘aṭā nedür bilmez

Unutdı dūr olalı Ḳāni‘ī maḳāmātı

‘Urūc-ı evci ḳo rāstī nevā nedür bilmez

eş-Şeyḫ ‘Abdü’r-raḥīm-i Celvetī 

eş-Şeyḫ ‘Abdü’r-raḥīm. Belde-i Aḳsarāy ’da pā-nihāde-i ḳaṣr-ı vücūd olup 

sinn-i vuḳūfa vāṣıl olduḳda taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān içün terk-i diyār ve sū-be-sū 

geşt ü güẕār iderek ḳadem-zen-i dā’ire-i Üsküdar  olup şeyḫ-i maḥmūdü’l-ḫiṣāl 

Maḥmūd Efendi  āsitānelerine rūy-māl ve aḫẕ-ı dest-i inābetleriyle nā’il-i āmāl 

olduḳdan ṣonra bi-emr-i Ḫudā biñ otuz sekiz senesi ḫilālinde Şeyḫ Maḥmūd 

Efendi  ḥażretleri ‘āzim-i tekyegāh-ı beḳā olduḳda seccādelerine maḥrūsa-i Bu-

rusa ’da Eyyūb Efendi Zāviyesi ’nde cā-nişīn olan Şeyḫ Muḳ‘ad Aḥmed Efen-

di ’nüñ gelüp yirlerine bunları ḳā’im-maḳām eylediler.1 Bir müddet mürūrında 

ṣūfiyān-ı ḥased-endīş müşārun ileyh Aḥmed Efendi’ye ḫilāf-ı inhā ḫufyeten 

teşekkī-nāme irsāl itmeleriyle i‘timād idüp bunları merkezlerinden cüdā ve 

pāye-i meşīḫati es-Seyyid Kemāl Efendi ’ye i‘ṭā iderler. Ṣāḥibü’t-terceme daḫı 

zāviye-i mezbūreye ḳarīb Umūr Beg Maḥallesi ’nde bir menzil iştirā eyleyüp 

niçe māh u sāl ẕikr ü tevḥīde iştiġāl üzere iken biñ elli dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinüñ on 

beşinci ẞülāẟā güni āsāyişgāh-ı bihişte intiḳāl eyleyüp sākin olduġı menzilüñ 

reh-güẕāra nāẓır sāḥasında defn olındı.

Şeyḫ-i mezbūr ma‘ārif ile meşhūr, ‘ārif-i bi’llāh, ‘ābid ü zāhid-i āgāh idi.

1 eylediler S: eyledi H.
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eş-Şeyḫ Ṣabūḥī Aḥmed Dede {Ṣabūḥī} 

eş-Şeyḫ Aḥmed.  Belde-i Toḳat -ı keẟīretü’l-berekātdan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i 

ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād Şām-ı cennet-meşāma 

irtiḥāl ve ṭarīḳat-ı Mevleviyye  şeyḫi Ḥamza Efendi  āsitānesine ittiṣāl itdük-

de nefes-i iksīr-te’ẟīrleriyle terbiyet-peẕīr olup taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘rifet ve tek-

mīl-i ādāb-ı ṭarīḳat eyleyüp şeyḫi vefātından ṣoñra yirlerine ḳā’im ve terbiye-i 

fuḳarā-yı Mevleviyye’ye müdāvim olmışlar idi. Bir müddetden ṣoñra ma‘zūl 

ve medīne-i Ḳonya ’da seccāde-nişīn olan maḫdūm-ı güzīn Ebū Bekr Efendi  

ḫāk-i pāylarına mevṣūl oldılar. Biñ ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İstanbul ’dan Yeñiḳapu 

Zāviyesi  şeyḫi Ṭoġanī Ḥüseyn Dede ’nüñ vefātı ḫaberi geldükde Çelebi Efen-

di ṣāḥibü’t-tercemeyi zāviye-i mezbūreye şeyḫ ta‘yīn ü taḫṣīṣ itmişler idi. On 

yedi sene miḳdārı zāviye-i merḳūmede naḳl-i Meẟnevī  ve ders-i ma‘nevī ile 

evḳāt-güẕār iken biñ elli yedi senesi ḫilālinde ‘ālem-i ünse sefer ve maḥalle-i 

ḫāmūşāna güẕer itdüklerinde zāviye-i merḳūme sāḥasında defīn-i zīr-i zemīn 

ve yirlerine el-Ḥāc Aḥmed Dede  post-nişīn oldı. 

Şeyḫ-i mütercem ma‘ārif ü kemālātı müsellem, naẓar-ı meşāyiḫdan beh-

re-yāb, ṭarīḳat-ı Mevleviyye ’de ser-ḫalḳa-i aṣḥāb, ‘ālim ü fāżıl, şeyḫ-i kāmil idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyesinden Meẟnevī-i Mevlevī  üzerine İḫtiyārāt1  ismiyle vesīm 

şerḥ-i lāyıḳu’t-ta‘ẓīmi olduġından mā‘adā Ṣabūḥī  maḫlaṣı ile müretteb Dīvān -ı 
eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur:

Naẓm

Fürūġ-ı ḥüsn ile dünyāyı ṭutdı āftābāsā

N’ola maḥv-ı vücūd eylerse ‘ışḳ ehli seḥābāsā

Ḫırām itse ḳıyāmetler ḳopar ol serv-i müsteẟnā

Ayaġına aḳar erbāb-ı ‘ışḳuñ göñli ābāsā

Şu deñlü iştiyāḳuñ ṣafḥa-i dilde yazıldur kim

İrişse dest-i luṭfuñ açılur göñlüm kitābāsā

Ṣabūḥī bāde-i la‘l-i lebüñ şevḳıyla mest oldı

Ayaġa düşdi pā-māl oldı gitdükce şarābāsā

1 S 90b.
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Ve lehu

Şevḳden ẕerre gibi raḳṣa girersek ne ‘aceb

Ṣaldı ġam-ḫānemüze pertev-i mihr-i ruḫı tāb

Ve lehu

Dāne-i ḫālin ser-i kūyın bihişte virmedüñ

Āferīn ey dil saña ‘ālemde ādemlik budur [85b]

Ṣūfiyi gör kim geçüp devr-i mey-i gül-fāmdan

Çarḫuñ esrārında ḥayrān oldı sersemlik budur

Egmez erbāb-ı fenā tāc-ı zer-i ḫurşīde baş

Taḫtgāh-ı ‘āleme meyl itme Edhemlik budur

Ve lehu

Ol sīne ki gencīne-i esrār-ı Ḫudādur

Bir āyine-i ṣūret-i ma‘şūḳ-nümādur

Mir’āt-ı dil-i ehl-i ṣafāya naẓar it kim

Meclāsı anuñ şa‘şa‘a-i nūr-ı hüdādur

Ṣandūḳa-i dil merdüm-i nā-dāna açılmaz

Ma‘nā güherin ḫāke bıraḳmaḳ ne belādur

Her gevher-i yek dāne ki ẓāhir olur andan

Āvīze-i gūş-ı dil-i erbāb-ı ṣafādur

Ve lehu

Güller açıldı bāġa ṣafā virdi nev-bahār

Āyīnedār-ı şāhid-i şevḳ oldı cūybār

Gülşende gūşe gūşe ṣalınsun ṣafā ile

Bir serv-ḳaddi cūy-ṣıfat eyleyen kenār
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Çekdi Ṣabūḥi cām-ı meyi başḳa başına

Mülk-i melāmet içre n’ola olsa tācdār

Ve lehu

Şu‘ā-ı dürr-i mengūşı ruḫ-ı dildār göstermez

Żiyā-yı kevkebi ḫurşīd-i pür-envār göstermez

Niçün aġyārdan pinhān o meh ‘arż-ı cemāl itmez

Nedendür nev-nihālüm bir gül-i bī-ḫār göstermez

Dem-i vuṣlatda ẕevḳümden yeñilmez eşk-i seyl-ābum

Baña yārum sirişk-i dīde-i ḫūnbār göstermez

Ḳaçan sīnemde yir yir yara görse yār olur ḫandān

Ṣadef çāk olmayınca lü’lü-i şehvār göstermez

Ve lehu

Ser-i āzādedür ol kim girībān n’idügin bilmez

O bābuñ ḫāk-i rāhıyum ki dāmān n’idügin bilmez

Ve lehu

Ṭa‘n ider ṣūfi ḳaşı yayına ḳurbān olana

Görüñ ol tīr-i ḳażādan ne ḳadar ġāfil imiş

Medḥ ider āb u hevāsını müdām ehl-i ṣafā

Ṣadr-ı mey-ḫāne Ṣabūḥī görecek menzil imiş

Ve lehu

Bāġ-ı bihişt-i kūyuñı yād eylesem şehā

Şevḳ-ı ruḫuñla murġ-ı dile teng olur ḳafes

Ve lehu

Aġzınuñ remzini taḥḳīḳ eylemek mümkin degül

Bilsem ey ‘ārif nedür yoḳ yire da‘vādan ġaraż
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Ve lehu

Şevḳ-ı ruḫuñla dilde yanup tāze tāze dāġ

Ġam tekyesinde yir yir uyandı yine çerāġ

Bezm-i cihānda cur‘a-ṣıfat pāy-māl olur

Sāḳī bir ehl-i vaḥdet ile çekmeyen ayaġ

Ve lehu

Bu ḳadar şa‘şa‘a-i ḥüsni dilā ḫūbānuñ

Ẕerrece pertevidür mihr-i ruḫ-ı cānānuñ

Getür ey sāḳi seḥerden mey-i gül-fāmı getür

‘Işḳına cām-ı Ṣabūḥī çekelüm rindānuñ1

Ve lehu

Ey muṭrib-i erbāb-ı ṣafā zemzeme-sāz ol

‘Uşşāḳa birez rāh-ber-i rāh-ı Ḥicāz ol

Taḥḳīḳ-ı rumūz-ı dehen-i dil-bere sa‘y it

Bil maḥzen-i esrārı dilā vāḳıf-ı rāz ol

Ve lehu

Luṭf ile ehl-i dile ‘arż eyledi ruḫsār gül

Vechi vardur olsa manẓūr-ı ulü’l-ebṣār gül

Ve lehu

Giriftārum kemend-i kākül-i ḫoş-būya sulṭānum

Şikār oldı göñül sen gözleri āhūya sulṭānum

1 Bu beyitten sonra Revan 1446 vr. 94a ve Hamidiye 939 vr. 76b’de şu beyitler yer almaktadır:

  Beñzemezken ruḫına gül o semen-sīmānuñ

  Nice teşbīh olınur sā‘id-i nüh sīm anuñ

  Añmaduñ adını rindān-ı ḳadeḥ-peymānuñ

  Ḳanı ey sāḳi-i gül-çehre ḳanı peymānuñ

  Ṭut Ṣabūḥī yüzüñi dergehine Raḥmān’uñ

  Bende-i muḫliṣine luṭf u ‘aṭā raḥm anuñ
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Nihāl-i ḳāmet-i dil-cūyuñ eyler cüst ü cū her dem

Revān oldı sirişküm ṣu gibi her sūya sulṭānum1

Ümīd-i pāy-būsuñla düşüp sāyeñ gibi ḫāke

Sürünsem bir zamān ol ḳāmet-i dil-cūya sulṭānum

Göñül mir’ātını seng-i cefāyıla şikest itdüñ

Seni āyīne gibi çekmedin pehlūya sulṭānum

Ve lehu

Ehl-i ‘ışḳa açamam remz-i ġubār-ı ḫaṭṭı

Kimseyi maḥrem-i esrār idemem sulṭānum

Beni mest itdi lebüñ ẕikri Ṣabūḥī-mānend

Saña keyfiyyetüm iẓhār idemem sulṭānum

Ve lehu

Yaḳup kül iderdi tenümi āteş-i hicrān

Ṣu sepmese bir dem aña ger dīde-i giryān

Ser-pençe-i şevḳ ile añılduḳça cemālüñ

Ṣabrum yaḳasın çāk ider oldı dil-i nālān

Ve lehu

Dūd-ı āha sebeb ruḫ-ı cānān

Āteş anda benüm başumda duḫān

Düşdi ‘ışḳ āteşi dil ü cāna

Kül ider cismümi bu sūz-ı nihān

Ve lehu

Şīşe-i ḳalbin şikest itme Ṣabūḥī ḫastenüñ

Manẓar-ı Ḥaḳdur anı luṭf eyle āzār eyleme

1 S 91a.
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Ve lehu

Ḳulaḳ ṭutsa dür-i manẓūme-i güftāra cānānum

Ṣabūḥī bülbülāsā başlasam kūyında efġāna [86a]

Ve lehu

Çeşm-i pür-eşk-i revānumda ḫayāl-i ḳaddüñ

Beñzer ol serve ki ser çekdi kenār-ı cūda

Ḫūblar ‘āşıḳ-ı bī-dil diseler baña revā

Ḳaldı dīvāne göñül silsile-i gīsūda

Dün bir aḳ sāde giyinmişdi ṣarıldum yāre

Başḳa ‘ālem var imiş sāde ile pehlūda

Ve lehu
Ṣabā luṭf eyle ol vaḫşī ġazālümden ḫaber yoḳ mı

Nesīm cān-fezā-yı verd-i ālümden eẟer yoḳ mı

Ḳadem baṣmaz mı āḫir külbe-i aḥzānuma cānān

Cemāli pertevinden dīdeme nūr-ı baṣar yoḳ mı

Ṣabūḥī şām-ı ġamda mübtelā-yı derd-i hicrāndur

Meded ey āftābum cānib-i Şām’a güẕer yoḳ mı

Ve lehu

Açılup nüsḫa-i gül mevsim-i gülşende yine

‘Andelībān-ı çemen ṭıfl-ı nev-āmūz oldı

Görenüñ yansa derūnı yiridür ḥālimüze

Gice gündüz işimüz āh-ı ciger-sūz oldı

Dehenüñ vaṣfı Ṣabūḥī’ye olur vird-i zebān

Sözleri cümle anuñ nükte-i mermūz oldı
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Ve lehu

Dehenüñ vaṣfına āġāz idicek gülşende

Reşkden ġonçelerüñ hep yüregi ḳan oldı

Ġamuñ esrārını şerḥ eyledüm erbāb-ı dile

İşiden ḳıṣṣa-i pür-ġuṣṣamı ḥayrān oldı

Ve lehu

Miyānı ḫançerin ol dil-rübā mestāna baġlandı

Ṣaḳınsun ḫasteler zīrā ki ḳaṣd-ı cāna baġlandı

Raḳīb-i bed-liḳā yāra taḳarrüb itdi gitdükçe

Der-i ümmīd-i vaṣl-ı ‘āşıḳ-ı nālāna baġlandı

O çār-ebrū-yı dil-keş vaṣfına āġāz idüp yārān

Murabba‘lar dinildi ol ḫaṭ-ı reyḫāna baġlandı

N’ola ḳaṣr-ı viṣāl-i yāra sa‘y ile ‘urūc itsem

Kemend-i dūd-ı āhum ol bülend-eyvāna baġlandı

O sulṭān-ı serīr-i ḥüsnüñ evṣāfı beyānında

Görenler didiler dīvāne mi şāhāna baġlandı

Ve lehu

Būs-ı lebüñüñ şevḳı ile sāḳi-i bezmüñ

Geh destin öper gāhi ayaġına düşer mi

Ve lehu

Ne revā ki āteş-i hicr ile yaḳa cevr idüp dil ü cānumı

Kime yanayın ġam-ı iştiyāḳla sūz-ı dāġ-ı nihānumı

Ne göñülde ṭāḳat-i vuṣlat u ne gözümde tāb-ı neẓāre var

Ki görince ḥayret ü eşk alur dil ü dīde-i nigerānumı
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Yiridür Ṣabūḥi gözüm yaşın reh-i ‘ışḳ içinde revān idem

Ki çekem kenāre zamān ile o nihāl-i serv-i revānumı

eş-Şeyḫ Evliyā-zāde Muṣṭafā Efendi 

eş-Şeyḫ Muṣṭafā. Ḳasaba-i Siroz ’dan ẓuhūr ve ‘arā’is-i ma‘ārife ṣarf-ı nuḳūd-ı 

sinīn ü şühūr itdükde ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve semt-i ḳażā-

ya ‘āzim olup Anaṭolı  ḳalem-revinde birḳaç manṣıba vuṣūl ba‘dehu İznikmid  

ḳażāsından ma‘zūl olduḳdan ṣoñra terk idüp sālik-i meslek-i erbāb-ı ṭarīḳat 

ve mālik-i ezimme-i şerī‘at u ḥaḳīḳat olmaġla ibtidā Ḳızılmuṣluḳ Zāviyesi ’ne 

şeyḫ-i güzīn ve vā‘iẓ-i aḥkām-ı1 dīn oldılar. Biñ ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde 

Ḳāḍī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Sulṭān Bāyezīd Ḫān Cāmi‘-i Şerī-

fi  va‘ẓiyyesi iḥsān olınup sene-i meẕkūre evāḫirinde selefi yirine Süleymāniy-

ye Cāmi‘-i Şerīfi ’ne naḳl olındılar. Elli iki senesi ḥudūdında İsmā‘īl Efendi 

maḥlūlinden Ayaṣofıyya-i Kebīr Cāmi‘-i Şerīfi ’nde vā‘iẓ-i güzīn ve müfessir-i 

kelām-ı melik-i Mu‘īn olmışlar idi. Biñ elli yedi tārīḫinde ‘ālem-i bāḳīye irtiḥāl 

ve ‘āzim-i dergāh-ı Rabb-i Müte‘āl olduḳlarında maḥlūl olan va‘ẓiyyeleri Şeyḫ 

‘Abdü’l-aḥad Efendi  ḥażretlerine intiḳāl eyledi. 

‘Azīz-i mezbūr “Evliyā-zāde Efendi ” dimekle meşhūr, ‘ālim ü ‘āmil, fāżıl u 

kāmil, kemā-yenbaġī naḳl-i tefsīr ü ḥadīẟe ḳādir, ‘ulūm-ı nāfi‘ada māhir, müte-

deyyin ü müteşerri‘, ‘ābid ü mütevveri‘ idi. 

eş-Şeyḫ Aḥmed Kelīmī 2

eş-Şeyḫ Aḥmed.3 Medīne-i Anḳara ’dan ẓuhūr ve “Kelīmī Şeyḫ Aḥmed 

Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Niçe zamān medrese-i şāmiḫü’l-bünyān-ı 

‘ışḳ u maḥabbetde sūḫte-i āteş-i ciger-sūz-ı ṭaleb-i ‘irfān olup:

Beyt

Biz sūḫtelik fennini a‘lā bilürüz pek

Kim medrese-i ‘ışḳ u maḥabbetde çoḳ olduḳ

maḥrūsa-i Burusa ’ya hicret eyleyüp:

1 S 91b.

2 Kelīmī H: el-Kelīmī S.

3 Aḥmed H: Aḥmed el-Kelīmī S.
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Beyt

N’eyler perend-i zer-keş-i ṣubḥı gedā-yı ‘ışḳ

Maḥẓūẓdur Kelīm siyāh-ı şeb olmasa

mażmūnı üzere palās-pūş ve kilīm-be-dūş maḥrūsa-i merḳūmede ṭarīḳa-i 

Zeyniyye meşāyiḫından ‘Alī Paşa Zāviyesi  şeyḫi ‘Abdü’l-ġanī Efendi  āsitānesi-

ne vuṣūl [86b] ile maḳżiyyü’l-merām, anlar daḫı ḳāmet-i isti‘dādına münāsib 

baḫş-ı ḥil‘at-i iḳrām ile iḥtirām itdüklerinden ṣoñra kerīme-i muḥteremelerini 

tezevvüc idüp bā‘iẟ-i devlet-i ‘uẓmā ve sebeb-i niṣāb-ı sa‘ādet-i uḫrā olmışlar-

dur. Bir müddetden ṣoñra ‘Abdü’l-ġanī Efendi ‘azm-i ḫuld-i berīn eyledük-

de zāviyelerinde cā-nişīn olup iḫtilāṭ-ı ḫalḳdan mütebā‘id ve gūşe-i inzivāda 

meşġūl-i ṭā‘at u ‘ibādet ile müteḳā‘id iken biñ elli yedi Ramażān’ı selḫinde 

yevmü’l-‘arefe libās-ı fāḫire-i raḥmete şāyān ve ‘īdgāh-ı1 dārü’s-sürūr-ı na‘īme 

revān oldı. Zāviye-i mezbūrede medfūn ve müşārun ileyh ‘Abdü’l-ġanī Efen-

di’ye maḳrūndur.

Şeyḫ-i mezbūr ceẕbe-i ilāhiyye ile meşhūr idi.

Mecẕūb-ı İlāhī Ṣaçlı Muṣṭafā Dede 

eş-Şeyḫ Muṣṭafā Dede . Raḳabe-i himmetin ribḳa-i cehāletden ḫalāṣ ve 

sīne-i āyīne-ṣafvetin mücellā-yı ṣūret-i iḫlāṣ eyleyüp ḫˇāb-ı ġafletden āgāh 

ve isti‘dād-ı ezelī hādī-i rāh olmaġla biñ otuz dört senesi ḥudūdında ḳıdve-i 

ṭarīḳat-ı Naḳş-bendiyye  es-Seyyid Ḫˇāce Fażlu’llāh Efendi  ḥażretlerinden inā-

bet ve ṭoḳuz sene miḳdārı ber-muḳteżā-yı āyīn-i ṭarīḳat zāviyeleri maṭbaḫında 

ḫıdmet üzere iken ḳırḳ üç tārīḫinde vāḳi‘ ḥarīḳ-ı kebīrde zāviye-i mezbūre 

muḥteriḳ olduḳda lā-mekān olmaġla civār-ı cāmi‘-i Fātiḥī ’de Büyük Ḳaraman  

nām maḥalle ḳarīb bir kārgīr maḥzende cāy-gīr olmış idi. Ṣadr-ı A‘ẓam Ḳara 

Muṣṭafā Paşa  kendüye i‘tiḳād-ı tām itmekle ziyāde-i rāḥatı içün ol mevżi‘de 

bir ḥücre binā ve anda iskān idüp niçe şühūr u a‘vām ol gūşede ārām itmiş idi. 

Biñ elli sekiz evā’ilinde murġ-ı revānı ‘azm-i dārü’l-cinān ve cennāt-ı firdevsde 

āşiyān eyledi. 

Mecẕūb-ı mezbūr “Ṣaçlı Muṣṭafā Dede ” dimekle meşhūr, mecẕūb-ı ilāhī, 

1 raḥmete şāyān ve ‘īdgāh-ı S: -H.
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maẓhar-ı feyż-i nā-mütenāhī, ḫavāṣṣ u ‘avām miyānında mu‘azzez ü mükerrem, 

manẓūr-ı vüzerā-yı ṣāḥib1-çeşm, kerāmāt-ı ‘aliyyesi bāhir ve ḫavārıḳ-ı ‘ādātı ẓāhir 

idi. 

Kerāmet

Mervīdür ki müddet-i ‘ömri riyāżet ile geçüp fī-küll-i yevm bir fincān ılıcaḳ 

süd ve ṣu yirine enār 2 ــ ــא  ل  ــ ــ   ittiḥāẕ eyleyüp erẕel-i ‘ömre vāṣıl olınca 

kendüye ġusl vācib olmaduġı meşhūd-ı ‘udūl ü ẟiḳātdur. Ḥattā yevmen mine’l-

eyyām mu‘āṣırı olan Ḳāḍī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi  ḥareminden mürūr iderken ṣāḥibü’t-tercemeyi hey’et-i 

‘acībe ve ṣūret-i ġarībe ile gördüklerinde ḫāṭır-ı şeyḫe “Āyā şu şaḫṣa ġusl īcāb 

eylese ne mertebe müte‘assirü’l-iẕāle olurdı.” diyü ḫuṭūr itdükde fi’l-ḥāl şeyḫe 

ḫiṭāb idüp “Ḳāḍī-zāde Efendi, senüñ ḫāṭıruña gelen ḫuṣūṣ seksen yıldur gör-

dügüñ şaḫṣa vāḳi‘ olmamışdur. Anuñ içün elem çekme.” didükde Ḳāḍī-zāde 

Efendi müteḥayyir ü perīşān olduġı daḫı rüvāt-ı ṣaḥīḥetü’l-aḫbārdan mervīdür. 

Kerāmet

Kerāmāt-ı ‘acībelerinden biri daḫı oldur ki Cüvānḳapucıbaşı Meḥemmed 

Paşa  vālī-i Şām  olduḳda ṣāḥibü’t-tercemeyi ziyāret ile du‘ā-yı bi’l-ḫayrların il-

timās itdüklerinde “Bizde emānet bir mühr vardur. Saña anı vireyin, Şām’a 

varduḳda anuñ miẟli bir mühr yapdırup bu ṭarafa getüresin.” diyü Şām’dan 

mühr-i vezāret ile rücū‘larına remz itmişlerdür.3 Ba‘de’l-vuṣūl mühr-i vezāret 

ile İstanbul ’a duḫūl itdüklerinde ṣāḥibü’t-tercemenüñ sākin olduḳları maḥalle 

ḳarīb bir menzil ve bir türbe binā itdürüp maẓhar-ı ikrāmları olmış idi. Me-

cẕūb-ı mezbūr ḥālen ol türbede medfūndur. 

1 S 92a.

2 “Zayıflayacağı yerde, daha da güçlenmeye başladı.”

3 itmişlerdür H: itmişler idi S.
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 Āḫir-i Vefeyāt-ı ‘Ahd-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  Heştdehüm-i Gevher-i Silk-i
‘Oẟmānī Īn-silsile-i ‘Aliyye tā devr-i ḳıyāmet memdūd bād bi-Rabbi’l-

‘ibād1

Ol sulṭān-ı ‘izzet-ḳarīn ve ḫāḳān-ı sa‘ādet-rehīnüñ ibtidā-yı devletlerinden 

intihā-yı salṭanatlarına varınca serā-perde-i ‘ademden sāḥa-i ẓuhūra cilveger 

olan aḥvālüñ icmālidür ki beyān olınur.

Ẕikr-i Aḥvāl-i es-Sulṭān ibn es-Sulṭān es-Sulṭān İbrāhīm [87a] Ḫān 
ibn es-Sulṭān Aḥmed Ḫān ibn es-Sulṭān Meḥemmed Ḫān

Nuḫbe-i edvār-ı tevārīḫ-i rūzgār olan ‘umde-i aḥvāl-i mübārek-fālleridür ki 

ol pādişāh-ı İslām, sulṭān-ı ẞüreyyā-ġulām, mihr-i sipihr-i salṭanat-ı cihāndārī, 

mir’āt-ı cemāl-i bā-kemāl-i ḫilāfet-i şehriyārī, fermān-fermā-yı iḳlīm-i cūd u 

re’fet, pādişāh-ı ḫurşīd-menzilet:

Beyt

Pādişāh-ı baḥr ü ber Sulṭān İbrāhīm Ḫān

Dāver-i ferḫunde-aḫter kām-baḫş u kām-rān

Biñ yigirmi altı Şevvālü’l-mükerreminüñ on ikinci güni bedreḳa-i ṭāli‘-i 

mes‘ūd birle pertev-endāz-ı ṣaḥn-ı sarāy-ı şühūd ve serīr-āverde-i girībān-ı 

vücūd olup serv-i revān-ı ẕāt-ı kerem-simātı ḫār-ı zaḫm-āẟār-ı ṭufūliyyetden 

dāmen-keşān ve vādī-i isti‘dādda ḫırāman olup terbiyet ü ḳabūl mertebe-i 

lā’iḳasınca ḳarīn-i ḫuṣūl olmış idi. Muntaẓır-ı iḳbāl ü baḫt ve müteraḳḳıb-ı 

tāc u taḫt iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inüñ on yedinci Cum‘a güni birāder-i 

mihterleri Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretleri yirlerine mesned-efrūz-ı ḫāḳānī ve 

güher-bend-i nigīndān-ı ‘Oẟmānī ve evreng-i sa‘ādete cülūs-ı iclāl-i erzānī bu-

yurup pertev-i āftāb-ı iḥsān ile ‘ālemi nūrānī itdüklerinde Ṣadrü’d-dīn-zāde 

Rūḥu’llāh Efendi ’nüñ2 zāde-i ṭab‘-ı şerīfleri olan tārīḫ-i laṭīfdür:

1 “Bu yüce silsileyi kulların Rabbi kıyamete kadar uzatsın.”

2 S 92b.
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’Mıṣrā

ا 1   כ ا  ا 

:ve Cem‘ī Meḥemmed Efendi  daḫı bu gūne tārīḫ dimişdür

Mıṣrā‘

Devlet ile eyledi Sulṭān İbrāhīm cülūs2

Māh-ı mezbūruñ yigirmi üçinci Ḫamīs güni ber-resm-i ḳadīm Ḥażret-i 

Ebā Eyyūb-i Enṣārī raḍiya’llāhu ‘anhu Rabbuhu’l-Bārī3 merḳad-i münevverlerin 

ziyāret itdüklerinden ṣoñra ḳılıç ḳuşanup ba‘dehu ‘aẓīm alay ile Edrineḳapu-

sı ’ndan duḫūl ve sarāy-ı ‘ālīlerine nüzūl buyurdılar.

Yigirmi beşinci Sebt güni ber-resm-i me’nūs baḫşāyiş-i cülūs ‘alā-vec-

hi’t-ta‘mīm erbābına tevzī‘ ü taḳsīm olınduḳdan ṣoñra ṣınf-ı ‘ulemāya daḫı ik-

rām ḳaṣdıyla i‘āde-i ḳā‘ide-i ḳadīme buyurup ma‘a’z-ziyāde ‘ale’l-evvel ma‘zūlī-

ne vaẓīfe ve arpalıḳ iḥsān olınmaḳ bābında fermān-ı ‘ālī-şānları ṣādır olmaġın 

Fātiḥatü’l-kitāb mü’eẟẟir-i salṭanat-nāmeleri oldı. 

Yigirmi altıncı Aḥad güni muḳarribān-ı Sulṭān Murād Ḫānī ’den Ḳapudan 

Silaḥdār Muṣṭafā Paşa ’ya Mūsā Paşa  yirine Budun  eyāleti iḥsān olınup yirlerine 

ẟāniyen Deli Ḥüseyn Paşa  ḳapudan oldı ve yevm-i mezbūrda ġalebe dīvānı 

olmaġın Erdel  elçisi pīş-keşleriyle dīvān-ı hümāyūnda dāmen-būs-ı şehriyārī 

ile müşerref olup ḫil‘at iḥsān olındı.

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinüñ beşinci İẟneyn güni müşārun ileyh Silaḥdār 

Muṣṭafā Paşa  Budin’e müteveccih iken Rūmili  eyāleti tevcīh olınup yirleri ẟāni-

yen selefleri Mūsā Paşa’ya muḳarrer ḳılındı. Ve sābıḳān Budin beglerbegisi olan 

İbşīr Muṣṭafā Paşa ’ya Ḫalīl Paşa yirine Özi  eyāleti tefvīż olındı. 

Biñ elli Muḥarrem’inde Ġalaṭa  ḫāricinde Kürkciḳapusı  ḳurbinde bir gice 

āteş peydā olup ḥasebe’l-‘āde vüzerā ve yeñiçeri iṭfāsına iştiġāl üzere iken bi-

emr-i Īzed-i Ẕü’l-celāl Vezīr-i A‘ẓam Ḳara Muṣṭafā Paşa  vaż‘-ı ḳadem itdügi 

1 “Allah, melik İbrahim’i ebedî kılsın.”

س 2 ا  אن ا ى  دو ا ا
3 “Bârî Allah ondan razı olsun.”
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dükkān maḥzeninde olan iki varul barut iṣābet-i āteş ile āsmāna zebāne-keş 

olup paşa-yı ‘ālī-cenāb te’ẟīr-i tāb-ı şu‘le-i barut ile bī-tāb ve üç ay miḳdārı 

üftāde-i pister-i bīmārī vü ıżṭırāb oldı. 

Sene-i merḳūme Ṣafer’inde Öziboġazı ’ndan yedi sekiz miḳdārı Ḳazaḳ  

şayḳası Ḳaradeñiz ’e çıḳup Varna  ve Süzebolı  yalılarına ḳaṣd itdükleri ḫaber 

rikāb-ı hümāyūna vāṣıl olduḳda Ḳapudan Ḥüseyn Paşa  irsāl olınup mezbūrları 

perākende vü perīşān ve bir miḳdārın esīr eyledi.

Sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ yigirmi yedinci ẞülāẟā güni dīvān-ı 

hümāyūnda Naḳḳāş Muṣṭafā Paşa ’ya Mıṣr  eyāleti iḥsān olınmaġla ḫil‘at giy-

dirilüp dāmen-būs-ı şehriyārī ile müşerref olduḳdan ṣoñra biñ ḳırḳ üç [87b] 
tārīḫinden berü Rodos ’da menfī olan Şāhīn Giray ’uñ izālesiyle me’mūr oldı. 

Māh-ı mezbūruñ yigirmi ṭoḳuzıncı Ḫamīs güni pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥaż-

retleri alay ile Dāvūd Paşa Sarāyı ’na teşrīf buyurdılar. 

Sene-i mezbūre Cumāde’l-ūlā’sınuñ beşinci Ḫamīs güni ḍaḥve-i ḳübrāda 

bi-emri’llāhi te‘ālā ‘aẓīm furtuna ile bārān ve ṣā‘iḳa ve yıldırım nāzil olup rūz-

gāruñ şiddetinden Monlā Gürānī  ve Odabaşı  ve Ma‘cūncı  semtlerinde yedi 

sekiz miḳdārı maḥallenüñ cāmi‘ ve ḥammāmlarınuñ ḳurşunlarını ve ḫānele-

rüñ kiremitlerini ref‘ eyleyüp ve ṣaḥrādan süvārīleri ve1 bāġçelerden eşcārı daḫı 

yirlerinden ref‘ itdüginden mā‘adā deryāda olan sefā’inüñ aḥvāli ḫod ziyāde 

mükedder olmaġın cānib-i Ḥaḳ’dan bir ‘alāmet oldı. 

Māh-ı meẕkūruñ yedinci Sebt güni Ḳaraman  beglerbegisi Meḥemmed 

Paşa ’ya Ḥabeş eyāleti virilüp ve sābıḳā Özi beglerbegisi olan Ḫalīl Paşa  ḳub-

be-nişīn oldı. 

On dördinci Sebt gicesi ḳudret-i ilāhī ile nıṣfü’l-leylde iḥrāḳ vāḳi‘ olup Balaṭ  

ve Fenār  ve Fetḥiyye  ve Dıraġman  ve Sulṭān Selīm Ḫān Cāmi‘-i Şerīfi  ḳurbin-

de Çuḳur Bustān ve eṭrāfı bi’l-külliyye muḥteriḳ oldı. Şiddet-i rūzgār olmaġla 

yigirmi dört sā‘at mütemādī olup ba‘dehu bi-‘ināyeti’llāhi te‘ālā mündefi‘ oldı. 

On yedinci ẞülāẟā güni Mīr-āḫūr-ı Evvel Maḳṣūd Aġa ’ya Diyārbekr  eyāleti 

iḥsān olındı. 

Yigirmi birinci Sebt güni silaḥdār-ı ḫāṣṣa Siyāvuş Aġa  vezāret ile ḳapudan-

1 S 93a.
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lıḳ iḥsānıyla mesrūr ve ḳapudan olan Deli Ḥüseyn Paşa  Özi  muḥāfaẓasıyla 

me’mūr oldılar. 

Sene-i merḳūme Ramażān’ınuñ on yedinci güni sikke-i selātīn-pīşīn endāḫ-

te-i ceyb ibṭāl ḳılınup riyāl ġurūş seksen aḳçeye ve esedī ġurūş yetmiş akçeye ve 

altun yüz altmış aḳçeye ve Mıṣr  parası ki nām-ı nāmī-i şehriyārī ile müzeyyen 

olan ceyyid ü cedīd iki yüz aḳçeye tenzīl olınup şehr ü bāzār māl-ā-māl oldı. 

Biñ elli bir Muḥarrem’inde Özi muḥāfıẓı Deli Ḥüseyn Paşa  Azaḳ  istiḫlā-

sıçün ṭaraf-ı berden ser-‘asker ta‘yīn olınup ḫān ve ḳapudan te‘āvüniyle ol 

ḫıdmet edāsına me’mūr olmaġla üç aya ḳarīb terk-i ḥużūr u ḫˇāb ve ḳulel ü 

bürūcını ḍarb-ı ṭōb-ı ḳal‘a-kūb ile efkende-i rūy-ı türāb itmişler iken yine fetḥ 

müyesser olmayup ‘avdet itdiler. 

Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında Ḳırım  ḫānı Bahādır Giray  Azaḳ Seferi ’nden 

marīżen ‘avdet idüp kürsī-i memleketi olan Bāġçesarāy nām maḥalle vuṣūl bul-

duḳda müddet-i ma‘lūme-i eceli ḥulūl idüp manṣıb-ı maḥlūl birāderi Meḥem-

med Giray ’a sezā görildi. 

Ve māh-ı mezbūrda Yeñiçeri Meydānı ’nda olan barut kār-ḫānesinde bī-se-

beb-i ẓāhir āteş peydā olup eṭrāfındaki ḳarīb ü ba‘īd ebniye-i refī‘a müşrif-i 

inhidām ve dīvārlarda olan cāmlar ḫurd ü ḫām oldı. 

Sene-i meẕkūre Ramażān’ınuñ yigirminci gicesi nıṣfü’l-leyde Fenārḳapusı  

dāḫilinde iḥrāḳ vāḳi‘ olup üç sā‘atden ṣoñra münṭefī oldı.

Māh-ı mezbūruñ leyle-i ‘arefesinde Şeh-zāde Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ḥaż-

retleri ṭırāzende-i ḫil‘at-i vücūd ve ḫırāmende-i sāḥa-i şühūd oldılar. 

Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Cüvānḳapucıbaşı Meḥemmed Paşa  Azaḳ 

Ḳal‘ası  istiḫlāṣıçün serdār ta‘yīn olınup berr ü baḥrden ser-‘asker-i ẓafer-eẟer 

irsāl olındı. 

Elli iki Muḥarrem’inde müsteşār-ı devlet-i Murād Ḫānī olan Silaḥdār 

Muṣṭafā Paşa  -ki Rūmili  eyāletinden Ṭımışvar  vilāyetine naḳl olınmış idi- Ed-

rine  bustāncıbaşısı mübāşeretiyle dā’ire-i hestīden dūr oldı. 

Māh-ı mezbūruñ ikinci Sebt güni Şeh-zāde Sulṭān Süleymān  ḥażretleri zī-

ver-efser-i şühūd oldı.

Sene-i mezbūre Ṣafer’inüñ on dördinci güni kār-fermā-yı Īrān  [88a] Şāh 
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Ṣafī  diyār-ı1 ‘ademe vaż‘-ı ḳadem ve sinn-i ẟemāniyyede ‘Abbās Mīrzā  nām fer-

zendi zānū-zen-i evreng-i kişver-i ‘Acem olduġı ḫaberi resīde-i menzile-i taḥḳīḳ 

idügi müsellemdür. 

Sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde Azaḳ Ḳal‘ası ’nda olan küffār-ı ḫāksār firār 

eyleyüp muḳaddemā irsāl olınan Serdār2 Meḥemmed Paşa  ve Piyāle Ketḫudā  

mübāşeretleriyle ḳal‘a-i mezbūre dāḫil-i ḳabża-i tesḫīr ve ‘alā-vechi’l-istiḥkām 

ta‘mīr ḳılınup dizdār ve müstaḥfiẓīn ta‘yīn olındı.

Ve māh-ı merḳūmede Ḳapudan Siyāvuş Paşa  ‘azl olınup bir seneye ḳarīb ol 

maḳāma āḫar kimesne naṣb olınmayup tersāne-i ‘āmire umūrını Vezīr-i A‘ẓam 

Ḳara Muṣṭafā Paşa  bi-nefsihi gördi. 

Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde tersāne-i ‘āmire ketḫudāsı olan Piyāle Ketḫudā 

vezāret ‘unvānınsız ḳapudanlıḳ ḫıdmetine me’mūr oldı.

Ve māh-ı mezbūrda Ḥaleb  vālīsi Naṣūḥ Paşa-zāde Ḥüseyn Paşa ’nuñ ḳatli 

fermān olınduḳda Rūmili  cānibine firār itmekle Edrine  bustāncıbaşısı mübā-

şeretiyle aḫẕ u ḳaṭl olındı. 

Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinüñ beşinci ẞülāẟā güni şādāb-ı riyāż-ı salṭanat 

Şeh-zāde Sulṭān Aḥmed 3 ḥażretleri bustān-ı ‘ālem-i imkānda şüküfte vü ḫandān 

oldı.

Biñ elli üç Ṣafer’inüñ ṭoḳuzıncı güni maḥmiyye-i İstanbul ’da barut-ḫāne 

atılup ḫuddāmından ḳırḳ nefer ādem helāk oldı. 

Sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣofya  vālīsi Fā’iḳ Paşa  re‘āyāya ẓulm ü 

ta‘addīsi sebebiyle Dārü’s-salṭana ’ya iḥżār ve ḳatl olındı.

Sene-i meẕkūre Ramażān’ında ‘Acem şāhı  ‘Abbās Mīrzā  ṭarafından tecdīd-i 

ṣulḥ içün Maḳṣūd Mīrzā  nām elçisi tuḫaf-ı bī-nihāye ile gelüp rikāb-ı hümāyū-

na rūy-māl eyledi. 

Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinüñ yigirmi birinci güni Ṣadr-ı A‘ẓam Ḳara 

Muṣṭafā Paşa , Silaḥdār Yūsuf Paşa ’nuñ ġamzıyla maẓhar-ı ġażab-ı ḫusrevānī 

olduḳda ḫātem-i vekālet-i kübrā Şām vālīsi Sulṭān-zāde Meḥemmed Paşa ’ya 

erzānī görilüp Ken‘ān Paşa  ḳā’im-maḳām oldı.

1 diyār-ı H: deryā-yı S.

2 S 93b.

3 Aḥmed H: Aḥmed Ḫān S.
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Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde vezīr-i a‘ẓam-ı cedīd Meḥemmed Paşa dā-

rü’l-ḫilāfete vuṣūl bulup alay ile şehre duḫūl itdi. 

Biñ elli dört Muḥarrem’inde ṣadr-ı a‘ẓam-ı sābıḳ Ḳara Muṣṭafā Paşa ’nuñ 

müsteşār ve mü’temeni olan Narḫcı Ḥasan Efendi  cezīre-i Rodos ’a nefy ü iclā 

ve ba‘de’l-vuṣūl ḳafes-i cismi murġ-ı rūḥından iḫlā olındı. 

Māh-ı mezbūrda Ḳapudan Piyāle Ketḫudā ’nuñ sefīne-i vücūdı ġavṭa-ḫor-ı 

baḥr-i ḳahr-ı sulṭānī olup manṣıb-ı maḥlūl Rodos  paşası Bekr Paşa ’ya iḥsān ve 

anuñ yiri tersāne ketḫudāsı Kara Ḫˇāce ’ye şāyān görildi.

Sene-i meẕkūre Ṣafer’inde Dārü’s-sa‘āde Aġası Ḫˇāce Sünbül Aġa  ma‘zūl ve 

yirine sarāy-ı ‘atīḳ aġası ‘Abdü’l-ḳādir Aġa  mevṣūl olmış iken irtesi güni Sünbül 

Aġa maḳāmında ibḳā ve ḫalefi Mıṣr ’a iclā olındı.

Sene-i merḳūme Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳapudan Bekr Paşa  manṣıb-ı sābıḳı 

olan Rodos ’a naḳl ü taḥvīl ve Silaḥdār Yūsuf Paşa  ḳapudanlıḳ ile tebcīl ḳılındı. 

Sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sında Ḳırım  ḫānı Meḥemmed Giray  tanẓīm-i 

umūr-ı ḫānīde nā-dürüst tedbīr olmaġla ‘azl ve yirine ḳal‘a-i sulṭānīde maḥbūs 

olan birāder-i kihteri İslām Giray  naṣb olındı.

Ve şehr-i mezbūrda pādişāh-ı ‘ālī-cāh ḥażretleri ecdād-ı bihişt-ma‘ādlarınuñ 

taḫtgāhı olan maḥmiyye-i Edrine ’ye sebük-bār ‘azīmet-i hümāyūn buyurup 

sekizinci güni ol cāy-ı feraḥ-fezā fer-i vücūd-ı bih-būdlarıyla reşk-āver-i fir-

devs-i a‘lā olup ancaḳ beş gün miḳdārı ārām u ḳarār ve istīfā-yı temāşā-yı ṣayd 

u şikār buyurduḳlarından ṣoñra ṭaraf-ı ‘avde mā’il ve maḳarr-ı salṭanatlarına 

vāṣıl oldılar. 

Sene-i mezbūre Receb’inde ḫuld-āşiyān birāder-i mihterleri Sulṭān Murād 

Ḫān ḥażretlerinüñ duḫter-i sa‘d1-aḫterleri Ḳaya Sulṭān  ḥażretlerini Erze-

nü’r-rūm  muḥāfaẓasından ma‘zūl Ṭırnaḳcı Melek Aḥmed Paşa ’ya tezvīc itdiler. 

Māh-ı mezbūrda Dārü’s-sa‘āde Aġası  Sünbül Aġa cānib-i Mıṣr ’a nefy ü iclā 

ve yiri Ṭaşyatar ‘Alī Aġa ’ya sezā görildükden ṣoñra merḳūm [88b] Sünbül Aġa 

cānib-i baḥrden Mekke -i Mükerreme  ḳāḍīsi Burusī Meḥemmed Efendi  ile refīḳ 

olup cezīre-i Rodos ’dan yüz altmış mil miḳdārı ayrılduḳda Malṭa  gemilerine 

1 S 94a.
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rāst gelüp muḥārebeyi iḫtiyār itmeleriyle aġa-yı mezbūr niçe ādemleriyle şehīd 

olup Monlā Efendi birḳaç yüz müselmānlar ile ḳayd-ı esre giriftār olduḳları ḫa-

ber-i muvaḥḥişi ṭab‘-ı şehriyārīyi bī-ḥużūr itmegin aḫẕü’l-intiḳām-mu‘tāddan 

füzūn donanma-yı hümāyūn tedārik olınmaḳ bābında fermān-ı ‘ālī-şān ṣudūrı 

ile yüz ‘aded ḳadırġa ve edevāt-ı kārzār ile pür-bār iki yüzden mütecāviz envā‘-ı 

sefā’in tedāriki itmām olınduḳdan ṣoñra Malṭa  cezīresin tesḫīr mülāḥaẓasıyla 

menşūr-ı ser-‘askerī Ḳapudan Yūsuf Paşa nāmına taḥrīr ve Vezīr Mūsā Paşa  

şeref-i refāḳatiyle tevḳīr olınup biñ elli beş Rebī‘ü’l-evvel’inde bādbān-güşā-yı 

‘azīmet-i baḥr-i sefīd oldılar. Meger Girid  ġazāsı mir’āt-ı mücellā-yı żamīr-i 

münīr-i şehinşāhīde rū-nümā olmaġla mā-fi’l-bāllerin ḳapudan paşaya iẓhār 

eyleyüp erbāb-ı küfr ü ḍalāli iġfāl içün Malṭa Seferi ’ne ‘azīmet olınmaḳ bābın-

da fermān-ı ‘ālī buyurmışlar idi. 

Sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sınuñ beşinci gicesi Sulṭān Bāyezīd Çārşū-

sı ’ndan āteş ẓuhūr eyleyüp ol eṭrāfdan mā‘adā Ḳumḳapu  dāḫiline ve ḫāricine 

irişüp bir şu‘besi Ḳadırġa Limanı ’nda İbrāhīm Ḫān-zāde Sarāyı ’nı güẕār ve 

ṭaraf-ı ġarbīsi Lanġa  bustānında ḳarār eyledi.

Māh-ı mezbūrda ‘asker-i ẓafer-reh-ber Girid  cezīresine kilīd ve ol sāḥile 

taḳrīben altı yedi mil ba‘īd olan Ḥanya  nām ḥiṣār-ı sipihr-medār ṭarafına imā-

le-i licām-ı ‘azīmet idüp ṭop irişür maḥalde ḫayme-zen-i ḳarār olup muḥāṣara-i 

ḥiṣār itdükleri ḫaber-i behcet-eẟeri vāṣıl olduḳdan ṣoñra evāsıṭ-ı şehr-i Receb’de 

peyām-ı fetḥ ü ẓafer dāfi‘-i ıżṭırāb u keder oldı. Eyyūbī Kelīm Çelebi  didügi 

tārīḫdür:

Mıṣrā‘

Alındı ehl-i kibirden biñ elli beşde Girid 1

Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında Budin ’den ma‘zūl Ḥüseyn Paşa  cezīre-i mezbū-

reye güẕār ve Ḳapudan Yūsuf Paşa  pāye-i serīr-i pādişāhīde ḳarār ile me’mūr 

oldı. 

Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Vezīr-i A‘ẓam Meḥemmed Paşa  murab-

ba‘-nişīn-i ṣadr-ı eyvān-ı dīvān iken mühr alınup Defterdār Ṣāliḥ Paşa ’ya teslīm 

olınduḳdan ṣoñra maḳām-ı ṣadr-ı a‘ẓamīde mekīn oldı.

ه כ 1 כ ا  دن  ی ا  ا
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Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ṣadāret-i ‘uẓmādan ma‘zūl olan Meḥem-

med Paşa’ya Nigbolı  ve Bolı  eyāletleri ve ser-‘askerlik ḫil‘ati ilbās olınup Sela-

nik ’e ṭoġrı gitmek üzere tevdī‘-i dergāh-ı ‘ālī eyledi. 

Ve māh-ı mezbūrda vilāyet-i Anaṭolı ’da ṣadme-i ẕelāẕil ile Nāzilli  ḳaṣaba-

sınuñ ekẟer ebniye-i refī‘ası münhedim ve ahālīsinden beş yüz ḳadar kimesne 

mün‘adim oldı. 

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳapudan Yūsuf Paşa  maẓhar-ı ḳahr-ı ḳah-

ramānī ve manṣıb-ı maḥlūle Mūsā Paşa’ya erzānī görilüp nām-zedi olan Fāṭıma 

Sulṭān  ve sākin olduġı sarāy silaḥdārlıḳdan çıḳan Fażlī Paşa ’ya şāyān görildi. 

Biñ elli altı Ṣafer’inde Venedik  ṭarafından1 yigirmi yedi ‘aded pür-sāz u 

seleb müretteb donanması gelüp Boġazḥiṣārı  ḳurbinde Bozcaaṭa ’yı muḥāṣara 

eyledügi ḫaberi vāṣıl-ı sem‘-i hümāyūn olduḳda yigirmi pāre ḳadırġa ile tersā-

ne ketḫudāsı irsāl olınup ve Serdār Meḥemmed Paşa ’nuñ tedārik itdügi ḳırḳ 

ḳadar kayıḳ ile irsāl olınan biñ beş yüz dilīr-i dil-āver aṭa-yı merḳūmeye irişüp 

muḳābele itdüklerinde küffār-ı ḫāksār münhezimen firār itdükleri ḫaber-i beh-

cet-eẟeri vāṣıl oldı.

Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde ṣadr-ı a‘ẓam-ı sābıḳ Serdār Meḥem-

med Paşa  vefāt idüp ḫil‘at-i ser-‘askerī ile Ḥüseyn Paşa’ya tebcīl ve Ḥanya  

muḥāfaẓası Ḳasṭamonı ’dan ma‘zūl ‘Oẟmān Paşa ’ya taḥmīl olındı.

Sene-i mezbūre Ramażān’ında Girid  cezīresinde vāḳi‘ Resmo Ḳal‘ası  ḳur-

binde Ḳalure  nām muḫtaṣar ḳal‘a dār-ı şecā‘at-nihād ihtimāmıyla memālik-i 

İslāmiyye’ye [89a] dāḫil olduġı ḫaberi ve der-‘aḳab māh-ı Şevvāl’de Resmo 

Ḳal‘ası ḳabża-i tesḫīre dāḫil olduġı2 peyām-ı meserret-eẟeri vāṣıl oldı. 

Māh-ı mezbūruñ yigirmi sekizinci güni Gevher Ḫān Sulṭān  ḥażretleri 

Vezīr Ca‘fer Paşa ’ya ‘aḳd-i niḳāḥ olınup şevket ü şükūh ve ḥaşmet-i ebnūh ile 

mekān-ı mu‘ayyenlerine īṣāl olındılar3. 

Biñ elli yedi Şa‘bān’ınuñ on sekizinci İẟneyn güni Vezīr-i A‘ẓam Ṣāliḥ Pa-

şa ’nuñ ṭab‘-ı hümāyūn-ı şehriyārīye muḫālif ba‘ż-ı evżā‘ı ṣudūrıyla ḳatl olınup 

mühr-i ṣadāret Defterdār Aḥmed Paşa ’ya iḥsān olındı. 

1 S 94b.

2 ve der-‘aḳab māh-ı Şevvāl’de Resmo Ḳal‘ası ḳabża-i tesḫīre dāḫil olduġı S: -H.

3 olındılar H: olındı S.
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Sene-i merḳūme Şevvāl’inde Vezīr-i A‘ẓam Aḥmed Paşa ’ya gehvāre-nişīn-i 

dü sāle olan Begḫān Sulṭān  iḥsān olınmaḳ üzere maẓhar-ı iltifāt-ı firāvānī ile 

muḥterem ve ḫalīle-i celīletü’ş-şānları iskān olınan Ḳadırġa Limanı Sarāyı ’na 

vaż‘-ı ḳadem ḳılındı. 

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde perestārān-ı ḥarem-i irem- naẓīrden biri 

müsā‘ade-i baḫt u iḳbāl ile ser-efrāz olup ḥasebe’l-emri’l-‘ālī bir Mıṣr  ḫazīnesi 

mihr ile ‘aḳd-i nikāh olınup ‘umūmen vüzerā ve ‘ulemā ve erkān-ı dīvān ve 

ṭā’ife-i Bektaşiyān ve teberdārān ve bustāniyān Ṭopḳapusı  dāḫilinde Vālide 

Sulṭān Bāġçesi ’nden sarāy-ı hümāyūna īṣāl itmeleri bā‘iẟ-i izdiyād-ı rif‘at olup 

ilā-āḫiri’l-‘ömr “Telli Ḫāṣekī”  dimekle şöhret-şi‘ār olmış idi. 

Biñ elli sekiz Receb’inüñ on yedinci Cum‘a güni mecmū‘-ı ḫalḳ-ı ‘ālem 

Ṣadr-ı A‘ẓam Aḥmed Paşa ’nuñ ḥarekātından dil-gīr olmalarıyla ittifāk ve cem‘iy-

yet eyleyüp vaḳ‘a-i ‘acībe ẓuhūr itmekle ol gün defterdār-ı sābıḳ Meḥemmed 

Paşa  ḫil‘at-pūş-ı ṣadāret-i ‘uẓmā olduġından mā‘adā ṭavā’if-i ‘askerīye iltimāsıy-

la Aḥmed Paşa  maḳtūl ve Rūmili  ḳāḍī-‘askeri bulınan Mülaḳḳab Muṣṭafā  daḫı 

hücūm-ı ‘asker ile dār-ı beḳāya mevṣūl oldı. 

İrtesi -ki māh-ı mezbūruñ on sekizinci Sebt günidür- a‘ẓam-ı şehzādegān-ı 

‘Oẟmānī ve vāriẟ-i tāc u taḫt-ı İlḫānī:

Beyt

Şehenşāh-ı deryā-dil ü kān-ı yesār1

Peder-ber-peder ḫusrev-i tācdār

es-Sulṭān ibn es-Sulṭān es-Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ibn es-Sulṭān İbrāhīm 

Ḫān ḥażretleri serīr-i ‘ālem-maṣīre nişist-i iclāl-i erzānī buyurup vālid-i ‘ālī-şān-

ları Sulṭān İbrāhīm Ḫān  ḥażretleri birḳaç gün ‘uzlet ü inzivā iḫtiyār itdükle-

rinden ṣoñra māh-ı merḳūmuñ yigirmi ṭoḳuzıncı Erba‘ā güni ‘āzim-i gülzār-ı 

cinān ve vāṣıl-ı2 raḥmet-i Raḥmān oldılar. Na‘şları Bābü’s-sa‘āde  öñine iḥżār ve 

muḳtedāları olan Ḥüseyn Efendi imām iḫtiyār olınup ba‘de edā’i’ṣ-ṣalāt ḥa-

rem-i Cāmi‘-i Ayaṣofıyya-i Kebīr ’de ‘amm-ı mükerremleri Sulṭān Muṣṭafā Ḫān  

merḥūm cenbinde mütevārī-i ḫāk-i ‘ıṭrnāk oldılar. 

1 Bu mısrada vezin aksamaktadır.

2 S 95a.
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Pādişāh-ı merḥūm ekrem-i ḫavāḳīn-i Rūm, sulṭān-ı sa‘ādet-nihād, ḫāḳān-ı 

kerem-mu‘tād, mālik-i ḥüsām-ı salṭanat, vāriẟ-i vāḥid-i devlet olup ‘ināyet-i 

ezelī ve himāyet-i Lem-yezelī ile evḳāt-ı şerīfeleri sūr-ı pür-sürūr üzre mürūr u 

‘ubūr itmiş idi.

Müddet-i Salṭanatları

Sekiz sene ṭoḳuz ay. 

Müddet-i ‘Ömr-i ‘Azīzleri

Otuz bir sene ve ṭoḳuz ay ve on altı gün vāḳi‘ olmış idi. 

Āẟār-ı Ḫayriyyelerinden

Cezīre-i Girid ’de zamān-ı sa‘ādetlerinde fetḥ olan ḳılā‘ada müte‘addid cā-

mi‘leri vardur. 

Evlād-ı Girāmīleri

Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ve Sulṭān Süleymān Ḫān  ve Sulṭān Aḥmed Ḫān  

ḥażāratı ki tevāli ve tertīb üzre vāriẟ-i taḫt u tāc-ı cihān-gīrī olmışlardur. İn-

şā’a’llāhu te‘alā ṭabaḳalarında ‘ale’t-tertīb ve’t-tafṣīl ẕikr olınurlar.

Sulṭān Murād  vilādeteş fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1053, vefāteş fī 6 Ẕi’l-

ḳa‘de sene 1053. 

Sulṭān Selīm  vilādeteş fī-10 Muḥarrem sene 1054, vefāteş fī 1 Cumāde’l-ūlā 

sene 1082. 

Sulṭān ‘Oẟmān  vilādet fī 20 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1054, vefāteş fī 16 Rebī‘ü’l-ev-

vel sene 1056. 

Sulṭān Cihān-gīr  vilādeteş fī 6 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1056, vefāteş fī 6 Muḥarrem 

sene 1058. 

Sulṭān Bāyezīd  vilādeteş fī 15 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1056, vefāteş fī-Receb sene 

1057. 

Sulṭān Orḫan  vilādeteş fī-Ramażān sene 1058 [89b] vefāteş fī-Muḥarrem 

sene 1060.
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Erkān-ı Devlet-i ‘Aliyyeleri

Vüzerā-yı ‘İẓām

Ḳara Muṣṭafā Paşa 

Ḳara Muṣṭafā Paşa. Arnavud aṣıllıdur. Ocaḳ aġalarından Ḳara Ḥasan 

Aġa ’ya ḫıdmet ile ṣolaḳ olup ba‘de zamān yolıyla çorbacılıḳdan ḫāṣekī olup biñ 

otuz sekiz Receb’inde ṭurnacı olmış idi. Ḳırḳ Muḥarrem’inde Ḥasan Aġa yiri-

ne ṣamṣūncıbaşı olup sene-i meẕkūre Ṣafer’inde ‘Alī Aġa yirine zaġarcıbaşılıḳ 

tevcīh olınup ḳırḳ iki Ramażān’ında selefi yirine ketḫudābeg olmış idi. Ḳırḳ 

üç Cumāde’l-āḫire’sinde sekbānbaşılıġa naḳl olınup ḳırḳ dört Ramażān’ında 

Meḥemmed Aġa yirine yeñiçeri aġalıġı iḥsān olındı. Ḳırḳ beş Receb’inde Deli 

Ḥüseyn Paşa  yirine ḳapudan, ḳırḳ altı Ramażān’ında Bayram Paşa  yirine İs-

tanbul  ḳā’im-maḳāmı olduḳda ḳapudanlıḳ ile ikisini cem‘ eyledi. Ḳırḳ sekiz 

Muḥarrem’inde mülāzım-ı ḫıdmet-i rikāb-ı devlet-intisāb olup sene-i mezbūre 

Şa‘bān’ında Baġdād  muḥarebesinde Ṭayyār Meḥemmed Paşa  şehīd olduḳda 

mühr-i şerīf ile teşrīf olındı. Elli üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinüñ yigirmi birinci güni ḥase-

be’l-emri’l-‘ālī noḳṭa-i vücūdı ṣafḥa-i şühūddan nā-būd itdirilüp Barmaḳḳapu  

ḳurbinde i‘dād eyledügi türbede defn olındı. 

Vezīr-i mezbūr müdebbir-i umūr-ı cumhūr, kemān-keş ü tīr-endāz ve 

emẟāli miyānında mümtāz idi. 

Āẟār-ı ḫayriyyesinden medfeni ḳurbinde ḥücerāt-ı ‘adīdeyi müştemil bir 

medrese-i laṭīfe binā itdüginden mā‘adā Ġalaṭa ’da Ḳurşunlı  Maḥzen ’e muṭṭaṣıl 

olan kenīsāyı cāmi‘ itmişdür ve Toḳat  ile Sivas  beyninde vāḳi‘ Meḥemmed Pa-

şa ’nuñ ḫarāb ḫānını tecdīd eyleyüp ve ḳurbinde bir cāmi‘ ve bir ḥammām daḫı 

bīnā itmekle eṭrāfında1 birḳaç yüz ḫāne peydāsıyla ma‘mūr ve “Sivas Yeñişehri”  

dimekle meşhūr olmışdur ve maḥmiyye-i Edrine ’de ḫarāba müşrif olan Miḫal 

Köprüsi ’n yigirmi biñ ġuruş ṣarfıyla ta‘mīr ü teşyīd ve Çorlı  ḳaṣabası ḳurbinde  

vāḳi‘ aġac cisri ṭaşdan binā ve tecdīd itdi ve İstanbul  ve Üsküdar ’da çeşmeler 

icrā ve bunuñ emẟāli niçe eẟer peydā eylemişdür.

1 S 95b.
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Sulṭān-zāde1 Meḥemmed Paşa  [Cüvānḳapucıbaşı]

Meḥemmed Paşa. “Sulṭān-zāde”  dimekle meşhūrdur. ‘Aṣr-ı Sulṭān Süley-

mān Ḫānī’de vezīr-i a‘ẓam ve dāmād-ı şehinşāh-ı mükerrem olan ṣāḥibü’l-ḫay-

rāt Rüstem Paşa  evlādındandur. Biñ otuz tārīḫinde ḥarem-i hümāyūnda ḫāṣ 

oṭadan ḳapucıbaşılıḳ ile çıḳduġı ‘unfuvān-ı şebābda olmaġla “Cüvānḳapucıba-

şı”   ‘unvānıyla daḫı ma‘rūf olmış idi. Ba‘dehu ḳubbe-nişīn-i vezīr-i güzīn olup 

biñ ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Deli Ḥüseyn Paşa  yirine Mıṣr  vālīsi oldılar. 

Elli Ṣafer’inde ma‘zūl olduḳdan ṣoñra elli bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Azaḳ istiḫlāṣıçün 

serdār ta‘yīn olındılar. Ba‘de ḳażā’i’l-vaṭar me’ẕūnen āsitāneye gelüp elli üç Re-

ceb’inde ‘Oẟmān Paşa yirine vālī-i Şām, sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳara 

Muṣṭafā Paşa  yirine mühr-i vezāret irsāliyle ikrām olındılar. Elli beş Şevvāl’in-

de ‘azl ve maḳām-ı ṣadāret-i ‘uẓmāya Ṣāliḥ Paşa vaṣl olındı. Sene-i meẕkūre 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Nigbolı  ve Bolı  eyāletleri ile  Girid  cezīresine ser-‘asker ta‘yīn 

olınmışlar idi. Elli altı Cumāde’l-āḫire’si selḫinde intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya 

irtiḥāl eyledüklerinde na‘şı cānib-i baḥrden medīne-i Üsküdar ’a getürülüp 

merkez-i dā’ire-i velāyet Hüdāyī Maḥmūd Efendi  ḥażretlerinüñ mezār-ı maġ-

firet-medārları civārında i‘dād itdügi merḳad-i pür-envārda rū-nihāde-i ḫāk-i 

siyāh oldı Sinni erba‘īni mütecāviz idi. 

Paşa-yı mezbūr ḥilm ü vaḳār ile meşhūr idi. 

Ṣāliḥ Paşa [90a] 

Ṣāliḥ Paşa. Bosneviyyü’l-aṣldur. Defterdār-ı bülend-iştihār olan Muṣṭafā 

Paşa ḫıdmetine vāṣıl ve ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād küttāb-ı dīvān-ı sulṭānī zümre-

sine dāḫil olup ḫıdemāt-ı dīvāniyyeden niçe ḫıdmetde istiḫdām olınmış idi. 

Biñ ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde süvārī muḳābeleciligi i‘ṭā olınup ḳırḳ dört Receb’inde 

resm-i berevāt ve aḥkām-ı defter emāneti tefvīż olındı. Ḳırḳ altı Ẕi’l-ḥicce’sinde 

maṭbaḫ-ı ‘āmīre emīni olmışlar idi. Elli Muḥarrem’inde tersāne-i ‘āmire emāne-

tine menḳūl, elli bir Muḥarrem’inde ḳapucılar ketḫudālıġına mevṣūl olup se-

ne-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde mīr-āḫūr-ı kebīr oldılar. Elli dört Muḥarrem’inde 

1 Sulṭān-zāde  S: -H.
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Voynuḳ Aḥmed Aġa  yirine yeñiçeri aġalıġı iḥsān olınup sene-i mezbūre Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde ta‘yīn-i ḫavāṣ ile vezāret virilüp ḳubbe-nişīn olmışlar idi. Sene-i 

meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣūfī Meḥemmed Paşa  yirine vezāretle defterdār-

lıḳ manṣıbı sezāvār görilüp elli beş Şevvāl’inde Sulṭān-zāde Meḥemmed Paşa  

yirine mesned-ārā-yı ṣadāret-i ‘uẓmā oldılar. Elli yedi Şa‘bān’ında maẓhar-ı 

ḳahr-ı ḳahramānī olmaġla terk-i ‘ālem-i fānī idüp medīne-i Üsküdar ’da defn 

olındılar. Sinni ‘ıkd-ı rābi‘a mütenāhī idi. 

Paşa-yı mezbūr seḫā vü kerem ile meşhūr idi.

Aḥmed Paşa 

Aḥmed Paşa. İstanbul ’da Ṭavşanṭaşı  ḳurbinde sākin bir sipāhīnüñ ferẕendi 

olup ibtidā-yı ḥālinde ṣan‘at-ı kitābete raġbet1 ve vādī-i inşāda taḥṣīl-i mahā-

ret itdükden ṣoñra tīz-destligi cihetinden Defterdār ‘Ömer Efendi  zamānında 

dīvān-ı hümāyūn kātibleri zümresine ilḥāḳ olınup ḫıdmetinde pesendīde ol-

maġla Ḳara Muṣṭafā Paşa  vezāretinde teẕkireci-i evvel ta‘yīn olınmış idi. Ba‘de-

hu mevḳūfātcı ve defter-emīni olup biñ elli altı Ramażān’ında Mūsā Paşa  yirine 

defterdār, elli yedi Şa‘bān’ında Ṣāliḥ Paşa  yirine ṣadāret-i ‘uẓmā ile kāmkār ol-

mış iken biñ elli sekiz Receb’inde vāḳi‘ vaḳ‘a güni terk-i cāme-i ḥayāt-ı müs-

te‘ār itdürülüp mesned-i ṣadāretde Ṣūfī Meḥemmed Paşa  ḳarār eyledi.

Vezīr-i mezbūr şiddet-i tehevvür ile meşhūr, ḫayr u şerre ḳādir, merd-i 

bahādır idi.

Ṣūfī Meḥemmed Paşa 

Ṣūfī Meḥemmed Paşa . Cülūs-hümāyun-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī’den bir 

gün muḳaddem Aḥmed Paşa yirine ṣadr-ı a‘ẓam olup devlet-i Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī  bunuñ zamānında ḫatm oldı. 

Meşāyiḫ-ı İslām

Yaḥyā Efendi,  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de müftī bulundılar. 

Māte fī 18 Ẕi’l-hicce sene 1053. 

1 S 96a.
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Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  ṣadāret-i Rūm ’dan ma‘zūl iken müftī olup 

ba‘dehu müteḳā‘id oldılar. Fī 29 Ẕi’l-ḥicce sene 1055. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  ṣadr-ı Rūm ’dan müteḳā‘id iken müftī olup ba‘dehu 

māte fī 21 Rebī‘ü’l-evvel sene 1057. 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  ṣadr-ı Rūm ’dan müteḳā‘id iken müftī olup zamānın-

da cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı. 

Ṣudūr-ı ‘Asākir-i Rūmili 

‘Īsā Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Rūmili  [90b] ṣadrı 

bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 16 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1049. 

Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  ẟāniyen mesned-nişīn-i ṣadāret-i Rūm  olup 

ba‘dehu müteḳā‘id oldı. Fī 8 Cumāde’l-ūlā sene 1051. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  Anaṭolı ’dan Rūm’a naḳl olınup ba‘dehu ‘azl olındı1. 

Fī 7 Rebī‘ü’l-evvel sene 1054. 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  Anaṭolı ’dan müteḳā‘id iken ṣadr-ı Rūm  

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 4 Şevvāl sene 1055. 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  Anaṭolı ’dan müteḳā‘id iken ṣadr-ı Rūm  olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī 11 Receb sene 1056. 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  Anaṭolı ’dan Rūm’a naḳl olınup ba‘dehu mü-

teḳā‘id oldılar. Fī 12 Ẕi’l-ḥicce2 sene 1056. 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  ẟāniyen ṣadr-ı Rūm  olup ba‘dehu mü-

teḳā‘id oldılar. Fī 18 Cumāde’l-ūlā sene 1057. 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  ẟāniyen ṣadr-ı Rūm  olup ba‘dehu müteḳā‘id 

oldı. Fī 23 Şevvāl sene 1057. 

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Anaṭolı ’dan müteḳā‘id iken ṣadr-ı Rūm  

olup ba‘dehu ‘azl olındılar. Fī-ġurre-i Rebī‘ü’l-evvel sene 1058.

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  Ġalaṭa’dan munfaṣıl iken  ṣadr-ı Rūm  olup ba‘de-

hu müteḳā‘id oldılar. Fī 14 Cumāde’l-ūlā sene 1058. 

1 olındı H: olındılar S.

2 Ẕi’l-ḥicce H: Ẕi’l-ḳa‘de S.
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Mülaḳḳab Muṣṭafā Efendi  İstanbul ḳāḍīsi iken  ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olınup 

yevm-i cülūs-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī’de diyār-ı ‘ademe gönderildi. Fī 18 

Receb sene 1058.

Ṣudūr-ı ‘Asākir-i Anaṭolı 

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī ’de Anaṭolı ṣadrı  bulınup ba‘dehu müteḳā‘id oldılar. Fī 16 Ẕi’l-ḳa‘de sene 

1049. 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  ẟāniyen Anaṭolı ṣadrı    olup ba‘dehu ṣadr-ı Rūm ’a 

naḳl olındılar. Fī 8 Cumāde’l-ūlā sene 1051. 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  İstanbul  ḳāḍīsi iken Anaṭolı  ṣadrına1 naḳl olınup 

ba‘dehu müteḳā‘id oldılar. Fī 12 Rebī‘ül-evvel sene 1054. 

Cinci Ḥüseyn Efendi  İstanbul  pāyesiyle Ġalaṭa  ḳāḍīsi iken ṣadr-ı Anaṭolı ’ya 

naḳl olınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Rebī‘ü’l-evvel sene 10562. 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  İstanbul ’dan ma‘zūl iken ṣadr-ı Anaṭolı  olup 

ba‘dehu ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olındılar. Fī 11 Receb sene 1056.

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  ẟāniyen Anaṭolı  ṣadrı olup ba‘dehu mü-

teḳā‘id oldılar. Fī 13 Şevvāl sene 1056. 

Cinci Ḥüseyn Efendi  ẟāniyen Anaṭolı  ṣadrı olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġur-

re-i Cumāde’l-ūlā sene 1057. 

İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken Anaṭolı ṣadrı  

olup ba‘dehu müteḳā‘id oldı. Fī 4 Cumāde’l-ūlā sene 1057. 

Cinci Ḥüseyn Efendi  ẟāliẟen Anaṭolı ṣadrı  olup ba‘dehu müteḳā‘id oldı. Fī 

14 Cumāde’l-ūlā sene 1057. 

İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  ẟāniyen Anaṭolı  ṣadrı  olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Receb sene 1057.

Cinci Ḥüseyn Efendi  rābi‘an Anaṭolı ṣadrı  olup ba‘dehu müteḳā‘id oldı. 
[91a] Fī 12 Receb sene 1057. 

1 S 96b.
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İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  ẟāliẟen Anaṭolı ṣadrı  olup ba‘dehu 

müteḳā‘id oldı. Fī 22 Muḥarrem sene 1058. 

Ḥanefī Meḥemmed Efendi  Edine’den ma‘zūl iken Anaṭolı ṣadrı  olup ba‘de-

hu müteḳā‘id oldı Fī 10 Cumāde’l-ūlā sene 1058.

Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  İstanbul ’dan müteḳā‘id iken Anaṭolı ṣadrı  

olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Dārü’s-salṭana 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de İstanbul  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu Anaṭolı  ṣadrına naḳl olındı. Fī 8 Cumāde’l-ūlā sene 

1051. 

Nā’ib Meḥemmed Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken İstanbul  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 5 Cumāde’l-ūlā sene 1052. 

Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken İs-

tanbul  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 25 Cumāde’l-ūlā sene 1053. 

Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken İstanbul  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 22 Ṣafer sene 1054.

Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken İstanbul  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 221 Rebī‘ü’l-evvel sene 1055. 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken İstanbul  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 242 Şevvāl sene 1055.

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  Edrine  ḳāḍīsi iken İstanbul ’a naḳl olı-

nup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 10 Receb sene 1056. 

Bolevī Muṣṭafā Efendi  Edrine  ḳāḍīsi iken İstanbul ’a naḳl olınup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-ġurre-i Rebī‘ü’l-evvel sene 1057. 

Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  Ġalaṭa  ḳāḍīsi iken İstanbul ’a naḳl olınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 22 Şevvāl sene 1057.

Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken İstanbul  ḳāḍī-

si olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1058. 

1 22 H: 12 S.

2 24 H: 14 S.
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Mülaḳḳab Muṣṭafā Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken İstanbul  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olındı. Fī 14 Cumāde’l-ūlā sene 1058.

Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken İstanbul  

ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl oldı. Fī 19 Receb sene 1058. 

Nuḳabā-yı Eşrāf

Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān1 İbrāhīm 

Ḫānī’de naḳībü’l-eşrāf bulınup ba‘dehu fevt oldı. Fī 10 Muḥarrem sene 1057.

Seyrek-zāde Seyyid Yūnus Efendi  Edrine ’den ma‘zūl iken Anaṭolı  pāyesi  

żamīmesiyle naḳībü’l-eşrāf olup ba‘dehu ‘azl olındılar. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1057.

Müşārun ileyh Anḳaravī Efendi Maḫdūmı Seyyid Meḥemmed Efendi  

Medīne-i Münevvere ’den ma‘zūl iken naḳībü’l-eşrāf olup zamānında cülūs-ı 

hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Mekke-i Mükerreme 

‘Acem İsḥāḳ Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Mekke -i 

Mükerreme  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1051.

Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi 

iken Mekke  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1053.

Şemsü’d-dīn Efendi  Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi iken Mekke ’ye naḳl olınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1054.

Beyāżī Ḥasan Efendi  İstanbul Vālidesi Medresesi  müderrisi iken Mekke  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1056.

Necātī-zāde Meḥemmed Efendi Baġdād’dan ma‘zūl iken Mekke ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī ġurre-i Muḥarrem sene 1057.

İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  Ḳuds’den ma‘zūl iken Mekke  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1058.

Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  Ḥaleb  ḳāḍīsi iken Mekke ’ye naḳl olınup zamā-

nında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed [91b] Ḫānī vāḳi‘ oldı.

1 S 97a.
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Ḳużāt-ı Edrinetü’l-maḥmiyye

Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān 

İbrāhīm Ḫānī ’de maḥmiyye-i Edrine  ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. 

Fī-Şevvāl sene 1049.

Monlā Aḥmed-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Edri-

ne  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1051.

Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu fevt oldı. Fī-Receb sene 1051.

Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  Eyyūb ḳāḍīsi iken Edrine ’ye naḳl olı-

nup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 101 Cumāde’l-ūlā sene 1052.

Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 11 Ṣafer sene 1054.

Bahāyī Meḥemmed Efendi  Şām ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 12 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1054.

Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Burusa  ḳāḍīsi iken Edrine ’ye naḳl olı-

nup ḳable’ż-żabṭ ma‘zūl oldı. Fī 15 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1054.

Bosnevī Şa‘bān Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 12 Cumāde’l-ūlā sene 1055.

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  Belġrad  ḳāḍīsi iken Edrine ’ye naḳl olı-

nup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 242 Şevvāl sene 1055. 

İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Selanik  ḳāḍīsi iken Edrine ’ye naḳl olı-

nup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 20 Rebī‘ü’l-evvel sene 1056.

Bolevī Muṣṭafā Efendi  Burusa  ḳāḍīsi iken Edrine ’ye naḳl olınup ba‘dehu 

İstanbul ’a naḳl olındı. Fī 10 Receb sene 1056.

Ḥanefī Meḥemmed Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 24 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Kebīrī Meḥemmed Efendi  Ġalaṭa ’dan ma‘zūl3 iken Edrine  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 22 Şevvāl sene 1057.

1 10 S: -H.

2 24 H: 14 S.

3 S 97b.
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Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 20 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1058.

Muṣṭaliḥ-zāde Meḥemmed Efendi  Baġdād ’dan ma‘zūl iken Edrine  ḳāḍīsi 

olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Burusatü’l-maḥrūsa

Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī ’de maḥrūsa-i Burusa  ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī-Şevvāl 

sene 1049.

Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  Ġalaṭa ’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1050.

Vardarī Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Burusa  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1051.

Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  Ġalaṭa  ḳāḍīsi iken Burusa ’ya naḳl olı-

nup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1052.

Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ma‘zūl oldı. Fī 20 Şa‘bān sene 1052.

Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu Edrine  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 12 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1054.

‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  Şām’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 21 Rebī‘ü’l-evvel sene 1055.

Bolevī Muṣṭafā Efendi  ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi  müderrisi iken Burusa  

ḳāḍīsi [92a] olup ba‘dehu Edrine  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 20 Rebī‘ü’l-evvel sene 

1056.

İdrīs Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī-ġurre-i Receb sene 1056.

Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Burusa  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i1 Muḥarrem sene 1057.

1 ġurre-i H: -S.
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Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Teẕkireci Mūsā Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḥicce sene 1057.

Ṣarı ‘Alī-zāde Meḥemmed Efendi  Ḳara Muṣṭafā Paşa Medresesi  müderrisi 

iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1058.

Beyānī Aḥmed Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Burusa  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-

cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Mıṣru’l-Ḳāhire

Bosnevī Şa‘bān Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Mıṣr  

ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  Ġalaṭa ’dan ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1051.

Aḥmed Şihāb Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḳa‘de sene 1051.

Ḥanefī Meḥemmed Efendi  Medīne ’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1053.

Teẕkireci Mūsā Efendi  Baġdād ’dan ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1054.

Memek-zāde Muṣṭafā1 Efendi  Ḳuds  ḳāḍīsi iken Mıṣr ’a naḳl olınup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1054.

Anḳaravī Es‘ad Efendi  Ḳuds’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1055.

Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Ġalaṭa  ḳāḍīsi iken Mıṣr ’a naḳl 

olınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḥicce sene 1055.

Bustān-zāde Aḥmed Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 21 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1056.

1 S 98a.
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Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  İstanbul ’dan ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-ġurre-i1 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1056.

Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Emīn Efendi  Ḥaleb  ḳāḍīsi iken Mıṣr ’a naḳl 

olınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 4 Şa‘bān sene 1057.

Raḥmetu’llāh Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Şām  

ḳażāsına naḳl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1058.

Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  Ḳuds ’den ma‘zūl iken Mıṣr  ḳāḍīsi olup 

ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Şām-ı Şeref-encām 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Şām 

ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūd ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  İstanbul  Vālidesi Medresesi  müderrisi iken Şām 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Receb sene 1051.

Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Ḥaleb  ḳāḍīsi iken Şām’a naḳl olınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şa‘bān sene 1052.

Atlu Dāvūd Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī-Ṣafer sene 1054.

Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  Medīne ’den ma‘zūl iken Şām ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Receb sene 1055.

Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Şām 

ḳāḍīsi olup [92b] ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 15 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1056.

Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Şām ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 26 Receb sene 1056.

Mülaḳḳab Muṣṭafā Efendi  Rūmili  ḳużātından iken Şām ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 24 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Fetvā-emīni Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Şām 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1058.

1 ġurre-i S: -H.
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Raḥmetu’llāh Efendi  Mıṣr  ḳāḍīsi iken Şām’a naḳl olınup ba‘de’l-cülūs ẟāni-

yen Mıṣr’a naḳl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Medīnetü’l-münevvere 

Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de 

Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem 

sene 1052.

Şemsü’d-dīn Efendi  Edrine ’de Sulṭān Selīm Medresesi  müderrisi iken 

Medīne ḳāḍīsi olup ba‘dehu Mekke -i Mükerreme ’ye naḳl olındı. Fī-ġurre-i 

Muḥarrem sene 1053.

Celeb Mūsā Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Medīne ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1055.

Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Medīne 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1056.

Anḳaravī Naḳīb-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Ḳuds ḳāḍīsi iken Medī-

ne’ye naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1057.

Seyrek-zāde Seyyid ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Baġdād ’dan ma‘zūl iken Medīne 

ḳāḍīsi olup1 ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene1058.

Muṭahhar Efendi2 Dāmādı Aḥmed Efendi  Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  mü-

derrisi iken Medīne  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥem-

med Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Ḳuds-i Şerīf 

Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de 

Ḳuds-i Şerīf  ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Anḳaravī Es‘ad Efendi  Ḥaleb  ḳāḍīsi iken Ḳuds’e naḳl olınup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1050.

İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  Ḳalender-ḫāne Medresesi  müderrisi iken 

Ḳuds ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1052.

1 S 98b.

2 Efendi S: -H.
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Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḳuds 

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1054.

Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  Ḫāḳāniyye-i Vefā  Medresesi  müderrisi 

iken Ḳuds ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i1 Receb sene 1055.

Anḳaravī Naḳīb-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Anḳara ’dan ma‘zūl iken 

Ḳuds ḳāḍīsi olup ba‘dehu Medīne’ye naḳl olındı. Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 

1056.

Taḳıyyü’d-dīn Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḳuds ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī 15 Receb sene 1056.

Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  Şām  ḳāḍīsi iken Ḳuds’e naḳl olınup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 22 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Ṣadrü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Ḳuds ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ramażān sene 1057.

Martolos-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  Sinob ’dan ma‘zūl iken Ḳuds ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1058.

Uzun Sa‘dī Efendi  Ḫāḳāniyye-i Vefā Medresesi  müderrisi iken Ḳuds ḳāḍīsi 

olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Ḥalebü’ş-şehbā 

Anḳaravī Es‘ad Efendi  cülūs-ı [93a] hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de 

Ḥalebü’ş-şehbā  ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsına naḳl olındı. 

Fī-Şevvāl sene 1049.

Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  Süleymāniyye Medresesi  mü-

derrisi iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu İzmir  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Receb 

sene 1050.

Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi 

iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Şām’a naḳl olındı. Fī-Şa‘bān sene 1051.

Fetvā-emīni Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  Ayaṣofıyya Medresesi  müderrisi 

iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1053.
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Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḥaleb  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 15 Receb sene 1054.

Raḥmetu’llāh Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Ḥaleb  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 25 Receb sene 1055.

Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  Şeh-zāde Medresesi  müderrisi iken Ḥaleb  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1056.

“Fāżıl Monlā Çelebi ” dimekle şehīr Āmidī ‘Alī Efendi  Diyārbekr ’den ma‘zūl 

iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ẟāniyen Diyārbekr’e naḳl olındı. Fī 31 Receb 

sene 1056.

Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Emīn Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Ḥaleb  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu Mıṣr  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḥicce sene 1056.

Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  Yeñişehr ’den ma‘zūl iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Şa‘bān sene 1057.2

Bustān-zāde Aḥmed Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Ḥaleb  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḥicce sene 1057.

‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  Diyārbekr ’den ma‘zūl iken Ḥaleb  ḳāḍīsi 

olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Selanik 

Aḥmed Şihāb Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Selanik  

ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Filibe ’den ma‘zūl iken Selanik  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 27 Receb sene 1051.

Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderri-

si iken Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.3 Fī-ġurre-i Cumāde’l-ūlā sene 

1053.

İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi 

iken Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 25 Cumāde’l-ūlā sene 1054.

1 3 H: 17 S.

2 S 99a.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Müfettiş Aḥmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Selanik  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Cumāde’l-ūlā sene 1055.

İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  ẟāniyen Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

Edrine ’ye naḳl olındı. Fī-ġurre-i Şevvāl sene 1055.

Bosnevī Bālī Efendi  Temürḳapu’da Aḥmed Paşa Medresesi müderrisi iken 

Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Cumāde’l-ūlā sene 1056.

Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Selanik  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 15 Şa‘bān sene 1056.

Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Ḳāsım Paşa Medresesi  müderrisi iken 

Selanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 14 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Kūsec Yaḥyā Efendi  İstanbul ’da Vālide Sulṭān Medresesi  müderrisi iken Se-

lanik  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı1. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḥicce sene 1057.

Başmaḳcı Meḥemmed Efendi  Filibe ’den ma‘zūl iken Selanik  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 15 Muḥarrem sene 1058.

Ṣıyāmī Efendi  Filibe  ḳāḍīsi iken Selanik ’e naḳl olınup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl 

oldı. [93b] Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Yeñişehr-i Fenār 

Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḥānī’de 

Yeñişehr-i Fenār  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1050.

Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  Ḳuds’den ma‘zūl iken Yeñişehr  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı.2 Fī-Şa‘bān sene 1052.

Bustān-zāde Aḥmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Yeñi-

şehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1054.

Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  Ayaṣofıyya Medresesi  müderrisi iken Yeñi-

şehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı3. Fī 7 Receb sene 1055.

Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken 

Yeñişehr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 17 Receb sene 1056.

1 ma‘zūl oldı H: ‘azl olındı S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Mūsā Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Yeñişehr  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 4 Şa‘bān sene 1057.

Beyānī Aḥmed Efendi  Ayaṣofıyya Medresesi  müderrisi iken Yeñişehr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı1. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1057.

Başmaḳcı-zāde Nūḥ Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Yeñişehr  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1058.

Seyyid Ṣāliḥ Efendi Erzenü’r-rūm ’dan ma‘zūl iken Yeñişehr  ḳāḍīsi olup 

ba‘de’l-cülūs ma‘zūl oldı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Ġalaṭa 

Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm2 

Ḥānī’de Ġalaṭa  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ẟāniyen Eyyūb ḳażāsı na naḳl olındı. 

Fī-Şevvāl sene 1050.

Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  Selanik ’den ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu Burusa ’ya naḳl olındı. Fī-Şevvāl sene 1051.

Fikrī Aḥmed Efendi  İstanbul ’da Vālide Sulṭān Medresesi  müderrisi iken 

Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1052.

Cinci Ḥüseyn Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Anaṭolı ’ya ṣadrına naḳl olındı. Fī-ġurre-i Rebī‘ü’l-āḫir sene 1054.

Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Ġalaṭa  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu Mıṣr ’a naḳl olındı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1055.

Kebīrī Meḥemmed Efendi  ẟāniyen Üsküdar ’dan ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı.3 Fī-Ṣafer sene 1056.

İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  Ḫadīce Sulṭān Medresesi  müderrisi iken Ġa-

laṭa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şa‘bān sene 1056.

Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  Mıṣr ’dan ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu İstanbul ’a naḳl olındı. Fī-ġurre-i Rebī‘ü’l-evvel sene 1057.

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 S 99b.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.



568 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  Üsküdar ’dan ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1057.

Ece Ya‘ḳūb Efendi  Üsküdar ’dan ma‘zūl iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1058.

‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi  İstanbul ’da Vālide Sulṭān Medre-

sesi  müderrisi iken Ġalaṭa  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān 

Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı İzmir 

Celeb Mūsā Efendi  ẟāniyen cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de İz-

mir  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1049.

Atlu Dāvūd Efendi  ẟāniyen İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Gümülcine  ḳażāsına 

naḳl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1050.

Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken İz-

mir  ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Receb sene 1050.

Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh [94a] Efendi  Ḥaleb  ḳāḍīsi iken İz-

mir ’e naḳl olınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1051.

Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  Süleymāniyye Medresesi  mü-

derrisi iken İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Şa‘bān sene 1052.

Celeb Muṣṭafā Efendi  Şeh-zāde Medresesi  müderrisi iken İzmir  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 121 Ṣafer sene 1054.

Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  Üsküdar Vālidesi Medresesi  müderrisi iken 

İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Receb sene 1055.

‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  Burusa ’dan ma‘zūl iken İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 27 Şevvāl sene 1055.

‘Acem Meḥemmed Efendi  Eyyūb ḳāḍīsi iken İzmir ’e naḳl olınup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1056.

Aḳçeli Ebū Bekr-zāde Muṣṭafā Efendi  Güzelḥiṣār ’dan ma‘zūl iken İzmir  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 17 Receb sene 1056.

1 12 H: -S.
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‘Acem Meḥemmed Efendi  ẟāniyen İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 

4 Şa‘bān sene 1057.

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken İzmir  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1058.

Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  ḳırḳdan mun-

faṣıl iken İzmir  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı1. Fī 19 Receb sene 1058.2

Ḳużāt-ı Filibe 

Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī ’de Filibe  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1050.

‘Acem Meḥemmed Efendi  Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  müderrisi iken 

Filibe  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.3 Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1051.

Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  ẟāniyen Filibe  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Cumāde’l-ūlā sene 1053.

Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  İsmiḫān Sulṭān Medresesi  müderrisi iken Fili-

be  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1053.

Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed4 Efendi  Ṣofya  ḳāḍīsi iken Filibe ’ye naḳl 

olınup ba‘dehu ẟāniyen Ṣofya’ya naḳl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1054.

Ḳara Süleymān Efendi  Ṣofya  ḳāḍīsi iken Filibe ’ye naḳl olınup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1055.

Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  Belġrad ’dan ma‘zūl iken Filibe  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı.5 Fī-Ṣafer sene 1056.

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  Peçuy ḳāḍīsi iken Filibe ’ye naḳl olınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 25 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Arnavud Ḥüseyn Efendi  Süleymāniyye Medresesi  müderrisi iken Filibe  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Ramażān sene 1057.

Ṣıyāmī Efendi  ḳırḳdan munfaṣıl iken Filibe  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Selanik ’e 

naḳl olındı. Fī 15 Muḥarrem sene 1058.

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

2 S 100a.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

4 Meḥemmed S: -H.

5 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Müderris-zāde Meḥemmed Efendi  Ednirne’de Sulṭān Selīm Medresesi  mü-

derrisi iken Filibe  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥem-

med Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Baġdād -ı Bihişt-ābād

Teẕkireci Mūsā Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Baġdād  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1050.

Necātī-zāde Meḥemmed Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Baġdād  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl1 oldı. Fī-Ṣafer sene 1053.

Seyrek-zāde Seyyid ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken 

Baġdād  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.2 Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1054.

Ḥamdī Meḥemmed Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Baġdād  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu fevt oldı. Fī-Muḥarrem sene 1055.

Cerrāḥ Şeyḫi-zāde Meḥemmed [94b] Efendi  İsmiḫān Sulṭān Medresesi  

müderrisi iken Baġdād  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1055.

Emīnī Meḥemmed Efendi  Anḳara  ḳāḍīsi iken Baġdād ’a naḳl olınup ba‘de-

hu ma‘zūl oldı. Fī 17 Receb sene 1056.

Muṣṭaliḥ-zāde Meḥemmed Efendi  Lefḳoşa ’dan ma‘zūl iken Baġdād  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 4 Şa‘bān sene 1057.

Bāyezīd Efendi  Ḫadīce Sulṭān Medresesi  müderrisi iken Baġdād  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1058.

Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Baġdād  

ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Üsküdar 

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Üs-

küdar  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1051.

Kebīrī Meḥemmed Efendi  Ḥaleb ’den ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1053.

1 ma‘zūl H: ‘azl S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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‘Īşī Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi1 olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1054.

Aḥmed Ramażān Efendi  Azaḳ  ḳāḍīsi iken Üsküdar ’a naḳl olınup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1055.

Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  Filibe ’den ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Eyyūb’a naḳl olındı. Fī-Şevvāl sene 1055.

Bahāyī Meḥemmed Efendi  İstanbul ’dan ma‘zūl iken Üsküdar  ḳażāsı arpalıḳ 

virilüp ba‘dehu Anaṭolı  ṣadāretine naḳl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1056.

Ece Ya‘ḳūb Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Üsküdar  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Receb sene 1056.

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  İstanbul ’dan ma‘zūl iken Üsküdar  ḳażāsı 

arpalıḳ virilüp ba‘dehu ḳażā-yı mezbūr mevleviyyet oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1057.

Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  Maġnisa ’dan ma‘zūl iken Üsküdar  

ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī

Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de 

Ḫavāṣṣ-ı ‘Aliyye  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1050.

Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  Ġalaṭa  ḳāḍīsi iken ẟāniyen Eyyūb 

ḳażāsı na naḳl olınup ba‘dehu Edrine ’ye naḳl olındı. Fī-Receb sene 1051.

Fenārī-zāde Şeyḫī Meḥemmed Efendi  Mekke ’den ma‘zūl iken Eyyūb ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1054.

‘Acem İsḥāḳ Efendi  Mekke ’den ma‘zūl iken Eyyūb ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1055.

‘Acem Meḥemmed Efendi  Filibe ’den ma‘zūl iken Eyyūb ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu İzmir ’e naḳl olındı. Fī-Şevvāl sene 1055.

Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  Üsküdar  ḳāḍīsi iken Eyyūb naḳl olınup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī 17 Receb sene 1056.

1 S 100b.
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Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī Efendi  İstanbul ’da Vālide Sulṭān Medre-

sesi  müderrisi iken Eyyūb ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 4 Receb sene 1057.

‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  İzmir ’den ma‘zūl iken Edrine  pāyesi żamīmesiy-

le Eyyūb ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şa‘bān sene 1057.

Re’īsü’l-eṭibbā ‘Īsā Efendi  Eyyūb ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı 

Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Diyārbekr 

“Fāżıl Monlā Çelebi ” dimekle şehīr Āmidī ‘Alī Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı 

Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Diyārbekr  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ‘azl [95a] olındı. 

Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1051.

‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi  Edrineḳapusı Mihrümāhı Medresesi  müder-

risi iken Diyārbekr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Toḳat ’a naḳl olındı. Fī-Şa‘bān sene 1053.

Fāżıl Monlā Çelebi  ẟāniyen Diyārbekr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī-Ṣafer sene 1054.

Öreke Muṣṭafā Efendi  Gümülcine ’den ma‘zūl iken Diyārbekr  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1055.

‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  Ḫadīce Sulṭān Medresesi  müderrisi iken 

Diyārbekr  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 17 sene 1056.

Fāżıl Monlā Çelebi  Ḥaleb  ḳāḍīsi iken ẟāliẟen Diyārbekr ’e naḳl olınup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Ṣafer sene 1057.

Vānī Meḥemmed Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken1 Diyārbekr  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 12 Ẕi’l-ḥicce sene 1057

Ümmī İbrāhīm Efendi  Dārü’l-ḥadīẟ-i Sinān Paşa  müderrisi iken Diyārbekr  

ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Ḳayṣeriyye 

İbrāhīm Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Ḳayṣeriyye  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1052.

1 S 101a.
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Ḥamdī-zāde Luṭfu’llāh Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken Burusa  pāyesi 

żamīmesiyle Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1052.

Cānīkī Meḥemmed Efendi  Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-

Rebī‘ü’l-āḫir sene 1053.

Ḳudsī-zāde Tābi‘i Muṣṭafā Efendi  Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī-Muḥarrem sene 1055.

Şerḥī Meḥemmed Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1055.

Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  ḳırḳdan munfaṣıl iken Ḳayṣeriyye  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1056.

Şerḥī Meḥemmed Efendi  ẟāniyen Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olın-

dı. Fī-Şa‘bān sene 1057.

Seyyid ‘Abdü’l-mecīd Efendi  Anaṭolı  ḳużātından iken Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi 

olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Maġnisa 

Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de 

Maġnisa  ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Mü’eẕẕin-zāde Aḥmed Efendi  Diyārbekr ’den ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1051.

Ġūl Muṣṭafā Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Şa‘bān sene 1053.

Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Belġrad ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı.1 Fī-Ṣafer sene 1054.

Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  İsmiḫān Sulṭān Medresesi  müderrisi 

iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Receb sene 1055.

‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi  Toḳat ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 17 Receb sene 1056.

1 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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Ḫandān Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī 4 Şa‘bān sene 1057.

Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Belġrad ’dan ma‘zūl iken Maġnisa  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1058.

İpekci ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  ḳırḳdan munfaṣıl iken Maġnisa  ḳāḍīsi olup 

ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Ṣofya 

‘Īşī Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Ṣofya  ḳāḍīsi bulınup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḥamdī Meḥemmed Efendi  Çorlı  [95b] Medresesi müderrisi iken Ṣofya  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu Gümülcine ’ye naḳl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1051.

Ece Ya‘ḳūb Efendi  Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  müderrisi iken Ṣofya  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1052. 

Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  Rūmili  ḳużātından iken Ṣofya  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu Filibe  ḳażāsına naḳl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1053.

Ḳara Süleymān Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

Filibe ’ye naḳl olındı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1054.

Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  Filibe  ḳāḍīsi iken ẟāniyen Ṣof-

ya ’ya naḳl olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1055.

Ḥāfıẓ Ḳudsī1 Seyyid Aḥmed Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken Ṣofya  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Cumāde’l-ūlā sene 1056.

Dervīş Efendi-zāde Meḥemmed Efendi  Çorlı  Medresesi  müderrisi iken 

Ṣofya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Şa‘bān sene 1057.

Baġdādī Aḥmed Efendi  Burusa ’da Murādiyye Medresesi  müderrisi iken 

Ṣofya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1058.

Ḥāfıẓ Yūsuf Efendi  Çorlı  Medresesi  müderrisi iken Ṣofya  ḳāḍīsi olup zamā-

nında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

1 S 101b.
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Ḳużāt-ı Belġrad 

Mu‘īd Aḥmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Belġrad  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ẟāniyen Anaṭolı  ṣadrına naḳl olındı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 

1049.

Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  Saḳız  ḳāḍīsi iken Belġrad  ḳażāsına naḳl olı-

nup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1053.

Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken 

Belġrad  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1054.

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  İbṣala  ḳażāsından munfaṣıl iken Belġ-

rad  ḳāḍīsi olup ba‘dehu Edrine ’ye naḳl olındı. Fī 121 Cumāde’l-ūlā sene 1055.

Ṣarı Mu‘īd2 Muṣṭafā Efendi  Rodos ’dan ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1056.

Bosnevī Süleymān Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şa‘bān sene 1057.

Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Belġrad  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Bosna ’ya naḳl olındı. Fī-Muḥarrem 1058.

İbrāhīm Efendi  kużātdan iken Belġrad  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. 

Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Bosna 

Ḥāfıẓ Ḳudsī Seyyid Aḥmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī ’de Bosna  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1051.

Ḫandān Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Bosna  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 1053.

Ḳāmetī-zāde Meḥemmed Efendi  Ḳadırġa Limanı Medresesi  müderrisi iken 

Bosna  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı3. Fī-Receb sene 1055.

‘Abdü’l-vehhāb-zāde Aḥmed Efendi  Ḳadırġa Limanı Medresesi  müderrisi 

iken Bosna  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 17 Receb sene 1056.

1 12 H: -S.

2 Mu‘īd H: Mu‘īd-zāde S.

3 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.
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‘Arab İmām-zāde Ḥasan Efendi  Ca‘fer Aġa Medresesi  müderrisi iken Bosna  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem 1058.

Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  Belġrad  ḳāḍīsi iken Bosna ’ya naḳl olınup 

zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Saḳız 

Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de 

Saḳız  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu Belġrad ’a naḳl olındı. Fī 16 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1049.

Ḥüseyn Efendi Saḳız  ḳāḍīsi olup [96a] ‘azl olındı. Fī-Şa‘bān sene 1052.

Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  Burusa ’da Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi  mü-

derrisi iken Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1053.

Hevāyī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi  müderrisi 

iken Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1054.

Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken Saḳız  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1055.

Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi 1 Ḳonya ’dan ma‘zūl iken Saḳız  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1055.

Başmaḳcı-zāde Nūḥ Efendi  Ṭuna yalısında Ḥarām  ḳāḍīsi iken Saḳız ’a naḳl 

olınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 24 Cumāde’l-āḫire2 sene 1057.

Nefes-zāde Muṣṭafā Efendi  ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  müderrisi iken 

Saḳız  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1058.

Ḳızıḳlı Meḥemmed Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Ġāzī Ḫudāvendigār Med-

resesi  müderrisi iken Saḳız  ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān 

Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı Erzenü’r-rūm 

İbrāhīm Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Erzenü’r-rūm  

ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1050.

1 S 102a.

2 Cumāde’l-āḫire H: Rebī‘ü’l-āḫir S.
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Seyyid Ṣāliḥ Efendi  Erzenü’r-rūm  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer 

sene 1053.

Emīr Ḥasan-zāde Aḥmed Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Ḳadriyye Medresesi  

müderrisi iken Erzenü’r-rūm  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Receb sene 1054.

Manṭıḳī Birāderi Meḥemmed Efendi  Erzenü’r-rūm  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 22 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1056.

Seyyid Ṣāliḥ Efendi ẟāniyen Erzenü’r-rūm  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. 

Fī 24 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Ramażān Efendi  Küçükçekmece ’de ‘Abdü’s-selām Medresesi  müderrisi iken 

Erzenü’r-rūm  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 9 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1058.

Aḥmed Paşa İmāmı ‘Ömer Efendi  Amāsiyye  müderrislerinden iken Erze-

nü’r-rūm  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Ṭrablus-ı Şām 

Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Ṭrab-

lus-ı Şām  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1050.

Maḥmūd Efendi  Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥar-

rem sene 1052.

Bosnevī Süleymān Efendi  Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī-Ṣafer sene 1054.

Vānī Meḥemmed Efendi  Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi  müderrisi iken 

Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Receb sene 1055.

Şāmī Yaḥyā Efendi  Sa‘dī Efendi Medresesi  müderrisi müderrisi iken Ṭrab-

lus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Receb sene 1056.

Şāmī Ḫalīl Efendi  Şām-ı cennet-meşāmda me’ẕūn bi’l-iftā  iken Ṭrablus-ı 

Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 24 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Hindī-zāde Ramażān Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Ḥażret-i Emīr Medresesi  

müderrisi müderrisi iken Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-

ḳa‘de sene 1057.

Ṭavīl Ḥasan Efendi  ḳużātdan müderrisi iken Ṭrablus-ı Şām  ḳāḍīsi olup 

ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.
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Ḳużāt-ı Ḳonya 

Maḥmūd Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Ḳonya  ḳāḍīsi 

bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1051.

Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  ẞire ’den ma‘zūl iken Ḳonya  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1053. [96b]

Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  ẞire ’den ma‘zūl iken Ḳonya  ḳāḍīsi olup ba‘de-

hu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Receb sene 1054.

Ṭaşkendī-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  Buḫāriyye Medresesi  müderrisi iken 

Ḳonya  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1056.

Dizdār-zāde Muṣṭafā Efendi  Ṣaḥn Medresesi  müderrisi iken Ḳonya  ḳāḍīsi 

olup1 ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 24 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1057.

Menteş-zāde Meḥemmed Efendi  Ḳonya  ḳāḍīsi olup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl 

oldı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Mar‘aş 

Mar‘aşī ‘Alī Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Mar‘aş  ḳāḍī-

si bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı2. Fī-Cumāde’l-āḫire sene 1051.

Ḫalīl Efendi  Mar‘aş  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-ġurre-i Ramażān 

sene 1052.

Ḥüseyn Efendi  Mar‘aş  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 27 Receb sene 

1054.

Ḫalīl Efendi ẟāniyen Mar‘aş  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Ṣafer sene 

1056.

Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  Kütāhiyye ’den ma‘zūl iken Mar‘aş  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ẕi’l-ḥicce sene 1057.

Ḳaraḳaş Şeyḫ-zāde Muṣṭafā Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Mar‘aş  ḳāḍī-

si olup ba‘de’l-cülūs ma‘zūl oldı. Fī 19 Receb sene 1058.

1 S 102b.

2 ma‘zūl oldı H: ‘azl olındı S.
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Ḳużāt-ı Kütāhiyye 

Şerḥī Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Kütā-

hiyye  ḳāḍīsi bulınup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Şevvāl sene 1049.

‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1051.

Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  Ṭrablus-ı Şām ’dan ma‘zūl iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1053.

İdrīs Efendi  ẞire ’den ma‘zūl iken ẟāniyen Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī-Ṣafer sene 1054.

Ya‘ḳūbca-zāde Maḥmūd Efendi  Ṣofya ’dan ma‘zūl iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi 

olup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1054.

İdrīs Efendi ẟāliẟen Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Receb 

sene 1055.

Ḥelvācı-zāde Aḥmed Efendi  Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 

16 Şevvāl sene 1056.

Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi  Edrineḳapusı ’nda Mihrümāh Sulṭān Medrese-

si  müderrisi iken Kütāhiyye  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 1057.

Hevāyī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  Saḳız ’dan ma‘zūl iken Kütāhiyye  

ḳāḍīsi olup ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1058.

Bosnevī ‘Abdu’llāh Efendi  Efḍal-zāde Medresesi  müderrisi iken Kütāhiyye  

ḳāḍīsi olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Ḳużāt-ı ẞire 

 İdrīs Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de ẞire  ḳāḍīsi bulınup 

ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī-Şevvāl sene 1049.

Ḥasan Efendi  ẞire  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1052.

Muṭī‘ī Meḥemmed Efendi  Bosna ’dan ma‘zūl iken ẞire  ḳāḍīsi olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1053.
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Ḳāḍī Bustān-zāde Ṣun‘u’llāh Efendi  maḥrūsa-i Burusa ’da Monlā Yegān 

Medresesi  müderrisi iken ẞire  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Ṣafer sene 

1054.

Menteş-zāde Aḥmed Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken ẞire  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu ma‘zūl oldı. Fī 16 Receb sene 1055.

Seyyid Maḥmūd Efendi  ẞire  ḳāḍīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. [97a] Fī 181 

Receb sene 1056.

Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  Filibe ’den ma‘zūl iken ẞire  ḳażāsı arpa-

lıḳ virilüp ba‘de’l-cülūs İstanbul  ḳażāsına naḳl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Ḳużāt-ı Anḳara 

Naḳīb-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī ’de Ankara ḳāḍīsi bulınup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 

1054.2

Emīnī Meḥemmed Efendi  Lefḳoşa ’dan ma‘zūl iken Anḳara  ḳāḍīsi olup 

ba‘dehu Baġdād ’a naḳl olındı. Fī-Ṣafer sene 1055.

Ḥamdī-zāde Luṭfu’llāh Efendi  Ḳayṣeriyye ’den ma‘zūl iken Anḳara  ḳāḍīsi 

olup ba‘de’l-cülūs ‘azl olındı. Fī 19 Receb sene 1058.

Zamān-ı Devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Olan Ḳırım  Ḫānları

Bahādır Giray  ibn Selāmet Giray cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī ’de Ḳırım  ḫānı bulınup ba‘dehu fevt oldı. Fī-Şa‘bān sene 1051.

Meḥemmed Giray  ibn Selāmet Giray, birāderi Bahādır Giray  yirine ḫān 

olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 4 Cumāde’l-ūlā sene 1054.

İslām Giray  ibn Selāmet Giray, birāder-i kihteri Meḥemmed Giray  yirine 

ḫān olup zamānında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī3 vāḳi‘ oldı.

1 18 H: -S.

2 S 103a.

3 Sulṭān Meḥemmed Ḫānī H: -S.
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Devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Olan Kapudanlar

Silaḥdār Muṣṭafā Paşa  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de ḳapudan 

bulınup ba‘dehu Budin eyāleti virildi. Fī 26 Şevvāl sene 1049.

Deli Ḥüseyn Paşa  Mıṣr  eyāletinden ma‘zūl iken ẟāniyen1 ḳapudan olup 

ba‘dehu Özi Ḳal‘ası ’na muḥāfıẓ ta‘yīn olındı. Fī 21 Cumāde’l-ūlā sene 1050.

Siyāvuş Paşa  silaḥdār-ı ḫāṣṣa iken ḳapudan olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 19 

Ẕi’l-ḳa‘de sene 1051.

Uzun Piyāle  tersāne ketḫudāsı iken ḳapudan olup ba‘dehu ḳatl olındı. 

Fī-Muḥarrem sene 1054. 

Ebū Bekr Paşa  Rodos  begi iken ḳapudan olup ba‘dehu ẟāniyen Rodos beg-

lerbegligine naḳl olındı. Fī 10 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1054.

Yūsuf Paşa  silaḥdār-ı ḫāṣṣa-i şehriyārī iken ḳapudan olup ba‘dehu ḳatl olın-

dı. Fī 4 Ẕi’l-ḥicce sene 1055.

Mūsā Paşa  ḳubbe-nişīn iken ḳapudan olup ba‘dehu Girid  cezīresi cenginde 

şehīd oldı. Fī 15 Ẕi’l-ḥicce sene 1056.

Dīger Mūsā Paşa  defterdārlıḳdan müteḳā‘id iken ḳapudan olup ba‘dehu ‘azl 

olındı. Fī 12 Cumāde’l-ūlā sene 1057.

Fażlī Paşa  silaḥdār-ı ḫāṣṣa iken Bolı  sancaġı ḫāṣṣı ta‘yīni ile ḳubbe-nişīn 

olduḳdan ṣoñra ḳapudan olup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-ġurre-i Ẕi’l-ḥicce sene 

1057.

‘İmād-zāde Meḥemmed Paşa  tersāne-i ‘āmire ketḫudāsı iken ḳapudan olup 

ba‘dehu ḳatl olındı. Fī 26 Cumāde’l-ūlā sene 1058.

Voynuḳ Aḥmed Paşa  Boġazḥiṣārı ’nda muḥāfıẓ iken ḳapudan olup zamā-

nında cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī2 vāḳi‘ oldı.

Devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de Olan Mıṣr  Vālīleri

Sulṭān-zāde Meḥemmed Paşa  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de 

vālī-i Mıṣr  bulınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī 11 Cumāde’l-ūlā sene 1050.

1 ẟāniyen H: -S:

2 Sulṭān Meḥemmed Ḫānī H: -S.
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Naḳḳāş Muṣṭafā Paşa  ḳubbe-nişīn iken Mıṣr  vālīsi olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī 9 Receb sene 1052.

Maḳṣūd Paşa  Diyārbekr  vālīsi iken Mıṣr  ḥükūmeti tefvīż olınup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī 14 Ṣafer sene 1054.

Eyyūb Paşa  ḳubbe-nişīn iken Mıṣr  eyāleti virilüp ba‘dehu ma‘zūl oldı1. Fī 

28 Ṣafer sene 1056.

Ḥaydar Aġa-zāde Meḥemmed Paşa  mīr-āḫūr-ı kebīr iken Mıṣr  vālīsi olup 

ba‘dehu ‘azl olındı2. Fī-Receb sene 1057.

Mostarī Muṣṭafā Paşa  Ḥaleb  eyāletinden ma‘zūl iken Mıṣr  vālīsi olup ba‘de-

hu ‘azl [97b] olındı. Fī 23 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1057.

Şerīf Meḥemmed Paşa  yeñiçeri aġası iken vālī-i Mıṣr  olup zamānında 

cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

Aġayān-ı Yeñiçeriyān

Tekeli Muṣṭafā Aġa  cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de yeñiçeri 

aġası bulınup ba‘dehu Erzenü’r-rūm  eyāleti tevcīh olındı. Fī 19 Ẕi’l-ḳa‘de sene 

1051.3

Bektaş Aġa  sekbānbaşı iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu müteḳā‘id oldı. Fī 

114 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1053.

Voynuḳ Aḥmed Aġa  bustāncıbaşı iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu vezāret 

ile Boġazḥiṣārı  muḥāfaẓasına ta‘yīn olındı. Fī-Muḥarrem sene 1054.

Ṣāliḥ Aġa  mīr-āḫūr-ı kebīr iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu vezāretle ḳub-

be-nişīn oldı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1054.

Şa‘bān Aġa  rikābdār-ı ḫāṣṣa iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu ‘azl olındı. 

Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1055.

Mūsā Aġa  sipāhīler aġası iken vezāret ile yeñiçeri aġalıġı iḥsān olınup ba‘de-

hu defterdār oldı. Fī 17 Şevvāl sene 1055.

1 ma‘zūl oldı H: ‘azl olındı S.

2 ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.

3  S 103b.

4 11 H: 10 S.
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Pirinçcioġlı Aḥmed Aġa  ketḫudā beg iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu Biġa  

sancaġı virildi. Fī 11 Ṣafer sene 1056.

Debbāġ Meḥemmed Aġa  sipāhīler aġası iken vezāret ile yeñiçeri aġalıġına 

naḳl olınup ba‘dehu Kefe beglerbegiligi virildi. Fī 27 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1056.

Ḥammāmcı Meḥemmed Aġa  mīr-āḫūr iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu 

ma‘zūl oldı. Fī-Muḥarrem sene 1057.

Debbāġ Meḥemmed Aġa  Kefe  beglerbegisi olmış iken ẟāniyen yeñiçeri aġa-

lıġına naḳl olınup ba‘dehu ‘azl olındı. Fī-Cumāde’l-ūlā sene 1057.

Ḥamza Paşa-zāde Meḥemmed Aġa  sipāhīler aġası iken yeñiçeri aġası olup 

ba‘dehu ‘azl olındı.1 Fī-Receb sene 1057.

Seyyid Meḥemmed Aġa  şıḳḳ-ı ẟānī defterdārı iken yeñiçeri aġalıġına naḳl 

olınup ba‘dehu Mıṣr  vālīsi oldı. Fī 23 Ẕi’l-ḳa‘de sene 1057.

Küçük Çāvuş Aḥmed Aġa  silaḥdār aġası iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu 

‘azl olındı. Fī-Muḥarrem sene 1058.

Cezāyirli Mūsā Aġa  bustāncıbaşı iken yeñiçeri aġası olup ba‘dehu ma‘zūl 

oldı. Fī-Rebī‘ü’l-āḫir sene 1058.

Seyyid Muṣṭafā Aġa  silaḥdār aġası iken yeñiçeri aġalıġı virilüp zamānında 

cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī vāḳi‘ oldı.

1  ‘azl olındı H: ma‘zūl oldı S.



584 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Ṣınfu’ş-şu‘arā’i elleẕīne inteḳalū ilā-dāri’l-beḳā fī-hāẕihi’d-Devle-
ti’l-‘Aliyye1

Bu Devlet-i ‘Aliyye’de şi‘r-āşinā olup ‘ulemā-yı kirām ve meşāyiḫ-ı fiḫām 

‘idādında aḥvālleri keşīde-i rişte-i taḥrīr ḳılınan kibār-ı ḫuceste-āẟārdan mā‘adā 

‘āzim-i dārü’l-ḳarār olan şu‘arā-yı nāmdāruñ tercemeleridür ki ḥurūf-ı teheccī 

tertībi üzere beyān olınur:

Edāyī [İstanbulī Receb] 

Edāyī, İstanbulī Receb Efendi’dür. ‘Ulemā-yı ‘aṣra ḫıdmet ve Monlā Aḥ-

med Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile 

ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra ṭarīḳ-ı ḳażā-

ya rıżā virmiş idi. Biñ elli yedi tārīḫinde fevt oldı. 

Mezbūr ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile meşhūr, Fārsī-dān, ser-bülend-i aḳrān, ḥalīm 

ü selīm, ṣāḥib-i ẕihn-i müstaḳīm idi. Bu iki beyt nümūne-i güftārındandur:

Naẓm

Nāle eyler mācerā-yı devrden dūlāblar 

Gözlerinden ṭurmayup aḳar anuñçün āblar

‘Āşıḳ isterseñ ‘arūs-ı vaṣl-ı yāra bir nişān

İki ḳaşlu la‘l-i ḫātemdür o la‘l-i nāblar

Āẕerī [Bustān-zāde İbrāhīm] 

Āẕerī, ıṣṭabl-ı ‘āmire ḫuddāmından Edrinevī Bustān-zāde İbrāhīm Çele-

bi’dür. Biñ elli iki senesi ḥuḍūḍında intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi. Bu 

şi‘r-i laṭīf güftārındandur:

Naẓm [98a]

Şöyle bārīkdür ḫayālüm kim

Çeng-i Nāhīd’e tār-ı ma‘nādur

Şīr-i Düldül-süvārdur ṭab‘um

Ḳalemüm Ẕü’l-fiḳār-ı ma‘nādur

1 “Devlet-i Aliyye’de (yüce devlette) sonsuzluk yurduna geçenler.”
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Dil-i deryā-miẟālem Āẕeriyā

Lücce-rīz-i kenār-ı ma‘nādur

Ālī [Edrinevī Ḥüseyn] 

Ālī, Edrinevī Ḥüseyn Efendi ’dür. Dergāh-ı ‘ālī müteferriḳalarından olup 

biñ elli1 senesi ḫilālinde İstanbul ’da fevt oldı. 

Şā‘ir-i mezbūr fenn-i inşāda meşhūr idi. 

Āẟārından müdevven Münşe’āt ’ı ve Dīvān -ı belāġat-‘unvānı olduġından 

mā‘adā āferīniş-i ‘ālemden kendü zamānına gelince Türkī inşā ile Tārīḫ yazmış-

dur ve inşā-yı bī-naẓīri ve ta‘bīr-i dil-peẕīr ile Riyāżu’r-raḥme  ve ‘Uḳūdü’l-‘uḳūl  
ve Riyāżü’l-cenne  nām te’līf-i laṭīfleri daḫı ḥaḳḳā ki eẟer-i ḫūb ve cumhūr bey-

ninde maḳbūl ü merġūbdur. Bu eş‘ār-ı ābdār güftār-ı dürer-bārlarından in-

tiḫāb olındı:

ez-Ḳaṣā’id

İlāhī sensin ol dānā-yı rāz-ı ḫālıḳ-ı eşyā

Rumūz-āmūz-ı ‘aḳl u ḥālet-efzā-yı dil-i şeydā

Fürūġ-envār-ı şem‘-i bezm-i ‘işret-ḫāne-i ḳudsī

Çerāġ-efrūz-ı ṭāḳ-ı ḫānḳāh-ı ‘ālem-i bālā

Girih-peyvend-i ebrū-yı cebīni şāhid-i ġayret

Nigāh-ı merḥamet-baḫşā-yı çeşm-i şūḫ-ı istiġnā

Delīl-i ‘aḳl-ı her tenhā-ḫırām-ı vādi-i ḥayret

Enīs-i cān-ı her ‘uzlet-güzīn-i gūşe-i sevdā

Nevā-baḫşende-i rāmişgerān-ı bezm-i her gülşen

Direm-rīzende-i def-i zer-efşān-ı gül-i ra‘nā

Debistān-ı ḳademde ol debīr-i Lem-yezel’sin kim

İki ḥarf ile ḳılduñ on sekiz biñ ‘ālemi inşā

1 S 104a.
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Hemīşe vaḥdetüñ ẕikri dilinde sūsen-i bāġuñ

Açıḳ neẓẓāre-i vaṣfuñda çeşm-i nergis-i şehlā

Gehī nār-ı celālüñ şu‘lesi aḥcārdan ẓāhir

Gehī nūr-ı cemālüñ pertevi eşcārdan peydā

Münevver ḳıl ilāhī dīde-i cānum ola tā kim

Müşāhid men ‘aref āyīnesinden şāhid-i ma‘nā1

Ve lehu

Ḫāmem ki çemen-güster-i gül-berg-i semendür

Nev-şāḫ-ı belāġat-ẟemer-i bāġ-ı süḫandur

Bāġ-ı süḫan ammā ki her āşüfte nihāli

Ṣan bir ṣanem-i cilveger-i ġonçe-dehendür

Her lālesi reşk-āver-i būstān-ı İrem’dür

Her jālesi dāġ-ı ciger-i dürr-i ‘Aden’dür

Ṭab‘um çemen-i ma‘rifete çeşme-i ṣāfī

Gülzār-ı me‘ānīye ḫaṭum tāze-çemendür

Taḥrīr-i süḫanda ḳalem-i müşg-feşānum

Āhū-yı ḫırāmān-ı gülistān-ı Ḫoten’dür

ez-Ġazeliyyāt

N’ola ḫāmūş olursa ġamze-i dil-cūy-ı istiġnā

Süḫān-pāşı teġāfül gūşe-i ebrū-yı istiġnā

Ezelden ḫāne-zād-ı Yūsufistān-ı melāḥatdür

‘Aceb mi cilvegāh-ı nāz olursa kūy-ı istiġnā

1 Bu beyitten sonra Nuruosmaniye 3453 vr. 107b’de şu beyit yer almaktadır:

  Tāb-ı mey gül-berg-i ruḫsārın ‘araḳ-rīz eylese

  Gülşen-i şād-āb-ı ḥüsni şebnem āmīz eylese
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O gülşenden niçe gül-çīn-i ümmīd ola himmet kim

Gele her dem meşāmm-ı cāna andan bū-yı istiġnā1

Ve lehu

Esmez oldı bād-ı gül-rīz-i bahār-ı iltifāt

Naḫl-i nev-ḫīz-i temennā gül-feşān olmaz mı hīç2

Ve lehu

Ne bilsün çekdügüm peymāne-i ḫūn-ı ciger zevḳın

Elinden her ki yāruñ sāġar-ı zehr-i sitem çekmez

Ḳoyup nūş-ı mey-i la‘līni rindān-ı ṣafā-pīşe

Ġam-ı bīhūde-i sevdā-yı zülf-i ḫam-be-ḫam çekmez

Ne deñlü sengsār-ı ṭa‘n-ı aġyār olsa da Ālī

Reh-i āmed-şüd-i cānāneden hergiz ḳadem çekmez3

Ve lehu

Nūş itmeseydi bir iki sāġar şarāb-ı nāz

Olmazdı böyle ġamzesi mest-i ḫarāb-ı nāz

Bir gün olur mı açıla dest-i niyāz ile

Çekmiş yüzine şāhid-i luṭfı niḳāb-ı nāz4

Ve lehu

Bāġ-ı vaṣlından ümīd-i mīve-i kām eylerüz

Hīç mümkin mi hemān endīşe-i ḫām eylerüz

Çekmeyüp dest-i heves dāmān-ı vaṣl-ı yārdan

Virmek Allāh’uñ yine bir kerre iḳdām eylerüz5

1 H nüshasında bu şiirin yeri değişmiştir.

2 H nüshasında bu beytin yeri değişmiştir.

3 H nüshasında bu şiirin yeri değişmiştir.

4 H nüshasında bu şiirin yeri değişmiştir.

5 H nüshasında bu beytin ikinci mısraı ile bir sonraki beytin ilk mısraının yerleri karışmıştır.
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Olmazuz Ālī gibi gül-çīn-i gülzār-ı ḫayāl

Biz hemīşe geşt-i feyż-ābād-ı ilhām eylerüz

Ve lehu

Ṭoġrusı düşmezdi ol serv-i revānum nīm-mest

Ṣubḥ-dem aġyār ile gül-geşt-i gülzār eylemiş1

Ve lehu

Ne gūne eylese nev-şāhid-i ṣafā cilve

Bu resme āyine-i sīnede ġubār olıcaḳ2

Ve lehu

Yeter ümmīd-i viṣālüñ sirişkin āl itdi 

Sirişk-i āline raḥm eyle Ālī-i zāruñ3 

Ve lehu

Geçdi hevā-yı naġme-i çeng ü rebābdan

Geçmek müyesser olmadı ammā şarābdan4

Ve lehu

Ḥālimüz bilmem n’olur ol gözleri mekkārdan

Cānımuz bir ḳılca ḳaldı zülf-i ‘anber-bārdan

Ṭāli‘üm yüz gösterirdi ger nesīm-i ṣubḥ-dem

Zülfini ref‘ eylese bir dem o gül-i ruḫsārdan

Yüz çevirmem Ḥaḳ bu kim merdāneyem ‘ışḳında ben

Ḫançer-i nāz u ḫadeng-i ġamze-i ḫūn-ḫˇārdan5

1 H nüshasında bu beytin yeri değişmiştir.

2 H nüshasında bu beytin yeri değişmiştir. S 104b.

3 H nüshasında bu beytin yeri değişmiştir.

4 H nüshasında bu beytin yeri değişmiştir.

5 H nüshasında bu şiirin yeri değişmiştir.
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Ve lehu

Sünbülinden biz ta‘alluḳ riştesin ḳaṭ‘ eyledük

Ḳaydımuz ne ṭurre-i ṭarrārdan şimden girü

Gör nice ser-sebz olur Ālī gülistān-ı süḫan

Rişte-i kilk-i cevāhir-bārdan şimden girü

Ve lehu

Döndi gül-gūn-ı sirişk ile dīde

Cām-ı gevher-nigār-ı Cemşīd’e

Böyle irmez gider mi dest-i emel

Mīve-i naḫl-i bāġ-ı ümmīde

Ve lehu

Perveriş bulsa da ḫurşīd-i maḥabbetle hemān

Mīve-i bāġ-ı heveskāri ḳalur ḫām yine

Ve lehu

Bilsem ki nice cilve ḳılur şāhid-i ma‘nā

Āyīne-i ḫāṭırda bu yüzden keder olsa

 [98b]

 [Ülfetī [İstanbulī Meḥemmed

Ülfetī, İstanbulī Meḥemmed Çelebi’dür. Nev-heves iken biñ elli beş 

tārīḫinde fevt oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Ol dem ġubār-ı ġamla felek göz mi açdırur

Seyr-i cemāl-i yāra eger ruḫṣat istesem
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Evcī [İstanbulī Meḥemmed] 

Evcī, küttāb-ı dīvān-ı sulṭānīden İstanbulī Meḥemmed Efendi’dür. Biñ elli 

dört senesi ḥudūdında intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi. 

Müretteb Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur:

Naẓm

Hemīşe dāmen-i zülf-i dü-tāya yüz sürerüz

Biz ol bahāne ile ḫāk-i pāya yüz sürerüz

Ümīd-i feyż iderüz dest-i luṭf-ı dil-berden

Seḥāb gūne o baḥr-i ‘aṭāya yüz sürerüz

Semend-i luṭfına fitrāk-besteyüz şimdi

Gehī rikāba düşüp gāh pāya yüz sürerüz

Bāḳī [Kepenekci-zāde Meḥemmed] 

Bāḳī, İstanbulī Kepenekci-zāde Meḥemmed Efendi’dür. Ba‘de ṭaḥṣīli’l-is-

ti‘dād Aḫī-zāde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi ’den mülāzemetle ber-murād olup devr-i 

medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra semt-i 

ḳażāya ‘āzim olmış idi. Biñ elli yedi tārīḫinde fevt oldı. Bu iki beyt anuñdur:

Naẓm

Seyle virdi ḥāṣıl-ı ‘ömrüm niçe bir ḫoş ider

Nīl-i eşküñ bir ḳarārı yoḳ mı ṭūfān tā-be-key

Bāḳiyā dil-bersüz ādem bāġ-ı dehri n’eylesün

Böyle bīhūde temāşā-yı gülistān tā-be-key

Ḥabībī [Bosnevī Ḥabīb Dede] 

Ḥabībī, Bosnevī Ḥabīb Dede’dür. Sālik-i ṭarīḳ-ı Mevlevī olmış idi. Biñ elli 

üç senesi ḥudūdında İstanbul ’da vefāt eyledi. Bu beyt güftārındandur:
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Beyt

Binā-yı cisr-i gerdūn dest-i ḥikmetle örülmişdür

Sipihrüñ ḫaymesi cūy-ı fenā üzre ḳurulmışdur

Re’fetī [İstanbulī ‘Abdu’llāh] 

Re’fetī, İstanbulī ‘Abdu’llāh Çelebi’dür. Tāze vü nev-heves iken biñ elli yedi 

tārīḫinde fevt oldı. Bu şi‘r anuñdur:

Naẓm

Mümkin mi göñül Kūh-ken’üñ yirini ṭutmaḳ

Bir kerre su’āl eyleye kuhsār ne söyler

Aḥvālümi ‘arż eyle dimişdüm o perīye

Gelsün görelüm bād-ı ḫoş-āẟār ne söyler

Gülşende fiġān eylemede bülbüli gördüm

Bilmem ki aña ġonçe-i gülzār ne söyler

Rezmī [Bahādır Giray] 

Rezmī, Bahādır Giray  ibn Selāmet Giray. Ḳırım  ḫānı iken biñ on ṭoḳuz 

Rebī‘ü’l-evvel’inde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī eyleyen Selāmet Giray ’uñ ferzend-i mih-

ter-i ḫıredmendidür. Biñ ḳırḳ yedi Ṣafer’inde ‘İnāyet Giray  yirine Ḳırım ḫānı 

olmış idi. Elli bir Şevvāl’inde dār-ı fenādan güẕer ve ‘ālem-i ‘uḳbāya sefer eyle-

dükde maḥlūl olan Ḳırım ḫānligi birāder-i kihteri Meḥemmed Giray ’a erzānī 

görildi. 

Mezbūr ma‘ārif ile meşhūr, ḫoş-ṣoḥbet, merd-i ṣāḥib-ṭabī‘at idi.

Āẟārından1 müretteb Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur:

Şi‘r

Bu çarḫ-ı sifle-perver ehl-i ṭab‘a cūd göstermez

Metā‘-ı ma‘rifet gūyā ziyāndur sūd göstermez [99a]

1 S 105a.
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Çeker bir perde dā’im dīde-i ḥasret nigāh üzre

Ruḫ-ı cānāna baḳsam eşk-i ḫūn-ālūd göstermez

Olup seng-i ḥavādiẟden şikest āyīne-i ṭab‘um

Murādum üzre rūzī şāhid-i maḳṣūd göstermez

N’ola āteş-eẟer olsa sevād-ı şi‘ri Rezmī’nüñ

Derūnı ḫāne-i āteşdür ammā dūd göstermez1

Ve lehu

Ḫaṭ-ı ser-sebziñüñ üstinde ider per zülfüñ

Çemen üstinde biten sünbüle beñzer zülfüñ

Baş ḳaldurdı yüze çıḳdı sipāh-ı ḫaṭṭuñ

Fitne vehmiyle düşüp ra‘şeye ditrer zülfüñ

Ṣaḳınur ol gül-i ruḫsārı eser yellerden

Ṣanma ṭaḥrīk-i ṣabādan yüzüñ örter zülfüñ

Zekāyī [Ḳıbrısī Meḥemmed] 

Ẕekāyī, Ḳıbrısī Meḥemmed Efendi’dür. Ṭarīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve kibāruñ 

birinden iḥrāz-ı şeref-i müāzemet eyleyüp ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra ṭarīḳ-ı ḳażāya rāżī ve Anaṭolı  ḳalem-revin-

de birḳaç manṣıba ḳāḍī olmış idi. Biñ elli sekiz senesi evā’ilinde fevt oldı. Bu 

beyt anuñdur:

Beyt

Görüben ḥüsn-i dil-ārāsını o dildāruñ

Zülfi sevdāsına düşdüñse zihī ṭūl-i emel

Sāmī [Sipāhī Muṣṭafā]

Sāmī, İstanbulī Sipāhī Muṣṭafā Beg’dür. Biñ elli beş tārīḫinde İstanbul ’da 

fevt oldı. 

1 S nüshasında bu şiir yoktur.
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Ma‘ārif-āşinā idi. Bir müddet kīmyāgerlige heves eyleyüp ḫaylī māl telef 

itmişdür.

Āẟārından fenn-i mezbūrda risālesi olduġından mā‘adā müretteb ü mükem-

mel Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur:

ez-Ḳaṣā’id

Feyż-baḫş-ı kā’ināt olmış yüzinden nūr aḳar

Şöyle beñzer çeşme-i ḫurşīd-enverdür gelen

Ve lehu

Yıldızı düşse ‘aceb mi düşmen-i bed-aḫterüñ

Nāmınuñ ṣīt u ṣadāsı çarḫı lerzān eyledi

ez-Ġazeliyyāt

Libāsı n’eyler ölince tenāsüb-i a‘ẓā

Yirinde dil-berüñ esbāb-ı ḥüsni ser-tā-pā

Ve lehu

Cümle bir barmaġına degmez anuñ

Pençe-i āftāb-ı ‘ālem-tāb

Sāmiyā ‘ālemi süzüp gördüm

Bulmadum la‘li gibi bāde-i nāb

Ve lehu

Dün itdi pīr-i muġān duḫter-i rezi iḳrār

Yine faḳīre anuñ va‘de-i kerīmesi var

Ve lehu

Vurġunların görince ol āfet bilür hemān

Allāh nice nişānlar ol ebrū-kemānı gör
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Ve lehu

Gözine çekmege dil ḫāk-i pāyuñdan ġubār ister

Ḳoparmaḳ ḫayli müşkildür muḥaṣṣal rūzgār ister

Ve lehu

Tā ṣarmayınca sīne-i mecrūḥa seni

Sāmī-i ḫaste-ḫāṭıra gelmez şifā-yı ṣadr

Ve lehu

Şol deñlü emn geldi ġam-ı rūzgārdan

Gelmez bu demde ḫāṭırına kimsenüñ ġubār

Ve lehu

Şeh-levendāne güzelsin sīne-çāk olsañ n’ola

Ġāyet açmışdur seni çāk-i girībānuñ senüñ

Ve lehu

Gerçi baḥẟ eylerdi her dem yād olınduḳca femüñ

Baṣılup āḫir nigāra naḳşı çıḳdı ḫātemüñ

Ve lehu

Ḫalāṣ olmaz aña çoḳ fikr ṣarḳıtdum ben ey Sāmī

Düşürdüm göñlümi çāh-ı zenaḫdānına cānānuñ

Ve lehu

Ḫayli fettāndur egerçi ki o ḫaṭṭ-ı müşkīn

Başlı bir fitnedür ammā ki o zülf-i pür-çīn

Ve lehu

Egerçi yir idindi ḫançer-i tīzüñ miyānuñda

Degül ammā berāber tīġ-ı ḫūn-rīzüñle yanuñda
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‘Aceb midür ‘aṣāyı ‘āşıḳ-ı bī-dillere dikse

Görür kim ḫāk-i pāyin āsitān-ı dilsitānuñd

Ve lehu

Ṭutuşdurdı aña cān naḳdini dün gice meclisde

‘Aceb teslīmi var pervānenüñ şem‘-i şebistāna

Ve lehu

N’ola ger uġrasa ġam-ḫāneye olduḳca mestāne

Ne var ben ḫāki teşrīf eylese düştükçe cānāne

Nice eglensün ey Sāmī göñül bāzār-ı ‘ālemde

Çekildi ḳalmadı bāde sürüldi gitdi peymāne

Ve lehu

Vefāsı yoḳ ne borc anuñ cefāsın çekmek ey Sāmī

Ne virdi ālimüz bilsem felek erbāb-ı ‘irfāna

Ve lehu

Rāygān bulmaz o zülf-i sipehüñ bir ḳılını

Ne belālar çeker anı ḳoparınca şāne1

Şāyed ey şūḫ-ı cihān-arāda bir fitne ḳopa

Şāne ṭolaşmasun o zülf-i ‘abīr-efşāna [99b]

Ve lehu

Bu çeşmüm çeşmesārınuñ ‘aceb ḫūnīn aḳar yaşı

Meger var ise ol ‘aynuñ ciger dāġındadur yaşı

Ve lehu

Ṣurāḫīyi şikest itdi zamāne bādeyi rīzān

Ḳırup dökdi yine esbāb-ı ‘īş-i bezm-i rindānı

1 S 105b.
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Ve lehu

Ne mümkindür melek-ḥüsnüñ yanında göstere kendin

Ḳaçardı ṣūrete gelmezdi görse sen büt-i Çīn’i

Çekindügi budur dā’im anı gördükce Sāmī’nüñ

Cihānı ḫāk-i pāyuñla görür çeşm-i cihān-bīnī

Ve lehu

Ne ādemler helāk eyler ṣorulmaz

Şehīd olanlaruñ yoḳdur ḥisābı

Sehmī [Burusevī Aḥmed] 

Sehmī, Burusevī Aḥmed Çelebi’dür. Biñ elli beş senesi ḥudūdında fevt oldı. 

Müretteb Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu ebyāt güftārındandur:

ez-Ḳaṣā’id

Nesīm-i nev-bahārı başlayup taḥrīke eşcār

Çıḳardı başdan ebkār-ı ṭarab-cūyān-ı ezhārı

ez-Ġazeliyyāt

Āẟār-ı bahār irdi diyü gül güle düşdi

Ẕevḳ-ı naġam-ı bezm-i çemen bülbüle düşdi

Yüz urmaġ ile sāye-ṣıfat ḫāke benefşe

Da‘vā-yı ser-i zülf-i bütān müşkile düşdi

Beñzer ki ṣabā ṭurre-i dildāra el urmış

Āfāḳa küsūf oldı diyü ġulġule düşdi

Āvāre göñül dām-ı ser-i zülfi esīri

Burc-ı şerefi aḫterinüñ sünbüle düşdi

Sehmī göreli ḫāl-i siyeh zīr-i lebinde

Germ-i ṭaleb-i ḫaste-dilān fülfüle düşdi
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Şānī [Eyyūbī Muṣṭafā] 

Şānī, Eyyūbī Muṣṭafā Efendi’dür. Ḳara Mūsā Efendi ’den mülāzım ve rāh-ı 

tedrīse ‘āzim olup ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken 

biñ elli yedi tārīḫinde fevt oldı. Bu iki beyt anuñdur: 

Naẓm

Yalıñız āşüfte-i ṭurreñ ṣabā mıdur senüñ

Daġıdup ‘aklın perīşān eylemiş sünbül daḫı

Benden artuḳ ‘āşıḳ-ı şeydā geçer ey dil-rübā

Naġme-i güftār-ı gevher-bārına bülbül daḫı

Ṣabrī  [Seyyid Meḥemmed]

Ṣabrī, zümre-i ḳużāt-ı sütūde-ṣıfātdan olup tercemesi Riyāżī Efendi ’nüñ 

Teẕkiretü’ş-şu‘arā ’sında masṭūr ve biñ sekiz tārīḫinde cisr-i fenādan ‘ubūr ey-

leyen ‘İlmī Aḥmed Efendi  merḥūmuñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫı-

redmendi Seyyid Meḥemmed Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād Şeyḫü’l-İslām 

Yaḥyā Efendi ’den mülāzemetle ber-murād olup devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra sālik-i meslek-i ḳażā ve mālik-i ezimme-i 

ḥükm ü imżā olmaġla Rūmili  ḳalem-revinde ba‘ż-ı ḳaṣabātda müteṣaddī-i ic-

rā-yı aḥkām-ı şer‘iyye olmış idi. Biñ elli beş senesi ḫilālinde dār-ı fenādan rıḥlet 

ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet eyleyüp Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāvi-

yesi  civārında defn olındı. 

Merḥūm-ı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns 

ü ülfet idi.

Āẟārından müretteb ü mükemmel Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu ebyāt nuḫbe-i 

güftār-ı dürer-bārıdur:

ez-Ḳaṣā’id-i Ḳalemiyye

Bāreka’llāh zihī sālik-i vādī-i ẟenā

‘Anberīn ḫırḳasıdur nūr-ı siyeh ser-tā-pā

Ne ḳalem ‘ārif-i bi’llāh-ı Mesīḥā-enfās

Ki şeb-i ‘ālem-i endīşeyi eyler iḥyā
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Sāyesi ẓulmet-i ser-çeşme-i Ḫıżr olsa n’ola

Gezdügi yirde ider āb-ı ḥayātı icrā

Sürme-i nūr-ı siyehdür ki virür ḫāk-i rehi

Dīde-i şāhid-i pür-şīve-i ma‘nāya cilā

Ve lehu

Ḳayd-ı āb u dāne ser-gerdān ider dā’im beni

Dögünürsem ṭaş ile n’ola miẟāl-i āsyāb

Baġrumuñ yaġın eritdi āteş-i cevr-i felek

Bir çerāġ ile beni ey māh-ı ḫurşīd-intisāb1

Mīve-i dil-keş yirine ber vire naḫl-i ümīd

Ebr-i luṭfuñ ravża-i ümmīdüme virseydi āb [100a]

Cevher-i ferd ise ey Ṣabrī n’ola her bir sözüm

İtdi genc-i vāridāt-ı ġaybdan dil intiḫāb

Ve lehu

Bu demde Yūsuf-ı iḳbāl-i devrān kār-fermādur

Bu demde çeşm-i Ya‘ḳūb-ı temennā nūr-peymādur

Zihī ḫurşīd-i nev-rūz-ı süḫan kim pertev-i ḥükmi

Hevā-yı dāniş-efrūz-ı seḥāb-ı cehl-fersādur

Olup şām-ı ġarībān-ı recā ẓıll-ı hümā-yı baḫt

Yine meh-tāb-ı devlet rūy-ı ṭāli‘den hüveydādur

Yine ṭoġdı güni encüm-şümārān-ı şeb-i ye’süñ

Yine ṣubḥ-ı kerem ḫurşīd-i himmet feyż-baḫşādur

Ve lehu

Bāreka’llāh ey Niẓāmü’l-mülk-i devr-i rūzgār

Dest-i iḳbālüñdedür ser-rişte-i tedbīr-kār

1 S 106a.
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Zevraḳ-ı iḳbālüñe dā’im müsā‘iddür senüñ

Baḥr-i devletde nesīm-i ṣubḥ-ı ‘avn-i Kirdigār

Olsa lāyıḳ zīb-i gūş-ı şāhid-i ḥüsn-i ḳabūl

Kim bulınmaz naẓm-ı Ṣabrī gibi dürr-i şāhvār

Ve lehu

Ḫaṭṭ-ı ruḫun tāze tırāş itdi yār

Geçdi ḳılıcdan fiten-i rūzgār

Ve lehu

Çıḳdı bir günlük yol istiḳbāline sulṭān-ı ṣubḥ

Ẕerreler ṭursun mı mihr-i ‘ālem-ārādur gelen

Eyle pāy-endāz ey Ṣabrī ḳumāş-ı naẓmuñı

Ḫusrev-i endīşe raḫş-ı mülk-i ma‘nādur gelen

Ve lehu

Yine bād-ı bahārī sāye ṣaldı gülsitān üzre

Döküldi zülf-i müşkīn ṣanki ruḫsār-ı bütān üzre

Ṣafā-yı bād-ı nev-rūz ile bülbül başlayup ṣavta

Nevā itdi ṣabādan naḳş-ı bāġ gülsitān üzre

Zihī ser-çeşme-i fażl u me‘ānī kim ider cārī

Dil-i dānāsı āb-ı ḥikmeti mülk-i beyān üzre

Cihānda fitne üzre fitne olmaz devr-i ‘adlinde

Meger düşmiş ola zülf-i siyeh ḫaṭṭ-ı bütān üzre

Cihān ṣarṣılmayaydı tünd-bād-ı ḫışm-ı ḳahrından

Ḳalurdı gerd-i fitne dāmen-i āḫir zamān üzre
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Ḳaṣīdem bir gülistān-ı neşāṭ-engīz-i dil-keşdür

Bu cān-perver ġazel āb-ı revāndur gülsitān üzre

Ḫayāl-i la‘li cāy idince çeşm-i ḫūn-feşān üzre

Biri birine girdi kirpigüm ḳan oldı ḳan üzre

Ve lehu

Te‘ālā’llāh zihī raḫş-ı ṣabā seyr-i Süleymānī

Ki aña ṣubḥ-ı nuṣretdür ṣabāḥu’l-ḫayr-pīşānī

Zihī raḫş-ı sebük-pey kim ġubār-ı cünbiş-i gerdi

Çeker çeşm-i ġazāl-i āftāba kuḥl-i ḥayrānī

Şitābı şöyle kim sūzen güẕār idince vālādan

Murād itse geçerdi aṭlas-ı gerdūn-ı gerdānı

O gül-gūn-ı żiyā-güster ki mānend-i kümeyt mey

Ḫırām itdükce dillerde ḳomaz ālām-ı devrānı

Ben ol ressām-ı taṣvīr-āferīn-i sihr-i‘cāzum

Ki itseydüm eger ṭarḥ-ı ṣuverde ḫāme-cünbānı

Ser-i mūy-ı ḫayāle naḳş iderdüm esb-i cādūyı

Nigāh-ı çeşm-i dil-ber ṭayy idince rāh-ı müjgānı

Ve lehu

Ne naḳşdur bu ki ressām-ı ṣun‘-ı Yezdānī

Şu resme baġladı kim ‘ālem oldı ḥayrānı

Ne naḳş olur buña biñ yıl çalışsa resm idemez

Zemīn-i medḥine kim berg-i luṭfını Mānī

Esüp ṣabā-yı ‘ināyet teneffüs itdi cihān

Hevā-yı germ-i sitem ṣıḳmış iken insānı
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Gelürse şimdi gelür çeşme-i recā-yı dile

Terāzū-yı felegüñ āb-ı luṭf u iḥsānı

Ḫuceste ‘ālim-i fetvā ki1 ḳaṭrece gelmez

Yem-i ‘ulūmına nisbet muḥīṭ-i burhānı

Güzel sürer reh-i ma‘nāya eblaḳ-ı kilki

Müsellem ancaḳ aña şīve-i ḳalem-rānı

Anuñla hem-per olur mı sipihr-i ma‘nāda

Egerçi İbn Melek itdi bāl-i cünbānı

Sipāh-ı ḫāme ḫadeng-i hünerle fetḥ eyler

Sevād-ı müşkilini sürmeden Tatar Ḫānı

Bıraḳma bendeñi gözden ne deñlü ḳaṭre isem

Zemīn-i ḥayrete ṣalma bu dürr-i ġalṭānı

Bu tekyegāhda ol kim çerāġ-ı ḫāṣṣuñdur

Nuḳūd-ı himmete kim görmez anı erzānī2

ez-Ġazeliyyāt

Tīre-rāh-ı ġamda ḳalmaz sālik-i ‘ışḳ-ı Ḫudā

Her şerār-ı dūd-ı dil bir şeb-çerāġ olur aña

Cünbiş-i baḥr-i ḥavādiẟ itse nüh fülki şikest

Taḫta-i mey-ḫāneden ayrılmaz erbāb-ı hevā [100b]

Ḥakk idüp ṭaṣḥīḥ idince yañlışın üstād-ı ‘ışḳ

Hīç ḳalur mı nüsḫa-i ḫāṭırda ḥarf-i māṣivā

Ve lehu

Dükānın açmadı ol cevherī-i nāz baña

Müsā‘id olmadı ser-māye-i niyāz baña

1 ki S: -H.

2 S 106b.
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Ḳo eylesün ḳafes-i tende murġ-ı zārı 

Tenezzül eyleye şāyed o şāhbāz baña

Ve lehu

Zevraḳ-ı ṣahbāda ṣanmañ kim şikest oldı ḥabāb

Rūzgāra yelkenin aldurdı keştī-i şarāb

Fülk-i ġamla baḥr-i ‘ışḳ içre hevānuñ n’idügin

Ebr-i zülfinde bilür cānā dil-i pür-ıżṭırāb

Ve lehu

Ṭutdı çarḫ-ı cāma yāḳūt-ı lebin ol āftāb

Ḳaṭreler ṣanmañ döküldi rīze-i yāḳūt-ı nāb

Ḫusrev-i şevḳa ḥabābıyla kümeyt-i cām-ı āl

Bir siper-beste yedekdür çekdi rind-i neşve-yāb

Māni‘ olduñ ḥücre-i fānūsdan çıḳmadı şem‘

Döndi gitdi ey ṣabā pervāne-i pür-ıżṭırāb

Ve lehu

Ṣabrī o çeşme-i keremüñ āb-ı himmeti

Ḳaṣr-ı ümīd-i ḫāṭır-ı yārāna çıḳdı hep

Ve lehu

Ey şaḥne ayaḳ baṣma aña bī-edebāne

Cem taḫtı imiş taḫta-i vīrān-ı ḫarābāt

Ve lehu

Zāhidüñ aġzına bir cāmla ur mühr-i sükūt

İtmek isterse gelüp meclise rindān ile baḥẟ
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Söz kesilsün dir iseñ tīġ-ı zebān çek Ṣabrī

Niçe bir düşmen-i ḫar-ṭab‘-ı kem-iẕ‘ān ile baḥẟ

Ve lehu

Ḫadeng-i cevridür eşküm firāvān olmaġa bā‘iẟ

Belī bārān olur cūlarda ṭuġyān olmaġa bā‘iẟ

Güẕer itmek diler baḥr-i dil-i pür-cūş-ı ‘āşıḳda

Budur hep ḫançer-i ser-tīzi ‘uryān olmaġa bā‘iẟ

O şāhuñ ferş-i rāhın la‘l-i ter itmek diler Ṣabrī

Budur yolında çeşmüm gevher-efşān olmaġa bā‘iẟ

Ve lehu

Baḫt olsa sāḳi-i ḫum-ı mey-ḫāne-i ümīd

Yine tehī deger bize peymāne-i ümīd

Dil murġı seng-i ġamla ki andan remīdedür

Bir daḫı itmez ārzu-yı lāne-i ümīd

Ṣabrī ne hāṣıl eyleye bārān-ı eşk ile

Bu şūrezār-ı ġamda bize dāne-i ümīd

Ve lehu

Şevḳ her yirde bulınmaz dil-i dānāda olur

Şeb-çerāġı arama cūyda deryāda olur

‘Işḳ ṭursun ḳo mecāzī ise de göñlüñde

Āb-ı engūr ḫum içre ṭuraraḳ bāde olur

Ve lehu

Ne burcuñ māhısın pertev-perest-i ṭal‘atüñ kimdür

Ne bezmüñ şem‘isüñ pervāne-i bī-ṭāḳatüñ kimdür
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Kimüñle leb-be-leb zānū-be-zānūsın ṣafālara

Sebūveş hem-nişīnüñ cāmveş hem-ṣoḥbetüñ kimdür

Maḳāmın bilsek ehl-i şevḳden kim ṭutdı Ṣabrī’nüñ

‘Aceb şimdi terennüm-rīz-i bezm-i midḥatüñ kimdür

Ve lehu

Duḫān-ı dil ki seḥāb-ı hevā-yı dil-berdür

Hemīşe māni‘-i mihr ü vefā-yı dil-berdür

Nücūm-ı eşkümi rūy-ı zemīne böyle ṣalan

Ḫırām-ı naḫl-i ḳıyāmet-nümā-yı dil-berdür

‘Aceb ki seyl-i sirişküñ getürdügi her dem

Ḳażā-yı sīneye seng-i cefā-yı dil-berdür

Bu rūzgārda Ṣabrī baṣılmaz aġyāra

Ne deñlü ḫāk ise dil ḫāk-i pāy-ı dil-berdür

Ve lehu

Felekde ṣübḥa-i cām-ı ṣafāya el mi deger

Ḥisāb-ı naḳd-i ġam-ı dil-rübāya el mi deger

Ümīd-i māye-i ‘īş itme cām-ı mihri görüp

Hiç ol piyāle-i āteş-nümāya el mi deger

Hemīşe zevraḳ-ı mey çekmedür işüm Ṣabrī

Sefīne-i ġazel-i dil-güşāya el mi deger

Ve lehu

Ādem bu bezm-i devr-i dil-ārāya bir gelür

Bil ḳadr-i ‘ömrüñi kişi dünyāya bir gelür
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Dünyā içün vücūduñı ṣarf itme yoḳ yire

Naḳd-i ḥayāt merdüm-i dānāya bir gelür1

Ey yār ḥıfẓ it anı meded bād-ı ġuṣṣadan

Şem‘-i ümīd bezm-i temennāya bir gelür

Ṣabrī sefīne-i süḫanum gibi ḥāṣılı

Fülk-i ḫayāl sāḥil-i ma‘nāya bir gelür

Ve lehu

Sūz-ı hicrānuñla dil bir rişteye döndi didüm

Bir zamān barmaġına ṭoladı anı ol nigār

Ve lehu

‘Alemin şāh-ı seḥer kim ser-i kuhsāra diker

Dil-i mehcūr gözini reh-güẕer-i yāra diker

Nīze-i bār-keş-i miḥnetini Rüstem-i ‘ışḳ

Dikmez illā ki dil-i ‘āşıḳ-ı ġam-ḫˇāra diker [101a]

Bāġ-ı dilden ḳoparup naḫl-i ḫayāli Ṣabrī

Bāġbān-ı ḳalemüm gülşen-i eş‘āra diker

Ve lehu

Tāc-ı Edhem ‘arż ider aña ḥabāb-ı cām-ı ‘ışḳ

Şol kişi kim baş açıḳ mestāne-i tevḥīd olur

Ve lehu

Bir gün nesīm-i ‘āṭıfet-i Kirdigār eser

Fülk-i dile müsā‘id olan rūzgār eser

1 S 107a.
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Güller çemende secde-i şükr itdiler meger

Gülzār bād-ı ḳıble-i iḳbāl-i yār eser

Ve lehu

Şem‘ sūzān lāle giryān ġonçe ḫūn-ālūdedür

Var mı bir dil kim belā-yı dehrden āsūdedür

Çıḳmaz oldı naḳş-ı ümmīdüm murād üzre benüm

Ḫātem-i baḫt-ı siyāhum var ise fersūdedür

Ve lehu

Kerem bu teşne-dile la‘l-i yārdan gelmez

Zülāl-i merḥamet ol çeşmesārdan gelmez

Ṣabādan itme göñül ḫāk-i pāyını ümmīd

Bu deñlü luṭf u kerem rūzgārdan gelmez

Ve lehu

Çıḳmaz kenāre ġavṭa-zen-i baḥr-i ‘ışḳ-ı yār

Eyler kişiyi keşmekeş-i mevc-i ġam helāk

Engüştüm ile ḫāmemi Ṣabrī gören ṣanur

Ṣarıldı naḫl-i gülşen-i ma‘nāya şāḫ-ı tāk

Ve lehu

Şimdi baġlanmadı dil zülfine yāruñ Ṣabrī

Eski dīvānelerindendür o miskīn bunuñ

Ve lehu

Ḫāṭır-ı vīrānı yapmaz ol büt-i peymān-güsil 

Ḫāk-i kūyın ser-be-ser āb-ı sirişküm itse gil
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Ḳor mı devrān birbiriyle itmege def‘-i ġubār

Şīşe-i sā‘at gibi bir yire gelse iki dil

Rām olur elbette Ṣabrī saña dil-ber ġam degül

Ol gözi şehbāzı sen şimden girü destüñde bil

Ve lehu

Ṣabrī felekde ṭāli‘imüz yār olaydı ger

Ol māh olurdı şāhid-i kāşānemüz bizüm

Ve lehu

Fiġān itdükce vardı ḫˇāb-ı nāza ol perī-zādum

Ne özge ḳıṣṣadur efsāne oldı aña feryādum

Ve lehu

Mümkin mi cām-ı ‘ışḳ ile mestāne olmayam

Ḳābil midür görem seni dīvāne olmayam

Bir şem‘-i dil-firūz-ı melāḥat mi var ki ben

Yanup yaḳılmayam aña pervāne olmayam

Ṣabrī gibi revā mı geçem nūş-ı bādeden

Şā‘ir olam da nāzük ü rindāne olmayam

Ve lehu

Eger gül-berg-i terden olsa na‘l-i eşheb-i nāzı

Yolında her şeh-i ḥüsnüñ vücūdum ḫāk-i rāh itmem

Ve lehu

Ḳopmaz ol ser-keş nihāl-i nāzdan berg-i vefā

Virse āhum ṣarṣarı rūz-ı ḳıyāmetden nişān

Ve lehu

Āsyāb-ı ‘ışḳa düşdüm dāne-i ḫālüñ görüp

Şöyle maḥv oldum ki bilmem şimdi kendüm n’idügin
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Ve lehu

Dil dā’ireveş sille-ḫor-ı dest-i ġamdur

Ey zülfi siyeh ḥāṣılı feryād elüñden

Sāḳī-i süḫansın ṣunılur ‘āleme Ṣabrī

Peymāne-i1 pür-feyż-i Ḫudā-dād elüñden

Ve lehu

‘Işḳuñ şarābıdur ḳonılan sāġar-ı dile

Mihrüñdür āb u tāb viren gevher-i dile

Tār-ı şu‘ā‘-ı cām ile sāḳī açar anı

Ḳufl-i ġam urduġınca zamāne der-i dile

Ve lehu

Eyyām-ı ġamuñda ṣalınup baḥr-i cefāya

Baş urdı yine fülk-i dil emvāc-ı belāya

Ve lehu

Dihḳān-ı felek murġ-ı dili seng-i sitemle

Uġratmadı ḫırmengeh-i ümmīd-i recāya

Ve lehu

Çıḳup bād-ı ḥavādiẟ ḳarşular zevraḳçe-i cāmı

Çeküp erbāb-ı ġam ‘azm-i kenār-ı işret itdükçe

Ve lehu

Murġ-ı cān-ı ‘āşıḳı almaḳda biñ nāz eylese

Ol melek eflāk-i istiġnāda pervāz eylese2

Ve lehu

Ol seng-dile sūz-ı dilümden ḫaber eyle

Ey āh-ı ḥazīnüm eẟer eyle eẟer eyle

1 Peymāne-i S: Peymān-ı H.

2 S 107b.
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Tuḫm-ı emelüm şūresitān-ı ġama düşdi

Yā Rab nem-i luṭfuñla anı sebz ü ter eyle

Bir başḳa ṣafā vir yine ḳaṣr-ı ġama ey dil

Her dīdemi fevvāre-i ḫūn-ı ciger eyle

Sen gevher-i kān-ı dil ü ben baḥr-i temennā

Gel ġayra kenār olma derūnumda yer eyle

Ve lehu

Fenā-yı rūzgārı añ igende ‘īş ü nūş itme 

Ḫamūş olsañ gerek deryā gibi cūş u ḫurūş itme

Burup gūşuñ seni de iñledür mıẓrāb-ı ġam bir gün

Bu bezm-i bī-beḳāda naġme-i ṭanbūrı gūş itme

Ḫalāṣ ol dest-i ġamdan terk-i esbāb-ı ta‘alluḳ ḳıl

Eger dervīş-i ‘ışḳ iseñ vücūduñ ḫırḳa-pūş itme [101b]

Ḫarābāt ehli kürsīden yıḳar bir gün seni vā‘iẓ

Düşersin mertebeñden ẕemm-i pīr-i mey-fürūş itme

Ve lehu

Zebān-ı dil ḳalup ol şīvekār vaṣfında

Söz āḫir oldı ḫaṭ-ı müşg-bār vaṣfında

Feżā-yı ġaybda ṭab‘um zülāl-i Ḫıżr’ı bulup

Sebū-yı fikre ḳodı çeşmesār vaṣfında

Nesīm-i feyż ile Ṣabrī bu deñlü cünbiş ider

Kemīne ḳaṭre-i yem dür-niẟār vaṣfında 

Ve lehu

Seyl-i deşt-i ġama dil ġarḳ olıcaḳ yār didi

Ḫayf bundan imiş ol reh-rev-i ‘ışḳuñ geçidi
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Ve lehu

Göñül dest-i irādetle maḥabbet sāġarın ṭutdı

Gidince Ḳays geçdi meclis-i ‘ışḳa yirin ṭutdı

Düşürdi her birin dām-ı firīb-i va‘de-i luṭfa

O şeh söyletmedi erbāb-ı ‘ışḳuñ dillerin ṭutdı

Ve lehu

Yine Ṣabrī ḫurūş-ı ma‘na-i rengīn ile ṭab‘um

Sarāy-ı naẓma bir fevvāre-i ṣahbā-feşān oldı

Ve lehu

Müdām odur yüriden ‘ālem içre ḥükm-i Cem’i

Kümeyt-i bādeye sāḳī sürülse n’ola ġamı

Şu‘ā‘-ı bāde olup cāma şuḳḳa-i zer-beft

Çekildi ḫusrev-i ‘ışḳuñ ol ‘āteşīn ‘alemi

Süḫanda kendini görmez ḥasūdveş Ṣabrī

Egerçi āyine-i naẓma destedür ḳalemi

Ve lehu

Dırāz itmem çeh-i kām-ı dile delv-i temennāyı

Çıḳardum ḫāṭırumdan Yūsuf-ı vaṣl-ı dil-ārāyı

İder müştāḳ berg-i luṭfa kūteh-dest-i ümmīdi

Ser-efrāz eyledükce rūzgār o naḫl-i zībāyı

Felekde kimden ümmīd-i vefā eylersin ey Ṣabrī

Meh-i iḳbāl şehrī āftāb-ı şehr hercāyī

Ve lehu

Seyr eyle ser-be-ceyb-i sāġar olan ḥabābı

Gird-āba ġavṭa urdı gūyā ki murġ-ı ābı



611Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Ṭūfān-ı bād-ı ġamdan ṣarṣılmayan cihānda

Elden düşürmeyendür cām-ı şarāb-ı nābı

Mestāne şāhid-i gül āġāz-ı cilve itmiş

Ḥaḳḳā ki açmış anı ol cāme-i şarābī

Ve lehu

Kimseye açmam ġubār-ı ḫaṭṭ-ı ‘anber-bāruñı

Cur‘adān-ı dilde pinhān eylerüm esrāruñı

Naġme-i ‘uşşāḳdan meclisde muṭrib urma dem

Yār ḥaẓẓ itmez reg-i cānum ṣanur evṭāruñı

Ḥāsidüñ bī-nūr olur çeşmi ‘acebdür sen baña

Ḳarşu ṭutsañ āteşīn āyīneye ruḫsāruñı

Ṣormaz olduñ luṭf ile Ṣabrī-i zāruñ ḫāṭırın

Görmez olduḳ şīve-i la‘l-i şeker-güftāruñı 

‘Ārifī [Ḳavalalı Meḥemmed] 

‘Ārif, ḳużāt-ı sencīde-ṣıfātdan Ḳavalalı Meḥemmed Efendi’dür. Biñ elli yedi 

tārīḫinde fevt oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Ḫāṭıruñdan çıḳmasun luṭf it hemān mehcūr olan

Olmasun bārī göñülden dūr gözden dūr olan

‘Ālī [Bosnevī ‘Alī] 

‘Ālī, Bosnevī ‘Alī Efendi ’dür. Ba‘de’l-mülāzemet ṭarīḳ-ı ḳażāya sālik olmış 

idi. Biñ elli altı tārīḫinde fevt oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Pīrlik cismüñ ża‘īf itdi aġardı rīş-i ser

Tūġ-ı ‘ömrüñ dikdiler ser-menzile sen bī-ḫaber
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‘İlmī [Ġınāyī-zāde ‘Abdu’llāh] 

‘İlmī, ḳużāt-ı sencīde-ṣıfātdan Maġnisavī Ġınāyī-zāde ‘Abdu’llāh Efen-

di’dür. Biñ1 elli beş senesi ḥudūdında fevt olmışdur. Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  

merḥūmuñ birāderleri “Çelebi Ḳāḍī” dimekle şehīr Luṭfu’llāh Efendi  medīne-i 

Filibe ’de mesned-nişīn-i ḥükūmet iken ḫıdmetlerinde olmaġla gāhī mezbūruñ 

ḥaḳḳında bu gūne latīfe-perdāzī olurlar idi:

Beyt

Ḳadrüñi ‘İlmī Efendi cümle yārān bilse ne

Sen gidelden gelmez oldı ḳahvecikler gelsene

Mezbūr ma‘ārif ile meşhūr, ḫoş-ṣoḥbet, nīk-ḫaṣlet idi. Bu beyt güftārın-

dandur:

Beyt

Gör ol ḫāli leb-i cānānemüzde

Ki nice dāġ yaḳdı cānımuzda

‘Īdī [Beg-zāde Luṭfu’llāh] 

‘Īdī, Anḳaravī Beg-zāde Luṭfu’llāh Çelebi’dür. Zümre-i dervīşān-ı bī-nām 

u nişāndan olup seyāḥat ile memālik-i ‘Acem ü Hind’e sefer eyleyüp vilāyet-i 

Ḳırım ’da Bahādır Giray ’uñ nedīmi olmış idi. Biñ elli altı tārīḫinde İstanbul ’da 

fevt oldı. Bu iki beyt anuñdur:

Naẓm

Ḥiṣār-ı ṣabrum eger olsa ḳal‘a-i āhen

Açar nigāhuñ aña her naẓarda biñ revzen [102a]

Miẟāl-i āyine her ‘akse dilde yir virmez

Kimüñ ki ḳalbiñe mihrüñ olur fürūġ-efken

1 S 108a.
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Ġınāyī [Aḳḳaftān-zāde ‘Abdü’l-ġafūr] 

Ġınāyī, İstanbulī Aḳḳaftān-zāde ‘Abdü’l-ġafūr Efendi’dür. Ba‘de’l-mülāze-

met ḳużāt-ı sencīde-ṣıfāt meslegine sālik olmış idi. Biñ elli altı senesi ḫilālinde 

fevt oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Āhum şererle ebr-i nem-efşān-ı fitnedür

Esrār-ı ḫaṭṭ-ı yār ile ḥayrān-ı fitnedür

Fütūḥī [Edrinevī ‘Abdü’l-‘azīz] 

Fütuḥī, zümre-i ḳużātdan Edrinevī ‘Abdü’l-‘azīz Efendi’dür. Biñ elli dört 

tārīḫinde fevt oldı. Bu iki beyt anuñdur:

Şi‘r

Dil-i ṣad pāreye zaḫmı o zībā ḫançer açmışdur

O bir ṣāḥib-ḳırāndur niçe böyle kişver açmışdur

Miyān-ı ebruvānuñda o ḫāl-i ‘anberīn cānā

Ṣanasın bir hümādur uçmaġa bāl ü per açmışdur

Faḫrī [Çorlılı Meḥemmed] 

Faḫrī, Çorlılı Meḥemmed Çelebi’dür. Yanyalı Arslan Paşa -zāde ‘Alī Paşa  

Rūmili  vālīsi iken kātibi ve mü’eẕẕini olup ol taḳrīble Yanya  ḳażāsında te’ehhül 

eyleyüp mutaṣarrıf-ı cihet-i imāmet ü ḫitābet olmış idi. Biñ elli beş senesi ḥu-

dūdında fevt oldı. Bu iki beyt anuñdur:

Naẓm

Maḳām-ı evc-i a‘lāya irem dirseñ şihābāsā

Vücūd-ı pür-ġubāruñ pāy-māl eyle türābāsā

Ben ol müstaġraḳ-ı gird-āb-ı deryā-yı ġamem şimdi

Döner seyl-āb-ı eşküm üzre gerdūn āsyābāsā
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Fehīm [Uncı-zāde Muṣṭafā] 

Fehīm, İstanbulī Uncı-zāde Muṣṭafā Çelebi’dür. Biñ elli dört tārīḫinde Mıṣr 

vālīsi olan Eyyūb Paşa  ile Mıṣr ’a gidüp ba‘de’l-ḳufūl elli sekiz senesi ḫilālinde 

Ilġın  nām maḥalle vuṣūl bulduḳda ṭa‘ne-i ṭā‘ūndan rıḥlet ve ‘ālem-i ervāḥa 

‘azīmet eyledi. Müretteb ü mükemmel Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu ebyāt andan 

nümūnedārdur:

ez-Ḳaṣā’id
Na‘t-ı Şerīf

Mihre düşmendür meger meh kim hilāl ü bedrden

Gāh gürz eyler ḥavāle gāh ḫançer rūz u şeb

Mihr ü meh ṣanma şikār içün bu vaḥşetgāhda

Bīşe-zārın devr ider iki ġażanfer rūz u şeb

Mihr ü mehle āsmān bir sīne-sūz abdāldur

Kim ṭurur pehlū-yı pür-dāġında aḫger rūz u şeb

Mihr ü meh kim iki güldür zīnet-i gülzār-ı çarḫ

Çoḳ şeh-i devrāna oldı zīb ü efser rūz u şeb

Mihr ü mehle çarḫ-ı mīnā-fām bir baḥr oldı kim

İki nīlūfer virür ol baḥr-i aḥḍar rūz u şeb

Didüm eflāke nedür bu mihr ü meh nām iki gül

Bū-yı feyżi itmede dehri mu‘aṭṭar rūz u şeb1

Didi mihr ü meh degüldür ravżasından ol şehüñ

Ḳudsiyān gerdān iderler iki micmer rūz u şeb

Mihr-i eflāk-i nübüvvet māh-ı evc-i ıṣṭıfā

Aḥmed-i mürsel ki ‘ālem na‘tın eyler rūz u şeb

Mihri döndürdüñ yolından māhı itdüñ sīne-çāk

Mu‘cizātuñ söylenür kişver-be-kişver rūz u şeb

1 S 108b.
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Ṣıfat-ı Temmūz

‘Unṣur-ı nārı eritdi germi-i tāb-ı hevā

Ḳızdı tāb-ı mihrden ol deñlü baḥr-i pür-ḥabāb 

Şīşe-ḫāne ẓann ider ehl-i baṣīret şübhesüz

Şu‘le-i seyyālesidür görinen yir yir şihāb

‘Aks-i ebr ü zülf-i sāḳī sāye-güster olmasa

Maḥv olurdı berḳ-ı ḫāṭıf gibi cām içre şarāb

Miẟl-i engüşt-i siyeh kim aḫger-i sūzān olur

Āl ṭūṭī oldı germī-i hevādan her ġurāb

Ve lehu

Ṣūret-i dīvār olur naḳş-ı tecellīsin gören

‘Āşıḳa āyīne-i dīdārı ḥayrān gösterür

Mekteb-i gülşende seyr eyle gül ile lāleyi

Birbirine iki dil-berdür gülistān gösterür

Ve lehu

Sebeb-i rif‘at olur ġam yime üftāde iseñ

Bir binā tā ki ḫarāb olmaya ma‘mūr olmaz 

Dil gerek zīb-i silāḥ ile şecī‘ olmaz merd

Pençe-i şīr-i muṣavverde belī zūr olmaz [102b]

Dil ki ḥüzn oldı naṣīḥat anı itmez ıṣlāḥ

Ḥüsn-i tedbīr ile mey bir daḫı engūr olmaz

Tīre-dil kesb-i ṣafā eyleyemez ‘āşıḳdan

Sāye ḫurşīde ḳarīn olmaġıla nūr olmaz
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Zühde tebdīl olımaz pend ile ‘ışḳ-ı cān-sūz

Şu‘le te‘ẟīr-i dem-i serd ile kāfūr olmaz

Ve lehu

Murādumca felek devr eylemez eylerse de bir dem

Ṭulū‘ eyler hezārān necm-i ġam burc-ı felāketden

İder tebdīl zehr-i ḳahr-ı siḥre sāḳi-i devrān

Lebüm ter ḳılmadan peymāne-i leb-rīz-i vuṣlatdan

Ġurūrumdan degüldür vaḥşetüm ġāyetde dāġam dāġ

Eẟer yoḳdur dilümde lāleāsā bū-yı naḫvetden

Ve lehu

Kenār-ı Nīl’de her naḫl-i ḫurmā beñzedi gūyā

Şināverlik iden bir dil-ber-i kākül-perīşāna

Miyānı oldı nīlūfersitān etrāfı nergiszār

Naẓar ḳıl ceste ceste Nīl içinde ol çerāġāna

Meger deryā-yı āteşdür ki oldı şu‘leden mevci

Fişekler döndi ol baḥrüñ içinde şāḫ-ı mercāna

Fehīm’i bende itdi Mıṣr ’da bir Yūsuf-ı ẟānī

Iraḳdan merḥabā Rūm’a du‘ālar cümle iḫvāna

Ve lehu

Eyledüm çeşm-i girye ṭūfānī

Ġarḳa-i mevc-i çīn-i pīşānī

Girye-i ġamla geçdi eyyāmum

İtmedi ḫande rūy-ı şādānī
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ez-Ġazeliyyāt

Ey vücūduñ pertevindendür ‘adīm olmaḳ baña

Vācib oldı sāye-i mihr-i ḳadīm olmaḳ baña

Ve lehu

Naḳd-i āẟār-ı dem-i ‘Īsā-yı rūḥ-efzāyı

Yine vaż‘ eyledi ceyb-i gül-i ḫandāna ṣabā

Nūr-ı ḫurşīd-i żamīrümden alup feyż Fehīm

Gülleri ḳıldı müşābih meh-i tābāna ṣabā1

Ve lehu

Dür-i naẓm-ı Fehīmā olduġı ḫurşīdveş rūşen

Kemāl-i ṣafvet-i deryā-yı ṭab‘-ı pākdendür hep

Ve lehu

Ṣūfī yeter efkār-ı ġam-ı būd u ne-būd it

Ḳurbān-ı ġam-ı dil-ber ol iẟbāt-ı vücūd it

Bir sāḳi-i mehveşden içüp bāde-i ṣāfī

Cām-ı dilüñi maṭla‘-ı envār-ı şühūd it

Fikr-i ḫaṭ-ı la‘l ile ġubār eyle vücūduñ

Ervāḥ-ṣıfat ‘ālem-i ‘ulvīye ṣu‘ūd it

Görsün nic’olur bīniş-i envār-ı tecellī

Dūd-ı dilüñi sürme-keş-i çeşm-i ḥasūd it

Ve lehu

Olur mı cāna dimāġ-āşinā şemīm-i murād

Eser mi gülşen-i āmālüme nesīm-i murād

1 Bu beyitten sonra Revan 1446 vr. 110a,  Hamidiye 939 vr. 87a’da şu beyit yer almaktadır:

  Ġā’ibden ol perī baña teklīf-i şi‘r ider

  Ṭūṭī ne söylesün ola āyīneden cüdā
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İder mi baḫtımuzı Ḥaḳ ḳarīn-i mihr-i ümīd

Olur mı ṭāli‘imüz maḥrem-i ḥarīm-i murād1

Ve lehu

Gülbün-i lafẓa degül ma‘nī ṭarāvet-yāb ise

Ey Fehīm itme ta‘accüb kim zemīnüm tāzedür

Ve lehu

Şāhbāz-ı çeşm-i dil-ber kim dile me’nūs olur

Murġ-ı cānum ülfet-i pervāzdan me’yūs olur

Ve lehu

Gice ger ḫalvetüme girse o büd mest ü ḫarāb

Men‘ ḳılma ne çıḳar saña raḳībā ne girer

Ve lehu

İtse baḫtum bir mehe ta‘līm-i āşūb u fiten

Yalıñız baña belā olmaz belā-yı şehr olur

Ve lehu

Ṭab‘um āyīnedār-ı ma‘nādur

Ḳalemüm büt-nigār-ı ma‘nādur

Dil-i endīşemi iden meftūn

Şāhid-i şīvekār-ı ma‘nādur

Āşiyān-sāz-ı gülbün-i lafẓum

‘Andelīb-i bahār-ı ma‘nādur

Her nuḳaṭ2 gülşen-i sevādumda

Şebnem-i lālezār-ı ma‘nādur

Perniyān-ı nikāt-ı elfāẓum

Cāme-ḫˇāb-ı nigār-ı ma‘nādur

1 S 109a.

2 nuḳaṭ H: noḳṭa S.
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Āteşīn dūd-ı şu‘le-i fikrüm

Ebr-i ḫurşīd-i yār-ı ma‘nādur 

Ve lehu

Görse ḥüsnüñ āftāb-ı pür-żiyā bī-tāb olur

Tāb-ı rūy-ı şermnāküñden ḥayā bī-tāb olur

Bezm-i germā-germde mestāne gelseñ nükteye

Lāl-i maḥż olup Fehīm-i ḫoş-edā bī-tāb olur

Ve lehu

Maḥabbet lüccesi dirler ki tā ḳa‘rındadur sāḥil

Göñül ‘ışḳ zevraḳın bir baḥr-i bī-pāyāna ṣalmışdur

Ve lehu

Ṭā’ir-i nāvek-i müjgānı Fehīm ol māhuñ

Evcgāh-ı ḥarem-i sīnede pervāz eyler [103a]

Ve lehu

Ol ki ḫurşīd-i cemāl-i yārdan maḥrūm olur

Ẓulmet-i ġamda vücūdı ẕerreveş ma‘dūm olur

Dil-berüñ Mıṣr  içre nā-yāb olduġın seyr eylese

Ehl-i ‘ışḳa ḳaḥṭ-ı Yūsuf vaḳ‘ası ma‘lūm olur

Ve lehu

Oldı deryā-yı leṭāfet üzre mevc-i ‘anberīn

Ṭurre-i ḫam-der-ḫam u ebrū-yı ġarrā-yı laṭīf

Cān u dil eyler teḳaddümde dehānum pāymāl

Nā-gehān olsa müyesser būse-i pāy-ı laṭīf1

1 H nüshasında bu şiir yoktur.
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Ve lehu

Egerçi mümteni‘dür şāḫ-ı mercān mīve-ḫīz olmaḳ

Nihāl-i sürḫ-i müjgānum nedendür dāne-rīz olmaḳ

Ẕelīl olmaḳ Fehīmā Rūm’da biñ vech ile yegdür

Baña lāzım degüldür mülk-i Mıṣr  içre ‘azīz olmaḳ1

Ve lehu

Fiġān idüp dimezüz ki ġamuñ nesin gördük

Ġam olmasa dir idük ‘ālemüñ nesin gördük

Cihānı ‘aynek-i cāmından eyledük seyrān

Eger ḥaḳīḳate baḳsaḳ Cem’üñ nesin gördük

Kemān-ı ebru-yı cānāna baḳ fesāneyi ḳo

Dilīr imiş ṭutalum Rüstem’üñ nesin gördük

Ve lehu

Ḫākistere dönmişsin ayā çarḫ-ı kebūdī

Bir māh-ruḫuñ şem‘ine pervāne mi olduñ

Ve lehu

Ṣanma tende rişte-i cāna muḳayyeddür göñül

Tā ezelden beste-i zülf-i muḥabbetdür göñül

Ve lehu

Üns idi elde iken şānuña ‘ādet evvel

Şāhbāzum yoġ idi sende bu vaḥşet evvel

Ve lehu

Tek hemān eyleme pejmürde nihāl-i emelüm

Yoḫsa ey ebr-i ‘aṭā neşv ü nemādan geçdüm

1 H nüshasında bu şiir yoktur.
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Ve lehu

Varur zāhid ‘ibādetgāhına mey-ḫāneden ṣoñra

Gelür mestāne başı secdeye ammā neden ṣoñra

Ve lehu

Meger oldı pāy-ı yāra gözümüñ revāne seyli

Ki o naḫl-i ‘işvebāzuñ dil-i zāra var meyli 

Kesbī [Müverriḫ Meḥemmed] 

Kesbī, Şāhidī  merḥūmuñ aḥfādından Edrinevī Müverriḫ Meḥemmed Efen-

di’dür. Ba‘ż-ı evḳāf-ı selāṭīne mütevellī olup biñ ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ḫavāṣṣ-ı hümāyūn muḳāṭa‘aciligi iḥsān olınmış idi. Elli Rebī‘ü’l-āḫir’inde fevt 

olup maḥlūl olan muḳāṭa‘acilik Ḥüseyn Efendi ’ye maḥal görildi. Zamānesi 

şu‘arāsından biri bu tārīḫi dimişdür:

Mıṣrā‘

Ola Kesbī Efendi’nüñ maḳāmı cennet-i me’vā1

Bu ebyāt güftārındandur:

Naẓm

Ser-i kūyına yāruñ bād-ı āhum reh-nümūndur

Yaḳan şem‘-i ümīdüm āteş-i sūz-ı derūndur

Şafaḳ ṣanmañ döküldi bādesi tahrīḳ-ı āhumdan

Şeh-i ‘ışḳam felek bezmümde cām-ı ser-nigūndur

Kelīmī [Kefevī Mūsā] 

Kelīmī, Kefevī Seyyid Mūsā Efendi’dür. Dārü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret ve 

‘ulemānuñ birinden2 iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tā-

de ile ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra semt-i 

وى 1 א   כ  او כ ا
2 S 109b.
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ḳażāya sülūk idüp Rūmili  ḳalem-revinde ba‘ż-ı menāṣıbda icrā-yı aḥkām iderek 

Balyabadra  ḳażāsıyla şīrīn-kām olmış idi. Ba‘de’l-‘azl biñ yigirmi beş tārīḫin-

de masḳaṭ-ı re‘si olan Kefe  ḳażāsı in‘ām olınup bir müddetden ṣoñra ḳażā-yı 

merḳūmuñ fetvāsı daḫı maḥlūl olmaġın żamīme-i revātibleri ḳılınmış idi. Bir 

seneden ṣoñra ḳażā-yı meẕkūrdan ‘azl iḫtiyār idüp yüz yigirmi aḳçe vaẓīfe ile 

ḫıdmet-i iftāda muḳīm olmışlar idi. Biñ ḳırḳ dört tārīḫinde Ḳırım  ḫānı olan 

Cānbeg Giray  fitnesiyle fetvādan ‘azl olınup ḫān-ı mezbūr cānibinden niçe 

elem ü keder daḫı görmişler idi. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl 

iken biñ elli dört senesi ḫilālinde intiḳāl ve rūḥ-ı revānı ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl 

itdükde ḳażā-yı meẕkūrda kendülerüñ binā itdükleri cāmi‘-i şerīf ḳurbindeki 

türbelerinde defn olındılar.

Mevlānā-yı merḳūm āşinā-yı deryā-yı ‘ulūm, ‘ilm ü ma‘ārifde yegāne, mec-

mū‘-ı feżā’ilde müfred-i zamāne, ‘iffet ü nezāhetde ‘alem, pīr-i ṣāfī-żamīr-i 

mübārek-dem, şi‘r ü inşāya ḳādir, mecmū‘a-i cevāhir-i nevādir idi. Deryā-yı 

feżā’il-i bī-kerānından iltiḳāṭ-ı cevāhir-i ‘irfān iden ṭalebe-i ‘ulūmdan niçe 

ḳavābil merd-i fāżıl ve ferd-i kāmil olmış idi. Tilmīẕ-i ḫāṣṣü’l-ḫāṣṣı ve maḫ-

dūm-ı celīl-i feżā’il-iḥtiṣāṣları atī’t-terceme Ebu’l-beḳā es-Seyyid Eyyūb Efendi  

bu müdde‘āya şāhid-i ‘ādildür.

Menḳabe1

Mervīdür ki ṣāḥibü’t-terceme evā’il-i ḥāllerindeki Dār [103b] ü’s-salṭana ’ya 

ḳudūm itdüklerinde maḫlaṣ recāsıyla sulṭānü’ş-şu‘arā Bāḳī Efendi  merḥū-

muñ meclis-i şerīflerine dāḫil olduḳlarında merḥūm-ı merḳūm kendi Dīvān -ı 
belāġat-‘unvānlarını ‘arż idüp buyurmışlar ki “Eş‘ārımuz içinde her beyti şāh 

beyt olmaġa sezā bir ġazelimüz vardur. Eger bulup çıḳarursanūz Kelīmī  maḫlaṣı 

size revādur.” dimeleriyle Mūsā Efendi daḫı min-fātiḥa ile’l-ḫātime naẓar-en-

dāz-ı Dīvān olduḳlarında:

Beyt

Müje ḫaylin dizer ol ġamze-i fettān ṣaf ṣaf

Gūyiyā cenge ṭurur nīze-güẕerān ṣaf ṣaf

ġazelini ta‘yīn itdüklerinde:

1 Menḳabe S: -H.
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Mıṣrā‘

Āferīn ey Kelīmī-i naḳḳād

kelāmıyla tahṣīn itmişler idi. 

Anlaruñ1 āẟārlarından müretteb Dīvān -ı eş‘ārları vardur. Bu şi‘r ol vücūd-ı 

şerīfüñ güftārlarındandur:

Naẓm

Biz milket-i inṣāfa ki manṣūb-ı ḳażāyuz

İcrā-yı ḥaḳ itmekle ṭalebḳār-ı rıżāyuz

Meyl itmezüz iḥsānına insān-ı ża‘īfüñ

Biz maẓhar-ı gencīne-i ḫallāḳ-ı ḳuvāyuz

Ẓāhirde ġınāyile görinsek żarar itmez

Bāṭında ḥaḳīḳat bu ki erbāb-ı ‘ināyuz2

Yā ḫil‘at-i zībā ya ‘abā bir yanımuzda

Biz ḳadri yüce ṭā’ifeyüz āl-i ‘abāyuz

Ḥaḳ emrine teslīm iderüz rūḥı Kelīmī

Biñ cān ile biz tābi‘-i fermān-ı Ḫudā’yuz

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden biñ ḳırḳ sekiz tārīḫinde masḳaṭ-ı re’sleri olan bel-

de-i Kefe’de bir cāmi‘-i şerīf ve bir türbe-i laṭīf binā eyleyüp “beneytu li’ṣ-ṣalāt”3 

lafẓını tārīḫ düşürmişler idi.

Maḥvī [Kütāḥiyyeli Aḥmed] 

Maḥvī, Kütāhiyyeli Aḥmed Çelebi’dür. Biñ elli beş tārīḫinde fevt oldı. Sey-

yid Rıżā Efendi  didügi tārīḫdür:

1 Anlaruñ H: -S.

2 H nüshasında bu beyit yoktur.

ة 3  
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Beyt

Çün Maḥvi idi maḫlaṣı tārīḫ içün Rıżā

Didi ki maḥv eyledi āḫir zamānımuz1 

Bu beyt anuñdur:

Beyt

Dil ṣanur gāhī ki çeşmi mest-i nāz-ı ḫˇāb olur

Ġamze-i mesti hücūm-ı ‘işveden bī-tāb olur2

Mevcī [Meḥemmed Paşa] 

Mevcī, Meḥemmed Paşa’dur. Gāh defterdār ve gāh emīrü’l-livā ve gāh 

emīn-i muḳāṭa‘āt olmış idi. Biñ elli üç senesi ḫilālinde fevt oldı. Bu beyt anuñ-

dur:

Beyt

Ele almaḳla dil-berler göñül senden firār itmez

Benüm şeh-bāz-ı ṭab‘um degme bir ḳolda ḳarār itmez

Nuṭḳī [Ḳaraḳaş-zāde Meḥemmed] 

Nuṭḳī, Edrinevī Ḳaraḳaş-zāde Meḥemmed Efendi’dür. Ba‘de’l-mülāzemet 

ṭarīḳ-ı ḳażāya rāżī ve ba‘ż-ı bilāda ḳāḍī olmış idi. Ḳaṣaba-i Ergene ’de müte-

vaṭṭın iken biñ elli yedi senesi ḥudūdında fevt oldı. Bu beyt anuñdur:

Beyt

Yār-ı hercāyiyle ey dil meyl-i ṣoḥbet eyleme

Şem‘-i her meclis olan dil-berle ülfet eyleme

Viṣālī [Nigdevī Meḥemmed] 

א 1 ى آ ز ى כ  ا د
2 S 110a.
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Viṣālī, Nigdevī Meḥemmed Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ṣadr-ı ‘ālī-

ḳadr Ṭaşköprī-zāde Kemāl Efendi ’den mülāzemetle ber-murād olup derv-i 

merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan 

ṣoñra ṭarīḳ-ı ḳażāya sālik olmaġın birḳaç manṣıba ḳāḍī olmış idi. Medīne-i 

Kütāhiyye ’de ber-vech-i teḳā‘üd bi’l-iftā iken biñ elli yedi tārīḫinde terk-i 

cihān-ı fānī ve ‘azm-i beḳā-yı cāvidānī eyledi. Bu beyt güftārındandur:

Beyt

Tīġ-ı sitemle başumı gel itme ḳana ġarḳ

‘Uşşāḳ içinde bendeñe lāzım degül mi farḳ

Vehbī [İbrāhīm] 

Vehbī, Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘  şu‘arāsı silkinde tercemesi bu cerīdede 

taḥrīr olınan ‘Alīmī Ḳāsım Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıred-

mendi İbrāhīm Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilmīye 

‘azīmet ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i 

merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı 

ma‘zūl olduḳdan ṣoñra sālik-i meslek-i ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā 

olmış idi. Rūmili  ḳalem-revinde birḳaç manṣıba ḥākim ve revnaḳ-efzā-yı me-

cālis ü maḥākim olup bu ḥāl üzere evḳāt-güẕār iken biñ elli altı senesi [104a] 
ḫilālinde irtiḥāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya intiḳāl eyledi. Bu beyt güftārındandur:

Beyt

Ṣanma kim pīrāmen-i çeşmümde ḫūn-ı eşk-bār

La‘lden yapdı aña şāh-ı ḫayālüñ bir ḥiṣār1

1 S 110b. Bu sayfa boştur.

 S 111a. Bu sayfada vakıf mührü ve vakıf kaydı yer almaktadır.

 S 111b’de IV. Mehmed tabakası başlamaktadır.
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ṬABAḲA-İ NÜHDEHÜM EZ-ṬABAḲĀT-I ‘ALİYYE-İ ĀL-İ 
‘OẞMĀN ZAMĀN-I DEVLET-İ SULṬĀN-I ĠĀZĪ VE ḪĀḲĀN-I 
EBU’L-MAĠĀZĪ ES-SULṬĀN İBN ES-SULṬĀN ES-SULṬĀN 
MEḤEMMED ḪĀN İBN ES-SULṬĀN İBRĀHĪM ḪĀN İBN ES-
SULṬĀN AḤMED ḪĀN ‘aleyhimü’r-raḥmetü ve’l-ġufrān1

Ol Devlet-i ‘Aliyye ‘ulemāsınuñ vefeyātıdur ki şühūr u a‘vām-ı ḥasebi ile 

‘ale’t-tertīb ẕikr olınur.

Cinci Ḥüseyn Efendi 

el-Mevlā Ḥüseyn bin Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Ḳarabaş İbrāhīm. Vilāyet-i 

Anaṭolı ’da Za‘ferānborlısı  nām ḳaṣabada sākin e‘izze vü murtāżīnden Ḳarabaş 

Şeyḫ İbrāhīm Efendi ’nüñ maḫdūmları Meḥemmed Çelebi ’nün ferzendidür. 

Taḥṣīl-i biżā‘a-i ‘ilmiyye ve kesb-i ma‘ārif-i resmiyye ārzūsıyla dārü’l-mülk-i İstan-

bul ’a vuṣūl ve müderrisīnden Biber Birāderi Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥem-

med Efendi ’nüñ dārü’l-ifādesine duḫūl itmiş idi. Biñ elli bir tārīḫinde efendisi 

Süleymāniyye Medresesi ’nden İzmir  ḳāḍīsi olduḳda mezbūrdan rū-gerdān ol-

maġın mülāzım itmedüginden mā‘adā, manṣıba daḫı götürmeyüp ḥücre-nişīn 

ḳalmış idi. Ol eẟnāda mizāc-ı hümāyūn-ı sulṭānī i‘tidālden ḫurūc ile ıżṭırābla-

rı ḥadden efzūn olup mu‘ālece-i cismāniyyeden mā‘adā müdāvāt-ı rūḥāniyyeye 

şürū‘ itmeleriyle ṣāḥibü’t-tercemenüñ vālidesi muḳarribān-ı ḥarem-i hümāyūn-

dan birine “Benüm oġlum, babasından ba‘żı mü’eẟẟir du‘ālar bilüp bu maḳūle 

şey’e iẕnlidür. Eger pādişāhımuzı oḳısa bilā-şek eyü olur.2” didügi ḫaber sem‘-i 

hümāyūna vāṣıl olduḳda fi’l-ḥāl ḥużūr-ı hümāyūna da‘vet olınup ḳırā’at-ı ‘azā’i-

me āġāz itdügi gün bi-emri’llāhi te‘ālā fi’l-cümle şifā-sāz olduḳlarında hemān-

dem üç yük aḳçe menzil-i bahā ve ḳadr-i kifāyeden ezyed ‘abīd ü imā’ ve birḳaç 

kīse nuḳūd ve aḳmişe ve dībā ve sā’ir esās-ı beytden mā-lezim i‘ṭā olınup ve 

ḫuddāmına daḫı ḳapucılıḳ, müteferriḳalik emẟāli dirlikler fermān ve kendüler 

def‘aten mülāzemet ve ḳırḳ aḳçe medreseden infiṣāl i‘tibārıyla altmışlı medārisī-

nüñ biri iḥsān olınmaḳ içün peyām-ı vācibü’l-iẕ‘ān ṣādır olduḳda Şeyḫü’l-İslām-ı 

vaḳt Yaḥyā Efendi  merḥūm medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle irżā-yı şaḫs-ı merḳūm iḥ-

timāliyle taḥarrī itdüklerinde Ṣadr-ı A‘ẓam Ḳara Muṣṭafā Paşa  ḫaberdār olmaġın 

1 “Allah’ın rahmeti ve bağışlaması üzerine olsun.”

2 olur H: olurdı S.
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ṣāḥibü’t-tercemeye “Nā’il olduguñ ni‘metün şükrin ḳıl.” diyü ḫitāb eyledükde 

‘alā-ṭarīḳı’t-tenezzül biñ elli iki Rebī‘ü’l-evvel’inde taḥille ṭarīḳıyla ‘Uşşāḳī-zāde 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine medrese-i Ṣaḥn’a vāṣıl olmışlar idi. Ḥattā ol eẟnāda 

‘Uşşāḳī-zāde Efendi’nüñ mu‘īdleri gelüp “Sulṭānum! Medresemüz ḥareket itmiş, 

müderris-i cedīd Cinci Ḥüseyn1 Efendi  derse geldi. Lākin biz ḳanġı medreseye 

ḥareket itdük, ma‘lūm olmadı.” didükde ‘Uşşāḳī-zāde Efendi daḫı şeyḫü’l-İslām 

ḥużūrına varup keyfiyyeti i‘lām itdükde “Elem çekme ‘Abdü’r-raḥīm Efendi! 

Medrese senüñdür. Ancaḳ bir gün derse çıḳmaġa bizden me’ẕūn olmışdur.” diyü 

cevāb virmişlerdür. el-Ḥāṣıl ṣāḥibü’t-terceme sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Fik-

rī Aḥmed Efendi  yirine İstanbul pāyesi  żamīmesiyle Ġalaṭa ḳażāsına nā’il olup 

ol eẟnāda mūcib-i emr-i pādişāhī Anaṭolı ṣadāretinden munfaṣıl Ḳara Çelebi-zā-

de Maḥmūd Efendi  ile ‘aḳd-i ‘alāḳa-i muṣāheret itmiş idi. Elli dört Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi [104b] yirine ṣadāret-i Anaṭolı  iḥsān olınup Ġa-

laṭa  ḳażāsı daḫı ber-vech-i arpalıḳ taṣarrufında ḳalmış iken bir aydan ṣoñra nez‘ 

olınup muḳaddemā dānişmendligi ḥālde efendisi olan Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirleri-

ne Bahāyī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde Çivi-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen ṣadāret-i Anaṭolı tevcīh olınup elli yedi 

Cumāde’l-ūlā’sı ġurresinde ‘azl ve yirlerine İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

vaṣl ol[ın]mış iken māh-ı mezbūruñ dördinci güni ẟāliẟen ḫalefleri İmām-zāde 

Efendi yirine maḳām-ı ṣadārete i‘āde olındılar. Māh-ı meẕkūruñ2 on dördinci 

güni ‘azl olınduḳlarında yirlerine ẟāniyen selefleri İmām-zāde Efendi ḫalef oldı. 

Sene-i meẕkūre Receb’i ġurresinde yine3 ḫalefleri İmām-zāde Efendi yirine rā-

bi‘an murabba‘-nişīn-i mesned-i ṣadāret olmış iken māh-ı mezbūruñ on ikinci 

güni gūşe-i ‘uzletde mekīn ve yirlerine ẟāliẟen4 İmām-zāde Efendi ṣadr-ı ṣadāretde 

nā’il-i ‘izz ü temkīn oldılar. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde bunlara ba‘ż-ı fesād isnādı 

ile bi-fermān-ı hümāyūn İznikmid ḳaṣabasına  nefy ile maḥzūn ve sekizinci gün 

‘avde me’ẕūn olmışlar iken birḳaç günden ṣoñra ẟāniyen maẓhar-ı ḳahr-ı sulṭān-ı 

dehr olup Gelibolı ’ya iclā ve onıncı gün ‘avd içün iẕn-nāme taḥrīr ü imlā olındı. 

Bu ḥāl üzere evḳāt-güẕār iken biñ elli sekiz Receb’inde vāḳi‘ cülūs-ı hümāyūn-ı 

1 S 112a.

2 meẕkūruñ H: mezbūruñ S.

3 yine H: -S.

4 ẟāliẟen S: ẟāniyen H.
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Sulṭān Meḥemmed Ḫānī ‘aḳībinde bir ay miḳdārı Ṣadr-ı A‘ẓam Meḥemmed 

Paşa  Sarāyı ’nda ḥabs olınup ba‘ż-ı vücūh-ı ḫayrāta vaḳf nāmiyle kendüye temlīk 

itdürdügi mezāri‘ ü ḳurā mülk-nāmeleri yedinden alınup ke’l-evvel ze‘āmet ve 

tīmārīde ibḳā olınduġından mā‘adā cem‘ itdügi ecnās-ı tuḥaf-ı nā-ma‘dūd ve biñ 

kīseden mütecāviz nuḳūd cānib-i beytü’l-māle aḫẕ olınduḳdan ṣoñra kendüsi 

Miḫalıc  ḳaṣabasına nefy ü iclā ve sene-i meẕkūre Şevvāl’inde bi-fermān-ı ‘ālī ḳa-

fes-i teni murġ-ı rūḥından iḫlā olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ulüvv-i himmet ile meşhūr ve kemāl-i ẟervet ile ma‘rūf, 

zamānında nefāẕ-ı kelām ile mevṣūf, müsā‘ade-i baḫt ile yeden-bi-yed ḥasre-

tü’l-mevālī olan ṣadārete vāṣıl ve emvāl-i keẟīreye nā’il olmış idi.

Ṣıyāmī Efendi [İplikci Ṣıyāmī] 

el-Mevlā Ṣıyāmī. Vilāyet-i Anaṭolı ’da Cānīk  ḳaṣabasından ẓuhūr ve “İp-

likci Ṣıyāmī  Efendi” dimekle meşhūr olup ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilme ‘āzim 

ve Çeşmī Meḥemmed Efendi ’den mülāzım olduḳdan ṣoñra devr-i medāris-i 

mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ elli yedi şehr-i ṣıyāmında 

Cāme-şūy Ḫātūn  yediyle Arnavud Ḥüseyn Efendi  yirine yeden-bi-yed Filibe  

ḳażāsı iḥsān olınmış idi. Elli sekiz Muḥarrem’inde1 Başmaḳcı-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Selanik  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Müderris-zāde Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Receb’inde ba‘de’l-cülūs ‘azl ve yirlerine 

Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  vaṣl olındı. Bunlar ṭayy-ı merāḥil iderek bel-

de-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye vāṣıl olmış iken sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ṭa‘ne-i ṭā‘ūn 

ile intiḳāl ve ‘īdgāh-ı ervāḥa isti‘cāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, ṣāfī-fu’ād, mü’min-i 

pāk-i‘tiḳād idi.

Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī Efendi {Nuṭḳī}  

el-Mevlā Meḥemmed ibn Yaḥyā Paşa. Devlet-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı 

ẞāliẟ ’de ḫāme-gerdān-ı tevḳī‘-i refī‘ü’ş-şān-ı sulṭānī olan Yaḥyā Paşa merḥūmuñ 

ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi Meḥemmed Nuṭḳī Efendi’dür. 

1 S 112b.
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Taḥṣīl-i ser-māye-i isti‘dād ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-

murād olup ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīmet ve ba‘ż-ı medārisde müdāreseye himmet ile 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz altı 

Ṣafer’inde Ḥāfıẓ-zāde Efendi  yirine Gelibolı ’da [105a] vāḳı‘a Mesīḥ Paşa Med-

resesi  ḫāriciyle be-kām, otuz ṭoḳuz Şevvāl’inde Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efen-

di  yirine Papasoġlı Medresesi  ile nā’ilü’l-merām oldılar. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Ezhārī Monlā Çelebi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup ḳırḳ 

iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa 

Medresesi ’ne sāye-endāz olmışlar idi. Ḳırḳ dört Receb’inde selefleri Nevālī-zāde 

Efendi yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp ḳırḳ ṭoḳuz 

Şevvāl’inde selef-i sālifi Ḫānım-zāde Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ bi-

rine ḫırām itmişler idi. Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na pāy-ı himmet ḳoyup elli üç Cumā-

de’l-ūlā’sında selefleri Burusī Meḥemmed Efendi yirine Ḳalender-ḫāne Medre-

sesi  iḥsān, elli dört Cumāde’l-ūlā’sında selefleri Burusī Meḥemmed Efendi  yiri-

ne İstanbul ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olup elli altı Receb’inde 

Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Mekke -i Mükerreme  pāyesi żamīmesiyle 

Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsına  manṣūb ḳılınmışlar idi. Elli yedi Re-

ceb’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli sekiz 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde rāh-ı nefsi müfsed ve müteveccih-i dergāh-ı aḥad olup Edri-

neḳapusı ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olındı.

Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, bülend-himmet, mā’il-i ‘izz 

ü ḥaşmet, maḥmūdü’l-ḫiṣāl, memdūḥü’l-fi‘āl idi. 

Āẟārlarından Nuṭḳī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı ābdārları vardur. Bu iki beyt güftār-ı 

dürer-bārlarındandur:

Naẓm

Ne mevsim-i gül ü bülbül ne nev-bahārı ḳalur

Bu kiştzār-ı ḫazānuñ ḳalursa ḫārı ḳalur

Çemende güllerüñ erbāb-ı ‘izz ü cāh gibi

Geçer o devleti bir ḳurı i‘tibārı ḳalur
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Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi1 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’ş-Şeyḫ Dāvūd. Vālid-i keẟīrü’l-maḥāmidleri meşā-

yiḫ-ı kirāmdan “Şeyḫ Dāvūd Efendi-zāde” dimekle şehīr ve bu ‘unvānla 

ma‘lūm-ı2 ṣaġīr ü kebīr olmışlar idi. Elvān-ı fażl u kemāl ile ārāste ve envā‘-ı 

ma‘ārif ile pīrāste olduḳda ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse 

‘āzim olup ḳaṭ‘-ı merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı mun-

faṣıl olduḳdan ṣoñra biñ otuz beş Ramażān’ında Ṣıddīḳ Efendi  yirine Küçük-

çekmece ’de vāḳı‘a ‘Abdü’s-selām Medresesi  ḫāricine ‘āric, otuz sekiz Şevvāl’inde 

Ḥüsām-zāde3 ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi ’ne ḥare-

ketle mübtehic olmışlar idi. Otuz ṭoḳuz Receb’inde Ḳāḍī-‘asker4 Ḥasan Efendi 

Medresesi  tamām olduḳda ibtidā bunlara in‘ām olınup ḳırḳ üç Ramażān’ın-

da Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Edrineḳapusı ’nda vāḳı‘a Mihrümāh 

Sulṭān Medresesi ’ne şāyān, ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde Astarcı Sinān-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi ’ne [revnaḳ-ı]5 ‘izz ü 

şān virüp sene-i mezbūre Receb’inde Muṭī‘ī Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ biriyle kām-revā, ḳırḳ beş Şa‘bān’ında ‘Acem Meḥemmed 

Efendi  yirine Bayram Paşa Medresesi ’ne zīnet-baḫşā oldılar. Ḳırḳ ṭoḳuz Şev-

vāl’inde Fikrī Aḥmed Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup 

elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  def‘a-i ẟāniyesi 

yirine Filibe  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de ma‘zūl ve yirlerine Ṣofya  ḳāḍīsi Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  

menḳūl, anlarun yirine Ḳara Süleymān Efendi  mevṣūl oldı. Elli beş Cumā-

de’l-āḫire’sinde Aḥmed Ramażān Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı tevcīh olınup 

sene-i meẕkūre [105b] Şevvāl’inde selef-i sālifi ‘Acem Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsına  naḳl olınduḳlarında yirleri İstanbul ’dan 

ma‘zūl Bahāyī Meḥemmed Efendi ’ye arpalıḳ ta‘yīn olındı. Elli altı Receb’inde 

‘azl ve yirlerine Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī Efendi  vaṣl olındı. Elli 

sekiz Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle 

‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınup ḳaṭ‘-ı 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Ḳāḍī-‘asker Ḥasan. Fī-Receb sene 1039. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]

2 ma‘lūm-ı S: -H.

3 Ḥüsām-zāde S: Ḥānım-zāde H.

4 S 113a.

5 revnaḳla ‘izz ü şān H: revnaḳ u şān S.
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menāzil ve ṭayy-ı merāḥīl iderek Şām-ı cennet-meşāma mizācları münḥarifen 

dāḫil olmaġla belde-i meẕkūrede mekẟ eyleyüp sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sin-

de rūḥ-ı revānı a‘lā-yı ‘illiyyīne vāṣıl oldı.  Ṣāliḥiyye  nām maḥalde mütevārī-i 

ḫāk-i ‘anber-fām olduḳlarında1 maḥlūl olan manṣıb-ı celīl ile Minḳārī-zāde 

Yaḥyā Efendi  tebcīl ḳılındılar. 

Mevlānā-yı mezbūr feżā’il ü kemāl ile meşhūr, pīr-i ṣāliḥ ü ‘ābid, mecmū‘a-i 

feżā’il ü maḥāmid idi. 

Ṣolaḳ-zāde Ramażān Efendi 

el-Mevlā Ramażān. Maḥmiyye-i Edrine ’den ẓāhir ü hüveydā ve miẟāl-i hilāl-i 

rūze ṭāli‘ ü peydā olup taḥṣīl-i ‘ilme müdāvim ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden 

mülāzım olduḳdan ṣonra devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz beş Muḥarrem’inde ‘Ab-

dü’l-‘azīz-zāde Efendi  maḥlūlinden maṣḳaṭ-ı re’si olan maḥmiyye-i merḳūmede 

Sirāciyye Medresesi  virilüp ḳırḳ Ramażān’ında ‘Abdü’n-nebī Efendi  yirine Se-

lanik  fetvāsına gönderilmiş idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Tācü’d-dīn-zāde ‘Alī 

Efendi  yirine ẟāniyen Sirāciyye Medresesi  tevcīh olınup ḳırḳ üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Ni‘metu’llāh Efendi  maḥlūlinden Ḥalebiyye Medresesi ’ne taḥrīk olındı. Ḳırḳ 

beş Şa‘bān’ında Şeyḫī-zāde Şerīf Meḥemmed Efendi  yirine Üçşerefeli Medre-

sesi ’ne vāṣıl, elli iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ebu’l-ḫayr Meḥemmed Efendi  yirine me-

dāris-i ẞemāniyye ’den birine nā’il olup elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Ḥalebī Yaḥyā 

Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  iḥsān olınmış idi. Bu ḥāl üzere güẕārende-i 

eyyām iken biñ elli ṭoḳuz Muḥarrem’inde ders ü devri tamām ve ‘ālem-i ‘uḳ-

bāya ḫırām itdüklerinde medrese-i maḥlūleleri selef-i sālifleri Tācü’d-dīn-zāde 

Efendi’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı mezbūr “Ṣolaḳ-zāde Ramażān Efendi ” dimekle meşhūr, ḥiṣṣe-

mend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, ṭālib-i meṭālib-i erbāb-ı fühūm idi.

Teẕkireci Mūsā Efendi 

el-Mevlā Mūsā. Kesb-i ser-māye-i isti‘dād ve zād-ı rāḥile-i erbāb-ı ṭarīḳı 

i‘dād itdükden ṣoñra Ebū Sa‘īd Efendi  āsitānesine intisāb ile şeref-i mülāze-

1 olduḳlarında H: oldılar S.
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metlerin iktisāb eyleyüp1 ṭayy-ı merāḥil-i ṭarīḳ ve ḳaṭ‘-ı menāzil-i ders ü taḥḳīḳ 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl iken biñ otuz iki 

Cumāde’l-ūlā’sında ‘Acem İsḥāḳ Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa 

Medresesi  ile kām-revā ve otuz ṭoḳuz Receb’inde Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  

yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Ḳırḳ Receb’inde Ḥabīb Efen-

di  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine Şāh-ı Ḫūbān Medresesi  

iḥsān olınup ḳırḳ dört Ṣafer’inde Ḳırımī Muṣṭafā Efendi  yirine Ġażanfer Aġa 

Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Ḳırḳ sekiz Muḥar-

rem’inde İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi ’n tekye-

gāh eyleyüp ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi’nde basṭ-ı 

seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler idi. Elli Cumāde’l-ūlā’sında Ḥasan Efendi-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm, 

elli dört Cumāde’l-ūlā’sında Müfettiş Aḥmed Efendi  yirine Süleymāniyye me-

dārisi nüñ biriyle ta‘ẓīm olındılar. Elli altı Receb’inde Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳādir 

[106a] Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli yedi Şa‘bān’ın-

da ma‘zūl ve yirlerine Beyānī Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere güẕā-

rende-i eyyām u leyāl iken biñ elli ṭoḳuz Ṣafer’inde intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya 

irtiḥāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm Ebū Sa‘īd Efendi merḥūmuñ ṣadāretlerinde teẕkireci-

leri olmaġın “Teẕkireci Mūsā Efendi ” dimekle ma‘lūm idi.

İsmā‘īl Aġa-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed bin İsmā‘īl. Dārü’l-ḥilāfeti’l-‘aliyye Ḳosṭanṭıniyye-

 tü’l-maḥmiyye dāḫilinde Aḳsarāy  nām maḥalde cāmi‘ binā idüp “İsmā‘īl Aġa 

Cāmi‘i ” dimekle ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr ve ol ḫayr u bereket ile şehīr olan 

ṣāḥibü’l-ḫayruñ ferzend-i ercmendi Meḥemmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i meleke-i 

isti‘dād ve levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād eyledükde Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ’den 

mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli Receb’inde Ṭaşkendī-zāde Seyyid Muṣṭafā 

Efendi  yirine Yūsuf Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, elli dört Ṣafer’inde 

1 S 113b.
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Ḫaṭīb-zāde Aḥmed Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi  i‘ṭā olındı. Elli beş 

Receb’inde Şa‘rānī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Med-

resesi ’ne dāḫil, elli yedi Şa‘bān’ında Şāriḥ-i Füṣūṣ-zāde Ḥasan Efendi  yirine 

Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne vāṣıl olmış idi. Elli 

ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde eyyām-ı ḥayātı tamām ve defter-i ‘ömri feẕlek-i ḫitām 

bulup medrese-i maḥlūlesi Kürd İsḥāḳ Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr “İsmā‘īl-zāde Efendi” dimekle meşhūr, ṭālib-i intisāb-ı 

‘ulūm, ṣalāḥ-ı ḥālle ma‘lūm idi.

Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā Çeşmī Meḥemmed. Ṣudūr-ı devlet-i Sulṭān 

Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede sebḳ iden Çeşmī Meḥemmed 

Efendi ’nüñ merdüm-i çeşm-i żiyā-güsteri ve maḫdūm-ı sa‘d-aḫteri Muṣṭafā 

Efendi’dür. Taḥṣīl-i ma‘ārif ü ‘ulūm ve kesb-i ādāb-ı rüsūm eyleyüp vāṣıl-ı mer-

tebe-i niṣāb ve dāḫil-i zümre-i ūlü’l-elbāb olduḳda Şeyḫü’l-İslām Es‘ad Efendi  

ḫıdmetlerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilme ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken1 biñ otuz iki Cumā-

de’l-ūlā’sında Kec-dehān ‘Abdu’llāh Efendi Maḫdūmı Muṣṭafā Efendi  yirine 

Yūsuf Paşa Medresesi ḫāriciy le be-kām, otuz sekiz Şevvāl’inde Astarcı Sinān-zā-

de Meḥemmed Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne ḥareketle nā’ilü’l-merām 

oldılar. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yi-

rine Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ iki Ramażān’ında Celeb Muṣṭafā Efen-

di  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine şāyān olup ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde 

Bustān-zāde Aḥmed Efendi  yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi ’ne irtiḳā eyleyüp 

ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde Kürd Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Ḥażret-i Ebā 

Eyyūb-i Enṣārī Medresesi ’ne terfī‘, elli Cumāde’l-ūlā’sında Ḥüsām-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den biriyle tevḳī‘ olındılar. 

Elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Fetvā-emīni Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınup elli dört Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine 

Raḥmetu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. Elli sekiz Receb’inde ḫalefleri Raḥmetu’l-

lāh Efendi yirine Şām -ı şeref-encām  ḥükūmetiyle maḳżiyyü’l-merām olmışlar 

iken biñ elli ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sınuñ on üçinci güni ḥükm ü imżāsın tamām 

1 S 114a.
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ve cevher-i rūḥın teslīm-i dest-i ḥimām itdükde Bābü’ṣ-ṣaġīr ’de Ḳalenderiyye  

nām türbede medfūn ve manṣıb-ı maḥlūl ile Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  

memnūn [106b] kılındı. 

 Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı feżā’il-rüsūm, aḫlāḳ-ı ḥamīde ile mevṣūf, 

mekārim-i cemīle ile ma‘rūf, ‘afīf ü nebīh, munṣif ü faḳīh, ḥasenü’l-muḥāḍarat 

ve’l-edeb, pāk-i‘tiḳād ve ṣaḥīḥü’l-meẕheb idi. 

Muḥżırbaşı-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed bin Meḥemmed. Vālidi bevvāb-ı sulṭānī zümresinden 

olup ba‘dehu ḳāḍī-‘asker efendilere muḥżırbaşı olmaġla “Muḥżırbaşı-zāde 

Efendi” dimekle şehīr ve bu ‘unvānla ma‘lūm-ı1 ṣaġīr ü kebīr olmışlar idi. 

Ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi ’den 

iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medrese-

den ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ yedi Cumāde’l-ūlā’sında 

‘Abdu’llāh Aġa Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Muḥteşem 

Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ümmü’l-veled Medresesi ’ne ḥareketle 

mübtehic olmış idi. Elli altı Receb’inde Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yi-

rine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  virilüp elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi yirine Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne 

taḥrīk olınup elli sekiz Receb’inde Kefevī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḫay-

rü’d-dīn Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Biñ elli ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında dār-ı 

‘uḳbāya irtiḥāl eyleyüp medrese-i maḥlūlesi Teẕkireci Meḥemmed Efendi ’ye 

intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i taḥṣīl-i ‘ulūm idi.

Uzun Sa‘dī Efendi 

el-Mevlā Sa‘dī. Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’den be-

dīd ve nā’il-i rütbe-i dāniş ü dīd olup ‘ulemā-yı ‘iẓām mecālis-i ‘ilmiyyesine 

dāḫil ve ba‘żı kirāmuñ şeref-i mülāzemeti ile ser-bülend-i emāẟil olduḳdan 

ṣoñra devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ Receb’inde İbrāhīm Efendi  yiri-

1 ma‘lūm-ı S: -H.
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ne İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile sa‘īd olup ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Kec-

dehān Dāmādı1 ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi  virilmiş idi. Elli 

bir Receb’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa 

Medresesi  sezā görilüp elli iki Şa‘bān’ında ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ birine i‘tilā itmiş idi. Elli dört Ṣafer’inde Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ 

Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi ’n tekyegāh eyleyüp elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde 

selef-i sālifi ‘Abdu’llāh Efendi yirine İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup 

elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde itdiler. Elli sekiz Muḥarrem’inde 

Martolos-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olın-

mışlar idi. Elli ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine Celeb Mūsā Efen-

di  mevṣūl oldı. Bunlar ba‘de’l-‘azl eẟnā-yı rāhda mizācları münḥarif olmaġla 

sene-i meẕkūre Receb’inde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve rūḥ-ı revānı 

raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı mezbūr “Uzun Sa‘dī Efendi ” dimekle meşhūr, ḥiṣṣedār-ı 

ni‘met-ḫāne-i ‘ulūm, dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm idi.

Muṭahhar Efendi Dāmādı Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den terce-

mesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Muṭahhar Efendi  merḥūm ile ‘aḳd-i peyvend-i 

muṣāheret itmegin “Muṭahhar Efendi Dāmādı” dimekle meşhūr ve bu ‘unvān 

ile ma‘lūm-ı cumhūr olmış idi. Levāzım-ı ṭarīḳ-ı ‘ilmi i‘dād ve ṭarīḳa-i erbāb-ı 

isti‘dād üzere ictihād eyleyüp2 ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ve Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ 

Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itdükden ṣoñra devr-i medāris iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Re’īs Ḫˇācesi Süleymān 

Efendi  yirine Ferhād Paşa [107a] Medresesi  ḫāriciyle kām-revā olmış idi. Ḳırḳ 

altı Şevvāl’inde Bahāyī Efendi Birāderi Aḥmed Efendi  yirine Meḥemmed Aġa 

Medresesi ’ne taḥrīk olınup ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Nevālī-zāde Maḥmūd 

Efendi  yirine Rüstem Paşa Medresesi ’ne gelmişler idi. Elli bir Receb’inde 

Ḫandān Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup elli 

iki Receb’inde Müfettiş Aḥmed Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medrese-

1 S 114b.

2 Levāzım-ı ṭarīḳ-ı ‘ilmi i‘dād ve ṭarīḳa-i erbāb-ı isti‘dād üzere ictihād eyleyüp H: -S.
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si  ile tecdīd-i sürūr, elli üç Ṣafer’inde Ḥācī Yūsuf-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine mürūr eyleyüp elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Uzun 

Sa‘dī Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi ’n cāygāh eylediler. Elli yedi Şevvāl’inde 

Ḥalebī Meḥemmed Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup elli 

sekiz Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle 

Seyrek-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  ḳażāsı ḥükū-

metiyle teşrīf olınmışlar idi. Elli ṭoḳuz Receb’inde ḳāḍī iken şeyḫü’l-Ḥarem  

ġadri ile Ravża-i Muṭahhara  ḳurbinde şehīd ve ‘arṣa-i ‘ālemden nā-bedīd olup 

manṣıb-ı maḥlūl ile Mu‘īd Aḥmed Efendi Birāder-zādesi ‘Ārif Aḥmed Efendi  

nā’ilü’l-me’mūl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü 

‘ulūm, ṣalāḥ-ı diyānet ile ma‘lūm idi.

Öreke Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā bin Aḥmed bin Ḥüseyn . Dārü’l-mülk-i İstanbul ’dan 

ẓuhūr ve “Öreke Muṣṭafā Efendi ” dimekle meşhūr olup taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna 

himmet ve üstādān-ı ‘aṣr ḫıdmetlerine müdāvemet eyleyüp ‘ulemā-yı kirāmuñ 

birinüñ der-i deryā-nevāline intisāb ve şeref-i mülāzemetlerin iktisāb itdükden 

ṣoñra aḫẕ-ı medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ1 aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ yi-

girmi dört Cumāde’l-ūlā’sında ‘Abdü’l-ḥalīm-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

Şāhḳulı Medresesi  ḫāricine ‘āric, yigirmi sekiz Şa‘bān’ında Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm 

Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Yigirmi 

ṭoḳuz Şevvāl’inde Ḥamza Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ 

olup otuz Ṣafer’inde ‘İvaż-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a İsmiḫān 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı. Otuz iki Receb’inde Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efen-

di  yirine Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na pā-nihāde olup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde selefi Şeyḫī Efendi yirine Üsküdar Mihrümāhı ’na terfī‘, otuz üç Muḥar-

rem’inde Müzellef Aḥmed Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle tevḳī‘ olındı-

lar. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde Yaṣdıġac Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine 

Gelibolı  ḳażāsı tevcīh olınup otuz dört Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine 

‘Avnī ‘Oẟmān Efendi  mevṣūl oldı. Otuz sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Baba Ḫalīl-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı sezā görilüp otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde ‘azl 
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ve yirlerine İbrāhīm Efendi  vaṣl olındı. Ḳırḳ üç Rebi‘ü’l-āḫir’inde Monlā Aḥ-

med-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  yirine Saḳız  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup 

ḳırḳ dört Ṣafer’inde munfaṣıl ve yirlerine Ḥüseyn Efendi vāṣıl oldı. Ḳırḳ ṭoḳuz 

Ṣafer’inde Gümülcine  ḳāḍīsi olup elli Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine İz-

mir  ḳāḍīsi Atlu Dāvūd Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir 

Efendi  mevṣūl oldı. Elli dört Ṣafer’inde Fāżıl Monlā Çelebi  def‘a-i ẟāniyesi yiri-

ne Diyārbekr  ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām olmışlar idi. Elli beş Receb’inde ‘azl 

ve yirlerine ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi vaṣl olındı.  Elli sekiz Şa‘bān’ında 

Re’īsü’l-eṭibbā ‘Īsā Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsına  manṣūb 

ḳılınup elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında ḳāżī iken dā’in-i ecel müteḳāżī olup bilā-‘azl mün‘a-

zil ve ‘ālem-i ‘uḳbāya vāṣıl oldı. Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  

civārında medfūn ve manṣıb-ı maḥlūl ile [107b] Beyānī Aḥmed Efendi  memnūn 

ḳılındı..

Mevlānā-yı mezbūr ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile meşhūr, ṣāliḥ ü ṣāfī-fu’ād, mü’min-i 

pāk-i‘tiḳād idi.

Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi {Ḳādirī}   

el-Mevlā ‘Abdü’l-ḳādir ibnü’l-mevlā Baḥẟī Meḥemmed. ‘Ulemā-yı dev-

let-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de ẕikr olınan 

Baḥẟī Meḥemmed Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi 

‘Abdü’l-ḳādir Efendi’dür. İ‘māl-i meleke-i māder-zād ile vāṣıl-ı mertebe-i is-

ti‘dād olduḳda ṭarīḳ-ı sa‘adet-refīḳ-ı ‘ilme ‘āzim ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden 

mülāzım olup devr-i mecālis ve aḫẕ-ı medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ Receb’inde Teẕkireci Mūsā 

Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  ile nā’ilü’l-merām olmışlar idi. Ḳırḳ iki 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām 

Yaḥyā Efendi  dārü’l-ifādesine vāṣıl olup ḳırḳ altı Şevvāl’inde ‘Abdü’l-ḳayyūm 

Efendi  maḥlūlinden Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadr ü menziletleri 

mezīd olmış idi. Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde Re’īs Ḫˇācesi Süleymān Efendi  

yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi Ūlāsı  ile ikrām, elli Cumā-

de’l-ūlā’sında Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biri 

in‘ām olındı. Elli bir Receb’inde Ḥācī1 Yūsuf-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḳara 
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Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne irtiḳā, elli üç Ṣafer’inde Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi  

yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den birine i‘tilā itmişler idi. Elli beş Receb’inde 

Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup 

elli altı Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine selef-i sālifleri Mūsā Efendi mevṣūl oldı. 

Biñ elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında dār-ı fenādan irtiḥāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı mekrümet-rüsūm, nīk-nefs ü ḫalūḳ, ṣadīḳ 

u ṣadūḳ, ḫānesi mecma‘-ı yārān, dest ü seḫāsı ḫacālet-dih-i ebr-i bārān idi.

 Ḳādirī  maḫlaṣı ile eş‘ārı olup bu maṭla‘ andan nümūnedārdur:

Beyt

Sünbül mi yā benefşe midür ḫaṭṭ-ı rū nedür

Devr-i ruḫuñda mużmer olan reng ü bū nedür 

Re’īsü’l-eṭibbā ‘Īsā Efendi 

el-Mevlā ‘Īsā bin ‘Alī. Cezā’ir-i Baḥr-i Sefīd’den evṣāf-ı cemīle ile mümtāz 

u müsellem olan Saḳız  nām beldede lenger-endāz-ı şühūd olmışlar idi. Tem-

yīz-i siyāh u sefīd ve taḥṣīl-i dāniş ü dīd eyleyüp fenn-i celīl-i ṭıbba iştiġāl ve 

dārü’l-mülk-i İstanbul ’a irtiḥāl itdükde dīvān-ı ‘ālī küttābı zümresine dāḫil ve 

ḫarāc muḥāsebeciligi ḫıdmetine nā’il olmış idi. Biñ elli yedi Ṣafer’inde re’ī-

sü’l-eṭibbā olan Ḥammāl-zāde Meḥemmed Efendi  mizāc-ı leṭāfet-1imtizāc-ı 

sulṭānīye muvāfıḳ ‘ilāca muvaffaḳ olmamaġın ma‘zūl olduḳda ṣāḥibü’t-ter-

ceme Edrine  pāyesi ve selefi mutaṣarrıf olduġı Rodoscuḳ  ḳażāsı arpalıġıyla 

re’īsü’l-eṭibbā ta‘yīn olındılar. Sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ile teẕlīl 

ve manṣıb-ı riyāset-i eṭibbā ẟāniyen selefleri Ḥammāl-zāde Efendi’ye taḥmīl 

olındı. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sında ḫalefleri yirine ẟāniyen manṣıb-ı 

sābıḳlarına ‘avd itmişler iken on yedi günden ṣoñra ma‘zūl ve yirlerine ẟā-

liẟen Ḥammāl-zāde Efendi mevṣūl oldı. Sene-i merḳūme Şa‘bān’ında ‘İṣmetī 

Meḥemmed Efendi  üzerinden Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  żamīmesiyle ḫalefleri 

Ḥammāl-zāde Efendi yirine ẟāliẟen manṣıb-ı evvellerine müteṣā‘id oldılar. İki 

ay mürūrında bend-i belā-yı nefy ü iclā ile mübtelā-yı ḫüsrān ve yirleriyle rā-

bi‘an selefleri Ḥammāl-zāde Efendi şādān olmış iken altıncı günde maẓhar-ı 

‘afv u iḥsān olup ke’l-evvel ḫalefleri yirine rābi‘an ḫıdmet-i riyāset-i eṭibbā-
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da ḳā’im ve manṣıblarında ḥākim-i ḥāsim oldılar. Elli sekiz Receb’inde vāḳi‘ 

cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī ‘aḳībinde ḫıdmet-i pādişāhīden 

dūr ve yirleriyle [108a] ḫāmisen selefleri Hammāl-zāde Efendi mesrūr olmış 

idi. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsından  daḫı 

ma‘zūl ve yirlerine Öreke Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Elli ṭoḳuz Receb’inde 

Ḥelvācı-zāde Aḥmed Efendi  üzerinden Gemlik  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olınmış 

iken sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında rūḥ-ı laṭīfi çār-ṭāḳ-ı ‘anāṣırdan ḫurūc ve a‘lā-yı 

‘illiyyīne ‘urūc itdükde maḥlūl olan arpalıḳları Ezhārī Monlā Çelebi ’ye virildi. 

Ṭabīb-i merḥūm ancaḳ fenn-i lāzımu’l-intisāb-ı ṭıbda keẟret-i tetebbu‘ ile 

ma‘lūm idi.

Āẟārlarından ol fende Devā-yı Emrāż  ismiyle mevsūm te’līfleri meşhūrdur.

Monlā Aḥmed-zāde Monlā Çelebi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed ibnü’l-mevlā Aḥmed. Ḫilāl-i terācim-i 

Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olup biñ on 

sekiz Ṣafer’inde fevt olan Teẕkireci Aḥmed Efendi ’nüñ ferzend-i dil-bendi 

“Monlā1 Çelebi” dimekle meşhūr Seyyid Meḥemmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm 

ü kemāle sā‘ī ve ādāb-ı erbāb-ı isti‘dāda murā‘ī olduḳda naẓar-ı ḫurşīd-eẟer-i 

ekābire sezā ve birinden şeref-i mülāzemetle kām-revā olduḳdan ṣoñra tekmīl-i 

medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ yigirmi iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Çuḳacı-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup yigirmi altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Naṣru’llāh Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr ey-

lediler.2 Yigirmi yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Belġradī ‘Alī Çelebi  yirine Sinān Paşa 

Medresesi  iḥsān, yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Mütevellī-zāde Muṣṭafā Efendi  

yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi ’ne şāyān oldılar. Otuz bir Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de Naḳş-bend-zāde Maḥmūd Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle tebcīl 

olınmış iken otuz iki Şa‘bān’ında tafṣīli Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm olan Vaḳ‘a-i 

Cāmi‘-i Sulṭān Meḥemmed Ḫānī  sebebiyle medīne-i ẞire ’de Monlā ‘Arab 

Medresesi ’ne irsāl ile teẕlīl ve yirleriyle Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  tebcīl ḳı-

lındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde vāḳi‘ cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Murād 

1 S 116a.

2 eylediler H: eyleyüp S.



640 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Ḫānī’den ṣoñra ma‘füvven İstanbul ’a dāḫil ve sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi ’ne vāṣıl olmışlar 

idi. Otuz dört Ṣafer’inde Menteş-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i 

Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde idüp sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde Ed-

hem-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle ḳadr ü 

menziletleri ziyāde oldı. Otuz altı Receb’inde Fenārī-zāde Şeyḫī Efendi  yi-

rine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı sezā görilüp otuz yedi Ramażān’ında munfaṣıl ve 

manṣıb-ı mezbūre Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  nā’il oldı. Ḳırḳ Receb’in-

de Mu‘īd Aḥmed Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsıyla ikrām olınup ḳırḳ 

bir Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine Küçük Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  

mevṣūl oldı. Ḳırḳ dört senesi ḥudūdında muḳaddemā celālī istilāsından nāşī 

celā-yı vaṭan ve İstanbul’da ittiḫāẕ-ı mesken iden ahālī-i fuḳarā-yı Ḳayṣeriy-

ye  yine vaṭanlarına ‘avd ü ric‘at itmeleriçün bā-fermān-ı ‘ālī ḫuṣūṣ-ı mezbūra 

mollā ta‘yīn olınup birḳaç ay İstanbul maḥallātın teftīş ü taḥrīr ve ‘alā-vuḳū‘ihī 

inhā-yı südde-i sa‘ādet-maṣīr itdiler. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Ḳabaḳulaḳ-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Edrine  ḳażāsı mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü imżāları olup 

elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde müteḳā‘id ve yirlerine Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  

müteṣā‘id oldı. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Rūmili  pāyesi żamīmesiyle ta‘ẓīm 

olınup bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl [108b] iken biñ elli ṭoḳuz senesi 

ḥudūdında merkeb-i tābūta rākib ve seyr-i būstān-ı cināna rāġıb olup Edri-

neḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  verāsında vāḳi‘ mezāristānda defn 

olındı.

Mevlānā-yı1 mezbūr ḥüsn-i aḫlākla meşhūr, ḥulvü’l-lisān, ḫāliṣü’l-cenān, 

ṣāfī-fu’ād, mü’min-i pāk-i‘tiḳād idi.

Dizdār-zāde Muṣṭafā Efendi [Dizdār-zāde Ṭaş Çelebi] 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’ş-Şeyḫ Aḥmed. Devlet-i ẟāniye-i Sulṭān Muṣṭafā 

Ḫānī meşāyiḫı ‘idādında tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Dizdār-zāde 

Şeyḫ Aḥmed Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi Muṣṭafā Efendi’dür. 

Vālid-i mācidleri maḥmiyye-i Edrine ’de kendü binā itdükleri zāviyelerinde2 

seccāde-nişīn iken ṣāḥibü’t-terceme maṭla‘-ı vücūddan bedīdār ve serā-perde-i 

1 Mevlānā-yı H: Merḥūm-ı S.
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‘ademden pīşgāh-ı şühūdda nümāyende-i dīdār olup tekmīl-i merātib-i isti‘dād 

ve levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād eyledükde ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve 

rāh-ı tedrīse ‘āzim olup bi-ḥasebi’l-‘āde ḳaṭ‘-ı menāzil-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz üç senesi ḥu-

dūdında masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i1 merḳūmede İbrāhīm Paşa Medresesi  

ḫāriciyle kām-revā olmış idi. Otuz altı Receb’inde ‘Abdü’n-nebī Efendi  yiri-

ne Emīniyye Medresesi ’ne naḳl olınup ḳırḳ dört Şa‘bān’ında Şeyḫī-zāde Şerīf 

Meḥemmed Efendi  yirine Cāmi‘-i ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup elli Cumā-

de’l-ūlā’sında Ḥalebī Yaḥyā Efendi  yirine Üçşerefeli Medresesi ’ne mevṣūl, elli 

üç Ṣafer’inde Semīn Velī Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne menḳūl, 

sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sında Ramażān Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniy-

ye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Elli altı Muḥarrem’inde Ṭaşkendī-zāde 

Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli yedi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine Menteş-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. 

Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām iken biñ elli ṭoḳuz Ramażān’ında enfās-ı 

ma‘dūde-i ḥayātı tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyledi.

Merḥūm-ı merḳūm “Dizdār-zāde Ṭaş Çelebi ” dimekle ma‘lūm, ḫāli-

sü’l-fu’ād, mü’min-i pāk-i‘tiḳād idi.

Kerāsteci-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Dārü’l-mülk-i İstanbul ’dan ẓuhūr ve “Kerāsteci-zāde 

Efendi” dimekle meşhūr olup taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād ve ‘ulemā-yı kirāmuñ 

birinden mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra bi-ḥasebi’l-‘āde devr-i medā-

ris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ elli sekiz Muḥarrem’inde Mūsā Paşa İmāmı Aḥmed Efendi  yirine Pervīz 

Efendi Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ḳoçbaş Maḥmūd Efendi  

yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. 

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde dār-ı beḳāya irtiḥāl eyleyüp medrese-i maḥlū-

lesi Müderris-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi ’ye intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i taḥṣīl-i ‘ulūm, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns ü ülfet 

idi.

1 maḥrūsa-i H: maḥmiyye-i S.
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Ḳurd Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Medīne-i Üsküdar ’dan bedīdār ve “Ḳurd Meḥem-

med Efendi ” ‘unvānıyla şöhret-şi‘ār olup ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet 

ile ‘ulemānuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itdükden ṣoñra devr-i merātib 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz 

üç Cumāde’l-āḫire’sinde Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  yiri-

ne Başcı İbrāhīm Medresesi  tevcīh olınduḳda ḳabūlden ibā itmekle medrese-i 

mezbūre Seyyid ‘Abdü’s-settār Efendi ’ye i‘ṭā ve bunlar ṣıfru’l-yed [109a] ibḳā 

olınmış idi. Otuz dört Ṣafer’inde Ḥekīmbaşı1 Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine 

Ḥammāmiyye Medresesi  virilüp ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Süleymān Efendi yirine 

Raḥīḳī Medresesi ’ne taḥrīk olındı. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Abdü’l-ḳay-

yūm Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi  sezā görilüp ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Ṣıddīḳ Efendi  yirine ẞire  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Ḳırḳ 

üç Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl2 

oldı. Elli ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Toḳat  ḳażāsı ḥükūmeti iḥsān olınup altmış 

Rebī‘ü’l-evvel’inde dār-ı fenādan güẕer ve ‘ālem-i ‘uḳbāya sefer eyledüklerin-

de manṣıb-ı maḥlūl İstanbul ’dan ma‘zūl Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi ’ye 

arpalıḳ ta‘yīn olındı.

Mevlānā-yı merḳūm ‘ulūm-ı mütedāvilede müşāreket-i emẟālle ma‘lūm idi.

Baldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi {Selīsī} 

el-Mevlā Şeyḫ Meḥemmed bin Muṣṭafā bin ‘Alī Dede. Mezbūr ‘Alī Dede  

belde-i Toḳat’dan  ẓāhir ve maḥrūsa-i Burusa ’da mütevaṭṭın ve müstaḳırr olup 

maḫdūmları Muṣṭafā Efendi ol beldede ẓuhūr ve kesb-i nūr-ı şu‘ūr eyledük-

de ṭarīḳ-ı ehl-i cihāta sālik olmaġla maḥrūsa-i merḳūmede Ḥiṣār Cāmi‘i ’nde 

muḳtedā ve Cāmi‘-i Kebīr ’de ḫaṭīb ve şeyḫ-i dārü’l-ḳurrā iken biñ otuz iki 

Cumāde’l-ūlā’sında ‘azm-i ‘ālem-i ‘uḳbā itmiş idi. Anlaruñ daḫı ferzend-i ercmen-

di ṣāḥibü’t-terceme Şeyḫ Meḥemmed Efendi deryā-yı ‘ademden ser-ber-āverde 

ve ol belde-i laṭīfede perverde olup temhīd-i muḳaddimāt-ı ‘ulūm ve teşyīd-i 

esās-ı manṭūḳ u mefhūm eyledükde nev-bāve-çīn-i murād ve dāḫil-i zümre-i 

1 Ḥekīmbaşı H: Ḥekīm İsḥāḳ S.

2 S 117a.
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erbāb-ı isti‘dād olduḳdan ṣoñra “Baldır-zāde Efendi” dimekle meşhūr ve bu ‘un-

vānla zebān-zed-i cumhūr olmışlar idi. Biñ üç senesi ḫilālinde ‘Arab-zāde ‘Ab-

dü’r-ra’ūf Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp 

ba‘de tekmīli’l-medāris biñ on senesi ḥudūdında ḳırḳ aḳçe ile masḳaṭ-ı re‘si olan 

maḥrūsa-i Burusa’da Monlā Fenārī Medresesi  iḥsān olınmış idi. Ba‘de’l-‘azl biñ 

yigirmi yedi Receb’inde Cāmī Efendi yirine Lālā Şāhīn Medresesi  ḫāricine ‘āric 

olup otuz dört Ṣafer’inde Seyrek-zāde Seyyid Yūnus Efendi  yirine İstanbul ’da 

Dāvūd Paşa Medresesi ’ne naḳl olınmışlar idi. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ḳāmetī ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine yine maḥrūsa-i Burusa’da Yıldırım Ḫān 

Medresesi ’ne gönderilüp otuz yedi Ramażān’ında Kürd İsḥāḳ Efendi  yirine İstan-

bul’da ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi ’ne şāyān, otuz sekiz Şevvāl’inde Yavuz-zāde Seyyid 

Muṣṭafā Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylediler. Ḳırḳ 

Receb’inde Aġa İmāmı Meḥemmed Efendi  yirine Burusa Sulṭāniyyesi Medre-

sesi ’ne terfī‘, ḳırḳ üç Ramażān’ında Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

Üsküdar Vālidesi Medresesi  ile tevḳi‘ olındı. Ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣarı 

‘Abdu’llāh Efendi ’nüñ def‘a-i ẟāniyesi yirine Üsküdar ḳażāsı ḥükūmeti sezāvār 

görilüp ḳırḳ beş Şa‘bān’ında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle 

Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına naḳl ü 

taḥvīl ve yirleriyle Kürd İsḥāḳ Efendi tebcīl ḳılındı. Ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’in-

de munfaṣıl ve ol maḳām-ı celīle ḫalefleri Kürd İsḥāḳ Efendi vāṣıl oldı. Bunlar 

masḳaṭ-ı re‘sleri olan maḥrūsa-i Burusa’ya vuṣūl bulduḳlarından ṣoñra menāṣıb-ı 

resmiyyeden tebā‘üd ve sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sında Manav Aḥmed Efendi  

yirine ẟāniyen Yıldırım Ḫān Medresesi  ile teḳā‘üd [109b] iḫtiyār eyledüklerinde 

Burusa Yeñişehri  ḳażāsı daḫı żamīme-i revātibleri ḳılınup bu ḥāl üzere güẕāren-

de-i eyyām ve sübḥa-şümār-ı şühūr u a‘vām iken biñ altmış Receb’inüñ on ikinci 

Sebt gicesi sinīn-i muḳaddere-i ‘ömri tamām ve enfās-ı ma‘dūde-i ḥayātı ḳarīn-i 

ḫitām olup Abdāl Meḥemmed Cāmi‘-i Şerīfi  sāḥasında vālidleri cenbinde defn 

olınup1 medrese-i maḥlūleleri Menteş-zāde Maḥmūd Efendi ’ye tevcīh olındı. 

‘Āṣımī Meḥemmed Efendi  didügi tārīḫdür:

Mıṣrā‘

Kerem-i Ḥakk’a muḳārin ola Baldır-zāde2

1 S 117b.

رزاده 2 א אرن او  م   כ
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Merḥūm-ı merḳūm behremend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād, 

mu‘teḳad-i meşāyiḫ-ı kirām, pīr-i vācibü’l-ikrām idi. 

Āẟārlarından maḥrūsa-i Burusa ’da intiḳāl-i dār-ı āḫiret eyleyen ‘ulemā-yı 

‘iẓām ve meşāyiḫ-ı kirāmuñ tercemelerini kendü zamānına gelince taḥrīr ü 

imlā ve müdevven ṣukūk inşā itdüginden ma‘ādā Selīsī  maḫlaṣı ile Dīvān -ı 
eş‘ār-ı dürer-bārları vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur: 

ez-Ḳaṣā’id1 

Şu deñlü ḫusrev-i dey sīm-i berfi ḳıldı niẟār

İşigin itdi gümüşden cemī‘-i bāy u gedā

ez-Ġazeliyyāt

Rūy-ı gülşende ẓuhūr itdi benefşe cā-be-cā

Gūyiyā kim geldi ḫaṭṭ-ı müşg-bū-yı nev-bahār

Ve lehu

‘Ārıżuñda geliyor ḫaṭṭ-ı siyeh didüm o yār

Āh idüp didi daḫı ḳara ḫaberden neñ var

Ve lehu

Yāra didüm öpeyin vir ẕaḳanuñ

Didi var ḫayrını gör ol çeñenüñ

Ve lehu

Gül-i maḳṣūd elümden gitdi zaḫm-ı ḫār-ı ġam ḳaldı

Dökildi cām-ı ‘īşüm dīde-i ḥaṣretde nem ḳaldı2

Teẕkireci Mūsā Efendi 

el-Mevlā Mūsā. Belde-i Ḳasṭamonı ’dan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden is-

tifāża-i nūr-ı şu‘ūr itdükden ṣoñra taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna ṭālib ve Ebu’s-su‘ūd-zā-

1 ez-Ḳaṣā’id S: Beyt H.

2 H nüshasında bu beyit yoktur.
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de Meḥemmed Efendi  āsitānesine müntesib olup şeref-i mülāzemetleriyle be-

kām ve medāris-i resmiyyede ḫıdmet-i müdāresesi tamām olduḳdan ṣoñra ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ dört Re-

ceb’inde Dervīş Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Şāhḳulı Medresesi  

ḫāricine ‘āric olmışlar idi. Ḳırḳ altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde efendisi Ebu’s-su‘ūd-zāde 

Efendi  ṣadr-ı Rūm ’a teşrīf buyurduḳlarında teẕkirecilik ḫıdmetiyle şeref-yāb ve 

ḳırḳ yedi Şevvāl’inde vāḳi‘ sefer-i Baġdād ’a ḫıdmetleriyle ruḫṣat-yāb olmış idi. 

Ḳırḳ sekiz Şa‘bān’ında fetḥ ü ẓafer müyesser olduḳda ‘icāletü’l-vaḳt ḳāḍī naṣb 

olınmaḳ murād olınduḳda ol maḥalde müderrisīnden münāsib ṣāḥibü’t-terce-

me bulınmaġla ibtidā bunlara tevcīh olınmış idi. İstanbul ’da mesmū‘ olduḳda 

ba‘ż-ı ẓurefā semt-i ḥaḳīḳat-bīnīde bu beyti dimişdür:

Beyt

Dilese bir ḳūlına luṭfı Ḫudā dād eyler

Şāhḳulı Medresesi ’n mūṣıl-ı Baġdād  eyler

Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Necātī-zāde Meḥemmed Efendi  

mevṣūl oldı. Elli üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḥanefī Meḥemmed Efendi  yirine Mıṣr-ı 

Ḳāhire  ḳażāsıyla rāyet-i iclāli ẓāhire olup elli dört Ṣafer’inde ‘azl olınup yir-

lerine Ḳuds-i Şerīf  ḳāḍīsi Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  naḳlle şād-kām, an-

laruñ yirleriyle Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  nā’ilü’l-merām oldı. Elli 

yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  yirine maḥrūsa-i 

Burusa  cāy-ı ḥükūmetleri ḳılınup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde munfaṣıl ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine Ṣarı ‘Alī-zāde Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Ba‘de’l-

ḳufūl ‘Ayntāb  arpalıġıyla gūşe-nişīn-i ḫumūl iken maraż-ı felc iṣābetiyle pister-i 

helāke pehlū-zen ve cāme-i müste‘ār-ı ḥayātı nīm-ten olup biñ altmış Receb’i 

evāḫirinde intiḳāl ve riyāż-ı cināna isti‘cāl eyleyüp maḥlūl olan arpalıḳları Cān-

bāziyye Medresesi  müderrisi [110a] Aḥmed Efendi  nām pīre mevleviyetle vi-

rildi. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı fühūm, ḫāliṣü’l-cenān, ṭāhi-

rü’l-lisān, nīk-1nefs ü ṣāfī-fu’ād, müslim-i pāk-i‘tiḳād idi.

1 S 118a.
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Nefes-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Meḥemmed1 Ḫān-ı ẞāliẟ’den 

tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Nefes-zāde Muṣṭafā Efendi ’nüñ aḥfādın-

dan olmaġla “Nefes-zāde Efendi” dimekle ma‘lūm ve bu ‘unvānla mevsūmdur. 

Taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād ve kesb-i ma‘ārif ü ‘ulūmda beẕl-i sa‘y ü ictihād idüp 

‘ulemānuñ birinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde Ḫıżr 

Efendi  yirine Kepenekci Sinān Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, elli bir Receb’inde 

Şa‘rānī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Küçükçekmece ’de vāḳı‘a ‘Abdü’s-selām 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli üç Ṣafer’inde Cānīkī İsmā‘īl 

Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup elli altı Receb’inde 

Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyle-

diler. Elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Başmaḳcı-zāde Mihteri2 Nūḥ Efendi  yirine 

Saḳız  ḳażāsı hükūmeti tefvīż olınup elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yir-

lerine Ḳızıḳlı Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış Receb’inde Menteş-zāde 

Aḥmed Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsıyla be-kām olmış iken sene-i mezbūre Ra-

mażān’ında enfās-ı zindegānīsi tamām ve aḥkām-ı ḳażāsı ḳarīn-i ḫitām olup 

yirleriyle Baġdādī Aḥmed Efendi  nā’ilü’l-merām oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr ḳadr-i müşterek-i cihet-i ẕātiyye ile meşhūr idi.

Erżurūmī İbrāhīm Efendi [Cānbolād-zāde  Ḫˇācesi] {Mülhemī} 

el-Mevlā İbrāhīm. Belde-i Erzenü’r-rūm ’dan bedīdār ve Cānbolād-zāde  

ḫˇācelıġıyla şöhret-şi‘ār olmış idi. Semend-i ṭab‘-ı çāpük-‘inān ile yek-süvār-ı 

meydān-ı ‘ilm ü ‘irfān olduḳda şükūfezār-ı feżā’ilden iḳtiṭāf-ı rü’ūs-ı mesā’il 

ve şāḫsār-ı himmet-i efāżıldan ictinā-yı ẟemerāt-ı fevāżıl itmekle ser-bülend-i 

ḳavābil ve maẓhar-ı ḳabūl-i emāẟil olmaġın ba‘ż-ı ‘ulemādan şeref-i mülā-

zemete nā’il ve evvelīn-i āmāle vāṣıl olup medāris-i mu‘tādede neşr-i ‘ilm 

ü kemāl ve idāre-i kü’ūs-ı ḳīl ü ḳāl iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde Seyyid ‘Abdü’s-settār 

Muṣṭafā Efendi  yirine Başcı İbrāhīm Medresesi  ile be-kām, ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sin-

1 Meḥemmed S: -H.

2 Mihteri S: -H.
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de ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ūlā-yı Ḫusrev Ketḫudā Medresesi  

ile nā’ilü’l-merām oldılar. Ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Bolevī Muṣṭafā Efen-

di  yirine Dāvūd Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā, elli bir Cumāde’l-ūlā’sında 

Ṣadrü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi  yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne 

zīnet-efzā olmışlar idi. Elli üç Muḥarrem’inde Hevāyī-zāde Seyyid Meḥem-

med Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi  virilüp elli beş Muḥarrem’inde ‘Ab-

dü’l-vehhāb-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed 

Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, elli altı Şevvāl’inde Şa‘rānī-zāde Meḥemmed Efen-

di  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi  Ūlāsı ’na menḳūl, elli yedi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Elli sekiz Muḥarrem’inde Riyāżī-zā-

de ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp altmış 

Ramażān’ında Oḳcı-zāde Vaḳ‘ī Aḥmed Efendi  yirine Ḳara1 Muṣṭafā Paşa Med-

resesi  iḥsān olınmış iken sene-i meẕkūre Şevvāl’inüñ on yedinci Erba‘ā güni 

berāziḫ-i nāsūtiyyeden mevāḳıf-ı lāhūtiyyeye irtiḥāl ve nüzhet-sarāy-ı ḫuld-i 

berīne intiḳāl itdüklerinde medrese-i maḥlūleleri Ḫaṭīb-zāde Aḥmed Efendi ’ye 

maḥal görildi. 

Mevlānā-yı merḳūm ‘umde-i ‘ulemā-yı2 Rūm, ‘ulūm-ı ‘aḳliyye vü naḳliyye-

de fā’iḳu’l-aḳrān, bi-taḫṣīṣ ‘ulūm-ı riyāżiyyede müşārun ileyh bi’l-benān, ḥase-

nü’l-aḫlāḳ, nādire-i āfāḳ, [110b] dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād idi. 

Āẟārlarından fünūn-ı ‘adīdenüñ mevāżi‘-i müşkilesine resā’il ü ta‘līḳātı ve 

mülūk-i Rūm ve Efrenc’i mübeyyen mufaṣṣal Tārīḫ ’i ve elsine-i ẟelāẟede Mül-

hemī  maḥlaṣı ile eş‘ār-ı ābdārı vardur. Bu iki beyt güftārındandur:

Naẓm

Libās-ı müste‘ār olmaz maḥabbet ehline lāyıḳ

Ḳabā-yı aṭlas-ı çarḫa tenezzül mi ider ‘āşıḳ

Bu cisr-i mā-sivādan geçmeyince menzile irmez

Göze göstermek olmaz cūy-ı eşki ‘āşıḳ-ı ṣādıḳ

1 Ḳara H: Ḳoca S.

2 S 118b.
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Oḳcı-zāde Vaḳ‘ī Aḥmed Efendi {Vaḳ‘ī} 

el-Mevlā Aḥmed bin Meḥemmed Beg. Ṭabaḳa-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rā-

bi‘ ’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Oḳcı-zāde Nişāncı Meḥemmed Beg ’üñ 

necl-i necībi ve ferzend-i ḥasīb ü nesībidür. Vālid-i mācidleri tevḳī‘ī olmaġ-

la Vaḳ‘ī  maḥlaṣıyla nām u nişān bulmışlar idi. ‘Ulemā-yı ‘aṣr mecālis-i ‘ilmiy-

yelerinden iltiḳāt-ı cevāhir-i ‘ulūm ve rişte-i efkāra naẓm-ı ferā’id-i manṭūḳ u 

mefhūm eyleyüp ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilme sülūk ve sebīke-i ḫāliṣü’l-‘ayār-ı i‘ti-

bārın sikke-i ‘ulemā ile meskūk eyledükden ṣoñra Ebū Sa‘īd Efendi  ḫıdmetle-

rinden mülāzemetle be-kām ve ba‘ż-ı medāris-i ‘ilmiyye ile maḳżiyyü’l-merām 

olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve rütbe-i ḫamsīne ṭālib-i vuṣūl iken biñ ḳırḳ 

yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi yirine Raḥīḳī Medresesi ’ne ḫāric ile 

‘āric, ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Muṭahhar Efendi Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine 

Meḥemmed Aġa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli bir Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup elli üç Ṣafer’inde Ḳāsım-zāde Çelebi 

Meḥemmed Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi Medresesi  ile ikrām, elli 

beş Receb’inde Şāmī Ḫalīl Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den biri in‘ām olınmış 

idi. Elli altı Receb’inde Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı 

Medresesi  erzānī görilüp elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣarı ‘Alī Efendi-zāde Meḥem-

med Efendi  yirine Ḳara Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne terfī‘, altmış Ramażān’ında 

Semīn Velī Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den biriyle tevḳī‘ olınmış iken 

sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘ālem-i ‘uḳbāya rıḥlet ve ṣaḥn-ı fenādan menzil-i 

beḳāya hicret eyleyüp Şeyḫ Vefā Cāmi‘-i Şerīfi  ḫaṭīresinde defn olındılar. Medre-

se-i maḥlūleleri ‘Alī Bār Efendi ’de ḳarār eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm feżā’il-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, maḥmūdü’l-fi‘āl, mem-

dūḥü’l-ḫiṣāl, şi‘r ü inşāsı ḫoş-āyende ve mecālis-i ‘ilmiyye-i fuḫūl-i ‘ulemāya 

efkende olup Bahāyī Efendi  merḥūmuñ zamān-ı ṣadāretlerinde teẕkirecilik 

ḫıdmetinde ḳā’im ve meclis-i ‘ālīlerine müdāvim idi. 

Āẟārlarından eş‘ār-ı dürer-bārı1 ve rengīn ü dil-nişīn güftārı vardur. Bu ġa-

zel-i bī-bedel andan nümūnedārdur:

1 dürer-bārı H: dürer-bārları S.
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Naẓm

Ser-fürū‘ eyleyemez salṭanat-ı Dārā’ya

Pāy-ı ümmīdi çeken dāmen-i istiġnāya

Kākül-i yār ider ḫayli yuḳardan pervāz

Sāye-i zülfi düşer mihr-i cihān-ārāya

Leb-i dildārı gören sāġar-ı gül-gūn üzre

İki berg-i gül-i ter ḳondı ṣanur ṣahbāya

Reh-i ‘ışḳuñda senüñ naḳd-i sirişk-i çeşmüñ

Ḫarcanur ṣu yirine ḳādir olan peydāya

Bilmezüz mesned-i devlet nicedür ey Vaḳ‘ī

Bezm-i ‘ālem hele degmez bu ḳadar ġavġāya

Semīn Velī Efendi 

el-Mevlā Veliyyü’d-dīn. Medīne-i Mar‘aş  a‘mālinden Bāzārköyi  nām 

ḳaryeden bedīdār ve taḥṣīl-i envā‘-ı feżā’il ile şöhret-şi‘ār olduḳda Ḫˇāce-zāde 

‘Abdu’llāh Efendi ’den1 şeref-i mülāzemete vāṣıl ve birḳaç pāyede ḥareket ile 

ḳırḳ aḳçe medreseden munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ ḳırḳ üç Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ḥüsām Efendi  yirine Cezerī Ḳāsım Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, ḳırḳ 

yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Meḥemmed Efendi yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi ’ne 

ḥareketle revnaḳ-baḫşā olmışlar idi. Elli Receb’inde Arnavud Ḥüseyn Efendi  

yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  [111a] virilüp 

elli iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ġażanfer 

Aġa Medresesi ’ne mevṣūl, elli üç Ṣafer’inde Fāżıl Monlā Çelebi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’den biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘Ab-

dü’l-ḳādir Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi  ile ta‘ẓīm, elli yedi Şa‘bān’ında 

Beyānī Aḥmed Efendi  yirine Ayaṣofıyya-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm olınup 

elli sekiz Receb’inde Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  yirine Medāris-i Süley-

māniyye ’nüñ biriyle tekmīl-i devre-i merātib itdiler. Altmış Şa‘bān’ında Ca‘fer-

1 S 119a.
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zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi ’nün def‘a-i ẟāniyesi yirine İzmir  ḳażāsı ḥükūmetiyle 

tevḳīr olınup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selef-i sālifleri Hāşimī-zāde Efen-

di1 yirine Üsküdar  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine selefleri Hāşimī-zāde Efen-

di mevṣūl oldı. Bunlar maḳarr-ı ḥükūmetleri olan civār-ı salṭanat-ı ‘aliyyeye 

‘azīmet ile Bāzārköyi  nām merḥaleye vuṣūl bulduḳlarında reh-zen-i ecel ġālib 

ve cān-ı ‘azīzin ṭālib olmaġın teslīm-i maṭlūb ile dārü’l-emn-i āhirete gürīz ey-

lediler. Manṣıb-ı maḥlūl iki ay miḳdārı evlādına medd olınup ba‘dehu ẟāniyen 

‘Īşī Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣedār-ı enḥā-yı ‘ulūm, cesīm ü ẟemīn, fāżıl-ı güzīn 

idi. Minḳārī ‘Ömer Efendi  merḥūm ile ‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret itmişler idi.

Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Emru’llāh. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Aḥmed2 Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olan Kütāhiy-

yeli Emru’llāh Efendi’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmen-

di Meḥemmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i ser-māye-i ‘ilmīye mecd ü sā‘ī ve ādāb-ı 

rüsūma murā‘ī olup ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve 

ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīmet ile devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve 

andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Şā-

riḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine Seyyid  ‘Abdü’l-ḳādir Efendi Med-

resesi  ḫāricine ‘āric, otuz ṭoḳuz Şa‘bān’ında Maḳṣūd Efendi  yirine Nişāncı 

Paşa-yı Cedīd Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış iken sene-i mezbūre 

Ramażān’ında selefi Maḳṣūd Efendi yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  viril-

miş idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi yirine  ‘Alī 

Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ 

dört Şa‘bān’ında Ḳırımī Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle 

taḥṣīl-i ‘izz ü şān idüp ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ḥamdī Meḥemmed Efendi  yirine 

altmışlı i‘tibārıyla ẟāniyen Ḫadīce Sulṭān Medresesi ’ne şāyān oldılar. Elli bir 

Rebī‘ü’l-evvel’inde selef-i sālifi İmām-zāde Efendi yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da 

ferş-i seccāde-i ifāde eyleyüp elli dört Ṣafer’inde Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  

1 Hāşimī-zāde Efendi S: Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi H.

2 Aḥmed S: Meḥemmed H.
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yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsı ḥükūmetiyle teşrīf olınmışlar idi. Elli beş Receb’inde 

ma‘zūl1 ve yirlerine Naḳīb-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli 

sekiz Muḥarrem’inde Raḥmetu’llāh Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām  ḳażā-

sıyla maḳżiyyü’l-merām olup sene-i mezbūre Receb’inde cülūs-ı hümāyūn-ı 

Sulṭān Meḥemmed Ḫānī’den ṣoñra mübtelā-yı ‘azl-i bī-hengām olduḳlarında 

maḳām-ı ḥükūmetlerine Şām-ı şeref-encām  ḳāḍīsi selefleri Raḥmetu’llāh Efen-

di  ẟāniyen naḳl ve anlaruñ yirine Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Elli 

ṭoḳuz Şa‘bān’ında Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Tatarbāzārı  ilḥāḳıyla 

Filibe  ḳażāsı rızā-dādeleri olup altmış Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine ẟāni-

yen Belġrad  ḳāḍīsi ‘Acem Meḥemmed Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Ḫandān 

Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde bi-emri’llāhi te‘ālā vefāt ve 

‘azm-i cennāt-ı ‘āliyāt eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm miyāne-i ẕātla ma‘lūm, ṣāḥib-i himmet, ṣāfī [111b] 
-ṭaviyyet idi. 

Cüz-ḫˇān İdrīs Efendi 

el-Mevlā İdrīs. Erbāb-ı cihātdan cüz-ḫˇān ve ḫādim-i kelām-ı Melik-i 

Mennān iken reh-ber-i tevfīḳ-ı Ḫudā-dād ile kesb-i isti‘dād idüp mu‘allim-i 

maḳām-ı ‘Oẟmān Ḫānī Ḫˇāce ‘Ömer Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle ber-

murād olup ṭarīḳ-ı tedrīse dāḫil ve medāris-i ‘adīdeye vāṣıl ve ḳırḳ aḳçe medre-

seden munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi yedi Şevvāl’inde Aydınī ‘Abdu’llāh 

Efendi  ‘azlinden Ḫavāṣṣ-ı Maḥmūd Paşa  Medresesi  i‘ṭā olınup otuz Şevvāl’inde 

Rā‘ī-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḫurremiyye Medresesi  sezā görilmiş idi. Otuz 

bir Cumāde’l-ūlā’sında Ḫurrem Efendi  yirine Maḳtūl Ḥasan Paşa Medrese-

si  virilüp otuz beş Ramażān’ında ‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine maḥrūsa-i 

Burusa’da Monlā Yegān Medresesi ’ne gönderilmiş idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde selefleri ‘Abdü’l-ġanī Efendi yirine Mar‘aş  ḳażāsı tevcīh olınduḳda 

ḳabūlden ibā itmeleriyle yine seleflerine ibḳā ve bunlar ‘azle mübtelā oldılar. 

Otuz altı Muḥarrem’inde Zeynī Efendi  yirine Gekibuze ’de vāḳı‘a Muṣṭafā Paşa 

Medresesi  iḥsān olınup otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Müsvedde Ḥüsām Efendi  

yirine Birgi  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olındı. Otuz sekiz Şa‘bān’ında ‘azl olınup 

yirleri Kürd Ḳāsım Efendi ’ye arpalıḳ ta‘yīn olınmış idi. Ḳırḳ bir Receb’inde 

1 S 119b.
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Ḥüseyn Efendi  yirine Kütāhiyye  ḳażāsıyla ber-murād olup ḳırḳ üç Ṣafer’inde 

ma‘zūl ve yirlerine Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. 

Ḳırḳ altı Muḥarrem’inde Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  yirine ẞire  ḳażāsı 

virilüp ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Ḥasan Efendi vaṣl olındı. Elli 

üç Muḥarrem’inde Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine ẟāniyen Kütāhiyye ḳażā-

sı sezā görilmiş idi. Elli dört Ṣafer’inde munfaṣıl ve yirlerine Ya‘ḳūbca-zāde 

Maḥmūd Efendi  vāṣıl olduḳdan ṣoñra sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalefi 

maḥlūlinden ẟāliẟen Kütāhiyye ḳażāsına nā’il oldılar. Elli beş Receb’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Ḥelvācı-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı.  Elli altı Rebī‘ü’l-evvel’in-

de Bolevī Muṣṭafā Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsına terfī‘ olınup sene-i 

meẕkūre Receb’inde pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretleriçün ḳar lāzım olmaġla 

maḥrūsa-i merḳūmeye mü’ekkeden emr vārid olduḳda bunlar töhmet-i taḳṣīr-

den iḥtirāzen bi-nefsihi Keşiş Ṭaġı ’na varmışlar idi. “Manṣıbı buz üzerinde ol-

maġın ḳar altında helāk olmış.” diyü Āsitāne ’de meşhūr olduġı ecilden ḳażā-yı 

meẕkūr Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi ’ye1 tevcīh olınup ṣāḥibü’t-terce-

me ba‘de’l-‘azl biñ altmış senesi ḫilālinde irtiḥāl ve dārü’l-ḳarāra intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı mevṣūf ‘uluvv-i himmetle ma‘rūf, suḫtalıḳdan gelmiş, ṭarīḳden 

kām almış, “Cüz-ḫˇān İdrīs Efendi ” dimekle şehīr, pīr-i rūşen-żamīr idi. 

Ezhārī Monlā Çelebi [Meḥemmed]  

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Şemsü’d-dīn. Ṭabaḳa-i Sulṭān Aḥmed 

Ḫān-ı Evvel  vefeyātında tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyan olınan Ḥubbī Mon-

lāsı-zāde Şemsü’d-dīn Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmen-

di Meḥemmed Efendi’dür. Civār-ı salṭanat-ı ‘aliyyede ḳaṣaba-i Ṭop-ḫāne ’den 

bedīd ve taḥṣīl-i dāniş ü dīd eyleyüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şe-

ref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı tedrise ‘azīmet ile devr-i medāris-i resmiyye iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz iki 

Muḥarrem’inde Ḥālıcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a 

Sinān Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā olup otuz sekiz Şa‘bān’ında Manṭıḳī 

Aḥmed Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı [112a] ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olmış-

lar idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Celeb Muṣṭafā Efendi  yirine Etmekcioġlı Med-

resesi  virilüp ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine 

1 S 120a.
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Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na pā-nihāde oldılar. Ḳırḳ altı Şevvāl’inde Muẓaf-

fer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birisi iḥsān, 

ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Emīn Efendi  yirine 

Şāh Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olup elli Cumāde’l-ūlā’sında Müdebbir-zāde1 

Muṣṭafā Efendi yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp 

elli dört Receb’inde Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī Efendi  yirine Ḳalen-

der-ḫāne Medresesi ’ne vāṣıl olmışlar idi. Elli ṭoḳuz Receb’inde Mekke -i Mü-

kerreme  payesiyle teḳā‘üd iḫtiyār itdüklerinde medreseleri ‘Uşşāḳī-zāde Faṣīḥī 

Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Bunlara sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Re’ī-

sü’l-eṭibbā ‘Īsā Efendi  maḥlūlinden Gemlik  ḳażāsı arpalık ta‘yīn olındı. Bu ḥāl 

üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ altmış senesi evāḫirinde gülşen-i 

ḥayātı āsīb-i reşide-i ḫazān ve gül-berg-i cem‘iyyeti perīşān olmaġla menzil-i 

fānīden güẕer ve ‘ālem-i āḫirete sefer eyledi. Maḥlūl olan arpalıkları Ḳadrī-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı.

Mevlānā-yı merḳūm “Ezhārī Monlā Çelebi ” dimekle ma‘lūm ve ḥa-

dīḳa-ṭırāz-ı ḫıyābān-ı ma‘ārif, zülal-i nezāhet-şi‘ār-ı sebzezār-ı leṭā’if, aḫlāḳ-ı 

kerime ile meşhur ve nām-ı girāmīsi ḫayr ile meẕkūr idi. Ḥattā ezhārīler bey-

ninde “Monlā Çelebi Lālesi ” dimekle şöhret bulan lāle bunlaruñ tuḫmından 

ẓuhūr eylemişdür.

Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī ibnü’l-mevlā Muṣṭafā. Ṭabaḳa-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı Ev-

vel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden mu‘allim-i maḳām-ı Aḥmed Ḫānī 

ve ḫˇāce-i şehriyār-ı cihān-bānī Muṣṭafā Efendi ’nüñ maḫdūm-ı mihteri ve 

ātī’t-terceme Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi ’nüñ birader-i sa‘d-aḫte-

ridür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ve kesb-i vecāhet ü ‘unvān eyledükde Şeyḫü’l-İslām 

Ḫˇāce-zāde Es‘ad Efendi  āsitānesine ilticā ve şeref-i mülāzemetleriyle nihāl-i 

āmālin ḳarīn-i neşv ü nemā idüp ḳırḳ aḳçe medreseden munfaṣıl iken biñ 

yigirmi ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Monlā Aḥmed-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  

yirine Sinān Paşa Medresesi  iḥsān, otuz Cumāde’l-ūlā’sında Sefer Efendi  yirine 

Edrineḳapusı ’nda vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi ’ne2 şāyān oldılar. Otuz 

1 Müdebbir-zāde H: Memek-zāde S.

2 S 120b.
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bir Şa‘bān’ında Vaḳ‘a-i ‘Oẟmān Ḫānī  sebebiyle ‘azl olınup medreseleri Naṣ-

rü’d-dīn Efendi ’ye tevcīh olındı. Otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Öreke Muṣṭafā Efen-

di  yirine ẟāniyen medrese-i mezbūreye i‘āde olınup otuz beş Ṣafer’inde Hüd-

hüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām eyleyüp 

otuz altı Receb’inde Kevākibī-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān 

Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylemişler1 idi. Otuz sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde se-

lefleri Kevākibī-zāde Efendi yirine Ayaṣofıyya-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm, 

otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’den biriyle ta‘ẓīm olındılar. Ḳırḳ Ramażān’ında Tevfīḳī-zāde Aḥ-

med Efendi  yirine Şām-ı dārü’s-selām  ḳażāsı in‘ām olınup Aḳşehr  nām menzile 

vāṣıl olduḳlarında ba‘ż-ı mülāḥaẓa-i ḫafiyye sebebiyle rücū‘ u ‘avdet idüp ‘azl 

iḫtiyār itdüklerinde sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde manṣıbları Ḥalebī Aḥmed 

Efendi ’ye tevcīh olındı. Ḳırḳ üç Muḥarrem’inde Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed 

Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Ġalaṭa  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Ḳırḳ dört 

Safer’inde ma‘zūl ve yirlerine Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ 

ṭoḳuz Şevvāl’inde Bosnevī Şa‘bān Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsıyla 

maḳżiyyü’l-merām olup elli bir Muḥarrem’inde ‘azl ve yirlerine Aḥmed Şihāb 

Efendi  vaṣl olındı. Elli yedi tārīḫinde Dimetoḳa  ḳażāsı arpalık [112b] iḥsān olı-

nup altmış Şa‘bān’ında Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine İstanbul  

ḳażāsı ḥükūmetiyle vāṣıl-ı me’mūl olduklarında arpalıkları Muṣliḥü’d-dīn-zāde 

Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi ’ye virildi. Altmış bir Muḥarrem’i evāḫirinde bā-vü-

cūd-ı semen-i vāfir ḫilāf-ı muḳteżā-yı ẓāhir maraż-ı sille mübtelā ve ‘āzim-i 

cennetü’l-me’vā olup medīne-i Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ’de Defterdār Cā-

mi‘i  sāḥasında defn olındılar. Manṣıb-ı maḥlūl İstanbul, Anḳaravī Es‘ad Efen-

di ’ye sezā görildi.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı maḫādīm-i Rūm, muntaẓımü’l-kelām 

ve ḫoş-ṣoḥbet, nā’il-i üns ü ülfet, ṭālib-i rāḥat u ḥużūr, mütehevvir ü ġayūr idi. 

Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’r-raḥīm Efendi Maḫdūmı ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh ibnü’l-mevlā el-fāżıl ‘Abdü’r-raḥīm. Ātī’t-terceme 

Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ẟānīsi ‘Abdu’llāh 

Efendi’dür. Vālid-i ‘ālī-şānlarından istifāża-i ‘ilm ü dāniş ve iktiḥāl-i kuḥ-

1 eylemişler H: itmişler S.
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lü’l-cevāhir-i fażl u bīniş ḳılup āheng-i mürā‘āt-ı merāsim-i tarīḳ ve devr-i 

menāzil-i ders ü taḥḳīḳ itdükde Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den mülāzım ve 

ṭarīḳ-ı tedrise ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreden ma‘zūl iken biñ elli iki Şa‘bān’ın-

da Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  tevcīh 

olınup elli altı Receb’inde Īcī-zāde Seyyid Yaḥyā Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā 

Paşa Medresesi ’ne i‘tilā, elli yedi Şa‘bān’ında Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine irtiḳā itmişler idi. Elli sekiz Muḥarrem’in-

de Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi ’ne terfi‘, 

altmış Ramażān’ında Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi  yirine Me-

dāris-i Süleymāniyye ’den biriyle tevḳī‘ olındılar. Altmış bir Ṣafer’inde terk-i 

cihān-ı fānī ve ‘azm-i beḳā-yı cāvidānī itdüklerinde medrese-i maḥlūleleri Bos-

nevī ‘Īsā Efendi ’ye erzānī görildi. Edrineḳapusı  ḫāricinde defn olındılar.

Maḫdūm-ı merḳūm ḳıdve-i maḫādīm-i ‘ulemā-yı1 Rūm, ‘ilm ü ma‘ārifden 

ḥiṣṣemend, aḳrānı miyānında ser-bülend, nev-bāve-i būstān-ı necābet, maḫ-

dūm-ı ṣāḥib-i himmet idi.

‘Īşī Efendi {‘Īşī} 

el-Mevlā ‘Īsā2 ibn el-Ḥāc Himmet. Aydın  vilāyetinüñ merd-i sa‘ādetmen-

di ‘Īşī Efendi ’dür. Ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilmde ḳaṭ‘-ı nişīb ü firāz ve Ḳına-

lı-zāde Fehmī Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemet şerefin iḥrāz 

eyleyüp seyr-i menāzil-i ṭarīḳ ve devr-i medāris-i ders ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz 

Ṣafer’inde Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ümmü’l-veled Medresesi  ḫā-

ricine ‘āric, otuz bir Şa‘bān’ında Teẕkireci ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Sinān 

Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz üç Cumāde’l-āḫire’sin-

de Kürd Burhān Efendi  yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi  virilüp otuz beş 

Ẕi’l-ḥicce’sinde “Tūc Emīr ” dimekle şehīr Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫa-

dīce Sulṭān Medresesi  iḥsān, otuz sekiz Muḥarrem’inde Noḳṭa-zāde Aḥmed 

Efendi  maḥlūlinden medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp sene-i 

meẕkūre Şevvāl’inde Ġūl Muṣṭafā Efendi  yirine Çorlı Medresesi ’ne gönderil-

miş idi. Ḳırḳ Receb’inde İstanbul ’da ibtidā açılan altmışlı medresesine olmak 

1 S 121a.

2 Metinde “ ‘Īşī”
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üzere yedine rü’ūs virilmegin ‘azl iḫtiyār idüp yirleri Anḳaravī Es‘ad Efendi ’ye 

tevcīh olındı. Sene-i mezbūre Ramażān’ında Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  

yirine Ḫānḳāh Medresesi ’n cāygāh itmişler idi. Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sin-

de ẞānī İbrāhīm Efendi  yirine Maġnisa ḳażāsı  ḥükūmeti tefvīż olınup ḳırḳ iki 

Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine İzmir  ḳāḍīsi Atlu Dāvūd Efendi  menḳūl, anla-

ruñ yirine Tevfīḳī-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde selef-i sālifleri Muṣṭafā Efendi yirine Ṣofya  ḳażāsı virilüp ḳırḳ ṭoḳuz 

[113a] Şevvāl’inde munfasıl ve yirlerine Ḥamdī Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. 

Elli üç Ṣafer’inde Kebīrī Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı tevcīh olın-

mış idi. Elli dört Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl ve yirlerine Aḥmed Ramażān Efendi  

vaṣl olındı. Altmış bir Muḥarrem’inde Semīn Velī Efendi  maḥlūlinden ẟāniyen 

Üsküdar ḳażāsı arpalıġı ve Mekke -i Mükerreme  pāyesiyle tekrīm olınmışlar idi. 

Sene-i mezbūre Cumāde’l-ūlā’sında eyyām-ı ‘īşi şām-ı encāma resīde ve pāy-ı 

ḥayātı dām-ı ḥimāma pīçīde olup Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāvi-

yesi  civārında medfūn ve naḳş-ı seng-i mezārı bu tārīḫ-i mevzūndur:

Mıṣrā‘

 Oldı ‘Īşī cinānda vāṣıl-ı ‘īş1 

Maḥlūl olan arpalıkları ber-vech-i mevleviyyet ẟāniyen ḫalefleri Aḥmed Ra-

mażān Efendi ’ye ‘ināyet olındı.

Mevlānā-yı merḳūm kenāre-nişīn-i baḥr-i ‘ulūm, nīk-ḫaṣlet, ḫoş-ṣoḥbet, 

‘ālī-himem, ṣāḥib-i kerem idi. Ṣadru’l-ifāde ‘Azmī-zāde Muṣṭafā Efendi  merḥū-

muñ ṣadāretleri ḥālinde teẕkirecilikleri ḫıdmetinde ḳā’im ve tesviye-i umūr-ı 

ḳużāta müdāvīm olmışlar idi. Sinīn-i ‘ömrleri seksen bir sāle bāliġ olmış pīr-i 

mu‘ammer idi.

 Mervīdür ki ṣāḥibü’t-tercemenüñ ismi ‘Īsā mevżū‘ iken semt-i şi‘re heves 

ü raġbet ve ol vādī erbābıyla üns ü ülfet eyleyüp kendülere daḫı şi‘r söylemege 

iḳtidār ḥāṣıl olduḳda kibār-ı ‘aṣruñ biri “Sizüñ maḫlaṣıñuz, ismiñüze üç noḳṭa 

vaż‘ıyla ḥāṣıl olur” dimeleriyle tefe’ülen ‘Īşī  maḫlaṣı ile taḫallüṣ itdüklerinden 

mā‘adā tevḳī‘ātlarında sīn-i mühmeleyi mu‘cemeye tebdīl ve naḳş-ı nigīn-i sā-

delerin mücevhereyi taḥvīl eylemişler idi. 

Āẟārlarından eş‘ār-ı dil-āvīzi vardur. Bu iki beyt andan nümūnedārdur:

ه وا  1 א ى   او
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Naẓm1

Rūşen eyler ehl-i derdüñ dīde-i ümmīdini

Ḳopsa nā-geh cünbiş-i pāy-ı semendinden ġubār

Ve lehu

Düşelden ḫaste diller bend-i gīsū-yı perīşāna

Anuñ her bir şikenci döndi bir şām-ı ġarībāna

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā eş-Şeyḫ Meḥemmed ibnü’l-mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā eş-

Şeyḫ Meḥemmed. Devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı ẞāliẟ ’den tercemeleri zīver-i 

ḥadā’iḳ-ı Ẕeyl-i ‘Aṭāyī  olan Şeyḫü’l-İslām ibn Şeyḫü’l-İslām Çivi-zāde Meḥem-

med Efendi  merḥūmuñ şem‘-i bezm-efrūz-ı ḫānedānı ve maḫdūm-ı kerim-i 

‘ālī-şānı ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Şeyḫ Meḥemmed Efendi ḫıdmetleridür. Taḥṣīl-i ser-mā-

ye-i ‘ulūma sa‘y ü kūşiş ve kesb-i ma‘ārife verziş itdüklerinden ṣoñra Şeyḫü’l-İs-

lām-ı ‘allāmetü’l-enām Ṣun‘u’llāh Efendi ’den şeref-i mülāzemetle ber-murād 

ve ba‘de zamān cenāb-ı mükerremlerine dāmād olmışlar idi. Ḳırḳ aḳçe med-

reseden ma‘zūl iken biñ on iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Şeyḫ-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

ibtidā Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp on beş Şa‘bān’ında Aḫī-zāde 

Maḥmūd Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine sāye ṣaldılar. On yedi 

Muḥarrem’inde Bülbül-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī Medresesi  virilüp sene-i meẕkūre Ṣafer’inde Seyfī-zāde Muṣṭafā Efendi  

yirine Vālide-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān itdiler. 

On ṭoḳuz Ṣafer’inde Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi  yirine Süleymāniyye medārisi-

 nüñ biriyle bülend-maḳām, yigirmi2 Cumāde’l-ūlā’sında selef-i sālifleri Aḥmed 

Efendi yirine Şām-ı dārü’s-selām  ḳażāsıyla maẓhar-ı ikrām oldılar. Yigirmi dört 

Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine Şems-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi mevṣūl 

oldı. Yigirmi altı Ramażān’ında Ayazmend  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olınup yigirmi 

ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Muṭahhar Efendi  yirine Mıṣr-ı Ḳāhire  ḳażāsı mec-

rā-yı zülāl-i  ḥükm ü imżāları olmış idi. Otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ve yirlerine 

1 S 121b.

2 yigirmi H: yigirmi üç S.
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Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  vaṣl olındı. Otuz iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ġanī-zāde 

Efendi  arpalıġı olan Ġalaṭa  ḳażāsı rıżā-dādeleri olup otuz üç Muḥarrem’inde 

Ebū Sa‘īd Meḥemmed [113b] Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsına menḳūl 

ve yirlerine selefleri Ebū Sa‘īd Efendi mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Ramażān’ın-

da munfaṣıl ve yirlerine Ḳaba Receb Efendi  vāṣıl oldı. Otuz sekiz Ramażān’ın-

da Ḳara Mūsā Efendi  yirine Edrine  ḳażāsı ḥükūmetiyle i‘zāz olınup otuz ṭoḳuz 

Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. 

Ḳırḳ bir Şevvāl’inde selefleri Mūsā Efendi yirine ḳāḍī-i Dārü’s-salṭana  olmış-

lar idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Serçe Ḥüseyn Efendi  yirine ẟāniyen Ġa-

laṭa  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Edrine ḳāḍīsi Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  ḥākim-i İstanbul  olup anlaruñ yirine Kürd Ḳāsım Efendi  mevṣūl oldı. 

Ḳırḳ üç Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  vāṣıl oldı. 

Sene-i mezbūre Cumāde’l-ūlā’sında Birgi  ḳażāsı żamīme-i revātibleri ḳılındı. 

Ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine Anaṭolı  ṣadrına pīrā-

ye-baḫş oldılar. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde gūşe-güzīn-i ‘uzlet ve yirlerine 

Belġrad  ḳāḍīsi Mu‘īd Aḥmed Efendi  ẟāniyen mesned-ārā-yı ṣadāret olup anla-

ruñ yirleri Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi ’ye ‘ināyet olındı. Elli altı Receb’inde 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Anaṭolı ṣadrında murabba‘-nişīn-i 

mesned-i ‘izz ü temkīn olmışlar iken sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ‘azl ü infiṣāl ve 

yirlerine Cinci Ḥüseyn Efendi  maẓhar-ı iḥsān-ı sulṭān-ı1 deryā-nevāl oldı. Elli 

yedi Şevvāl’inde selefleri Bahāyī Efendi def‘a-i ẟāniyesi yirine vāṣıl-ı ṣadāret-i 

Rūm  ve nā’il-i müntehiyyü’l-merūm olmışlar idi. Elli sekiz Rebi‘ü’l-evvel’inde 

Tatarbāzārcıġı  arpalıġıyla munfaṣıl ve yirlerine Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  nā’il 

oldı. Altmış Receb’inde Keder-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  manṣıbı olan 

Anḳara  ḳażāsına tebdil ve Tatarbāzārcıġı ile ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  tebcīl 

ḳılındı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken maraż-ı hā’il-i istisḳāya 

mübtelā ve ḥulūl-i ecel-i müsemmā māni‘-i te’ẟīr-i devā olup biñ altmış bir 

Cumāde’l-ūlā’sınuñ onıncı güni rūḥ-ı ‘azīzin ḫālıḳu’l-ervāḥa teslīm ve ‘azm-i 

cennāt-ı na‘īm eyledüklerinde ḫāneleri civārında olan ‘arṣada ta‘yīn-i mezār-ı 

maġfiret-medār olındı. Maḥlūl olan arpalıḳları Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd 

Efendi’ye  erzānī görildi. 

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ḥasenü’l-aḫlāḳ, ṭayyi-

1 S 122a.
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bü’l-a‘rāḳ dūdmān-ı ḫānedān-ı ḳadīm, müşfiḳ u kerīm, pīr-i rūşen-żamīr, vā-

dīsinde bī-naẓīr idi.

Ḥüsām-zāde Maḫdūm-ı Kihteri Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Ḥüsām. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm “Ḫˇāce Fesād Müs-

veddesi ” dimekle mevsūm Ḥüsām Efendi merḥūmuñ ferzend-i kihteri ve maḫ-

dūm-ı ferḫunde-aḫteridür. Ser-māye-i ‘ilm ü ‘irfāna malik ve ṭarīḳ-ı ‘ilme sālik 

olup Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzım ve medāris-i ‘ilmiy-

yede iḥyā-yı merasime müdavim olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli beş Receb’inde Şāmī ‘İvaż Efendi  

yirine Ḫıżr Çelebi Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli yedi Şa‘bān’ında Āvāre-zāde 

Mes‘ūd Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar 

idi. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında selef-i sālifi ‘İvaż Efendi yirine Meḥemmed 

Aġa Medresesi  ile kām-revā, altmış Ramażān’ında Sa‘dī-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh 

Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında 

ders ü devri tamām ve sübḥa-i enfāsı ḳarīn-i ḫitām olup medrese-i maḥlūleleri 

Ḫıṣm-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi ’ye in‘ām olındı. 

Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı zībende-rüsūm, [114a] pāk-nihād u 

nīk-ḫaṣlet, güşāde-ṭab‘ u ṣāfī-ṭaviyyet idi.

Ḥāfıẓ-zāde ‘Alī-cān Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ḳarīn-i ẓuhūr ve “Ḥāfıẓ-zāde ‘Alī-cān 

Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i ‘ilme raġbet ve ‘ulemā-yı kirāma 

ḫıdmet iderek biñ yigirmi yedi tārīḫinde Ḳudsī Seyyid Meḥemmed Efendi  

maḥrūsa-i merḳūmeye ḳāḍī olduḳda intisāb ve otuz Şevvāl’inde vefātlarında 

mülāzemetle kām-yāb olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde maḥrūsa-i 

mezbūrede ‘Īsā Beg Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, elli dört Receb’inde Emīr 

Ḥasan-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḳādiriyye  Medresesi  i‘ṭā olındı. Elli sekiz 

Cumāde’l-ūlā’sında Menteş-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Ḫançeriyye Medre-

sesi  virilüp altmış bir Cumāde’l-ūlā’sınuñ on beşinci güni Baldır-zāde Dervīş 
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Meḥemmed Efendi  yirine Monlā Yegān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Māh-ı 

merḳūmuñ selḫinde selefi Baldır-zāde Efendi yirine Ġāzī Ḫudāvendigār Med-

resesi  sezāvār görilmiş iken sene-i mezbūre Cumāde’l-āḫire’sinde ḥummā-yı 

muḥriḳa iṣābetiyle dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet eyleyüp Bāb-ı 

Zemīn  dāḫilinde Dārü’l-ḥadīẟ ’de defn olındı. Medrese-i maḥlūlesi Kāmrān-zā-

de ‘Alī Efendi ’ye maḥal görildi.

Merḥūm-ı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, ḥalīm ü selīm, müşfiḳ u 

kerīm,1 ṣāfī-derūn, lisānı laġv u lehvden maṣūn idi.

Mü’eẕẕin-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-ḳādir. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’den terce-

mesi bu cerīdede sebḳ iden Mü’eẕẕin-zāde Fikrī Meḥemmed Efendi ’nüñ birā-

der-i kihteri ‘Abdü’l-ḳādir Efendi’dür. Muḳaddimāt-ı ‘ilmiyyeden ṭaraf-ı ṣāliḥ 

taḥṣīline sa‘y ü ictihād ve ‘azm-i ṭarīḳ-ı erbāb-ı isti‘dād eyleyüp ‘ulemānuñ bi-

rinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet ile ḳırḳ aḳçe medreseye 

vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ yigirmi ṭoḳuz Şevvāl’inde 

Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Sittī Ḫātūn Medresesi  ḫāriciyle memnūn 

ḳılınup otuz bir Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳulaḳ Ḥācī Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Med-

resesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Şeyḫ-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup otuz dört Cumāde’l-āḫire’sin-

de Piyāde Meḥemmed Efendi  yirine Monlā Gürānī Medresesi  erzānī görilüp 

otuz sekiz Şevvāl’inde selef-i sālifleri Muṣliḥü’d-dīn Efendi yirine Ḫadīce Sulṭān 

Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ Cumāde’l-āḫire’sinde Manṭıḳī Aḥmed Efendi  yirine 

Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde 

yirlerinde altmışlı i‘tibārıyla tekrīm ve sene-i meẕkūre Ramażān’ında selefleri 

Aḥmed Efendi yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile ta‘ẓīm olındılar. Se-

ne-i merḳūme Şevvāl’inde ‘Īşī Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż 

olınduḳda ḳabūlden ibā itmekle Atlu Dāvūd Efendi ’ye virilüp bunlara ‘alā-

ṭarīḳı’t-teḳā‘üd Mudanya  ḳażāsı arpalık iḥsān olınmış idi. Yigirmi seneye ḳarīb 

gūşe-gīr-i inzivā ve mütevekkil-i cenāb-ı Ḫudā-yı bī-hemtā iken biñ altmış bir 

Receb’inde intiḳāl ve nüzhetgāh-ı firdevse irtiḥāl itdükde maḥlūl olan arpalıḳ-

ları Seyrek-zāde es-Seyyid ‘Abdu’r-raḥmān Efendi ’ye tevcīh olındı. 

1 S 122b.
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Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı fühūm, ‘āḳil ü lebīb, pīr-i mü-

nevverü’l-meşīb idi.

Ḫandān Efendi 

el-Mevlā Ḫandān. Ṭabaḳa-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’de tercemesi Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Ḥasan Beg-zāde Muṣṭafā Efendi ’nüñ mu‘taḳı ve ol maḫdūm-ı 

feżā’il-mevsūmuñ ḥarā’ir-i aṣliyyesine mülḥaḳı idi. Ḳayd-ı esr-i cehāletden fekk-i 

raḳabe-i beşeriyyete himmet ve Yūsuf-miẟāl mālik-i mülk-i fażīlet olmaġla ‘azī-

met eyleyüp ṣafā-yı cevher-i ẕāt ile mümtaz [114b] ve istikamet-i ṭab‘ ile ser-

efrāz olmaġın ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzemet rütbesin iḥrāz itdükden ṣoñra ḳaṭ‘-ı 

nişīb ü firāz ve ṭayy-ı merāḥil-i dūr ü dirāz iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl 

ve andan daḫı munfaṣıl iken biñ otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Muḥarrem-zāde 

Aḥmed Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi  ḫāriciyle dil-şād u ḫandān, ḳırḳ iki 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  

ile maẓhar-ı iḥsān olmış idi. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ya‘ḳūb Efendi  yirine Monlā 

Gürānī Medresesi  virilüp elli Cumāde’l-ūlā’sında Aḫī-zāde Meḥemmed Efendi  

maḥlūlinden Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. 

Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī1 Efendi  yirine 

taḥille ṭarīḳı ile Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine uġrayup ba‘de eyyām Ḥāfıẓ Ḳudsī 

Seyyid Aḥmed Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı tevcīh olındı. Elli üç Ṣafer’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Ḳāmetī-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli altı Receb’inde 

‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsıyla kām-revā olmışlar idi. 

Elli yedi Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Hāşim-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi 2 vaṣl 

olındı. Altmış Ramażān’ında ‘Acem Meḥemmed Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsıyla 

ber-murād olup altmış bir Receb’inde mün‘azil ve yirlerine Emīnī Meḥemmed 

Efendi  nā’il oldı. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfasıl 

ve ‘ālem-i ‘uḳbāya vāṣıl olduklarında Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zā-

viyesi  civarında defn olındılar.

Merḥūm-ı merḳūm ḥiṣṣedār-ı muḳaddimāt-ı ‘ulūm, maḥkeme şāgirdligi ile 

meşḥūr ve ‘ilm-i ṣakde mahāret ile meẕkūr idi. 

1 Nuṭḳī S: -H.

2 S 123a.
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Dāye-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. “Dāye-zāde Efendi” dimekle şehīr ve bu ‘unvānla 

ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr olup ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı kirāmuñ birin-

den mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i 

mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ otuz sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi  yirine Cānbāziy-

ye Medresesi  ḫāriciyle be-kām olup ḳırḳ üç Ramażān’ında Altıbarmaḳ ‘Ab-

dü’l-fettāḥ Efendi  yirine Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi  sezā 

görilmiş idi. Elli Cumāde’l-ūlā’sında ‘Acem-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Ge-

kibuze  ḳaṣabasında vāḳı‘a Muṣṭafā Paşa Medresesi  virilüp elli iki Şa‘bān’ında 

Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders-i ṭaḥḳīḳ eyleyüp elli 

dört Ṣafer’inde Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine 

terfī‘ olınmışlar idi. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḥācī Yūsuf-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp elli yedi Şa‘bān’ında Baġdādī 

Aḥmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Murādiyye Medresesi  iḥsān olınmış 

idi. Altmış bir Şa‘bān’ında mücerredān-ı ‘ālem-i ḳuds ile mūnis olup medrese-i 

maḥlūleye Ḫaṭīb-zāde Aḥmed Efendi  müderris oldı.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü 

‘ulūm idi.

Ḫaṭīb-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. “Ḫaṭīb-zāde Efendi” dimekle meşhūr ve ḫuṭbe-i ta‘rīfi 

bu mertebeye maḳṣūrdur. Taḥṣīl-i ‘ilme rāġıb ve Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed 

Efendi  āsitānesine müntesib olup ḫıdmetlerinden şeref-i mülāzemetle be-kām 

ve ‘aḳd-i muṣāheretleriyle nā’ilü’l-merām olmışlar idi. Devr-i merātib ve aḫẕ-ı 

revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Erżurūmī İbrāhīm Efendi  yirine Ūlā-yı Ḫus-

rev Ketḫudā Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Ḳāsım-zāde 

Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne ḥareketle mübte-

hic oldılar. Elli dört Ṣafer’inde Bāyezīd Efendi  yirine Şāh-ı Ḫūbān Medresesi  

iḥsān olınup [115a] elli altı Şevvāl’inde ‘Alī Bār Efendi  yirine Murād Paşa-yı 

‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ, elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine 
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Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ferş-i seccāde-i ders ü1 taḥḳīḳ eylediler. Elli sekiz 

Cumāde’l-ūlā’sında Ḥāfıẓ Yūsuf Efendi  yirine Çorlı  Medresesi  sezā görildükde 

ḳabūlden ibā ve ‘azl ü inzivā iḫtiyār itmişler idi. Sene-i meẕkūre Receb’inde 

selef-i sālifleri ‘Alī Bār Efendi yirine Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na pāy-ı him-

met ḳoyup altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selef-i sālifleri İbrāhīm Efendi maḥlūlinden 

Ḳara Muṣṭafā Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Altmış bir Şa‘bān’ında Dāye-zā-

de Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden maḥrūsa-i Burusa ’da Murādiyye Medrese-

si ’ne naḳl olınup sene-i meẕkūre Ramażān’ında bunlar daḫı selefleri gibi dār-ı 

beḳāya irtiḥāl eyledüklerinde medrese-i maḥlūleleri Muḥteşem Emīri Seyyid 

Meḥemmed Efendi ’ye intiḳāl eyledi. Cevrī Çelebi ’nüñ du‘āyı mutażammın 

didügi tārīḫdür:

Mıṣrā‘

İde beḳāda2 Aḥmed Efendi bihişti cāy3 

Mevlānā-yı mezbūr Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  ḫıdmetiyle meş-

hūr, yārān ile mu‘āşerete mā’il, şerā’iṭ-ı ṣoḥbetde kāmil, ẕī-ẟervet, ṣāḥib-i ma‘ri-

fet idi.

Şeyḫü’l-İslām Mu‘īd Aḥmed Efendi Birāder-zādesi ‘Ārif Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed bin Muṣṭafā. Devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’den tercemele-

ri bu cerīdede ẕikr olınan Şeyḫü’l-İslām Mu‘īd Aḥmed Efendi  merḥūmuñ birā-

der-zādesi ‘Ārif Aḥmed Efendi’dür. Levāzım-ı ṭarīḳ-ı ‘ilmi i‘dād ve Şeyḫü’l-İs-

lām Yaḥyā Efendi ’den mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra devr-i medā-

ris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ elli iki Şa‘bān’ında ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd 

Medresesi  ile sa‘īd, elli dört Ṣafer’inde yirlerinde dāḫil i‘tibārıyla ḳadr ü men-

ziletleri mezīd olmış idi. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Kūsec Yaḥyā Efendi  yirine 

Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne ḳıyām, sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Ebu’s-su‘ūd-zā-

de Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām eyle-

yüp elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ebū Sa‘īd Efendi-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine 

Üsküdar ’da vāḳi‘ Mihrümāh Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylemişler 

1 ders ü S: -H.

2 S 123b.

אى 3 ى   אده ا ا ه  ا
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idi. Elli ṭoḳuz Receb’inde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle 

Muṭahhar Efendi Dāmādı Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Medīne-i Münevvere  

ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Altmış bir Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Bosnevī 

Bālī Efendi  ḳāḍī-i ḥarem-i Resūl oldı. Bunlar ba‘de ṭayyi’l-merāḥil maḥmiyye-i 

Ḳosṭanṭıniyye ’ye dāḫil ve sene-i meẕkūre Ramażān’ında raḥmet-i Raḥmān’a 

vāṣıl olduḳlarında Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  ḳurbinde1 

defn olındılar.

Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, nīk-ḫaṣlet, ṣāfī-ṭaviyyet 

idi. ‘Amm-ı kerīmleri Mu‘īd Aḥmed Efendi  ḥażretleri şeyḫü’l-İslām iken fetvā 

emāneti ḫıdmetiyle müşerref olmışlar idi.

‘Abdü’l-vehhāb-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā ‘Abdü’l-vehhāb. Ṭabaḳa-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābi‘  ‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Ṭoḳuz-zā-

de ‘Abdü’l-vehhāb Efendi ’nüñ rebībi olmaġın “ ‘Abdü’l-vehhāb-zāde Efen-

di” dimekle şehīr ve bu ‘unvānla ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr olmışlar idi. Devr-i 

mecālis-i ‘ulemā-yı fuḫūl ve ibrīz-i ḫāliṣ-i isti‘dādın resīde-i meḥekk-i ḳabūl 

itdükden ṣoñra kibāruñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı tedrīse 

‘azīmet eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ iki Receb’inde Ça-

talcalı Bekr-zāde Maḥmūd Efendi  maḥlūlinden Papasoġlı Medresesi  virilüp elli 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Necātī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a İs-

miḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı. Elli üç Ṣafer’inde Ḳāmetī-zāde Meḥem-

med Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  i‘ṭā, 

elli beş Receb’inde selefi Ḳāḍī-zāde Efendi yirine Bosna  ḳażāsı [115b] sezā 

görilmiş idi. Elli altı Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘Arab İmām-zāde Ḥasan 

Efendi  mevṣūl oldı. Elli sekiz Receb’inde Seyyid ‘Abdü’l-ḥamīd Efendi yirine 

Ḳayṣeriyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli ṭoḳuz Ramażān’ında munfaṣıl 

ve yirlerine Şāmī Nu‘mān Efendi  vāṣıl oldı. Ba‘de’l-ḳufūl biñ altmış bir senesi 

ḥudūdında rūḥ-ı revānı a‘lā-yı ‘illiyyīne vuṣūl buldı. 

Mevlānā-yı mezbūr “ ‘Abdü’l-vehhāb Efendi-zāde” dimekle meşhūr, ḫā-

liṣü’l-cenān, ṭāhirü’l-lisān idi.

1 ḳurbinde H: civārında S.
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Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā el-fāżıl Ebu’l-irşād Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ ‘Alī. ‘Ulemā-yı dev-

let-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede silk-i taḥrīre keşī-

de ḳılınan Ḥamīdī Şeyḫ-zāde Aḥmed Efendi ’nüñ ṣınv-ı mihteri ṣadr-ı vālā-

ḳadr Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  ḫıdmetleridür. İktisāb-ı 

ser-māye-i ‘ulūm ve intisāb-ı ‘arā’is-i manṭūḳ u mefhūm eyleyüp1 fünūn-ı ‘āliye 

vü āliyeyi taḥṣīl ve ma‘ārif-i celīle vü sāmiyeyi tekmīl eyledükde İskender-zā-

de ‘Abdü’r-raḥīm Efendi ’den şeref-i mülāzemeti ḥā’iz ve rütbe-i erba‘īni fā’iz 

olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ on 

ṭoḳuz Muḥarrem’inde Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ṭopḳapusı  

dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne zīnet-baḫşā oldılar. Yigirmi bir Şevvāl’in-

de Seyyid Ġāzī  ḳaṣabasında müftī ve müşkil-güşā-yı müsteftī olmışlar idi. Yi-

girmi iki Cumāde’l-ūlā’sında Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Dāvūd 

Paşa Medresesi virilüp  yigirmi üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḥibrī Aḥmed Efendi  yirine 

ẟāniyen Ṭopḳapusı dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne ‘avd itdiler. Yigirmi 

beş Cumāde’l-ūlā’sında selefleri Ḥibrī Efendi maḥlūlinden Sinān Paşa Med-

resesi ’ne taḥrīk olınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ebābīl Dervīş Efen-

di  yirine maḥrūsa-i Burusa’da Sulṭāniyye Medresesi ’ne irsāl, yigirmi ṭoḳuz 

Muḥarrem’inde selef-i sālifleri Bāḳī-zāde Efendi yirine Murād Paşa-yı Cedīd 

Medresesi  ile iclāl olındılar. Otuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yi-

rine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine ḫırām, otuz bir Receb’inde Āvāre-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi ’ne imāle-i licām itdiler. Otuz üç Cumā-

de’l-āḫire’sinde Menteş-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūbī Med-

resesi  ‘ināyet olınmış idi. Otuz dört Cumāde’l-āḫire’sinde2 Monlā Aḥmed-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi yirine  Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da basṭ-ı seccāde-i ifāde 

eyleyüp sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde otuz altı Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurre-

si tevḳītiyle Edhem-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  dāmet 
bi’l-envāri müsevvere3 ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınmışlar idi. Otuz yedi Muḥarrem’in-

de munfaṣıl ve ol manṣıb-ı celīleye Fenārī-zāde Şāh Meḥemmed Efendi  nā’il 

oldı. Otuz sekiz Muḥarrem’inde ‘Abdü’n-nebī Efendi  manṣıbı olan Vize  ḳażāsı 

1 S 124a.

2 Menteş-zāde İbrāhīm Efendi yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi ‘ināyet olınmış idi. Otuz 

dört Cumāde’l-āḫire’sinde S: -H.

3 “Çepeçevre nurlar içinde olmaya devam etsin.”
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arpalıḳ ta‘yīn olınmış idi. Ḳırḳ Cumāde’l-ūlā’sında selefleri Edhem-zāde  Efendi 

yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām olup arpalıḳları ber-vech-i 

mevleviyyet Bustānī Aḥmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Ḳırḳ bir Ramażān’ında 

‘azlle telḫ-kām ve yirleriyle Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  be-kām oldı. Ḳırḳ iki 

senesi evāḫirinde Yaṣdıġac Muṣliḥü’d-dīn Efendi  maḥlūlinden İbṣala  ḳażāsı arpa-

lıḳ iḥsān olınup ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde selefleri Edhem-zāde Efendi maḥlūlinden 

Edrine ḳażāsı ḥükūmetiyle ser-efrāz oldılar. Arpalıḳları ber-vech-i mevleviyyet 

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi ’ye ‘ināyet olındı. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ‘azl 

olınduḳlarında yirlerine selef-i sālifleri Monlā Aḥmed-zāde Efendi ḫalef oldı. Elli 

iki Cumāde’l-ūlā’sında Nā’ib Meḥemmed Efendi  yirine ḥākim-i Dārü’s-salṭa-

na  olmışlar [116a] idi. Elli üç Cumāde’l-āḫire’sinde munfaṣıl ve yirlerine Re’ī-

sü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  vāṣıl oldı. Elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Rūmili  ṣa-

dāreti pāyesi iḥsān olınmış idi. Elli sekiz Receb’inde Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  

yirine Anaṭolı ṣadāreti  sezā görilüp elli ṭoḳuz Şevvāl’inde müteḳā‘id ve yirlerine 

Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  müteṣā‘id oldı. Altmış Şevvāl’inde selefleri 

Memek-zāde Efendi yirine nā’il-i ṣadāret-i Rūm  ve vāṣıl-ı müntehiyyü’l-merūm 

oldılar. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında mübtelā-yı ‘azl-i bī-hengām ve yirlerine 

Anaṭolı ṣadrı  Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  naḳlle be-kām olup1 anlaruñ 

yirleriyle Bosnevī Şa‘bān Efendi  ikrām olındı. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında el-

Ḥāc Ḥasan Efendi  manṣıbı olan ẞire  ḳażāsı arpalıġı żamīme-i revātibleri ḳılınmış 

idi. Sene-i mezbūre Şevvāl’inüñ beşinci Ḫamīs güni bu ḫākdān-ı fenādan rıḥlet 

ve ‘īdgāh-ı ervāḥa ‘azīmet itdüklerinde ḫānelerine muttaṣıl Ḳoġacı Dede Mezā-

ristānı ’nda defn olındılar. Zümre-i sütūde-ṣıfātdan Ṭal‘atī Ḥüseyn Efendi ’nüñ 

ber-vech-i ta‘miye didügi tārīḫdür ki taḥrīr olındı:

Naẓm

Ebu’l-irşād Efendi’nüñ ḥayātında görüp fażlın

Felekde māh-ı nev-taḥsīn idüp aña ḳulaḳ çekdi

Vefātın gūş idince hem didi bī-bāk tārīḫin

Ebu’l-irşād Efendi bezm-i ‘ālemden ayaḳ çekdi2

Maḥlūl olan arpalıḳları Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye tevcīh olındı.

1 S 124b.

ی 2 אق  ن آ א م  ى  אد ا ر ا 
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Ol ṣadr-ı celīlü’ş-şān-ı merḳūm bāġbān-ı çemenistān-ı ‘ulūm, bi-taḫṣīṣ 

fünūn-ı naḳliyyede fā’iḳu’l-aḳrān, ḫuṣūṣā fenn-i ṣukūkda nādire-i zamān, tef-

sīr-i şerīfe keẟīrü’l-intisāb, ‘ulūm-ı riyāżiyyeden ḳalīlü’l-iktisāb, pīr-i nūrānī, 

ḳadem-nihāde olduġı rütbeye erzānī idi.

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden tefsīr-i şerīfüñ mevāżi‘-i ‘adīdesine taḥrīrātı vardur.

Emīr Ḥasan-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülā-

zemetle ber-murād olup devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe med-

reseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz beş Receb’inde Ra-

mażān Efendi maḥlūlinden maḥrūsa-i Burusa ’da Vā‘iẓiyye Medresesi  iḥsān, elli 

bir Receb’inde Ḳadriyye Medresesi ’ne şāyān olmış idi. Elli üç Ṣafer’inde Sey-

yid Ṣāliḥ Efendi yirine Erzenü’r-rūm  ḳażāsı tevcīh olınup elli dört Receb’inde 

ma‘zūl ve yirlerine Manṭıḳī Birāderi Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli sekiz 

Receb’inde ‘Ömer Efendi  yirine ẟāniyen manṣıb-ı merḳūme i‘āde olınup elli 

ṭoḳuz Ramażān’ında ‘azl olınup yirleri Naṣru’llāh Efendi ’ye virilmiş iken ḳabūl 

itmemekle Ḳara Ramażān Efendi ’ye tevcīh olındı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i 

eyyām iken biñ altmış bir tārīḫinde ‘ālem-i ervāḥa ḫırām eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr “Emīr Ḥasan-zāde Efendi1” dimekle meşhūr ve dā’ire-i 

ta‘rīfi bu mertebeye maḳṣūrdur.

Kefevī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’r-raḥīm. Kefe  diyārında ẓuhūr ve kesb-i ser-māye-i ‘irfān 

içün ṣarf-ı naḳd-i vaḳt-i eyyām u şühūr idüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülā-

zım ve medāris-i celīlede müdāreseye müdāvim olmış idi. Ba‘de tekmīli’l-me-

dāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli üç 

Cumāde’l-ūlā’sında ‘Avnu’llāh Efendi  yirine Cezerī Ḳāsım Paşa Medresesi  ile 

be-kām, elli altı Şevvāl’inde Tatar ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Med-

resesi  ile nā’ilü’l-merām oldılar. Elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Nev‘ī-zāde Maḫ-

dūmı Meḥemmed Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup elli 

sekiz Receb’inde Muḥteşem Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine ‘Alī Pa-

1 Ḥasan-zāde Efendi S: Ḥasan Efendi-zāde H.
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şa-yı Cedīd Medresesi  ile [116b] tecdīd-i sürūr eylediler. Altmış bir Ṣafer’inde 

Nā’ib ‘Ömer Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām eyleyüp sene-i 

meẕkūre Şa‘bān’ında selefleri Seyyid Meḥemmed Efendi yirine Ḫānḳāh Med-

resesi ’n cāygāh eylemişler idi. Altmış iki Muḥarrem’inde ders ü devri tamām 

ve ravża-i Rıḍvān’da maḳām eyleyüp medrese-i maḥlūleleri Bosnevī Aḥmed 

Efendi ’ye in‘ām olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr “Kefevī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi ” dimekle meşhūr idi. 

Kūsec Ebū Bekr Efendi 

el-Mevlā Ebū Bekr. Taḥṣīl-i mertebe-i isti‘dād ve ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāze-

metle iḥrāz-ı murād eyleyüp bi-ḥasebi’ṭ-ṭarīḳ ḳaṭ‘-ı merātib-i ders ü taḥḳīḳ1 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli 

iki Ṣafer’inde ‘Arab İmām-zāde Ḥasan Efendi  yirine Kürkcibaşı Medresesi ’ne 

ḫāric ile ‘āric olmış idi. Elli dört Ṣafer’inde Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Ṣā-

dıḳ Efendi  yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  ile be-kām, elli altı 

Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Alī Bār Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi  in‘ām olınup 

elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Ḳāsım-zāde Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine 

Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle maẓhar-ı ikrām-ı kirām, elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında 

Şa‘rānī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi  ile vāṣıl-ı rütbe-i 

iḥtişām olmışlar idi. Biñ altmış iki Muḥarrem’inde fevt olup medrese-i maḥlū-

lesi Velī-zāde Aḥmed Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı merḳūm “Kūsec Ebū Bekr Efendi ” dimekle mevsūm, aḥvāli 

ancaḳ bu mertebe ma‘lūm idi.

Naḳībü’l-eşrāf Seyrek-zāde Seyyid Yūnus Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Yūnus ibnü’s-Seyyid Emru’llāh Meḥemmed ibn Seyrek 

Muḥyī’d-dīn el-Ḥüseynī. Ṭabaḳa-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ  ‘ulemāsından 

olup tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olan Seyrek-zāde Emru’llāh Meḥemmed 

Efendi ’nüñ maḫdūm-ı kihteri ve ‘ahd-i Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’de yine tercemesi 

ẕeyl-i meẕkūrda sebḳ iden Seyyid Meḥemmed Efendi’nüñ birāder-i sa‘d-aḫteri 

Naḳībü’l-eşrāf Seyyid Yūnus Efendi ḥażretleridür. Taḥṣīl-i ser-māye-i ‘ulūm ve 

1 S 125a.
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iẕ‘ān-ı manṭūḳ u mefhūm eyleyüp ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Ġanī-zāde Meḥemmed Efen-

di ’den mülāzemetle be-kām ve  ḫıdmet-i müdāresesi tamām olup ḳırḳ aḳçe med-

reseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi beş Ramażān’ında 

Nūru’llāh Efendi  yirine Rodoscuḳ  ḳaṣabasında vāḳı‘a Rüstem Paşa Medresesi  

ḫāricine revnaḳ-baḫşā, otuz Şevvāl’inde Burhān Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa 

Medresesi ’ne zīnet-efzā oldılar. Otuz üç Cumāde’l-ūlā’sında Ḥālıcı-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi  ile kām-revā olup otuz dört 

Ṣafer’inde Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Monlā Gürānī Medresesi  er-

zānī görildükde ḳabūlden ibā itmekle sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-evvel’inde Piyāde 

Meḥemmed Efendi ’ye virilüp bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar idi. Otuz beş 

Ramażān’ında Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile 

tecdīd-i sürūr eyleyüp otuz sekiz Şevvāl’inde Ḥamīdī Şeyḫ-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile sa‘īd, otuz ṭoḳuz Ramażān’ında Ṣal-

baş Ḥasan Efendi  maḥlūlinden Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den biriyle ḳadr ü menziletleri 

mezīd oldı. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde selef-i sālifleri Sa‘dī-zāde Efendi  yirine 

Ḳalender-ḫāne dārü’l-ifādesi ne  pā-nihāde, ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Bālī-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde itmişler idi. Ḳırḳ 

üç Ramażān’ında yine selef-i sālifleri Sa‘dī-zāde Efendi yirine Medāris-i Süley-

māniyye ’nüñ biriyle tekrīm, ḳırḳ beş Receb’inde Mu‘īd Aḥmed Efendi  yirine 

Edrine  ḳażāsı ḥükūmetiyle ta‘ẓīm olınmışlar iken sene-i mezbūre Ramażān’ında 

[117a] ‘azlden mā‘adā Gümülcine  ḳażāsına nefy ü iclā ve manṣıb-ı münḥal Beñli 

‘Abdü’l-ġanī Efendi ’ye sezā görildi. Ba‘de zamān sa‘ādet-ḫānelerine ruḫṣat-yāf-

te-i ‘azīmet olup elli yedi Muḥarrem’inde Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi  

maḥlūlinden Anaṭolı  pāyesi żamīmesiyle ḫıdmet-i neḳābet-i eşrāf ile maẓhar-ı 

elṭāf oldılar. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Uzunköpri  arpalıġıyla ma‘zūl ve yir-

lerine selefleri1 Anḳaravī Efendi Maḫdūmı Seyyid Meḥemmed  Efendi mevṣūl 

oldı. Ba‘dehu pāye-i ṣadāret-i Rūm  iḥsānıyla vāṣıl-ı rütbe-i müntehā-yı merūm 

olmışlar idi. Ol ḥāl üzere gūşe-nişīn-i ‘uzlet ü inzivā ve ‘ābid-i Melik-i bī-hemtā 

iken biñ altmış iki Ṣafer’inde sekre-i mevtle mebhūt olup deryā-yı raḥmet-i 

nā-mütenāhī-i ilāhī māhīlerine ḳuvvet oldı. Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i 

Buḫārī Zāviyesi  civārında medfūn ve hedef-i sihām-ı ed‘iyye-i ehl-i derūn olduḳ-

larında maḥlūl olan arpalıḳları Celeb Mūsā Efendi ’ye tevcīh olındı.

1 S 125b.
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Mevlānā-yı merḥūm maḫdūm-ı fütüvvet-rüsūm, gül-deste-bend-i ‘ilm-i 

nāfi‘ ve ‘amel-i ṣāliḥ, ‘ābid ü zāhid ü müfliḥ, ḥāfıẓ-ı kelām-ı Melik-i ‘allām, 

seyyid-i ṣaḥīḥü’n-neseb-i meşhūrü’l-enām idi. 

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden Meḥemmed Aġa Cāmi‘i  ḳurbinde mektebleri vardur.

Şekera’llāhu sa‘yehü’l-mevfūr.1

Kebīrī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed bin Aḥmed. Nihāl-i ḳāmet-i bālāsı ḫāk-i pāk-i Bos-

na ’dan bedīdār ve “Kebīrī Meḥemmed Efendi”  ‘unvānıyla şöhret-şi‘ār olup 

taḥṣīl-i biżā‘a-i ‘ulūm ve tekmīl-i deḳā’iḳ-ı manṭūḳ u mefhūm itdükde ‘azī-

met-i ḥacc-ı Beytu’llāhi’l-Ḥarām  ve ziyāret-i ravża-i seyyidü’l-enām idüp 

vaṭan-ı aṣlīsinden iki def‘a māşiyen edā-yı nüsük-i İslām eyledükden ṣoñra 

dārü’l-mülk-i İstanbul ’a dāḫil ve ol vaḳt ser-bustāniyān ḫıdmetlerine vāṣıl ol-

duḳda ḫuddām-ı ḥadīḳa-i pādişāhīye istinād ile ba‘ż-ı ‘ulemādan iḥrāz-ı şeref-i 

mülāzemet ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i 

mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve medrese-i ḫamsīne muntaẓır-ı 

vuṣūl iken biñ otuz iki Ṣafer’inde Ṣadrī Efendi  yirine İzniḳ  ḳaṣabasında vāḳı‘a 

Süleymāniyye Medresesi  tevcīh olınmış idi. Otuz dört Ṣafer’inde ‘azl olınup 

yirleri Aydınī ‘Abdu’llāh Efendi ’ye virildi. Otuz beş Ramażān’ında ‘Acem İsḥāḳ 

Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  ‘ināyet olınup otuz yedi Şa‘bān’ın-

da Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  yirine Üsküdar Mihrümāhı Medresesi  sezāvār 

görilüp otuz sekiz Şa‘bān’ında Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine gelmek üzere 

tevḳīf olınmaġın medresesi Bahāyī Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Se-

ne-i mezbūre Ramażān’ında ‘Ömer Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye’nüñ birine 

i‘tilā eyleyüp otuz ṭoḳuz Ramażān’ında Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görildi.2 Ḳırḳ Cumāde’l-āḫire’sinde 

ḫalefleri Bahāyī Meḥemmed Efendi  yirine Medrese-i Şeh-zāde  mesnedgāh-ı 

ifādeleri olup ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efendi  yirine 

Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ birine terfī‘, ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥasan 

Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmetiyle tevḳī‘ olın-

dılar. Sene-i mezbūre Ramażān’ında Bosnevī ‘Īsā Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine 

1 “Allah onun çok çalışmasının mükâfatını versin.”

2 görildi S: görilüp H.
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Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsına  naḳl ü taḥvīl ve yirleriyle Dāmād-zāde 

‘Abdü’l-bāḳī Efendi  tebcīl ḳılındı. Ḳırḳ üç Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḥalebī 

Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ altı Muḥarrem’inde ‘Allāmek Meḥemmed 

Efendi  yirine ḳażā-yı feżā-yı Ḥalebü’ş-şehbā  maḳarr-ı ḥükm ü imżāları ḳılındı. 

Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde selef-i sālifleri Ḥasan Efendi yirine Ġalaṭa  ḳażāsına 

menḳūl ve yirlerine Ġalaṭa ḳāḍīsi selefleri Ḥasan Efendi mevsūl olmış iken 

sene-i mezbūre Cumāde’l-ūlā’sında mün‘azil ve yirlerine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī ḳāḍīsi Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  müntaḳil ve anlaruñ daḫı 

yirine1 Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  nā’il oldı. [117b] Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Üsküdar ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Elli üç 

Ṣafer’inde ‘azl olınup yirlerine ‘Īşī Efendi  naṣb olındı. Elli beş Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Ġalaṭa 

ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde mün‘azil ve yirlerine 

İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  vāṣıl oldı. Elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥanefī 

Meḥemmed Efendi  yirine Edrine  ḳażāsında mesned-efrūz-ı ḥükūmet olup se-

ne-i meẕkūre Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirleriyle Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  

nā’ilü’l-me’mūl oldı. Elli sekiz Receb’inde İstanbul pāyesiyle tekrīm ve Kemāl 

Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  üzerinden ẞire  ḳażāsı arpalıġıyla ta‘ẓīm olınmışlar 

idi. Elli ṭoḳuz Ramażān’ında ẞire ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet Şāmī Yaḥyā 

Efendi ’ye tevcīh olındı. Biñ altmış iki senesi ḥudūdında ḫākdān-ı fenādan dā-

men-keşān ve ‘ālem-i ḳudse revān oldılar. 

Mevlānā-yı merḳūm ‘ilm ü ‘irfānla mevsūm, ḥükūmeti ḳārīn-i ‘iffet ü ‘iṣ-

met, ḫoş-fehm ü ṣāḥib-i himmet, sinīn-i ‘ömri ‘ıḳd-ı ẟāmini mütecāviz, belki 

tāsi‘a mütenāhiz idi. 

Ümmī İbrāhīm Efendi 

el-Mevlā İbrāhīm. Ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīmet ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden 

iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medrese-

den ma‘zūl iken biñ elli Receb’inde İzniḳ  ḳaṣabasında vāḳı‘a Süleymān Paşa 

Medresesi  tevcīh olınmış idi. Ba‘dehu muṣāḥabe-i şehriyārīden birine intiṣāb 

ile elli dört Receb’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’nüñ birine sezā görilüp elli altı Receb’inde Ḥüsām Efendi  maḥlūlin-

1 S 126a.
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den Sinān Paşa dārü’l-ifādesi ne irtiḳā itmiş idi. Elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Vānī 

Meḥemmed Efendi  yirine Diyārbekr  ḳāḍīsi olup elli ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen selef-i sālifleri Vānī Meḥemmed Efendi mevṣūl oldı. 

Altmış iki Muḥarrem’inde Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Mekke -i Müker-

reme ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınmış iken sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-evvel’inde fevt olup 

manṣıb-ı maḥlūl Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi ’ye virildükde istiġnā1 itmegin Ḫā-

nım-zāde Ḥasan Efendi ’ye sezā görildi. 

Merḥūm-ı mezbūr “Ümmī İbrāhīm Efendi ” dimekle meşhūr, ṣāliḥ ü ṣāfī-

fu’ād, mü’min-i pāk-i‘tiḳād idi.

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi Maḫdūmı ‘Oẟmān Efendi 

el-Mevlā ‘Oẟmān ibnü’l-mevlā Maḥmūd. Ātī’t-terceme ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi merḥūmuñ  maḫdūm-ı mihter-i ercmendi 

‘Oẟmān Efendi’dür. Terbiyet-i vālid-i mācidleriyle kesb-i ‘irfāna kūşiş ve pīş-

gāh-ı esātīẕede taḥṣīl-i dāniş idüp şeref-i mülāzemetle be-kām ve muntaẓır-ı 

vuṣūl-i merām olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden munfaṣıl iken biñ elli 

dört Ṣafer’inde İsmā‘īl Aġa-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Yūsuf Paşa Medre-

sesi  tevcīh olınup sene-i meẕkūre Receb’inde Ezhārī Monlā Çelebi  yirine ‘Ā’işe 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Elli altı Şevvāl’inde Ḫˇāce Fesād-zāde Sey-

yid Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām eyleyüp elli yedi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Uzun Sa‘dī Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān Medresesi ’ne şāyān, 

elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi  yirine İs-

tanbul ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp elli ṭoḳuz 

Şa‘bān’ında Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  yirine Selanik  ḳażāsında icrā-yı2 

aḥkām ve umūr-ı ‘ibādu’llāha ḳıyām itmişler idi. Altmış Ramażān’ında mun-

faṣıl ve yirlerine Ebū Sa‘īd Efendi-zāde Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Ba‘dehu ma-

raż-ı sille ile meslūl ve cism-i nāzüki mehzūl olup biñ altmış iki [118a] Cumā-

de’l-āḫire’sinde eyyām-ı ‘ömr-i ‘azīzi āḫir ve tārik-i ma‘ālī vü mefāḫir oldı. 

Maḫdūm-ı merḳūm ‘ilm ü ‘irfānla mevsūm, maḥbūbü’l-ḳulūb, miyān-ı 

ekābir ü a‘yānda merġūb, ḥasenü’l-aḫlāḳ, ṭayyibü’l-a‘rāḳ idi.

1 istiġnā H: isti‘fā S.

2 S 126b.
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ẞānī İbrāhīm Efendi {ẞānī} 

el-Mevlā İbrāhīm. Belde-i Maġnisa ’dan ẓuhūr ve iktisāb-ı ser-māye-i ‘ilm 

ü ‘irfāna ṣarf-ı nuḳūd-ı sinīn ü şühūr eyleyüp vāṣıl-ı meleke-i isti‘dād ve nā’il-i 

rütbe-i ‘aḳl-ı müstefād olduḳda Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭı-

niyye ’ye ‘azīmet ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet it-

dükden ṣoñra ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi dört Cumāde’l-ūlā’sında Ṭarsusī Dāmādı 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  ile be-kām, yigirmi sekiz Re-

ceb’inde Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa Medresesi  ile 

nā’ilü’l-merām olmış idi. Yigirmi ṭoḳuz Muḥarrem’inde Uzun ‘Abdü’l-vehhāb 

Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup sene-i meẕkūre Şa‘bān’ın-

da Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi  

sezā görilmiş idi. Otuz bir Muḥarrem’inde Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed Efendi  yiri-

ne Üçşerefeli Medresesi ’ne mevṣūl, otuz dört Ṣafer’inde Kemāl Efendi-zāde 

İbrāhīm Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Otuz 

beş Cumāde’l-ūlā’sında Müzellef Aḥmed Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  

‘ināyet olınup sene-i mezbūre Ramażān’ında selef-i sālifleri ‘Abdü’l-vehhāb 

Efendi yirine Belġrad  ḳażāsı virildükde ḳabūl itmeyüp ‘azl iḫtiyār itmeleriyle 

yine seleflerine ibḳā olındı. Otuz altı Receb’inde Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā 

Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp otuz ṭoḳuz Re-

ceb’inde Aḫī-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Şeh-zāde Medresesi ’n-

de ferş-i seccāde-i ifāde eylediler. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde medreseleri 

bā-ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı şevket-maḳrūn Üsküdar Mihrümāhı Medresesi  müderrisi 

Bahāyī Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olınup bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalmışlar 

iken sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde Rā‘ī-zāde Ḳāsım Efendi  yirine masḳaṭ-ı 

re‘sleri olan Maġnisa ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl 

ve yirlerine ‘Īşī Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ beş Şevvāl’inde Ḥāfıẓ Meḥemmed 

Efendi  yirine ẟāniyen ḳażā-yı meẕkūr tevcīh olınup ḳırḳ yedi Şevvāl’inde ‘azl ve 

yirlerine Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Aḥmed Efendi  vaṣl olındı. Ba‘dehu on beş sene miḳdārı 

gūşe-gīr-i ḳanā‘at ü inzivā ve şākir-i ni‘met-i cenāb-ı Ḫudā iken biñ altmış iki 

Receb’inde ‘azm-i riyāż-ı kesīrü’l-ḥıyāż-ı cinān ve dāḫil-i ravża-i Rıḍvān olduḳ-

larında Dāḫil-i Sūr ’da Aḳsarāy  ḳurbinde Murād Paşa Cāmi‘-i Şerīfi  sāḥasında 

defn olındılar.
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Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı fühūm, esīr-i ṣoḥbet-i yārān, 

ḫoş-ṭab‘ u ṣāḥib-i ‘irfān idi.

Āẟārlarından ẞānī  maḫlaṣı ile Dīvān -ı belāġat-‘unvānları vardur. Bu ebyāt 

güftār-ı dürer-bārındandur:

Naẓm

‘Araḳnāk olsa tāb-ı mülden ol gülzār ḥüsn-ārā

Gül-i sürḫinde her şebnem olur bir āteşīn deryā1

Ne deryādur ki bir kem ḳaṭresi cūş u ḫurūş itse

Ḥabābından olur āyīne-i ‘ālem-nümā peydā

Yine zehr-i sitemdür ẞāniyā baḫş itdügi baña

Eger kim sāġaruñ göñline de girsem ḥabābāsā

Kūsec Yaḥyā Efendi 

el-Mevlā Yaḥyā. “Kūsec Yaḥyā Efendi ” dimekle şehīr ve bu ‘unvānla 

ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr olmışlar idi. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna himmet ve ‘ulemā-

yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ ḳırḳ 

sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Oḳcı-zāde Vaḳ‘ī Aḥmed Efendi  yirine Raḥīḳī Medresesi  

virilüp [118b] elli Rebī‘ü’l-evvel’inde Seyrek-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yiri-

ne Ḥasan Efendi Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Elli iki Şa‘bān’ında Kec-

dehān Dāmādı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Etmekcioġlı Medresesi ’ne gelüp elli 

üç Cumāde’l-ūlā’sında Dizdār-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Med-

resesi ’ne mevṣūl, elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Semīn Velī Efendi  yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Sene-i meẕkūre Receb’inde Yaḥyā Pa-

şa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī Efendi  yirine İstanbul ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Med-

resesi  iḥsān olınup elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efen-

di  yirine Selanik  ḳażāsı ḥükūmeti ‘ināyet olındı. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sin-

de ma‘zūl ve yirlerine Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış 

Cumāde’l-ūlā’sında Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i 

1 S 127a.
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Burusa  ḳażāsı ḥükūmeti erzānī görilmiş idi. Altmış bir Muḥarrem’inde mun-

faṣıl ve yirlerine Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere şümā-

rende-i eyyām u leyāl iken biñ altmış iki senesi ḫilālinde irtiḥāl ve ‘ālem-i āḫi-

rete intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i i‘dād-ı erbāb-ı fühūm, bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i fürū‘a 

şedīdü’l-intisāb, ḳażāları ḥālinde istiḳāmetle şöhret-yāb idi. 

‘Alī Bār Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Belde-i Sivas ’dan bedīd ve nā’il-i rütbe-i dāniş ü dīd olup 

ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye 

‘azīmet ve Ḫˇāce-i Sulṭān Murād Ḫānī Sa‘dü’d-dīn-i ẞānī  āsitānesine intisāb 

ile iktisāb-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ ḳırḳ iki Re-

bī‘ü’l-evvel’inde Ṣadrü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi  yirine Zeynī Çelebi Med-

resesi  ḫāricine ‘āric, elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Pervīz Efendi Medresesi ’ne 

ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli iki Şa‘bān’ında Erżurūmī İbrāhīm Efendi  

yirine Dāvūd Paşa Medresesi  virilüp elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Bāyezīd Efen-

di  yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup sene-i meẕkūre Şev-

vāl’inde Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle tevḳī‘, 

elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Īcī-zāde Seyyid Yaḥyā Efendi  yirine Edrineḳapusı 

Mihrümāhı Medresesi ’ne terfī‘ olındı. Elli sekiz Şa‘bān’ında Ẕekāyī Aḥmed 

Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  iḥsān, altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Oḳcı-zāde 

Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Süleymāniyye Medreseleri ’nüñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz 

ü şān eylediler. Altmış iki Şa‘bān’ında dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azī-

met itdüklerinde medrese-i maḥlūleleri ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi ’ye tevcīh olındı.

Mevlānā-yı merḳūm heme-i ‘ilm1 ü ma‘ārifle mevsūm, ṣalāḥ u ‘iffetle semīr, 

pīr-i rūşen-żamīr olup “ ‘Alī Bār Efendi ” dimekle şehīr olmaġın Rodosī Velī 

Efendi ’nüñ bu beyti mezbūruñ ḥaḳḳında zebān-zed-i ṣaġīr ü kebīr olmış idi:

Beyt

Her ‘Alī bu ṭarīḳa bār olmaz

Cemreden ṣoñra ḳar ḳar olmaz

1 S 127b.
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Ẕekāyī Aḥmed Efendi {Ẕekāyī} 

el-Mevlā Aḥmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān ‘Oẟmān Ḫān-ı ẞānī’den terce-

meleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olan Ṭaşköprī-zāde Kemāl Efendi  merḥūmuñ re-

bībi Ẕekāyī Aḥmed Efendi ’dür. Ser-māye-i ṭarīḳ-ı ‘ilmi1 i‘dād ve naḳd-i vaḳt-i 

‘ömr-i ‘azīzin ṣarf-ı kālā-yı isti‘dād eyleyüp müşārun ileyh Kemāl Efendi ḫıd-

metlerinden iḥrāz-ı şeref-i [119a] mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet ile ‘alā-ḥa-

sebi’l-‘āde devr-i mecālis-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ dört Receb’inde Ṣarı ‘Alī-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup ḳırḳ ṭoḳuz Şev-

vāl’inde Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Med-

resesi ’ne ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler idi. Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Efḍaliyye Medresesi  virilüp elli 

dört Receb’inde Baġdādī Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine 

sāye ṣalup sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efen-

di  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr itdiler. Elli sekiz 

Cumāde’l-ūlā’sında Muṭahhar Efendi Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine Ḫāṣekī 

Sulṭān Medresesi  iḥsān, sene-i meẕkūre Receb’inde Semīn Velī Efendi  yirine 

Ayaṣofıyya Medresesi ’ne şāyān olup elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ḳara Çelebi-zāde 

‘Oẟmān Efendi  yirine İstanbul ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  ile tekmīl-i 

‘izz ü ‘unvān eylediler. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Bahāyī Birāderi Aḥmed 

Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup altmış iki Şa‘bān’ın-

da ma‘zūl ve yirlerine Ya‘ḳūb Efendi  mevṣūl olmış iken sene-i meẕkūre Ra-

mażān’ında manṣıb-ı ḥayātdan daḫı mün‘azil ve ‘ālem-i ṣūretden munfaṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ni‘met-ḫāne-i ‘ulūm, şi‘r ü inşādan ḫaber-

dār, Zekāyī  maḫlaṣı ile şöhret-şi‘ār idi. Bu iki beyt güftārlarındandur:

Naẓm

Bu dil-i dīvāneyi zülf-i siyāhında görüp

Resmin andan aldılar peydā idenler şāneyi

Ḫūb ola āb u hevāsı bir yir isterse göñül

Ey Ẕekāyī aña göster gūşe-i mey-ḫāneyi 

1 ṭarīḳ-ı ‘ilmi H: ṭarīḳı S.
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Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Vilāyet-i Anaṭolı ’dan ẓuhūr ve istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp 

taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād ve ṣadr-ı a‘ẓam-ı sābıḳ Ḫusrev Paşa āsitānesine is-

tinād ile ḫˇāce vü imām ve iḥrāz-ı şeref-i mülāzemetle be-kām olduḳdan ṣoñra 

devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz sekiz Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde Bustān-zāde Aḥmed Efendi  yirine Zāl Paşa Medresesi  i‘ṭā olın-

mış idi. Ḳırḳ Receb’inde ‘azl olınup medreseleri Ya‘ḳūb Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Ḳırḳ dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṣādıḳ-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine ẞire  ḳażāsı ‘inā-

yet olınup ḳırḳ altı Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine İdrīs Efendi  mevṣūl oldı. 

Elli Cumāde’l-ūlā’sında Maḥmūd Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı iḥsān olınmış idi. 

Elli üç Muḥarrem’inde ‘azl ve yirlerine selefleri ‘Abdu’llāh Efendi vaṣl olındı. 

Elli beş Cumāde’l-ūlā’sında Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi  yirine Saḳız 1 ḳażāsı 

ḥükūmeti tefvīż olınup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde munfaṣıl ve yirlerine 

Başmaḳcı-zāde Nūḥ Efendi  vāṣıl oldı. Elli altı Cumāde’l-ūlā’sında Bosnevī Bālī 

Efendi  yirine Selanik  ḳażāsına vuṣūl bulup sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında ma‘zūl 

ve yirlerine Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  mevṣūl oldı. Elli yedi Muḥar-

rem’inde Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsı 

tevcīh olınmış iken sene-i merḳūme Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azl ü infiṣāl vāḳi‘ ol-

maġın ve yirlerine Teẕkireci Mūsā Efendi  vāṣıl-ı ‘izz ü āmāl oldı. Altmış üç 

Muḥarrem’inde ‘āzim-i ḫıyābān-ı cinān ve ‘ālem-i ḳudse revān oldı.

Mevlānā-yı merḳūm “Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi ” dimekle 

ma‘lūm, ḳābil-i ülfet ve ṣāḥib-i himmet idi.

Dıraġmanī ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Diyār-ı [119b] Cānīk ’den ẓuhūr ve “Dıraġmanī ‘Alī Efendi ” 

‘unvānıyla meşhūr olmış idi. ‘Ulemā-yı kirāma ḫıdmet ve kibāruñ birinden 

iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp bi-ḥasebi’l-istiḥḳāḳ ṣınf-ı müderrisīne iltiḥāḳ 

ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli sekiz 

Cumāde’l-ūlā’sında Ḳarabāġī Ḥüseyn Efendi  yirine Kepenekci Sinān Medre-

sesi  iḥsān olınmış idi. Altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Aḫī-zāde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  

yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa Medresesi  ile kām-revā, altmış bir Cumāde’l-ūlā’sın-

1 S 128a.
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da Muḥarrem Efendi yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  sezā görildi. Altmış üç 

Muḥarrem’inde ders ü devri tamām ve ravża-i Rıḍvān’a ḫırām eyleyüp medre-

se-i maḥlūlesi Süleymān Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı merḳūmuñ aḥvāli ancaḳ bu mertebe ma‘lūm oldı.

Fāżıl A‘rec Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā el-fāżıl Muṣṭafā. Pāy-ı zemīn-pūyı a‘rec iken pāye-i ‘ilmiyyesi 

rütbe-i ‘ulyāya ‘āric ve menzil-i ḳabūle dāric olan vāḳıf-ı meḳāṣıd-ı aṣḥāb-ı 

fünūn ve rāfi‘-i ḥücüb-i astār-ı fühūm u ẓünūn, nāẓım-ı ma‘āḳıd-ı fürū‘ u 

uṣūl, żābıṭ-ı ḳavā‘id-i ma‘ḳūl u menḳūl, cāmi‘-i feżā’ilü’s-sa‘dīn, ẟāliẟ-i a‘recīn 

Muṣṭafā Efendi ḫıdmetleridür. Nihāl-i vücūdı ḫāk-i pāk-i Burusa ’dan ser-zede 

ve taḥṣīl-i ẟimār-ı ‘ilm ü ‘irfān içün ḫıdmet-i efāżılda dāmen-ber-zede olup 

beẕl-i ser-māye-i sa‘y-i bī-kerān ve kesb-i pīrāye-i envā‘-ı fażl u beyān ḳılup 

āb-yārī-i feyż-i ezelīden behrever ve nev-bāvedār-ı ‘ilm ü hüner olduḳda dā-

rü’l-mülk-i İstanbul ’a vuṣūl ve Yarḥiṣār  Medresesi  ḳurbinde bir menzile nüzūl 

idüp fuḳarā-yı ṭālibīni ta‘līm ve fünūn-ı mütedāvileyi tefhīm üzere güẕāren-

de-i eyyām ve sübḥa-şümār-ı şühūr u a‘vām iken ṣīt-i iştihārı Ġanī-zāde Nā-

dirī Efendi ’nüñ gūş-zedi olduḳlarında meclislerine da‘vet ve iltifāt-ı keẟīre ile 

taḥṣīl-i üns ü germiyyet idüp cenāblarından iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı 

tedrīse ‘azīmet ile ḳaṭ‘-ı nişīb ü firāz ve seyr-i menāzil-i dūr ü dirāz iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseye mevṣūl, andan daḫı ma‘zūl iken “ṭarīḳ-ı ḳażā bā‘iẟ-i taḥṣīl-i 

rāḥat u ṣafā” mülāḥaẓasıyla ḳuṭr-ı Anaṭolı ’da Āẕīne-i Ḳazdaġı  ve Būy-ābād  ve 

bunuñ emẟāli ba‘ż-ı ḳażāda müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām olduḳdan ṣoñra Nāzilli  

ḳażāsı in‘ām olınmış idi. Eẟnā-yı ḥükūmetinde Silaḥdār Muṣṭafā Paşa  müte-

sellimi ġamz u ifsādıyla pādişāh-ı zamān Sulṭān Murād Ḫān  ḥażretleri izāle-

sine fermān itmiş iken a‘yān-ı devlet isti‘fā ve ṣāḥib-i ‘ilm ü fażīlet olduġın 

inhā itmesiyle ḳarīn-i ‘afv u ṣafḥ olmış idi. Bu sebeb ile daġdaġa-i ḳażādan 

ferāġat, irşād-ı ṭālibīne temḥīṣ1 ü ‘azīmet itmişler idi. Biñ ḳırḳ sekiz senesi 

ḥudūdında Monlā Çelebi  imtiḥānında taḥrīr itdügi risāle maḳbūle olmaġın 

ḳaṣaba-i İzniḳ ’de vāḳı‘a Süleymān Paşa Medresesi  ile maẓhar-ı ikrām-ı kirām 

oldılar. Elli altı Cumāde’l-ūlā’sında Üsküdarī Maḥmūd Efendi-zāde Seyyid 

‘Abdü’l-ḥay Efendi  maḥlūlinden Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā, sene-i meẕkūre 

1 S 128b.



679Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Şevvāl’inde Mu‘īd Aḥmed Efendi Birāder-zādesi ‘Ārif Aḥmed Efendi  yirine 

Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne irtiḳā eyleyüp elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde selefi Aḥ-

med Efendi yirine Ṣaḥn’uñ birine i‘tilā, elli sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Bosnevī ‘Īsā 

Efendi  yirine Maḥmūd Paşa dārü’l-ifādesi ne revnaḳ-baḫşā olmışlar idi. Altmış 

Ramażān’ında [120a] teḳā‘üd ve daġdaġa-i dünyādan tebā‘üd çesbān-ı ṭab‘-ı 

daḳīḳa-dānları olmaġın mūṣıla-i Süleymāniyye  i‘tibārıyla Şirvānī Aḥmed Efen-

di  yirine medāris-i Ṣaḥn ’dan “Ḳaradeñiz  Ayaġı ” dimekle ma‘rūf olan medre-

se ile ḳanā‘at ve bi’l-külliyye menāṣıb-ı ‘ilmiyyeden ferāġat idüp leyl ü nehār 

müṭāla‘a vü müẕākere ile evḳāt-güẕār iken biñ altmış üç Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ on 

üçinci Cum‘a güni rūḥ-ı pür-fütūḥı çār-ṭāḳ-ı ‘anāṣırdan ḫurūc ve a‘lā-yı ‘illiy-

yīne ‘urūc eyleyüp Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında 

miẟāl-i genc-i maḫzūn mestūr u medfūn oldılar. Medrese-i maḥlūleleri Çıra-

cı-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr deryā-yı fażl-ı mevfūr, baḥr-i muḥīṭ-i ma‘ḳūlāt, ṣaf-ārā-

yı ketā’ib-i menḳūlāt, ḥakkāk-i cevāhir-i ‘ulūm, derrāk-i nevādir-i manṭūḳ u 

mefhūm, ḥüsn-i ḫulḳ u tevāżu‘ ile semīr ve keẟret-i iḥāṭa ile şehīr olup sinīn-i 

‘ömrleri seksen sāli mütecāviz, belki ‘ıḳd-ı tāsi‘a mütenāhiz idi. 

Beyāżī Ḥasan Efendi 

el-Mevlā Ḥasan bin Sinān. Vilāyet-i Bosna ’dan bedīd ve nā’il-i rütbe-i 

dāniş ü dīd olup ‘inān-ı ‘azīmetin semt-i taḥṣīl-i kemāle maṣrūf ve tekmīl-i 

ādāb-ı nefse mā’il ü meş’ūf ḳılduḳdan ṣoñra vaṭan-ı me’lūfından hicret eyle-

yüp dārü’l-mülk-i İstanbul ’a vāṣıl ve erbāb-ı devletden hem-şehrīsi Rūz-nā-

meci İbrāhīm Efendi  menziline dāḫil olmaġla mezbūruñ imāmeti ḫıdmetinde 

ḳā’im ve ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden mülāzım olmışlar1 idi. Medāris-i müte‘ad-

didede ḥareket ve her birinde edā-yı ḫıdmet iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ otuz ṭoḳuz Şevvāl’inde ‘Allāmek Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḥācī Ḥasan-zāde Medresesi  ile be-kām, ḳırḳ üç Ṣafer’inde Müfettiş Aḥmed 

Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  ile nā’ilü’l-merām oldılar. Ḳırḳ beş 

Şa‘bān’ında Mūsā Efendi yirine Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ se-

kiz Muḥarrem’inde selefleri Mūsā Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle 

nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde Çeşmī-zāde Muṣṭafā 

1 olmışlar H: olmış S.
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Efendi  yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi  iḥsān, elli bir Receb’inde Fikrī Aḥmed 

Efendi  yirine İstanbul ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi ’ne şāyān oldılar. Elli 

üç Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle 

Şemsü’d-dīn Efendi yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınup elli altı 

Muḥarrem’inde munfaṣıl ve ol manṣıb-ı celīle Necātī-zāde Meḥemmed Efendi  

nā’il oldı. Elli sekiz Receb’inde Beyānī Aḥmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  

ḳażāsında müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām oldılar. Altmış Muḥarrem’inde Edrine  

pāyesi żamīmesiyle ref‘ olınup yirlerine Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed1 Efendi  

terfī‘ olındı. Altmış bir Ramażān’ında Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine 

İstanbul ḳāḍīsi olmışlar idi. Altmış iki Ramażān’ında müteḳā‘id ve yirlerine ‘İṣ-

metī Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id oldı. Biñ altmış üç Cumāde’l-ūlā’sınuñ yi-

girmi sekizinci güni mübtelā-yı fenā ve dem-beste vü bī-nevā olup ber-ümmīd:

Beyt

Eyler beyāż nāme-i ‘iṣyānı nūr-ı ‘afv

Ḳalmaz siyāh mihre muḳābil cebīn-i māh

cüz’-i ḫāk-i siyāha fütāde ve maẓhar-ı raḥmet-i nā-mütenāhī-i Ḫudā olmaġla 

āmāde oldı. Medīne-i Üsküdar ’da Dīvītci-zāde Zāviyesi  sāḥasında defn olındılar.

Mevlānā-yı merḳūm “Beyāżī Ḥasan Efendi”  dimekle mevsūm, nevāle-çīn-i 

ḫˇān-ı ‘ulūm, ‘iffet ü istiḳāmetle ma‘lūm, mütedeyyin ü ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i 

müfliḥ idi.

Hindī-zāde Ramażān Efendi 

el-Mevlā Ramażān ibnü’l-mevlā ‘Abdu’llāh el-Hindī. Tercemesi Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de merḳūm biñ yigirmi iki Ramażān’ında Şām -ı şeref-encām  müftī-

si iken merḥūm olan ‘Abdu’llāh el-Hindī ’nüñ ferzend-i ercmendi Ramażān 

Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna ihtimām ve i‘māl-i ser-māye-i isti‘dāda sa‘y 

ü iḳdām idüp āheng-i ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ ve devr-i mecālis-i ders ü taḥḳīḳ it-

dükde ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup [120b] 
bi-ḥasebi’l-‘āde ḳaṭ‘-ı menāzil-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ altı Receb’inde maḥrūsa-i Burusa ’da 

Vā‘iẓiyye Medresesi  ḫāriciyle kām-revā olmış idi. Elli bir Receb’inde Ḥam-

1 S 129a.
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za Beg Medresesi ’ne ḥareket eyleyüp elli altı Şa‘bān’ında Ḳızıḳlı Meḥemmed 

Efendi  yirine Emīr Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Şāmī Ḫalīl Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olındı. Sene-i mezbūre 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ṭavīl Ḥasan Efendi  mevṣūl oldı. Elli sekiz 

Receb’inde ḫalefi yirine ẟāniyen ḳażā-yı mezbūr i‘āde olınup elli ṭoḳuz Ra-

mażān’ında munfaṣıl ve yirlerine ẟāniyen Ḫalīl Efendi vāṣıl oldı. Altmış iki Ra-

mażān’ında Bosnevī ‘Abdu’llāh Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Kütāhiyye  ḳāḍīsi 

olup altmış üç Cumāde’l-āḫire’sinde irtiḥāl ve ‘ālem-i ervāḥa intiḳāl itdüklerin-

de manṣıb-ı maḥlūl selefleri Ḳızıḳlı Meḥemmed Efendi’ye intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm “Hindī-zāde Efendi” dimekle ma‘lūm, ḥiṣṣemend-i 

ma‘ārif ü ‘ulūm, dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, pīr-i mu‘ammer, ṣalāḥ-ı ḥālle 

muḫammer idi.

Ḳurd Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibn Meḥemmed Çāvuş. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr 

ve “Ḳurd Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Vālidi Adanalı-zāde 

Meḥemmed Çāvuş  tüccār-ı zevī’l-iḥtirām zümresinden olmaġın bunlar daḫı 

ibtidā-yı ḥālde vālidi ṭarīḳına sülūk eyleyüp bir müddetden ṣoñra terk idüp 

ṭarīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve kibāruñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itmiş idi. 

Devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan 

daḫı ma‘zūl iken biñ ḳırḳ yedi Muḥarrem’inde masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i 

merḳūmede Ḥelvācı-zāde Aḥmed Efendi  yirine Veliyyü’d-dīn-zāde Aḥmed 

Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Altmış Receb’inde yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup alt-

mış üç Cumāde’l-ūlā’sında yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn i‘tibār olınmış iken sene-i 

mezbūre Receb’inüñ on sekizinci Sebt güni bu ġār-ı ġurūrdan çerāgāh-ı sürūra 

rū-be-rāh olup Bıñarbaşı’nda defn olındı.1

Merḥūm-ı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile mevsūm, ‘ilm-i ṣakde māhir, 

ṣalāḥ u taḳvāda aḳrānı nādir, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns ü ülfet idi. Müfettiş-zā-

de Maḥmūd Efendi  ile ‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret itmiş idi. Maḫdūmları 

ātī’t-terceme ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  ḥażretleri devr-i merātib iderek ṣadāret-i 

fetvāya vāṣıl olmışlar idi.

1 S 129b.
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Ḥamdī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ es-Seyyid Ḥamdī. Leṭāfet-i āb 

u hevā ile reşkīn-sāz-ı rūz-ı nev-rūz olan ḳaṣaba-i Siroz ’dan burūz iden Ḳā-

sım Paşalı eş-Şeyḫ Ḥamdī Efendi ’nüñ necl-i necībi ve ferzend-i edībi Seyyid 

Meḥemmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i ser-māye-i ‘ulūm ve tekmīl-i levāzım-ı rüsūm 

eyledükde ‘ulemānuñ birinden mülāzım ve semt-i tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe 

medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ ḳırḳ yedi Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Ḥāfıẓ Ḳudsī Seyyid Aḥmed Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi  ḫāri-

cine ‘āric, elli iki Şa‘bān’ında Kūsec Yaḥyā Efendi  yirine Ḥasan Efendi Med-

resesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli dört Ṣafer’inde Baġdādī Aḥmed 

Efendi  yirine Meḥemmed Aġa Medresesi ’ne i‘tilā, elli altı Şevvāl’inde Şeyḫī-zā-

de ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne irtiḳā eyleyüp elli 

yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Şa‘rānī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’den birine şāyān, sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Semīn Velī Efendi  yirine 

Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı.1 Altmış Ramażān’ında ‘Abdü’r-raḥīm-zāde 

‘Abdu’llāh Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile ta‘ẓīm, altmış bir 

Şa‘bān’ında Ḫˇāce Fesād-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymā-

niyye ’nüñ biriyle tekrīm olındılar. Altmış üç Ramażān’ında [121a] Medīne-i 

Münevvere  pāyesi żamīmesiyle Ya‘ḳūb Efendi yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti 

tefvīż olınup ḳaṭ‘-ı menāzil iderek māh-ı mezbūrda mevlid-i vālid ve medfen-i 

vālideleri olan ḳaṣaba-i Siroz ’a vāṣıl olduḳda merāḥil-i ‘ömri ḳarīn-i ḫitām ve 

üç gün bīmārī ile eyyām-ı ḥayātı tamām olup vālideleri civārında medfūn oldı. 

Manṣıb-ı münḥal Ṣarı ‘Alī Efendi-zāde Meḥemmed Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı merḳūm miyāne-i ‘ilmle mevsūm, şerīfü’l-aṣl, nebīhü’n-nesl idi.

Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd ibnü’l-mevlā Żiyā’ü’d-dīn ibnü’l-mevlā Naṣūḥ Nevālī. 

‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede 

masṭūr olan Nevālī-zāde Żiyā’ü’d-dīn Efendi ’nüñ maḫdūm-ı ferḫunde-me’āli-

dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-murād 

olup devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

1 olındı S: olınup H.
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me’mūl iken biñ otuz beş Ṣafer’inde ‘Abdü’l-ḳayyūm Efendi  yirine Kepenekci 

Sinān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ Ramażān’ında Taḳıyyü’d-dīn Efendi  yirine Ḳoca 

Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Em-

ru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i 

sürūr eyleyüp ḳırḳ dört Receb’inde Ḥamdī Meḥemmed Efendi yirine Rüstem 

Paşa Medresesi Medresesi virilüp ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Burusevī Maḥmūd 

Efendi yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi’ne mevṣūl, ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Ṣad-

rü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi yirine medāris-i Ṣaḥn’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl 

olmışlar idi. Elli Cumāde’l-ūlā’sında Beyānī Aḥmed Efendi yirine maḥrūsa-i 

Burusa ’da Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi  sezāvār görilüp elli iki Şa‘bān’ında 

Ḥüseyn Efendi  yirine Saḳız  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Elli üç Muḥar-

rem’inde ma‘zūl ve yirlerine Hevāyī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  mevṣūl 

oldı. Elli yedi Şa‘bān’ında Bosnevī Süleymān1 Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsıyla 

ber-murād olup elli sekiz Muḥarrem’inde Ḳaṣīr Aḥmed Efendi  yirine Bosna  

ḳażāsına naḳl ve yirlerine ‘Ömer Efendi vaṣl olındı. Elli ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’in-

de munfaṣıl ve yirlerine Ḫalīl Efendi vāṣıl oldı. Altmış iki Ramażān’ında Aḥ-

med Ramażān Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsı ile be-kām olmışlar idi. Altmış üç 

Ramażān’ında ‘ālem-i fānīden irtiḥāl ve ṣaydgāh-ı bāḳīye isti‘cāl eyledüklerinde 

manṣıb-ı maḥlūl Menteş-zāde Aḥmed Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ḥasenü’l-aḫlāḳ, ṭayyi-

bü’l-a‘rāḳ, gül-deste-bend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, “Nevālī-zādelik” ile ma‘lūm idi.

Celeb Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Mānend-i lāle-i Nu‘mānī külāh-ı sürḫle dāḫil-i ḥa-

rem-sarāy-ı sulṭānī olan teberdārān-ı ḫāṣṣa zümresinden iken taḥṣīl-i ‘ilm ü 

‘irfān içün şem‘-i mecālis-i erbāb-ı fażl u beyān olup ṭaşra çıḳduḳda emẟāli 

miyānında şuḳḳa-firāz-ı imtiyāz ve ‘ilm ü dāniş ile bī-enbāz olmaġın ṭarīḳ-ı 

‘ilme ‘āzim ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım olduḳdan ṣoñra aḫẕ-ı me-

dāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ otuz iki Receb’inde Sinān-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi  yirine Zey-

nī Çelebi Medresesi  ile be-kām, otuz dört Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi  ile nā’ilü’l-merām 

1 S 130a.
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oldı. Otuz yedi Şa‘bān’ında Ḳıyāmī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Etmek-

cioġlı Medresesi  virilüp ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olmışlar idi. Ḳırḳ bir Cumā-

de’l-āḫire’sinde Raḥmetu’llāh Efendi  yirine Edrineḳapusı Mihrümāhı Med-

resesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Ḳaramanī Süleymān Efendi  yirine 

Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ [121b] biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Sene-i meẕkūre 

Ramażān’ında ‘Allāmek Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar Mihrümāhı Med-

resesi ’ne pā-nihāde, ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yi-

rine Şeh-zāde Medresesi ’nde ferş-i seccāde ifāde itmişler idi. Elli iki Şa‘bān’ın-

da Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ile tevḳīr 

olınup elli dört Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  

mevṣūl oldı. Elli sekiz Receb’inde Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi-zāde Seyyid 

Muṣṭafā Efendi  yirine ẟāniyen ḳażā-yı meẕkūr ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. 

Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine ẟāniyen ḫalefleri Ca‘fer-zāde Efendi vaṣl 

olındı.1 Altmış iki Şa‘bān’ında Ebu’l-ḫayr Meḥemmed Efendi  yirine Ḥażret-i 

Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsına  manṣūb ḳılınup altmış üç Ramażān’ında ḳāżī 

iken dā’in-i saḫt-gīr-i ecel müteḳāżī olmış idi. Manṣıb-ı maḥlūl Müderris-zāde 

Meḥemmed Efendi ’ye virilüp:

Mıṣrā‘

Bir evde ‘īş ü şādī bir evde yas u mātem

mefhūmı meşhūd-ı ‘ayn-ı ‘ibret-bīn-i ‘ālem oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i dā’ire-i erbāb-ı fühūm, maḳām-ı ṣadāḳatde ẟā-

bit-ḳadem, nīk-ḫaṣlet ādem idi.

Fikrī Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed bin Resūl. Vilāyet-i Ḳasṭamonı ’dan ẓuhūr ve “Fikrī Aḥ-

med Efendi”  ‘unvānıyla meşhur olmış idi. Fikr-i daḳīḳa-dānında taḥṣīl-i ‘ilm 

ü kemāl ehemm-i cemī‘-i a‘māl olmaġın ṭarīḳ-ı ‘ilme vaż‘-ı ḳadem ve livā-yı 

şöhretle ref‘-i ‘alem2 ḳılduḳda Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zāde Meḥemmed Efendi  

āsitānesine intisāb ve şeref-i mülāzemetleriyle iktisāb eyleyüp devr-i medāris-i 

1 olındı H: oldı S.

2 ‘alem S: ḳalem H.
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mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan1 ṣoñra 

biñ otuz beş Ramażān’ında Sinān Efendi yirine Cezerī Ḳāsım Paşa ḫārici ne 

‘āric, otuz sekiz Şevvāl’inde Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine ‘Oẟmān 

Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Ḳırḳ Cumāde’l-āḫire’sinde 

Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup ḳırḳ iki 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥabīb Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi  ile tekrīm, ḳırḳ 

dört Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Allāmek Meḥemmed Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ  bi-

riyle ta‘ẓīm olındı. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ‘İṣmetī Meḥemmed 

Efendi  yirine İstanbul ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  ile tekmil-i ‘izz ü şān 

eylediler. Elli bir Şevvāl’inde Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Ġalaṭa  

ḳażāsı mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü imżāsı ḳılınup elli iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ü 

infiṣāl ve manṣıb-ı meẕkūr Cinci Ḥüseyn Efendi ’ye intikal eyledi. Bunlar mü-

reffehü’l-bāl sübḥa-şümār-ı eyyām ü leyāl iken:

Mıṣrā‘

ره ا 2 כ  واى  

masdūḳınca3 bir iki maḫdūmı ‘āzim-i dārü’l-ḳarār olması bā‘iẟ-i terk-i emānī-i 

dünyevī olmaġın ḫānelerin fürūḫt idüp Beşiktaş ’a naḳl ü ḥareket ve Edrine  pā-

yesi ve Bıñarḥiṣār  ḳażāsı arpalıġıyla ṭarīḳ-ı resmīden bi’l-külliyye ferāġat itmiş 

idi. Bu minvāl üzre āzāde ve sefer-i ‘uḳbāya āmāde iken biñ altmış üç Şevvāl’in-

de intiḳāl ve dārü’l-cināna isti‘cāl itdüklerinde Üsküdar Mezāristanı ’nda defn 

olınup maḥlūl olan arpalıkları selef-i sālifleri Şeyḫ-zāde Efendi’ye iḥsān olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm āşinā-yı muḳaddimāt-ı ‘ulūm, ẕī-ẟervet, pāk ṭıynet 

ḫaṭṭ-ı nesḫīde müfred-i zamāne, ‘ilm-i ṣakde yegāne idi.

Ḳara Çelebi-zāde Ebu’l-fażl Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd ibnü’l-mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Ḥüsām. Evāsıṭ-ı 

devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’de revnaḳ-efrūz-ı ṣaḥā’if-i Ẕeyl-i ‘Aṭāyī  ṣadr-ı 

‘aẓīmü’ş-şān-ı celīlü’l-menāḳıb, ser-efrāz-ı erbāb-ı ma‘ālī vü merātib Ḳara Çe-

1 S 130b.

2 “Hangi nimet vardır ki zaman (felek) onu kasvete dönüştürmesin?”

3 maṣdūḳınca H: mıṣdāḳınca S.



686 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

lebi-zāde Meḥemmed Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı mekārim-nişānı [122a] 
ve ferīde-i ṣadef-i ẕāt-ı ‘ālī-şānı ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Ebu’l-fażl Maḥmūd Efendi 

ḫıdmetleridür. Ṭoḳuz yüz ṭoḳsan yedi ḥudūdında bedreḳa-i baḫt-ı fīrūz birle 

serā-perde-i ḫafādan burūz idüp ber-resm-i mu‘tād terbiyet-i üstād ile kesb-i 

fażl u edeb ve cem‘-i ser-māye-i vehbī vü mükteseb ḳılduḳda Şeyḫü’l-İslām 

Ebu’l-meyāmin Muṣṭafā Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve duḫūl-i ṭarīḳ-ı 

ırẟīye ‘azīmet eyleyüp ḳırḳ aḳçe ile İstavroz ’da ‘Abdu’llāh Aġa Medresesi  viril-

miş idi. Ba‘dehu yirlerinde ḫāric i‘tibār olınup biñ yigirmi Ramażān’ında Ḳara 

Ḫalīl Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne taḥrīk olındılar. 

Yigirmi iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Rā‘ī-zāde Aḥmed Efendi  yirine Üsküdar ’da Rūm 

Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā, yigirmi üç Ẕi’l-ḥicce’sinde Küçük 

Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi ’ne zīnet-efzā 

oldılar. Yigirmi beş Ramażān’ında Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye’den biriyle  kām-revā olduḳdan ṣoñra vālid-i mācidleri ‘azīmet-i 

ḥacc-ı Beytu’llāhi’l-Ḥarām  ve ziyāret-i ravża-i seyyidü’l-enām itdükde müfā-

raḳat itmeyüp ol ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳa revān olmışlar idi. Ba‘de’l-ḳufūl yigirmi 

altı Ramażān’ında Ḳaramanī Bālī Efendi  maḥlūlinden Edrine1 Dārü’l-ḥadīẟi  

tevcīh olındı. Yigirmi yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḳaba Receb Efendi  yirine Ḫāṣekī 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup yigirmi sekiz Şa‘bān’ında Nā’ib Meḥemmed 

Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile ta‘ẓīm, otuz Ṣafer’inde ‘Arab 

Ḫˇāce Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle tekrīm 

olındılar. Otuz bir Receb’inde Ḫıṣm Yaḥyā Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Yeñi-

şehr  ḳażāsında icrā-yı ahkām-ı şer‘iyye eyleyüp otuz iki Receb’inde ma‘zūl ve 

yirlerine Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  mevṣūl oldı. Otuz dört Ṣafer’inüñ 

ṭoḳuzıncı güni selefleri Yaḥyā Efendi yirine Şām-ı dārü’s-selām  ḳażāsıyla ikrām 

olınmışlar iken yirlerinden ḥareket itmedin māh-ı mezbūruñ yigirmi dördinci 

güni Mekke  ḳāḍīsi Minḳārī ‘Ömer Efendi ’nüñ fevti ḫaberi gelmekle manṣıb-ı 

maḥlūle menḳūl ve yirlerine Kesriyyeli Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i 

mezbūre Ramażān’ında Şām-ı şeref-encāma vuṣūllerinde ḫalefleri Maḥmūd 

Efendi ‘azl ve bunlar ẟāniyen ḳażā-yı mezkūra naḳl ve Mekke-i Mükerreme  

ḳażāsına Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  vaṣl olındı. Otuz beş Cumāde’l-āḫire’sin-

de Kürd Ḳāsım Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsına naḳlle ikram ve yir-

1 S 131a.
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leri Mu‘īd Aḥmed Efendi ’ye in‘ām olındı. Otuz altı Muḥarrem’inde ref‘ olınup 

yirlerine Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  terfī‘ olındı. Otuz ṭoḳuz Receb’inde Çi-

vi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine dārü’n-naṣr-ı Edrine ḳażāsı ḥükūmeti 

tefvīż olınup ḳırḳ Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Nevālī-zāde Sa‘dü’d-dīn Efen-

di  nā’ilü’l-me’mūl oldı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde ‘amm-i mükerremleri ‘Abdü’l-‘azīz 

Efendi yirine Dārü’s-salṭana  ḳażāsıyla tebcīl olınduḳlarında 1 د ــ ــ  א ــאء ا  

ta‘yīn-i sāl-i manṣıbları vāḳi‘ olmış idi. Ḳırḳ beş Receb’inde Monlā2 Aḥmed-zā-

de Nūḥ Efendi  yirine Anaṭolı  ṣadrında mesned-nişīn ve yirleri ḫalef-i sālifleri 

Mu‘īd Aḥmed Efendi ’ye māye-i ‘izz ü temkīn oldı. Ḳırḳ altı Ẕi’l-ḥicce’sinde 

‘azl ve yirlerine İstanbul  ḳāḍīsi ḫalefleri Mu‘īd Aḥmed Efendi naḳl, anlaruñ yi-

rine Bosnevī ‘Īsā Efendi  vaṣl olındı. Elli dört Rebī‘ü’l-evvel’inde ḫalefleri Mu‘īd 

Aḥmed Efendi yirine ṣadr-ı Rūm  ve vāṣıl-ı ġaye-i müntehiyyü’l-merūm olmış-

lar idi. Ḳużātdan Selanikī Mu‘īn Efendi  didügi tārīḫdür:

Naẓm

Sāl-i teşrīfi añılduḳca Mu‘īnā tārīḫ

Rūm ilüñ ṣadrına dinile maḳām-ı Maḥmūd3 

Elli beş Şevvāl’inde arpalıḳ iḥsānıyla müteḳā‘id ve ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

ṣadr-ı dīvān-ı bülend-eyvāna [122b] müteṣā‘id oldı. Elli altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Bahāyī Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen mesned-ārā-yı ṣadāret-i Rūm  oldılar. 

Elli yedi Cumāde’l-ūlā’sında vaẓīfe-i emẟālle gūşe-güzīn-i ‘azīmet ve yirlerine 

selefleri Bahāyī Efendi ẟāniyen zīver-efzā-yı ṣadāret oldı. Altmış bir Cumā-

de’l-ūlā’sında selef-i sālifleri Çivi-zāde Efendi maḥlūlinden Anḳara  ḳażāsı arpa-

lık virilüp altmış iki Şevvāl’inde Ebū Sa‘īd-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Ġalaṭa  

ḳażāsına tebdīl ve Anḳara ḳażāsı arpalıġıyla Ḥanefī Meḥemmed Efendi  tebcīl 

ḳılındı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ altmış üç Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de rāḥatkede-i cināna revān ve vāṣıl-ı ‘ālem-i cān olduklarında ḫāneleri civārın-

da binā itdükleri medrese-i laṭīfe ḫaṭīresinde defn olınup arpalıḳları ber-vech-i 

mevleviyyet Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi ’ye4 ‘ināyet olındı.

Mevlānā-yı merḳūm ‘aynü’l-a‘yān-ı maḫādīm-i Rūm, ḥalīm ü selīm, maḫ-

1 “Kadı Mahmud geldi.”

2 Monlā H: Mollā S.

د 3 אم  ر د  כ  روم ا
4 S 131b.
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dūm-ı kerīm, ṣāḥib-i ẕekā vü iẕ‘ān, ẓarīf ü nüktedān, ḫoş-ṭab‘ u pāk-nihād, nīk-

nefs ü ‘ālī-nijād, āşinā-yı deryā-yı sevād, güher-çīn-i sāḥil-i isti‘dād, emvāl-i cezī-

leye nā’il ve kütüb-i celīle cem‘ine mā’il olup “Ebu’l-fażl Maḥmūd Efendi” ‘un-

vānıyla tevḳī‘ātı miẟāl-i ḫāl-i ‘anberīn zīb-efzā-yı çehre-i zebr ü defātir olmış idi. 

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden ẕikri sebḳ iden medrese-i celīle ve bunuñ emẟāli 

müberrāt-ı cemīleleri vardur:

Beyt

ر כ ا  ا
ر 1 و   اه  و

Raḥmetu’llāh Efendi 2

el-Mevlā Raḥmetu’llāh ibn ‘Oẟmān. Vilāyet-i Rūmili ’nden medīne-i Yeñi-

şehr ’den ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp i‘māl-i me-

leke-i māder-zād ile vāṣıl-ı derece-i isti‘dād olduḳda dārü’l-mülk-i İstanbul ’a 

vāṣıl ve ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilme dāḫil olmaḳ mülāḥaẓasıyla taḥrīk-i rāḥi-

le-i ‘azīmet ve ‘alā-ḥasebi’l-‘āde ḥareket ve esātīẕe-i ‘aṣra ḫıdmet idüp iltiḳāṭ-ı 

le’ālī-i fünūn ve intiḳād-ı cevāhir-i ‘ilm-i mefrūż u mesnūn itdükden ṣoñra 

Ḫˇāce-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  ḫıdmetlerine intimā’ ve şeref-i mülāzemetle-

riyle nihāl-i āmālin ḳarīn-i neşv ü nemā itmiş idi. ‘Aḳd-i mecālis-i ‘ilmiyye ve 

tekmīl-i medāris-i resmiyye iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

neyl-i me’mūl iken biñ otuz bir Şa‘bān’ında ‘Īsā Efendi  yirine Ümmü’l-veled 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā,  otuz altı Ramażān’ında Ḥelvācı-zāde Dāmādı 

Maḥmūd Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā olmışlar idi. 

Otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi ’nüñ binā 

itdükleri medrese-i cedīdeye 3ــא رس درس  ــ  olmalarıyla maẓhar-ı ikrām-ı اول 

kirām, otuz ṭoḳuz Ramażān’ında Manṭıḳī Aḥmed Efendi  yirine Edrineḳapusı 

Mihrümāhı Medresesi ’ne ḳıyām eylediler. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Sey-

rek-zāde Seyyid Yūnus Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine saye ṣalup ḳırḳ 

iki Ramażān’ında Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medrese-

1 “Allah onun çok çalışmasının karşılığını versin ve nurdan olan cennet bahçesiyle onu nimetlendirsin.”

2 Evvelu müderrisin bi-medreseti Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi . Fī 26 Rebī‘ü’l-evvel sene 1037. 

[H nüshasında bu kayıt yoktur.]

3 “Burada ders okutan ilk müderris.”
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si  iḥsān olındı. Ḳırḳ üç Ramażān’ında Ḥanefī Meḥemmed Efendi  yirine Edrine 

Bāyezīdiyyesi  ile ḳadr ü menziletleri mezīd olup ḳırḳ dört Ṣafer’inde selefleri 

Ḥanefī Efendi yirine Edrine Selīmiyyesi ’ne naḳl olınmışlar idi. Elli Cumā-

de’l-ūlā’sında Bustān-zāde Aḥmed Efendi  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi ’ne 

terfī‘, elli iki Şa‘bān’ında selefleri Bustān-zāde Efendi yirine Süleymāniyye Med-

reseleri ’nüñ biriyle tevḳī‘ olındılar. Elli dört Receb’inde Çeşmī-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınup elli beş Receb’inde ‘azl ve yir-

lerine Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  vaṣl olındı. Elli yedi Şa‘bān’ında Ṣun‘ī-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsıyla be-kām olup 

elli sekiz Muḥarrem’inde Şeyḫ-zāde [123a] Meḥemmed Efendi  yirine Şām-ı 

dārü’s-selām  ḳażāsına naḳl ü tahvil ve yirleriyle Emru’llāh-zāde Meḥemmed 

Efendi  tebcīl ḳılındı. Sene-i meẕkūre Receb’inde ḫalefleri yirine ẟāniyen Mıṣr-ı 

Ḳāhire  ḳażāsına i‘āde ve yirlerinde selef-i sālifleri Çeşmī-zāde Efendi ḳarār-dā-

de olmış idi. Elli ṭoḳuz Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Burusevī Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Altmış Ramażān’ında Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  üzerin-

den Menemen  ḳażāsı arpalıġıyla tekrīm, altmış üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde selefleri 

Sa‘dī-zāde Efendi yirine1 Dārü’s-salṭana  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınduḳlarında arpa-

lıkları selef-i sālifleri Şeyḫ-zāde Efendi’ye virildi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde 

Beyānī Aḥmed Efendi  yirine Üsküdar ḳażāsı arpalıġıyla munfasıl ve yirlerine 

ḫalefleri Şeyḫ-zāde Efendi vāṣıl oldı. Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ġavṭa-

ḫor-ı deryā-yı raḥmet-i nā-mütenāhī ve vāṣıl-ı maġfiret-i ilāhī olduḳlarında 

arpalıḳları Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi ’ye sezā görildi. 

Mevlānā-yı müşārun ileyh ṣubbet sicālü’r-raḥmetu’llāhi ‘aleyh,2 ferīde-i sil-

kü’l-le’āl-i fuḫūl, cerīde-i rü’ūsü’l-mesā’il-i fürū‘ u uṣūl, bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i fıḳha 

şedīdü’l-iştiġāl ve lema‘āt-ı envār-ı ṣalāḥ levḥ-i cebīninde bāhirü’l-işti‘āl, ‘ilm ü 

fażlı müsellem, ‘iffet ü ‘iṣmeti meşhūd-ı ‘ālem, faṣl-ı ḳażāda seyf-i ṣārim, ḳāṭı‘-ı 

‘ırḳ-ı meẓālim, kāmil-i müteverri‘, ḥākim-i müteşerri‘ idi. 

Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi 

el-Mevlā Ḥasan. Devlet-i ‘Aliyye-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de tercemesi ẕikr 

olınan ṣadr-ı a‘ẓam-ı sābıḳ Cüvānḳapucıbaşı Meḥemmed Paşa ’nuñ  aḳribāsın-

1 S 132a.

2 “Allah’ın rahmet kovaları onun üzerine dökülsün.”
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dan “Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi” dimekle şehīr ve bu ‘unvān ile ma‘lūm-ı 

ṣaġīr ü kebīrdür. ‘Ulemā-yı ‘aṣruñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup 

devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ otuz sekiz Ṣafer’inde Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Papa-

soġlı Medresesi  ḫāricine vāṣıl, otuz ṭoḳuz Şevvāl’inde Ebu’l-ḫayr Meḥemmed 

Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi ’ne nā’il oldılar. Ḳırḳ iki Ramażān’ında 

Ya‘ḳūb Efendi yirine Zāl Paşa Medresesi  virilüp ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde 

Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine mürūr, 

sene-i mezbūre Şevvāl’inde Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Murād 

Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp elli bir Rebī‘ü’l-evvel’in-

de Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān, 

elli dört Ṣafer’inde Ṣadrü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi  yirine Üsküdar ’da vāḳı‘a 

Mihrümāh Sulṭān Medresesi  ile tekmīl-i ‘izz ü şān itmişler idi. Sene-i meẕkū-

re Receb’inde Mużaffer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi yirine Şeh-zāde 

dārü’l-ifādesi ne pā-nihāde olup elli beş Receb’inde Raḥmetu’llāh Efendi  yiri-

ne Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı ‘ināyet olındı. Elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve 

yirlerine Fāżıl Monlā Çelebi  mevṣūl oldı. Bunlara İzniḳ  ḳażāsı arpalıḳ virildi. 

Altmış bir Şa‘bān’ında Bustān-zāde Aḥmed Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  

ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām olduḳlarında arpalıḳları Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd 

Efendi ’ye virildi. Altmış iki Şa‘bān’ında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġur-

resi tevḳītiyle Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla 

ta‘ẓīm ve yirleriyle ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi  tekrīm olındı. Altmış üç 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde fevt olup manṣıb-ı maḥlūle Ḳuds-i Şerīf  ḳāḍīsi Īcī-zāde Seyyid 

Yaḥyā Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine ‘Uşşāḳī-zāde Faṣīḥī Meḥemmed Efendi  

mevṣūl oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm beyāż-ı ṣaḥīḥ-naḳş-ı ‘ulūm, ṣāfī-fu’ād, mü’min-i pāk-

i‘tiḳād idi.

Şeyḫü’l-İslām Bahāyī Meḥemmed Efendi {Bahāyī} 

el-Mevlā el-fāżıl ve’l-ḥibrü’l-kāmil Meḥemmed Bahāyī ibnü’l-mevlā ‘Ab-

dü’l-‘azīz bin Sa‘dü’d-dīn bin Ḥasan Cān . 
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Beyt

‘Azīz-zāde Efendi ‘azīz-i Mıṣr -ı kerem

Her ān ehl-i recā dergehinde nāṣıye-māl [123b]

Çehre-i muḫaddere-i beyān-ı ḥāli, ‘arūż-ı ġubār-ı taḥrīrden berī ve şemse-i 

eyvān-ı rif‘at ü şānı1 dīde-i remed-dīde-i vehm ü ḫayālden mütevārī, dürr-i bī-

bahā-yı ṣadef-i baḥr-i vücūd, cām-ı cihān-nümā-yı fażl-ı nā-maḥdūd:

Beyt

Semend-i ḫāmeye medḥinde gelmez āsāyiş

İderse her ne ḳadar geşt deşt-i imkānı

Ser-defter-i ‘ulemā ve ser-çeşme-i fużalā, ḥā’iz-i feżā’il-i ḥaseb ü neseb, fā’iz-i 

meḥāsin-i mevrūẟ u mükteseb Mevlānā el-fāżıl Şeyḫü’l-İslām Bahāyī Meḥem-

med Efendi  ḫıdmetleridür. Vālid-i mācid-i ‘ālī-şānları ṣudūr-ı devlet-i Sulṭān 

Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’den zīb-efzā-yı ṣaḥā’if-i Ẕeyl-i ‘Aṭāyī  olan ‘Abdü’l-‘azīz 

Efendi’dür ki mu‘allim-i maḳām-ı Sulṭān Murād Ḫānī Sa‘dü’d-dīn-i ẞānī  

cenāblarınuñ maḫdūm-ı rābi‘i olmaġla silsile-i nesebleri Ḥasan Cān ’a vā-beste 

ve māder-i ferḫunde-aḫterleri Ebu’s-su‘ūd-zāde Muṣṭafā Efendi ’nüñ kerīme-i 

mükerremeleri olmaġın ‘Allāme Ebu’s-su‘ūd  ḥażretlerine peyvestedür. Biñ on 

senesi ḥudūdında ṭayy-ı merāḥil-i vücūd iderek vāṣıl-ı ser-menzil-i şühūd olup 

dest-yārī-i ṭab‘-ı naḳḳād ile i‘māl-i re’sü’l-māl-i isti‘dād ve imdād-ı sa‘y ü ic-

tihād ile iş‘āl-i nā’ire-i ẕihn-i vaḳḳād itdükde üstādü’l-küll ‘Abdü’r-raḥīm Efen-

di  himmetleriyle teşyīd-i mebānī-i ‘ulūm ve tertīb-i muḳaddimāt-ı manṭūḳ u 

mefhūm ḳılup mir’āt-ı cihān-nümā-yı ṭab‘-ı ṣāfī-güherleri mıṣḳale-i hidāyet 

ile cilā-dāde ve mertebe-i isti‘dād u ḳabūli fevḳa’l-‘āde olmaġın her ṣafḥa-i va-

raḳa-i kitāb ki muḳābil-i naẓar-ı iksīr-eẟerleri olurdı. Levḥ-i cilā-dāde-i Mānī 

gibi nigār-ḫāne-i ḫayāllerinde müressem ve ḫızāne-i ḥāfıẓaları zülāl-i füyūżāta 

muḳassem olup fuṣūl ü ebvābı ve su’āl ü cevābıyla ḥāżır bulunurdı. Bu resm 

üzere mū-şikāf-ı tedḳīḳ ve nihāye-i taḥḳīḳ ile mümtāz olduḳdan ṣoñra ‘amm-i 

mihter-i mükerremleri Şeyḫü’l-İslām Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerinden 

iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve biñ yigirmi altı senesi ḫilālinde vālid-i mācidleri 

ile ‘azm-i Beytu’llāhi’l-Ḥarām  idüp edā-yı ḥac ve ziyāret itmişler idi. Yigirmi 

1 S 132b.



692 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Yāverī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Dāvūd Paşa Med-

resesi  ile kām-revā, otuz iki Muḥarrem’inde Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  

yirine Maḥmūd Paşa Medresesi ’ne zīnet-baḫşā oldılar. Otuz üç Muḥarrem’in-

de Öreke Muṣṭafā Efendi  yirine Üsküdar Mihrümāhı Medresesi  sezā görilüp 

otuz beş Ramażān’ında Atlu Dāvūd Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birin-

de murabba‘-nişīn-i gūşe-i miḥrāb ve müfīd-i ders-i ūlī’l-elbāb olup otuz sekiz 

Şa‘bān’ında Kebīrī Meḥemmed Efendi  yirine altmışlı i‘tibārıyla ẟāniyen Üskü-

dar Mihrümāhı’na sāye ṣalup otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde bā-ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı 

sa‘ādet-maḳrūn ẞānī İbrāhīm Efendi  yirine Şeh-zāde dārü’l-ifādesi ne pā-nihā-

de olmışlar idi. Ḳırḳ Cumāde’l-āḫire’sinde Kürd Ḳāsım Efendi  yirine Selanik  

ḳażāsı maḳarr-ı ḥükm ü imżāları oldı. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve 

yirlerine Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine ḳażā-yı feżā-yı Ḥalebü’ş-şehbāya şeh-

bāl-i himmet açdılar. Ḳırḳ dört Muḥarrem’inde Ḥaleb  vālīsi Aḥmed Paşa  ile 

mā-beynlerinde vāḳi‘ mācerā sebebiyle şürb-i duḫāna mübtelā olmaġın “Sefer-i 

hümāyūn tedāriki ḥaḳḳında ṣādır olan fermān-ı cihān-muṭā‘ icrāsına ḳādir de-

gül.” diyü ‘arż u inhā itmegin ‘azlden mā‘adā cezīre-i Ḳıbrıs ’a nefy ü iclā ve yir-

leri Manṭıḳī Aḥmed Efendi ’ye revā görildi. Ḳırḳ altı Şevvāl’inde ‘afv-nāme irsāl 

olınup vaṭanlarına ‘avd ile ḫoş-ḥāl oldılar. Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde Bosnevī 

Şa‘bān Efendi  yirine Şām-ı dārü’s-selām  ḳażāsıyla maẓhar-ı ikrām olınmışlar 

idi. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ‘azl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine ‘İṣmetī Meḥem-

med Efendi  vaṣl1 olındı. Elli dört Ṣafer’inde Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine 

dārü’n-naṣr-ı Edrine  ḳażāsıyla tebcīl olındılar. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ma‘zūl [124a] ve yirlerine Burusa  ḳāḍīsi Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efen-

di  menḳūl, anlaruñ yirine ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli beş 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Dārü’s-salṭana-

ti’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye  ḳażāsıyla sāḥa-i iḳbālleri pür-ṭumṭurāḳ u 

ṭanṭana olmış idi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Edrine ḳāḍīsi 

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  menḳūl, anlaruñ yirleriyle Selanik ḳāḍīsi 

İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  nā’ilü’l-me’mūl olup anlaruñ yirleri daḫı 

Bosnevī Bālī Efendi ’ye tevcīh olındı. Elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Cinci Ḥüseyn 

Efendi  yirine Anaṭolı  ṣadrında murabba‘-nişīn-i ‘izz ü temkīn olup sene-i mez-

1 S 133a.
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būre Receb’inde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi yirine ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olınduḳlarında 

yirlerine ẟāniyen Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Şeyḫ Naẓmī 

Efendi  merḥūm lafẓen ü ma‘nen bu gūne tārīḫ dimişdür:

Naẓm

Müşerref eyledükde Rūmili  ṣadrını ol fāżıl

Müşābih oldı rūzı ‘ālemüñ ‘īde şebi Ḳadr’e

Bu şevḳ ile didüm tārīḫ Naẓmī lafẓen ü ma‘nen

Biñ elli altıda geçdi Bahāyī ‘adlle ṣadra1

Sene-i mezkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Miḫalıc  ḳażāsı arpalıġı ile munfaṣıl ve yir-

lerine ẟāniyen Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  vāṣıl oldı. Elli yedi Cumā-

de’l-ūlā’sında ḫalefleri yirine ẟāniyen Rūmili  ṣadāretiyle müşerref olduḳlarında 

arpalıḳları ol eẟnāda imām-ı sulṭānī olan Ḳarabaş Maḥmūd Efendi ’ye viril-

di. Sene-i merḳūme Şevvāl’inde Molova  ve Ḳalonya  ve Yund  ve Ayazmend  

ḳażāları arpalıḳlarıyla müteḳā‘id ve maḳām-ı ḥükūmetlerine ḫalef-i sālifleri 

Çivi-zāde Efendi müteṣā‘id oldı. Elli sekiz Receb’inde Midilli  arpalıġı daḫı 

żamīme-i revātibleri ḳılınmış idi. Elli ṭoḳuz Receb’inde selefleri ‘Abdü’r-raḥīm 

Efendi yirine maḳām-ı vālā-yı meşīḫat-i İslāmiyye’ye ṣu‘ūd ve erbāb-ı rüsū-

ma beẕl-i cūd itdiler. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında mesned-i fetvādan tenzīl 

ve ol pāye ile Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  tebcīl ḳılınduḳda2 bunlar 

Anaṭolıḥiṣārı ’nda vāḳi‘ yalılarına ‘azīmet itmiş iken māh-ı mezbūrda arpalıḳları 

olan Midilli cezīresine nefy ü üclā fermān olınup ‘alā-ṭarīḳı’l-müsāmaḥa Geli-

bolı ’da ḥaṭṭ-ı raḥl-i ḳarār itmişler idi. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında Ebū Sa‘īd 

Meḥemmed Efendi  şeyḫü’l-İslām olmaġla der-i devlet-medāra da‘vet olınup 

yalılarında iḳāmet buyurdılar. Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde ṭaraf-ı sulṭānī-

den iki kīse guruş ve iki ṭulum rūgan-ı sāde ve iki yüz kīl birinç ve ḳahve ve 

şeker irsāliyle pürsiş-i ḫāṭırları oldı. Altmış iki Ramażān’ınuñ on ikinci güni 

Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine ẟāniyen şeyḫü’l-İslām ve 

müşkil-güşā-yı enām olduḳlarında vālid-i cāmi‘ü’l-ḥurūf Şeyḫ Feyżī Ḥasan 

Efendi  didügi tārīḫdür:

ره 1 ل   א  ی  ه  כ ا ا
2 ḳılınduḳda H: olınduḳda S.
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Naẓm

Kerem-i ḥażret-i Ḥaḳ eyledi kevni mesrūr

İtdi bir menba‘-ı iḥsān u ‘aṭāyı müftī

Yine teşrīf idicek Feyżi didüm tārīḫin

‘İzz ile ṣadra geçüp oldı Bahāyī müftī1 

Altmış dört Ṣafer’inüñ on ikinci Cum‘a güni maraż-ı ḫunnāḳ ile maḫnūḳ 

ve rū-gerdān-ı cānib-i maḫlūḳ olup Cāmi‘-i Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed 

Ḫānī’de ṣalāt-ı cenāzeleri edā ve ḳarīn-i du‘ā vü ẟenā ḳılınup ḫāneleri muḳābi-

linde türbe-i mu‘ayyenelerinde mānend-i künc-i maḫzūn mütevārī vü medfūn 

ḳılındı. Tārīḫ-i sāl-i ‘azm-i dārü’l-ḳarārı ve naḳş-ı seng-i mezārı bu mıṣrā‘ vāḳi‘ 

olmışdur:

Mıṣrā‘

Menzilüñ firdevs ola el-Fātiḥa2

Meşīḫat-ı İslāmiyye’ye ẟāliẟen selefleri Ebū Sa‘īd Efendi sezāvār, maḥlūl 

olan arpalıḳlarından Midilli  ḳażāsı Ebū Sa‘īd Efendi-zāde Feyżu’llāh Efendi ’ye 

māye-i3 iftiḫār olup Molova  ve Ḳalonya  ve Yund  ve Ayazmend  ḳażāları fuḳarā-

yı ḳużāta iḥsān olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı maḥādīm-i feżā’il-mevsūm, şāh-süvār-ı 

‘arṣa-i fażīlet, yeke-tāz-ı meydān-ı ma‘rifet, aḳl-ı ṣāf-ı hüdā-ittiṣāfları her vechle 

[124b] memdūḥ u maḳbūl, bi-taḫṣīṣ fıṭnat u zekā ve rüşd ü sedād ile ġālib-i 

ekẟer-i ‘uḳūl, reşḥa-i kilk-i zülāl-rīzi dil-teşnegān-ı iḥtiyāca māye-i Rabbānī, 

belki tefsīde-lebān-ı ‘aṭş-ı żarūrete sebeb-i ḥayāt-ı cāvidānī, Aṣma‘iyyü’l-feṣāḥa, 

Bermekiyyü’s-semāḥa, fāżıl-ı bī-mu‘ādil, mefḳūdü’l-mümāẟil idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden manẓūrları olan kütüb-i fünūn-ı gūn-ā-gūn-ı Fār-

sī vü ‘Arabī āẟār-ı ḳalem-i ‘anberīn-raḳamlarıyla meşhūn olduġından mā‘adā 

müdevven fetāvāları ve müretteb ü mükemmel Dīvān -ı eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları 

vardur. Bu eş‘ār-ı ābdār nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur:

א  1 ی  ب او ره   ا 
א  2 دوس او ا כ 
3 S 133b.
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  ez-Ḳaṣā’id
Ṣıfat-ı Bahār

Şeh-i bahār-ı memāliksitān-ı kişver-gīr

Ḳalem-rev-i çemeni eyledi yine tesḫīr

Nesīm-i nuṣret ile itdi kārını itmām

Ne tīr çekdi ‘adū üstine ne ḫod şemşīr

Eritdi āteş-i ḳahrıyla cevşen-i berfi

Ḫadeng-i sīne-şikāf-ı şu‘ā-ı mihr-i münīr

Ṣaḥīfe-i çemen üzre ḫaṭ-ı benefşe ile

Rüsūm-ı şāh-ı bahārı ḳażā ider taḥrīr

Nedür bu dem dem-i ‘Īsā mıdur ki feyżinden

Bu gūne kesb-i ṭarāvet ide zamāne-i pīr

O ḥaddedür ki ruṭūbet baḳılsa kuhsāra

İderdi tīr-i naẓar seng-i ḫāreye te’ẟīr

Leṭāfetiyle hevānuñ olurdı tāze nihāl

Bu faṣl içinde çemenzāra atsalar bir tīr

Olurdı luṭf-ı hevādan şüküfte vü ḫandān

Olınsa ġonçe-i gül seng-i ḫāreye taṣvīr

Ṣıfat-ı Ṣubḥ

Sepīde-dem k’ola leb-rīz-i nūr sāġar-ı hūr

Cihāna fā’iż olur neş’e-i tecelli-i Ṭūr

Seḥer alup eline cām-ı zer-nigārı felek

Dimāġ-ı ḫalḳdan itdi ḫumār-ı bādeyi dūr

Ne cāmdur bu ki ḳonmaġla bām-ı eflāke

Ola dimāġ-ı mizāc-ı cihāniyān pür-şūr
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Diyār-ı ġurbete düşmiş ḳıyās ider kendin

Bu demde ḫāṭır-ı ehl-i dile gam itse ḫuṭūr

Ve lehu

Ḳala ġam-ḫāne-i baḫtum yine pür-gerd-i melāl

Olsa cārūb-keşi perr-i Hümā-yı iḳbāl

‘Āḳıbet oldı çerāġ-ı şeb-i hicrāna fetīl

Rişte-i süst ü ḫam-ender-ḫam-ı ümmīd-i viṣāl

Kān-ı iḳbālüm eger olsa peẕīrende-i feyż

Senden ey tāb-dih-i çehre-i ḫurşīd-i cemāl

Ola yāḳūt gibi seng-i siyāh-ı baḫtum

Zīnet-efzā-yı bināgūş-ı ‘arūs-ı ikbāl

ez-Ġazeliyyāt

Ruḫından dūr idüp bād-ı ṣabā zülfüñ duḫānāsā

Füzūn eyler fürūġ-ı şem‘-i ḥüsnün şem‘-i cānāsā

İrersin devlet-i pā-būs-ı yāra ey göñül bir gün

Hemān sen dergehinde ḫāksār ol āsitānāsā

Nihāl-i tāzesin neşv ü nemā hengāmıdur şimdi

Ḳo rū-māl eylesün pāyuña dil āb-ı revānāsā

Ve lehu

Ṣaḳın ḫākisterüm çignetme esb-i nāza bī-pervā

Ḳomaz elbette ḫālī ‘ışḳ ocaġın bu dil-i şeydā

Duḫān-ı āh ile şem‘-i ruḫuñdan tāzeler tābın

Sönerse ġam degül bād-ı fenādan dil çerāġāsā
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Bahāyī ādeme ġam ṣūretin göstermese gāhī

‘Aceb mir’āt idi mir’āt-ı cām-ı pür-ṣafā ḥaḳḳā

Ve lehu

Dilümde bulmadı cāy-ı ḳarār cūy-ı ümīd

Gülüp açılmadı mānend-i ġonçe-rūy-ı ümīd

Bahāyī ġam yime çevgān-ı āhuñ anı ḳapar

Ḳıbāb-ı çerḫde āvīze olsa gūy-ı ümīd1

Ve lehu

Ruḫsār-ı yārda ḫaṭ-ı ‘anber-şiken biter

İ‘cāz-ı ḥüsndür ki gül üzre çemen biter

Ser-sebz ü ḫurrem itdi cihānı nesīm-i luṭf

Bilmem Bahāyi tuḫm-ı ümīdüm ḳaçan biter

Ve lehu

Cur‘a-i cām-ı murādı dem gelür sāḳī-i feyż

Nev-‘arūs-ı baḫtuma gül-gūne-i ruḫsār ider 

Ey Bahāyī gāh olur bād-ı seḥer gāh niyāz

Şāhid-i iḳbāli ḫˇāb-ı nāzdan bīdār ider [125a]

Ve lehu

Bahāyī ḫāne-i ümmīdi ḳalmaz böyle dil-beste

Nesīm-i luṭf eser elbette bir gün fetḥ-i bāb eyler

Ve lehu

Nālān iden beni ḫaṭ-ı sebz-i ‘iẕārdur

Feryād-ı ‘andelībe sebeb nev-bahārdur

1 S 134a.
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Yāruñ tecelliyātını ṣad gūne eyleyen

Āyīne-i dilümde olan inkisārdur

İ‘cāz-ı ‘ışḳdur bu ki āyīne-i dilüm

Pā-māl-i cevr iken de yine bī-ġubārdur

Ve lehu

Būse-i la‘lin hüner cān ile erzān almadur

Şīve-i ehl-i maḥabbet cān virüp cān almadur

Cūyveş her yaña pūyān olmadan maḳṣūd-ı dil

Yanına bir sīm-ten serv-i ḫırāmān almadur

Nev-‘arūs-ı naẓma zīnet virmenüñ ser-māyesi

Ey Bahāyī destüñe kilk-i zer-efşān almadur

Ve lehu

‘İtāb-ı la‘l-i nābuñdan göñül pür-pīç ü tāb olmaz

Bilür kim kān-ı āteşden çıḳan ḫançerde āb olmaz

Yıḳılmaz dil pey-ender-pey çekerken cām-ı āzārın

Bu bezmüñ bāde-nūşı mest olur ammā ḫarāb olmaz

‘Aceb mi küştegān-ı kūy-ı dil-ber bī-şümār olsa

Şehīdān-ı belā-yı ‘ışḳa maḥşerde ḥisāb olmaz

Ve lehu

Olmaġa meclā-yı envār-ı tecellā-yı cemāl

Levḥ-i dil āyīne-i idrāk-i pāk olmaḳ gerek

Dil-pesend-i rūzgār olsun benüm kārum diyen

Şāh-rāh-ı semt-i teslīm içre ḫāk olmaḳ gerek
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Ve lehu

Ey Bahāyī baḥr-i ṭab‘un böyle derd-ālūd iken

Dürr-i naẓmuñ yine āb u tābdan ḫālī degül

Ve lehu

Geh baña geh ol ḫançer-i perrāna baḳarsın

Maḳṣūduñ eger cān ise cānāna baḳarsın

Ve lehu

Daġıtdun hˇāb-ı nāz-ı yārı ey feryād n’eylersin

İdüp fitneyle dünyāyı ḫarāb-ābād n’eylersin

Dil-i mecrūḥuma luṭf eyle ḳalsun dām-ı zülfüñde

Şikeste-bāl olan murġı idüp āzād n’eylersin

Varup gīsū-yı zülf-i yārı biri birine ḳatduñ

Yine bir fitne taḥrīk eyledüñ ey bād n’eylersin

Güzel tasvīr idersin ḫāl ü ḫadd-i dil-beri ammā

Füsūn u fitneye geldükde ey Bihzād n’eylersin

Ve lehu

Tā key ḳabā-yı dil ola ṣad çāk-i ārzū

Ey ‘ışḳ-ı āteş-efken-i hāşāk-i ārzū

Ḫayfā ki şāhsār-ı murāda ṣarılmadı

Ḫāk-i ḥarīm-i dilde biten tāk-i ārzū

Ol resme nā-ümīd-i viṣālüm ki çeşmüme

Mānend-i tūtiyā görinür ḫāk-i ārzū

Düşme ümīd-i vuṣlata olmaz Bahāyiyā

Naḫcīr-i ‘ışḳ beste-i fitrāk-i ārzū
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Ve lehu

Sözüm o ḫurde ḫaṭṭ-ı müşk-bār vaṣfında

Daḳīḳa-baḫş-ı ṣafādur bahār vaṣfında

Ve lehu

Tīg-i derkār olmasa ceyş-i ḫaṭ-ı ruḫsārda

Fitneler peydā olur ser-ḥadd-i ḥüsn-i yārda

Ve lehu

Çıḳar gerd-i belā eflāke inmezse yaşum ḫāke

Göz açdurmaz felek bir dem dil-i maḥzūn-ı ġamnāke

Ḫayāl-i ḫançerinden dīde vü dil ġarḳ-ı āb oldı

Reg-i dil beñzedi bir ser-bürīde tāk-i nemnāke

Bahāyī bu zemīn-i dil-keşün te’ẟīr-i pür-sūzı

Neşāṭ-ı tāze-baḫş oldı semend-i ṭab‘-ı çālāke

Ve lehu

Dil-i pür-āteş-i ‘uşşāḳdur çünkim ḫarīdārı

N’ola ol Yūsuf-ı ḥüsnüñ olursa germ bāzārı

Ṣadāsın kūh diñlerdi fiġān itdükce iñlerdi

Benüm gibi degüldi Kūh-ken-vār idi ġam-hārı

Ruḫ-ı rengīn ü la‘l ü sükkerīnin vaṣf ider dā’im

Bahāyī’nüñ n’ola rengīn ü şīrīn olsa eş‘ārı

Ve lehu

Sāḳiyā ol cur‘a kim ḫāk-i çemen nūş eyledi

Germ idüp bāġı dimāġ-ı ġonçede cūş eyledi1

1 S 134b.
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Ve lehu

Dil-i pür-sūza dāġ-ı derd-i ‘aşkuñ tāze dāġ oldı

Baña şimdi maḥabbet ‘ālemi daġ üsti bāġ oldı

Bahāyī āhdan men‘ itdi ‘uşşākın o mīr-i ḥüsn

Duḫānum gördi kim ‘ahd-i şehenşehde yasaġ oldı

Rubā‘iyyāt’ındandur

Yā Rab dilüm eyle maḥrem-i rāz-ı şühūd

Olsun naẓarumda her dü ‘ālem nā-būd

Bir vech ile ṣayḳal-ı fenāyı ur kim

Āyīne-i dilde ḳalmaya jeng-i vücūd

Bu Ebyāt Meẟneviyyātındandur [125b]

Gele ey ḫāme-i ḫuceste-ṣıfāt

Ser-ber-āverde-i ‘aẕīr-i ḥayāt

Der-güşā-yı künūz-i Yezdānī

Tercemān-ı ḳalem-i Rabbānī

Nūş iden sensin ey hüner kānı

Ẓulümāt içre āb-ı ḥayvānı

Saña layıḳdur ey ḫuceste-raḳam

Dinilürse eger Mesīḥā-dem

Buña şāhid yeter ki cins-i ḥurūf

Olmamışken beḳā ile mevṣūf

Saña olmaġla bir nefes dem-sāz

Bula mānend-i Ḫıżr ‘ömr-i dırāz

Seni bilmem ki n’eyle vaṣf ideyin

Ḳaṣr-ı medḥüñ ne gūne raṣf ideyin
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Seni ḫalḳ eyleyen kerīm Allāh

Ẕātuñ itmiş ġarīḳ-ı nūr-ı siyāh

Ḳīr-gūn olmış iken āẟāruñ

Yüzin aġırdan oldur efkāruñ

Ṭıfl-ı ma‘nāya mihribān dāye

Nev-‘arūsān-ı fikre pīrāye

Menba‘-ı āb-ı feyż sensin sen

Söze mīzāb-ı feyż sensin sen

Güler imdāduñ ile bāġ-ı süḫan

Gül olur himmetüñle dāġ-ı süḫan

Ḳanda ‘arż eyleseñ kad-i bālā

Olur ol yir benefşezār-ı ṣafā

Nāz u ‘işveyle kim ḫırām idesin

O ḫırām ile ṣubḥı şām idesin

Senden ey nāy-ı çeşmesār-ı ḳadem

Oldı bāġ-ı ṭabī‘atüm ḫurrem

Eyleyüp sebzezār-ı ṭab‘umı şād

Ser-firāz oldı naḫl-i isti‘dād

Levḥ-i ta‘līme dest uraldan ben

Dest-gīrüm enīsüm olduñ sen

Senden olmazdı bir nefes ḫālī

Mekteb-i dilde fikrüm eṭfāli

Ḥarekāt eyledükce ṭıfl-ı benān

Mısṭar üstinde çün resen-bāzān
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Ṣunar idüñ idüp aña yārı

Bir terāzū-yı rāst-mi‘yārī

Ve lehu

Gel ey muṭrib-i naġme-senc-i niyāz

Yine eyle bir perdeden keşf-i rāz

Reg-i ḫam-be-ḫam-ı dile tāb vir

Bün-i naḫl-i ümmīdüme āb vir

Bulup reşḥ-i luṭfuñla neşv ü nemā

Ser ü gerdenin eylesin arş-sā

Yeter ḳaldı ey muṭrib-i ḫoş-nevā

Nihāl-i emel zīr-i bār-ı ‘anā

Dem-i ġuṣṣa-perverle bād-ı ḥazān

Yeter oldı bustān-ı cāna vezān

Yeter oldı zaḫm-ı gūy-ı tegerg

Bün-i şāḫ-ı maḳṣūdı bī-bār u berg

Gül-i naḫl-i ümmīdi çerh-i dejem

Yeter itdi āmāc-ı tīr-i sitem

Kemālin bulup saḫti-i rūzgār

Nihāl-i emel ḳaldı nā-puḫte-bār

Eger senden olmazsa imdād-ı rūḥ

Açılmaz dil ü cāna bāb-ı fütūḥ

Olur bir kere rişte-i sāz-ı dil

Ḳalursa bi-mühr-i cefā rāz-ı dil
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Āẟār-ı ḫayriyyelerinden sa‘ādet-ḫāneleri civārında olan Kirmastı Mescidi ’ni 

cāmi‘ eyleyüp veẓā’if-i mebrūra ta‘yīn eylemişlerdür.

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh raḥmeten vāsi‘aten.1 

Naṣru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi 2

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Naṣru’llāh. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Ḳaramanī Naṣ-

ru’llāh Efendi ’nüñ ferzend-i ḫıredmendi Meḥemmed Efendi’dür. Ṭarīḳ-ı pür-

tevfīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

eyleyüp devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis idereḳ ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Çāvuşbaşı 

Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥalebī Muṣṭafā Efendi  yi-

rine Merdümiyye Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli ṭoḳuz Re-

ceb’inde Altıbarmaḳ İbrāhīm Efendi  yirine Meḥemmed Paşa Medresesi  i‘ṭā, 

sene-i mezbūre Ramażān’ında Emīr Ḥasan-zāde Aḥmed Efendi  def‘a-i ẟāniyesi 

yirine Erzenü’r-rūm  ḳażāsı sezā görildükde ḳabūlden ibā eyleyüp ‘azl iḫtiyār 

itmekle manṣıb-ı meẕkūr ẟāniyen Ramażān Efendi’ye tevcīh olındı. Altmış 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Beşerī Meḥemmed Efendi  yirine Küçükçekmece ’de vāḳı‘a ‘Ab-

dü’s-selām Medresesi  in‘ām olınmış idi. Altmış dört Ṣafer’inde ders ü devri 

encām ve enfās-ı ma‘dūde-i ḥayātı tamām olup medrese-i maḥlūlesiyle ‘Ab-

dü’l-celīl Efendi  ikrām olındı.

Merḥūm-ı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, ṣāliḥ ü ṣāfī-fu’ād, mü’min-i 

pāk-i‘tiḳād idi.

Menteş-zāde Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ḳarīn-i ẓuhūr ve “Menteş-zāde” 

‘unvānıyla [126a] meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i ‘ilme raġbet ve ‘aṣrı ‘ulemāsınuñ 

birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz sekiz Re-

ceb’inde Hābīl-zāde Meḥemmed Efendi yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i 

merḳūmede ‘İvaż Paşa Medresesi  ḫāricine ‘āric, ḳırḳ dört Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳı-

1 “Allah’ın rahmeti en geniş şekilde onun üzerine olsun.” 

2 S nüshasında bu biyografi 136b varağındadır.
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zıḳlı Meḥemmed Efendi  yirine ‘Īsā Beg Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış 

idi. Ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde selefi Hābīl-zāde Efendi  yirine Ḫançeriyye 

Medresesi ’ne mevṣūl, elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında1 selefi Ḳızıḳlı Meḥemmed 

Efendi yirine Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi  ile nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Alt-

mış Receb’inde Bāldır-zāde Şeyḫ Meḥemmed2 Efendi  maḥlūlinden Yıldırım 

Ḫān Medresesi  iḥsān olındı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde medreseleri diyār-ı 

‘Acem’den gelen Seyyid Nuru’llāh-ı Şirvānī’ye tevcīh olınup bunlara ber-vech-i 

ma‘īşet Aṭranos  ḳażāsı bedel virildi. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl 

iken biñ altmış dört Cumāde’l-ūlā’sınuñ yigirmi üçinci Sebt gicesi maraż-ı ẕā-

tü’l-cenbden diyār-ı ‘ādeme irtiḥāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm idi.

Fāżıl Kürd ‘Abdu’llāh Efendi 3

el-Mevlā ‘Abdu’llāh. Nihāl-i vücūdı çemenzār-ı Kürdistān ’dan ‘ıyān ve 

āftāb-ı ẕāt-ı mes‘ūdı maşrıḳ-ı ‘irfāndan lāmi‘ ü dıraḫşān olup taḥṣīl-i mele-

ke-i isti‘dād ve esās-ı ‘ulūmı ber-vefḳ-ı sedād bünyād itdükden ṣoñra şehr-i 

cennetāsā maḥrūsa-i Burusa ’ya ‘azīmet ve Mu‘īd-zāde Meḥemmed Efendi ’den 

istifādeye mübāderet ḳılup niçe zamān telemmüẕ ve ḳand-i mu‘ād-ı ifādele-

rinden teleẕẕüẕ eyleyüp medreselerinden mu‘īd ve mülāzemetle ḳadri mezīd 

olmış idi. Birḳaç pāyede ifāde-i fünūna meşġūl ve ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

iken biñ elli dört Ṣafer’inde Kūsec Ebū Bekr Efendi  yirine Kürkcibaşı Medre-

sesi  ḫāriciyle be-kām, elli beş Receb’inde İsmā‘īl Aġa-zāde Meḥemmed Efen-

di  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne ḥareketle nā’ilü’l-merām olmışlar idi. Elli 

altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Mu‘īd Aḥmed Efendi Birāder-zādesi ‘Ārif Aḥmed Efen-

di  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile sa‘īd olup elli yedi Receb’inde 

Şeyḫü’l-İslām Mu‘īd Aḥmed Efendi  Medresesi  tamām olduḳda bunlara sezā 

görilüp 4 ــא رس درس  ــ -oldı. Elli sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Nev‘ī-zāde Meḥem اول 

med Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birinde neşr-i feżā’il eyleyüp altmış Ra-

mażān’ında Ḥamdī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Şāh Sulṭān Med-

1 S 135a.

2 Meḥemmed H: -S.

3 Evvelu müderrisin bi-medreseti Şeyḫü’l-İslām Mu’īd Aḥmed Efendi . Fī 27 Receb sene 1057. [H nüsha-

sında bu kayıt yoktur.]

4 “Burada ders okutan ilk müderris.”
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resesi  iḥsān, altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Şāriḥ-i Füṣūṣ-zāde Ḥasan Efendi  

yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi ’nde beẕl-i cevāhir-i ‘irfān itdiler. Altmış 

iki Şa‘bān’ında ‘İzzetī Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Medrese-i Şeh-zāde  mes-

nedgāh-ı ifādeleri olup ṭalebe-i ‘ulūma beẕl-i ma‘ārif ile meşġūl iken biñ altmış 

dört Receb’inde ‘ālem-i fānīden munfaṣıl ve milket-i bāḳīye vāṣıl olduḳlarında 

medrese-i maḥlūlelerine Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi  nā’il oldı.

Mevlānā-yı merḥūm deryā-yı güher-rīz-i ‘ulūm, baḥḥāẟ u muḥaḳḳiḳ, fāżıl 

u müdeḳḳik, efrād-ı fużalādan ma‘dūd, kāmil ü şāmil-vücūd idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Tefsīr-i Beyżāvī ’ye ḥāşiyeleri olduġından mā‘adā 

ta‘līḳāt u resā’ili daḫı vardur.

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh.1 

Hirre-zāde Meḥemmed Efendi [Ḫaffāf] 

el-Mevlā Meḥemmed bin Yūsuf. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve “Ḫaffāf 

Hirre-zāde” dimekle meşhūr olmış idi. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād Fenārī-zāde 

Şāh Meḥemmed Efendi ’den mülāzemetle ber-murād olup devr-i medāris 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ 

ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳūmede Başmaḳ-

cı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Mollā Ḫusrev Medresesi  virilüp elli üç 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İnegöl ’de İsḥāḳ Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Ol 

[126b] buḳ‘a-i şerīfede2 tedrīs ile meşġūl iken biñ altmış dört Şa‘bān’ınuñ 

evāḫirinde pençe-i ḥayātı Bıñarbaşı maḳābiri nde nebş-i tūde-i ḫāk-i memāt 

idüp dāḫil-i maṭbaḫ-ı beḳā oldı.

Merḥūm-ı mezbūr ṣalāḥ-ı ḥālle meşhūr, ‘ilm ü ma‘ārifden ḥiṣṣemend, aḳrā-

nı miyānında ser-bülend idi.3

Muṣṭaliḥ-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. ‘İlm ü ‘irfāna sa‘y ü ictihād ile dāḫil-i ḥalḳa-i er-

bāb-ı isti‘dād olup ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden şeref-i mülāzemete vāṣıl ve ev-

velīn-i āmāle nā’il olduḳdan ṣoñra devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

1 “Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.”

2 şerīfede S: şīrīnede H.

3 S 135b.
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ma‘zūl iken sālik-i ṭarīḳ-ı ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā olmaġın 

ba‘ż-ı ḳaṣaba-i celīlede müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām olmış idi. Biñ elli iki Şev-

vāl’inde Emīnī Meḥemmed Efendi  yirine ber-vech-i mevleviyyet Lefḳoşa  

ḳażāsı ‘ināyet olınup elli dört Muḥarrem’inde ‘azl ve yirlerine ‘Abdü’n-nebī 

Efendi vaṣl olındı. Elli altı Receb’inde selefi yirine Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażā-

sıyla ber-murād olup elli yedi Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Bāyezīd Efendi  

mevṣūl oldı. Elli sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yi-

rine dārü’n-naṣr ve’l-meymene Edrinetü’l-maḥmiyye  ḳażāsı iḥsān olınmış idi. 

Sene-i meẕkūre Receb’inde cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī ‘aḳī-

binde ‘azl-i bī-hengām ile telḫ-kām olduḳlarında yirleriyle Bustān-zāde ‘Ab-

dü’l-kerīm Efendi  nā’ilü’l-merām oldı. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Bosnevī 

Şa‘bān Efendi  üzerinden Pravadi  ḳażāsı arpalıḳ virilüp altmış üç Ṣafer’inde 

Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  üzerinden Güzelḥiṣār  ḳażāsına tebdīl ve 

Pravadi ḳażāsıyla ẟāniyen Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  tebcīl ḳılındı. 

Altmış dört Şevvāl’inde ‘īdgāh-ı fānīden rū-gerdān ve nüzhetgāh-ı cāvidānīye 

pūyān oluḳlarında maḥlūl olan arpalıḳları Ṣarı Mu‘īd Muṣṭafā Efendi ’ye şāyān 

görildi. 

Mevlānā-yı merḳūm “Muṣṭaliḥ-zāde Efendi” dimekle mevsūm, ṣāḥib-i 

himmet, ṣāfī-ṭaviyyet idi.

Ebu’l-ḫayr Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ṭālib-i ‘ilm ü ‘irfān ve kāsib-i 

fehm ü iẕ‘ān olup ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve me-

dāris-i müte‘addidede ḥareket eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz bir Şa‘bān’ında Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  

yirine Ṭūṭī Laṭīf Medresesi  ḫāriciyle talṭīf olınmış idi. Otuz yedi Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Manav Sinān Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi  ile kām-revā olup 

otuz ṭoḳuz Şevvāl’inde Malġaralı Muṣṭafā Efendi  yirine Efḍaliyye Medrese-

si  virilüp ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa 

Medresesi ’ne i‘tilā, elli iki Receb’inde selefi ‘Abdu’llāh Efendi yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ birine irtiḳā eylediler. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Sinān Paşa Dā-

rü’l-ḥadīẟi ’ne gelüp elli üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Taḳıyyü’d-dīn Efendi  yirine Bay-

ram Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Elli altı Ṣafer’inde yirinde mūṣıla-i 
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Süleymāniyye  i‘tibār olınup altmış bir Ṣafer’inde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine 

Üsküdar ’da Vālide Sulṭān Medresesi  sezāvār görilüp sene-i mezbūre Şa‘bān’ın-

da Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  

ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Altmış iki Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Celeb 

Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Altmış dört senesi ḫilālinde irtiḥāl ve dārü’l-üns-i 

ḳudse isti‘cāl eyleyüp Fındıḳlı  Cāmi‘-i Şerīfi  ḳurbinde Ḳurşunlı Türbe ’de defn 

olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ḥāfıẓ-ı kelām-ı Melik-i Ġafūr, merd-i ṣāliḥ, pīr-i sa‘ā-

detmend-i müfliḥ, fi‘l-i ḫayra rāġıb ve ẕikr-i cemīle ṭālib olmaġın “Ebu’l-ḫayr 

Efendi” dimekle ṭanīn-endāz-ı mesāmi‘-i aḳṭār olmış idi.

Yūsuf Paşa İmāmı Nūḥ Efendi 

el-Mevlā Nūḥ. Bosneviyyü’l-aṣldur. Dāḫil-i silk-i erbāb-ı isti‘dād ve ba‘ż-ı 

‘ulemādan mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra devr-i menāzil [127a] 
iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı1 munfaṣıl iken biñ elli bir 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine ẞāniye-i Ḳāsım Paşa Medresesi  i‘ṭā 

olındı. Elli dört Receb’inde ‘Alī Efendi yirine Ḳāḍī ‘Abdü’l-ḥalīm Medresesi  ile 

tekrīm olınup elli ṭoḳuz Ramażān’ında Muḥarrem Efendi yirine Fāṭıma Ḫātūn 

Medresesi  ile memnūn ḳılınmış idi. Altmış bir Ṣafer’inde Altıbarmaḳ İbrāhīm 

Efendi  yirine Ca‘fer Aġa Medresesi  sezā görilüp altmış üç Ramażān’ında Çeş-

mī-zāde Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi Medresesi  

in‘ām olınmış idi. Altmış dört Şevvāl’inde fevt olup medrese-i maḥlūlesi Fennī 

Yūsuf Efendi ’ye virildi.

Mevlānā-yı mezbūr “Yūsuf Paşa İmāmı Nūḥ Efendi ” dimekle meşhūr idi.

Aḳçeli Ebū Bekr Efendi-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā Ebū Bekr. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Aḥ-

med Ḫān-ı Evvel ’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Aḳçeli Ebū Bekr 

Efendi ’nüñ naḳd-i vaḳt-i ‘ömr-i girān-māyesi ve ferzend-i feżā’il-dāyesidür. 

Ba‘ż-ı mevālīden mülāzemet ile taḥṣīl-i mefāḫir ü ma‘ālī idüp medāris-i mü-

te‘addideye vālī olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūlen biñ otuz dört 
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Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ca‘fer Efendi yirine Ḫıżr Çelebi Medresesi  virilmiş idi. Ḳırḳ 

Cumāde’l-āḫire’sinde Fikrī Aḥmed Efendi  yirine ‘Oẟmān Paşa Medresesi ’ne 

taḥrīk olınup ḳırḳ iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Beyānī Aḥmed Efendi  yirine Dāvūd Paşa 

Medresesi  ile bülend-ḳadr oldılar. Ḳırḳ dört Receb’inde Taḳıyyü’d-dīn Efendi  

yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde Güzelḥiṣār  

ḳażāsı mevleviyetine şāyān olmışlar idi. Elli Şa‘bān’ında ma‘zūl olup elli altı1 

Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Acem Meḥemmed Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ḥükūmetiyle 

tevḳīr olındılar. Sene-i meẕkūre Receb’inde ‘azl olınduḳlarında yirlerine ẟāni-

yen selefleri ḫalef oldı. Elli sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Cānīkī İsmā‘īl Efendi  yirine 

Lefḳoşa  ḳażāsı virilüp ba‘de’l-‘azl vaṭan-ı aṣlīleri olan vilāyet-i Anaṭolı ’da “Nāzil-

li ” dimekle ma‘rūf ḳaṣaba-i Kestel ’e ba‘ż-ı ‘alā’iḳ sebebiyle şedd-i raḥl itmişler idi.
ُت﴾2 ــ ُ َ أَْرٍض  َّيِ  ــ ِ  ٌ ــ ْ َ ِري  ْ َــ ــא  َ  ṣıdḳınca biñ altmış dört senesi ḥudūdında ﴿َو

ḳaṣaba-i meẕkūrede ṣarf-ı naḳdīne-i enfās-ı ḥayāt birle vāṣıl-ı cennāt-ı ‘āliyāt oldı.

Mevlānā-yı mezbūr müşāreket-i emẟālle meşhūr, ‘ulūm-ı nāfi‘a ṭālibi ve ẟer-

vet-i ‘aẓīme ṣāḥibi idi.

Ṣarı ‘Alī Efendi-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Alī. Devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı 

Rābi‘ ’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de mersūm olan Ḫˇāce ‘Ömer Efendi ’nüñ 

birāder-i kihteri Ṣarı ‘Alī Efendi ’nüñ ferzend-i feżā’il-güsteri Meḥemmed Efen-

di’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ve tetmīm-i taḥḳīḳ u itḳān itdükden ṣoñra ‘amm-ı 

büzürgvārlarından mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṣun‘ī-

zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde 

ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler idi. Ḳırḳ dört Receb’inde Aḳçeli Ebū Bekr 

Efendi-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınup 

ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde selefi Muṣṭafā Efendi yirine Fāṭıma Sulṭān Medre-

sesi  iḥsān olındı. Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  yirine 

Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup elli bir Receb’inde Ṣāliḥ Efen-

di-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine iḥdā-yı medāris-i ẞemān ile taḥṣīl-i ‘izz 

1 elli altı H: elli bir S.

2 Kur’ân-ı Kerîm, Lokman Sûresi, 57/34, “Hiç kimse nerede öleceğini bilemez.”
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ü şān eylediler. Elli dört Ṣafer’inde Beyānī Aḥmed Efendi  yirine Maḥmūd Paşa1 

Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā, elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Uzun Ḥasan Efendi  

yirine Ḳara Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā olmışlar idi. Sene-i meẕkūre 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Teẕkireci Mūsā Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsında sec-

cāde-nişīn-i ḥükm ü imżā olup elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında mübtelā-yı ‘azl-i 

bī-hengām olduḳlarında yirlerine selef-i sālifleri Beyānī Aḥmed [127b] Efendi  

ḳıyām eyledi. Altmış üç Şevvāl’inde Ḥamdī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  

maḥlūlinden Edrine  pāyesi żamīmesiyle Yeñişehr  ḳażāsı ‘ināyet olınmış idi. 

Altmış dört Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi 

mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre evāḫirinde nihāl-i vücūdı ḫazān-ı fenā ile bī-berg 

ü fer ve ṣarṣar-ı kūh-endāz-ı mergle ḫāke berāber oldı. Ḫāneleri civārında binā 

itdükleri Dārü’l-ḥadīẟ ḥareminde defn olındılar.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, farṭ-ı 

ẕekā vü fıṭnat ile ma‘lūm, ẓarāfetde ‘alem, nezāketde müsellem idi. Vālidle-

rinden intiḳāl iden nuḳūdı i‘māl itmekle ẟervet-i vāfire ve emvāl-i mütekāẟire 

ṣāḥibi olmış idi.

Cānīkī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Diyār-ı Cānīk ’den ‘azm-i dārü’l-mülk-i Rūm ve ḫıd-

met-i ‘ulemā-yı ḳurūm idüp Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  ḫıdmetinden iktisāb-ı 

şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp devr-i medāris iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz ṭoḳuz Re-

ceb’inde Taḳıyyü’d-dīn Efendi  yirine Kürkcibaşı Medresesi  ḫāriciyle be-kām, 

ḳırḳ iki Ramażān’ında Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa 

Medresesi  ile nā’ilü’l-merām oldı. Ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Pirlepeli-zā-

de Aḥmed Efendi  yirine Ca‘fer Aġa Medresesi  virilüp elli2 Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Ẕekāyī Aḥmed Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olmış 

idi. Elli üç Ṣafer’inde Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriy-

yā Efendi Medresesi Ūlāsı  in‘ām olınup elli beş Receb’inde Bosnevī ‘Īsā Efendi  

yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  i‘ṭā, elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥasan 

Efendi  yirine Lefḳoşa  ḳażāsı sezā görilmiş idi. Elli sekiz Rebī‘ü’l-evvel’in-

1 S 136b.

2 elli H: elli bir S.



711Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

de ‘azl ve yirlerine Aḳçeli Ebū Bekr-zāde Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Sene-i 

meẕkūre1 Receb’inde Menteş-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı iḥsān 

olınup sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḫıżr Efendi  mevṣūl oldı. 

Elli ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde ḫalefi yirine ẟāniyen belde-i meẕkūre ḳażāsı 

tefvīż olındı. Altmış Rebī‘ü’l-āḫir’inde munfaṣıl ve yirlerine Cerrāḥ Şeyḫi-zāde 

Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış dört senesi ḥudūdında intiḳāl ve ‘ālem-i 

‘uḳbāya irtiḥāl eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr “Cānīkī Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhūr idi.

Çeşmī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’r-raḥīm ibnü’l-mevlā Çeşmī Meḥemmed . Ṣudūr-ı devlet-i 

Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede masṭūr olan Çeşmī Meḥemmed 

Efendi ’nüñ maḫdūm-ı ẟānīsi ‘Abdü’r-raḥīm Efendi’dür. Kesb-i dāniş ü iẕ‘ān 

ve taḥṣīl-i ser-māye-i ‘irfān idüp Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den mülāzım ve 

ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilme ‘āzim olup ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medre-

seye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ elli üç Cumāde’l-ūlā’sın-

da Kürd İsḥāḳ Efendi  yirine Raḥīḳī Medresesi  ḫāriciyle taḥṣīl-i neşve-i evvelīn 

itdiler. Elli altı Şevvāl’inde Şāmī ‘İvaż Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā 

Efendi Medresesi ẞāniyesi ’ne taḥrīk olınup elli sekiz Muḥarrem’inde Bāḳī-zāde 

Es‘ad Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ, altmış Ramażān’ında 

Ḥālıcı-zāde Aḥmed Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birinde ferş-i seccāde-i 

ders ü taḥḳīḳ eylediler. Altmış bir Ramażān’ında Kūsec ‘Alī Efendi  yirine Şāh 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup altmış üç Ramażān’ında Ḳāsım-zāde Meḥem-

med Ṣāliḥ Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi  virilüp altmış dört Cumā-

de’l-ūlā’sında Şirvānī Aḥmed Efendi  yirine Ayaṣofıyya-i Ḳadīm Medresesi  ile 

tekrīm olınmışlar idi. Altmış beş Ṣafer’inde maṭ‘ūnen dārü’l-ḳarāra sefer ve 

taḫtgāh-ı fānīden güẕer eyleyüp ‘Āşıḳ Paşa ’da ḫāneleri civārında medfūn ve 

medrese-i maḥlūleleriyle Teẕkireci Meḥemmed Efendi  memnūn ḳılındı. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı maḫādīm-i Rūm, isti‘dād-ı [128a] ‘ilmī 

ile ma‘rūf, ṭaleb-i ‘ilm ü edeb ile mevṣūf idi.

1 S 137a.
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Bedrī Meḥemmed Efendi  {Bedrī}

el-Mevlā Meḥemmed Bedrü’d-dīn. Belde-i ‘Ayntāb ’dan ẓuhūr ve ufḳ-ı 

vücūddan fā’iżü’n-nūr olup evā’il-i ḥālinde ḥarem-i ḫāṣṣ-ı sulṭānīye duḫūl ve 

ġılmānān-ı şehriyārī zümresine vuṣūl bulduḳdan ṣoñra i‘dād-ı muḳaddimāt-ı 

‘ulūm ve taḥṣīl-i netīce-i manṭūḳ u mefhūm idüp Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd 

Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı ‘ilmīye ‘āzim olmış idi. Devr-i menā-

zil-i ṭarīḳ ve ḳaṭ‘-ı merāḥil-i ders ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli sekiz Muḥarrem’inde Es‘ad-zāde Sey-

yid Meḥemmed Sa‘īd Efendi  yirine efendisi Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi 

Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, altmış Ramażān’ında Mūsā Paşa İmāmı Aḥmed 

Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Altmış iki 

Şa‘bān’ında Teẕkireci Meḥemmed Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi  viri-

lüp altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde necm-i ḥayātı ufūl ve maġrib-i ‘ademe ḳufūl 

itdüklerinde medrese-i maḥlūlelerine ‘Işḳī Ḥasan Efendi  duḫūl eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ‘irfānla meşhūr, Bedrī maḫlaṣı ile ṭanīn-endāz, 

şā‘ir-i şi‘r-perdāz idi. Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi ’nüñ ḥükūmetleri ey-

yāmında teẕkirecileri olmış idi. 

Müretteb Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu ebyāt güftār-ı dürer-bārlarından nümū-

nedārdur:

Naẓm1

Şerer-feşān görinen ṣanma āh-ı ḥasretdür

Fetīl-i şu‘le-i dāġ-ı siyāh-ı ḥasretdür

Açılsa sīnede yir yir ‘aceb mi lāle-i dāġ

Zemīn-i dilde biten hep giyāh-ı ḥasretdür

Ve lehu

Sīnemde dāġı lāle-i Nu‘mān ṣanur gören

Her tāze zaḫmı bir gül-i ḫandān ṣanur gören
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‘Aks-i ruḫuñla her müjemi feyż-i nūrdan

Tār-ı şu‘ā‘-ı mihr-i dıraḫşān ṣanur gören

Künc-i ġamuñda ża‘fıla bir şekle girdi kim

Bedrī-i zārı ṣūret-i bī-cān ṣanur gören

Ḥikmet-i Ḫudā bu ġazeli didügi haftada intiḳāl eyledügi mervīdür. 

Ferhād Paşa-zāde Süleymān Efendi 

el-Mevlā Süleymān ibnü’l-mevlā Muṣṭafā. Ṭabaḳa-i Sulṭān Murād Ḫān-ı 

Rābi‘  ‘ulemāsı silkinde tercemesi sebḳ iden Ferhād Paşa-zāde Muṣṭafā Efen-

di ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi Süleymān Efendi’dür. 

Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-murād 

olup devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣafvetī1 Meḥem-

med Efendi yirine ceddi Ferhād Paşa Medresesi ’ne vuṣūl buldı. Elli yedi 

Şa‘bān’ında ‘Abdü’l-muṭṭalib Efendi yirine Ḥammāmiyye Medresesi  virilüp 

elli ṭoḳuz Receb’inde Bosnevī Aḥmed Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a 

Meḥemmed Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde ey-

yām-ı rebī‘-i ḥayātı tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyleyüp medrese-i maḥlū-

lesi Muḥarrem Efendi’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, “Ferhād Paşa-zāde Efen-

di” dimekle meşhūr ve bu ‘unvānla ma‘lūm-ı cumhūr olmış idi. 

Ḳayṣeriyyeli Seyyid Ṣāliḥ Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Ṣāliḥ. Belde-i Ḳayṣeriyye ’den bedīd ve nā’il-i rütbe-i 

dāniş ü dīd olup dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘āzim ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birin-

den mülāzım olduḳdan ṣoñra devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe 

medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl iken semt-i ḳażāya sülūk ile Anaṭo-

lı  ḳalem-revinde birḳaç ḳaṣabaya ḥākim olmış idi. Biñ elli Receb’inde Erze-

nü’r-rūm  ḳażāsı iḥsān olınup elli üç Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Emīr Ḥa-

san-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Manṭıḳī Birā-

1 Ṣafvetī S: Ya‘ḳūbī H.
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deri Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen manṣıb-ı meẕkūra i‘āde olınup elli yedi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azl ve yirlerine Ḳara Ramażān Efendi  vaṣl olındı. Elli sekiz 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Başmaḳcı-zāde Nūḥ Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı in‘ām olın-

dı. Sene-i mezbūre Receb’inde cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed [128b] 
Ḫānī ‘aḳībinde ‘azl-i bī-hengām vāḳi‘ olduḳda yirleriyle ‘Oẟmān-zāde Meḥem-

med Efendi  ikrām olındı. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Dervīş Efendi-zāde 

Maḥmūd Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan Ḳayṣeriyye ḳażāsı rıżā-dādeleri olup 

altmış iki Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Seyyid ‘Abdü’l-mecīd Efendi  vāṣıl 

oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ altmış beş senesi ḫilālinde 

intiḳāl ve ‘ālem-i ervāḥa irtiḥāl eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr ṣalāḥ-ı ḥālle meşhūr, ‘ilm ü ma‘ārifden ḥiṣṣemend, 

emẟāli miyānında ser-bülend idi.

Kürd Ḫalīl Efendi 

el-Mevlā Ḫalīl. Belde-i Diyārbekr ’den ẓuhūr ve istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp 

dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘azīmet ve ‘ulemānuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāze-

met eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ 

ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Erżurūmī İbrāhīm Efendi  yirine Başcı İbrāhīm Medresesi  

ile tekrīm olınup ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine 

Ḥāfıẓ Paşa Medresesi  virilmiş idi. Elli Receb’inde Ḫandān Efendi  yirine Mollā 

Gürānī Medresesi  erzānī görilüp elli1 iki Şa‘bān’ında Uzun Sa‘dī Efendi  yirine 

Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olındılar. Elli üç Cumāde’l-ūlā’sında 

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na pāy-ı himmet ḳoyup 

elli dört Ṣafer’inde selefleri Sa‘dī Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle 

nā’ilü’l-merām olup elli beş Receb’inde Ḫˇāce Meḥemmed Efendi  yirine Maġ-

nisa ’da Sulṭān Murād Ḫān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Elli yedi Ramażān’ın-

da ‘azl olınup medresesi ẟāniyen selefleri Ḫˇāce Meḥemmed Efendi’ye tevcīh 

olındı. Altmış iki Şa‘bān’ında Kūsec Ebū Bekr Efendi  maḥlūlinden maḥrūsa-i 

Burusa ’da Murādiyye Medresesi  iḥsān olınup altmış üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳuds-i 

Şerīf  pāyesi żamīmesi ve Bāzārköyi  ḳażāsı ma‘īşetiyle teḳā‘üd iḫtiyār eylemiş 

idi. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ altmış beş senesi ḥudū-

dında dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i ervāḥa ‘azīmet eyledi.

1 S 138a.
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Mevlānā-yı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile mevsūm, merd-i ṣāliḥ, sa‘ādet-

mend-i müfliḥ idi.

Muṣliḥü’d-dīn-zāde Efendi [‘Abdu’llāh]

el-Mevlā es-Seyyid ‘Abdu’llāh ibnü’l-mevlā Muṣliḥü’d-dīn. Devlet-i ẟāniye-i 

Sulṭān Muṣṭafā Ḫānī’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de muḥarrer, nefyüñ nefyiyle 

müẟebbet ü muḳarrer Yoḳyoḳ Muṣliḥü’d-dīn Efendi ’nüñ ferzend-i sa‘ādetmendi 

Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi’dür. Ḥālet-i ṣiġarında mānend-i hilāl kesb-i ma‘ārife iş-

tiġāl idüp ṣafḥa-i ẕātı ḳurṣ-ı bedr-i tamām gibi taḥṣīl-i sevād ve tekmīl-i mertebe-i 

isti‘dād itdükden ṣoñra ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden mülāzemetle ber-murād olup 

devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl 

iken biñ yigirmi ṭoḳuz Ṣafer’inde Ḳara ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Nişāncı 

Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olmışlar idi. Otuz bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Yāverī-zā-

de Meḥemmed Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi Ūlāsı  ile 

ikrām olınup otuz dört Ṣafer’inde yirlerinde dāḫil-i i‘tibār olındı. Otuz altı Ra-

mażān’ında Semīn Meḥemmed Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi ’ne i‘tilā, otuz 

sekiz Şevvāl’inde Dāmad-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den 

birine irtiḳā itmişler idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Anḳaravī Es‘ad Efendi  yirine Çor-

lı  Medresesi ’ne gönderilüp ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ iki Ramażān’ında Yavuz-zāde 

Seyyid Muṣṭafā Efendi  [129a] yirine Şeh-zāde Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān 

eylediler. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ġūl Muṣṭafā Efendi  yirine Medāris-i Süleymā-

niyye ’den biriyle ta‘ẓīm, ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde selef-i sālifi Es‘ad Efendi yirine 

Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsıyla tekrīm olındılar. Elli Receb’inde Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir 

Efendi  maḥlūlinden İzmir  ḳażāsına naḳl ü taḥvīl ve yirleriyle Ḥüsām-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  tebcīl ḳılındı. Elli bir Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḥasan 

Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli beş Receb’inde Marto-

los-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Şām-ı şeref-encām  ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām 

oldılar. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azl ve yirlerine Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  

vaṣl olındı. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Mülaḳḳab Muṣṭafā Efendi  yirine İs-

tanbul  ḳażāsı ḥükūmetiyle ser-efrāz ve beyne’l-aḳrān mümtāz olmışlar iken se-

ne-i meẕkūre Receb’inde cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī ‘aḳībinde 



716 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

munfaṣıl ve yirlerine Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  vāṣıl oldı. Elli ṭoḳuz 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Birgi  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olınup1 altmış Şa‘bān’ında Ṭaġardı  

ilḥāḳıyla Dimetoḳa 2 ḳażāsı arpalıgına tebdīl olınup Birgi  ḳażāsı Ṣāliḥ Efendi-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Altmış üç senesi evāḫirinde Anaṭolı  ḳāḍī-‘as-

kerligi pāyesi ile ta‘ẓīm olınmışlar idi. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl 

iken biñ altmış beş Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ altıncı güni eyyām-ı rebī‘-i ḥayātı āḫir ve 

dem-beste-i menāfiẕ ü menāḫir olup merāḳı dārü’l-ḥulūda ṣu‘ūd ve terk-i teng-

tār-ı ‘ālem-i şühūd itdi. Şeyḫ Ebu’l-vefā Cāmi‘-i Şerīfi  sāḥasında rāḳıd-ı merḳad-i 

iḫtifā oldılar. Maḥlūl olan arpalıḳları Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣedār-ı ma‘ārif ü ‘ulūm, ṣalāḥ u ‘iffetle mevsūm, 

dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, ḥüsn-i ḥālle ma‘lūm, murā‘ī-i ādāb u rüsūm, ṭā-

hirü’l-ḥaseb, seyyid-i ṣaḥīḥü’n-neseb idi. 

Martolos-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-kerīm ibnü’l-mevlā Maḥmūd. Ṭabaḳa-i Sulṭān İbrāhīm 

Ḫānī ’de tercemesi bu cerīdede meẕkūr olan Martolos-zāde Maḥmūd Efen-

di ’nüñ ferzend-i mihter-i ercmendi ‘Abdü’l-kerīm Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilme 

raġbet ve kibāruñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ṭayy-ı merāḥil ve 

ḳaṭ‘-ı menāzil iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken sālik-i semt-i ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā olmaġla Rūmili  

ḳalem-revinde birḳaç manṣıba ḥākim olduḳdan ṣoñra elli dört Receb’inde ber-

vech-i mevleviyyet Sinob  ḳażāsına manṣūb ḳılınmış idi. Elli beş Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de ma‘zūl ve yirlerine ‘Ömer Efendi mevṣūl oldı. Elli yedi Ramażān’ında Ṣad-

rü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınup elli 

sekiz Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine Uzun Sa‘dī Efendi  vāṣıl oldı. Altmış 

iki Şa‘bān’ında Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı vi-

rilüp altmış üç Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Ḳara Ramażān Efendi  vaṣl olındı. 

Altmış beş senesi ḥudūdında terk-i cihān-ı fānī ve ‘azm-i beḳā-yı cāvidānī itdi.

Mevlānā-yı merḳūm “Martolos-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi ” dimekle 

ma‘lūm idi.

1 olınup H: olındı S.

2 S 138b.
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Muẓaffer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ ibnü’l1-mevlā Muẓaffer. Ṭabaḳa-i 

Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı Evvel  ‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan 

Muẓaffer Efendi’nüñ ferzend-i fürūzende-aḫteri ve nev-bāve-i nihāl-i sāye-güs-

teri Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi’dür. Sinn-i temyīze vāṣıl ve dā’ire-i erbāb-ı 

isti‘dāda dāḫil olup ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden şeref-i mülāzemete nā’il olduḳ-

dan ṣoñra medāris-i ‘ilmiyyeyi iḥrāz ve ol rāh-ı dūr ü dirāzda ḳaṭ‘-ı nişīb ü firāz 

iderek [129b] ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve biñ otuz üç Cumāde’l-ūlā’sında 

Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  ḫārici-

ne ‘āric, ḳırḳ Receb’inde Maḳṣūd Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medrese-

si ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Şa‘rānī-zāde 

Ebu’s-su‘ūd Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medre-

sesi  virilüp ḳırḳ üç Ramażān’ında Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine 

Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eylemişler2 idi. Ḳırḳ dört 

Receb’inde İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ 

birine ḫırām eyleyüp ḳırḳ altı Şevvāl’inde Ferhād Paşa-zāde Muṣṭafā Efendi  

maḥlūlinden Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görildi. Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Teẕkireci Şems3 Efendi  yirine Edrine ’de Sulṭān Selīm Medresesi  ile tekrīm, elli 

üç Cumāde’l-ūlā’sında Müfettiş Aḥmed Efendi  yirine Şeh-zāde Medresesi  ile 

ta‘ẓīm olınup elli dört4 Receb’inde Raḥmetu’llāh Efendi  yirine Medāris-i Sü-

leymāniyye ’den biriyle tekmīl-i devre-i merātib itmişler idi. Elli altı Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Naḳīb-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla 

teşrīf olınmış iken sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde fevt olan Re’īsü’l-eṭibbā 

Mūsā Efendi  maḥlūlinden Süleymāniyye vaḳfı ndan yevmī yüz yigirmi beş aḳçe 

vaẓīfe ile teḳā‘üd iḫtiyār itmeleriyle manṣıb-ı meẕkūr ile Taḳıyyü’d-dīn Efendi  

mesrūr ḳılındı. Bu ḥāl üzere ṭoḳuz sene miḳdārı sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl 

iken biñ altmış beş Rebī‘ü’l-āḫir’inde intiḳāl ve ‘ālem-i ḳuds-i ḥaḳīḳīye irtiḥāl 

eyledi. Keskin Dede maḳābiri nde vālidleri cenbinde defn olındılar.

Mevlānā-yı merḳūm5 ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile mevsūm, ‘afīf ü ṣāliḥ, sa‘ādet-

mend-i müfliḥ idi.

1 el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ ibnü’l- S: -H.

2 eylemişler H: itmişler S.

3 Şems S: Şemsü’d-dīn H.

4 S 139a.

5 merḳūm H: mezbūr S.
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‘Uşşāḳī-zāde Faṣīḥī Meḥemmed Efendi {Faṣīḥī} 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Abdü’l-‘azīz ibnü’ş-Şeyḫ Ḥüsāmü’d-dīn 

el-‘Uşşāḳī.  ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu 

cerīdede sebḳ iden ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı 

mihter-i dil-bendi ve ferzend-i sa‘ādetmendi Faṣīḥī Meḥemmed Efendi’dür. 

İktisāb-ı fażl u edeb ve feżā’il-i müktesebeyi ‘ilāve-i ḥaṣā’il-i neseb ḳılup envā‘-ı 

dāniş ü ‘irfānla ber-murād ve dürretü’t-tāc-ı erbāb-ı isti‘dād olduḳda ‘ulemā-

nuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ‘alā-ḥasebi’l-‘āde medāris-i 

ifāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Semīn Velī Efendi  yirine Cezerī Ḳāsım Paşa 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā olmışlar idi. Ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde ‘Abdü’l-ḳā-

dir Efendi yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadri mezīd olup elli 

Cumāde’l-ūlā’sında selefleri ‘Abdü’l-ḳādir Efendi yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriy-

yā Efendi Medrese-i ẞāniyesi  in‘ām olınmış idi. Elli beş Receb’inde ‘Avnu’llāh 

Efendi  yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā, elli yedi Re-

bī‘ü’l-evvel’inde Ṣafvetī Meḥemmed Efendi  yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne zī-

net-efzā oldılar. Elli sekiz Muḥarrem’inde Şāriḥ-i Füṣūṣ-zāde Ḥasan Efendi  yiri-

ne Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine sāye ṣalup elli ṭoḳuz Receb’inde Ezhārī Monlā 

Çelebi  yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi ’ne pā-nihāde, altmış bir Şa‘bān’ında  

Īcī-zāde Seyyid Yaḥyā Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde 

itdiler. Altmış üç Şevvāl’inde selefi Īcī-zāde Efendi yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla 

teşrīf olınup altmış beş Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine ‘amm-ı kerīmleri 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi mevṣūl oldı. Eẟnā-yı ḳufūllerinde Payas  nām menzilde 

merāḥil-i ‘ömri tamām ve enfās-ı ma‘dūde-i zindegānīsi ḳarīn-i ḫitām olup ol 

maḥalde defīn-i zīr-i zemīn oldılar.

Mevlānā-yı merḳūm ‘ilm ü fażlla ma‘lūm, [130a] maḫdūm-ı ma‘ārif-şi‘ār, 

memdūḥ-ı mekārim-diẟār, saḫī vü kerīm, ḥalīm ü selīm, tekellüf ü taṣallüfden 

‘ārī, dervīşāne evżā‘ u eṭvārı var idi. 

Āẟārlarından Faṣīḥī  maḫlaṣı ile Dīvān -ı eş‘ār-ı dil-güşāları ve ebyāt-ı 

cān-fezāları maḳbūl ü müsellem ve memdūḥ-ı süḫanverān-ı ‘ālemdür. Bu 

birḳaç beyt raḳam-zede-i kilk-i siḥr-āẟārlarından nümūnedārdur:
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ez-Ḳaṣā’id

Benüm naḳd-i günāhum sūde-i seng-i cezā olmaz

Baḳılsa ḳāle gelmez şöyle bir maġşūş dirhemdür

Rükū‘ eyler ṣanur erbāb-ı ẓāhir inḳıyādumdan

Benüm bār-ı girān-ı ma‘ṣiyetden ḳāmetüm ḫamdur

Ṣıfat-ı Hilāl

Degül ‘ıyān meh-i nev sākinān-ı eflāke

Güşād-ı nāme-i pīçīdedür me’āli nüvīd

Yaḫūd müsevvid-i iḳbāl-i kārgāh-ı felek

Ṣaḥīfe-i ġam-ı eyyāma çekdi rāy-ı resīd1

ez-Ġazeliyyāt

Olmaz dil-i ża‘īf saña ẕerre deñlü bār

Ey rūzgār ḫāṭıruña ḳonmasun ġubār

Ve lehu

Añlanur sūz-ı dili dūd-ı kebūd-ı āhdan

Āteş-i ‘ışḳuñ dil-i ‘āşıḳda kārı bellüdür

Bahr-i hicr-i yārda keştī-nişīn-i miḥnetüñ

Ẓulmet-i ebr-i siyehden rūzgārı bellüdür

Raḫnedār-ı seng-i ġam āb-ı ṣafādan dūr olur

Şīşe-i ḳalbüñ Faṣīḥī inkisārı bellüdür

Ve lehu

Berg-i ḫazān gibi n’ola dil olsa ḫāksār

Bir naḫl-i tāzeden beni ayırdı rūzgār

1 S 139b.
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Ve lehu

Eyler cefāya gūşe-i ebrūsını medār

Ey nāzükāne gūşeler eyler o şīvekār

Ve lehu

Bir nām içün eyle hedef-i nāvek-i ġamzeñ

Ey ḳaşı kemān itme beni nām u nişānsuz

Ve lehu

Pāre pāre olıyor üstine āyīnelerüñ

Var ise ‘āşıḳ olupdur ruḫ-ı dildāre ṣadef

Ḥāṣılı bir dür-i pākīzeden ayrılmışdur

Ġam-ı hicrānla olsa n’ola ṣad pāre ṣadef

Dür-i dendānına lü’lüleri beñzer dirdük

Az çoḳ beñzese bārī dehen-i yāra ṣadef

Ve lehu 

Yine tāb-ı cām-ı mülden ruḫı kākül oldı yāruñ

Hele böyle āb u tābın daḫı görmedük bahāruñ

İşidüp peyām-ı vaṣlın ġam-ı bīm-i hicre düşdük

Daḫı içmedin şarābın elemindeyüz ḫumāruñ

Ṣararup bu deşt-i ġamda varaḳ-ı ḫazāna döndük

Öñine düşüp gidelüm Faṣiḥī bu rūzgāruñ

Ve lehu

Ben ġubāra uġraduñ ey bād-ı kūy-ı dil-rübā

Ḫākden ref‘ eyledüñ luṭf itdüñ i‘zāz eyledüñ
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Ve lehu

Ḥalḳa-i zülfinde murġ-ı cānzārı seyr idüñ

Ḳayd-ı dām-ı fitneye düşmiş şikārı seyr idüñ

Ve lehu

Ey serv-i nāz pāyuña yüz sürmek ummasa

Hemvāre bī-ḳarār olup aḳmazdı cūy-ı dil

Ve lehu

Bād-ı ṣabādan umma göñül bū-yı kākülin

Kim luṭf gördi sen göresin rūzgārdan

Peykān-ı ġamzeñ üstine cān virmek isterin

Oldur geçen hemīşe bu ḳalb-i figārdan

Ve lehu

Ṭurmaz ayaġum almaġa bir çāre ararlar

Allāh bilür çekdügüm aġyāruñ elinden

Ve lehu

Pāy-būs ümmīdine düşdüñ Faṣīḥī rūzgār

Gör hele ḳor mı vücūduñ ḫāk-i dergāh itmege

Ve lehu

‘Aceb ta‘bīri müşkil bir ḫayāl-i ḫˇāb olur vuṣlat

Göz açdurmaz anuñ fikri dil-i maḥzūn-ı ġamnāke

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed bin Ḥüseyn . Keẟret-i ‘amā’ir ü ḳıbāb-ı selāṭīn-i mā-

lik-riḳābla felek-i ḳıbāb ve leṭāfet-i hevā ve ‘uẕūbet-i mā ile maḳbūl ü mem-

dūḥ-ı şeyḫ ü şāb olan maḥrūsa-i Burusa ’da Başmaḳcı Ḥüseyn Çelebi ’nüñ ẟe-
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mere-i şecere-i vücūdı ve ferzend-i dil-pesend-i mes‘ūdıdur. Ṭoḳuz yüz sek-

sen beş senesi  ḥudūdında ḳadem-nihāde-i kademe-i erīke-i vücūd ve geh-

vāre-nişīn-i ‘ālem-i şühūd olup ibtidā-yı ḥālde pīşe-i vālide duḫūl endīşesiyle 

çend-rūz dükkānlarına mülāzım olmış iken ber-muḳteżā-yı ‘ulüvv-i himmet ol 

kārdan ferāġat ve ṭarīḳ-ı ma‘ālī-refīḳ-ı ‘ilme raġbet idüp dārü’l-mülk-i [130b] 
İstanbul ’a ḳudūm ve taḥṣīl-i ser-māye-i ‘ulūm eyledükden ṣoñra Şeyḫü’l-İs-

lām Es‘ad Efendi  ḫıdmetlerinden şeref-i mülāzemetle vāṣıl-ı evvelīn-i men-

zil-i emānī, iḥrāz-ı merāma erzānī olduḳda devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl iken biñ otuz dört Receb’inde Celāl-zāde Efendi yirine 

İstavroz ’da ‘Abdu’llāh Aġa Medresesi  ḫāricine ‘āric olmışlar idi. Otuz altı Ra-

mażān’ında Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi ’ne 

nā’il ve otuz sekiz Ramażān’ında ‘Acem-zāde Maḥmūd Çelebi  yirine masḳaṭ-ı 

re’si olan maḥrūsa-i Burusa’da Ḫançeriyye Medresesi ’ne vāṣıl1 oldılar. Sene-i 

meẕkūre Şa‘bān’ında Ḳuds-i Şerīf  pāyesiyle teḳā‘üd iḫtiyār idüp yirleri Der-

zī-zāde Bustān Efendi ’ye sezā görildi. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Monlā 

Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  yirine Sinān Paşa Sulṭānı Medresesi  

erzānī görilüp ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine maḥrū-

sa-i Burusa’da Monlā Ḫusrev Medresesi ’ne gönderilmişler idi. Ḳırḳ sekiz Şev-

vāl’inde Ḳabaḳulaḳ-zāde Ebu’l-irşād Meḥemmed Efendi  arpalıġı olan İbṣala  

ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet rıżā-dādesi olup ol ḳaṣabaya şedd-i raḥl itdiler. 

Ba‘de’l-‘azl elli üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Boġazḥiṣārı ’na nefy ü iclā olınmışlar idi. 

Elli dört Cumāde’l-āḫire’sinde Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Belġrad  ḳażāsı hüḳūmeti tefvīż olınup elli beş Cumāde’l-ūlā’sında Bosnevī 

Şa‘bān Efendi  yirine maḥrūsa-i Edrine ḳażāsına menḳūl ve  yirlerine Üsküdar  

ḳāḍīsi Aḥmed Ramażān Efendi  mevṣūl, anlaruñ yirlerine Dāvūd-zāde Muṣṭafā 

Efendi  vuṣūl bulmış idi. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde Bahāyī Meḥemmed Efen-

di  yirine İstanbul  ḳażāsına naḳl ü taḥvīl ve yirleriyle Selanik  ḳāḍīsi İmām-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  tebcīl, anlaruñ yirleri Bosnevī Bālī Efendi ’ye taḥmīl 

olındı. Elli altı Receb’inde Ya‘ḳūb Efendi  yirine Üsküdar ḳażāsı arpalıġıyla 

ma‘zūl ve yirlerine Edrine ḳāḍīsi Bolevī Muṣṭafā Efendi  menḳūl, anlaruñ yiri-

ne Ḥanefī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Üsküdar 

ḳażāsı Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi ’ye sezā görilüp bunlara elli ṭoḳuz 

1 S 140a.
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Ramażān’ında Ḳızıḳlı Meḥemmed Efendi  ‘azlinden Saḳız  ḳażāsı arpalıġı i‘ṭā 

olındı. ‘Alā-ṭarīḳı’t-teferrüc bir iki def‘a kendüler varup gelmişler idi. Altmış 

bir Cumāde’l-ūlā’sında ḳażā-yı meẕkūr ẟāniyen selefleri Meḥemmed Efendi’ye 

iḥsān olınup altmış üç Ramażān’ında Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  üzerinden 

Bilecik  ve Foçalar  mülḥiḳātıyla Menemen  ḳażāsı bunlara arpalıḳ ta‘yīn olın-

duḳda ber-fehvā-yı: 

Mıṣrā‘

Bilmezem ābım mı ṭopraġım mıdur

Buña daḫı bi-nefsihi ḥarekete raġbet ve ol ḳaṣabada iḫtiyār-ı ‘uzlet itmişler 

idi. Altmış beş Ramażān’ında -ki sinīn-i ‘ömr-i ‘azīzleri ‘ıḳd-ı ẟāmine vāṣıl olmış 

idi- ṣadā-yı 1﴾ ــ ِ ِ  yi gūş ve endūh-ı dünyā-yı bī-beḳāyı ferāmūş eyleyüp ol’﴿اْر

maḥalde medfūn ve maḥlūl olan arpalıḳları ile Bahāyī Efendi Birāderi Aḥmed 

Efendi  memnūn ḳılındı.

Mevlānā-yı merḳūm müşāreket-i emẟālle ma‘lūm, ‘ālī-himmet, ṣāfī-ṭaviy-

yet, ‘āḳil ü lebīb, pīr-i münevverü’l-meşīb idi. 

İlyās Dede-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Himmet-i Ḫıżr-ı hidāyet ‘inān-ı ‘azīmetin semt-i taḥṣīl-i 

kemāle maṣrūf ve tekmīl-i ādāb-ı nefse mā’il ü meş’ūf ḳılmaġla mā’ü’l-ḥayāt-ı 

‘ilm ü ‘irfāndan behre-yāb ve ‘ulemā-yı ‘aṣr ḫıdmetlerinden şeref-i mülāzemet-

le maẓhar-ı feyż-i bī-ḥisāb olup pāye-ber-pāye menāzil-i tedrīse sāye ṣalmaġla 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli ṭoḳuz 

Cumāde’l-ūlā’sında Ebe-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḳoġacı Dede Medre-

sesi  ḫāriciyle be-kām, altmış üç Cumāde’l-ūlā’sında Ḥüseyn [131a] Paşa-zāde 

İbrāhīm Efendi  yirine Maḳtūl Ḥasan Paşa Medresesi  ile nā’ilü’l-merām oldı. 

Altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Bükāyī Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥācī Ḥasan-zā-

de Medresesi  virilmiş idi. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında fevt olup medrese-i 

maḥlūlesi Ḫaṭṭāṭ ‘Ömer Efendi ’ye tevcīh olındı.

Mevlānā-yı mezbūr “İlyās Dede-zāde Efendi” dimekle meşhūr idi.

1 Kur’ân-ı Kerîm, Fecr Sûresi 89/28, ﴾ً ــ ِ
ْ  ً ــ َ

ِ ــِכ َرا ِّ َــ َر ــ ِإ ِ ِ  Sen O’ndan hoşnut, O da senden“ ﴿اْر

hoşnut olarak Rabbine dön.”
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Ebu’s-su‘ūd-zāde Tābi‘i Ḥalebī Meḥemmed Efendi 1

el-Mevlā Meḥemmed. Şehr-i Ḥalebü’ş-şehbā  sükkānından bir merd-i ṣā-

liḥüñ netīce-i muḳaddimāt-ı2 vücūdı ve ẟemere-i şecere-i nesl-i mes‘ūdıdur. 

Ol diyār ‘ulemāsından temhīd-i mebānī-i fünūn ve taḥṣīl-i levāzım-ı mefrūż u 

mesnūn idüp Dārü’s-salṭanati’s-seniyyeye ilḳā-yı raḥl-i iḳāmet ve ‘ulemā-yı ‘aṣr 

mecālis-i ifādelerine müdāvemet iderek ṣudūr-ı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı 

Rābi‘’den Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  āsitānesine intisāb ve şeref-i 

mülāzemetleriyle kām-yāb olup ba‘ż-ı medārisde ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ elli Cumā-

de’l-ūlā’sında Bāyezīd Efendi  yirine Cānbāziyye Medresesi  ile kām-revā, elli üç 

Cumāde’l-ūlā’sında Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a 

Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Elli beş Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Alī Efendi yi-

rine Efḍaliyye Medresesi  virilüp elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Erżurūmī İbrāhīm 

Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi  Ūlāsı ’na taḥrīk olındı-

lar. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ‘İzzetī Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ birine i‘tilā, elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi yiri-

ne Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi ’ne irtiḳā eylediler. Altmış iki Şa‘bān’ında Şāriḥ-i 
Füṣūṣ-zāde Ḥasan Efendi  yirine İstanbul ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  

iḥsān, altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Müderris-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażāsına  şāyān oldılar. Altmış beş Ramażān’ında 

ḳāżī iken dā’in-i ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olup yirleri-

ne Ḥamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  ḳāḍī oldı.

Mevlānā-yı merḳūm sīr-āb-ı ser-çeşme-i ‘ulūm, Ebu’s-su‘ūd-zāde Efendi 

maḫādīmine ḫˇāce olmaġla üslūb-ı ta‘līmde ‘alem, mübārek-dem ve ferḫun-

de-ḳadem ādem idi. 

Seyyid Nūru’llāh eş-Şirvānī 

el-Mevlā es-Seyyid Nūru’lāh ibnü’s-Seyyid Meḥemmed Refī‘ ibnü’s-Seyyid 

‘Abdü’r-raḥīm eş-Şirvānī. Memālik-i ‘Acem’den Şirvān  mużāfatından Ereş  nām 

ḳaṣabadan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp cevher-i 

1 Tābi‘i Ḥalebī Meḥemmed Efendi  S: -H.

2 S 140b.
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ẕātı perverde-i āftāb-ı terbiyet-i üstād ve cilā-dāde-i mıṣḳale-i ṣalāḥ u sedād 

olmaġla taḥṣīl-i ‘ulūm-ı ‘Arabiyye ve tekmīl-i fünūn-ı edebiyye itdükden ṣoñra 

āheng-i dārü’l-mülk-i Rūm ve maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye ḳudūm eyleyüp 

Şeyḫü’l-İslām Bahāyī Efendi  āsitānesine intisāb ile şeref-i mülāzemetlerin ik-

tisāb itmiş idi. Devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ altmış Şevvāl’inde Menteş-zāde 

Maḥmūd Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Yıldırım Ḫān Medresesi  iḥsān 

olınup ol buḳ‘a-i laṭīfede ṭālibīne neşr-i feżā’il iderken altmış beş Şevvāl’i-

nüñ üçinci Cum‘a güni rūḥ-ı laṭīfleri ṭā’ir-i cilvegāh-ı gülzār-ı bihişt olduḳda 

maḥrūsa-i merḳūmede ‘Alī Paşa-zāde Zāviyesi  sāḥasında defn olındılar. 

Merḥūm-ı merḳūm ġavvāṣ-ı biḥār-ı ‘ulūm, feżā’il-i celīle ile meşhūr, umūr-ı 

dīniyyede ġayūr ādem idi. Ḥattā ṭā’ife-i Yehūd-ı ‘anūddan ma‘ārif-i cüz’iyye-

de māhir Ḫākī  maḫlaṣıyla meşhūr şā‘iri ḥīn-i mübāḥeẟede füṣūṣ-ı ḳāṭı‘a ve 

berāhīn-i sāṭı‘a ile ilzām idüp müselmān itdükde cānibīnden ṣudūr iden su’āle 

cevābı cem‘ idüp bir risāle itmişlerdür.

Āẟār-ı celīlelerinden Ḳāḍī Beyżāvī  üzerine ta‘līḳaları olduġından mā‘adā 

Fıḳh-ı Ekber  ve Telḫīṣ ’i şerḥ itmişlerdür. 

Nevvera’llāhu mażca‘ahu.1 

İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā İsmā‘īl. Ṭabaḳa-i çehār-dühüm-i 

‘Oẟmānī devlet-i [131b] Sulṭān Aḥmed Ḫānī ‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de merḳūm2 Amāsiyyeli İsmā‘īl Efendi  merḥūmuñ maḫdūmı Meḥem-

med Efendi’dür. Mıṣḳale-i ictihād ile cilā-baḫş-ı mir’āt-ı bāl ve ḳābil-i naḳş-ı 

isti‘dād u istīhāl olduḳda Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zāde Meḥemmed Efendi ’den 

mülāzemetle be-kām ve ba‘ż-ı merātib-i ‘ilmiyye ile maẓhar-ı ikrām olup ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz iki Muḥarrem’inde Mektūbcı Dervīş 

Efendi  yirine Ḥācī Ḥasan-zāde Medresesi  ile kām-revā, otuz yedi Şa‘bān’ında 

Baltacı Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā ol-

dılar. Otuz sekiz Muḥarrem’inde Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efen-

1 “Allah onun yatacağı yeri nurlandırsın.”

2 S 141a.
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di  yirine Dāvūd Paşa Medresesi  virilüp otuz ṭoḳuz Receb’inde Bustān-zāde Aḥ-

med Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sin-

de Astarcı Sinān-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medre-

sesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥanefī Meḥemmed 

Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle ḳadr ü menziletleri mezīd oldı. Ḳırḳ üç 

Ramażān’ında Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḫānḳāh Med-

resesi ’n cāygāh eyleyüp ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  

yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi  ile talṭīf, elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Anḳaravī Es‘ad 

Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Elli iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ma‘zūl ve yirlerine Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Elli altı Receb’in-

de sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Necātī-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınup elli yedi Şa‘bān’ında 

elli sekiz Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle munfaṣıl ve yirlerine Ḥaleb  

ḳāḍīsi Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  müntaḳil, anlaruñ yirine Bustān-zāde Aḥ-

med Efendi nā’il oldı. Altmış bir Receb’inde Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine Edrine  ḳażāsında icrā-yı zülāl-i aḥkām itdiler. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Şāmī Nu‘mān Efendi  ḫaṭṭ-ı hümāyūn ile Edrine ḳāḍīsi olduḳda bunlar 

İstanbul  pāyesiyle Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine Selanik  ḳażāsına naḳl olındılar. 

Altmış iki Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine selef-i sālifleri İstanbul ḳāḍīsi ‘İṣmetī 

Meḥemmed1 Efendi  naḳl, anlaruñ yirine Ġalaṭa  ḳāḍīsi Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh 

Efendi vaṣl olınup anlaruñ yiri Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi ’ye arpalıḳ 

virildi. Altmış beş senesi ḫilālinde intiḳāl ve nüzhetgāh-ı firdevse isti‘cāl it-

düklerinde Edrineḳapusı  ḫāricinde defn olınup naḳş-ı seng-i mezārı ḳużātdan 

Seyyid Rıżā  Efendi  didügi tārīḫdür:

Mıṣrā‘

Rūḥ-ı İsmā‘īl-zāde vāṣıl ola cennete2

Mevlānā-yı merḳūm fażīlet-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, Fārsī-dān, ṣāhib-i fehm 

ü iẕ‘ān idi.

Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi 

el-Mevlā Seyfu’llāh ibnü’l-mevlā Meḥemmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Sa‘dī-zāde 

1 Meḥemmed H: -S.

روح ا زاده وا او  2
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Meḥemmed Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ḫıredmendi Seyfu’llāh Efendi’dür. 

Taḥṣīl-i kemālāt-ı ‘ilmiyye ve kesb-i ma‘ārif-i resmiyye idüp ẕāt-ı ma‘ālī-simātı 

mānend-i seyfī vü şāhīn, sā‘id-i sa‘ādet ü iḳbālde mekīn olup miẟāl-i seyf-i 

zerrinkār ‘arṣa-i baḥẟ ü cedelde ẟābit ü ber-ḳarār olduḳda ‘ulemā-yı ‘aṣruñ biri-

nüñ mıṣḳale-i ‘ināyeti ile jeng-zedā-yı ṣafḥa-i bāl ve şeref-i mülāzemetiyle ḥu-

liy-bend-i şemşīr-i cāh ü iḳbāl olup ḳaṭ‘-ı menāzil ve ṭayy-ı merāḥil iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz 

Ṣafer’inde Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ṭūṭī Laṭīf Medresesi  ḫāriciyle 

talṭīf olındı. Otuz bir Şa‘bān’ında ‘Abdü’n-nebī Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı Ce-

dīd1 Medresesi  ile sa‘īd [132a] olup otuz beş Ramażān’ında Bahāyī Efendi yiri-

ne Üsküdar ’da vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi iḥsān,  otuz yedi Şa‘bān’ında 

Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz 

ü ‘unvān itmişer idi. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Alī Çelebi-zāde ‘Alī Efendi  

yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi  virilüp ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Kebīrī 

Meḥemmed Efendi  yirine Şeh-zāde Medresesi  ile tevḳī‘, ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde selef-i sālifleri Mes‘ūd Efendi yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biri-

ne terfī‘ olındılar. Ḳırḳ üç Ramażān’ında Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine 

Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınup ḳırḳ dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine 

Ser-bendī-zāde Şeyḫī Efendi  mevṣūl oldı. Elli Muḥarrem’inde Ḥālıcı-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Elli iki 

Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Bustān-zāde Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Elli altı 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  

ḳażāsı i‘ṭā olınup elli yedi Şa‘bān’ında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi 

tevḳītiyle İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına 

naḳl ü taḥvīl ve yirleriyle ḫalefleri Bustān-zāde Efendi tebcīl olındı. Elli sekiz 

Muḥarrem’inde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle ref‘ olınup 

yirleri Ḳadrī Efendi’ye virildükde isti‘fā itmegin sene-i meẕkūre Receb’inde 

 tevḳīt-i mezbūr ile Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye tevcīh olındı. Elli ṭoḳuz 

Receb’inde Menemen ḳażāsı arpalıḳ virilmiş idi. Altmış Şa‘bān’ında Necātī-zā-

de Meḥemmed Efendi  yirine Edrine  ḳażāsı ḥükūmetiyle maḳżiyyü’l-merām 

olduḳlarında arpalıḳları Raḥmetu’llāh Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış bir 

Muḥarrem’inde Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsına naḳl ü 

1 S 141b.
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taḥvīl ve yirleriyle selefleri Şeyḫ-zāde Efendi tebcīl ḳılındı. Sene-i meẕkūre 

Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Ebū Sa‘īd-zāde Feyżu’llāh Efendi  vāṣıl oldı. 

Altmış iki Şevvāl’inde ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  yirine İstanbul  ḳażāsı ‘ināyet 

olınup altmış üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde müteḳā‘id ve maḳām-ı ḥükūmetlerine ḫa-

lefleri Raḥmetu’llāh Efendi müteṣā‘id oldı. Bunlara sene-i meẕkūre Şevvāl’inde 

Bolevī Muṣṭafā Efendi  üzerinden Balıkesri  ma‘a Balya  ḳażāları arpalıḳ ta‘yīn 

olınup āsūde-ḥāl ve müreffehü’l-bāl iken biñ altmış beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde terk-i 

nüzhet-sarāy-ı fānī ve ‘azm-i dārü’n-na‘īm-i cāvidānī eyledi. Maḥlūl olan arpa-

lıḳları selef-i sālifleri Necātī-zāde Efendi’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, fażīlet-i ‘ilmiyye ile ma‘rūf, 

vecāhet ü nebāhet ile mevṣūf, naḫl-i ḥadīḳa-ṭırāz-ı āl-i Resūl, gevher-i sil-

kü’l-le’āl-i nesl-i Betūl idi. 

‘Arab İmām-zāde Ḥasan Efendi 

el-Mevlā Ḥasan ibnü’l-mevlā Muṣṭafā. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan ‘Arab İmām-zāde 

Muṣṭafā Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi Ḥasan Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-is-

ti‘dād ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i 

medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan 

ṣoñra biñ ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Üskübī Meḥemmed Efendi  yirine Tevḳī‘ī 

Ca‘fer Çelebi Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric olmış idi. Elli Ṣafer’inde Kürkcibaşı 

Medresesi  ile be-kām, elli iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Seyfī-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  yirine Ca‘fer Aġa Medresesi  ile nā’ilü’l-merām oldı. Elli altı Receb’in-

de ‘Abdü’l-vehhāb-zāde1 Aḥmed Efendi yirine Bosna  ḳażāsı in‘ām olınup elli 

yedi Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Ḳaṣīr Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış 

Cumāde’l-āḫire’sinde Ḫalīl Efendi yirine ẟāniyen ḳażā-yı meẕkūr tevcīh olındı. 

Altmış bir Receb’inde ‘azl ve yirlerine Ḥamdī-zāde Luṭfu’llāh Efendi  vaṣl olın-

dı. Altmış beş senesi ḥudūdında rıḥlet ve ‘ālem-i ‘uḳbāya [132b] ‘azīmet eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr “ ‘Arab İmām-zāde Ḥasan Efendi ” dimekle meşhūr idi. 

1 S 142a.
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Ḥalebī Yaḥyā Efendi 

el-Mevlā Yaḥyā. Ḥalebü’ş-şehbādan ḳudūm ve devr-i mecālis-i ‘ulemā-yı 

Rūm idüp iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīmet itmiş idi. Ba‘ż-ı 

medārisde müdārese ve taḥḳīḳ u ifādeye mümārese iderek ḳırḳ aḳçe medreseye 

vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ otuz Şa‘bān’ında Manṭıḳī 

Aḥmed Efendi  yirine maḥmiyye-i Edrine ’de Çuḳacı Ḥācī Medresesi  virilüp 

otuz beş Cumāde’l-āḫire’sinde Müzellef Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Ṭaşlıḳ 

Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Otuz altı Receb’inde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi 

yirine cezīre-i Rodos ’da me’ẕūn bi’l-iftā  ve cezīre-i merḳūmede Sulṭān Süley-

mān Ḫān Medresesi i‘ṭā olındı. Otuz sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Şeyḫī-zāde Şerīf 

Meḥemmed Efendi  yirine Gelibolı ’da vāḳı‘a Daġī Meḥemmed Efendi Med-

resesi  virilmiş idi. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde Malġaralı Muṣṭafā Efendi  yirine maḥ-

miyye-i Edrine’de Üçşerefeli Medresesi  ile teşrīf olınup elli Cumāde’l-ūlā’sında 

Müderris-zāde Meḥemmed Efendi  yirine belde-i meẕkūre Dārü’l-ḥadīẟi ‘ināyet 

olınmış idi. Elli üç Cumāde’l-ūlā’sında selefleri Müderris-zāde Efendi yirine 

Edrine Bāyezīdiyyesi  ile ḳadr ü menziletleri mezīd olup elli sekiz Ẕi’l-ḥicce’sin-

de Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Edrine’de Sulṭān Selīm Medresesi  

ile ta‘ẓīm olınmışlar idi. Biñ altmış beş Şevvāl’inde müddet-i ‘ömri encām ve 

manẓūme-i eyyāmı ḥüsn-i ḫitām bulup medrese-i maḥlūleleri Tācü’d-dīn-zāde 

‘Alī Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i dā’ire-i erbāb-ı ‘ulūm, dervīş-nihād, pāk-

i‘tiḳād, merd-i ṣāliḥ-i ṣāfī-fu’ād idi.

Şa‘rānī-zāde Meḥemmed Zeynü’l-‘ābidīn Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Abdü’r-raḥīm eş-Şarā‘vī . ‘Ulemā-yı 

devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemeleri silk-i taḥrīre keşīde ḳılı-

nan Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı kihter-i ḫıredmendi 

Meḥemmed Zeynü’l-‘ābidīn Efendi ’dür. Ṣaḥrā -yı ḫafādan cilvegāh-ı ẓuhūra 

ḫırāmları maḥrūsa-i Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām’da vāḳi‘ olmış idi. Taḥṣīl-i ser-māye-i 

‘ulūm ve tekmīl-i pīrāye-i manṭūḳ u mefhūm eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Es‘ad 

Efendi ’den mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris ve ‘akd-i me-



730 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

cālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ 

ḳırḳ beş Şa‘bān’ında İlyās Efendi yirine Küçükçekmece ’de vāḳı‘a ‘Abdü’s-selām 

Medresesi  ḫāriciyle be-kām, elli bir Receb’inde Şāriḥ-i Füṣūṣ-zāde Ḥasan Efendi  

yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi  ile nā’ilü’l-merām oldılar. Elli beş Receb’in-

de Cānīkī İsmā‘īl Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi Ūlāsı   

ile ikrām olınup elli altı Receb’inde Kūsec Yaḥyā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’nüñ birine1 ḫırām itmişler idi. Elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥamdī-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā, elli 

ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ebū Sa‘īd-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī Medresesi  ile kām-revā2 oldılar. Altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣafvetī 

Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ birine  terfī‘, altmış iki 

Şa‘bān’ında Ḫˇāce Fesād-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  yirine Dārü’l-ḥadīẟ-i Sü-

leymāniyye  ile tevḳī‘ olınup altmış üç Ramażān’ında selefleri Seyyid Aḥmed 

Efendi yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınduḳda “Dārü’l-ḥadīẟ müderrislerine 

Şām-ı şeref-encām  ḳażāsı iḥsān olınmaḳ ḳānūn-ı ḳadīmdür.” diyü ḳabūlden ibā 

ve Ṣadr-ı A‘ẓam Dervīş Meḥemmed Paşa ’ya varup Şām ḳażāsı tevcīh olınma-

sın recā eyleyüp ṣadr-ı a‘ẓam daḫı şeyḫü’l-İslām efendiye ḥuṣūl-i3 maṭlabı içün 

şefā‘at itdükde bi’l-āḫire ḳażā-yı mezbūre Burusa  pāyesi żamīmesiyle irżā olındı. 

Altmış dört Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳī-

tiyle Īcī-zāde [133a] Seyyid Yaḥyā Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsına 

naḳl ile ta‘ẓīm ve yirleri ile Bahāyī Birāderi Aḥmed Efendi  tekrīm olındı. Altmış 

beş Şa‘bān’ında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle munfaṣıl ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine Mıṣr-ı Ḳāhire  ḳāḍīsi Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Ṣā-

dıḳ Efendi  naḳl olınup anlaruñ yirleriyle Şām-ı dārü’s-selām  ḳāḍīsi ‘İzzetī Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  ikrām ve anlaruñ daḫı yirleriyle Kürd Monlā Çelebi  iḥtirām 

olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ṣaḥīfe-i şühūddan maḥv-ı vücūd ve ‘azm-i 

gülzār-ı dārü’l-ḫulūd idüp Ḫadīce-i Kübrā  civārında defīn-i zīr-i zemīn oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm behredār-ı ma‘ārif ü ‘ulūm, ṣāliḥ ü ‘ābid, mecma‘-ı 

maḥāmid idi. 

1 Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine S: -H.

2 S 142b.

3 Şām ḳażāsı tevcīh olınmasın recā eyleyüp ṣadr-ı a‘ẓam daḫı şeyḫü’l-İslām efendiye ḥuṣūl-i S: -H.
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Rodosī Velī Efendi {Velī} 

el-Mevlā Veliyyü’d-dīn. Aḳdeñiz ’de cezīre-i Rodos ’dan neş’et ve dā-

rü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘azīmet eyleyüp taḥṣīl-i biżā‘a-i ‘ilmiyye ve tekmīl-i levā-

zım-ı resmiyye itdükden ṣoñra Ḳāf-zāde Fā’iżī Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı 

tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ elli beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine 

Siyāvuş Paşa Medresesi i‘ṭā , elli yedi Şa‘bān’ında Vānī ‘Alī Efendi  yirine Ḥaydar 

Paşa Medresesi  ile kām-revā oldılar. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Çuḳacı-zā-

de Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Etmekcioġlı Medresesi  virilüp altmış 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bedrī Meḥemmed Efendi  yirine Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd 

Efendi Medresesi  sezā görildi. Altmış üç Ramażān’ında Es‘ad-zāde Seyyid 

Meḥemmed Sa‘īd Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām eyleyüp 

altmış dört Cumāde’l-ūlā’sında Müderris-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine ‘Alī 

Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥāḳīḳ olmışlar idi. Altmış altı Ṣafer’inde bu dün-

yā-yı denīden güẕer ve vilāyet-i ḫāmūşāna sefer eyleyüp medrese-i maḥlūlesi 

Mūsā Paşa İmāmı Aḥmed Efendi ’ye virildi. 

Mevlānā-yı merḳūm “Rodosī Velī Efendi”  dimekle ma‘lūm, ḥiṣṣemend-i 

ma‘ārif ü ‘ulūm, dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, mażmūn-perverlige mā’il, hezl ü 

hicve şīfte-dil idi. 

Āẟārlarından Velī  maḫlaṣı ile eş‘ārları vardur. Bu birḳaç beyt andan nümū-

nedārdur:

Naẓm

Göñlüm aldıysa ziyān eylemedüm yārumdan

Rāżiyem ben hele biñ cān ile bāzārumdan

Ve lehu

Çoḳ āb u tāb virmege muḥtācdur Velī

Vaṣf-ı cemāl-i dil-beri āsān ṣanur gören

Ve lehu

Gitdükce yorulmaḳda ṭarīḳı ‘ulemānuñ

Monlā Çelebi ḳalsa ‘aceb mi ḥareketden
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Ve lehu

Zāġ u zaġanı ṭutmada devrān el üzre

Bülbülleri bu köhne bahāruñ kesel üzre1

Muḥarrem Efendi 

el-Mevlā Muḥarrem. Kesb-i ser-māye-i isti‘dād ve zād-ı rāḥile-i erbāb-ı 

ṭarīḳı i‘dād itdükden ṣoñra rāh-ı tedrīse ‘azīmet ve ‘ulemānuñ birinden iḥrāz-ı 

şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

iken biñ elli üç Ṣafer’inde Çıracı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Sittī Ḫātūn 

Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ‘Āşıḳ Paşa Şeyḫi-zā-

de Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Fāṭıma Ḫātūn Medresesi ’ne ḥareketle 

mübtehic olmış idi. Elli ṭoḳuz Ramażān’ında Naṣru’llāh-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  virilüp altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Bos-

nevī Aḥmed Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi Medresesi ’ne 

mevṣūl, altmış dört Şa‘bān’ında ma‘zūl olup medresesi Mü’min-zāde Aḥmed 

Efendi ’ye virildi. Altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Ferhād Paşa-zāde Süleymān 

Efendi  maḥlūlinden Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  

sezā görilmiş idi. Altmış altı Rebī‘ü’l-evvel’inde selefi gibi ‘āzim-i ‘uḳbā olup 

medrese-i maḥlūlesi Ḥüsām-zāde Es‘ad Efendi’ye i‘ṭā olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı fühūm idi. [133b]

Ṣadrü’d-dīn-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Rūḥu’llāh. Bu Devlet-i ‘Aliyye ‘ulemā-

sından ātī’t-terceme Ṣadrü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi ’nüñ ferzend-i mihter-i 

ercmendi Meḥemmed Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı 

‘ilme ‘āzim ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım olup devr-i merātib ve 

aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳ-

dan ṣoñra biñ altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Seyyid ‘Abdü’l-ḳādir Efendi Medresesi  

virilüp altmış üç Ramażān’ında yirlerinde ḥareket-i miẟliyye i‘tibār olınmış idi. 

Altmış dört Şa‘bān’ında Bosnevī Muṣṭafā Efendi  yirine Fāṭıma Ḫātūn Medre-

sesi  ile memnūn ḳılındılar. Altmış altı Rebī‘ü’l-evvel’inde eyyām-ı rebī‘-i ḥayātı 

1 S 143a.
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tamām ve cennāt-ı ‘āliyāta ḫırām eyledüklerinde Üsküdar ’da cedd-i emcedle-

ri Meḥemmed Emīn Efendi  civārlarında medfūn ve medrese-i maḥlūleleriyle 

İmām-zāde İbrāhīm Efendi  memnūn ḳılındı.

Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ḥalīm ü selīm, ẕāt-ı kerīm idi.

Īcī-zāde Seyyid Yaḥyā Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Yaḥyā bin Meḥemmed bin Nu‘mān bin Meḥemmed el-

Yaḥyā ed-Dımışḳī. Şām-ı şeref-encāmdan bedīdār ve “Īcī-zāde Efendi” dimek-

le şöhret-şi‘ār olup hengām-ı şebābında Dārü’s-salṭanati’l-[‘aliyye] maḥmiyye-i 

Ḳosṭanṭıniyye ’ye ḳudūm ve devr-i mecālis-i ‘ulemā-yı Rūm iderek Şeyḫü’l-İs-

lām Es‘ad Efendi  āsitānesine ittiṣāl idüp şeref-i mülāzemetleriyle ber-murād 

ve cenāblarına dāmād olmış idi. Devr-i medāris-i resmiyye iderek ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Ḥüseyn Efendi yirine Ḳañlıca ’da vāḳı‘a İskender Paşa Medresesi  ile 

kām-revā, ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Beyānī Aḥmed Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan 

Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Hevāyī-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  yirine Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşa, elli 

üç Cumāde’l-ūlā’sında Şāmī Ḫalīl Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medrese-

si ’ne revnaḳ-efzā oldılar. Elli altı Receb’inde Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi  yirine 

Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na pāy-ı himmet ḳoyup elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde 

‘Alī Bār Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birisi iḥsān, sene-i meẕkūre Şa‘bān’ın-

da Bāyezīd Efendi  yirine1 Ḫadīce Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. 

Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ṣafvetī Meḥemmed Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da 

ferş-i seccāde-i ifāde eyleyüp altmış bir Şa‘bān’ında Ḫˇāce Fesād-zāde Sey-

yid Aḥmed Efendi  yirine Süleymāniyye  Medreseleri’nüñ biriyle talṭīf, altmış 

iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefleri Ṣafvetī Efendi yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf 

olınmışlar idi. Altmış üç Şevvāl’inde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi 

tevḳītiyle Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsına 

naḳlle ta‘ẓīm ve yirleriyle ‘Uşşāḳī-zāde Faṣīḥī Meḥemmed Efendi  tekrīm olın-

dılar. Altmış dört Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi 

tevḳītiyle munfaṣıl ve yirlerine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳāḍīsi Şa‘rānī-zāde Meḥemmed 

Efendi  vāṣıl ve anlaruñ yirine Bahāyī Birāderi Aḥmed Efendi  nā’il oldı2. Altmış 

1 S 143b.

2 oldı H: oldılar S.
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altı Rebī‘ü’l-evvel’inde kevkeb-i zindegānīsi ġārib ve ġażāl-i rūḥı vaḥşetgāh-ı 

dünyādan hārib oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm gül-deste-bend-i ḥadā’iḳ-ı ‘ulūm, her fende māhir, bi-

taḫṣīṣ fünūn-ı edebiyyede müstaḥżır, kerīmü’l-ḫiṣāl, pesendīde-fi‘āl idi.

el-‘Ālim el-Fāżıl Monlā Çelebi 

el-Mevlā el-fāżıl ve’l-üstādi’l-kāmil ‘Alī el-Āmidī. Ẕāt-ı keẟīrü’l-berekā-

tı cevāhir-i zevāhir-i ‘ilm ü ‘irfāna kān ve bī-şümār aṣḥāb-ı feżā’il ü ma‘ārife 

maḥall ü mekān olan şehr-i Āmid ’den ẓuhūr ve miyān-ı enāmda “Monlā Çele-

bi”  dimekle meşhūr olmışlar idi. Vāṣıl-ı rütbe-i isti‘dād ve nā’il-i derece-i ‘aḳl-ı 

müstefād olduḳda efāżıl-ı ‘aṣrdan Mevlānā Çelebi  ve Ḥüseyn-i Ḫalḫālī med-

rese-i ifāde lerinde istifāża-i envār-ı feżā’il [134a] ü kemāl ve istifāde-i re’sü’l-

māl-i mekārim-i ḫiṣāl birle taḥṣīl-i envā‘-ı ‘ulūm ve tekmīl-i mebānī-i manṭūḳ 

u mefhūm itdükden ṣoñra sābıḳu’t-terceme Rūmiyye şeyḫi Seyyid Maḥmūd 

Efendi ’ye dāmād olmaġın enfās-ı şerīfelerinden istimdād ile ol diyārda basṭ-ı 

ḫˇān-ı ḥaḳā’iḳ-güsterī ve füyūżāt-ı ifādelerin fuḳarā-yı ṭullāba baḫş-ı kalenderī 

itmişler idi. Ṣīt-i iştihārları ‘ālem-gīr ve ṣadā-yı fażīletleri ṣabā-mesīr olmaġın 

ṣāḥib-ḳırān-ı zamān, fermān-fermā-yı cihān, merḥūm u maġfūrun leh Sulṭān 

Murād Ḫān  ḥażretleri sefer-i Baġdād ’dan ḳufūlllerinde naẓar-ı iksīr-eẟerleriyle 

maġbūṭ u maḥṣūdü’l-aḳrān ve şekker-i mükerrer-i luṭf u iḥsān-ı şāh-ı cihānla 

ṭūṭī-i şīrīn-zebān ve gül-i ṣad berg-i in‘ām-ı sulṭān-ı zamānla bülbül-i hezār-

destān olaraḳ semend-i ‘azīmeti Dārü’s-salṭana  cānibine ‘inān-rīz olduḳlarında 

fi’l-ḥāl bā-ḫaṭṭ-ı pādişāh-ı hümāyūn-ı sa‘ādet-maḳrūn müstaḳillen mülāzemet-

le teşrīf ve der-‘aḳab biñ ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥamdī Meḥemmed Efendi  

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle talṭīf olındı. Ḳırḳ ṭoḳuz Receb’inde Hā-

bīl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’sleri olan Diyārbekr  ḳażāsı iḥsān 

olınup elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Elli üç Şa‘bān’ında ḫalefleri ‘Oẟmān-zāde Efendi  yirine ẟā-

niyen ḳażā-yı meẕkūra i‘āde olındılar. Elli dört Ṣafer’inde ‘azl ve yirlerine Öre-

ke Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Kirli Ḫānım-zāde 

Ḥasan Efendi  yirine ḳażā-yı behcet-feżā-yı Ḥalebü’ş-şehbā ’ya şehbāl-i himmet 

açdılar. Sene-i meẕkūre Receb’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine 

ẟāliẟen manṣıb-ı sābıḳları olan Diyārbekr ḳażāsına naḳl ü taḥvīl ve yirleriyle 
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Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  tebcīl olındı. Elli yedi Ṣafer’inde mun-

faṣıl ve yirlerine Vānī Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış bir Muḥarrem’inde 

Bosnevī Süleymān1 Efendi  yirine Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażāsıyla ber-murād 

olmışlar idi. Altmış iki Şa‘bān’ında müteḳā‘id ve yirlerine ḫalefleri Vānī Efen-

di müteṣā‘id oldı. Altmış beş Ramażān’ında ‘İzzetī Meḥemmed Efendi  yirine 

Şām-ı şeref-encām  ḳażāsıyla vāṣıl-ı kām olup ol maḳām-ı cennet-meşāmda 

müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām iken biñ altmış altı Cumāde’l-ūlā’sında:

Mıṣrā‘

Şehr-i Şām’uñ bāġ-ı ḫuld altında yā üstindedür 

mażmūnı üzere seyr-i cināna ṭalebkār olup rūḥ-ı revānı a‘lā-yı ‘illiyyīne güẕār 

ve cism-i ḫākī-i nā-tüvānı Sināniyye  nām maḥal zīr-i zemīninde ḳarār eyledük-

de manṣıb-ı maḥlūle Ḥaleb  ḳāḍīsi Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  menḳūl ve 

anlaruñ yirlerine Şirvānī Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı.

Mevlānā-yı sālifü’l-beyān eskenehu’llāhu fī-ġurefi’l-cinān,2 ‘allāme-i ‘ālem-i 

‘ilm ü ḥikem, bi-taḫṣīṣ fünūn-ı ‘aḳliyyede ‘alem, sīne-i bī-kīnesi maḫzen-i envā‘-ı 

cevāhir-i fażl u kemāl ve südde-i Sidre-miẟāli menba‘-ı feżā’il ü efḍāl, ṣuver-i 

ḥaḳā’iḳ u ‘ulūm3 ṣafḥa-i ḫāṭırlarında mersūm olduġından mā‘adā ārif-i seyr-i 

ẟevābit ü seyyār, vāḳıf-ı daḳa’iḳ-ı evżā‘-ı felek-i devvār, zübde-i aṣḥāb-ı hey’et 

ü tencīm, muḥallil-i rumūz-ı ṣaḥā’if-i zīc ü taḳvīm, efrād-ı ‘ulemādan ma‘dūd, 

ferīde-i ṣadef-i vücūd, evḳātı tedrīs ü ‘ibādete maṣrūf, ṣalāḥ-ı ḥālle mevṣūf, ‘ābid 

ü zāhid, mü’min ü müteheccid idi ve bi’l-cümle mecmū‘-ı fażl u kemāli nūr-ı 

āftāb-ı meġārib ü meşārıḳ gibi lāmi‘ ü şāriḳ olup her fende cihānuñ vaḥīdi ve 

her ‘ilmde zamānuñ ferīdi olduġı bilā-reyb ve lā-ḫilāf imżā-yāfte-i ehl-i inṣāf idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden kendüler cem‘ ü taḥrīr itdüklerinden meşhūr olan 

ancaḳ iki ḳıṭ‘a risāledür ki biri ibtidā pādişāh-ı Cem-nişān Sulṭān Murād Ḫān  

ḥażretlerinüñ emr-i vācibü’l-‘iẕ‘ānıyla hey’et ü hendese ve manṭıḳ u me‘ānī vü 

beyān ve fıḳh u ḥadīẟ ü tefsīrden tertīb-i muḥarrer birer mes’eleyi müştemil 

risāle, ikincisi risāle-i meẕkūreye cevāb maḳāmında ‘ulemā-yı Rūm’uñ risālele-

rine naẓar u baḥẟi mutażammın risāledür. Lākin ibtidā-yı ḥāllerinden intiḳāl-

1 S 144a.

2 “Allah onu cennet odalarına yerleştirsin.”

3 ‘ulūm H: ‘ilm S.
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lerine gelince [134b] müṭāla‘a vü müẕākere itdükleri kütübüñ zeyl ü havāmi-

şinde olan āẟār-ı ḳalemleri cem‘ ü tertīb olınsa niçe şürūḥ u ḥavāş peydā olurdı. 

Ḥattā telāmiẕelerinden ba‘ż hendesede Ḳāḍī-zāde-i Rūmī  üzerine ve hey’etde 

bir Bīrcendīsi  üzerine ‘uḳde-güşā-yı nüket ü me‘ānī olan kelām-ı dürer-bārların 

cem‘ ü tedvīn eyleyüp birer müstaḳil eser-i celīl olmışdur. 

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh.1 

Ṣāḥibü’t-teṣānīf Mevlānā Meḥemmed Sırrī’d-dīn 

el-Mevlā Meḥemmed Sırrī’d-dīn ibn İbrāhīm . Ẕāt-ı ma‘ālī-ṣıfātı diyār-ı Mıṣ-

riyye’den bedīdār ve “İbnü’ṣ-ṣāni‘ es-Sırrī” ‘unvānıyla şöhret-şi‘ār olmışlar idi. 

Vālidleri tüccār-ı ẕevī’l-iḳtidārdan olmaġla vālid-i mācidlerinden emvāl-i keẟīre 

intiḳāl itmiş iken reh-ber-i tevfīḳ-ı Ḫudā ile taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle ‘āzim ve 

kesb-i ma‘ārif ü efḍāle cāzim olup ‘ulemā-yı ‘aṣrından Ebū Bekr-i Şünūvānī ’den 

tekmīl-i ‘ulūm, ba‘dehu Paşa-zāde Ḥüseyn Efendi ’den tetmīm-i ādāb u rüsūm 

itdükden ṣoñra ol beldede vāḳı‘a Süleymāniyye  ve sā’ir medārisde bāsıṭ-ı sec-

cāde-i ifāde ve gevher-niẟār-ı taḥḳīḳ u icāde olup niçe ṭālibānı irşād ve sevḳ-ı 

ṭarīḳ-ı reşād ile meşġūl oldılar. Biñ elli beş tārīḫinde Mu‘īd Aḥmed Efendi  

şeyḫü’l-İslām olduḳda ba‘ż-ı meṭālib-i dünyevīye neyl ārzūsıyla dārü’l-mülk-i 

İstanbul ’a vāṣıl ve anlardan Ḳuds-i Şerīf  pāyesine nā’il olup2 bilā-hemm ü lā-e-

lem merzūḳ u muġtenem olduḳları ḥālde Ḳāhire -i ṭāhireye ‘azīmet ve on yıl-

dan mütecāviz mu‘tād-ı sābıḳ üzre ifāde vü ta‘lime müdāvemet üzre iken biñ 

altmış altı Cumāde’l-āḫire’sinde intiḳāl ve dārü’l-ḫulūde isti‘cāl eyledi.

Mevlānā-yı sālifü’l-beyān ser-çeşme-i fażl u ‘irfān, ‘umde-i ‘ulemā-yı evlād-ı 

‘Arab, maḫzen-i cevāhir-i ‘ilm ü edeb, ṣalāḥ-ı ḥālle me’lūf, evḳātı müṭāla‘a vü 

‘ibādete maṣrūf, benī nev‘i beyninde neẓāfet-i libās ile mümtāz ve vecāhet-i 

şekl ile ser-efrāz, ḫoş-ṣoḥbet, ṣāfī-ṭaviyyet idi.

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Hidāye  ‘İnāyesi’ne ve Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i Miftāḥ ’ı-
na ve Ḳāḍī Beyżāvī ’ye ve uṣūl-i ḥadīẟden İbn Ḥacer ‘Asḳalānī ’nüñ Nuḫbetü’l-fi-
ker Şerḥi ’ne ḥāşiyeleri ve ṣan‘at-ı müşkile beyānında müstaḳil risāleleri vardur. 

Her biri müfīd ve mürşid-i müstefīd eẟerdür. 

1 “Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun.”

2 S 144b.
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Nūḥ Efendi 

el-Mevlā Nūḥ Efendi. Naḳd-i vaḳt-i ‘ömr-i ‘azīzin ṣarf-ı kālā-yı isti‘dād 

eyleyüp ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ birinden mülāzım ve ba‘ż-ı medārisde müdāreseye 

müdāvim olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ elli ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳulaḳ Şeyḫ-zāde Seyyid Muṣṭafā 

Efendi  yirine Temürḳapu ’da vāḳı‘a Aḥmed Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Altmış iki 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde yirinde ḥareket-i miẟliyye i‘tibār olınup altmış üç Ramażān’ın-

da Müvezzi‘ Aḥmed Efendi  yirine ẞāniye-i Ḫusrev Ketḫudā Medresesi  virilmiş 

idi. Altmış altı Cumāde’l-āḫire’sinde ders ü devri tamām ve ravża-i Rıḍvān’a 

ḫırām eyleyüp medrese-i maḥlūlesi Hābīl-zāde ‘Ömer Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı mezbūruñ aḥvāli ancaḳ bu mertebeye maḳṣūrdur.

‘Abdu’r-raḥmān el-Kürdī 

el-Mevlā el-fāżıl ve’n-niḥrīri’l-kāmil ‘Abdu’r-raḥmān bin İbrāhīm el-Kürdī  

eṣ-Ṣıhrānī eş-Şāfi‘ī. Neyyir-i ḫayyir-i ẕāt-ı güzīni diyār-ı Kürdistān ’da ḳaṣaba-i 

Ṣıhrān’dan ẓuhūr ve ġurre-i cebīn-i isti‘dādı āftāb-ı ‘ināyet-i ezeliyyeden is-

tifāża-i pertev-i şu‘ūr idüp vāṣıl-ı rütbe-i isti‘dād ve nā’il-i derece-i ‘aḳl-ı müs-

tefād olduḳda efḍal-i fużalā-yı zamān olan sābıḳu’ẕ-ẕikr Āmidī Monlā Çelebi 

pīşgāhında taḥṣīl-i feżā’il itdükden ṣoñra tedrīs ü ifāde ile meşġūl olmışlar idi. 

Ṣīt-i iştihārları ‘ālem-gīr olmaġın ṭaraf-ı salṭanatdan Diyārbekr  fetvāsı żamī-

mesiyle belde-i merḳūmede vāḳı‘a Mes‘ūdiyye Medresesi  ile tevḳīr olınmışlar 

idi. Bu ḥāl üzere efḍal-i bāḳıyyāt-ı ṣāliḥāt ve aḥsen-i ṭā‘āt ü ḫayrāt olan neşr-i 

‘ulūm-ı dīniyye ve ināre-i envār-ı mihr-i āẟār-ı yaḳīniyye ve sā’ir ṭā‘āt-ı seniyye-i 

rażiyye ve i‘māl-i [135a] marżiyye ile güẕārende-i evḳāt iken biñ altmış altı 

Cumāde’l-āḫire’sinde serv-miẟāl gülşen-i cihāndan keşīde-dāmen olup ṣarṣar-ı 

tünd-bād-ı fenā berg ü bār-ı vücūdın mütevārī-i ḫāk-i ḫafā ḳıldı. 

Ol monlā-yı fā’iḳu’l-aḳrān nādire-i devr-i zamān, keşşāf-ı müşkilāt-ı ḥaḳā’iḳ, 

ḥallāl-i mu‘ḍilāt-ı deḳā’iḳ, ḥāvī-i ma‘ārif ü kemālāt-ı vehbī, cāmi‘-i ‘ulūm-ı fıṭrī vü 

kesbī, riyāż-ı ḳalb-i ma‘ārif-āyātı reşeḥāt-ı seḥāb-ı kemālāt ile tāze vü ter ve devḥa-i 

dil ü cānı eẟmār-ı fünūn-ı gūn-ā-gūn ile pür-bār u ber, siyyemā ‘ulūm-ı ḥikemiyye 

bi-taḫṣīṣ fünūn-ı riyāżiyyede Cemşīd-i zamān ve Arisṭo-yı cihān ve bi’l-cümle 

‘ulūm-ı külliyye ve ma‘ārif-i cüz’iyyede māhir ve ‘adīl ü naẓīri nādir idi. 
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Āẟārlarından tedrīs itdügi kütüb ḥavāşīsi dest-i ḫaṭlarıyla muḥaşşā olmaġla 

ta‘līḳāt-ı laṭīfesi āfāḳa münteşir ve āftāb-ı ‘ālem-tāb gibi eṭrāf u eknāfda müş-

tehirdür ve ba‘ż-ı kütübe olan1 taḥrīrātı cem‘ ü tedvīn olınup müntefa‘un bih 

eẟer-i dil-firīb olmışdur. Bunlardan mā‘adā ba‘ż-ı mebāḥiẟe müstaḳil resā’ili 

vardur. 

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh raḥmeten vāsi‘aten.2 

el-Üstādü’l-a‘ẓam Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

el-Mevlā el-fāżıl Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’r-raḥīm bin Meḥemmed . Kümmel-i 

erbāb-ı ‘ulūm ve ḳıdve-i aṣḥāb-ı fünūn u ruḳūmdan ser-āmed-i aṣḥāb-ı fażl 

u ‘irfān, ser-defter-i erbāb-ı ẕevḳ u iẕ‘ān, destgāh-ı ifādenüñ ‘allāme-i erc-

mendi Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  ḫıdmetleridür. Ẕāt-ı feżā’il-simātı 

mihr-i sipihr-i ma‘ārif ve bedr-i menzil-i leṭā’if gibi şehr-i Adana ’dan ṭāli‘ ve ol 

maşrıḳ-ı kemālden şāriḳ ü lāmi‘ olup belde-i merḳūme ‘ulemāsından taḥṣīl-i 

niṣāb-ı istiḥḳāḳ ve ṭalebe-i ‘ilme iltiḥāḳ idüp ‘azm-i ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ulūm 

ve devr-i mecālis-i ādāb u rüsūm itdükde Aḥmed-i Mincel  ve Ḥüseyn-i Ḫalḫālī  

ve Ṣadrü’d-dīn-zāde  dārü’l-ifādelerine müdāvim ve kemā-hüve-ḥaḳḳıhā ḫıd-

metlerinde ḳā’im olup ṣadā-yı nevbet-i iştihārı ‘ālem-gīr ve ṭanīn-endāz-ı mesā-

mi‘-i ṣaġīr ü kebīr olduḳdan ṣoñra ṣudūr-ı devlet-i Sulṭān Aḥmed Ḫānī’den 

tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Ḫˇāce-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  āsitānesine 

ittiṣāl ile ser-efrāz ve maḫdūm-ı feżā’il-mevsūmı Bahāyī Meḥemmed Efendi  

ḫˇācelıġıyla mümtāz olmışlar idi. Müşārun ileyh ‘Abdü’l-‘azīz Efendi ḫıdmet-

lerinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl iken biñ yigirmi ṭoḳuz 

Ṣafer’inde Dāmād-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi  ile 

kām-revā, otuz bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Kevākibī-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Ḥāfıẓ 

Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā oldılar. Otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Vardarī 

Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi ’ne ḫırām, otuz 

altı Ramażān’ında Teẕkireci İbrāhīm Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine 

ḳıyām eylediler. Otuz sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  yirine Gev-

her Ḫān Sulṭān Medresesi ’ne sāye ṣalup ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Alī Çe-

1 S 145a.

2 “Allah’ın rahmeti en geniş şekilde onun üzerine olsun.” 
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lebi-zāde ‘Alī Efendi  yirine Ayaṣofıyya-i Ḳadīm Medresesi  ile ta‘ẓīm olındılar. 

Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Kebīrī Meḥemmed Efendi  yirine1 Süleymāniyye 

Medreseleri ’nüñ biriyle terfī‘, ḳırḳ üç Ramażān’ında selef-i sālifleri Dāmād-zā-

de Efendi yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmetiyle tevḳī‘ olınmışlar idi. Pādişāh-ı 

cihān Sulṭān Murād Ḫān ḥażretlerinüñ tevcīh-i menāṣıbdan men‘leri eẟnā-

sına müṣādif olmaġın beş seneye ḳarīb ol belde ḥükūmetiyle ārām eyleyüp 

ḳırḳ sekiz Receb’inde İstanbul  pāyesi żamīmesiyle Şa‘rāvī ‘Abdü’r-raḥīm Efen-

di  maḥlūlinden Sulṭān Aḥmed Ḫān Medresesi  ile ‘alā-ṭarīḳı’t-teḳā‘üd ikrām 

olınduḳlarında yirleri Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi ’ye in‘ām olındı. Ḳırḳ 

ṭoḳuz Şevvāl’inde Kürd Ḳāsım Efendi  yirine bi’l-fi‘l Dārü’s-salṭanati’l-‘aliy-

ye  Ḳosṭanṭıniyye tü’l-maḥmiyye ḥükūmeti tefvīż olınup medreseleri İmām-ı 

Sulṭānī Şāmī Ḥüseyn Efendi ’ye tevcīh olındı. [135b] Elli bir Cumāde’l-ūlā’sın-

da Mu‘īd Aḥmed Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Anaṭolı  ṣadāretine naḳl ü taḥvīl 

ve yirleriyle Nā’ib Meḥemmed Efendi  tebcīl olındı. Elli dört Rebī‘ü’l-evvel’inde 

ma‘zūl ve yirlerine Ġalaṭa  ḳāḍīsi Cinci Ḥüseyn Efendi  menḳūl, anlaruñ yiri-

ne Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre 

Şa‘bān’ında maḥfūẓu’l-lisān olmaduḳları ecilden masḳaṭ-ı re’sleri olan Adana  

ḳażāsı ḥükūmetiyle2 ol diyāra nefy ü iclā olındılar. Elli beş Şevvāl’inde Ḳara 

Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  def‘a-i ūlāsı yirine murabba‘-nişīn-i ṣadāret-i 

Rūm  ve nā’il-i müntehiyyü’l-merūm olmışlar idi. Elli altı Receb’inde munfaṣıl 

ve maḳām-ı ḥükūmetlerine Anaṭolı ṣadrı  Bahāyī Meḥemmed Efendi  vāṣıl, an-

laruñ yirine ẟāniyen Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  nā’il oldı.3 Elli yedi 

Rebī‘ü’l-evvel’inde selef-i sālifleri Mu‘īd Aḥmed Efendi maḥlūlinden emr-i 

‘azīm-i fetvāya ḳıyām itmişler idi. Elli ṭoḳuz Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine ḫa-

lefleri Bahāyī Efendi mevṣūl oldı. Bunlar deryādan ḥacc-ı Beytu’llāhi’l-Ḥarām  

ve ziyāret-i ravża-i seyyidü’l-enām ‘aleyhi’ṣ-ṣalāti ve’s-selām4 niyyeti ile me’mū-

ren Mıṣr-ı Ḳāhire ’ye ‘azīmet itdiler. Ba‘de edā’i’l-menāsik ṭarīḳ-ı ‘avde sālik 

olup ḳaṭ‘-ı menāzil ve ṭayy-ı merāḥil iderek Şām-ı dārü’s-selāma vuṣūllerinden 

ṣoñra altmış Rebī‘ü’l-evvel’inde Celeb Mūsā Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażā-

sıyla teşrīf olındılar. Altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde munfaṣıl ve yirlerine Ṣaf-

1 yirine H: -S.

2 S 145b.

3 oldı H: oldılar S.

4 “Salât ve selâm onun üzerine olsun.”



740 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

vetī Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Bunlar sene-i mezbūre Şa‘bān’ında Burusa  

cānibinden İstanbul ’a duḫūllerinden ṣoñra sene-i merḳūme Şevvāl’inde Emīnī 

Meḥemmed Efendi  yirine Belġrad ḳażāsı ḥükūmeti  fetvāsı żamīmesiyle tefvīż 

olındı. Bu ḥāl üzere ḳażā-yı meẕkūrda seccāde-nişīn-i ḥükūmet iken biñ altmış  

altı Şa‘bān’ında dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet eyleyüp ol bel-

dede medfūn ve nişāngāh-ı tīr-i du‘ā-yı ehl-i derūn oldı. Maḥlūl olan ḳażā-yı 

meẕkūr ber-vech-i mevleviyyet Kūsec ‘Alī Efendi ’ye ‘ināyet olındı.

Mevlānā-yı sālifü’l-beyān ṣubbet ‘aleyhi sicālü’l-ġufrān,1 deryā-yı fesīḥü’l-

ircā-yı ‘ulūm, şemşīr-i mū-şikāf-ı deḳā’iḳ-ı manṭūḳ u mefhūm, baḥḥāẟ-ı 

muḥaḳḳiḳ, muḥiḳḳ u müdeḳḳiḳ, mütedeyyin ü müteşerri‘, mutaṣallib ü mü-

teverri‘, mā-lā-ya‘nīden mu‘riż, meşāġil-i nāfi‘aya mütemaḥḥıż, ‘ulūm-ı ‘aḳliy-

ye vü fünūn-ı naḳliyyede vāṣıl-ı rütbe-i ‘ālü’l-‘āl ve rāfi‘-i rāyet-i fażl u kemāl 

olup ibtidā-yı ẓuhūrlarından iltiḥāḳ-ı ehl-i2 ḳubūr idince bāb-ı sa‘ādet-me’āb-ı 

ifādeleri güşāde olmaġla ṭālibān-ı zamānuñ üstādı ve mu‘allim-i rāh-ı reşādı 

olmışlar idi. ‘Ale’l-ḫuṣūṣ yümn-i ta‘līm ü terbiyetleriyle niçe maḫādīm-i ‘aṣ-

ruñ nihāl-i istīḫāli ser-sebz ü ḫurrem olmaġla “Ḫˇāce ‘Abdü’r-raḥīm Efendi”  

dimekle mu‘allem ḳılınmış idi. Fi’l-ḥaḳīḳa üslūb-ı taḥḳīḳda nādire-i edvār ve 

ferīde-i ṣadef-i rūzgār idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Monlā Çelebi  merḥūmuñ Enmūzecü’l-‘ulūm ’ın-

da īrād itdügi mebāḥiẟe ṭaraf-ı pādişāhīden me’mūren cevāb u ecvibeye īrādı 

müştemil risāle-i laṭīfe taḥrīr ve merḥūm-ı mezbūruñ tertībin ḳalb ü taġyīr ve 

düşdükce i‘tirāżāta telmīḥ-i dil-peẕīr eylemişlerdür ve evā’il-i ḥāllerinde ba‘ż-ı 

maḥalle risāle yazduḳları daḫı mesmū‘dur.

Aṣam Teẕkireci Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Ḳasṭamonı  eṭrāfından nümāyān ve eyyām-ı cüvānīde 

dārü’l-mülk-i İstanbul ’a revān olup ṭarīḳ-ı ‘ilme sālik ve meleke-i isti‘dāda mālik 

olduḳda ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i 

medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ elli dört Ṣafer’inde Nev‘ī-zāde Efendi Maḫdūmı Meḥemmed Efendi  yirine 

Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler idi. 

1 “Merhamet kovaları onun üzerine dökülsün.”

2 ehl-i H: -S.
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Elli yedi Şa‘bān’ında Ḥālıcı-zāde Aḥmed Efendi  yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān 

[136a] Paşa Medresesi ’ne ḥareketle kām-revā, elli ṭoḳuz1 Cumāde’l-ūlā’sında 

Ḳapucı-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. 

Altmış bir Şa‘bān’ında Üsküdarī Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den 

birine i‘tilā, altmış iki Muḥarrem’inde Monlā Aḥmed-zāde Enes Efendi  yirine 

Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi ’ne irtiḳā eylediler. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Kürd 

‘Abdu’llāh Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, altmış beş Re-

bī‘ü’l-evvel’inde Çeşmī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  maḥlūlinden Ayaṣofıyya 

Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Ol buḳ‘a-i mübārekede seccāde-nişīn-i dirāset 

iken almış altı Ramażān’ında dār-ı ‘uḳbāya rıḥlet ve ‘īdgāh-ı ervāḥa ‘azīmet 

itdüklerinde medrese-i maḥlūlesiyle Kürd İsḥāḳ Efendi  kesb-i rif‘at eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr fünūn-ı mütedāvilede müşāreket-i emẟālle meẕkūr, 

‘ilm-i fıḳha etemm-i intisābı ve ‘iffet ü nezāhetden vāye-i niṣābı olmaġın 

Şeyḫü’l-İslām Ebū Sa‘īd Efendi  fetvā muḳābelecisi ḫıdmetinde istiḫdām buyu-

rup ve Cinci Ḥüseyn Efendi ’ye daḫı ṣadāretinde teẕkireci olmışlar idi.

Ḳuṭb İbrāhīm Efendi 

el-Mevlā İbrāhīm. Kerkezī’dür.2 “Ḳuṭb İbrāhīm Efendi”  dimekle meşhūr ve 

eczā-yı ta‘rīfi bu mertebeye maḳṣūr oldı. Sa‘y-i vecd-i bī-kerān ile taḥṣīl-i ‘ilm 

ü ‘irfān eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Es‘ad Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı 

sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilme ‘āzim olduḳdan ṣoñra devr-i medāris-i ‘ilmiyye iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl iken Ġalaṭa Sarāyı ’nda mürebbī-i ġılmān ve mu‘allim-i 

ḫuddām-ı pādişāh-ı zamān ta‘yīn olınmış idi. Ba‘de zamān fetvāsı żamīmesiyle 

Aġrus Medresesi  iḥsān olınup biñ otuz altı Muḥarrem’inde Ḳabaṣaḳal Muṣṭafā 

Efendi  maḥlūlinden Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı iḥsān olındı. Otuz yedi Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde ma‘zūl ve yirlerine ‘Abdü’l-ḥalīm3 Efendi mevṣūl oldı. Otuz ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Kirli Maḥmūd Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı tevcīh olınup ḳırḳ 

Ẕi’l-ḥicce’sinde munfaṣıl ve yirlerine Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  vāṣıl 

oldı. Ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳara Mūsā Efendi  arpalıġı olan Mar‘aş  ḳażāsı 

ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Mar‘aşī ‘Alī 

1 S 146a.

2 Kerkezī’dür H: Gergerī’dür S.

3 ‘Abdü’l-ḥalīm H: ‘Abdü’l-celīl S.
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Efendi  vaṣl olındı. Ba‘dehu iki def‘a ‘Ayntāb  ḳażāsında icrā-yı aḥkām-ı şer‘iyye 

eyledükden ṣoñra altmış Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḥelvācı-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Kütāhiyye  ḳażāsı ‘ināyet olındı. Altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde ‘azl olınup yir-

leri ẟāniyen Bosnevī ‘Abdu’llāh Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış iki Ramażān’ın-

da Mu‘īd-zāde Maḥmūd Efendi  yirine ẟāniyen Mar‘aş  ḳażāsı virilüp altmış üç 

Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine Başmaḳcı-zāde Nūḥ Efendi  mevṣūl oldı. Alt-

mış beş Cumāde’l-āḫire’sinde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳī-

tiyle İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla teşrīf 

olınup altmış altı Ramażān’ında ‘ālem-i āḫirete intiḳāl ve dārü’n-na‘īme isti‘cāl 

eyledüklerinde manṣıb-ı münḥal ẟāniyen Seyrek-zāde Seyyid ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi  virildi.

Mevlānā-yı merḳūm zühd ü ṣalāḥ ile mevsūm, pīr-i nūrānī-i mu‘ammer, 

‘iffet ü nezāhet ile muḫammer idi. 

Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi 

el-Mevlā Mes‘ūd ibnü’l-mevlā Muṣṭafā. Tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr 

olup biñ on altı senesi ḫilālinde Sulṭān Süleymān Ḫān Türbesi  ḫaṭīresinde 

mütevārī-i mezār-ı pür-envār1 ve ġavṭa-zen-i deryā-yı raḥmet-i Perverdigār 

olan mu‘allim-i cenāb-ı Aḥmed Ḫānī ve ṣadru’ṣ-ṣudūr-ı ‘ulemā’ü’l-mülk-i 

‘Oẟmānī Aydınī Muṣṭafā Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi ve ānifen 

tercemesi sebḳ iden Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi ’nüñ birāder-i kihter-i ḫıredmendi 

Şeyḫü’l-İslām Mes‘ūd Efendi’dür. [136b] Terbiyet-i peder-i vālā-güherleriyle 

neşv ü nemā ve āb-yārī-i feyż-i Ḫudā-dād ile keşīde-bālā olup biñ yigirmi se-

kiz Ṣafer’inde Şeyḫü’l-İslām ve re’īsü’l-‘ulemā’i’l-a‘lām Es‘ad Efendi ḥażretle-

rinüñ Sulṭān Bāyezīd Medresesi  i‘ādesinden şeref-i mülāzemetlerine nā’il ve 

evvelīn-i āmāle vāṣıl oldılar. Ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Şāh 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup otuz bir Şa‘bān’ında Merre Ḥüseyn Paşa ’nuñ 

ṣadāret-i ‘uẓmādan infiṣāli bunlaruñ daḫı ‘azline bā‘iẟ olup medreseleri Baba 

Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı.  Otuz üç Cumāde’l-ūlā’sında 

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān 

eyleyüp otuz beş Ramażān’ında Fażlī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ bi-

1 S 146b.
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rine sāye ṣalup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine ẟāniyen medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle daḫı naḳl olındılar.1 Otuz yedi 

Şa‘bān’ında selefi yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile ḳadr ü menziletleri mezīd 

oldı. Otuz sekiz Şevvāl’inde Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḥażret-i 

Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  ile tekrīm, ḳırḳ Ramażān’ında birāder-i mih-

terleri ‘Alī Efendi  yirine Süleymāniyye medārisi nüñ biriyle ta‘ẓīm olınmışlar 

idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine Ḥale-

bü’ş-şehbā  ḳażasına şehbāl-i himmet açdılar. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Bahāyī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli Şevvāl’inde Re’ī-

sü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsı tevcīh olınduḳda ḳabūl 

itmemeleriyle Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi ’ye virilüp bunlar ṣıfru’l-yed 

ma‘zūl ḳaldılar. Elli iki Cumāde’l-ūlā’sında ḫalefleri Yavuz-zāde Efendi yirine 

maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsı mecrā-yı zülāl-i ḥükm-i imzāları oldı. Sene-i meẕkūre 

Şa‘bān’ında belde-i meẕkūrede vāḳı‘a muḥdeẟ kenīseleri ḳal‘a mübāşeret itme-

si fitne-i ‘aẓīmeye bā‘iẟ olmaġla ḳable tekmīli’l-müddeti’l-‘örfiyye ‘azl olınup 

yirlerine Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  vaṣl olındı. Ba‘de eyyām Ḥamdī 

Meḥemmed Efendi  ber-vech-i mevleviyyet mutaṣarrıf olduġı Gümülcine  ve 

Yeñice-i Ḳaraṣu  ḳażāları arpalıḳ virilüp elli dört Ẕi’l-ḥicce’sinde Rūmili pāyesi  

żamīmesiyle ikrām olındılar. Elli beş Şevvāl’inde ‘Acem Meḥemmed Efendi  

yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  virildükde ḳabūl itmeyüp ‘azl iḫ-

tiyār itmeleriyle arpalıḳlarıyla ibḳā olınduḳlarında manṣıb-ı meẕkūre Üskü-

dar  ḳāḍīsi Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  naḳl olınup anlaruñ yiri İstanbul ’dan 

ma‘zūl Bahāyī Meḥemmed Efendi’ye arpalıḳ virildi. Altmış bir Ramażān’ında 

Bosnevī Şa‘bān Efendi  yirine Anaṭolı ṣadrı  ile bülend-ḳadr oldılar. Arpalıḳ-

ları seleflerine virildi. Altmış iki Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine ṣadāret-i 

Rūm ’dan müteḳā‘id Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı.2 Bunlara Ḥüsām-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  üzerinden Ṭırnova 3 ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları arpalıḳ virildi. 

Altmış beş Ramażān’ında arpalıḳları Bahāyī Birāderi Aḥmed Efendi  manṣıbı 

olan Ġalaṭa ḳażāsına tebdīl ve Ṭırnova ma‘a Ṣaḥrā ḳażāları ile ḫalefleri Bālī-zā-

de Muṣṭafā Efendi  tebcīl olındı. Altmış altı Cumāde’l-ūlā’sında Atmeydānı  

Vaḳ‘ası ’nda erbāb-ı cem‘iyyet iltimāslarıyla Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine 

1 S nüshası der-kenār: Bu Ṣaḥn tebdīli bir tārīḫde daḫı vāḳi‘ olmamışdur.

2 oldı H: olup S.
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emr-i ‘aẓīm-i fetvāya ḳıyām itdüklerinde Ġalaṭa ḳażāsı Bāḳī-zāde Es‘ad Efen-

di ’ye in‘ām olındı. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında ‘azlden mā‘adā maḥrūsa-i 

Burusa’ya nefy ü iclā ve ṣadr-ı fetvā Ḥanefī Meḥemmed Efendi ’ye sezā göril-

di. Sene-i merḳūme Şevvāl’inde Diyārbekr  ḳażāsı emri irsāl olınmış idi. Yollar 

maḫūf olmaġla bir bayraḳ sekbān tedārik olınması eẟnāsında ṭaraf-ı Devlet-i 

‘Aliyye’ye “Şeyḫü’l-İslām-ı [137a] sābıḳ ḫurūc içün ‘asker yazarmış.” diyü inhā 

olınmaġla ḳatli fermān olınup maḥrūsa-i merḳūme sāḥa-i şühūdında nā-bedīd 

oldı. Belde-i meẕkūrede Bıñarbaşı  nām maḥalde mütevārī-i mezār-ı pür-envār-

dur. Burusī Nācī1 Ḥüseyn Efendi  didügi tārīḫdür:

Mıṣrā‘

 Şehīd-i Ḥayy-ı vāfī Ḫˇāce-zāde2

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, şiddet ü ḥiddet ile ma‘rūf, 

ḥaḳ-gūlıġla mevṣūf, murā‘ī-i ādāb u merāsim, ḥākim ü ḥāsim idi. Eş‘ār ile şöh-

ret-şi‘ār degül iken bu maṭla‘ zāde-i ṭab‘-ı bī-hemtālarıdur:

Naẓm

Dāġlar cismümde yir yir n’ola olsa şeb-çerāġ

Her biri ruḫsāre-i dildārdan yaḳar çerāġ

Şeyḫü’l-İslām Memek-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā ibnü’l-mevlā Meḥemmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ ’den “Memek-zādelik” nemek-i iştihārı ve tercemesi 

ṣaḥā’if-i Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meḥekk-i i‘tibār bulan Amāsī Meḥemmed Efendi ’nüñ 

ferzend-i fürūzendi ve maḫdūm-ı sa‘ādetmendi Muṣṭafā Efendi’dür. Rütbe-i 

isti‘dāda nā’il ve mesned-i dāniş ü dīde vāṣıl olduḳda ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden 

iḥrāz-ı şeref-i mülāzemetle kām-revā ve medāris-i resmiyyeden zīnet-efzā olup 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz bir Receb’inde Seyyid Maḥmūd 

Efendi  yirine Tevḳī‘ī Ca‘fer Çelebi Medresesi ’ne nā’il olmışlar idi. Otuz iki 

Şevvāl’inde Ḳaramanī İbrāhīm Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  

ile tecdīd-i sürūr eyleyüp otuz altı Ramażān’ında Kürd Aḥmed Efendi  yirine 

Rüstem Paşa Medresesi ’ne vāṣıl oldılar. Otuz sekiz Şevvāl’inde Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zā-

1 Nācī S: Tācir H.

ا زاده 2   وا 
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de ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi ’nde miḥrāb-

nişīn olup ḳırḳ iki Ramażān’ında İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine 

‘Ā’işe Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde Ḥüsām-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine sāye ṣalup ḳırḳ beş 

Şa‘bān’ında selefleri Ḥüsām-zāde Efendi yirine altmışla ẟāniyen ‘Ā’işe Sulṭān 

Medresesi’ne menḳūl, elli Cumāde’l-ūlā’sında İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine Ḳalender-ḫāne dārü’l-ifādesi ne  vuṣūl bulmışlar idi. Elli bir Receb’inde 

Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ bi-

riyle talṭīf, elli iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefleri İsmā‘īl-zāde Efendi  yirine Ḳuds-i 

Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Elli dört Ṣafer’inde Teẕkireci Mūsā Efendi  yirine 

Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsına naḳlle ikrām ve yirleri Emru’llāh-zāde Meḥem-

med Efendi ’ye in‘ām olındı. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve 

yirlerine Anḳaravī Es‘ad Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli altı Şa‘bān’ında 

İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ġalaṭa 1 ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Elli 

yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Bolevī Muṣṭafā Efendi  yirine İstanbul ḳażāsına  naḳl 

ü tebdīl ve yirlerine Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  tebcīl olındı. Sene-i meẕkūre 

Şevvāl’inde munfaṣıl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed 

Efendi  vāṣıl oldı. Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde Rūmili  pāyesi żamīmesiyle 

ikrām olınup elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Ḥanefī Meḥemmed Efendi  yirine 

Anaṭolı ṣadrı  ile bülend-ḳadr olmışlar idi. Sene-i mezbūre Receb’inde ma‘zūl 

ve yirleriyle Ḳabaḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Elli 

ṭoḳuz Şevvāl’inde Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  yirine ṣadr-ı Rūm  ve 

nā’il-i müntehiyyü’l-merūm olup altmış Şevvāl’inde müteḳā‘id ve yirlerine ḫa-

lefleri Ḳabaḳulaḳ-zāde Efendi müteṣā‘id oldılar. Altmış bir Şevvāl’inde ḫalef-i 

sālifleri Bālī-zāde Efendi  üzerinden ‘Ayntāb  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olındı. Altmış 

üç Şevvāl’inde selef-i sālifleri Ḥüsām-zāde Efendi  yirine ẟāniyen cālis-i ṣadr-ı 

Rūm ve ḳāfile-sālār-ı erbāb-ı rüsūm olduḳlarında arpalıḳları Ḥasan Efen-

di-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

‘uzlet-güzīn ve yirlerine ḫalef-i sābıḳları Ḳudsī-[137b] zāde Efendi  ṣadr-nişīn 

olup bunlara ḫalefleri arpalıġı Pravadi  ḳażāsı ta‘yīn olındı. Sene-i meẕkūre 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Şeyḫü’l-İslām Ebū Sa‘īd Efendi ’den şikāyeti mutażammın ‘azl 

olınmaḳ recāsıyla cumhūr-ı ‘ulemā lisānından bir ‘arż-ı ḥāl Üsküdar  bāġçesin-

de rikāb-ı hümāyūna īṣāl olınup viren ādem ġā’ib olmaġla māh-ı mezbūruñ 

1 S 147b.
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yigirmi birinci güni Ṣadr-ı A‘ẓam Dervīş Meḥemmed Paşa  ve müftī efendi ve 

ṣadreyn efendiler ḥużūr-ı hümāyūna da‘vet ve müvācehelerinde ol ‘arż-ı ḥāl 

ḳırā’at olınduḳda şevketlü pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretleri “Elbette bunı ya-

zan her kim ise bulınup cezāları virilmek gerekdür.” diyü ṣadr-ı a‘ẓama tenbīh 

buyurmalarıyla hemān ol sā‘at teftīş olınup ‘arż-ı ḥāl-i mezbūr ṣāḥibü’t-terce-

me ile Edrine  ḳażāsından munfaṣıl Burusī Meḥemmed Efendi ’ye isnād olın-

maġla ḥaḳlarında ṣādır olan fermān-ı pādişāhī mūcibince çāvuşān-ı bī-emān 

mübāşeretiyle bunlar arpalıḳları olan Pravadi  ḳażāsına ve Burusī Meḥemmed 

Efendi  Bozcaaṭa ’ya nefy olınmışlar idi. Ba‘de’l-‘afv altmış beş Receb’inde ‘avde 

me’zūn oldılar. Altmış altı Cumāde’l-ūlā’sında Atmeydānı  Vaḳ‘ası ’nda selef-i 

sālifleri Ḥüsām-zāde Efendi Ḳuds-i Şerīf ḳażāsıyla maḳām-ı vālā-yı iftādan 

iẓhār-ı ferāġ-ı żarūrī itdüklerinde yirlerine ṣāḥibü’t-terceme ḥażretleri nā’il-i 

maḳām-ı maḥlūl olmışlar iken henüz āteş-i fitne münṭefī olmamaġla bunlar 

daḫı ber-ḳarār olmayup üç sā‘atden ṣoñra erbāb-ı cem‘iyyet ittifāḳlarıyla ‘azl 

olınduḳlarında mesned-i fetvā Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi ’ye sezā görilüp bun-

lar ḥacc-ı Beytu’llāhi’l-Ḥarām  ile me’mūr oldılar. Ḳaṭ‘-ı merāḥil-i ṭarīḳ iderek 

Ramażānoġlı Yaylası ’na vāṣıl olduḳlarında Boynıegri Meḥemmed Paşa  Şām ’dan 

vezāret ile Dārü’s-salṭana ’ya teveccühleri eẟnāsında müṣādif olmalarıyla envā‘-ı 

nüvāzişlerine maẓhar olmaġla cebr-i ḫāṭır-ı ḥazīn eyleyüp Ḥaleb ’de mekẟ ü 

ārām ve ba‘de vürūdi’l-iẕn Ḳosṭanṭıniyye  cānibine imāle-i licām itmelerin il-

tizām idicek, ber-vefḳ-ı tenbīh zimām-ı ‘azīmetlerin1 cānib-i Şehbā’ya teveccüh 

idüp ol belde-i laṭīfede dīde-güşā-yı peyām-ı ḫayr-encām iken sene-i meẕkū-

re Cumāde’l-āḫire’sinde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi2 tevḳītiyle 

Üsküdarī Muṣṭafā Efendi  yirine Mekke-i Mükerreme  ḳażāsı tevcīhiyle nefy 

olınan meşīḫat-i İslāmiyye’den munfaṣıl Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  daḫı 

Ḳurdḳulaġı  nām menzilde vezīr-i mezbūra ḳarīn olduḳda menzil-i meẕkūr-

da mekẟ ile me’mūr olmışlar idi. Sene-i merḳūme Ramażān’ında Ebū Sa‘īd 

Efendi  vaṭanlarına ‘avd ile ta‘ẓīm olınup ve Mekke  ḳażāsı tevḳīt-i mezbūr ile 

ṣāḥibü’t-terceme ḥażretlerine tevcīh olınmış iken sene-i mezbūre Şevvāl’inde 

ḫaber-i vefātı geldükde ol manṣıb-ı muvaḳḳar ẟāniyen Üsküdarī Muṣṭafā Efen-

di ’ye ibḳā vü muḳarrer ḳılındı. Belde-i meẕkūrede Anṭāḳıyyeḳapusı  ḫāricinde 

medfūndur. 

1 S 148a.
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Mevlānā-yı mezbūr taḥṣīl-i meṭālib-i dünyeviyye ile meşhūr, ‘ulemā-yı sā-

deden ma‘dūd, ḳudret ü ẟerveti memdūd idi.

Āmidī Ḥüseyn Efendi 

el-Mevlā Ḥüseyn. Belde-i Āmid’den ẓuhūr ve “Āmidī Ḥüseyn Efendi ” di-

mekle meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād ve biżā‘a-i ‘ilmiyyeye beẕl-i 

sa‘y ü üctihād itdükden ṣoñra Dārü’s-salṭanati’s-seniyye belde-i Ḳosṭanṭıniy-

ye ’ye ‘azīmet ve ba‘ż-ı ‘ulemādan iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i me-

dāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ 

altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Alī Dede-zāde Aḥmed Efendi  yirine Sittī Ḫātūn Med-

resesi  ḫāriciyle memnūn ḳılınup altmış bir Receb’inde ‘Abdü’l-muṭṭalib Efendi  

yirine Merdümiyye Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Altmış üç Şa‘bān’ında 

yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Monlā Aḥmed-zā-

de Seyyid Enes Efendi  yirine Mu‘īd Aḥmed Efendi Medresesi  ile ḳadr [138a] ü 

menziletleri mezīd oldı. Altmış altı Şevvāl’inde dār-ı beḳāya irtiḥāl ve ‘īdgāh-ı 

ervāḥa isti‘cāl itdüklerinde medrese-i maḥlūleleri Fāżıl Süleymān Efendi ’ye in-

tiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, ḫoş-ṣoḥbet, ṣāḥib-i ṭa-

bī‘at idi.

Re’īsü’l-eṭibbā Ḥammāl-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed bin Aḥmed. Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  Ḳosṭanṭıniyye-

 tü’l-maḥmiyyeden bedīdār ve “Ḥammāl-zāde Efendi” dimekle şöhret-şi‘ār ol-

mışlar idi. Taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle mecd ü sā‘ī ve ādāb-ı tekmīl-i nefsi kemā-yen-

baġī murā‘ī olup vāṣıl-ı derece-i isti‘dād ve meleke-i ‘aḳl-ı müstefād olduḳda 

‘ulemā-yı ‘aṣr mecālis-i ‘ilmiyyelerine vāṣıl ve Ḳınalı-zāde Fehmī Meḥemmed 

Efendi ’nüñ dārü’l-ifādesine dāḫil olmaġla iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı 

resmiyyeye ‘azīmet eyleyüp ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl 

ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra fenn-i celīl-i ṭıbba iştiġāl ile ṭarīḳ-ı 

ṭabābete sālik ve eṭibbā-yı ḫāṣṣa-i sulṭānī silkine münselik olmış idi. Biñ otuz 

ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳara Şükru’llāh Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı iḥsān olı-

nup ḳırḳ Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Celeb Mūsā Efendi  mevṣūl oldı. 
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Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine re’īsü’l-eṭibbā ve selefi 

mutaṣarrıf olduġı Tekfūrṭaġı  ḳażāsı arpalıġı i‘ṭā olındı. Elli yedi Ṣafer’inde ‘azl 

olınup ḫıdmet-i riyāset-i eṭibbā ‘Īsā Efendi’ye sezā görildi. Sene-i meẕkūre Re-

bī‘ü’l-evvel’inde ḫalefleri yirine ẟāniyen re’īsü’l-eṭibbā olmış iken sene-i mezbū-

re Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl ve yirlerine ẟāniyen selefleri ‘Īsā Efendi  vaṣl olındı. 

On yedi gün mürūrında yine ḫalefleri1 ‘Īsā Efendi yirine ẟāliẟen manṣıblarına 

i‘āde olındılar. Sene-i merḳūme Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine ẟāliẟen selef-

leri ‘Īsā Efendi vāṣıl olmışlar idi. İki ay mürūrında yine ḫalefleri ‘Īsā Efendi 

yirine rābi‘an ḫıdmet-i riyāset-i eṭibbāda ḳıyām eylemişler iken altıncı günde 

müteḳā‘id ve yirlerine rābi‘an selefleri ‘Īsā Efendi müteṣā‘id oldılar. Elli sekiz 

Receb’inde vāḳi‘ cülūs-ı hümūyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī’de ḫalefleri ‘Īsā 

Efendi yirine ḫāmisen riyāset-i eṭibbā ḫıdmetiyle be-kām ve Tekfūrṭaġı  ḳażāsı 

arpalıġıyla ikrām olındılar. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ 

altmış altı Şevvāl’inde ‘azm-i ‘ālem-i ‘uḳbā itdüklerinde yirlerine Ṣāliḥ Efendi  

re’īsü’l-eṭibbā olup maḥlūl olan Tekfūrṭaġı ḳażāsı arpalıḳ virildi. 

Mevlānā-yı mezbūr fenn-i celīl-i ṭıbba intisāb ile meşhūr, nīk-nefs ü ṣāfī-

fu’ād, merd-i ḳavī-i‘tiḳād, pīr-i mu‘ammer, ṣalāḥ-ı ḥālle muḫammer idi.

Vānī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Diyār-ı Vān’dan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ‘irfāndan 

istifāża‘-i nūr-ı şu‘ūr idüp vilāyeti ‘ulemāsından aḫẕ-ı vāye-i ‘ulūm ve ‘azm-i 

diyār-ı Rūm itmiş idi. ‘Alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i menāzil-i ifāde iderek ‘ulemā-yı 

kirāmuñ meclislerine vāṣıl ve şeref-i mülāzemet ile murāda nā’il olup devr-i 

medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ ḳırḳ sekiz Şa‘bān’ında Teẕkireci Mūsā Efendi  yirine Şāhḳulı Medresesi  

ḫāriciyle be-kām, elli iki Şa‘bān’ında Muṭahhar Efendi Dāmādı Aḥmed Efendi  

yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne ḥareketle nā’ilü’l-merām oldı. 

Elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Erżurūmī İbrāhīm Efendi  yirine Rūm Meḥemmed 

Paşa Medresesi ’ne dāḫil, elli dört Ṣafer’inde Bosnevī Süleymān Efendi  yirine 

Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsına vāṣıl oldılar. Elli beş Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Şāmī 

Yaḥyā Efendi  mevṣūl oldı. Elli yedi Ṣafer’inde Fāżıl Monlā Çelebi  def‘a-i ẟāliẟesi 

yirine Diyārbekr  ḳażāsı iḥsān olınmış idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl 

1 S 148b.
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ve yirlerine Ümmī İbrāhīm Efendi  vaṣl olındı. Elli ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

ḫalefleri yirine ẟāniyen Āmid  ḳażāsıyla ser-āmed olup altmış Receb’inde mun-

faṣıl ve yirlerine ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  [138b] vāṣıl oldı. Altmış 

iki Şa‘bān’ında selef-i sālifleri Monlā Çelebi yirine Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażā-

sıyla ber-murād olup altmış üç Ramażān’ında müteḳā‘id ve yirlerine Ünsī ‘Ab-

dü’l-laṭīf Efendi  müteṣā‘id oldı. Altmış altı Şevvāl’inde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı 

mün‘azil ve ‘ālem-i bāḳīye vāṣıl oldılar.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı ‘ulūm, ḫoş-fehm ü ḫoş-ṣoḥbet, 

güher-niẟār-ı nevādir-i fażl u ma‘rifet idi.

Anḳaravī Es‘ad Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed Es‘ad bin Meḥemmed . Ḫāk-i pāk-i Anḳara ’dan bedī-

dār ve “Anḳaravī Es‘ad Efendi ” dimekle şöhret-şi‘ār olmışlar idi. Ṣudūr-ı kirām-

dan Ḳara Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  āsitānesine ittisāl ile nihāl-i āmāli 

pür-berg ü bār olup ḫıdmetlerinden kā’im ve cenāblarından mülāzım olduḳ-

dan ṣoñra bi-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi Ramażān’ında Ḳara Çele-

bi-zāde Maḥmūd Efendi  yirine ‘Abdu’llāh Aġa Medresesi  ḫāricine ‘āric, yigirmi 

ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ḫayyāṭ-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ūlā-yı Ḫusrev Ketḫudā 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar1 idi. Otuz Şa‘bān’ında Ḳudsī-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile sa‘īd olup 

otuz bir Receb’inde Vaḳ‘a-i ‘Oẟmān Ḫānī  sebebiyle ‘azl olınup medreseleri Ḳa-

ramanī İbrāhīm Efendi ’ye virildi. Otuz dört Şevvāl’inde “Tūc Emīr ” dimek-

le şehīr Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Şāh-ı Ḫūbān Medresesi  iḥsān olınup 

otuz altı Ramażān’ında ‘Abdü’r-raḥīm Efendi yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi ’ne 

i‘tilā, otuz sekiz Şevvāl’inde ‘Īşī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ir-

tiḳā eylediler. Ḳırḳ Receb’inde selefleri ‘Īşī Efendi  yirine Çorlı  Medresesi’ne 

gönderilüp  sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Manṭıḳī Aḥmed Efendi  yirine Zāl 

Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görildi. Ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Dāmād-zāde 

‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  ile ta‘ẓīm, 

ḳırḳ dört Rebī‘ü’l-evvel’inde selef-i sālifleri Manṭıḳī Aḥmed Efendi  yirine Me-

dāris-i Süleymāniyye ’den biriyle tekrīm olındılar. Ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde 

1 S 149a.
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Ḥasan Ketḫudā-zāde Ḥasan Efendi  maḥlūlinden Ḥalebü’ş-şehbā ḳażāsı i‘ṭā 

olınup  ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Martolos-zāde Maḥmūd Efendi  yirine Ḳuds-i 

dārü’l-üns ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’l-

lāh Efendi  mevṣūl oldı. Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ref‘ olınup yirlerine İsmā‘īl-zāde 

Meḥemmed Efendi  terfī‘ olındı. Elli dört Cumāde’l-āḫire’sinde Memek-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsıyla ikrām olınmışlar idi. Elli 

beş Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥem-

med Efendi  mevṣūl oldı. Elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Edrine  pāyesi żamīme-

siyle Seyyid Aḥmed Efendi  üzerinden Būy-ābād  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olındı. 

Altmış bir Ṣafer’inde Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  maḥlūlinden Dārü’s-salṭana  ḳażā-

sı ḥükūmeti tefvīż olınduḳda arpalıḳları Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi ’ye 

virildi. Sene-i meẕkūre Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Bustān-zāde Meḥem-

med ‘Abdü’l-kerīm Efendi  ḥākim-i İstanbul  oldılar. Altmış iki Ramażān’ında 

Bālī-zāde1 Muṣṭafā Efendi üzerinden ẞire  ḳażāsı arpalıġı ‘ināyet olındı. Altmış 

beş Şevvāl’inde Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Emīn Efendi  yirine Anaṭolı  

ṣadrına ḳıyām eyledüklerinde arpalıḳları seleflerine in‘ām olındı. Altmış altı 

Ramażān’ında müteḳā‘id ve yirlerine Bolevī Muṣṭafā Efendi  müteṣā‘id oldı. 

Bunlara ḫalefleri üzerinden Ṭaġardı  ḳażāsı ilḥāḳıyla Dimetoḳa  arpalıġı tevcīh 

olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde irtiḥāl ve ‘ālem-i sa‘ādete isti‘cāl eyle-

düklerinde maḥlūl olan arpalıḳları Şeyḫ-zāde Meḥemmed [139a] Efendi ’ye 

intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i ‘ulemā-yı rüsūm, sāfī-derūn u pāk-nihād, 

müslim-i ḳavī-i‘tiḳād idi. 

Monlāsınuñ ṣadāreti zamānında teẕkirecilik ḫıdmetiyle kām-yāb olup cüm-

letü’l-mülk umūrı ve dil-ḫāh üzere ḫıdmet itmekle manẓūrı olmış idi. 

‘Allāme-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid ‘Abdu’llāh ibnü’l-mevlā es-Seyyid Meḥemmed Şeyḫī. 

‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemeleri bu cerīdede ẕikr 

olınan Naḳībü’l-eşrāf ‘Allāme Şeyḫī Efendi ’nüñ maḫdūm-ı ferḫunde-aḫteri 

ve ol deryā-yı fażl u ‘irfānuñ gevher-i şehvār-ı ṣāfī-cevheridür. Biñ ḳırḳ Re-

1 Bālī-zāde S: Baldır-zāde H.
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bī‘ü’l-evvel’inde ṭırāzende-i silk-i1 vücūd ve fürūzende-i şu‘ā-ı şühūd olduḳ-

larında vālid-i ‘ālī-şānlarından istifaża-i ‘ilm ü dāniş ve iktiḥāl-i kuḥlü’l-cevā-

hir-i fażl u bīniş ḳılup āheng-i murā‘at-ı merāsim-i ṭarīḳ ve devr-i menāzil-i 

ders ü taḥḳīḳ eyledükde ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Kātib ‘Alī Efendi  yirine Monlā 

Şeref Medresesi  ḫāriciyle teşrīf, altmış dört Şa‘bān’ında Öksüzce-zāde ‘Abdu’l-

lāh Çelebi  yirine Ḫıżr Çelebi Medresesi ’ne ḥareketle talṭīf olındılar. Altmış 

beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Şāriḥü’l-Menār-zāde Aḥmed Efendi  yirine Topḳapusı 

dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā, altmış altı Ramażān’ında yir-

lerinde dāḫil ḥareketi i‘tibārıyla kām-revā olmışlar idi. Vize  Sarāyı  ḳurbinde 

vāḳi‘ żay‘alarında birḳaç gün tebdīl-i hevā ve kesb-i rāḥat u ṣafā üzere iken 

şikestī-i mizāc sebebiyle ḫānelerine ‘avdet idüp biñ altmış yedi Muḥarrem’inde 

vāṣıl-ı raḥmet-i Yezdān ve maẓhar-ı ‘afv u ġufrān olduḳlarında Edrineḳapusı  

ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defīn-i zīr-i zemīn ve medrese-i 

maḥlūlelerinde Ferīdūn Aġa Ḫˇācesi Ḳara ‘Oẟmān Efendi  seccāde-nişīn oldı.

Maḫdūm-ı merḳūm ṣafā-yı dil ve nezāhet-i ‘aḳīde ile ma‘lūm, ṭālib-i ‘ilm ü 

edeb, seyyid-i ṣaḥīḥü’n-neseb idi.

Necātī-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Ḳasṭamon iyyü’l-aṣldur. Ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘il-

müñ levāzımını taḥṣīl ve ādāb u merāsimin tekmīl eyledükde ‘ulemā-yı kirā-

muñ birinden mülāzım ve semt-i tedrīse ‘āzim olmışlar idi. Devr-i medāris2 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra biñ 

iken ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Ḳaba Receb-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine 

Merdümiyye Medresesi  ḫāricine nā’il olup ḳırḳ altı Şevvāl’inde selefi yirine ‘Alī 

Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīk, ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde Beyānī Aḥmed 

Efendi  yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ 

itdiler.  Sene-i mezbūre Şevvāl’inde Ḥüsām Efendi yirine Sinān Paşa Sulṭānı 

Medresesi  erzānī görilüp elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine taḥille ṭarīḳıyla medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine uġrayup ba‘de eyyām Teẕkireci 

1 S 149b.
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Mūsā Efendi  yirine Baġdād -ı bihişt-ābād1 ḳażāsıyla ber-murād oldılar. Elli üç 

Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Seyrek-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  mevṣūl oldı. 

Elli beş2 Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle 

Beyāżī Ḥasan Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınmışlar 

idi. Elli yedi Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine İsmā‘īl-zāde Meḥemmed 

Efendi  vāṣıl oldı. Elli ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde Bustān-zāde Meḥemmed 

‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Edrine  ḳażāsında ḥākim ve revnaḳ-efrūz-ı mecālis 

ü maḥākim olup altmış Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efen-

di  vaṣl olındı. Altmış beş Receb’inde Ebū Sa‘īd-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine 

İstanbul [139b]  ḳażāsında müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām olmışlar iken ḳable tek-

mīli’l-müddeti’l-‘örfiyye sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ref‘ ve yirlerine Şeyḫī-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  terfī‘ olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalef-i sā-

lifleri Sa‘dī-zāde Efendi maḥlūlinden Balıkesir  ḳażāsı arpalıḳ virilüp altmış altı 

Şa‘bān’ında arpalıḳları ḫalefleri3 Şeyḫī-zāde Efendi’ye tevcīh olındı. Biñ altmış 

yedi Ṣafer’inde dest-i ecelden necāt bulmayup ḳaṭ‘-ı ümmīd-i ḥayāt ve ‘azm-i 

cennāt-ı ‘āliyāt eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr “Necātī-zāde Efendi” dimekle meşhūr ve āşinā-yı der-

yā-yı sevād, güher-çīn-i sāḥil-i isti‘dād idi.

Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi {Feyżī} 

el-Mevlā Feyżu’llāh ibnü’l-mevlā Meḥemmedü’l-emīn ibn eṣ- Ṣadrü’d-dīn 

eş-Şirvānī. Devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’de tercemesi zīver-i ṣaḥā’if-i 

Ẕeyl-i ‘Aṭāyī  olan ‘ulemā-yı A‘cām’uñ ‘allāme-i ercmendi Ṣadrü’d-dīn-zāde 

Meḥemmed Emīn Efendi ’nüñ maḫdūm-ı mu‘aẓẓam u mihteri ve ḫayrü’l-ḫa-

lef-i feżā’il-güsteri Feyżu’llāh Efendi’dür. Biñ sekiz senesi ḥudūdında ẕāt-ı 

mekārim-simātı maṭla‘-ı feyż-i ezelīden şāriḳ ü lāmi‘ ve vücūd-ı dürrī’s-sıfāṭı 

ufḳ-ı sa‘ādet ü iḳbālden ṭāli‘ olmış idi. Vālid-i mācidleri terbiyeleriyle feżā’il 

ü ‘irfānı taḥṣīl ve ṣaḥā’if-i dil ü cānın ‘unvān-ı ma‘ārif-i bī-kerān ile tekmīl 

itdükden ṣoñra ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden mülāzemetle kām-yāb olup ba‘de 

tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz sekiz Şevvāl’in-

1 bihişt-ābād H: -S.

2 elli beş S: altmış beş H.

3 S 150a.
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de Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Yūsuf Paşa Medresesi  ḫāricine ‘āric ol-

mışlar idi. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī 

Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ, ḳırḳ üç Ramażān’ın-

da Muẓaffer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda 

vāḳı‘a Meḥemmed Paşa  dārü’l-ifādesinde gūşe-nişīn-i ders ü taḥḳīḳ oldılar. 

Ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Edrineḳa-

pusı Mihrümāhı ’na pāy-ı himmet ḳoyup ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Memek-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine sāye-endāz oldılar. Ḳırḳ 

sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  maḥlūlinden Rūm Meḥemmed 

Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā, ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Ya‘ḳūb Efendi yirine 

Maḥmūd Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā olup elli Receb’inde Şa‘rānī-zāde Ebu’s-

su‘ūd Efendi  yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp elli üç Ṣafer’inde 

Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ḳara Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne irtiḳā 

itmişler idi. Elli beş Receb’inde selefleri Baḥẟī-zāde Efendi yirine Süleymāniy-

ye medārisi nden biriyle tekmīl-i devre-i merātib itdüklerinden ṣoñra ṣaḥīfe-i 

ḫāṭırdan maḥv-ı rüsūm-ı bī-ẟebāt-ı dünyā ve ḳabūl-i naḳş-ı zühd ü taḳvā idüp:

Mıṣrā‘

Degmez bu ḳadar raġbete bu ‘ālem-i fānī

mażmūnın cerīde-i emānī ḳılmaġla elli yedi Ṣafer’inde Ḥaleb  pāyesi żamīme-

siyle Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  üzerinden Mudurnı  ḳażāsı arpalıġıyla ḳanā‘at ve 

ṭarīḳden bi’l-külliyye ferāġat ve taḥṣīl-i rāḥat ile gūşe-gīr-i ‘uzlet olup medrese-

leri Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi’ye ‘ināyet olındı . Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām 

u leyāl iken biñ altmış yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde irtiḥāl ve dārü’l-üns-i ḳudse 

isticāl eyleyüp Üsküdar ’da vālid-i mācidleri cenbinde defn olındılar. Maḥlūl 

olan arpalıḳları Bosnevī ‘Īsā Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ḥuṭām-ı dünyādan mu‘riż, 

feyż-i Ḥaḳḳ’a mütemaḥḥıż, ḫāliṣü’l-cenān, ṭāhirü’l-lisān, vaḳūr u edīb, sākin 

ü erīb idi. 

Āẟārlarından Feyżī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı dürer-bārları vardur. Bu birḳaç beyt 

andan nümūnedārdur:
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Naẓm1

Dil ü cānı yaḳan tāb-ı ruḫ-ı raḫşān-ı yārumdur

Ten-i zerd-i nizārum çigneden ol şeh-süvārumdur

Ḥabāb-ı la‘l-i mey ṣanmañ görinen cāmda yir yir

Ruḫ-ı ‘aks-i nigāra ḫayme ḳurmış eşk-bārumdur [140a]

Bahār-ı ḥüsnüñi gördükde cānā dāġlar yaḳdum

Feżā-yı sīne bu nev-dāġlarla lālezārumdur

Ḳızıḳlı Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Maḥrūsa-i Burusa  mużāfātından Ḳızıḳ  nām ḳar-

yeden ḳarīn-i ẓuhūr ve “Ḳızıḳlı Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhūr olmış 

idi. ‘Azm-i ṭarīḳ-ı erbāb-ı isti‘dād ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemet-

le ber-murād olup ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ otuz sekiz Şa‘bān’ında Derzī-zāde Bustān 

Efendi  yirine maḥrūsa-i merḳūmede ‘Īsā Beg Medresesi  iḥsān, ḳırḳ dört Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde Emīr Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olup elli altı Şa‘bān’ında Baġ-

dādī Aḥmed Efendi  yirine Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü vaḳār 

eylemişler idi. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Nefes-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine 

Saḳız  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli ṭoḳuz Ramażān’ında ‘azl olınduḳla-

rında yirleri Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi ’ye arpalıḳ virildi. Altmış bir 

Cumāde’l-ūlā’sında Ḳuds-i Şerīf  pāyesi żamīmesiyle ḫalefleri üzerinden ẟāniyen 

manṣıb-ı sābıḳlarına i‘āde olındılar. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ma‘zūl olduḳ-

larında yirleri Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi ’ye arpalıḳ ta‘yīn olındı. 

Altmış üç Receb’inde Hindī-zāde Ramażān Efendi  yirine Kütāhiyye  ḳażāsı 

‘ināyet olınup altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde munfaṣıl ve yirlerine Hevāyī-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Sincār Mu‘iz-

zü’d-dīn Meḥemmed Efendi ’nüñ def‘a-i rābi‘ası yirine Ṣofya  ḳażāsı ḥükūme-

ti tefvīż olınup altmış yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde manṣıb-ı ḥayātdan munfaṣıl ve 

‘ālem-i āḫirete muttaṣıl olduḳlarında manṣıb-ı maḥlūle Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Ab-

dü’l-bāḳī Efendi  vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm ṣalāḥ-ı ḥālle ma‘lūm, dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm idi.

1 S 150b.
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Seyyid ‘Abdü’s-settār Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid ‘Abdü’s-settār Muṣṭafā. Şām-ı cennet-meşāmdan 

nümāyān ve “ ‘Abdü’s-settār Efendi” dimekle ma‘lūm-ı ‘ālemiyān olmış idi. 

Ba‘de i‘dādi’l-levāzım ṭarīḳ-ı ‘ilme ‘azīmetle ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülā-

zım olup ‘alā-ḥasebi’l-‘āde ṭayy-ı merāḥil-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseye 

vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde 

Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  yirine Başcı İbrāhīm Medre-

sesi  ḫāriciyle tekrīm olınup otuz ṭoḳuz Ṣafer’inde İnegöl ’de vāḳı‘a İsḥāḳ Paşa 

Medresesi  tevcīh olındı. On beş sene miḳdārı ol buḳ‘ada ferş-i seccāde-i ifāde 

eyleyüp yirinde dāḫil ü mūṣıla vü Ṣaḥn i‘tibārı olmış idi. Elli beş Receb’in-

de Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi  ile kām-revā olup 

altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Şa‘rānī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ebā 

Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  iḥsān, sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Bahāyī Birāderi 

Yaḥyā Efendi  yirine Filibe  ḳażāsına şāyān olmışlar idi. Altmış iki Şa‘bān’ında 

ma‘zūl ve yirlerine Emīnī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış altı Cumā-

de’l-ūlā’sında Şeyḫü’l-İslām Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  üzerinden ber-vech-i 

mevleviyyet Gelibolı  ḳażāsı tevcīh olınmış1 idi. Altmış yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

intiḳāl ve ‘ālem-i ḳudse irtiḥāl eyledi. Ḳażā-yı meẕkūr Ḳara Çelebi-zāde ‘Ab-

dü’l-‘azīz Efendi ’ye arpalıḳ ta‘yīn olındı.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣedār-ı ma‘ārif ü ‘ulūm, mā-lā-ya‘nīden mu‘riż, 

meşāġil-i nāfi‘aya mütemaḥḥıż, evā’il-i ḥālinde “Ṣatar” laḳabıyla ma‘rūf ol-

maġın tenzīh-i lisān murād idenler “ ‘Abdü’s-settār” dirler idi.

‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Oẟmān. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr olan Ḳırbac ‘Oẟmān 

Efendi  merḥūmuñ maḫdūmı Meḥemmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād 

ve Aḫī-zāde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle ber-murād 

olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı 

ma‘zūl iken biñ otuz beş [140b] Ṣafer’inde Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yiri-

ne Ūlā-yı Ḫusrev Ketḫudā Medresesi  ile kām-revā, ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Müfet-

tiş Aḥmed Efendi yirine Dāvūd Paşa Medresesi i‘ṭā olındı.  Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-ev-

1 S 151a.
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vel’inde Fikrī Aḥmed Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi virilüp  sene-i mez-

būre Ramażān’ında Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn 

Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ṣadrü’d-dīn-zāde 

Rūḥu’llāh Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ sekiz Muḥar-

rem’inde ‘Acem Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’i-

lü’l-me’mūl oldılar. Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selef-i sālifi Müfettiş Aḥmed Efendi  

yirine Edrineḳapusı ’nda vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, elli bir Re-

bī‘ü’l-evvel’inde Fāżıl Monlā Çelebi  yirine Diyārbekr  ḳażāsıyla taḥṣīl-i ‘izz ü 

şān itmişler idi. Elli üç Şa‘bān’ında Toḳat  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine ẟāniyen 

selefleri Monlā Çelebi mevṣūl oldı. Ba‘de’l-‘azl ve’l-infiṣāl elli beş Receb’inde 

Mekke -i Mükerreme  pāyesi żamīmesiyle Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  

yirine Maġnisa  ḳażāsında icrā-yı şerī‘at-ı ġarrā itdiler. Elli altı Receb’inde ‘azl ve 

yirleriyle Ḫandān Efendi  vaṣl olındı. Elli sekiz Receb’inde Seyyid Ṣāliḥ Efendi  

yirine Yeñişehr  ḳażāsı ‘ināyet olınup elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirle-

rine Kec-dehān Dāmādı ‘Abdu’llāh Efendi  vāṣıl oldı. Altmış iki Şa‘bān’ında 

Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsında basṭ-ı bisāṭ-ı 

aḥkām itdiler. Altmış üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Edrine  pāyesiyle1 ma‘zūl ve yirlerine 

Bahāyī Birāderi Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış beş Şevvāl’inde Şeyḫī-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  üzerinden Būy-ābād  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Altmış altı 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Mıṣr -ı Ḳāhi-

re  ḳażāsıyla kevkeb-i iḳbāli zāhire olmış idi. Altmış yedi Cumāde’l-āḫire’sinde 

eyyām-ı ‘ömri āḫir olup ‘āzim-i dār-ı ‘uḳbā olduḳlarında manṣıb-ı maḥlūl ẟā-

liẟen selefleri Minḳārī-zāde Efendi ’ye ibḳā olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ḥüsn-i ḥālle meẕkūr, selīmü’l-ḳalb ü pāk-i‘tiḳād, maḫ-

dūm-ı mekārim-mu‘tād idi.

Cānīkī Sinān Efendi 

el-Mevlā Sinānü’d-dīn Yūsuf. Vilāyet-i Anaṭolı ’da Cānīk  ḳaṣabasından 

ẓuhūr ve “Cānīkī Sinān Efendi ” dimekle meşhūr olup dārü’l-mülk-i İstanbul ’a 

hicret ve ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyle-

yüp devr-i medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ2 aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ 

1 Edrine pāyesiyle H: -S.

2 S 151b.
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altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde Maḥmūd Efendi yirine Taḫta Ḳāḍī Medresesi  

ḫāricine ‘āric, altmış beş Ramażān’ında Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi  yirine Ḫˇāce 

Ṭursun Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Biñ altmış yedi Cumā-

de’l-ūlā’sında fevt olup medrese-i maḥlūlesi Emīr-i Buḫārī Şeyḫi Dāmādı Sey-

yid Aḥmed Efendi ’ye virildi.

Merḥūm-ı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, ṣāliḥ ü ṣāfī-fu’ād ve 

mü’min-i pāk-i‘tiḳād idi.

Bahāyī Efendi Birāder-zādesi Dervīş ‘Alī Efendi 

el-Mevlā Dervīş ‘Alī ibnü’l-mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā ‘Abdü’l-‘azīz. 

Ātī’t-terceme Bahāyī Birāderi Aḥmed Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmen-

di ve ferzend-i ḫıredmendi Dervīş ‘Alī Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād biñ 

elli altı Receb’inde ‘amm-ı mükerremleri Bahāyī Efendi’nüñ def‘a-i ūlā ṣadr-ı 

Rūm ’a teşrīflerinden mülāzemetle ber-murād olup devr-i merātib ve aḫẕ-ı revā-

tib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ 

altmış yedi Receb’inde Bosnevī Ebū Bekr Efendi  yirine Defterdār Aḥmed Paşa  

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā olmış iken māh-ı [141a] merḳūm evāḫirinde 

ṭa‘ne-i ṭā‘ūn ile helāk ve üftāde-i pister-i ḫāk oldı. 

Maḫdūm-ı merḳūm ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, ḫalūḳ u besīm, maḫdūm-ı 

ḥalīm idi.

Ḫusrev Paşa İmāmı-zāde Yaḥyā Efendi 1

el-Mevlā Yaḥyā ibnü’l-mevlā Muṣṭafā. Ānifen tercemesi sebḳ iden Ḫusrev 

Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi Yaḥyā Efendi’dür. İn-

tisāb-ı muḳaddimāt-ı ‘ulūm u fünūn ve iktisāb-ı levāzım-ı mefrūż u mesnūn 

itdükden ṣoñra Şeyḫü’l-İslām Mu‘īd Aḥmed Efendi ’den mülāzemetle be-kām 

olup devr-i mecālis ve aḫẕ-ı medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ altmış yedi Ṣafer’inde ibtidā iḥdāẟ olınan 

Ḫādım Ca‘fer Aġa Dārü’l-ḥadīẟi  sezā ve 2 ــא رس درس  ــ  olmış idi. Sene-i اول 

mezbūre Receb’inde ṭā‘ne-i ṭā‘ūndan rıḥlet ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ‘azīmet eyleyüp 

medrese-i maḥlūlesi Baġdādī-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ’ye ‘ināyet olındı.

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Ḫādım Ca‘fer Aġa. Fī-Ṣafer sene 1067. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]

2 “Burada ders okutan ilk müderris.”
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Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ‘ilm ü ma‘ārifden ḥiṣṣemend, 

aḳrānı miyānında ser-bülend idi.

Şāriḥü’l-Menār-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā ‘Abdü’l-ḥalīm. Ḫilāl-i terācim-i Sulṭān 

İbrāhīm Ḫānī ’de tercemesi bu cerīdede sebḳ iden Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm 

Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ḫıredmendi Aḥmed Efendi’dür. Vālid-i mācid-

leri terbiyesiyle mebānī-i ‘ulūmı merṣūṣ ve naḳd-i vaḳt-i ‘azīzin taḥṣīl-i ser-mā-

ye-i kemāle maḫṣūṣ itdükden ṣoñra ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzım ve semt-i tedrīse 

‘āzim olup vāṣıl-ı merātib ve nā’il-i meṭālib olaraḳ ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Kerāsteci-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Pervīz Efendi Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric, altmış 

bir Şa‘bān’ında Mütevellī ‘Alī Efendi  yirine Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Altmış iki Şa‘bān’ında yirlerinde 

dāḫil i‘tibār olınup altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Uşşāḳī Ḥasan Efendi  yirine 

Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  in‘ām, sene-i meẕkūre Ramażān’ında 

yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibāriyle be-kām olup sene-i merḳūme Şevvāl’inde 

Uzun ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi  ile nā’ilü’l-merām olmış-

lar idi. Altmış yedi Şa‘bān’ında irtiḥāl ve ‘ālem-i ḳudse ittiṣāl eyleyüp medrese-i 

maḥlūleleri Börekci-zāde Ḥasan Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, ẕü-fünūn-ı1 devrān, dāḫil-i 

zümre-i ẓurefā-yı ehl-i ‘irfān, elsine-i ẟelāẟede şi‘r ü inşāya ḳādir, bi-taḫṣīṣ 

naẓm-ı ‘Arabī’de māhir, ‘ilm-i vefḳ ü cifr ü nücūmdan vāyedār, maḫdūm-ı 

ma‘ārif-şi‘ār idi.

Āẟārlarından āferīniş-i ‘ālemden tārīḥ taḥrīrine bed’ idüp biñ altmış beş 

sāl-i ferḫunde-fāline gelince veḳāyi‘i cem‘ ü tertīb eyleyüp kāmil ü şāmil Tārīḫ  
ḳılmış idi.

İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Şeyḫ Meḥemmed ibnü’l-mevlā Muṣṭafā . Ṭabaḳa-i Sulṭān Aḥmed 

Ḫān-ı Evvel ’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden imām-ı sulṭānī ve muḳtedā-yı 

ḫāḳānī Ḫūrpeşteli Muṣṭafā Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı mihteri ve ferzend-i 
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sa‘d-aḫteri Şeyḫ Meḥemmed Efendi’dür. Biñ sekiz Şevvāl’inde ‘īdgāh-ı vücūda 

vürūd idüp zīnet-efzā-yı ‘ālem-i şühūd olmışlar idi. Muḳaddimāt-ı ‘ulūmı tem-

hīd ü i‘dād ve taḥṣīl-i netīce-i isti‘dād itdükde Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’nüñ 

Medrese-i Bāyezīdiyye  i‘ādesine nā’il ve şeref-i mülāzemetlerine vāṣıl olup 

ḳaṭ‘-ı merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz bir Ṣafer’inde 

Fażlī Efendi  yirine Raḥīḳī Medresesi  ile be-kām, otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Müderris-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Meḥemmed Aġa Medresesi  ile nā’i-

lü’l-merām oldılar. Otuz sekiz Şevvāl’inde Seyrek-zāde Yūnus Efendi  [141b] 
yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp ḳırḳ Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde Kürd Aḥmed Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ iki 

Ramażān’ında Astarcı Sinān-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniy-

ye ’den biriyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylemişler idi. Ḳırḳ dört Receb’inde Dāvūd-zā-

de Muṣṭafā Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān  dārü’l-ifādesine pā-nihāde, ḳırḳ 

sekiz Muḥarrem’inde Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da 

basṭ-ı seccāde-i ifāde eylediler. Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥasan Efendi-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ  biriyle tekmīl-i 

‘izz ü rif‘at eyleyüp elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı ‘ināyet olındı. Elli dört Cumāde’l-ūlā’sında mun-

faṣıl ve yirlerine Müfettiş Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Elli beş Cumāde’l-ūlā’sın-

da ḫalefleri Müfettiş Aḥmed Efendi yirine ẟāniyen manṣıb-ı sābıḳlarına i‘āde 

olındılar. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Edrine  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Bosnevī Bālī Efendi  mevṣūl oldı. Elli 

altı Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ve yirlerine Burusa  ḳāḍīsi Bolevī Muṣṭafā Efendi  

naḳl, anlaruñ yirine İdrīs Efendi vaṣl olındı. Elli yedi Cumāde’l-ūlā’sı ġurresin-

de Cinci Ḥüseyn Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Anaṭolı  ṣadāreti ile bülend-ḳadr 

oldılar. Māh-ı mezbūruñ dördinci güni ‘azl-i bī-hengāma mübtelā olduḳların-

da ẟāliẟen selefleri ol maḳāma i‘tilā itdi. Māh-ı merḳūmuñ on dördinci güni 

ẟāniyen seleflerine ḫalef ve maẓhar-ı iḥsān u luṭf olmış iken sene-i meẕkūre 

Receb’i ġurresinde ma‘zūl ve yirlerine rābi‘an selefleri Ḥüseyn Efendi mevṣūl 

oldı. Māh-ı meẕkūruñ on ikinci güni ḫalefleri Ḥüseyn Efendi yirine ẟāliẟen 

mesned-ārā-yı ṣadāret oldılar. Elli sekiz Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine 

Ḥanefī Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış iki Ramażān’ında Ḥüsām-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  üzerinden Uzuncaova Ḫāṣköyi  ve Keşān  ḳażāları ar-
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palıḳ1 virildi. Altmış üç Şevvāl’inde Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  yirine 

Rūmili  pāyesi żamīmesiyle rābi‘an murabba‘-nişīn-i ṣadr-ı Anaṭolı  olduḳların-

da arpalıḳları seleflerine virilmiş idi. Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde müteḳā‘id 

ve yirlerine selef-i sālifleri Ṣun‘ī-zāde Efendi müteṣā‘id olup bunlara ḫalefleri 

arpalıġı Toḳat  ḳażāsı iḥsān olındı. Altmış yedi Şevvāl’inde silkü’l-le’āl-i āmāli 

güsiste-niẓām ve ḫurşīd-i envār-ı ẕātı mütevārī-i ġamām-ı ḥimām olup ‘īdgāh-ı 

ervāḥa ḫırām itdüklerinde Lāġarī Tekyesi  ḳurbinde ḳayınataları Bülbül-zāde 

‘Abdu’llāh Efendi  civārında medfūn ve maḥlūl olan arpalıḳlarıyla Ebū Sa‘īd-zā-

de Feyżu’llāh Efendi  memnūn ḳılındı. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı maḫādīm-i Rūm, “İmām-zāde Efendi” 

dimekle ma‘lūm, ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, lisān-ı ‘aṣrı ‘ārif ve ıṣtılāḥātına 

vāḳıf idi.

Manav Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Anaṭolı  diyārından bedīdār ve muḳaddimāt-ı ‘ulūmdan 

ḥiṣṣedār olduḳdan ṣoñra maḥrūsa-i Burusa ’ya hicret ve anda daḫı bir müddet 

taḥṣīl-i ‘ilme himmet idüp ‘ulemā-yı ‘aṣrına ḫıdmet ile kibāruñ birinden iḥrāz-ı 

şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi yedi Ramażān’ında ‘Acem 

Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i merḳūmede ‘Īsā Beg Medresesi  ḫāricine 

‘āric, yigirmi ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında selefi yirine Monlā Yegān Medresesi ’ne 

ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz iki Receb’inde Vaḳ‘a-i Cāmi‘-i Ebu’l-fetḥ 

Sulṭān Meḥemmed Ḫānī  sebebiyle ‘azl olınup medreseleri Menteş-zāde Aḥ-

med Efendi ’ye virildi. Otuz altı Ẕi’l-ḥicce’sinde Ġūl Muṣṭafā Efendi  yirine 

Sulṭān Orḫan Medresesi  iḥsān, ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Merḥabā-zāde Aḥmed 

Efendi  [142a] yirine medāris-i Ṣahn’uñ birinde miḥrāb-nişīn-i taḥḳīḳ u īḳān 

olmış idi. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘Allāmek Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Yıldırım Ḫān Medresesi ’ne şāyān görilüp ḳırḳ ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında 

Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  yirine “Yeşil ‘İmāret ” dimekle şehīr Sulṭāniyye 

Medresesi  ‘ināyet olınmış idi. Ol buḳ‘a-i laṭīfede mesned-nişīn-i ifāde iken biñ 

altmış yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinüñ ikinci İẟneyn gicesi ‘ālem-i ‘uḳbāya rıḥlet ve ṣaḥn-ı 

fenādan menzil-i beḳāya ‘azīmet itmekle maḥrūsa-i Burusa’da Maḥkeme  ḳur-
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binde İbrāhīm Paşa Mu‘allim-ḫānesi  sāḥasında defn olınup medrese-i maḥlū-

lelerinde Ḫˇāce-zāde Muṣṭafā Efendi  ferş-i seccāde-i dirāset eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr “Manav Aḥmed Efendi ” dimekle meşhūr, dāḫil-i dā’i-

re-i erbāb-ı fühūm, ġavṭa-zen-i biḥār-ı ‘ulūm, güher-bend-i ḳavā‘id-i ‘Arabiyye, 

fā’idemend-i fevā’id-i edebiyye, ḥarīṣ-i deryā-keşān-ı iştiġāl, leb-teşne-i zülāl-i 

fażl u kemāl idi.

Ḳulaḳsız Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid ‘Abdu’llāh. Belde-i Sinob ’dan ḳarīn-i neşv ü nemā ve seb-

zezār-ı nezāhatde cilve-nümā olup diyārı ‘ulemāsınuñ ḥalḳa-be-gūş-ı ḫıdmeti ve 

lü’le-i çeşmeyi nūş gibi gūş-mālīde-i dest-i terbiyeti olup mebānī-i ‘ulūmı ‘alā-ve-

chi’l-īḳān ta‘līm ve deḳā’iḳ-ı ‘ilmiyyeyi kemā-yenbaġī tefhīm itdükden ṣoñra 

Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye hicret ve ‘ulemā-yı kirāma 

ḫıdmet ile kibāruñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i mecālis ve 

aḫẕ-ı medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl1 

iken sālik-i ṭarīḳ-ı ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā olmış idi. Rūmili  

ḳalem-revinde birḳaç manṣıba ḳāḍī olduḳdan ṣoñra biñ elli yedi Şevvāl’inde 

Sinob müftīsi ‘Alī Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan Sinob ḳażāsına ber-vech-i 

mevleviyyet manṣūb ḳılınup elli ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine 

Kürd ‘Abdü’l-ġanī Efendi  mevṣūl oldı. Altmış iki Şa‘bān’ında Maḥmūd Efen-

di yirine ẟāniyen ḳażā-yı meẕkūr tevcīh olınup altmış üç Ramażān’ında mun-

faṣıl ve yirlerine Baġdādī Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış altı Receb’inde Ḥāfıẓ 

‘Abdu’r-raḥmān2 Efendi  yirine Erzenü’r-rūm  ḳāḍīsi olup altmış yedi Şevvāl’inde 

mün‘azil ve yirlerine Ḥüseyn Efendi nā’il oldı. Buñlar Niksar  ḳażāsı te’bīdiyle 

teḳā‘üd iḫtiyār itmişler iken sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde vāṣıl-ı nüzhetgāh-ı 

cāvīd ve müteveccih-i dergāh-ı Rabb-i mecīd oldı.

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, vaḳūr u edīb, pīr-i münev-

verü’l-meşīb idi. Ṣaġ ḳulaġı maḳṭū‘-ı mütevellid olmaġın “Ḳulaḳsız ‘Abdu’llāh 

Efendi” dimekle ma‘rūf ve beyne’n-nās bu ‘unvānla mevṣūf olmış idi.

1 S 153a.
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Ṭarsusī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Adana  sancaġına tābi‘ Ṭarsus  nām ḳaṣabadan ẓuhūr 

ve “Ṭarsusī Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhūr olmış idi. Dāḫil-i silk-i er-

bāb-ı isti‘dād ve ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra 

devr-i merāṭib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan 

daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra masḳaṭ-ı re’si olan ḳaṣaba-i meẕkūrede me’ẕūn 

bi’l-iftā  ve pāye-i Ṣaḥn i‘tibārı sezā görilmiş idi. Biñ altmış üç Muḥarrem’in-

de Medīne-i Münevvere  pāyesi żamīmesiyle Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥem-

med Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı ḥükūmetiyle ikrām olınup altmış dört 

Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen Ṭavīl Ḥasan Efendi  mevṣūl 

oldı. Altmış altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bosnevī ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  

ḳażāsı tevcīh olınup altmış yedi Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Muḫtārī Muṣṭafā 

Efendi  vaṣl olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı 

munfaṣıl ve ‘ālem-i ervāḥa vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm cāmi‘-i eştāt-ı ‘ulūm, emẟel-i emāẟil, merd-i kāmil idi.

Ḫalīl Efendi 

el-Mevlā Ḫalīl. Muḳaddimāt-ı ‘ilmiyyeden ṭaraf-ı ṣāliḥ taḥṣīline sa‘y ü ic-

tihād ve ‘azm-i ṭarīḳ-ı erbāb-ı isti‘dād [142b] eyleyüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birin-

den mülāzım ve semt-i tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken 

biñ elli bir Cumāde’l-āḫire’sinde Mar‘aşī ‘Alī Efendi  yirine Mar‘aş  ḳażāsı ḥükū-

meti tefvīż olınup elli iki Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine Ḥüseyn Efendi 

mevṣūl oldı. Elli dört Receb’inde ḫalefi yirine ẟāniyen manṣıb-ı mezbūra i‘āde 

olınmışlar idi. Elli altı Ṣafer’inde munfaṣıl ve yirlerine Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efen-

di  vāṣıl oldı. Elli ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  yirine 

Bosna  ḳażāsı tevcīh olınup altmış Cumāde’l-āḫire’sinde ‘azl ve yirlerine ẟāniyen 

‘Arab İmām-zāde Ḥasan Efendi  vaṣl olındı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām 

iken biñ altmış yedi senesi ḫilālinde ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyledi.

Mevlānā-yı mezbūruñ aḥvāli ancaḳ bu mertebeye maḳṣūrdur.

Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi 

el-Mevlā İbrāhīm ibnü’l-mevlā Kemālü’d-dīn Meḥemmed ibnü’l-mevlā 

Aḥmed eş-şehīr bi-Ṭaşköprī-zāde. Ṣudūr-ı devlet-i Sulṭān ‘Oẟmān Ḫānī’den 

tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān olınan ṣāḥibü’l-feżā’ili’l-bāhire1 ve’l-mekā-
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rimü’ẓ-ẓāhire Ṭaşköprī-zāde Kemālü’d-dīn Meḥemmed Efendi  merḥūmuñ 

netīce-i muḳaddimāt-ı vücūdı ve miyāne-bend-i silkü’l-le’āl-i nesl-i mes‘ū-

dı ya‘nī maḫdūm-ı dil-pesendi İbrāhīm Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīl-i isti‘dād ve 

vālid-i mācidlerinden ser-māye-i ṭarīḳ-ı ‘ilmi i‘dād itdükde ‘ulemā-yı ‘aṣruñ 

birinden mülāzım ve semt-i tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi sekiz Muḥarrem’inde Marto-

los-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā, 

otuz Şa‘bān’ında Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medrese-

si ’ne zīnet-efzā oldılar. Otuz iki Receb’inde selef-i sālifi Martolos-zāde Efen-

di yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine sāye ṣalup otuz dört Ṣafer’inde Monlā 

Aḥmed-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi  ile taḥṣīl-i 

‘izz ü cāh eylediler. Otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḫˇāce Meḥemmed Efendi  

maḥlūlinden1 Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde2 oldılar. Otuz ṭoḳuz 

Ramażān’ında Velī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniy-

ye ’den birinde ḳarār-dāde olmışlar idi. Ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Bahāyī 

Meḥemmed Efendi  yirine belde-i Selanik ’de ḥākim ve revnaḳ-efrūz-ı maḥāfil 

ü maḥākim olup ḳırḳ iki Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine Vardarī Şeyḫ-zā-

de Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ sekiz Ramażān’ında Astarcı Sinān-zā-

de Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Filibe  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Elli 

Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine ‘Acem Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. 

Elli bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalefleri yirine ẟāniyen Filibe  ḳażāsı tevcīh olınup elli üç 

Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl ve yirlerine Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Elli 

altı Receb’inde Seyyid Maḥmūd Efendi  manṣıbı olan ẞire  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān 

olınup elli sekiz Receb’inde Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine 

Dārü’s-salṭana  ḳażāsıyla tekrīm olınduḳlarında arpalıḳları Kebīrī Meḥemmed 

Efendi ’ye virildi. Elli ṭoḳuz Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Ṣun‘ī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Emīn Efendi  ḥākim-i İstanbul  oldı. Bunlara altmış Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Ḳurd Efendi  manṣıbı olan Toḳat ḳażāsı arpalıḳ virildi. Altmış üç 

Muḥarrem’inde Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Anaṭolı  ṣadāreti müyesser ol-

duḳda arpalıḳları ḫalefleri Ṣun‘ī-zāde Efendi’ye tevcīh olındı. Sene-i meẕkūre 

Şevvāl’inde ref‘ ve yirlerine rābi‘an İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  terfī‘ 

1 maḥlūlinden H: yirine S.

2 ifāde H: -S.
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olındı. Bunlara ḫalefleri üzerinden Uzuncaova Ḫāṣköyi  ve Keşān  ḳażāları arpa-

lıḳ virildi. Altmış beş Şevvāl’inde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  def‘a-i 

ẟāniyesi yirine mesned-nişīn-i ṣadr-ı Rūm  ile nā’il-i ġāyetü’l-ġāyāt-ı merūm ol-

duḳlarında Keşān  ḳażāsı [143a] seleflerine ve Uzuncaova Ḫāṣköyi ḳażāsı Esīrī 

Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış altı Ramażān’ında müteḳā‘id ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine Bosnevī Şa‘bān Efendi  müteṣā‘id olup bunlara ḫalef-

leri arpalıḳları Gümülcine  ma‘a Yeñice  ḳażāları iḥsān olındı. Altmış yedi Re-

ceb’inde edā-yı farīza-i İslām ve ḥacc-ı Beytu’llāhi’l-Ḥarām  ve ziyāret-i ravża-i 

seyyidü’l-enāma ‘azīmet itmişler idi. Tekmīl-i menāsik itdükden ṣoñra ṭaraf-ı 

Dārü’s-salṭana’ya ‘avdet eẟnāsında -ki sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’si evāḫirinde- 

reh-zen-i ecel ber-hem-zen-i kārbān-ı emel olmaġla ḫˇāh u nā-ḫˇāh şehristān-ı 

‘ademe gürīz ve maḥalle-i ḫāmūşānda iḫtifā ve sükūna1 sitīz itdüklerinde üm-

mü’l-mü’minīn Ḫadīce-i Kübrā  raḍiya’llāhu ‘anhā2 civār-ı pür-envārında defīn-i 

zīr-i zemīn ḳılındılar. Sinīn-i ‘ömrleri ‘ıḳd-ı sādisi mütecāviz idi. Maḥlūl olan 

arpalıḳları Ḥanefī Meḥemmed Efendi ’ye ta‘yīn olındı.

Maḫdūm-ı mevsūm mekārim-i aḫlākla ma‘lūm, sīne-i bī-kīnesi mehbiṭ-i 

envār-ı ‘ibādet olmaġın nihāl-i ḳāmet-i Ṭūbā miẟālleri bār-ı ṭā‘at-i Bārī ile 

ḥamīde ve dil-i deryā-nevāli ma‘den-i ṣadāḳat olmaġla ḥākim olduḳları bül-

dānda tīşe-i ihtimāmları birle rüsūm ve eṭvār-ı bida‘ u meẓālimi hedm itmekle 

müzaḫrefāt-ı dünyā-yı bī-beḳādan dāmen-keşīde olmışlar idi.

Ṭaşkendī-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Muṣṭafā. “Ṭaşkendī-zāde” dimekle şöhret-dāde olan 

Seyyid Muṣṭafā Efendi’dür. ‘Ulemā-yı ‘aṣr dārü’l-ifādelerine dāḫil ve kibāruñ 

birinden şeref-i mülāzemete vāṣıl olduḳdan ṣoñra ḳaṭ‘-ı merāḥil-i ṭarīḳ ve 

devr-i mecālis-i ders ü taḥḳīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh 

Efendi  yirine Yūsuf Paşa Medresesi  ile kām-revā, elli Receb’inde Riyāżī-zāde 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Buḫāriyye Medresesi  sezā görilmiş idi. Elli dört Re-

ceb’inde ‘Abdu’llāh Efendi yirine Ḳonya  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli altı 

1 S 154a.

2 “Allah ondan razı olsun.”
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Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Dizdār-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. 

Altmış üç Ramażān’ında Bosnevī Süleymān Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı tevcīh 

olınup altmış dört Şevvāl’inde munfaṣıl ve yirlerine Baġdādī Aḥmed Efendi  

vāṣıl oldı. Altmış yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efen-

di  yirine Ṣofya  ḳażāsı iḥsān olınup altmış sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde ḳāżī iken 

dā’in-i ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olduḳlarında manṣıb-ı 

maḥlūle Kürd ‘Abdü’l-ġanī Efendi  ḳāḍī oldı.

Mevlānā-yı mezbūr meḥāsin-i aḫlāḳla meşhūr, ṣāliḥ ü ber-güzīde-fi‘āl, ‘ilm 

ü kemālde müşārik-i emẟāl idi.

Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed ibnü’l-mevlā es-Seyyid ‘Abdu’llāh ib-

nü’s-Seyyid ‘Alī. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi 

bu cerīdede sebḳ iden Ḳadrī-zāde Seyyid Zeynü’l-‘ābidīn Efendi’nüñ birā-

der-i kihter-i ḫıredmendi Seyyid Meḥemmed Efendi’dür.1 Taḥṣīl-i ma‘ārif ü 

kemālātda dāmen-der-miyān idüp miẟāl-i naḫl-i ser-firāz-ı çemen berg ü bār-ı 

ma‘ārif ile müzeyyen olup hevā-yı ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ ile cilve-nümā-yı ḥa-

reket ve meclis-i erbāb-ı ders ü taḥḳīḳde şükūfe-niẟār-ı fażl u ma‘rifet olduḳ-

dan ṣonra ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳa ‘āzim 

olmış idi. Devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl 

ve andan daḫı munfaṣıl iken biñ on altı Şa‘bān’ında Dede-zāde Efendi  yirine 

maḥrūsa-i Burusa ’da Emīr Sulṭān Medresesi  iḥsān, on yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

selefi yirine maḥrūsa-i merḳūmede cedd-i emcedi Ḳādirī Efendi Medresesi ’ne 

şāyān olup otuz bir Receb’inde Emīr ‘Alī Efendi  yirine Ḫançeriyye Medresesi  

ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylemişler idi. Otuz yedi Şa‘bān’ında Kebīrī Meḥemmed 

Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi ’ne i‘tilā, otuz ṭoḳuz Şa‘bān’ın-

da Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı sezā görilmiş idi. 

Ḳırḳ Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl [143b] ve yirlerine Seyyid ‘Alī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Malġaralı Aḥmed 

Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsı ile ber-murād olup ḳırḳ dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl 

1 Bu cümle H nüshasının müstensihince unutulmuş, daha sonra bunun farkına varılarak biyografinin 

sonuna ilave edilmiştir. 
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ve yirlerine1 Muṣṭafā Efendi vaṣl olındı. Elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Ḫaṭṭāṭ 

Şeyḫī Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden2 Maġnisa  ḳażāsıyla kām-revā olup 

elli dört Ṣafer’inde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Celeb 

Mūsā Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Ḥasan 

Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  mevṣūl oldı. Elli altı Muḥarrem’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Ḳuds ḳāḍīsi Anḳaravī Naḳīb-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  

menḳūl, anlaruñ yirine Taḳıyyü’d-dīn Efendi  mevṣūl oldı. Altmış Muḥar-

rem’inde Beyāżī Ḥasan Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ḳażāsı iḥsān olınup 

sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl ve yirlerine Kūsec Yaḥyā Efendi  vaṣl 

olındı. Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḥicce’sinde Ezhārī Monlā Çelebi  maḥlūlinden 

Gemlik  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Altmış üç Şevvāl’inde Burusī Meḥemmed Efen-

di  yirine maḥrūsa-i Edrine  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınduḳlarında arpalıḳları Bos-

nevī Bālī Efendi ’ye virildi. Altmış dört Şevvāl’inde müteḳā‘id ve maḳām-ı 

ḥükūmetlerine Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  müteṣā‘id oldı. Bunlara ḫalef-

leri arpalıġı Çirmen  ḳażāsı tevcīh olındı. Altmış altı Şevvāl’inde Altıbarmaḳ 

‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  üzerinden Bıñarḥiṣār  ḳażāsı arpalıġı daḫı żamīme-i 

revātibleri ḳılındı. Altmış yedi Şa‘bān’ında ‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥem-

med Efendi  yirine İstanbul  ḳażāsı ḥükūmetiyle nā’ilü’l-me’mūl olduḳların-

da arpalıḳlarından Çirmen ḳażāsı Emīnī Meḥemmed Efendi  ve Bıñarḥiṣār 

ḳażāsı Merḥabā-zāde Aḥmed3 Efendi ’ye virildi. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde 

munfaṣıl ve yirlerine Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış sekiz 

Muḥarrem’inde ḫalefleri Muḥarrem-zāde üzerinden Güzelḥiṣār  ḳażāsı arpa-

lıḳ virildi. Sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-evvel’inde eyyām-ı rebī‘-i ḥayātı tamām 

ve ravża-i Rıḍvān’a ḫırām itdüklerinde maḥlūl olan arpalıḳları Bustān-zāde 

‘Abdü’l-kerīm Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i ‘ulemā-yı rüsūm, pīr-i mu‘ammer-i ṣā-

liḥ, şeyḫ-i sa‘ādetmend-i müfliḥ, seyyid-i ṣaḥīḥü’n-neseb, muḳallid-i ‘ilm ü 

edeb, ḥüsn-i kitābetde ḳalem gibi ‘alem, bi-taḫṣīṣ semt-i nesḫīde mānend-i 

şeyḫü’l-fen müsellem olup sinīn-i ‘ömrleri ‘ıḳd-ı tāsi‘i mütecāviz belki ‘āşire 

mütenāhiz idi. 

1 S 154b.

2 Elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Ḫaṭṭāṭ Şeyḫī Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden  H: Elli iki Şa‘bān’ında Ġūl 

Muṣṭafā Efendi  yirine S.

3 Aḥmed S: Meḥemmed H.
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Şeyḫ-zāde Efendi Maḫdūmı Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi 1 {Ṣādıḳ}

el-Mevlā Meḥemmed Ṣādıḳ ibnü’l-mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Sinān. 

Ātī’t-terceme Fetvā-emīni Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  merḥūmuñ maḫ-

dūm-ı ḫıredmendi Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘ārife muvaf-

faḳ ve erbāb-ı isti‘dāda mülḥaḳ olup ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzım ve ḳaṭ‘-ı menā-

zil-i ṭarīḳa ‘āzim olmaġla ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde ibtidā iḥdāẟ olınan Şehr-emīni 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā ve 2 ــא رس درس  ــ  olmışlar idi. Altmış sekiz اول 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Şemsü’d-dīn Efendi yirine Ḫabbāziyye Medresesi ’ne taḥrīk 

olınmış iken sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde ṭa‘ne-i ṭā‘ūndan eyyām-ı rebī‘-i 

ḥayātı āḫir olup nā-kām u nā-ümmīd ‘azm-i nüzhetgāh-ı cāvīd eyledi. 

Maḫdūm-ı mezbūr her ciheti ma‘mūr, feżā’il ü ma‘ārif ile meşhūr idi. Ṣādıḳ  

maḥlaṣı ile eş‘ārı olup bu ebyāt güftār-ı dürer-bārlarındandur:

Naẓm

Her ẕerre-i ‘ışḳuñ ki göñülde ola peydā

Meşhūdum olur vāḳı‘a-i Ṭūr-ı tecellā

Ve lehu

Feyż-i cāmı gör ki rīzān olsa her bir ḳaṭresi

Rind-i dürd-āşām elinde sübḥatü’l-ebrār olur [144a]

Ve lehu

Peyveste-i ḳullāb-ı ser-i zülf-i siyāhem

Sevdā-zede-i silsile-cünbān-ı cünūnem

Ve lehu

Ol Süleymān-ı zamānuñ la‘l-i gevher-pāşına

Kendüyi nisbet idermiş ḫātemüñ ṭaş başına3

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Şehr-emīni. Fī 3 Rebī‘ü’l-evvel sene 1065. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]

2 “Burada ders okutan ilk müderris.”

3 S 155a.
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Çeşm-i ḫūn-ālūdum içre ‘aks-i ḫāk-i ‘ārıżuñ

Ṣanki bir ṭıfl-ı Ḥabeş’dür şimdi girdi yaşına

Bī-sütūn-ı ġamda göñlüm tīşe-i hicrānken

Ṭuymadı Ferhādveş ṭoḳunmayınca başına

Ve lehu

Nār-ı sūzān-ı ġamuñla dāġ dāġ itdüñ beni

Bezm-i ‘ışḳ içre söyünmez bir çerāġ itdüñ beni

Şeyḫü’l-İslām Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi {‘Azīz} 

el-Mevlā el-fāżıl ‘Abdü’l-‘azīz ibnü’l-mevlā Ḥüsāmü’d-dīn. Ṣudūr-ı dev-

let-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ ’den Ḥadā’iḳ-ı ‘Aṭāyī ’de zīver-i benefşezār-ı 

erḳām olan Ḳara Çelebi-zāde Ḥüsām Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ẟānī-i 

feżā’ilmendi Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’l-‘azīz Efendi ḫıdmetleridür. Elf-i kāmil ḥu-

dūdında serā-perde-i ‘ademden meclis-i vücūda vaż‘-ı ḳadem ḳılup birāder-i 

mihterleri ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Meḥemmed Efendi ḥażretlerinüñ ḥacr u terbiyele-

rinde naḳd-i vaḳt-i ‘ömr-i ‘azīzlerin żāyi‘ itmeyüp iktisāb-ı re’sü’l-māl-i ‘ilm ü 

kemāl ve intisāb-ı fünūn-ı nāfi‘a-i ḥaḳā’iḳ-iştimāl idüp resm-i erbāb-ı isti‘dād 

üzre ḥareket ve Şeyḫü’l-İslām Ṣun‘u’llāh Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ yigirmi bir Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣıdḳī Meḥem-

med Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā olmışlar idi. 

Yigirmi dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı 

Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp yigirmi beş Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Fenārī-zāde Şeyḫī Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā olup yi-

girmi altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Beñli ‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne 

dārü’l-ifādesine  pā-nihāde, yigirmi ṭoḳuz Muḥarrem’inde ‘Arab İmām-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birinde miḥrāb-nişīn-i ders ü 

ifāde oldılar. Otuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥüsām-zāde Muṣṭafā Efendi  Burusa ’da 

Sulṭāniyye Medresesi  virilüp sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde selef-i sālifleri 

Ṣıdḳī Efendi yirine Edrine Selīmiyyesi ’ne naḳl olındılar. Otuz iki Receb’inde 
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Amāsī ‘Abdu’llāh Efendi yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da feyż-baḫş-ı erbāb-ı is-

tifāde olduḳlarından ṣoñra sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında cem‘iyyet-i Cāmi‘-i 

Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫānī Vaḳ‘ası ’nda maḥrūsa-i Burusa’da Mon-

lā Ḫusrev Medresesi ’ne gönderilmişler idi. Cülūs-ı Sulṭān Murād Ḫānī’den 

ṣoñra ma‘füvven İstanbul ’a vāṣıl olup otuz üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Bāḳī-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle tevḳī‘,  se-

ne-i mezbūre Cumāde’l-āḫire’sinde Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

Yeñişehr  ḳażāsına terfī‘ olındılar. Otuz dört Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yir-

lerine Motonī Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Otuz altı Cumāde’l-āḫire’sinde se-

ne-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle ‘Allāme Şeyḫī Efendi  yirine 

Mekke-i Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olındılar. Otuz yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle ‘azl olınup yirleri Der-

vīş Ebābīl Efendi ’ye tevcīh olınduḳda ḳabūlden ibā itmekle sene-i meẕkūre 

Şa‘bān’ında tevḳīt-i mezbūr ile selef-i sālifleri Fenārī-zāde Efendi’ye sezā gö-

rildi. Ṣāḥibü’t-terceme ḥażretleri Dārü’s-salṭana ’ya vuṣūllerinden ṣoñra ḳırḳ 

Cumāde’l-āḫire’sinde Edrine  pāyesi iḥsān olındı. Ḳırḳ üç Receb’inde Aḫī-zā-

de Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye  ḳażāsında 

müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām oldılar. Ḳırḳ dört Muḥarrem’inde ḳable tekmī-

li’l-müddeti’l-‘örfiyye bī-ṣudūr-ı cürm ü taḳṣīr1 maẓhar-ı ḳahr-ı ḳahramānī 

olup ‘azl-i bī-hengām ile taḥḳīrden mā‘adā cezīre-i Ḳıbrıs ’a [144b] nefy ü 

iclā ile tekdīr olınduḳlarında yirleri birāder-zādeleri Maḥmūd Efendi ’ye 

tevcīh olındı. Ḳırḳ beş Ramażān’ında imdād-ı fażl-ı Sübḥānī birle bend-i 

miḥnetden āzād olmaları bābında fermān-ı lāzımu’l-iẕ‘ān-ı sulṭānī şeref-i 

ṣudūr bulup müddet-i ġurbetleri yigirminci ayı tekmīl itdügi rūz-ı fīrūz-ı 

şehr-i Şevvāl’de vaṭan-ı aṣlīleri olan Dārü’s-salṭana’ya vāṣıl oldılar. Elli sekiz 

Receb’inde Mülaḳḳab Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden menşūr-ı ṣadāret-i Rūm  

nām-ı nāmīlerine mersūm ḳılındı. Ol eẟnāda şu‘arā-yı zamāneden Ḫaylī Ḥā-

fıẓı Muṣṭafā Çelebi  bu tārīḫ-i laṭīfi keşīde-i silk-i ḳalem itmişdür:

Beyt

Bir ḥaḳ-şinās söyledi tārīḫ-i naṣbını

Lāyıḳ ‘Azīz Efendi’ye ‘izz ile ṣadr-ı Rūm 2

1 S 155b.

ر روم 2 ى   ا    ا
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Elli ṭoḳuz Ramażān’ınuñ yedinci güni fenn-i fıḳh-ı şerīfde şīrāze-bend-i 

te’līf olduḳları Kāfī  nām metn-i laṭīfi ‘arż oṭasında bi’ẕ-ẕāt yed-i mü’eyyed-i 

sulṭānīye teslīm eyledüklerinde tuḥfeleri ḥüsn-i ḳabūl-i pādişāhāne ile mu‘az-

zez ve ḫil‘at-i ṣadāret-i Rūmili  ṭırāz-ı i‘zāz-ı pāye-i fetvā ile muṭarraz olmaḳ 

ḫaṣā’iṣ-i ẕāt-ı ḫuceste-ṣıfāṭlarıdur. Zamāneleri şu‘arāsınuñ ser-efrāzı Cevrī 

İbrāhīm Çelebi  keşīde-i rişte-i naẓm-ı dürriyyü’n-niẓām itdügi tārīḫ-i müsel-

lem ü mümtāzdur:

Naẓm

Didi bu irtifā‘-ı rütbenüñ tārīḫini Cevrī

‘Azīz-i ‘āleme ola mübārek pāye-i fetvā1

Sene-i mezbūre Şevvāl’inüñ sekizinci güni Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efen-

di  üzerinden Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları arpalıġıyla müteḳā‘id ve maḳām-ı 

ḥükūmetlerine Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  müteṣā‘id oldı. Altmış Şev-

vāl’inde arpalıḳları Miḫalıc  ma‘a Kirmastı  ḳażālarına tebdīl ve Ṭırnova ma‘a 

Ṣaḥrā ḳażālarıyla İmām-ı Sulṭānī Şāmī Ḥüseyn Efendi  tebcīl ḳılındı. Altmış 

bir Cumāde’l-ūlā’sında Bahāyī Meḥemmed Efendi  yirine emr-i ‘aẓīm-i fetvāya 

ḳıyām ve ol rütbe-i vālā iḥrāzıyla itmām-ı merām itdiler. Mü’eẕẕin-zāde Efendi  

muvaffaḳ olduġı tārīḫ-i laṭīfdür:

Mıṣrā‘

‘Azīz-i ḳavm oldı ḥamdü li’llāh ‘izz ile müftī2 

Cevrī Çelebi ’nüñ daḫı mīve-i ābdār-ı nihāl-i kilk-i güher-bārı olan tārīḫ-i 

zībādur:

Mıṣrā‘ 

Eyledi Ḥaḳ ‘izz ile müftī ‘Azīz-i ‘ālemi3 

Ol eẟnāda ferāġlarından arpalıḳları olan Miḫalıc  ma‘a Kirmastı  ḳażāları 

ḫalefleri Şāmī Ḥüseyn Efendi ’ye virildi. Sene-i meẕkūre Ramażān-ı şerīfinüñ 

on altıncı güni imāmet-i kübrā-yı ḫıdmet-i fetvā ẟāniyen Ebū Sa‘īd Efendi  

ی 1 א  אرك  א او   
م    ا  2   
א 3 ی   ا    ا



771Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

yed-i kerīmelerine teslīm olınduḳdan ṣoñra ṣāḥibü’t-terceme leyle-i mübāre-

ke-i Ḳadr’de ‘azlden mā‘adā cezīre-i Saḳız ’a nefy ü taġrīb ve vaṭan-ı aṣlīlerinden 

dūr itmekle ta‘ẕīb olındılar. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde Ḳızıḳlı Meḥemmed 

Efendi  ‘azlinden ber-vech-i arpalıḳ cezīre-i mezbūre ḳażāsı iḥsānını mutażam-

mın ḥükm-i hümāyūn vāṣıl ve ġavā’il-i vehmiyyeleri zā’il olup beyne’l-ḫavf 

ve’r-recā muntaẓır-ı ẓuhūr-ı fażl-ı Ḫudā iken altmış iki Cumāde’l-ūlā’sında 

nā-gāh bi-‘avni’llāh müjde-i raḥmet irişüp Saḳız ḳażāsında nā’ib ibḳāsından 

ṣoñra kendüler maḥrūsa-i Burusa ’ya ‘avd itmege iẕni mutażammın ṣūret-i 

emr-i şerīf irsāl olınup maḥrūsa-i merḳūmede āşiyān-ı ḳadīmleri olan men-

zillerine nüzūl itdiler. Altmış altı Şa‘bān’ında arpalıḳları Seyrek-zāde Seyyid 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  üzerinden Mudanya  ḳażāsına tebdīl olınup Saḳız ḳażā-

sı ber-vech-i mevleviyyet Ḳoçbaş Maḥmūd Efendi ’ye tevcīh olınduḳda redd1 

itmekle Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  ḳabūl eyledi. Sene-i meẕkūre 

Şevvāl’inde ḫalefleri Şeyḫ-zāde Efendi ‘azlinden ẟāniyen Saḳız ḳażāsı arpalıḳ 

virilüp Mudanya  ḳażāsı Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh 

olındı. Altmış yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde ṭaleb ü raġbetleriyle Seyyid ‘Abdü’s-settār 

Efendi  maḥlūlinden Gelibolı  ḳażāsına [145a] tebdīl ve dil-ḫˇāhlarına müsā‘ade 

ile ikrām u tebcīl olınup Saḳız ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet Sa‘dī-zāde Seyyid 

Hibetu’llāh Efendi ’ye ‘ināyet olındı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl 

iken biñ altmış sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ altıncı gicesi ġumūm-ı semūm-ı fenā 

sebzezār-ı zindegānīsini ifnā eyledükde vaṣiyyetleri üzere maḥrūsa-i mezbūrede 

Deveciler  Mezāristānı  ḳurbinde Temürtaş Mu‘allim-ḫānesi  civārında defīn-i 

zīr-i zemīn oldılar. Maḥlūl olan Gelibolı ḳażāsı  Bosnevī Şa‘bān Efendi ’ye arpa-

lıḳ ta‘yīn olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr mecmū‘a-i fażl-ı mevfūr, emāẟil miyānında imtiyāzı 

meşhūd, āḫād-ı ‘ulemā-yı ‘aṣrdan ma‘dūd, vaḳūr u edīb, muḥteşem ü mehīb, 

‘ālī-ṭab‘ u bülend-himmet, ẕī-mürüvvet ü ṣāḥib-i ‘aẓamet idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden ẕikri sebḳ iden şīrāze-bend-i te’līf olduḳları Kāfī  nām 

metn-i laṭīfleri ve Türkī inşā ile Siyer-i belāġat-üslūbları ve Siyer-i Kāzrūnī ’yi 

Fārsī lisānından Türkī’ye terceme itdükleri te’līf-i merġūbları ve Ḥilyetü’l-en-
biyā  nām risāleleri ve Mir’ātü’ṣ-ṣafā  nām aḥvāl-i enbiyā-yı ‘iẓāmı ḥāvī tārīḫ-i 

1 S 156a.
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maṭbū‘ları ve Süleymān-nāme ismiyle müsemmā Ḫˇāce Tārīḫi ’ne1 ẕeyl olmaḳ 

üzere Sulṭān Süleymān Ḫān ḥażretlerinüñ cülūs-ı hümāyūnlarından vefātlarına 

gelince olan eẟerleridür ki Sulṭān İbrāhīm Ḫān ḥażretlerine ihdā itmişlerdür. Ve 

bunlardan mā‘adā icmāli āferinīş-i maṭla‘-ı dīvān-ı nübüvvet-i Ḥażret-i Ādem 

‘aleyhi’s-selām2dan biñ elli sekiz Receb’ine gelince ẓuhūr iden umūrı muḥtevī ve 

niçe ġarā’ib aḥvāli ḥāvī Ravżatü’l-ebrāri’l-mübeyyen bi-Veḳāyi‘i’s-selefi’l-māżiyye 
ve’l-aḫbār  nām tārīḫ-i laṭīfleri vardur. Cülūs-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī’de itḥāf-ı 

dergāh-ı eşref-i sulṭānī eyleyüp tuḥfeleri ta‘līḳ-ı naẓar-ı ḳabūl-i şāhāne ile teşrīf ve 

ilbās-ı ḫil‘at-i postīn-semmūr ile talṭīf olınmışlar idi. Ve tārīḫ-i meẕkūre biñ elli 

sekiz Receb’inde cülūs-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī’den biñ altmış sekiz Ṣafer’inde 

gelince ẕeyl daḫı yazmışlardur ve ‘Azīzī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları vardur. 

Bu na‘t-ı şerīf nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur:

ez-Ḳaṣā’id-i Na‘t-ı Şerīf

Rūḥī fidāk ey gül-i nev-reste-i Ḥarem

Verd-i ruḫuñla oldı cihān ġayret-i irem

Pür-nūr ḳıldı ‘ālemi ol ṭal‘at-i münīr

Buldı güşād-ı revnaḳ-ı bāzār ṣubḥ-dem

Mıṣrā‘-ı ebruvānını yazduḳda itdi ḳayd

Üstād-ı ṣun‘ ta‘miye-i nūn ve’l-ḳalem3

Bir nuṭḳı biñ Mesīḥ-i revān-baḫşa cān virür

Āb-ı ḥayāt menba‘ıdur var ise o fem

Eflāk ü ḫāke besmele-i āferīniş ol

Ḫatmü’r-risāle fātiḥa-i nüsḫa-i ḳadem

Fermān-revā-yı her dü serā şāh-ı enbiyā

Sulṭān-ı ḫıṭṭa-i ‘Arab u kişver-i ‘Acem

1 Kastedilen eser Hoca Sa‘deddin Efendi’nin Tâcü’t-tevârîh’idir.

2 “Allah’ın selâmı onun üzerine olsun.”

3 Kur’ân-ı Kerîm, Kalem Sûresi 68/1, ﴾وَن ُ ُ ــ ْ َ א  َ ِ َو َ َ ْ -Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıkla“ ﴿ن َوا

rına andolsun ki.”
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Ey nūr-ı çeşm-i ‘ālemiyān cāna yetmişem

Bir kerre bāġ-ı dīdeme ḫˇāb içre baṣ ḳadem

Gird-āb-ı firḳatüñ beni ser-geşte eyledi

Āyā görem mi sāḥil-i maḳṣūda ben irem1

Cān-ı ‘Azīz cānuma minnet saña fedā

Ey rūḥ-ı ‘ālem ile ḳabūl eyle muġtenem2

ez-Ġazeliyyāt

Ber-ḳarār olmaz dil-i dīvāne eyler ıżṭırāb

Şīşe-i sā‘at gibi ḳalbümde vardur inḳılāb

Pā-figār-ı senglāh-ı cevr-i devrüz şimdilik

İtmezüz ser-menzil-i iḳbāle itmekde şitāb

Ve lehu

Hīç bir mi olur sa‘yi ḳuvā-yı ḫāme-i Bihzād

Ārāyiş-i neşāṭa ile ḥüsn-i Ḫudā-dād

Gīsū-yı ḫam-ender-ḫam-ı dildāra ṭolaşduñ

Bir fitne ḳoparmaḳ mı murāduñ senüñ ey bād

Fānūs-ı ḫayāl itdi teni şem‘-i maḥabbet

Ser-geştelik el virdi yine ey dil-i nā-şād

Ve lehu

Cām-ı zerrīn nedür yā ne sifālīn-i sāġar

Her ne yüzden ise luṭf-ı Cem’i ḫoş görmek olur

Ve lehu

Ḳızarup meyle ruḫ-ı yār ḳaçan gül gül olur

‘Aks-i rūyı eger āb üzre düşerse mül olur [145b]

1 S 156b.

2 Bu beyitten sonra gelen şiirlerin hiçbiri S nüshasında yoktur.



774 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Gülşene irse eger tuḥfe-i dürr-i ‘araḳı

Zīnet-efzā-yı bināgūş-ı ‘arūs-ı gül olur

Mihr-i ruḫsārına pek baḳma ‘Azīzī yoḫsa

Pertevinden ṭutışup ḫırmen-i hestī gül olur

Ve lehu

Hevā-yı ‘ışḳa düşen dil mekān nedür bilmez

Hümā-yı evc-i belā āşiyān nedür bilmez

Ḫaṭuñdan almaḳ olurdı ḫaṭ-ı emān cāna

O ḫūnī ġamzeler ammā zamān nedür bilmez

Bilür o ġonçe-i fem manṭıku’ṭ-ṭayrı [ammā]

Zamān olur ki yine ol zebān nedür bilmez

Şüküftedür gül-i rūyı hemīşe dildāruñ

‘Azīzī ravża-i cennet ḫazān nedür bilmez

Ve lehu

Ḫaṭ geldi mest-i ġamze-i mestāneyem henüz

Şām irdi ṣadr-ı meclise mey-ḫāneyem henüz

Bi’llāhi ey ṣabā şiken-i zülfe degme gel

Bī-tāb-ı zaḫm-ı dil-şüde-i şāneyüm henüz

Ve lehu

Ḫāk-i reh-i fenā olup ḳalsa ne ġam ten-i nizār 

Ḳurtuluruz ‘Azīziyā minnet-i rūzgārdan 

Ve lehu

Götürdüñ bāġdan bū-yı güli ey bād n’eylersün

Yoluñ alursa āh-ı bülbül-i nā-şād n’eylersün
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Güzel naḳş eyledüñ söz yoḳ leb-i la‘l-i şeker-bārı

Dil-i cān-baḫş o ḫoş-güftārı ey Bihzād n’eylersün

Ve lehu

Murġ-ı remīdedür bu göñül āşiyāneden

Bend eyle dām-ı zülfüñe āvāre olmasun

Ve lehu

Şebnem-i gülzār-ı ġam itdi ‘Azīzī eşkümi

Bustān-ı ‘ışḳ ezhārını şādāb eyleyen

Ve lehu

Olmasa ravża-i dil cūy-ı ṣafādan şādāb

Çeşm-i ümmīd ṭutar dīde-i şeyḫine1

Iżṭırāb eyleme ey murġ-ı dil-i āvāre

Pek ṭolaşduñ ise gīsū-yı ḫam-ender-ḫamına

Ve lehu

Kitāb-ı ḥüsni ḫaṭ-ı ḫūb eyledi tāze

Güzel yaḳışdı o mecmū‘aya bu şīrāze

Ne deñlü eylese dil-ber cefāyı memnūnuz

Ḳumāş-ı himmete olmaz ‘Azīzī endāze

Ve lehu

Virür dehān-ı dem-i rūḥ-baḫş-ı ‘Īsā’yı

Mesīḥ’den lebi görmiş kitāb-ı İḥyā’yı

Alursa dāmenüñ ey dil hezār dest-i sitem

Dürüst ḳurtaragör dāmen-i şekībāyı

1 Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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Hemīşe ġamzesi bīmār u çeşmi mestāne

Bıraḳdılar ḳatı gözden bu cān-ı şeydāyı

Nesīm-i fażl-ı ilāhī eser bu gün yarın

Güşāde itme ‘Azīzī dehān-ı şekvāyı

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden maḥrūsa-i Burusa ’da yüzden mütecāviz çeşme binā 

ve ‘aṭṭāş-ı ‘ibādu’llāhı irvā itmişdür.

Ḳayyım-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Maḥrūsa-i Burusa ’da ṣuleḥādan bir ḳayyım-ı rāst-kir-

dāruñ şu‘lezār-ı ṣulbinden ḳandīl-i ḥayātı fürūzān ve “Ḳayyım-zāde Muṣṭafā 

Efendi ” dimekle meşhūr-ı ‘ālemiyān olmış idi. ‘Ulemā-yı rūşen-vülātdan biri-

nüñ çerāġ-ı efrūḫtesi olup niçe eyyām ḫıdmet-i ta‘allümine müdāvim ve i‘āde-

lerinden mülāzım olduḳdan ṣoñra devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ elli bir Ramażān’ında masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳū-

mede Gökdere Medresesi  tevcīh olınup altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Esediy-

ye Medresesi  virilüp altmış beş Şevvāl’inde yirinde dāḫil i‘tibār olınmış idi. 

Biñ altmış sekiz Cumāde’l-ūlā’sınuñ yigirmi yedinci güni püf-kerde-i dehān-ı 

bī-emānı ecel olup Ḥażret-i Emīr ḳuddise sırruhu’l-ḫaṭīr1 civārında defn olındı. 

Medrese-i maḥlūlesi Bādincānī Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı.

Merḥūm-ı mezbūr ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile meşhūr idi.

Burusī Receb Efendi 

el-Mevlā Receb bin Maḥmūd. Gemlik  ḳażāsına tābi‘ “Küçükḳumla ” di-

mekle meşhūr ḳaṣabadan ẓuhūr itmiş idi. Maḥrūsa-i Burusa ’ya hicret ve 

‘ulemānuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde maḥrūsa-i merḳū-

mede Seyyid Ḥüseyn-i Erzincānī Medresesi  virilüp elli bir Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

yirlerinde ḥareket-i miẟliyye i‘tibār olınmış idi. Elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

‘Aṭā-zāde Meḥemmed Efendi  [146a] yirine ‘İvaż Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup alt-

mış iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olındı. Bu ḥāl üzere mü-

1 “Çok önemli sırrı mukaddes olsun.”
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temekkin-i gūşe-i vaḥdet iken biñ altmış sekiz Cumāde’l-āḫire’sinüñ on ikinci 

güni dār-ı fenādan ‘ālem-i beḳāya rıḥlet eyleyüp Eşref-zāde ḫulefāsından Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi Türbesi ’nde defn olınup medrese-i maḥlūlesi Menteş-zāde 

Dāmādı İbrāhīm Efendi ’ye maḥal görildi.

Merḥūm-ı mezbūr fünūn-ı ‘acībe ve ‘ulūm-ı ġarībe ile meşhūr, pīr-i nūrānī-i 

mükerrem, müstecābü’d-da‘ve ādem idi.

Bükāyī Muṣṭafā Efendi {Bükāyī} 

el-Mevlā Muṣṭafā. Begbāzār ī’dür. Taḥṣīl-i ‘ilme sa‘y ü ictihād ve ‘azm-i 

ṭarīḳ-ı erbāb-ı isti‘dād eyleyüp ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Kemāl Efendi ḫıdmetlerinden 

mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe med-

reseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ elli altı Receb’inde 

Çāker Aġa-zāde Ḫalīl Efendi  yirine Ḫabbāziyye Medresesi  ḫāriciyle be-kām 

olmış iken elli yedi Şa‘bān’ında ‘azl olınup medresesi Şer‘iyyātī Muṣlī Efendi ’ye 

in‘ām olındı. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Dıraġmanī ‘Alī Efendi  yirine Ḫur-

remiyye Medresesi  iḥsān, altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefi ‘Alī Efendi yirine Ke-

penekci Sinān Medresesi ’ne şāyān oldılar. Altmış bir Şa‘bān’ında Çeşmī-zāde 

Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Ḥācī Ḥasan-zāde Medresesi  virilüp altmış dört 

Şa‘bān’ında yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olınmış idi. Altmış beş Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Behrām Aġa Ḫˇācesi Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān Medrese-

si ’ne menḳūl, altmış yedi Receb’inde ḫalef-i sālifi Muṣlī Efendi yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl olup altmış sekiz Ṣafer’inde ‘Abdü’l-muṭṭalib 

Efendi1 yirine Ḫānḳāh Medresesi ’n cāygāh itmişler idi. Sene-i meẕkūre Re-

ceb’inde ders ü devri tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyledüklerinde medrese-i 

maḥlūleleri Aḫī-zāde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı merḳūm “Bükāyī Muṣṭafā Efendi ” dimekle ma‘lūm, muḳad-

dimāt-ı ‘ulūmdan ḥiṣṣedār, bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i ṣakde şöhret-şi‘ār idi.

Sinobī Ḳaba Ḫalīl Efendi 

el-Mevlā Ḫalīl. Belde-i Sinob ’dan bedīd ve mümeyyiz-i siyāh u sefīd ol-

duḳda ol diyār ‘ulemāsından taḥṣīl-i muḳaddimāt-ı ‘ulūm, ba‘dehu āheng-i 

dārü’l-mülk-i Rūm idüp ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ile iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

1 S 157a.
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eyleyüp ḳaṭ‘-ı menāzil-i ṭarīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli dört Ṣafer’inde Ḳaṣīr Ḥasan Efendi  yirine 

Ṭūṭī Laṭīf Medresesi  ḫāriciyle talṭīf olınmış idi. Elli sekiz Receb’inde Kürd 

İsḥāḳ Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi  virilüp sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sin-

de Ḥüseyn1 Paşa-zāde Aḥmed Efendi  yirine Monlā Gürānī Medresesi  erzānī 

görilmiş idi. Altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde Behrām Aġa Ḫˇācesi Muṣṭafā 

Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi Ūlāsı2 ile ikrām, alt-

mış beş Ramażān’ında Ḳoçbaş Maḥmūd Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den 

biri in‘ām olınmış idi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ‘azl olınup medresesi Uzun 

‘Abdu’llāh Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Mūsā Paşa 

İmāmı Aḥmed Efendi  yirine ẟāniyen medāris-i Ṣaḥn ’uñ birisi iḥsān olınup se-

ne-i meẕkūre Şevvāl’inde İmām-zāde Meḥemmed Sa‘dī Efendi  yirine Pīrī Paşa 

Medresesi  sezā görilüp sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳaṣīr Ḥasan Efendi 

yirine Edrine Sulṭān Bāyezīd Ḫān Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Biñ altmış 

sekiz Receb’inde fevt olup medrese-i maḥlūlesi ‘Işḳī Ḥasan Efendi ’ye virildi.

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, cesīm ü semīn olmaġın “Ḳaba 

Ḫalīl Efendi ” dimekle meşhūr, ḫayr ile meẕkūr idi.

‘Acem Meḥemmed Efendi 3 {Rāzī}

el-Mevlā Meḥemmed. Diyār-ı Şarḳıyye’den ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden 

istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp taḥṣīl-i ‘ulūm ve tekmīl-i ādāb-ı rüsūm eyledükde 

Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  ḫıdmetlerinden [146b] mülāzemete nā’il ve devr-i 

medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl iken biñ 

ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde Ḳurd Meḥemmed Efendi  yirine Raḥīḳī Medre-

sesi  ḫāriciyle taḥṣīl-i neşāṭ eyleyüp ḳırḳ dört Ṣafer’inde Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup ḳırḳ beş 

Rebī‘ü’l-evvel’inde ibtidā iḥdāẟ olınan Bayram Paşa Medrese-i Cedīdesi ’nde 

basṭ-ı bisāṭ-ı inbisāṭ eylediler. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Şa‘rānī-zāde Ebu’s-

su‘ūd Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine şāyān, ḳırḳ sekiz Muḥarrem’in-

de İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  

1 Ḥüseyn H: Ḥasan S.

2 Ūlāsı S: -H.

3 Evvelu müderrisin bi-medreseti Bayram Paşa. Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1045. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.] 
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iḥsān olınmış idi. Elli Cumāde’l-ūlā’sında Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  

yirine Filibe  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl olınduḳ-

larında yirlerine ẟāniyen selefleri ḫalef oldı. Elli beş Receb’inde ‘Acem İsḥāḳ 

Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsına  manṣūb ḳılınup sene-i 

meẕkūre Şevvāl’inde ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  yirine İzmir  ḳażāsına menḳūl 

ve yirlerine Üsküdar  ḳāḍīsi Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl olup anlaruñ 

yirleri Bahāyī Meḥemmed Efendi ’ye arpalıḳ ta‘yīn olındı. Elli altı Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde munfaṣıl ve yirlerine Aḳçeli Ebū Bekr Efendi1-zāde Muṣṭafā Efendi  

vāṣıl oldı. Sene-i mezbūre Receb’inde ḫalefleri yirine ẟāniyen ḳażā-yı İzmir’e 

ḥākim ve murā‘ī-i ādāb u merāsim olmışlar idi. Elli yedi Şa‘bān’ında mün‘azil 

ve yirlerine Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  nā’il oldı. Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ḳāmetī-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsı rıżā-dādeleri olup altmış Ramażān’ın-

da Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Filibe  ḳażāsına naḳl ve 

yirlerine Ḫandān Efendi  vaṣl olındı. Altmış bir Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine 

Bahāyī Birāderi Yaḥyā Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ebu’s-

su‘ūd-zāde Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı i‘ṭā olınmış 

idi. Altmış iki Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Ḫˇāce Fesād-zāde Seyyid Aḥ-

med Efendi  vāṣıl oldı. Altmış üç Şevvāl’inde Edrine  pāyesi żamīmesiyle Ḥasan 

Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  üzerinden Edremid  ḳażāsı arpalıġı iḥsān 

olınup altmış beş Receb’inde Ebū Sa‘īd-zāde Aḥmed Efendi  yirine Selanik  

ḳażāsı ḥükūmetiyle be-kām ve arpalıḳları Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi ’ye in‘ām 

olınmış idi. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında Çuḳacı-zāde Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm 

Efendi  yirine ẟāliẟen Filibe ḳażāsına menḳūl ve yirlerine ‘Abdü’r-raḥīm-zāde 

Meḥemmed Efendi  mevṣūl olmışlar iken ḳabūlden ibā itmekle yine selefle-

ri Çuḳacı-zāde Efendi yirinde ibḳā ve bunlar ṣıfru’l-yed ‘azle mübtelā oldılar. 

Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine maḥrūsa-i Bu-

rusa  ḳażāsı ḥükūmetiyle mümtāz ve beyne’l-aḳrān ser-efrāz olup altmış altı 

Cumāde’l-āḫire’sinde müteḳā‘id ve maḳām-ı ḥükūmetlerine Ṣadrü’d-dīn-zāde 

Rūḥu’llāh Efendi  müteṣā‘id oldı. Altmış sekiz Muḥarrem’inde Minḳārī-zāde 

Yaḥyā Efendi  def‘a-i ẟāliẟesi yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsıyla ikrām olınup 

sene-i mezbūre Receb’inde şerbet-i ḥanẓal-ı meẕāḳ-ı mevt ile telḫ-kām olduḳ-

larında yirleriyle Bahāyī Birāderi Aḥmed Efendi  vāṣıl-ı kām oldı. 

1 S 157b.
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Mevlānā-yı mezbūr “ ‘Acem Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhūr, güşā-

de-meşreb ü ḫande-rū, nükte-şinās u laṭīfe-gū, nīk-nefs ü ṣāfī-ṭaviyyet, ḫoş-

ṭab‘u ḫoş-ṣoḥbet, merdüm-i ber-güzīde-fi‘āl, ma‘ārif ü ‘ulūmda müşārik-i emẟāl 

idi. Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  merḥūmuñ cüz’-i meclis-i ‘ālīleri olmaġın düş-

dükce leṭā’ife muraḫḫaṣ olurlardı.

Āẟārlarından Rāzī  maḫlaṣı ile eş‘ārları olup bu iki beyt andan nümūnedār-

dur:

Naẓm [147a]

Ḳomayup ‘āşıḳı iẓhār-ı niyāza nigehüñ

Ḳıldı āġāz yine şīve vü nāza nigehüñ

Sāḥir-i Bābil’i dem-beste vü ḥayrān eyler

Başlasa şīve-i i‘cāz-ṭırāza nigehüñ

Ḳara1 İbrāhīm Efendi 

el-Mevlā İbrāhīm. ‘Alā’iyye  diyārından bedīdār ve Aḫlāḳ-ı ‘Alā’ī ’den se-

baḳ-āmūz u ḥiṣṣedār olup dārü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret ve Manṭıḳī Aḥmed 

Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra sā-

lik-i ṭarīḳ-ı ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā olmaġla Rūmili  ḳalem-re-

vinde ekẟer-i bilād-ı celīleye vālī ve fermān-revā-yı esāfil ü e‘ālī olmışlar idi. 

Biñ altmış sekiz tārīḫinde ‘Acem Meḥemmed Efendi  Mıṣr -ı Ḳāhire  ḳāḍīsi ol-

duḳda niyābetleri ḫıdmetiyle belde-i merḳūmeye gitmişler idi. Sene-i meẕkūre 

Receb’inde efendisi dār-ı beḳāya rıḥlet itdükde bunlar daḫı cānib-i İstanbul’a 

‘azīmet idüp ba‘de’l-ḳufūl Ḳaraman Ereglisi  nām maḥalle2 vuṣūllerinde mizāc-

larınuñ inḫirāfı sebebiyle merāḥil-i ‘ömri tamām ve rūḥ-ı revānı ‘ālem-i ervāḥa 

ḫırām eyleyüp ḳaṣaba-i merḳūmede defn olındılar. 

Mevlānā-yı mezbūr “Ḳara İbrāhīm Efendi” dimekle meşhūr, ṣalāḥ u ‘iffetle 

meẕkūr ve naḳdīne-i ‘ilm-i cemīlden mālik-i niṣāb-ı mevfūr, siyyemā fıḳh-ı 

şerīf ile hemvāre ārāyiş-i maḥfel-i ḳażā-yı münīf idi.

1 Ḳara S: ‘Alā’iyyeli H.

2 S 158a.
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Ḳonevī Maḥmūd Efendi 1

el-Mevlā Maḥmūd. Belde-i Ḳonya ’dan peydā ve ol münbit-i kerīm-i ‘ilm ü 

‘irfāndan hüveydā olup taḥṣīl-i feżā’il-i ‘ilmiyyeye ḫarc-ı naḳd-i rā’ic-i fī’l-vaḳt-i 

i‘mār ve gevher-i girān-bahā-yı istīhāl içün ġavṭa-i baḥr-i efkār idüp esātiẕe-i 

‘aṣr pīşgāhında müzāvele-i iştiġāl ve münāvele-i ḳand-i mu‘ād-ı ḳīl ü ḳāl ide-

rek ḥā’iz-i rütbe-i ‘ālü’l-‘āl ve vāṣıl-ı ser-menzil-i kemāl olmaġın ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr 

Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı ‘ilmīye ‘āzim olup 

devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl 

iken ḫıṭṭa-i dil-ārā-yı Rūm’da veche-i meṭālib ü merūm olan Hezarġrad  nām 

belde-i meşhūrede müftī ve müşkil-güşā-yı müfīd ü müsteftī olmış idi. Biñ alt-

mış bir Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ebu’l-fetḥ Sulṭān Meḥemmed Ḫān vaḳfı ndan yevmī 

ḳırḳ aḳçe vaẓīfe ta‘yīniyle Maġnisalı Çelebi  ‘unvānıyla mu‘anven ḫāric medre-

sesesi iḥdāẟ olınup ibtidā bunlara virildi. Altmış dört Şa‘bān’ında Mü’eẕẕin-zā-

de Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Temürḳapu ’da vāḳı‘a Aḥmed Paşa Medre-

sesi ’ne ḥareket eyleyüp altmış beş Ramażān’ında Müyesser-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa dārü’l-ifādesi sezā görildi. Altmış yedi Receb’inde yir-

lerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olınup sene-i meẕkūre Ramażān’ında Ḳaṣīr Ḥasan 

Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi  virilüp altmış sekiz Receb’inde Ḫıṣm-zāde 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ifāde-i ders ü 

taḥḳīḳ itmişler idi. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında dārü’n-na‘īme irtiḥāl itmeleriy-

le medrese-i maḥlūleleri Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi ’ye intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, ‘ālim ü ‘āmil, merd-i kāmil idi.

Cerrāḥ Şeyḫi-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ İbrāhīm. Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘  

meşāyiḫından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olup Cerrāḥ Meḥemmed Paşa 

Cāmi‘-i Şerīfi ’nde vā‘iẓ ü müẕekkir ve muḥaddiẟ ü müfessir iken biñ ḳırḳ iki 

senesi ḫilālinde ‘ālem-i envāra vāṣıl olan Şeyḫ İbrāhīm Efendi ’nüñ ferzend-i erc-

mendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendidür. ‘Azm-i ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ ve hem-rāhī-i 

tevfīḳ ile seyr-i menāzil-i ders ü taḥḳīḳ idüp ‘ulemānuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i 

mülāzemet ve semt-i tedrīse ‘azīmet itmiş idi. Ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Maġnisalı Çelebi. Fī 8 Rebī‘ü’l-āḫir sene 1062. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]
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medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli dört Ṣafer’inde 

Baġdādī-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Defterdār Yaḥyā Medresesi  iḥsān, sene-i 

meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ [147b] Efendi  yiri-

ne İsmiḫān Sulṭān Medresesi ’ne şāyān olup Aḥmed Efendi yirine Ḥaremeyn-i 

Şerīfeyn evḳāfı  teftīşiyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān itmişler idi. Elli beş Rebī‘ü’l-evvel’in-

de Ḥamdī Efendi  maḥlūlinden Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażāsıyla ber-murād ol-

dılar. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve yirlerine Emīnī Meḥemmed Efen-

di  vaṣl olındı. Altmış Rebī‘ü’l-āḫir’inde Cānīkī İsmā‘īl Efendi  def‘a-i ẟāniyesi 

yirine Ḳonya  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde 

ma‘zūl ve yirlerine Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  mevṣūl oldı. Altmış 

beş Ramażān’ında Ṭavīl Ḥasan Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Ṭrablus-ı Şām  

ḳażāsıyla be-kām olup1 altmış altı Şevvāl’inde ‘azl olınduḳlarında yirleri ẟāliẟen 

Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi ’ye in‘ām olındı. Bu ḥāl üzre güẕārende-i eyyām u 

leyāl iken altmış sekiz Şa‘bān’ında dār-ı ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi.

Maḫdūm-ı merḳūm ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, ḫāliṣü’l-cenān, ṭāhirü’l-lisān idi.

Ḳaramanī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed. Vilāyet-i Ḳaraman ’dan ẓuhūr ve “Ḳaramanī 

Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhūr olup dārü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret ve 

Ṣadrü’d-dīn-zāde Efendi’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp bi-ḥasebi’l-‘āde 

ḳaṭ‘-ı medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ altmış bir2 Receb’inde Āmidī Ḥüseyn Efendi  yirine Sittī 

Ḫātūn Medresesi  ḫāriciyle memnūn ḳılınmış idi. Altmış beş Ramażān’ında 

‘azl olınup medresesi Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi -zāde Seyyid Maḥmūd 

Efendi ’ye virildi. Altmış altı Şa‘bān’ında Ṣaḥḥāf ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫab-

bāziyye Medresesi  iḥsān, altmış yedi Receb’inde Anḳaravī Meḥemmed Efendi  

yirine Pervīz Efendi Medresesi ’ne şāyān olup altmış sekiz Cumāde’l-āḫire’sinde 

Ṣamtī Meḥemmed Efendi  yirine Bālī Efendi Medresesi ’ne vālī ve cevher-i ḳadr 

ü menzileti mütelālī olmış idi. Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında fevt olup medrese-i 

maḥlūlesi ‘Abdü’l-ġaffār Efendi ’ye maḥal görildi.

Merḥūm-ı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i ülfet idi.

1 S 158b.

2 altmış bir H: altmış S.
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Kirli Maḥmūd-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā Maḥmūd. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede masṭūr olan Kirli Maḥmūd Efendi ’nüñ 

maḫdūm-ı ḫıredmendi Aḥmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilme kūşiş ve tekmīl-i 

ādāb-ı ṭarīḳa verziş eyleyüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve rāh-ı ted-

rīse ‘āzim olup ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli altı Muḥarrem’inde Velī-zāde Aḥmed Efen-

di  yirine Zeynī Çelebi Medresesi  ḫāricine ‘āric, altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında 

Mü’eẕẕin-zāde Aḥmed Efendi  yirine Yūsuf Paşa Medresesi ’ne ḥareketle müb-

tehic olmış idi. Altmış iki Muḥarrem’inde yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup alt-

mış beş Ramażān’ında Martolos-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Fāṭıma 

Sulṭān Medresesi  iḥsān, altmış altı Şa‘bān’ında Müvezzi‘ Aḥmed Efendi  yirine 

Efḍaliyye Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Altmış yedi Receb’inde ‘azl olınup 

medresesi Malġaravī Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Sene-i mezbūre Ra-

mażān’ında Ḫalīfe-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  viri-

lüp altmış sekiz Şa‘bān’ında irtiḥāl ve ‘ālem-i ervāḥa isti‘cāl itdükde medrese-i 

maḥlūlesi Vardarī Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-ġanī Efendi ’ye intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i iktisāb-ı ‘ulūm, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns ü ülfet idi.

Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi 

el-Mevlā İbrāhīm. Sulṭān Süleymān Ḫān-ı Evvel  vefeyātında terceme-

si Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Şu‘ayb Efendi merḥūmuñ aḥfādından olmaġın 

“Şu‘ayb-zāde Efendi” dimekle meşhūr ve bu ‘unvān ile zebān-zed-i cumhūr-

dur. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfāna ṭālib ve tekmīl-i ādāb-ı nefse rāġıb olup Şeyḫü’l-İs-

lām Ḫˇāce-zāde Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle be-kām ve 

rāh-ı tedrīse ḳıyām eyleyüp [148a] devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medrese-

den ma‘zūl iken biñ ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde Beyānī Aḥmed Efendi  yirine Ṭūṭī 

Laṭīf Medresesi  ile talṭīf, ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Ḫˇāce Fesād-zāde Seyyid 

Aḥmed Efendi  yirine Ḥācī Ḥasan-zāde Medresesi ’ne taḥrīk ile teşrīf olındı-

lar. Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṣarı ‘Alī Efendi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Fāṭı-

ma Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup elli1 üç Ṣafer’inde Dervīş-zāde Meḥemmed 

1 S 159a.
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Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi  virilüp elli dört Ṣafer’inde Ḫalīl Efendi  

yirine Edrineḳapusı ’nda vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz 

ü şān eylemişler idi. Elli altı Şevvāl’inde Ḥelvācı-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Kütāhiyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli yedi Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine 

Hevāyī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış beş Ramażān’ında 

Medīne-i Münevvere  pāyesi żamīmesiyle ‘Acem Meḥemmed Efendi  üzerin-

den Edremid  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olınmış idi. Altmış yedi Ṣafer’inde Bālī-zāde 

Muṣṭafā Efendi  arpalıġı olan Üsküdar  ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet ‘ināyet 

olınup arpalıḳları Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Sene-i 

meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde munfaṣıl ve yirlerine ẟāliẟen Aḥmed Ramażān 

Efendi  vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ altmış sekiz 

Ramażān’ında irtiḥāl ve ‘ālem-i beḳāya isti‘cāl eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūruñ aḥvāli ancaḳ bu mertebeye maḳṣūr, ehl-i keyf ol-

maġla āḫir-i ‘ömrinde bī-şu‘ūr idi. 

Tācü’d-dīn-zāde ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī ibnü’l-mevlā Tācü’d-dīn. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olan Amāsiyyeli Tācü’d-dīn 

Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendidür. Āftāb-ı feyż-i 

ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp dāḫil-i silk-i erbāb-ı isti‘dād ve ba‘ż-ı ‘ulemā-

dan mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ 

beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İsmā‘īl Efendi  yirine Ḥammāmiyye Medresesi  ḫāricine 

‘āric, elli Cumāde’l-ūlā’sında ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine maḥrūsa-i Edri-

ne ’de Ṭaşlıḳ Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli dört Ṣafer’inde 

Rodosī-zāde İbrāhīm Efendi  maḥlūlinden Üçşerefeli Medresesi ’ne mevṣūl, elli 

ṭoḳuz Muḥarrem’inde Ramażān Efendi  yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  ile nā’i-

lü’l-me’mūl oldılar. Altmış bir Şa‘bān’ında Nev‘ī-zāde Meḥemmed Efendi  yiri-

ne maḥrūsa-i merḳūmede Sulṭān Bāyezīd Ḫān Medresesi  iḥsān, altmış beş Şev-

vāl’inde Ḥalebī Yaḥyā Efendi  maḥlūlinden Edrine Selīmiyyesi  ile tekmīl-i ‘izz 

ü şān eyleyüp altmış sekiz Ṣafer’inde Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  üzerinden Filibe  

ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınduḳda ḳabūlden ibā itmeleriyle manṣıb-ı meẕkūr 

Ṣarı Mu‘īd Muṣṭafā Efendi ’ye sezā ve bunlar ṣıfru’l-yed ‘azle mübtelā olmışlar 
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idi. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken sene-i meẕkūre Ramażān’ında ravża-i 

Rıḍvān’a ḫırām eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr meḥāsin-i aḫlāḳla meşhūr, memdūḥü’l-fi‘āl, maḥmū-

dü’l-ḫiṣāl idi.

Ṣāliḥ İmām-zāde Dāmādı Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’den ẓuhūr ve “Ṣāliḥ İmām-zā-

de Dāmādı” dimekle meşhūr olup ‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ve birinden iḥrāz-ı 

şeref-i mülāzemet eyleyüp ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ altmış bir Şa‘bān’ında ibtidā iḥdāẟ olınan 

Marzubān Ḫātūn Medresesi  ḫāriciyle memnūn ḳılınup altmış altı Şevvāl’in-

de Anḳaravī Meḥemmed Efendi  yirine Na‘llı Mescid  ḳurbinde Meḥemmed 

Paşa Dārü’l-ḥadīẟi  sezā görilmiş iken sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl olınup 

medresesi Bālī-zāde Emīni Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış sekiz 

Muḥarrem’inde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine ẞāniye-i Ḳāsım Paşa1 Medresesi  

i‘ṭā [148b] olınup bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken sene-i mezbūre 

Şevvāl’inde ders ü devri tamām ve ‘īdgāh-ı ervāḥa2 ḫırām eyledi. Medrese-i 

maḥlūlesi Ḫalīl Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Merḥūm-ı mezbūr ‘ilm-i fıḳha intisābla meşhūr, nīk-nefs ü pāk-i‘tiḳād, ḥa-

senü’l-aḫlāḳ ve ṣāfī-fu’ād idi.

Fetvā-emīni Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi 3

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Sinānü’d-dīn Yūsuf. Devlet-i ẟāniye-i 

Sulṭān Muṣṭafā Ḫān-ı Evvel’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān ve biñ otuz 

iki Şevvāl’inde Meḥemmed Aġa Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn-i meşīḫat iken in-

tiḳāl-i dār-ı cinān iden Şeyḫ Sinān Efendi ’nüñ dürr-i ṣadef-i vücūdı ve gevher-i 

kān-ı nesl-i mes‘ūdıdur. Vālid-i mācidlerinden iktisāb-ı re’sü’l-māl-i ‘ilm ü 

‘irfān ve fünūn-ı nāfi‘a-i ḥaḳā’iḳ-iştimāl-i iẕ‘ān idüp Şeyḫü’l-İslām Ebu’l-meyā-

min Muṣṭafā Efendi  ḫıdmetlerine intisāb ve şeref-i mülāzemetlerin iktisāb ile 

1 Paşa S: -H.

2 S 159b.

3 Evvelu müderrisin bi-medreseti Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi . Fī-Rebī‘ü’l-evvel sene 1037. [H nüshasında 

bu kayıt yoktur.]
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taḥṣīl-i ‘izz ü rif‘at ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp devr-i medāris ve ‘aḳd-i 

mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ otuz iki Şa‘bān’ında Noḳṭa-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Topḳapusı 

dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā, otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  binā itdükleri medrese-i cedīdeye 1 رس درس ــ  اول 
ــא   oldılar. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳıyāmī-zāde Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Ġażanfer Aġa Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥasan Efen-

di-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl 

oldılar. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  yirine İsmiḫān 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid 

‘Abdu’llāh Efendi  yirine Medrese-i Şāh-zāde  mesnedgāh-ı ifādeleri olup ḳırḳ 

ṭoḳuz Şevvāl’inde selefleri Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi yirine Süleymāniyye Medre-

seleri ’nden biriyle tekrīm, elli Cumāde’l-ūlā’sında Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  yirine Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymāniyye  i‘tibārıyla Ayaṣofıyya-i Kebīr Med-

resesi  ile ta‘ẓīm olınup elli bir Şa‘bān’ında Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  

yirine ḳażā-yı Ḥalebü’ş-şehbā  mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü imżāları ḳılındı. Elli üç 

Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Elli yedi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Mülaḳḳab Muṣṭafā Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażā-

sıyla ikrām olınup elli sekiz Muḥarrem’inde ‘azl ve yirlerine Mıṣr  ḳāḍīsi Raḥ-

metu’llāh Efendi  naḳl ve anlaruñ yirine Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  vaṣl 

olındı. Altmış Şa‘bān’ında Edrine  pāyesi żamīmesiyle ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  

yirine Ġalaṭa  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Altmış bir Muḥarrem’inde Sa‘dī-zā-

de Seyfu’llāh Efendi  yirine bi’l-fi‘l Edrine ḳażāsına menḳūl ve yirlerine selefleri 

Sa‘dī-zāde Efendi mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Receb’inde munfaṣıl ve yirlerine 

İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ḫalef-i 

sālifleri Raḥmetu’llāh Efendi üzerinden Menemen  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Sene-i 

meẕkūre Şevvāl’inde yine ḫalefleri Raḥmetu’llāh Efendi2 yirine Ḳosṭanṭıniyye  

ḳażāsı ḥükūmetiyle tebcīl olınup arpalıḳları Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efen-

di ’ye virilmiş iken üç günden ṣoñra ma‘zūl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine ẟāniyen 

Bolevī Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Bunlara Fikrī Aḥmed Efendi  maḥlūlinden 

Bıñarḥiṣār  ḳażāsı arpalıḳ virildi. 

1 “Burada ders okutan ilk müderris.”

2 üzerinden Menemen ḳażāsı arpalıḳ virildi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde yine ḫalefleri Raḥmetu’llāh Efen-

di H: -S.
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Menḳabe1

Ḥattā Şāriḥü’l-Menār-zāde Aḥmed Efendi  ve Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz 

Efendi  Tārīḫ’lerinde naḳl iderler ki ṣāḥibü’t-terceme üç gün maḥkemede 

ta‘yīn-i küttāb u nevvāb ve mübāşeret-i te‘āṭī-i ḫıdmet-i iḥtisāb itdükden ṣoñra 

bi’r-resmi’t-tām ya‘nī ‘ale’l-iḥtişām ḳola binüp Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi ’ye 

uġrayup tekmīl-i merāsim-i ṭarīḳ eẟnāsında ṭaşradan bir ādem gelüp “İstan-

bul ’dan ma‘zūl Bolevī Muṣṭafā Efendi  ḳāḍī oldı.” diyü aşaġıda2 olan mücevve-

zelü muḥżırlara [149a] ḫaber virdükde cümlesi ḳāḍī-i cedīd ḳapusına müsā-

ra‘at idüp:

Mıṣrā‘

Yıldızı düşkün olur pādişehüm ma‘zūlüñ

feḥvāsınca ṭumṭurāḳ ve ‘unvān ile duḫūl itdügi yirden vefret-i ḫacālet ve 

keẟret-i aḥzān ile ḫānelerine vuṣūl buldılar. Altmış altı Şa‘bān’ında Altıbarmaḳ 

‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  yirine ẟāniyen Edrine  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup arpa-

lıḳları seleflerine tevcīh olındı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine 

‘Abdü’l-ḳādir Efendi mevṣūl oldı. Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Anḳaravī 

Es‘ad Efendi  maḥlūlinden Daġardı  ilḥāḳıyla Dimetoḳa  ḳażāları arpalıḳ virildi. 

Altmış yedi Cumāde’l-āḫire’sinde Anaṭolı  pāyesi żamīmesiyle Ḥanefī Meḥem-

med Efendi  üzerinden Anḳara  ḳażāsı arpalıġıyla ta‘ẓīm olındılar. Bunlaruñ ar-

palıḳları selefleri Ḥanefī Efendi’ye virildi. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u 

leyāl iken biñ altmış sekiz Şevvāl’inde eyyām-ı ‘ömri āḫir ve na‘īm-i dārü’l-üns 

ile mütefāḫir oldı. Sa‘ādet-ḫāneleri muḳābilinde Mi‘mār Sinān Mescidi sāḥa-

sında medfūn ve naḳş-ı seng-i mezār-ı pür-envārı bu tārīḫ-i mevzūndur:

Tārīḫ

Rıḥleti tārīḫini Bezmī anuñ

Didi geçdi Şeyḫ-zāde ḥayf āh3

Maḥlūl olan arpalıḳ Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’ye lāyıḳ 

görildi. 

1 Menḳabe S: -H.

2 S 160a.

ی  زاده  آه 3 ی  د
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Mevlānā-yı merḥūm gül-deste-bend-i ma‘ārif u ‘ulūm, mu‘āmele-i nāsda 

daḳīḳa-şinās-ı merātib ve ehl-i ḥibre-i maḳādīr-i menāṣıb, niçe eyyām meşā-

yiḫ-ı İslām ḫıdmetinde te‘āṭī-i umūr-ı şerī‘at üzere güẕārende-i evḳāt olup dā-

men-i ‘iṣmeti ġubār-ı töhmetden pāk ve emr-i emānetde müsellem ü bī-bāk, 

‘aṣrında mükerrem, vādīsinde bir ādem idi.

Şer‘iyyātī Muṣlī Efendi 

el-Mevlā Muṣlī. Medīne-i Ḳonya ’dan ẓuhūr ve sevḳ-ı mehār-ı tevfīḳ ile cā-

nib-i taḥṣīle taḥrīk-i ḳaṭār-ı sinīn ü şühūr idüp rāh-ı ṭalebde maḥall-i meşāḳḳ-ı 

bī-ḥisāb ve te’dīb-i edīb ile ‘ilm ü edebi iktisāb itdükden ṣoñra vāṣıl-ı ser-men-

zil-i isti‘dād ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemet ile ber-murād olduḳda 

bi-ḥasebi’l-‘āde1 devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli yedi Şa‘bān’ında Bükāyī Muṣṭafā Efendi  

yirine Ḫabbāziyye Medesesi  ḫāriciyle be-kām, elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında İlāhī-zā-

de Meḥemmed Efendi  yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  in‘ām olındı. Altmış 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Rodosī Velī Efendi  yirine Etmekcioġlı Medresesi  virilüp alt-

mış iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḥalebī Muṣṭafā Efendi  yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne 

taḥrīk olınmışlar idi. Altmış altı Şa‘bān’ında Kūsec ‘Alī Efendi  yirine Siyāvuş 

Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Receb Efen-

di-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine irtiḳā, altmış yedi 

Receb’inde Şeyḫü’l-İslām Bālī-zāde Efendi Maḫdūmı Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne i‘tilā eyleyüp altmış sekiz Receb’inde Çāvuş-zāde 

‘Oẟmān Efendi  yirine Ḳara Muṣṭafā Paşa Medresesi  sezā görilmiş idi. Sene-i 

meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ders ü devri tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyle-

düklerinde medrese-i maḥlūleleri Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi ’ye in‘ām 

olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ba‘ż-ı ‘ulemā-yı kirāmuñ ṣadāretleri ḥālinde ḫıdmetle-

riyle müşerref olmaġın “Şer‘iyyātī Muṣlī Efendi ” dimekle meşhūr, ḥükūmetle-

rinde ṣadāḳati ẓāhir ve ‘ilm-i ṣakde māhir idi.

1 bi-ḥasebi’l-‘āde H: -S.
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Şirvānī Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Ḫamīr-i māye-i aṣl-ı nezāhet-ālūdı Īrānī ve ḳabā-yı vü-

cūd-ı mes‘ūdı1 Şirvānī’dür. ‘Ulemā-yı ‘Acem’den taḥṣīl-i ‘ulūm itdükden ṣoñra 

dārü’l-mülk-i Rūm’a ḳudūm idüp Şeyḫü’l-İslām Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  

āsitānesine intisāb ve maḫdūm-ı kihterleri Feyżu’llāh Efendi  terbiyet ü ifāde-

leriyle şeref-yāb2 ve der-‘aḳab cenāblarından mülāzemetle kām-yāb olup devr-i 

merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

[149b] neyl-i me’mūl iken biñ elli iki Şa‘bān’ında Vānī Meḥemmed Efendi  

yirine Şāhḳulı Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, elli altı Receb’inde Çuḳacı-zā-

de Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi  sezā görilüp 

elli sekiz Muḥarrem’inde Nev‘ī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ġażanfer Aġa 

Medresesi ’ne mevṣūl, elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ḥamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yi-

rine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Altmış Ramażān’ında 

A‘rec Muṣṭafā Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi ’ne ‘urūc eyleyüp altmış 

bir Şa‘bān’ında yirlerinde mūsıla-i Süleymāniyye i‘tibār olınmış idi. Altmış iki 

Şa‘bān’ında ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine Ayaṣofıyya-i Kebīr Medresesi  ile tevḳīr 

olınup altmış dört Cumāde’l-ūlā’sında ‘İzzetī Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine 

Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymān Ḫānī  erzānī görilmiş idi. Altmış altı Cumāde’l-āḫi-

re’sinde Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsıyla ta‘ẓīm 

olındılar. Altmış yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġur-

resi tevḳītiyle Üsküdarī Muṣṭafā Efendi  yirine Mekke -i Mükerreme  ḳażāsına 

naḳl ü taḥvīl ve yirleriyle Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  tebcīl ḳılındı. 

Altmış sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde ḥicce-i ‘ömri tamām olmaġla manṣıb-ı ḥayātdan 

munfaṣıl ve yirlerine Es‘ad-zāde Seyyid Meḥemmed Sa‘īd Efendi  vāṣıl oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, tekmīl-i mādde itmiş, 

ḥaḳā’iḳ-ı fünūna yitmiş, efrād-ı ‘ulemādan ma‘dūd ve müte‘ayyinān-ı ‘aṣrdan 

kāmil-vücūd idi.

Şeyḫü’l-İslām Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi Maḫdūmı [Es‘ad]  

el-Mevlā Es‘ad ibnü’l-mevlā ‘Abdu’r-raḥmān ibnü’l-mevlā Ḥüsāmü’d-dīn. 

‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  silkinde manẓūm Ṭulumcı Ḥüsām 

1 mes‘ūdı H: meşhūdı S.

2 S 160b.
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Efendi  merḥūmuñ nebīreleri ve ātī’t-terceme Şeyḫü’l-İslām Ḥüsām-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi ’nüñ ferzend-i ḥasenü’s-serīreleri Es‘ad Efendi’dür. Feyż-i 

Ḫudā ile şehristān-ı ‘ademden dīde-güşā ve ufḳ-ı şühūdda cilve-nümā olup 

terbiyet-i peder-i vālā-güherleriyle neşv ü nemā bulduḳda bāliġ-i mebāliġ-i 

kemāl ve vāṣıl-ı rütbe-i ‘ālü’l-‘āl olmış idi. Ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳa sevḳ-ı rāḥi-

le-i ‘azīmet ve mürā‘āt-ı merāsim-i mu‘tādeye kemā-yenbaġī himmet itdükden 

ṣoñra biñ altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Oẟmān-zāde Feyżu’llāh Efendi  yiri-

ne Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  ile kām-revā, altmış altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Muḥarrem Efendi yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medre-

sesi ’ne revnaḳ-baḫşā oldılar. Altmış sekiz Cumāde’l-āḫire’sinde Ḥāmid Efendi  

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birinde murabba‘-nişīn-i gūşe-i ifāde olmışlar 

idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ṭa‘ne-i ṭā‘ūn ile rübūde-i neheng-i deryā-yı 

nīlī-reng-i gerdūn ve ceddi türbesinde ġunūde-i pisteri istebraḳ-nümūn oldı.

Maḫdūm-ı merḳūm nihāl-i nev-ber-i ma‘ārif ü ‘ulūm, maḫādīm-i Rūm 

miyānında şiddet-i zekā ve ḳuvvet-i ḥāfıẓa ile ser-efrāz ve ḥā’iz-i rehīne-i im-

tiyāz idi.

Kātib Çelebi [Muṣṭafā] [Ḥācī Ḫalīfe] 

el-Ḥāc Muṣṭafā bin ‘Abdu’llāh eş-şehīr bi-Ḥācī Ḫalīfe. Kān-ı gevher-i 

‘irfān ve gevher-i kān-ı ekvān olan maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’den nümāyān 

ve “Kātib Çelebi ” ‘unvānıyla müşārun ileyh bi’l-benān olan el-Ḥāc Muṣṭafā 

Ḫalīfe’dür. ‘Askerī ṭā’ifesinden bir merdüñ rüste-i rişte-i nesebi olmaġın şem‘-i 

nūr-efşān-ı hidāyet, delīl-i rāh-ı reşādı ve mürşid-i ḫayr-ḫˇāh-ı tefvīḳ-ı pīşvā-yı 

semt-i sedādı olmaġla muḳaddimāt-ı ‘ilmi tefehhüm ve ṣan‘at-ı kitābeti ta‘al-

lüm eyleyüp ber-resm-i mu‘tād zümre-i ‘askeriyyeye duḫūl murād eyledükde 

biñ otuz iki tārīḫinde1 Anaṭolı  muḥāsebesine şāgird olup otuz üçde Tercān 

Seferi ’ne revān, otuz beşde Baġdād Seferi ’nden ṣoñra baş muḳābelede şāgirdlik 

ile maẓhar-ı iḥsān olındı. Otuz yedide Erzenü’r-rūm  muḥāṣarasında bulınup 

otuz sekizde ‘asker-i İslām ile İstanbul ’a dāḫil ve vaṭan-ı aṣlīlerine vāṣıl olduḳ-

larında basṭ-ı ḫˇān-ı ifāde birle ṣīt-i iştihārı fevḳa’l-‘āde olan Re’īsü’l-meşāyiḫ 

Ḳāḍī-zāde Efendi ’nüñ [150a] ders ü va‘ẓını istimā‘ itmekle ‘ilm-i şerīf taḥṣī-

line terġīb ve cehl ü ḍalālden terhībe müte‘alliḳ kemālāt-ı cevāhir-simātın 

1 S 161a.
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menġūş-ı gūş-ı hūş eyleyüp ol ān zimām-ı iḫtiyārın şuġl ü taḥṣīl semtine imāle 

idüp muḳaddimāt-ı ‘ulūm-ı āliyeyi şeyḫ-i merḳūmdan i‘ādeye āġāz ve bir sene 

miḳdārı taḥṣīl-i meleke-i terkīb ve i‘rāb ile aḳrānı miyānından ser-efrāz oldı. 

Otuz ṭoḳuzda Hemedān  ve Baġdād  seferlerin eyleyüp ḳırḳ bir senesinde yine 

belde-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye vuṣūl ve şeyḫ-i mezbūruñ ḥalḳa-i ifādelerine duḫūl 

itmiş idi. İki sene ‘ale’t-tevālī derslerinden münfek olmayup Tefsīr-i Ḳāḍī  ve 

İḥyā-yı ‘Ulūm  ve Şerḥ-i Mevāḳıf  ve Dürer  ve Ṭarīḳat-ı Muḥammediyye  nüsḫala-

rın gördiler. Ḳırḳ üç tārīḫinde mesned-ārā-yı dīvān-ı vezāret olan Ṭabanıyaṣṣı 

Meḥemmed Paşa  ‘alā-ḥasebi’l-emr istirdād-ı Baġdād  mühimmātuñ tedārik ü 

i‘dād içün Ḥaleb  ḳışlasına ḫaṭṭ-ı raḥl-i ḳarār itdükde ṣāḥibü’t-terceme ḥacc-ı 

şerīf ve ziyāret-i ravża-i münīf niyyetiyle Ḥaleb’den Ḥicāz  seferine ‘azīmet idüp 

ba‘de edā’i’n-nüsük ordu-yı hümāyūn Diyārbekr ’den ḳufūl itmezden muḳad-

dem ‘asker-i İslām’a vuṣūl bulup ol sene Ḥalebü’ş-şehbā  ḳışlasında ḳarār itmek-

le ol şehr ‘ulemāsıyla daḫı ṣoḥbet ve meclislerinden istifādeye1 meyl ü raġbet 

itmiş idi. Ḳırḳ dört tārīḫinde pādişāh-ı ‘ālī-nijād ya‘nī Sulṭān Murād Ḫān ile 

Revān  tesḫīrine ḳıyām ve ḳırḳ beşde fetḥ ü ẓafer ile ḫıdmet-i mezbūreyi ḳarīn-i 

iltiyām itdükden ṣoñra taṣḥīḥ-i niyyet ve taṣfiye-i ‘azīmet birle cihād-ı aṣġardan 

cihād-ı ekbere rücū‘ evlā görilüp baḳıyye-i ‘ömr-i ‘azīzin esbāb-ı ‘ilme ṣarf it-

mekle üç sene ḥırṣ-ı ‘azīm ile iştiġāle şürū‘ eylemişler idi. Ḳırḳ sekiz senesinde 

Sulṭān Murād Ḫān  ile Baġdād  istiḫlāṣına revān olmayup zamānında fażl u 

‘irfān ile meşhūr A‘rec Muṣṭafā Efendi ’den ta‘allüm ve Tefsīr-i Beyżāvī  evvelin-

den derslerin istimā‘ ve tefehhüm itmişler idi. Ḳırḳ ṭoḳuzda Ayaṣofıyya ders-i 

‘āmı Kürd ‘Abdu’llāh Efendi  ve ellide Süleymāniyye ders-i ‘āmı Kiçi Meḥem-

med Efendi  derslerine ḥāżır olurlardı. Elli birde Aḥmed-i Ḥayderānī  telāmiẕe-

sinden Sehrānī Velī Efendi  ẓuhūr itmekle manṭıḳ ve me‘ānī ve beyān-ı fünūn 

celīlesin anlardan itḳān, elli ikide şeyḫ-i merḳūmdan ‘ulūm-ı ḥadīẟ-i şerīfi iẕ‘ān 

idüp ber-muḳteżā-yı ṣıdḳ-ı himmet, on sene miḳdārı rāh-ı ṭaleb ve istifādede 

esātīẕeye ḫıdmet itdükden ṣoñra elli üç ve elli dört senelerinde muḳaddimāt-ı 

fünūn ta‘līmine şürū‘ itmişler idi. Elli beşde vāḳi‘ Girid Seferi  taḳrībiyle hey’et 

ve hendese ve ḥisāb taḥṣīline meyl-i ṭab‘ı ziyāde olmaġın üstād-ı sābıḳı A‘rec 

Muṣṭafā Efendi ’den her birin istifāde eylemişler2 idi. Elli sekiz tārīḫinde baş-

muḥasebede ikinci ḫalīfelik rü’ūsı iḥsān olındı. Ol eẟnāda mizāc-ı leṭāfet-im-

1 istifādeye  S: müstefādeye H.

2 eylemişler H: itmişler S.
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tizācına inḥirāf ṭārī olmaġın ta‘dīl-i mizāc ve müdāvāt u ‘ilāc sebebiyle fenn-i 

ṭıbba ve teşebbüẟ-i esbāb-ı1 rūḥāniyye taḳrībiyle ‘ilm-i ḥarf ve esmāya daḫı in-

tisāb ile manẓūme-i aḥvālin ḳarīn-i iltiyām eyleyüp naḳd-i vaḳt-i ‘ömr-i ‘azīzin 

ṭalebe-i ‘ulūm ile müdāreseye iştiġālle tebyīż-i evrāḳ-ı nehār ve tesvīd-i ṣafaḥāt-ı 

leyāl üzere iken biñ altmış sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde müddet-i ‘ömri tamām ve dev-

re-i āftāb-ı ḥayātı vāṣıl-ı noḳṭa-i encām oldı. 

Merḥūm-ı mezbūr feżā’il-i celīle ile meşhūr, bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i tevārīḫe şe-

dīdü’l-intisāb, ṣāḥib-i ma‘ārif-i bī-ḥisāb, tekellüfāt-ı benī nev‘inden mu‘riż, 

meşāġil-i ‘ilmiyyeye mütemaḥḥıż, mede’l-‘ömr ṭaleb-i cāh ile iżā‘at-ı naḳd-i 

vaḳt-i ‘azīz itmeyüp ve taḥrīk-i pāy-ı teşebbüẟ-i esbāb ile dāmen-i pāk-i ḳanā‘a-

te ġubār-engīz olmayup ve dest-yārī-i ‘azīmet-i ṣādıḳa ile ṭarīḳı rü’esāsına dest-i 

niyāzı dırāz ve cereb ü şīrīn-i ehl-i dünyāya kefçe-i kefi bāz itmemiş idi. el-

Ḥāṣıl fużalā ve ehl-i ma‘ārifden cem‘-i keẟīr ile ṣoḥbet ve tekmīl-i nefs ve kesb-i 

ma‘rifet itmekle nāy-ı ḫāmesi nevā-yı taṣnīf-i tāze ile bülend-āvāze ve suṭūr-ı 

nāmesi evtār-ı ḳānūn-ı sāz-ı nüvāz gibi [150b] şīrīn-āġāze idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Keşfü’ẓ-ẓünūn ‘an-Esāmī’l-kütüb ve’l-fünūn  ismiyle 

mevsūm bir eẟerleri vardur ki ibtidā-yı şuġulinden ḫātime-i aḥvāline gelince 

gerek şehr-i İstanbul ’da gerek varduġı bilād-ı İslāmiyye’de olan kitāb-ḫānelerde 

ve ṣaḥḥāflar yediyle ẓafer-yāb olduġı niçe biñ cild kitāb ve mevżū‘āt-ı ‘ulūm 

kitāblarında masṭūr olan üç yüzden mütecāviz fünūnı ḥurūf-ı teheccī tertībiyle 

cem‘ ü taḥrīr itdükden2 mā‘adā niçe mebāḥiẟ ve mesā’il-i ġarībe yazılmışdur. 

Ḥaḳḳā bir eẟer-i laṭīfdür ki cemī‘-i ‘ulūm ve kütübe ‘ilm-i icmālī ḥāṣıl olur ve 

‘ilm-i muḥāḍarātda Tuḥfetü’l-aḫbār fī’l-ḥikmeti’l-emẟāl ve’l-eş‘ār  nām te’līfleri ve 

fenn-i coġrafyāda Cihān-nümā  ve Aṭlas-ı Minor  tercemesi -ki Levāmi‘ü’n-nūr  
ismiyle müsemmādur- ve Tuḥfetü’l-kibār fī-esfāri’l-biḥār  ismiyle mevsūm 

deryāda olan fütūḥātı cāmi‘ tārīḫleri, Revnaḳu’s-salṭana  ‘unvānıyla mu‘anven 
Ḳosṭanṭıniyye Tārīḫi  ve āferīniş-i ‘ālemden biñ altmış beş senesine gelince Feẕle-
ke  nām ‘Arabī inşā ile tārīḫ-i kebīri ve biñ sālinden altmış beşde İbşīr Muṣṭafā 

Paşa Vaḳ‘ası ’na gelince yine Feẕleke  nām Türkī inşā ile tārīḫ-i saġīri ve devletüñ 

niẓāmı ḥaḳḳında Düstūrü’l-‘amel  ve hübūṭ-ı Ādem’den ilā-āḫiri’l-eyyām fihris-i 

veḳāyi‘ olacaḳ eẟerleri -ki Taḳvīm-i Tārīḫ  ‘alāmetiyle mu‘allemdür- ve meşā-

yiḫu’l-İslām içün mesā’il-i ġarībe ve fetāvā-yı ‘acībe cem‘ ü tertīb ve tenḳīḥ ü 

1 S 161b.

2 itdükden H: itdüginden S.
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tehẕīb idüp Recmü’r-recīm bi’s-sīn ve’l-cīm  ismiyle bir eẟer-i dil-firīb itmişdür 

ve İlhāmü’l-muḳaddes mine’l-feyżi’l-aḳdes  ismiyle bir risāle daḫı taḥrīr itmişdür. 

Biri daḫı Mīzānü’l-ḥaḳ fī-iḫtiyāri’l-eḥāḳ  ismiyle meşhūr risālesidür ki ḫātime-i 

te’līfātı vāḳi‘ olmışdur. Bundan mā‘adā eyyām-ı taḥṣīlde ekẟer murādı taḥrīr ve 

taḥşiye ve taṣḥīḥle eẟer-i dil-peẕīr itmişdür. 

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh raḥmeten vāsi‘aten.1

Şeyḫü’l-İslām Ḥanefī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed Ḥanefī. Memleket-i Īrān ’dan belde-i Naḫcivān ’da 

naḳş-ı vücūdı ṣaḥīfe-i zemīne resm-i zamān olup eyyām-ı cüvānīde ‘ulemā-yı 

‘Acem ’den taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ve tekmīl-i mebānī-i fażl u beyān itdükden ṣoñra 

ārzū-yı seyr-i diyār-ı Rūm-ı cennet-rüsūm ile dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ḳudūm 

eyledükde ‘ulemā-yı ‘aṣruñ ḫıdmetlerine vāṣıl ve kibāruñ birinden şeref-i mülā-

zemete nā’il olup aḫẕ-ı medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseye 

mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl iken2 biñ otuz dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥekīm 

Çelebi Zāviyesi  şeyḫi Aḥmed Efendi maḫdūmı İbrāhīm Efendi  yirine ḫāric 

elli ile ḳaṣaba-i Rodoscuḳ ’da vāḳı‘a Rüstem Paşa Medresesi  sezā görildi. Otuz 

beş Cumāde’l-āḫire’sinde Kürd Aḥmed Efendi  yirine ‘Oẟmān Paşa Medresesi  

ile kām-revā , otuz yedi Ramażān’ında Ḥelvācı-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  

yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā 

oldılar. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yiri-

ne İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ bir Cumāde’l-āḫire’sinde selef-i sālif-

leri Kürd Aḥmed Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine şāyān görilüp ḳırḳ iki 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Ġūl Muṣṭafā Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile ḳadr ü 

menziletleri mezīd oldı. Ḳırḳ üç Ramażān’ında Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  

yirine belde-i meẕkūre Selīmiyyesi’ne terfī‘, sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ḳırḳ 

beş Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine me-

dīne-i Münevvere -i Resūl-i ekrem ‘aleyhi ṣalavātu’llāhi’l-etem3 ḳażāsı ḥükūmetiyle 

tevḳī‘ olınmışlar idi. Ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Martolos-zā-

de Muṣṭafā Efendi  ḳāḍī-i Ḥarem-i Resūl oldı. Elli bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Aḥmed 

Şihāb Efendi  yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām olup elli üç 

1 “Allah’ın rahmeti en geniş şekilde onun üzerine olsun.” 

2 S 162a.

3 “Allah’ın en kâmil salâtları onun üzerine olsun.”
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Rebī‘ü’l-āḫir’inde munfaṣıl ve yirlerine Teẕkireci Mūsā Efendi  vāṣıl oldı. Elli altı 

Receb’inde Bolevī Muṣṭafā Efendi  yirine Edrine ḳażāsı [151a] ḥükūmeti tefvīż 

olınmış idi. Elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azl ve yirlerine Kebīrī Meḥemmed Efen-

di  vaṣl olındı. Elli sekiz Muḥarrem’inde İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

def‘a-i ẟāniyesi1 yirine baġteten Anaṭolı  ṣadrına ḳıyām eylediler. Sene-i mezbūre2 

Cumāde’l-ūlā’sında ref‘ ve yirlerine Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  terfī‘ olındı. 

Altmış bir Ramażān’ında selef-i sālifleri Ḳudsī-zāde Efendi yirine nā’il-i ṣadr-ı 

Rūm  ve vāṣıl-ı müntehiyyü’l-merūm olup altmış iki Ramażān’ında müteḳā‘id ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  müteṣā‘id oldı. Se-

ne-i merḳūme Şevvāl’inde Ḳara Çelebi-zāde Maḥmūd Efendi  üzerinden Anḳara  

ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olındı. Altmış altı Ramażān’ında Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  

yirine manṣıb-ı celīl-i fetvā ẕāt-ı feżā’il-simātlarına elyaḳ u aḥrā görilüp altmış 

yedi Ṣafer’inde gūşe-güzīn-i ‘uzlet ve maḳāmlarında selef-i sālifleri Bālī-zāde 

Efendi mesned-nişīn-i ‘izzet oldı. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde arpalıḳ-

ları Fetvā-emīni Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  üzerinden Dimetoḳa  ve Daġar-

dı  ḳażālarına tebdīl ve Anḳara ḳażāsıyla selefleri Şeyḫ-zāde Efendi tebcīl olındı. 

Altmış sekiz Muḥarrem’inde arpalıḳları Ḳadrī Efendi’ye virilüp bunlara Kemāl 

Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  maḥlūlinden Gümülcine  ma‘a Yeñice  ḳażāları iḥsān 

olındı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ altmış ṭoḳuz Muḥar-

rem’inüñ üçinci yevm-i ẞülāẟā güni ‘ālem-i fānīden irtiḥāl ve ‘ālem-i bāḳīye in-

tiḳāl eyleyüp Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  raḍiye ‘anhu Rabbuhu’l-Bārī3 türbe-i 

şerīfeleri civārı maḳābirinde mütevārī-i ḫāk-i fenā ve meyl-i mezārı nişāngāh-ı 

tīr-i du‘ā ḳılındı. Zamānları şu‘arāsından Nā’ib Çelebi  didügi tārīḫ-i mersūm 

pesendīde-i şu‘arā-yı Rūm olmış idi:

Mıṣrā‘

Cenneti ide maḳām-ı Ḥanefī Rabb-i Mücīb4

Maḥlūl olan arpalıḳlarından Gümülcine  ḳażāsı5 meşīḫat-i İslāmiyye’den 

munfaṣıl ḫalefleri Bālī-zāde Efendi’ye ve Yeñice ḳażāsı Ḍıḥkī Muṣṭafā Efen-

di ’ye maḥal görildi.

1 ẟāniyesi H: ẟāliẟesi S.

2 mezbūre H: meẕkūre S.

3 “Bârî Rabbi (Allah) ondan razı olsun.”

אم  رب  4 ه   ا
5 S 162b.
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Mevlānā-yı mezbūr envā‘-ı feżā’il ile meşhūr, millet-i Ḥanefiyye’nüñ 

müftī-i müşkil-güşāsı, ‘ulūm-ı ‘aḳliyye vü naḳliyyenüñ merd-i bī-pervāsı, ḥadī-

dü’l-lisān, şedīdü’l-beyān idi. 

Mostarī Ḫˇācesi Ebū Bekr Efendi 

el-Mevlā Ebū Bekr. Vilāyet-i Bosna ’da Mostar  ḳaṣabasından neş’et ve dā-

rü’l-mülk-i İstanbul ’a hicret eyleyüp hem-şehrīsi Mostarī Muṣṭafā Paşa ’ya in-

tisāb ile ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle şeref-yāb olmış idi. Devr-i 

medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ altmış Ra-

mażān’ında Ḥüseyn1 Efendi yirine İzmir ’de Fā’iḳ Paşa Medresesi  ḫāriciyle 

tevḳīr olınup altmış iki Ṣafer’inde İstanbul ’da ibtidā iḥdāẟ olınan Defterdār 

Aḥmed Paşa  Medresesi  i‘ṭā olındı. Altmış yedi Receb’inde A‘rec Meḥemmed 

Efendi  yirine Süleymān Ṣubaşı Medresesi  şāyān görilmiş idi. Biñ altmış ṭoḳuz 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde rebī‘-i ḥayātı āḫir ve dem-beste-i menāfiẕ ü menāḫir olduḳda 

medrese-i maḥlūlesi ‘Abdü’l-ġaffār Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı mezbūr ḥüsn-i ḥālle meşhūr idi.

Çendīk Müderrisi Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Maḥrūsa-i Burusa ’dan bedīdār ve “Çendīk Müderrisi 

Muṣṭafā Efendi ” dimekle şöhret-şi‘ār olup taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘ārife himmet ve 

‘ulemānuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ elli dört Receb’inde Muḫtārī2 Muṣṭafā 

Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳūmede Çendīk Medresesi  viri-

lüp altmış dört Ramażān’ında ‘Īsā Beg Medresesi ’ne taḥrīk olındı. Altmış sekiz 

Cumāde’l-āḫire’sinde Maḥmūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ġāzī Ḫudā-

vendigār Medresesi  sezāvār görilüp altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Manav-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Ḫançeriyye Medresesi ’ne gelmişler idi. Sene-i 

mezbūre Rebī‘ü’l-āḫir’inüñ yigirmi yedinci ẞülaẟā gicesi ders ü devri tamām 

[151b] ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyleyüp Deveciler  maḳābiri nde medfūn ve 

medrese-i maḥlūlesiyle Murād Efendi memnūn ḳılındı. 

Merḥūm-ı merḳūm fażīlet-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, ṣāf-derūn, merd-i ẕü-

fünūn idi.

1 Ḥüseyn H: Ḥasan S.

2 Muḫtārī S: Ṣarı H.
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İmām-ı Sulṭānī Şāmī Ḥüseyn Efendi 

el-Mevlā Ḥüseyn. Şām-ı cennet-meşāmdan bedīd ve mümeyyiz-i siyāh 

u sefīd olduḳda ol diyār ‘ulemāsından taḥṣīl-i ba‘ż-ı ‘ulūm ve āheng-i dā-

rü’l-mülk-i Rūm idüp bir zamān ḫiṭābet ü imāmet ile meşġūl olup Süleymā-

niyye Cāmi‘-i Şerīfi  ḫiṭābetine vuṣūl bulmış idi. Biñ ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde 

vāḳi‘ cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de İmām-ı Sulṭānī Yūsuf Efen-

di  ‘azl olınduḳda ol ḫıdmet-i ‘aliyyeye ṣāḥibü’t-terceme ḥażretleri ḳıyām ve 

Anaṭolı ṣadāreti  pāyesi żamīmesiyle ‘Abdü’r-raḥīm Efendi yirine Sulṭān Aḥmed 

Ḫān Medresesi  ile ikrām olındılar. Elli altı Ṣafer’inde ancaḳ medrese-i mezbūre 

ibḳāsıyla ḫıdmet-i imāmetden müteḳā‘id ve ol maḳām-ı refī‘a ẟāniyen selefleri 

Yūsuf Efendi müteṣā‘id oldı. Elli yedi Ṣafer’inde ḫalefleri yirine ẟāniyen ḫıd-

met-i imāmet-i sulṭānī erzānī görilmiş iken sene-i mezbūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

yine medrese-i mezbūre ibḳāsıyla ma‘zūl ve ḫıdmet-i imāmete Ayaṣofıyya-i 

Kebīr Cāmi‘-i Şerīfi  ḫaṭībi Mıṣrī Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. Elli sekiz Re-

ceb’inde vāḳi‘ cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı Rābi‘ ’de ḫalefleri 

Maḥmūd Efendi ‘azlinden ẟāliẟen muḳtedā-yı sulṭān-ı enām olup arpalıḳ ḳabūl 

itmemişler idi. Altmış Şevvāl’inde Rūmili  ṣadāreti pāyesi żamīmesiyle1 Ḳara 

Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  üzerinden Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları arpalıḳ 

in‘ām olındı. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında selefleri ‘Abdü’l-‘azīz Efendi üze-

rinden Miḫalıc  ma‘a Kirmastı  ḳażālarına tebdīl ve Ṭırnova ma‘a Ṣaḥrā ḳażāları 

ile Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  tebcīl ḳılındı. Biñ altmış ṭoḳuz Cumā-

de’l-ūlā’sı ġurresinde rū-nihāde-i ḫāk-i fenā ve secde-güẕār-ı ḳıblegāh-ı rıżā ol-

maġın yirlerine Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi  muḳtedā-yı imām-ı zamān olmış 

idi. Maḥlūl olan Miḫalıc ma‘a Kirmastı ḳażāları Şeyḫü’l-İslām Bolevī Muṣṭafā 

Efendi ’nün żamīme-i revātibleri ḳılınup ve medrese-i maḥlūle-i Sulṭān Aḥmed 

Ḫānī Fāżıl Uzun Ḥasan Efendi ’ye erzānī görildi.

Merḥūm-ı merḳūm āşnā-yı biḥār-ı ‘ulūm, ‘ālim ü fāżıl, kāmil ü şāmil, ‘ābid 

ü zāhid, murtaż u mücāhid, ‘ömri ẟemāniyye ḳarīb, pīr-i ṣāliḥ ü edīb idi. ‘Alī 

Paşa-yı ‘Atīḳ Cāmi‘-i Şerīfi  sāḥasında defn olındı.

1 S 163a.
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Nev‘ī-zāde Efendi Maḫdūmı Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Aṭā’u’llāh ibnü’l-mevlā Nev‘ī Yaḥyā. 

Ḥadīḳa-i fażl u kemālüñ naḫl-bendi ve riyāż-ı ‘ilm ü irfānuñ ser-bülendi ṣāḥi-

bü’ẕ-ẕeyl Nev‘ī-zāde ‘Aṭā’u’llāh Efendi ’nüñ nihāl-i devha-i fażl-ı nā-maḥṣūrı ve 

nūr-ı dīde-i sürūr u ḥübūrıdur. Āb-ḫurde-i cūybār-ı fażl-ı bī-şümār ve ḫurşīd-i 

‘ilm ü ‘irfāndan müstefīż-i ażvā vü envār olmaġın nihāl-i vücūd-ı pür-iclā-

li gülistān-ı ma‘ārif ü kemālātdan keşīde-bālā ve hilāl-i ẕāt-ı pür-efḍāli yev-

men fī-yevmen bedr-i tābānāsā olduḳda Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā-zāde Yaḥyā 

Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle be-kām olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli Cumā-

de’l-ūlā’sında Ẕekāyī Aḥmed Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi  ḫāri-

cine ḥaḳīḳ oldılar. Elli dört Ṣafer’inde ‘Avnu’llāh Efendi  yirine Ṭopḳapusı  dāḫi-

linde vāḳı‘a Aḥmed Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınup elli beş Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Kec-dehān Dāmādı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi ’ne 

revnaḳ-baḫşā, elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde A‘rec Muṣṭafā Efendi  yirine Ġażanfer 

Aġa Medresesi ’ne zīnet-efzā olmışlar idi. Elli sekiz Muḥarrem’inde Erżurūmī 

İbrāhīm Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine sāye ṣalup [152a] sene-i 

meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥalebī Yaḥyā Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile 

ḳadr ü menziletleri mezīd oldı.1 Altmış bir Şa‘bān’ında Ebu’l-ḫayr Meḥemmed 

Efendi  yirine Üsküdar ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi  iḥsān, altmış üç Ra-

mażān’ında Ḥamdī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymā-

niyye ’den birine şāyān görildi. Altmış beş Ramażān’ında ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi 

yirine Yeñişehr  ḳażāsı ‘ināyet olınup altmış altı Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine 

Āvāre-zāde Mes‘ūd Efendi  mevṣūl oldı. Altmış ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde 

Esīrī Meḥemmed Efendi  şeyḫü’l-İslām olduḳda muḳaddemā olan iṭāle-i lisānı 

semt-i ḫiẕlānı olması vehmiyle edā-yı ḥiccetü’l-İslām ve ziyāret-i ravża-i seyyi-

dü’l-enāma ‘azīmet eyleyüp eẟnā-yı rāhda mizācları münḫarif olmaḳla belde-i 

Ḳonya ’ya vuṣūl bulduḳlarında bu mażīḳ-ı miḥnet ü tebāhīden semt-i raḥmet-i 

nā-mütenāhīye rıḥlet eylediler. 

Maḫdūm-ı merḳūm envā‘-ı ma‘ārif ve kemāl-i feżā’il ile ma‘rūf u mevsūm, 

‘ulūm-ı ‘Arabiyye’de māhir, fünūn-ı edebiyyede ḥuliy-bend-i ‘uḳūdü’l-cevā-

1 oldı S: olup H.
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hir, şi‘r ü inşāda yegāne, efrād-ı ma‘ārifde müfred-i zamāne, serī‘ü’l-intiḳāl, 

bedī‘ü’l-irticāl, ẕī-ẟervet, ṣāḥib-i ‘aẓamet, emẟāl ü aḳrānı miyānında serv gibi 

ser-efrāz, zümre-i maḫādīmde mānend-i şehbāz, cümleden mümtāz1 ve bü-

lend-pervāz olup lākin hezl ü hicv ile ekābir ü a‘yān-ı zamāne ṭa‘n u teşnī‘i 

dırāz itdügünden her birinüñ i‘lām-ı intiḳāmı ḥareket ve ihtizāz üzere olmaġın 

ḫāṭır-ı ṣiġār u kibār müte’ellim ü mużṭarib ve kānūn-ı derūnlarında āteş-i kīne 

vü intiḳām mużṭarım u mültehib olup şeb ü rūz müteraṣṣıd-ı nekbeti ve mü-

teraḳḳıb-ı ẕilleti olurlardı. 

Āẟārlarından kendülere mīrāẟ olan kemālat-ı bisyārdan elsine-i ẟelāẟede 

naẓm-ı eş‘ār-ı ābdārları olduġından mā‘adā müretteb ü mükemmel Dīvān -ı 
belāġat-‘unvānları vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur:

Naẓm

Nūr-ı meyde ḫaṭṭıla ol gül-‘iẕārı seyr idüñ

Muṣḥaf-ı ruḫsār-ı āyet bir kenārı seyr idüñ

Ol büt-i Çīn’üñ hevāsında ne çenberden geçer

Tār-ı zülfinde dil-i ‘uşşāḳ-ı zārı seyr idüñ

Aldı naḳş-ı dil-nişīnin ḳalb-i ṣāf-ı ehl-i hūş

Ṣan‘at-ı Mānī-i kilk-i zer-nigārı seyr idüñ

Kevkeb-i baḫt-ı ‘adūda nūr-ı bīdārī ḳomaz

Perde ḳalmaz dūd-ı āh-ı şu‘le-bārı seyr idüñ

Aldanup iḳbāle açdı bād-bān-ı naḫveti

N’eyler erbāb-ı ġurūra rūzgārı seyr idüñ

Ve lehu

Yazarsın peykerüm ressām-ı kilk-i mū-şikāfuñla

Ya dūd-ı āh u seyl-i eşki ey Bihzād n’eylersin 

1 S 163b.
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Şāriḥ-i Füṣūṣ-zāde Ḥasan Efendi 

el-Mevlā Ḥasan bin ‘Abdu’llāh. Sulṭān İbrāhīm Ḫānī  meşāyiḫı ‘idādında 

tercemesi bu cerīdede ẕikr olınan Şāriḥ-i Füṣūṣ Bosnevī Şeyḫ ‘Abdu’llāh Efen-

di ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi Ḥasan Efendi’dür. Taḥṣīl-i 

muḳaddimāt-ı fünūn ve ḳırā’at-i muḫtaṣarāt-ı mütūn eyleyüp1 vāṣıl-ı meleke-i 

isti‘dād ve nā’il-i rütbe-i ‘aḳl-ı müstefād olduḳda Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥü-

seyn Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i merātib iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ dört 

Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ümmü’l-ve-

led Medresesi  ḫāriciyle be-kām, elli Cumāde’l-ūlā’sında Uzun Ḥasan Efendi  

yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi ’ne ḥareketle nā’ilü’l-merām oldılar. Elli 

bir Receb’inde Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa dārü’l-ifā-

desi ne pā-nihāde olup elli üç Ṣafer’inde ‘Abdü’l-vehhāb-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Sinān Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilmiş idi. Elli altı Receb’inde 

Erżurūmī İbrāhīm Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa 

Medresesi ’ne mevṣūl, elli yedi Şa‘bān’ında Īcī-zāde [152b] Seyyid Yaḥyā Efen-

di  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine vuṣūl bulup elli sekiz Muḥarrem’inde 

Ṣafvetī Meḥemmed Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, altmış 

bir Cumāde’l-ūlā’sında Ẕekāyī Aḥmed Efendi  yirine İstanbul ’da vāḳı‘a Vālide 

Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp altmış iki Şa‘bān’ında Ḥasan 

Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ḥükūmetiyle tevḳīr olındı-

lar. Altmış üç Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine Bahāyī Birāderi Yaḥyā Efendi  

mevṣūl oldı. Altmış sekiz Muḥarrem’inde Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  

yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınup altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde mun-

faṣıl ve yirlerine Çāvuş-zāde Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere güẕāren-

de-i eyyām u leyāl iken sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında irtiḥāl ve ‘ālem-i ervāḥa 

isti‘cāl eyledi.

Maḫdūm-ı mezbūr fażīlet-i bāhire ile meşhūr, cesīm ü2 semīn, merd-i 

ṣāḥib-i temkīn idi.

1 eyleyüp S: idüp H.

2 S 164a.
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Muḥaşşī Şihāb Efendi 

el-Mevlā el-fāżıl Aḥmed bin Muḥammed bin ‘Ömer eş-şehīr bi-Şihābü’d-

dīn el-Ḫafācī el-Mıṣrī el-Ḥanefī. Ol gevher-i tābende Ḳāhire-i ṭāhirede perver-

de ve āftāb-ı feyż-i ezelīden terbiyet-kerde olup ḥacr-i vālidde sinn-i temyīze 

vuṣūl bulduḳda şüyūḫ-ı ‘ulemā-yı Mıṣriyye’den ḫālleri Ebū Bekr-i Şünūvānī ’den 

‘ulūm-ı ‘Arabiyye’yi taḥṣīl eyleyüp baḳıyye-i fünūnı ecille-i fużalā-yı ‘Arab’dan 

Şeyḫ Muḥammed Remlī ve Ḳāḍī Zekeriyyā  ve Şeyḫ Nūrü’d-dīn İzyādī   ve Şeyḫ 

İbrāhīm el-Ḳammī  ve Şeyḫ ‘Alī bin Ġanem el-Maḳdisī  ve Şeyḫ Aḥmed el-

‘Alḳamī  ve Şeyḫ Muḥammed eṣ-Ṣāliḥ eş-Şāmī ’den telemmüẕ ve mecālis-i ifā-

delerinden teleẕẕüẕ idüp vālid-i mācidi refāḳatiyle ḥacc-ı Beytu’llāhi’l-Ḥarām  

ve ziyāret-i ravża-i seyyidü’l-enām ‘aleyhi efḍalü’ṣ-salāti ve’s-selām1 eyledükden 

ṣoñra ol belde-i ṭayyibede ilḳā-yı raḥl-i iḳāmet ve ol ḳuṭr ‘ulemāsından ‘Alī bin 

Cāru’llāh  ve ḥafīd-i ‘İṣām emẟāli esātīẕe-i kirām mecālis-i ‘ilmiyyelerinden mü-

dāvemet ile vāṣıl-ı gencīne-i fażīlet olmış idi. Ba‘dehu diyār-ı Mıṣriyye’ye ‘avdet 

idüp andan daḫı cānib-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye sefer ve ‘ulemā-yı Rūm ile münā-

vele-i ḳand-i mu‘ād-ı fażl u hüner itdükde ṣadru’l-ifāde ‘Azmī-zāde Muṣṭafā 

Efendi ’den daḫı telemmüẕ-i baḳıyye-i ‘ulūm ve Ġanī-zāde Nādirī Meḥemmed 

Efendi ’den iḳtibās-ı envār-ı fühūm eyleyüp müşāhede-i cemāl-i şāhid-i merām 

içün mu‘allim-i maḳām-ı Murād Ḫānī ‘aḳl-ı evvel ve Sa‘dü’d-dīn-i ẞānī  ḫıdmet-

lerine vāṣıl ve ḫırmen-i ifādelerinden dāne-çīn-i feżā’il ve Cenāb-ı Mevlevī ’den 

şeref-i mülāzemete nā’il olduḳda ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i ifāde iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken semt-i ḳażā rıżā-dādeleri olmaġın Rūm-ı 

cennet-rüsūm ḳalem-revinde ba‘ż-ı menāṣıb ile maḳżiyyü’l-merām ve biñ otuz 

bir tārīḫinde Rodosī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Siroz  ḳażāsıyla be-kām olmış-

lar idi. Ba‘de’l-‘azl ve’l-infiṣāl cezīre-i Rodos ’da daḫı müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām 

olup  Ḥāşiye-i Tefsīr ’i cezīre-i mezbūrede itmām itmişlerdür. Ba‘dehu Gümülci-

ne  ḳażāsı mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü imżāsı ḳılınmış idi. Ḳırḳ beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ol zībende-i dürr-i yek-tā ve dürc-i gevher-i bī-hemtā olan ḥāşiyeleri Ḳapudan 

Muṣṭafā Paşa  vesāṭetiyle pādişāh-ı deryā-nevāl yed-i mü’eyyedlerine īṣāl olın-

duḳda Yavuz-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine maṭlabları olan Selanik  ḳażāsı iḥsān 

olındı. Ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥem-

med Efendi  mevṣūl oldı. Elli bir Muḥarrem’inde Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  yirine 

1 “Salât ve selâmların en üstünü onun üzerine olsun.”
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masḳaṭ-ı re’sleri olan ḳażā-yı Ḳāhire  ḥükūmetiyle me’mūr ve ṣıla-i raḥm ile 

meẟāb ve me’cūr olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde munfaṣıl ve yirle-

rine Ḥanefī Meḥemmed Efendi  vāṣıl olduḳdan ṣoñra dārü’l-mülk-i İstanbul’a 

‘avd eylediler. Elli iki Cumāde’l-ūlā’sında Mıṣr ’dan geleli Şeyḫü’l-İslām’a var-

maduġından mā‘adā ḥaḳlarında cihāren iṭālesi sebebiyle diyār-ı Mıṣriyye’den 

Ḫānḳāh  ḳażāsı arpalıġıyla cānib-i bahrden Ḳāhire-i ṭāhireye nefy ile te’dīb 

olınmışlar idi. Ba‘de zamān [153a] İstanbul pāyesi , ba‘dehu Anaṭolı pāyesi yle 

tebcīl ve arpalıḳları daḫı Cize  ḳażāsına tebdīl olınup ol ḥālet üzere niçe yıllar 

ḥalḳa-i ifāde vü ifāżeye ṣadr-ı meclis olup meşġale-i ‘ilmiyye ile güẕārende-i 

evḳāt-ı fā’iżü’l-berekāt ve te’līf ü taṣnīf ile sübḥa-şümār-ı enfās-ı ma‘dūde-i 

ḥayāt iken biñ altmış ṭoḳuz Ramażān-ı şerīfinüñ on ikinci ẞülāẟā güni vefāt ve 

‘azm-i cennāt-ı ‘āliyāt eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm deryā-yı muḥīṭ-i ‘ulūm, ma‘ḳūl u menḳūlde yegāne,1 

fürū‘ u uṣūlde yek nükte-i zamāne, niẟār-ı ser-i zebānı cevāhir-i menẟūre-i lisā-

nü’l-‘Arab, minaṣṣa-i ‘arā’is-i fażl u ‘irfānı silsile-i dīvānü’l-edeb, te’līfātı maḳ-

būl-i erbāb-ı ḳabūl ve maṭbū‘-ı ‘ulemā-yı fuḫūl iken emr-i ḥükūmetde pür-

cevr ü āzār, zamān-ı ḳażāsı tevārīḫ-i rūzgār idi. 

Āẟār-ı celīlelerinden Ma‘ūnetü’l-ḳāḍī  ismiyle mevsūm olan ḥāşiye-i hidāyet-i 

ġāşiyeleri ve Nesīmü’r-riyāż fī-Şerḥi Şifā-yı Ḳāḍī ‘Iyāż  ve Şerḥu Dürreti’l-ġav-
vāṣ  ve Reyḥānetü’l-elibbā  ve Ḥāşiye-i Şerḥü’l-ferā’iż  ve Kitābü’s-sivāġ  ve Ḥāşi-
yetü’r-Rāżī ve’l-Cāmī  ve Kitābu Dīvāni’l-edeb  ve Ṭırāzü’l-mecālis  ve müstaḳil 

Dīvān -ı eş‘ārı olduġından mā‘adā fünūn-ı ‘adīdede resā’il ü ta‘līḳātı ve müṭā-

la‘ası sebḳ iden kütüb kenārında taḥrīrātı vardur. Mecmū‘-ı mü’ellefātı şu‘ā-yı 

sa‘ādetden behredār, mütedāvil ve şühūr-ı dār u diyārdur. ‘Aded-i sinīn-i sinni 

‘ıḳd-ı ‘āşiri mütecāviz idi diyü mervīdür. Ve’l-ḥāṣıl ‘ulūm-ı ẓāhireyi esātīẕe-i 

kirām ve ‘ulemā-yı fiḫāmdan aḫẕ idüp her fende senedi ‘ālī ve nā’il-i ‘ālü’l-‘āl-i 

maḳāṣıd u ma‘ālī idi.

Mervīdür ki ḥīn-i vefātlarında sā’ir eşyā ve resā‘ilden mā‘adā on bir biñ cild 

müdevven kitābı ẓāhir olup Mıṣr -ı Ḳāhire ’de Maḥkeme-i Ḳısmet-i ‘Askeriyye 

sicillātında muḥarrer ve masṭūrdur. 

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh raḥmeten vāsi‘aten.2

1 S 164b.

2 “Allah’ın rahmeti en geniş şekilde onun üzerine olsun.” 
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Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-bāḳī bin Ḥasan Paşa. İstanbulī’dür. Sancaḳbeglerinden 

iken reh-ber-i tevfīḳ-ı Ḫudā-dād ile ṣaḥrā-yı pehnā-yı sa‘y ü ictihāda vaż‘-ı ḳa-

dem murād ḳılup Şeyḫü’l-İslām fāżıl-ı meşhūrü’l-enām ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  

ve İmām-ı Sulṭānī Şāmī Ḥüseyn Efendi  mecālis-i ifādelerine ḥāżır olmaġla her 

birinden cem‘-i ma‘ārif ü ‘ulūm ile mümtāz ve taḥṣīl-i feżā’il-i fühūm ile ser-

efrāz olmışlar idi. Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  merḥūmdan şeref-i mülāzemete 

nā’il ve ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilmde ḳaṭ‘-ı menāzil iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ otuz ṭoḳuz Receb’inde Mecdūr ‘Alī Efendi  yirine Ūlā-yı Mesīḥ 

Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, ḳırḳ iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Aḳçeli Ebū Bekr-zā-

de Muṣṭafā Efendi  yirine ‘Oẟmān Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā olup ḳırḳ 

dört Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Ḳadırġa 

Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā oldılar. Ḳırḳ se-

kiz Şevvāl’inde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi ’ne 

mevṣūl, ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Taḳıyyü’d-dīn Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ 

biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Elli bir Receb’inde Ya‘ḳūb Efendi yirine Siyāvuş 

Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp elli iki Şa‘bān’ında Dāvūd-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān dārü’l-ifādesinde  basṭ-ı seccāde-i taḥḳīḳ u itḳān 

itmişler idi. Elli dört Ṣafer’inde Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine 

Maġnisa  ḳażāsı sezā görilüp elli beş Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘Oẟmān-zā-

de Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Başmaḳcı-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine1 Üsküdar  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli ṭoḳuz 

Ṣafer’inde munfaṣıl ve yirlerine Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  vāṣıl oldı. Altmış bir 

Şa‘bān’ında Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ‘ināyet 

[153b] olınmış idi. Altmış iki Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Şāriḥ-i Füṣūṣ-zāde 

Ḥasan Efendi  vaṣl olındı. Altmış yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Edrine  pāyesi żamī-

mesiyle Şirvānī Aḥmed Efendi  yirine ḳażā-yı Ḥalebü’ş-şehbā  maḳarr-ı ḥükm 

ü imżāları oldı. Altmış sekiz Muḥarrem’inde ref‘ ve yirlerine Sivasī-zāde Efen-

di Ḫˇācesi ‘Ömer Efendi 2 terfī‘ olındı. Altmış ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde manṣıb-ı 

ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve ‘ālem-i ervāḥa vāṣıl oldılar. 

Merḥūm-ı mezbūr ‘ilm ü fażl ile meşhūr, nīk-nefs-i ‘ālī-nijād, mü’min-i 

pāk-i‘tiḳād idi. 

1 yirine S: -H.

2 S 165a.
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Edrineli Şems-zāde Ḥüseyn Efendi 

el-Mevlā Ḥüseyn. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de tercemesi sebḳ 

iden Teẕkireci Şems Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi Ḥüseyn Efendi’dür. Maḥ-

miyye-i Edrine ’de ṣaḥn-ı vücūda vürūd eyleyüp ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād kibāruñ 

birinden mülāzemetle ber-murād olup devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli yedi 

Şa‘bān’ında Bālī-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥmiyye-i 

merḳūmede Yāḳūt Paşa Medresesi  ile kām-revā, altmış beş beş Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de Gümüşayaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Sirāciyye Medresesi  ile şem‘-i 

ümmīdi pür-żiyā oldı. Altmış ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde püf-zede-i bād-ı fenā ve 

‘āzim-i ‘ālem-i ‘uḳbā olup medrese-i maḥlūlesi Yaḥyā-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye 

sezā görildi.

Merḥūm-ı merḳūm “Şems-zāde Ḥüseyn Efendi” dimekle ma‘lūm, ma‘ārif 

ile meşhūr, ḫayr ile meẕkūr idi.

Şāmī Nu‘mān Efendi 

el-Mevlā Nu‘mān bin ‘Abdu’r-raḥmān. Şām-ı dārü’s-selāmdan bedīd ve 

ol belde ‘ulemāsından taḥṣīl-i dāniş ü dīd eyledükden ṣoñra dārü’l-mülk-i 

Ḳosṭanṭıniyye ’ye ḳudūm ve devr-i mecālis-i ‘ulemā-yı Rūm idüp Şeyḫü’l-İs-

lām Ebū Sa‘īd Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ beş 

senesi ḫilālinde Çatalca ’da vāḳı‘a ‘Alī Paşa Medresesi ’ne ḫāricine ‘āric, elli bir 

Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa Medresesi  ile 

ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli üç Ṣafer’inde Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi  

yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı. Elli altı Receb’inde Nefes-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup elli yedi 

Şa‘bān’ında yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibāriyle be-kām, elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında 

Ḥalebī Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-merām 

oldılar. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında Ḳuds-i Şerīf  payesi żamīmesiyle ‘Ab-

dü’l-vehhāb-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olın-

dı. Altmış Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Dervīş Efendi-zāde Maḥmūd Efendi  

mevṣūl oldı. Altmış bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

bā-ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı şevket-maḳrūn dārü’n-naṣr-ı Edrine  ḥükūmetiyle ser-
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efrāz oldılar. Altmış iki Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine Burusī Meḥemmed 

Efendi  vāṣıl oldı. Altmış dört Receb’inde ba‘ż-ı erkān-ı devlete manṣıb içün 

rüşvet ‘arż itmesi sebebiyle cezīre-i Saḳız ’a nefy ü iclā olınup me’ūneti ümerā 

vü a‘yān-ı cezīreye taḥmīl ve 1  اة و  anlara süfresinden taġaddī vü ta‘aşşī כ 

itmek ile teẕlīl olındı. İki sene bu minvāl üzere güẕārende-i eyyām olduḳdan 

ṣoñra altmış altı Cumāde’l-āḫire’sinde iẕn ü ‘avdi mutażammın ḥükm-i şerīf 

ile talṭīf olınup Anḳaravī Ḳoca Naḳīb-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  üze-

rinden Aṭranos  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olınmış idi. Bir müddet ser-fürū-bürde-i 

ceyb ü inzivā olmış iken birḳaç def‘a maṭlabı [154a] taḫallüfinden dāmen-i 

ıṣṭıbārı raḫnedār ve erbāb-ı devlete tekrār ‘arż-ı dirhem2 ü dīnār itmegin bu 

vaż‘-ı bü’l-‘aceb yine sebeb-i ġażab olup arpalıġı olan Aṭranos  ḳażāsına menfī 

ve çerāġ-ı iḳbāli munṭafī oldı. Bir müddet daḫı ol maḥalde gūşe-nişīn-i inzi-

vā iken ba‘ż-ı şüfe‘ā niyāz u recālarıyla menşūr ‘afv irsāl olındı. Altmış sekiz 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Aṭranos ḳażāsı Emīnī Meḥemmed Efendi ’ye virilüp bunlar 

Dārü’s-salṭana ’ya duḫūlden ṣoñra altmış ṭoḳuz Ṣafer’inde Hāşimī-zāde  Se yyid 

Meḥemmed Efendi yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış 

idi. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde pādişāh-ı İslām ḥażretleri maḥrūsa-i merḳūme-

ye ‘azīmet buyurduḳlarında ṣāḥibü’t-terceme ḥaḳḳında vükelā-yı devlete mü-

fevveż ve muḫtaṣ olan umūra müdāḫalesi ḳar‘-ı sem‘-i hümāyūn itdükde bu 

maḳūlenüñ mūcib-i şer‘īsi istiftā ve ber-vefḳ-ı fetvā mūcib-i şer‘īsi icrā olınmaḳ 

bābında fermān olınup sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’si evā’ilinde ‘arṣa-i şühūddan 

nā-būd ve ‘āzim-i dārü’l-ḫulūd olduḳlarında manṣıb-ı maḥlūl ile Ca‘fer-zāde 

‘Abdü’l-bāḳī Efendi ’nüñ ṭāli‘i mes‘ūd oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm ḥāfıẓ-ı kelām-ı Melik-i Ḳayyūm, ḫoş-ṣavt u bü-

lend-āvāz, aḳrānından ser-efrāz idi.

‘Aṭā-zāde3 Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed bin ‘Aṭā’u’llāh. “ ‘Aṭā-zāde4 Efendi” dimekle şehīr ve bu 

‘unvānla ma‘lūm-ı ṣaġīr ü kebīr olmış idi. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ṭarīḳ-ı pür-

tevfīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ile ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet 

1 Bu ibare, En‘âm Sûresi 6/52. ve Kehf Sûresi 18/28. âyetlerinde ﴾ ّ
ِ َ ْ اِة َوا َ َ ْ א ِ ﴿  “sabah ve akşam” şeklin-

de geçmektedir.

2 S 165b.

3 ‘Aṭā-zāde S:  ‘Aṭā’u’llāh H.

4 ‘Aṭā-zāde S:  ‘Aṭā’u’llāh H.
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eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken elli üç Ṣafer’inde İbrāhīm Efendi 

yirine İznikmid  ḳaṣabasında vāḳı‘a Süleymān Paşa Medresesi  virilüp altmış iki 

Ṣafer’inde Gedāyī ‘Alī Efendi  yirine Zeynī Çelebi Medresesi ’ne taḥrīk olınup 

altmış dört Şa‘bān’ında ‘azl olınup medresesi Ḫazīnedār-zāde Aḥmed Efendi ’ye 

tevcīh olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalefi yirine ẟāniyen medrese-i 

mezbūreye i‘āde olınmış idi. Altmış beş Ramażān’ında Ḫaṭṭāṭ ‘Ömer Efendi  

yirine Ferhād Paşa Medresesi  i‘ṭā, altmış altı Şa‘bān’ında Öreke-zāde Aḥmed 

Efendi  yirine Ümmü’l-veled Medresesi  sezā görildi. Altmış yedi Receb’inde ‘azl 

olınup medresesi Ṣofyevī İbrāhīm Efendi ’ye virildi. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ın-

da Ḳaraferyeli Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Siyāvuş Paşa Medresesi ’ne gelüp 

altmış sekiz Ṣafer’inde Bustān-zāde Ebū Bekr Efendi  yirine Etmekcioġlı dā-

rü’l-ifādesi ne pā-nihāde olup sene-i mezbūre Receb’inde Ḳonevī Meḥemmed 

Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi ’ne menḳūl, altmış ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında 

Malġaravī Meḥemmed Efendi  yirine Dāvūd Paşa Medresesi ’ne mevṣūl olmışlar 

idi. Yetmiş Ṣafer’inde fevt olup medrese-i maḥlūlesi Hābīl-zāde ‘Ömer Efen-

di ’ye maḥal görilmiş idi.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ‘irfānla meşhūr, ‘ālim-i ‘āmil, ṣāliḥ-i ṣāf-dil idi.

Monlā Aḥmed-zāde Seyyid Enes Efendi 1

el-Mevlā es-Seyyid Enes ibnü’l-mevlā es-Seyyid Meḥemmed ibnü’l-mevlā 

Aḥmed. Bu ṭabaḳa evā’ilinde tercemesi sebḳ iden Monlā2 Aḥmed-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi Seyyid 

Enes Efendi’dür. Vālid-i mācidi terbiyetinde neşv ü nemā bulduḳdan ṣoñra 

ḳıdve-i erbāb-ı dāniş ü dīd Şeyḫü’l-İslām Ebū Sa‘īd Efendi ’den mülāzım ve 

ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ḳaṭ‘-ı merātib-i mu‘tāde ve seyr-i menāzil-i ifāde ide-

rek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli 

beş Receb’inde Cerrāḥ Şeyḫi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Defterdār Yaḥyā 

Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳapucı-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. 

Elli sekiz Muḥarrem’inde Şirvānī Aḥmed Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medre-

sesi  ile kām-revā olup [154b] elli ṭoḳuz Receb’inde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  

1 S nüshasında Celeb Mūsā Efendi  ile bu biyografinin yerleri değişmiş vaziyettedir. 

2 Monlā H: Mollā S.
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i‘tibār olınup altmış iki Muḥarrem’inde Teẕkireci Meḥemmed Efendi  yirine 

medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine irtiḳā eylemişler idi. Altmış üç Ramażān’ında ‘Āşıḳ 

Paşa Şeyḫi-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Mu‘īd Aḥmed Medresesi  

virilüp altmış beş Rebī‘ü’l-āḫir’inde Behrām Aġa Ḫˇācesi Muṣṭafā Efendi  yirine 

Üsküdar Mihrümāhı Medresesi ’ne taḥrīk olınup sene-i meẕkūre Ramażān’ında 

yirlerinde mūṣıla-i Süleymāniyye  i‘tibār olınmış idi. Altmış yedi Ramażān’ın-

da ‘İvaż Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm, altmış se-

kiz Receb’inde1 Kürd İsḥāḳ Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle 

ta‘ẓīm olındılar. Altmış ṭoḳuz Şa‘bān’ında Bahāyī Birāderi Yaḥyā Efendi  yirine 

Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup yetmiş Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine 

Çāvuş-zāde ‘Oẟmān Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve dārü’n-na‘īme vāṣıl oldılar. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı maḫādīm-i Rūm, tevāżu‘-pīşe, ḫayr-en-

dīşe ādem idi.

Celeb Mūsā Efendi 2

el-Mevlā Mūsā. Ḥarem-i hümāyūnda iḳtibās-ı envār-ı envā‘-ı ma‘ārif 

ü ‘ulūmla şöhret-şi‘ār ve “Celeb Mūsā Efendi” dimekle ḳarīn-i iştihār olup 

Şeyḫü’l-İslām Ṣun‘u’llāh Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı hidāyet-refīḳ-ı ‘ulemā-

ya duḫūle ‘āzim olmaġla ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ otuz bir Receb’inde Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Meḥemmed Aġa Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric olmış idi. Otuz iki Receb’inde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Ġāzī Ḫudāvendigār Med-

resesi ’ne gönderilüp otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde İbrāhīm Efendi yirine Maġ-

nisa  fetvāsıyla belde-i meẕkūrede Sulṭāniyye Medresesi  tevcīh olındı. Otuz altı 

Receb’inde Şemsü’d-dīn Efendi  yirine Edrine ’de Üçşerefeli Medrese-i ẞāniyesi  

virilüp3 otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Fażlī Efendi yirine Edrine Dārü’l-ḥadīẟi  ile 

tekrīm, sene-i meẕkūre Ramażān’ında Naṣru’llāh Efendi  yirine Maġnisa ḳażā-

sıyla ta‘ẓīm olındılar. Otuz sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine Rā‘ī-zāde 

Ḳāsım Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ Ṣafer’inde Ḥammāl-zāde Meḥemmed Efendi  

1 S 166b.

2 Bu şahsın biyografisi S 165b-166a varakları arasındadır.

3 Üçşerefeli  Medrese-i ẞāniyesi virilüp H: Üçşerefeli  Medresesi  müderrisi olup S. 
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yirine İzmir  ḳażāsıyla tevḳīr olınup ḳırḳ iki Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yir-

lerine Atlu Dāvūd Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Merḥabā-zāde 

Aḥmed Efendi  yirine ẟāniyen İzmir ḳażāsı virilüp ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de ‘azl ve yirlerine ẟāniyen ḫalefleri Dāvūd Efendi vaṣl olındı. Elli iki Re-

bī‘ü’l-evvel’inde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle selef-i sālifi 

Şemsü’d-dīn Efendi yirine Medīne-i Münevvere  dāmet bi’l-envāri müsevvere1 

ḳażāsıyla be-kām olup elli beş Muḥarrem’inde ref‘ ve yirlerine Ḳadrī-zāde Sey-

yid Meḥemmed Efendi  terfī‘ olındı. Elli ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Uzun Sa‘dī 

Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Altmış Rebī‘ü’l-evvel’inde 

munfaṣıl ve yirlerine meşīḫat-i İslāmiyye’den müteḳā‘id2 ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  

vāṣıl oldı. Altmış iki Ṣafer’inde Seyrek-zāde Seyyid Yūnus Efendi  maḥlūlinden 

Uzunköpri  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olınup āsūde-ḥāl ve müreffehü’l-bāl güẕāren-

de-i eyyām ü leyāl iken biñ yetmiş Cumāde’l-āḫire’sinde irtiḥāl ve dārü’l-üns-i 

ḳuds-i ḥaḳīḳīye isti‘cāl itdüklerinde medīne-i Üsküdar ’da Behrām Ketḫudā  

mezārı ḳurbinde ta‘yīn-i mekān ve ḫāk-i pāk-i ‘ıṭrnāk-i ‘azm-i gülistān-ı cinān3 

ve cān gibi gözden nihān oldılar. Tārīḫ-i vefātlarına Āhūnd Fevzī Meḥemmed 

Efendi  bu gūne dimişdür:

Beyt [155a]

Maḳāmı naḳl olındı ḳıl beyān tārīḫini Fevzī

Maḳāmuñ ola ey Mūsā Efendi cennet-i a‘lā4 

Maḥlūl olan arpalıḳları Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, pīr-i ṣāliḥ-i müteverri‘, der-

vīş-nihād u mütevāżi‘ idi. 

Bıçaḳcı-zāde ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī bin Yūsuf. Maḥrūsa-i Burusa ’dan bedīdar ve “Bıçaḳcı-zāde ‘Alī 

Efendi ” dimekle şöhret-şi‘ār olmış idi. Vālidi kārd-fürūş olmaġın ibtidā-yı ḥālde 

ṣan‘at-ı vālide duḫūl ve bir müddetden ṣoñra ṭarīḳ-ı ‘ilmīye vuṣūl bulup āhen-i 

cevherdār-ı isti‘dād-ı Ḫudā-dādı mıṣḳale-i sa‘y ile tāb-dāde olduḳdan ṣoñra 

1 “Çepeçevre nurlar içinde olmaya devam etsin.”

2 müteḳā‘id H: munfaṣıl S.

3 ve ḫāk-i pāk-i ‘ıṭrnāk-i ‘azm-i gülistān-ı cinān S: -H.

ى  ا 4 כ او اى  ا א
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‘ulemā-yı kirāma ḫıdmet ve birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i 

medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ elli bir Receb’inde masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳūmede Köseler Medre-

sesi  ḫāricine ‘āric, altmış üç Receb’inde Ḳurd Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden 

Veliyyü’d-dīn-zāde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olup altmış 

beş Şevvāl’inde Maḥmūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḳādiriyye  Medresesi  

virilüp altmış sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Kefevī Ḥüseyn Efendi  yirine Sulṭān Orḫan 

Medresesi  iḥsān olındı. Yetmiş Cumāde’l-āḫire’sinüñ on dördinci Ḫamīs gicesi 

ḳabża-i muraṣṣa-ı vücūdı giriftār-ı dest-i ecel olmaġın rişte-i ḥayātı güseste ve 

Bıñarbaşı maḳābiri nüñ Mevlevī-ḫāne  muḳābilinde olan ḫākinde nühüfte oldı. 

Medrese-i maḥlūlesi Ḫere-zāde Ḥüseyn Efendi ’ye maḥal görildi.

Merḥūm-ı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, ‘ālim ü ‘āmil, ṣāliḥ-i ṣāf-

dil idi.

Dervīş Meḥemmed Paşa Ḫˇācesi Şa‘bān Efendi 1

el-Mevlā Şa‘bān. Ṣadr-ı a‘ẓam-ı sābıḳ2 Dervīş Meḥemmed Paşa’ya intisāb 

ve imāmetleri ḫıdmetiyle şeref-yāb olmaġın “Dervīş Meḥemmed Paşa Ḫˇā-

cesi” dimekle meşhūr ve bu ‘unvān ile zebān-zed-i cunhūr olmış idi. Ṭarīḳ-ı 

sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilme sevḳ-ı rāḥile-i ‘azīmet ve ‘ulemānuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i 

mülāzemet eyleyüp devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medrese-

ye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra biñ altmış üç Ramażān’ında 

Üsküdar ’da Serḫān Medresesi  ibtidā iḥdāẟ olınup bunlara tevcīh olındı. Alt-

mış dört Şa‘bān’ında Sa‘dī-zāde Seyyid Hibetu’llāh Efendi  yirine Mollā Ḳırımī 

Medresesi ’ne taḥrīk olınup yetmiş Receb’inde ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl itdükle-

rinde medrese-i maḥlūleleri Siyāhī Muṣṭafā Efendi ’ye intiḳāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, ‘ilm ü ma‘ārifden ḥiṣṣedār, ‘ulü-

vv-i himmetle bülend-iştihār idi.

‘Aṭā-zāde Meḥemmed Efendi {Ref‘ī} 

el-Mevlā Meḥemmed ibn ‘Aṭā’u’llāh. Maḥrūsa-i Burusa ’da el-Ḥāc ‘İvaż Paşa  

evlādından ‘Aṭā’u’llāh Çelebi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmen-

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Serḫān der-Üsküdar . Fī 22 Ramażān sene 1063. [H nüshasında bu 

kayıt yoktur.]

2 sābıḳ S: -H.
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di Meḥemmed Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād Şeyḫü’l-İslām Ebu’l-meyāmin 

Muṣṭafā Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle ber-murād olup devr-i medāris-i 

mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ 

ḳırḳ üç senesi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Menteş-zāde Maḥmūd Efendi  yirine ceddi ‘İvaż 

Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā olup elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Hindī-zā-

de Ramażān Efendi  yirine1 Ḥażret-i Emīr Medresesi  ile tevḳīr olınmışlar idi. 

Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Ḥāfıẓ-zāde ‘Alī-cān Efendi  yirine Ḫançeriyye2 

Medresesi virilüp altmış beş Şevvāl’inde Ṭavīl Nūḥ Efendi  yirine Lālā Şāhīn 

Paşa Medresesi ’nde mekīn oldı. Yetmiş Muḥarrem’inde selefi Nūḥ Efendi yiri-

ne ẟāniyen Ḥażret-i Emīr Medresesi ’ne naḳl olınmışlar idi. Medrese-i merḳū-

mede müderris iken yevmen mine’l-eyyām edā-yı ṣalāt-ı mefrūża içün merḥūm 

Üftāde Efendi Cāmi‘-i Şerīfi ’ne duḫūl idüp ḳażā ile ḥaṣīr-i mefrūşenüñ reseni 

pāyına beste ve ża‘f-ı pīrīden istiḫlāṣa ḳuvvā-yı bedeniyyesi [155b] şikeste ol-

maġın zemīn üzre fütāde ve kāse-i seri bir seng-i saḫta müṣādefe itmekle se-

beb-i mevti olup sene-i mezbūre Receb’inüñ yigirmi beşinci güni rūḥ-ı şerīfleri 

miḥnet-ābād-ı cihāndan rehā bulup derūn-ı Ḳal‘a’da vāḳi‘ Mu‘allim-ḫāne ’de 

āsūde ve defīn ve vālidi ‘Aṭā’u’llāh Efendi’ye ḳarīndür. Medrese-i maḥlūleleri 

Menteş-zāde Dāmādı İbrāhīm Efendi ’ye virildi.

Merḥūm-ı mezbūr ḫiṣāl-i celīle ile meşhūr, pīr-i ṣāliḥ, sa‘adetmend-i müf-

liḥ, fenn-i siyāḳatda ‘alem, ḫāmeāsā ṣāḥib-i ḫurde-raḳam idi. 

Maḫlaṣları Ref‘ī olup ṭab‘-ı nāzüklerinden ba‘ż-ı nev-güfteler ṣudūr itmiş-

dür. Bu beyt güftārlarındandur:

Beyt

Çemende naġmeñi güller işitmezlerse incinme

Anı gūş itmege ey bülbül-i şeydā dimāġ ister 

Aḳsarāyī Ḥabīb Efendi 

el-Mevlā Ḥabīb. Vilāyet-i Anaṭolı ’da Aḳsarāy  nām ḳaṣabadan ẓuhūr ve 

āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp taḥṣīl-i feżā’il-i nefsāniyyeye 

müdāvim ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım olup ba‘ż-ı medārisde mü-

1 yirine H: -S.

2 S 167a.
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dārese ve ifāde vü taḥḳīḳa mümārese iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve an-

dan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ altmış altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ders-i ‘Ām 

Meḥemmed Efendi  yirine Ḫurremiyye Medresesi  ḫāriciyle be-kām, yetmiş 

Ṣafer’inde Bosnevī ‘Alī Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi  ile nā’ilü’l-merām ol-

mışlar idi. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında fevt olup medrese-i maḥlūleleri Nā-

zükī-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı fühūm, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns 

ü ülfet idi.

Çāvuş-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve “Çāvuş-zāde Efendi” di-

mekle meşhūrdur. Evā’il-i ḥālinde taḥṣīl-i ‘ilme iştiġāl ile dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı 

isti‘dād ve sālik-i meslek-i rüşd ü sedād olup ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzım ve ṭarīḳ-ı 

pür-tevfīḳ-ı tedrīse ‘āzim olmış idi. Medāris-i ‘ilmiyyede seccāde-nişīn ve çil-

le-keş-i erba‘īn iken biñ elli altı Receb’inde Fāżıl Muṣlī Efendi  yirine Cānbāziyye 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, elli sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Sinobī Ḫalīl Efendi  yirine 

Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne i‘tilā itmişler idi. Elli ṭoḳuz Receb’inde yirlerinde dāḫil, 

altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibārları olınup sene-i 

meẕkūre Receb’inde Gölbāzārī Ḥüseyn Efendi  yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Med-

resesi ’ne ḥaḳīḳ olmışlar idi. Altmış dört Cumāde’l-ūlā’sında Kürd İsḥāḳ Efendi  

yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine uġrayup altmış beş Ramażān’ında Çāvuş-zāde 

‘Oẟmān Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Altmış yedi Re-

ceb’inde selef-i sālifi İsḥāḳ Efendi  yirine Ayaṣofıyya-i Kebīr Medresesi  ile talṭīf, 

altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Şāriḥ-i Füṣūṣ-zāde Ḥasan Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  

ḳażāsıyla teşrīf olındılar. Yetmiş Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Altı-

barmaḳ İbrāhīm Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde dār-ı fenādan 

irtiḥāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḥūm1 dāḫil-i ‘idād-ı mevālī-i Rūm, ‘ilm ü ma‘ārifden 

ḥiṣṣemend, aḳrānından ser-bülend idi. Anḳaravī Es‘ad Efendi  merḥūmuñ 

ṣadāretlerinde teẕkirecilik ḫıdmetiyle kām-yāb ve muṣāheretleriyle şeref-yāb 

olmış idi.

1 S 167b.
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Kesriyyeli Maḥmūd Efendi-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi 

el-Mevlā Zeynü’l-‘ābidīn ibnü’l-mevlā Maḥmūd. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

İbrāhīm Ḫānī ’de tercemesi bu cerīdede ẕikr olınan Kesriyyeli Maḥmūd Efen-

di ’nüñ ferzend-i fażīletmendi Zeynü’l-‘ābidīn Efendi’dür. Eyyām-ı cüvānīde 

taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle müdāvim ve Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi ’den 

mülāzım olup bi-ḥasebi’l-‘āde ṭayy-ı merāḥil-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve ḫāric elli rütbesine muntaẓır-ı vuṣūl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde 

Hāşimī-zāde [156a] Meḥemmed Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi  ile kām-

revā, elli beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥalebī Meḥemmed Efendi  yirine Fetḥiyye ’de 

vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā oldılar. Elli altı Receb’inde Şāriḥ-i 
Füṣūṣ-zāde Ḥasan Efendi  yirine Sinān Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp elli 

sekiz Muḥarrem’inde ‘Uşşāḳī-zāde Faṣīḥī Meḥemmed Efendi  yirine Zāl Paşa 

Medresesi ’ne mevṣūl, altmış Ramażān’ında Kürd ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl olup altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Seyyid 

‘Abdü’s-settār Muṣṭafā Efendi yirine Pīrī Paşa Medresesi ’ne irtiḳā eylemişler idi. 

Altmış iki Cumāde’l-ūlā’sında Çuḳacı-zāde Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  def‘a-i 

ẟāniyesi yirine Çorlı ’da vāḳı‘a Sulṭān Süleymān Ḫān Medresesi  iḥsān, altmış altı 

Şa‘bān’ında Vānī ‘Alī Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi ’ne şāyān oldılar. Altmış 

yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Seyyid ‘Abdü’l-mecīd Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsı virilüp 

ḳabūlden ibā itmekle manṣıb-ı meẕkūr seleflerine ibḳā ve bunlar ṣıfru’l-yed ‘azle 

mübtelā oldılar. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında ‘Alī Dede-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

ẟāniyen Çorlı Medresesi  sezā görildi. Altmış sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Muṣlī Efendi  

maḥlūlinden Ḳara Muṣṭafā Paşa Medresesi  tevcīh, yetmiş Ṣafer’inde Bustān-zā-

de ‘Abdü’l-kerīm Efendi  arpalıġı olan Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  ‘ināyetiyle terfīh 

olınmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde dār-ı beḳāya irtiḥāl eyledüklerinde 

manṣıb-ı maḥlūl selef-i sālifleri Vānī ‘Alī Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meẕkūr, gūşe-nişīn-i inzivā, ṭālib-i medḥ 

ü ẟenā idi.

Ḫalīfe-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  civārından ẓuhūr ve “Ḫalī-

fe-zāde Muṣṭafā Efendi ” dimekle meşhūr olmışlar1 idi. Beẕl-i sa‘y ü ictihād ile 

levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  āsitāne-

1 olmışlar H: olmış S.
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sine intisāb ve şeref-i mülāzemetlerin iktisāb itdükden ṣoñra ṭayy-ı merāḥil-i 

ṭarīḳ iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ altmış iki Şa‘bān’ında Ser-bendī-zāde İsmā‘īl Efendi  yirine Mi‘mār Sinān 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, altmış altı Şa‘bān’ında Kevākibī-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Altmış yedi 

Receb’inde Bustān-zāde Ebū Bekr Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  viri-

lüp sene-i meẕkūre Ramażān’ında Esīrī Birāderi Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥay-

dar Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Altmış sekiz Şa‘bān’ında Ḥāfıẓ 

Meḥemmed Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup yet-

miş Ṣafer’inde İmām-zāde Meḥemmed Sa‘dī Efendi  yirine Edrine1ḳapusı ’nda 

vāḳı‘a Mihrümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı. Yetmiş bir Muḥarrem’inde 

pādişāh-ı cihān Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ḥażretleri Edrine’den İstanbul ’a ‘azī-

met hümāyūn buyurduḳlarında ‘ulemā-yı ‘iẓām Silivri  menzilinde istiḳbāle 

müsāra‘at itdükleri gün ṣāḥibü’t-terceme atdan tekerlenüp süvārīler üzerinden 

mürūr itmekle helāk oldı. Medrese-i maḥlūleleri Aḳ Maḥmūd Efendi ’ye tevcīh 

olındı.

Mevlānā-yı mezbūr aḫlāḳ-ı kerīme ile meşhūr, ḫāliṣü’l-cenān, ṭāhirü’l-lisān, 

nīk-nefs ü ṣāfī-ṭaviyyet, ḳābil-i üns ü ülfet idi.

Kūsec ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Belde-i Ḳasṭamonı ’dan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ilāhīden is-

tifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp dāḫil-i silk-i erbāb-ı isti‘dād ve Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde 

Ḥüseyn Efendi ’den mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra devr-i medāris 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli 

bir Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳāḍī ‘Abdü’l-ḥalīm Medresesi  ḫāriciyle tekrīm olınup 

elli dört Receb’inde Ẕekāyī Aḥmed Efendi  yirine Efḍal-zāde dārü’l-ifādesine  

pā-nihāde olmışlar [156b] idi. Elli beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Sa‘dī Efendi Medre-

sesi  virilüp Bolevī Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥaremeyn-i Şerīfeyn evḳāfı  müfettişi 

olmış idi. Elli yedi Ramażān’ında Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḥa-

san Efendi Medresesi ’ne mevṣūl, sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ebū Sa‘īd-zā-

de Feyżu’llāh Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl olmış 

iken elli sekiz Receb’inde cülūs-ı hümāyūn-ı Sulṭān Meḥemmed Ḫānī ‘aḳī-

1 S 168a.
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binde ‘azl olınup medreseleri Muḥteşem Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi ’ye 

tevcīh olındı. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Kürd ‘Abdu’llāh Efendi  yirine 

Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān, sene-i meẕkūre Ramażān’ında ‘İvaż Efendi  yiri-

ne ẟāniyen medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine şāyān oldılar. Altmış iki Muḥarrem’inde 

Es‘ad-zāde Seyyid Meḥemmed Sa‘īd1 Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı Med-

resesi  erzānī görilüp altmış altı Şa‘bān’ında Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  

maḥlūlinden Belġrad  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Altmış yedi Receb’in-

de ma‘zūl ve yirlerine Mü’eẕẕin-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş bir 

Muḥarrem’inde manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, “Müfettiş Kūsec ‘Alī 

Efendi ” dimekle meşhūr ve bu ‘unvānla ma‘lūm-ı cumhūr idi.

Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ‘Abdü’l-kerīm ibnü’l-mevlā el-fāżıl Meḥemmed bin 

Meḥemmed eş-şehīr bi-Bustān-zāde. Ṣudūr-ı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rā-

bi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr, biñ otuz beş senesi ḫilālinde cisr-i 

fenādan ‘ālem-i ‘uḳbāya ‘ubūr eyleyen Bustān-zāde Meḥemmed Efendi  merḥū-

muñ ẟemere-i şecere-i vücūdı ve maḫdūm-ı mes‘ūdı Meḥemmed ‘Abdü’l-kerīm 

Efendi’dür. Vālid-i mācidleri terbiyeleriyle taḥṣīl-i sevād ve i‘dād-ı levāzım-ı is-

ti‘dād eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zāde Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerine vāṣıl 

ve şeref-i mülāzemetlerine nā’il olup ‘alā-ḥasebi’l-‘āde ḳaṭ‘-ı merātib-i mu‘tāde 

ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ yigirmi dört Muḥarrem’inde Prizren-

li Maḥmūd Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile sa‘īd olup sene-i 

meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Aḫī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa 

Medresesi ’ne şeref-baḫşā, yigirmi yedi Şa‘bān’ında Ebū Sa‘īd Efendi Birāderi 

‘Ārif Meḥemmed Efendi  yirine Rüstem Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-efzā2 olmış-

lar idi. Yigirmi ṭoḳuz Muḥarrem’inde selef-i sālifi Aḫī-zāde Efendi yirine Üs-

küdar Mihrümāhı ’na sāye ṣalup otuz bir Şa‘bān’ında Sefer Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ birine irtiḳā eylediler. Otuz iki Receb’inde Mütevellī-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi ’n tekyegāh eyleyüp sene-i mezbūre 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Tevfīḳī-zāde Aḥmed Efendi  yirine Şāh-zāde Medresesi ’ne ferş-i 

1 Sa‘īd H: Sa‘dü’d-dīn S.

2 S 168b.
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seccāde-i ders ü ifāde itmişler idi.  Otuz sekiz Şevvāl’inde Āvāre-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den birine terfī‘, otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de selefleri Āvāre-zāde Efendi yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsıyla tevḳī‘ olındılar. 

Ḳırḳ Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi  mevṣūl 

oldı. Ḳırḳ sekiz Receb’inde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükū-

meti tefvīż olınup ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ve yirlerine Ḥālıcı-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  vaṣl olındı. Elli iki Şa‘bān’ında Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  

yirine maḥrūsa-i Burusa ’da ḥākim ve revnaḳ-efrūz-ı mecālis ü maḥākim oldılar. 

Elli dört Rebī‘ü’l-evvel’inde munfaṣıl ve yirlerine Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed 

Efendi  vāṣıl oldı. Elli sekiz Receb’inde Muṣṭaliḥ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

Edrine  ḳażāsı ‘ināyet olındı. Elli ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine 

Necātī-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış bir Receb’inde Anḳaravī 

Es‘ad Efendi  yirine İstanbul  ḳażāsına vuṣūl bulup sene-i mezbūre [157a] Ra-

mażān’ında ḳable tekmīli’l-müddeti’l-‘örfiyye Aḥmed Ramażān Efendi  def‘a-i 

ẟāniyesi yirine Üsküdar  ḳażāsı arpalıġıyla ‘azl-i bī-hengām vāḳi‘ olduḳda yirleri 

Beyāżī Ḥasan Efendi ’ye in‘ām olındı. Altmış iki Ramażān’ında ‘İṣmetī Meḥem-

med Efendi  üzerinden arpalıḳları Tatarbāzārı ḳażāsına tebdīl ve Üsküdar ḳażā-

sıyla Beyānī Aḥmed Efendi  tebcīl ḳılındı. Altmış yedi Receb’inde Anaṭolı  pāyesi 

żamīmesiyle selefleri ‘İṣmetī Efendi  üzerinden Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları  iḥsān 

olınup Tatarbāzārı  ḳażāsı Bosnevī Şa‘bān Efendi ’ye şāyān görildi. Altmış sekiz 

Receb’inde Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine vāṣıl-ı ṣadāret-i Rūm  ve 

nā’il-i ġāyetü’l-ġāyāt-ı merūm olduḳlarında arpalıḳları seleflerine tevcīh olındı. 

Altmış ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Müderris-zāde Meḥemmed Efendi  manṣıbı olan 

Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  arpalıġıyla müteḳā‘id ve yirlerine selef-i sālifleri ‘İṣmetī 

Efendi müteṣā‘id oldı. Yetmiş Ṣafer’inde Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı ber-vech-i 

mevleviyyet Maḥmūd-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi ’ye tevcīh olınup bunlara Bolı  

ḳażāsı arpalıḳ virildi. Yetmiş bir Muḥarrem’inde ḳażā-yı Rabbānī ve ḥükm-i nā-

fiẕ-i Yezdānī ile dest-i sāḳī-i ecelden 1﴾ِت ْ ــ َ ْ ُ ا ــ َ ِ ٍ َذا ــ ْ َ  şerbetin çeşān olup ﴿ُכ 

şehbāz-ı bülend-pervāz-ı ruḥ-ı revānı bu ḫākdān-ı cihāndan gülistān-ı cināna 

ṭayerān itdi. Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olı-

nup maḥlūl olan arpalıḳları Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi ’ye maḥal 

görildi.

1 Kur’ân-ı Kerîm, Ankebût Sûresi, 29/57 “Her can ölümü tadacaktır.”
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Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ḥalīm ü selīm, mütevāżi‘ ü 

kerīm idi.

Ḳāsım-zāde Ṣulḥī Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi {Ṣulḥī} 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā el-fāżıl Ḳāsım. Fużalā-yı devlet-i Sulṭān 

İbrāhīm Ḫānī ’den tercemesi sebḳ iden Kürd Ḳāsım Efendi ’nüñ dürr-i yek dā-

ne-i ṣadef-i vücūdı1 ve gevher-i girān-māye-i ẕāt-ı bihbūdıdur. Taḥṣīl-i ‘ulūm-ı 

‘ālī-miḳdār ve tekmīl-i ma‘ārif ü leṭā’if-i bī-şümāra ṣarf-ı ḳavī ve enẓār itdükde 

Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den mülāzemetle be-kām ve vāṣıl-ı evvelīn-i merām 

olup ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve ḫāric elli medre-

sesine muntaẓır-ı vuṣūl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz Receb’inde Bahāyī Birāderi Yaḥyā 

Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  ile kām-revā, elli iki Şa‘bān’ında Bolevī 

Muṣṭafā Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā oldılar. Elli üç 

Cumāde’l-ūlā’sında Kūsec Yaḥyā Efendi  yirine Etmekcioġlı Medresesi  virilüp elli 

altı Şevvāl’inde A‘rec Muṣṭafā Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi ’ne naḳl olın-

dılar. Elli yedi Şa‘bān’ında Ḥamdī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ birine mürūr, elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Ẕekāyī Aḥmed Efen-

di  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eylemişler idi. Sene-i 

mezbūre Receb’inde Ḫˇāce Fesād-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān 

Medresesi  iḥsān, altmış bir Şa‘bān’ında ‘Uşşāḳī-zāde Faṣīḥī Meḥemmed Efendi  

yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi ’ne şāyān oldılar. Altmış üç Ramażān’ında selefi 

‘Uşşāḳī-zāde Efendi yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde eyleyüp alt-

mış beş Ramażān’ında ‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’den biriyle tekmīl-i devre-i medāris eylemişler2 idi. Altmış yedi 

Şevvāl’inde Āvāre-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥüḳūmeti tefvīż olı-

nup altmış sekiz Ramażān’ında ma‘zūl ve yirlerine selef-i sālifleri Bahāyī Birāderi 

Yaḥyā Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ 

yetmiş bir3 Ṣafer’inde ‘ālem-i fenāyı tārik ve ṭarīḳ-ı ‘ālem-i bāḳīye sālik oldı. 

Merḥūm-ı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile mevsūm, nīk-nefs ü mü’eddeb, 

nüsḫa-i vücūd-ı mes‘ūdı teẕhīb-i tehẕīb-i aḫlāḳ ile müẕehheb, envār-ı rüşd ü 

1 S 169a.

2 eylemişler H: itmişler S.

3 yetmiş bir H: yetmiş S.
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necābet nāṣıye-i [157b] ‘āliyesinde lāmi‘ ve āẟār-ı felāh cebīn-i mübīninde nūr-ı 

ḫurşīd-i raḫşān gibi ẓāhir ü sāṭı‘ idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden isimleri Ṣāliḥ Meḥemmed  olmaġla Sulḥī  maḫlaṣı ile 

eş‘ār-ı dürer-bārları vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur:

Naẓm

Nefḥa-i zülfin ṣabā ilter meşām-ı düşmene

Ehl-i dil yā nice itsün rūzgāra i‘timād 

Ve lehu

Zülfüñ ki ebr-i mevsim-i Nīsān-ı fitnedür 

Şād-āb-sāz-ı ṣaḥn-ı gülistān-ı fitnedür

Ve lehu

Ol ser-tırāşa bende olur sīnesin gören

Ḳor naḳd-i cānın üstine āyīnesin gören

Ve lehu

Bulur rāḥat der-i mey-ḫānede mestāne düşdükce

‘Aṣā-yı āh ile ḳalḳar dil-i dīvāne düşdükce

Ve lehu

Görince ‘ārıż-ı yārı bahār şeklinde

Sirişk-i ālüm aḳar cūybār şeklinde 

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi1 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh. İbrīz-i ḫāliṣü’l-a‘yār-ı vücūdı vilāyet-i Rūm-ı cen-

net-rüsūmda Şumnı  ḳaṣabasından bedīdār ve “Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi” ‘unvā-

nıyla şöhret-şi‘ār olup: 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Süheyl Beg. Fī-Ẕi’l-ḳa‘de sene 1060. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]
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Beyt

Zer-i sürḫ oldı ol sīmīn tenüñ her dāġ-ı gül-gūnı

Meger ifrāz olındı nār ile ol sīmüñ altunı

mażmūnından nümūdār olmış idi. ‘Unfuvān-ı şebābında ṣadr-ı kārgāh-ı mekā-

rim olan Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ’nüñ ḫıdmetlerine vāṣıl ve lisān-ı ḥālī 

beyt-i meşhūrı kā’il olmış idi:

Naẓm

Meclisüñde ḳalbini altun gibi ṣāf itmeyen

Ḳāl ocaġında ḫalāṣ1 olmaz iderseñ imtiḥān

Bi’l-āḫire āteş-i sa‘y ü mücāhede ile pūte-i ḫıdmet-i Mevlānā ’da ḳāl ve 

levḥ-i żamīrin ḳābil-i sikke-i ḳabūl idince iş‘āl-i nā’ire-i ḳīl ü ḳāl idüp şehā-

det-i meḥekk-i ḳabūl ile Cenāb-ı Mevlevī  ḫıdmetlerinden mülāzemet rütbesi-

ne vuṣūl bulup bāzār-ı i‘tibārda ḳarīn-i revāc ve sikke-i ma‘hūde ile maẓhar-ı 

iftiḫār u ibtihāc olmış idi. Ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra semt-i 

ḳażāya sālik olmış iken ba‘ż-ı kibār-ı devlet sevḳıyle ṭarīḳ-ı tedrīse duḫūl ve 

müntehā-yı āmāle vuṣūl irādesiyle biñ altmış Ramażān’ında ibtidā iḥdāẟ olınan 

Süheyl Beg Medresesi  ile kevkeb-i baḫt-ı vālāsı pür-żiyā ve 2 ــא رس درس  ــ   اول 
olup altmış bir Şa‘bān’ında Memek-zāde Teẕkirecisi Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Cezerī Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne zīnet-baḫşā oldılar. Altmış iki Şa‘bān’ında 

‘Abdu’l-muṭṭalib Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi  virilüp altmış üç Şev-

vāl’inde Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine fetvā emāneti ḫıdmeti ile maẓ-

har-ı tekrīm, altmış dört Muḥarrem’inde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibārıyla 

ta‘ẓīm olınup altmış beş Ramażān’ında Gölbāzārī Ḥüseyn Efendi  yirine Ḳoca 

Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-efzā oldılar. Altmış yedi Receb’inde Ḳa-

baḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām, 

altmış sekiz Ṣafer’inde yirlerinde altmışlı i‘tibārıyla ikrām olınmışlar idi. Sene-i 

mezbūre Cumāde’l-ūlā’sında ‘Āşıḳ Paşa Şeyḫi-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  

yirine Ḳalender-ḫāne  dārü’l-ifādesine  pā-nihāde, yetmiş Ṣafer’inde Ḫıṣm-zāde 

‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde itmişler 

idi. Lākin ẓuhūr-ı ḳażā-yı nā-gehānī bā‘iẟ-i ḫaybet ü ḫüsrānı olmışdur. 

1 S 169b.

2 “Burada ders okutan ilk müderris.”
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Menḳabe1 

Bu gūne naḳl olınur ki yetmiş bir Muḥarrem’inde devletüñ Edrine ’den 

İstanbul ’a ‘azīmetleri muḳarrer olmaġın ṣāḥibü’t-terceme Şeyḫü’l-İslām Esīrī 

Meḥemmed Efendi ’nüñ fetvā-emāneti ḫıdmetiyle muḳayyed bulınup ba‘ż-ı 

eşyāsın muḳaddemce İstanbul ṭarafına irsāl itmişler idi. Ol eẟnāda şeyḫü’l-İs-

lām-ı meẕkūruñ ḫuddāmından bir tāze-rū ġulāmı kendülerden müfāraḳat idüp 

cānib-i İstanbul’a revān olmaġın ba‘ż-ı aṣḥāb-ı ḥased furṣat bulup “Fetvā-emīni 

Efendi eşyāsını bahāne eyleyüp ġulām-ı meẕkūrı ma‘ān İstanbul’da ḫānesine 

irsāl eylemişdür.” diyü āteş-i ġażab-ı şeyḫü’l-İslām’a [158a] işti‘āl virdüklerin-

de derḥāl Diyārbekr  ḳażāsın tevcīh eyleyüp altı nefer gedikli dīvān çāvuşı ile 

ḳażā-yı meẕkūra īṣāl olınmaḳ cezāsı ile daḫı tesliye-yāb olınmayup belki ḳatl ü 

izālesi daḫı murād olınmış idi. Bī-çāreyi baġteten bir maḥmile taḥmīl ve ḳażā-

yı mezbūra īṣāle ta‘cīl eylediler. Fe-emmā mezbūr ḳażā-yı dīgerden ġāfil, ancaḳ 

ẓuhūr-ı ḳażā-yı Diyārbekr ’den münfa‘il, belde-i İstanbul ’a vāṣıl ve bir ān ārām 

eylemeyüp mihmān-serāyān-ı Üsküdar ’dan birine dāḫil oldılar. Bu ḳażiyye-i 

ġarībü’ẓ-ẓuhūr beyne’n-nās meşhūr olduḳda aḥbābından Üsküdarī Ḳarabacaḳ 

Meḥemmed Efendi  nām bir muḥibb-i ṣıddīḳ mezbūruñ aḥvāl-i perīşān-me’ā-

linden istifsār ve medīne-i mezbūrede birḳaç gün mekẟ ü ārām mülāḥaẓasıyla 

mübāşirān-ı mezbūrānda ser-germ-i ṭaleb ve ruḫṣat olduḳda bir vechle müm-

kin olmayup müşārun ileyhüñ ḥabsi içün te’kīd ü tenbīhi iş‘ār ve ḳażiyyenüñ 

neticesinden Meḥemmed Efendi’yi ḫaberdār2 eyledüklerinde “Derḥāl ol refīḳ-ı 

şefīḳ-ı mezbūrı bu varṭadan āgāh ve bu ḳażiyyenüñ netīcesini def‘e muḳad-

dimāt-ı tedbīri lāzımdur.” diyü güft ü gūy-ı istişāreye bu gūne ṣūret-i nigār 

ḳarār eylediler ki “Şāyed evlād ü ‘ıyāl ile bir daḫı mülāḳāt naṣīb olmaya, bu şeb 

bu maḥalde mekẟ ile evlād u ‘ıyāle mülāḳāt olınup bu muḳābelede sizlere bir 

miḳdār şey’ baḫş olınsun.” diyü ḥarīfleri iġfāl ve derhāl ‘Abdu’llāh Efendi’nüñ 

ḫānesine ḫaber irsāl idüp ehl ü ‘ıyālini da‘vet ve yanlarınca bir boġça içinde 

cāriye libāsı getürmelerine işāret eyledi. Pes-ez-īn bir ḫālī kāşānede mülāḳāt 

olduḳlarında bu varṭadan anları daḫı āgāh eyledükde her birinüñ feryād u 

1 Menḳabe S: Vaḳ‘a-i Ṣāḥibü’t-terceme H.

2 S 170a.
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fiġānı sipihr-i berīne peyveste olup bu nevḥa vü girye eẟnāsında hemān-dem 

bī-çāre ‘Abdu’llāh Efendi boġça ile getürilen cāriye libāsını ve kefş ve ferāceyi 

kendüye ilbās idüp bir iki cāriye ile ma‘an gūyā bir emr-i mühim içün revān 

olur gibi hezār bīm ü hirās ile mübāşirān-ı mezbūrānuñ miyānlarından güẕār 

ve Üsküdar İskelesi’ nden bir zevraḳ-ı bād-pā ile cānib-i Ṭop-ḫāne ’ye ‘ubūr ve 

ol maḥalden daḫı bir piyādeye süvār olup ṣadr-ı fetvādan müteḳā‘id Ebū Sa‘īd 

Efendi’nüñ etbā‘ından  Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  civārında  sākin Ebū Bekr 

Efendi  nām ḳāḍīnüñ menziline dāḫil olup iḫtifā eylemişdi. Mübāşirān-ı mez-

būrān ise ṣāḥibü’t-tercemenüñ ḥaremi cānib-i İstanbul’a revān olduḳdan ṣoñra 

‘Abdu’llāh Efendi ’yi tecessüs itdüklerinde:

Mıṣrā‘

Gül açılmış yirinde yeller eser

mıṣdāḳınca eẟerini müşāhede itmedüklerinde şikeste-bāl ve perīşān-ḥāl ṭa-

raf-be-ṭaraf cüst-cūya āġāz idüp mezbūruñ ‘ıyāline irişüp teftīş itdüklerinde 

anlar daḫı “Hāy ẓālimler! Efendimüzi ḳatl itdüñüz, şimdi bizden istiḫbār ider-

süz.” diyü ‘itāb-āmiz ḫiṭāb eyleyüp ḥarīfler bir ṭarīḳle vāṣıl-ı ser-rişte-i merām 

olmaduḳlarında nā-çār ḥā’ib ü ḫāsir me’yūsen ṭaraf-ı Edrine ’ye ‘avdet eylediler. 

Bu vaḳ‘a şeyḫü’l-İslām efendinüñ sāmi‘a-zīb-i taḥṣīlleri olduḳda mübāşirān-ı 

mezbūrān-ı bī-günāh efrūḫte-i āteş-i ḥirmān olup tekrār İstanbul  ḳā’im-maḳā-

mına mektūblar irsāl olınup ‘Abdu’llāh Efendi’nüñ bi-eyy-i vech-i kān aḫẕ olın-

ması ṭaleb olınduḳda āṣlā bir eẟeri ẓuhūr eylemedi. Fe-emmā meẕkūr ‘Abdu’l-

lāh Efendi bu ġalvā-ḫırāş ālāmdan mübtelā-yı maraż-ı zaḫīr olup az zamānda 

ḫil‘at-i ṣıḥḥat mütebeddil-i ṣūret-i ‘illet olmaġla püşt-i pā-zen-i vücūd olacaġı 

‘inde’l-eṭibbā müteḥaḳḳıḳ olduḳda bir gün ‘ale’s-seḥer bir ‘arabaya taḥmīl ve 

kendü ḫānesine irsāl itmişler idi. Menziline dāḫil olduġı günüñ ba‘de’ẓ-ẓuhrın-

da [158b] cān-ı şīrīnin fā’iżü’l-ervāḥa teslīm itdi.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ṣalāḥla meşhūr, ekẟer-i fünūnda vāyedār-ı niṣāb, 

bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i fıḳha şedīdü’l-intisāb olmaġın meşāyiḫ-ı İslām fetvā-emāneti 

ḫıdmetinde istiḫdām itmişler idi.

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden mesā’il-i fıḳhiyyede mecmū‘a-i meşhūreleri vardur. 

Fuṣūl ü ebvāba ṭarḥ ile tezyīn eylemişlerdür. Bir eẟer-i laṭīfdür.
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Baġdādī Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Ḫamīr-i māye-i aṣl-ı nezāhet-ālūdı dārü’s-selām Baġdād -ı 

bihişt-ābāddan ‘ıyān ve hilāl-i isti‘dād u istīhāli istifāża-i envār-ı ma‘ārifle bed-

riyyü’l-leme‘ān olup diyārı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ulūm itdükden ṣoñra1 dā-

rü’l-mülk-i Rūm’a ḳudūm idüp Şeyḫü’l-İslām Es‘ad Efendi  āsitānesine intisāb 

ve şeref-i mülāzemetlerin iktisāb eyleyüp devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  yirine Emre Ḫˇāce Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli 

üç Ṣafer’inde Oḳcı-zāde Aḥmed Efendi  yirine Meḥemmed Aġa Medresesi ’ne 

ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli dört Receb’inde Ḥāfıẓ Yūsuf Efendi  yiri-

ne Muṣṭafā Aġa Medresesi  virilüp sene-i meẕkūre Receb’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh 

Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi  ile taḥṣīl-i 

‘izz ü vaḳār eylediler. Elli altı Şa‘bān’ında Mu‘īd-zāde Meḥemmed Efendi  

maḥlūlinden maḥrūsa-i merḳūmede Murādiyye Medresesi  ‘ināyet olındı. Elli 

yedi Şa‘bān’ında Dervīş Efendi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣofya  ḳażāsı 

ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl olınup yirlerine 

selef-i sālifleri Yūsuf Efendi ḫalef oldı. Altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ramażān Efen-

di def‘a-i ẟāniyesi yirine Erzenü’r-rūm  ḳażāsıyla nā’il-i merūm olup altmış bir 

Receb’inde Nefes-zāde Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden ẟāniyen Ṣofya  ḳażāsına 

menḳūl ve yirlerine Seyyid ‘Abdü’s-selām Efendi mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve yirlerine Gölbāzārī Ḥüseyn Efendi  vaṣl olındı. Altmış 

dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṭaşkendī-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Bosna  ḳażā-

sı tevcīh olınup altmış beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde munfaṣıl ve yirlerine Cellād-zāde 

‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  vāṣıl oldı. Altmış yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Muḫtārī Muṣṭafā 

Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳāḍīsi olup altmış sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve 

yirlerine ḫalef-i sālifleri Seyyid ‘Abdü’s-selām Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş bir 

Cumāde’l-ūlā’sında dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr feżā’il-i celīle ile meşhūr, ṣalāḥ u ‘iffeti meşhūd, selef-i 

ṣāliḥīnden ma‘dūd, edīb ü vaḳūr, pīr-i ṣāḥib-şu‘ūr idi.

1 S 170b.
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Börekci-zāde Ḥasan Efendi 

el-Mevlā Ḥasan. Maḥrūsa-i Burusa ’dan neş’et ve “Börekci-zāde Efendi” di-

mekle kesb-i şöhret itmiş idi. Ser-māye-i ṭarīḳ-ı ‘ilmi i‘dād ve naḳd-i vaḳt-i 

‘azīzin ṣarf-ı kālā-yı isti‘dād eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den mülāzım 

ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i menāzil iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli sekiz Receb’inde Sinobī Ḫalīl Efen-

di  yirine Ṭūṭī Laṭīf Medresesi  ile talṭīf, altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Ḍıḥkī 

Muṣṭafā Efendi  yirine Kürkcibaşı Medresesi  ile teşrīf olındılar. Altmış iki 

Şa‘bān’ında İlāhī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Sinān Paşa Sulṭānı Medre-

sesi  erzānī görilüp altmış beş Ramażān’ında selef-i sālifi Ḫalīl Efendi yirine 

Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi Ūlāsı  ile ikrām olındılar. Altmış yedi 

Şa‘bān’ında Şāriḥü’l-Menār-zāde Aḥmed [159a] Efendi  maḥlūlinden Dāvūd 

Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, altmış sekiz Ṣafer’inde Bükāyī Muṣṭafā Efendi  yiri-

ne Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Sene-i mezbūre 

Cumāde’l-āḫire’sinde Maḥmūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si 

olan maḥrūsa-i1 merḳūmede Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi ’ne naḳl, altmış 

ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Ḳazdaġlı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Mu‘īd Aḥmed 

Efendi Medresesi ’ne vaṣl olındılar. Yetmiş Cumāde’l-ūlā’sında Fennī Yūsuf 

Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi  ile iḥrāz-ı merām itmiş iken yetmiş bir 

Cumāde’l-ūlā’sında dār-ı beḳāya ḫırām eyledüklerinde medrese-i maḥlūleleri 

Berber-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı mezbūr keẟret-i iḥāṭa ile meşhūr, bi-taḫṣīṣ fenn-i naḫve etemm-i 

intisābı, fünūn-ı mütedāvileden vāye-i niṣābı var idi.

Şāriḥ-i Meẟnevī ‘Abdu’llāh Efendi {‘Abdī} 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh ibnü’s-Seyyid Meḥemmed. Ser-defter-i küttāb-ı dīvānī 

ve ‘unvān-ı menşūr-nüvīsān-ı tefvīżāt-ı sulṭānī, vāsıṭatu’l-‘ıḳd-ı meclis-i hüner-

veri Re’īsü’l-küttāb ‘Abdu’llāh Efendi ḫıdmetleridür. Vālid-i mācidleri Seyyid 

Meḥemmed diyār-ı maġrib şeh-zādelerinden iken bir ṭarīḳle vaṭan-ı me’lū-

finden hicret ve cānib-i Rūm’a taḥrīk-i şehbāl-i ‘azīmet eyleyüp dārü’l-mülk-i 

İstanbul ’a dāḫil ve ṭaraf-ı Devlet-i ‘Aliyye’den veẓā’if ü ta‘yīnāt ile elṭāf-ı keẟī-

1 S 171a.
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reye vāṣıl olmış idi. Devlet-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’de ṣadr-ı a‘ẓam olan 

Ḫalīl Paşa ’nuñ birāder-i mihterleri Beglerbegi Meḥemmed Paşa ’nuñ duḫterini 

tezevvüc itmegin ṣāḥibü’t-terceme andan vücūda gelmişler idi. Sinn-i temyīze 

vāṣıl olduḳlarında vezīr-i meẕkūr Ḫalīl Paşa nāṣıye-i ḥālinde şu‘ā‘-ı ḥads ü zekā 

ve nūr-ı edeb ü reng-i ḥayā iḥsās itmekle kendü ḫıdmetlerinde istiḫdām ve 

terbiyelerine ihtimām itmeleriyle ‘ulemā-yı ‘aṣrından taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ve 

miyān-ı erbāb-ı isti‘dādda ‘unvān-ı imtiyāz ile kesb-i nām u nişān itmişler idi. 

Evā’il-i ḥāllerinde meşāmm-ı cānlarına bū-yı fenā vezān ve ṣarṣar-ı ḫavf-ı ilāhī 

ile berg-i ḫazān gibi lerzān olup ba‘ż-ı meşāyiḫ-ı kibār ile ṣoḥbet ve tekmīl-i 

nefse himmet eyledükden ṣoñra Ḫalīl Paşa vesāṭetiyle ḳuṭbü’l-aḳṭāb, maẓhar-ı 

füyūżāt-ı rabbü’l-erbāb, mehdī-i ṣāḥibü’z-zamān, mürşid-i kāmil-i ‘aṣr u evān 

Üsküdarī Şeyḫ Seyyid1 Maḥmūd Efendi  ḥażretlerinden inābet ve şeref-i ṣoḥ-

betleriyle müşerref olup ḥalḳa-i ẕikrlerine dāḫil olmaġla nā’il-i ‘izz ü rif‘at ol-

mışlar idi. Ḥattā ḥażret-i ‘azīzüñ iẕn-i şerīfleriyle güftār-ı dürer-bārlarından bu 

ilāhīlerini taḫmīse cür’et itdiler:

Naẓm

Sana senden yaḳındur Ḥaḳ ṣaḳın olma dilā ġāfil

Hemān silkindürür ancaḳ bu ortada olan ḥā’il

Gözüñ aç ma‘niyi añla bu ẕevḳ ile olur ḥāṣıl

Muḥīṭ-i baḥr-i tevḥīdi bilüp ‘ummān-ı bī-sāḥil
Vücūduñ ḳaṭresin maḥv it eger olduñsa ehl-i dil

‘Abeẟ ümniyyeler idüp mülevveẟ levne boyanma

Uyup ġūl-i biyābāna nedāmet odına yanma

Enāniyyet ile kimse Ḥaḳ’a vāṣıl olur ṣanma

Şeb-i firḳatdeki keẟret ḫayāl-i ẓıldur aldanma
Sarāyı ḳo ser-i āba sarāy-ı sırda ol vāṣıl

Ḫuşūnet itmesün nefsüñ riyāżet çekdirüp nerm it

Gider ḳoma keder dilde muṣaffā ḳıl ṣafā bezm it

Şarāb-ı ‘ışḳı nūş idüp anuñla cānuñı germ it

Mecāza baḳma ey sālik ḥaḳīḳī maṭlaba ‘azm it
Ki zīrā ẓıll-ı zā’ilde iḳāmet eylemez ‘āḳıl

1 Seyyid S: -H.
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Ṣu üzre naḳş olan cismüñ ḫayāline sen aldanma

Bināsı bād ile olan vücūduñ ḳaṣrın aldanma

Anuñ naḳḳāşını görsen hemān zeynine aldanma

Temevvüc eyleyen deryāya baḳ1 mevcine aldanma [159b] 
Güneş tābende çün şebnem bilürsin kim olur zā’il2

Niçe bir ‘Abdiyā ġuṣṣa ġam-ı dildārla firḳat

Seyāḥat ḳıl sülūk eyle vücūduñdan idüp ‘uzlet

Gidince ikilik senden hemān yüz gösterür vuṣlat

Hüdāyī vaḥdete baḳ kim aña māni‘ degül keẟret
Ola mı āftāba hīç vücūdı ẕerrenüñ ḥā’il

Ba‘dehu ol Āṣaf-ı ‘ālī-maḳām ya‘nī Ḫalīl Paşa-yı nīk-nām serdār-ı ‘asākir-i 

İslām olup biñ otuz altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde diyār-ı ‘Acem’e revāne olduḳların-

da teẕkirecilikleri ḫıdmetiyle şeref-yāb, otuz yedi Ṣafer’inde Toḳat  meştāsında 

re’īsü’l-küttāb olan Meḥemmed Efendi  ‘ālem-i ‘uḳbāya sefer itmekle yirleri-

ne re’īsü’l-küttāb olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında mühr-i ṣadāret-i 

‘uẓmā ile Ḫusrev Paşa  tebcīl ve Ḫalīl Paşa ‘azlle teẕlīl olınduḳda Muṣlī Efen-

di re’īsü’l-küttāb olmaġla bunlar Ḫalīl Paşa ile tebdīl-i cāme eyleyüp birḳaç 

ḫuddām ile Dārü’s-salṭana  cānibine ‘azīmet ve Üsküdar ’a vuṣūllerinde ḥażret-i 

‘azīzüñ āsitāne-i sa‘ādetine ilticā itmeleriyle ḥimāyet ü ṣıyānet ve ṭaraf-ı devlet-

den şefā‘at itmişler idi. Otuz ṭoḳuz tārīḫinde Ḫalīl Paşa ‘azm-i ‘ālem-i ‘uḳbā 

itdükde ṣāḥibü’t-terceme on seneye ḳarīb ‘uzlet ü inzivā iḫtiyār eyleyüp ḳırḳ 

yedi Şevvāl’inde rikāb-ı hümāyūnda re’īsü’l-küttāb ḳā’im-maḳāmlıġı ihsān 

olınup pādişāh-ı ‘ālem-penāh Sulṭān Murād Ḫān -ı encüm-sipāh ḥażretleriyle 

Baġdād -ı bihişt-ābād tesḫīrine revān oldılar. Ba‘de’l-fetḥ ve’ẓ-ẓafer ḳırḳ sekiz 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Diyārbekr ’e vuṣūllerinde ma‘zūl ve yirlerine Ḥüseyn Efendi 

mevṣūl oldı. Ḳırḳ ṭoḳuz Şa‘bān’ında ẟāniyen re’īsü’l-küttāb ḳā’im-maḳāmı 

olmışlar idi. Elli Cumāde’l-ūlā’sında Anaṭolı  muḥāsebeciligine naḳl olındılar. 

Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde manṣıbları cizye muḥāsebeciligine tebdīl 

olınup altmış ḥudūdında piyāde muḳābelecisi olup altmış beş Muḥarrem’inde 

1 baḳ H: bin S.

2 S 171b.



824 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

mensūḫ muḳāṭa‘aciligine menḳūl ve yirlerine Süleymān Aġa-zāde Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Ba‘de’l-‘azl menāṣıb-ı dünyeviyyeden dāmen-keşān ve vāẓī-

fe-i emẟāl ile ‘ilm ü ‘ibādete iştiġāl üzere münāvele-i raḥīḳ-ı taḥḳīḳ u īḳān iken 

biñ yetmiş bir Receb’inde maraż-ı istisḳadan intiḳāl ve zebāne-i zebānī-fer-

mān-ı ceffe’l-ḳalem üzere ḳaṭ‘-ı ‘alāḳa-i ḳīl ü ḳāl eyledi. Ṭopḳapusı  ḫāricinde 

medfūn ve şu‘arā-yı zamānelerinden Nā’ilī Çelebi  didügi tārīḫ-i mevzūndur:

Naẓm

Gitdi ol rāst-rev-i cādde-i her dü serā

Ki yanında yoġ idi farḳı gedādan şāhuñ

Fuḳarā melce’i bir pīr idi dünyāda daḫı

Dār-ı ‘uḳbāda da maḳbūli ola dergāhuñ

Ḥaḳ bu kim zīver-i ser-nāme a‘māli idi

Manṣıb-ı āḥiret ol ḫˇāce-i ‘ālī-cāhuñ

Vaḳt-i rıḥletde didüm Nā’iliyā tārīḫin

Zā’ir-i ‘adn ola rūḥı Ṣarı ‘Abdu’llāh’uñ1

ve Niẟārī Ḥüseyn Efendi  daḫı bu gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Gül-i nesrīn-i ‘adn ola ilāhī Ṣarı ‘Abdu’llāh2 

Mevlānā-yı mūmā ileyh ṣubbet sicālü’l-maġfireti ‘aleyh,3 ferīde-i ṣadef-i 

zamān, cerīde-i nevādir-i ‘ilm ü ‘irfān, ṣafḥa-i ḳalem-gīr-i żamīri ḳābil-i naḳş-ı 

envā‘-ı ‘ulūm, ṣaḥrā-yı sīne-i ṣafā-āyīni ḳalem-rev-i ḥaḳā’iḳ-ı zībende-rüsūm, 

edīb ü erīb, sīmā-yı maṭbū‘ı dil-firīb, luṭf-ı ṭab‘ı nūr-ı ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi vāsi‘, 

zülāl-i feyż ü ‘aṭāsı ebr-i bahārī gibi müreşşaḥ, rūḥ-ı mücessem, ẕāt-ı müker-

rem, cevād ü kerīm, müşfiḳ u ḥalīm idi. 

Āẟār-ı celīlelerinden Meẟnevī-i Şerīf ’üñ defter-i evvelini Türkī inşā ile şerḥ 

eylemişlerdür ki ḫaṭṭ-ı ‘iẕār-ı yār ve zülf-i tābdār-ı ra‘nā nigār gibi maḳbūl-i 

כ 1 אرى  ا ن او رو  زا 
ا 2 אرى  ن او ا  כ  
3 “Bağışlanma kovaları onun üzerine dökülsün.”
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ḳavābil ü efāżıl olup ṣīt u ṣadā-yı iştihār1larına bā‘iẟ ve “Şāriḥü’l-Meẟnevī” laḳa-

bına ḥādiẟ olmışdur. [160a] Bundan mā‘adā menāḳıbü’l-evliyāyı mutażammın 

fenn-i taṣavvufda Naṣīḥatü’l-mülūk  ve ẞemerātü’l-fu’ād  ve Dürre  ve Cevhere  
nām kitābları ve Meslek-i ‘Uşşāḳ  ismiyle mevsūm manẓūm risāleleri ve eş‘ār-ı 

belāġat-şi‘ārlarından ‘Abdī  maḫlaṣı ile ilāhiyyāt-ı bedāyi‘-şi‘ārları vardur. Cüm-

lesi envār-ı ḫurşīd-i tābdār gibi şöhre-i şehr ü diyārdur. Bu na‘t-ı şerīf-i zībā 

güftār-ı bī-hemtālarındandur:

Naẓm

Ḳadüñ Ṭūbā-yı cennetdür ḫırāmān yā Resūla’llāh

Cebīnüñ nūr-ı ḳudretdür dıraḫşān yā Resūla’llāh

‘Ulūma kürsidür ṣadruñ fu’āduñ ‘arş-ı Raḥmān’dur

Getürdüñ ümmete Furḳān’ı burhān yā Resūla’llāh

Gözüñ hā-yı hüviyyetdür ḳaşuñ nūn ve’l-ḳalem2 ḥaḳḳā

N’ola Yā-Sīn oḳınursa o dendān yā Resūla’llāh

Senüñ nūruñla cümle enbiyā bedr-i münīr oldı

Özüñ şems-i risāletdür zihī şān yā Resūla’llāh

Yüzüñdür ve’ḍ-ḍuḥā3 ẓāhir ṣaçuñ ve’l-leyli iẕā yaġşā4

Müjeñde remz-i Ṭā-Hā oldı pinhān yā Resūla’llāh

Ḳudūmüñ raḥmet-i Ḥaḳ’dur fu’āduñ nūr-ı muṭlaḳdur

Muḥaḳḳaḳ da‘vetüñdür fażl-ı Raḥmān yā Resūla’llāh

Dehānuñ mīm-i Raḥmān’dur kelāmuñ yuḥyiye’l-mevtā5

Senüñle zindedür tenlerde her cān yā Resūla’llāh

1 S 172a.

2 Kur’ân-ı Kerîm, Kalem Sûresi 68/1, ﴾وَن ُ ُ ــ ْ َ א  َ ِ َو َ َ ْ -Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıkla“ ﴿ن َوا

rına andolsun ki,”

3 Kur’ân-ı Kerîm, Duhâ Sûresi 93/1, ﴾ َ ”Andolsun kuşluk vaktine“ ﴿َوا

4 Kur’ân-ı Kerîm, Şems Sûresi 91/4, ﴾א َ א َ ْ َ ِ ِإَذا  ْ ”Onu örttüğünde geceye“ ﴿َوا

5 Kur’ân-ı Kerîm, Ahkaf Sûresi 46/33, ﴾ َــ ْ َ ْ َ ا ــ ِ ْ ُ ﴿ “… ölüleri diriltmeye ...” âyetin tamamının meâli 

şöyledir: Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücü-

nün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, her şeye kadirdir.
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Vücūduñ ümmete cāndur ‘anāṣır çār-yāruñdur

Ki anlardur binā-yı dīne erkān yā Resūla’llāh

Ebū Bekr ü ‘Ömer ‘Oẟmān u Ḥayder efḍal-i aṣḥāb

Ki bulmışlar senüñle ‘izz ü ‘unvān yā Resūla’llāh 

Ḳuvā-yı cisme dīn oldı ṣaḥābī her biri başḳa

Sen olduñ feyż-i Haḳ’la cān-ı cānān yā Resūla’llāh

Bu ‘Abdī ümmetüñdendür saña iḳrār ider dā’im

Ḳapuñda bir gedādur eyle iḥsān yā Resūla’llāh

Ḫazīnedār-zāde Naẓīrī Aḥmed Efendi {Naẓīrī} 

el-Mevlā Aḥmed. Belde-i Ṣofya -i ṣūfiyyeden bedīdār ve “Ḫazīnedār-zāde” 

‘unvānı ile şöhret-şi‘ār olup taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ile vāṣıl-ı dil-ḫˇāh ve ṭarīḳ-ı 

sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilmīye rū-be-rāh olmış idi. Şeyḫü’l-İslām Mu‘īd Aḥmed Efendi  

ḫıdmetlerine vāṣıl ve şeref-i mülāzemetlerine nā’il olduḳdan ṣoñra devr-i me-

dāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ 

altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Ḳulaḳ Şeyḫ-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine 

Papasoġlı Medresesi  ḫāricine ‘āric, altmış dört Şa‘bān’ında ‘Aṭā-zāde Meḥem-

med Efendi  ‘azlinden Zeynī Çelebi Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. 

Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde bunlar daḫı ‘azl olınup medrese-i mezbūre ẟā-

niyen seleflerine tevcīh olındı. Altmış yedi Receb’inde Ḫaṭṭāṭ ‘Ömer Efendi  

yirine Ḥācī Ḥasan-zāde Medresesi  virilüp altmış sekiz Ṣafer’inde Neffātī Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Papasoġlı Medresesi’ne i‘āde olındılar. Alt-

mış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında se-

lef-i sālifleri ‘Aṭā-zāde Efendi yirine Etmekcioġlı Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i 

ders ü taḥḳīḳ itmişler idi. Yetmiş bir Şa‘bān’ında ‘āzim-i cinān olduḳlarında 

medrese-i maḥlūleleri Edrineli Aḥmed Efendi ’ye iḥsān olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr Naẓīrī  maḫlaṣı ile meşhūr, şā‘ir-i ḫoş-ṣoḥbet, nīk-ḫaṣlet 

ü ṣāfī-ṭaviyyet, maḥbūbü’l-ḳulūb ve pesendīde-fi‘āl, merdüm-i melek-ḫiṣāl idi. 

Bu iki beyt nümūne-i güftār-ı ābdārıdur:
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Naẓm

Ḫāl-i siyeh ki ġāliyesā kākül örtinür

Bir Hindu’dur ki gül düşünür sünbül örtinür

Ve lehu

Ḫūnīn-i eşk-i çeşmümi sildükce nā-gehān

Destüm Naẓīri pençe-i mercān ṣanur gören 

Serçe Ḥüseyn Efendi-zāde [Ṣun‘u’llāh]1

el-Mevlā Ṣun‘u’llāh. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’den tercemele-

ri bu cerīdede taḥrīr2 olınan Serçe Ḥüseyn Efendi ’nüñ ferzend-i ḫıredmendi ve 

maḫdūm-ı ercmendidür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr Ḳara Çelebi-zā-

de Maḥmūd Efendi ’nüñ def‘a-i ūlā ṣadāret-i Rūm ’a teşrīflerinden mülāzemetle 

nā’il-i murād olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe [160b] medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ altmış yedi Receb’inde Ṣāliḥ Paşa 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā ve 3 ــא رس درس  ــ  olmışlar idi. Yetmiş bir  اول 

senesi ḫilālinde murġ-ı rūḥı ‘azm-i gülzār-ı cinān ve seyr-i riyāż ‘ālem-i cān 

eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, ḫoş-ṣoḥbet, nīk-ḫaṣlet, 

dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād idi. Ātī’t-terceme Çıracı-zāde Meḥemmed Efendi  ile 

‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret itmişler idi.

‘Āşıḳ Paşa Şeyḫi Maḫdūmı Seyyid Meḥemmed Efendi 4

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed. Civār-ı Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī’den 

neş’et idüp silsile-i nesebi Şaḳā’iḳ-ı Nu‘māniyye ’de Sulṭān Bāyezīd Ḫān meşā-

yiḫı ‘idādında masṭūr olup ‘Āşıḳ Paşa Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn-i meşīḫat olan 

Şeyḫ Seyyid Velāyet  ḥażretlerine peyveste olmaġın “ ‘Āşıḳ Paşa Şeyḫī-zāde” di-

mekle şöhret-dāde olmışlar idi. Nihāl-i bāġ-ı zekāsı demīde ve mertebe-i redd 

ü ḳabūle resīde olduḳda Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi ’den mülāzım 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Ṣāliḥ Paşa. Fī 25 Receb sene 1067. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]

2 S 172b.

3 “Burada ders okutan ilk müderris.”

4 Evvelu müderrisin bi-medreseti Mi‘mār Sinān. Fī 2 Şa‘bān  1051. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]
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ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl ol-

duḳdan ṣoñra biñ elli bir Şa‘bān’ında ibtidā iḥdāẟ olınan Mi‘mār Sinān Medre-

sesi  iḥsān, elli beş Receb’inde Teẕkireci ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Fāṭıma Ḫātūn 

Medresesi ’ne şāyān olmışlar idi. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Çömez Aḥmed 

Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde basṭ-ı seccāde-i ders ü taḥḳīḳ 

eyleyüp altmış Ramażān’ında Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi  yirine Mu‘īd 

Aḥmed Efendi Medresesi ’ne mevṣūl, altmış üç Ramażān’ında Seyyid Enes 

Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Altmış dört 

Cumāde’l-ūlā’sında Ḫıṣm-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Sinān Paşa Medrese-

si ’ne revnaḳ-baḫşā, altmış altı Cumāde’l-ūlā’sında Müderris-zāde ‘Abdü’l-laṭīf 

Efendi  yirine Ḳāṣım Paşa Medresesi ’ne zīnet-efzā olup sene-i meẕkūre Şev-

vāl’inde Kürd İsḥāḳ Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi  virilüp altmış sekiz 

Cumāde’l-ūlā’sında Sa‘dī-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Ey-

yūb-i Enṣārī Medresesi  ile tekrīm, altmış ṭoḳuz Şa‘bān’ında selefleri Sa‘dī-zāde 

Efendi yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den biriyle ta‘ẓīm olındılar. Yetmiş bir 

Şa‘bān’ında ders ü devri encām ve defter-i ‘ömri feẕlek-i ḫitām bulup medrese-i 

maḥlūleleri Esīrī Birāderi Muṣṭafā Efendi ’ye in‘ām olındı. 

Maḫdūm-ı merḳūm teşne-leb-i mā’ü’l-ḥayāt-ı ‘ulūm, her fende behremend, 

ezhār-ı gūn-ā-gūn-ı ma‘ārifden gül-deste-bend, ‘ilmi niṣāba vāṣıl, ser-māye-

dār-ı ma‘ārif ü feżā’il idi. 

Ṣadrü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi {Rūḥī} 

el-Mevlā Rūḥu’llāh ibnü’l-mevlā el-fāżıl Meḥemmedü’l-emīn ibn eṣ-Ṣad-

rü’d-dīn eş-Şirvānī. Tercemeleri Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm devlet-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābi‘  ‘ulemāsı silkinde manẓūm ṣāḥibü’l-fünūn ve’l-‘ulūm fużalā-yı 

A‘cām’uñ ercmendi Ṣadrü’d-dīn-zāde Meḥemmed Emīn Efendi ’nüñ maḫ-

dūm-ı ẟānīsi ve ferzend-i ‘adīmü’l-müdānīsidür. Biñ on bir senesinde Şirvān 

a‘mālinden  Şemāḫ  ḳaṣabasında ṣāḥil-i vücūda vürūd ve vāṣıl-ı ser-menzil-i şü-

hūd olup yigirmi iki tārīḫinde ṣābıḳu’t-terceme birāder-i mihterleri Feyżu’l-

lāh Efendi ile vaṭan-ı aṣlīlerinden intiḳāl ve dārü’l-mülk-i Rūm’a irtiḥāl1 idüp 

vālid-i mācid-i keẟīrü’l-maḥāmidlerinden istifāża-i envā‘-ı ma‘ārif ü ‘ulūm ve 

istifāde-i envār-ı manṭūḳ u mefhūm ḳılup ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden iktisāb-ı 

1 S 173a.
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şeref-i mülāzemet ve medāris-i ‘ilmiyyede ifādeye himmet eyleyüp ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl iken biñ otuz sekiz Şevvāl’inde Süleymān Efendi yirine 

Zeynī [161a] Çelebi Medresesi  ile kām-revā, ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Beyānī 

Aḥmed Efendi  yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā 

oldılar. Ḳırḳ üç Ramażān’ında Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳāḍī-‘as-

ker Ḥasan Efendi Medresesi  virilüp ḳırḳ dört Ṣafer’inde Fikrī Aḥmed Efendi  

yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi’ne  sezā görilüp ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Ḳābīl Vü-

cūd-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Sulṭān Orḫan 

Medresesi  tevcīh olınduḳda ḳabūlden ibā itmekle yine selefine ibḳā ve bunlar 

ṣıfru’l-yed ‘azle mübtelā oldılar. Ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde Şeyḫī-zāde Şerīf 

Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine i‘tilā itmişler idi. Se-

ne-i mezbūre Şevvāl’inde birāder-i mihterleri Feyżu’llāh Efendi  yirine Üskü-

dar ’da vāḳı‘a Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi ’nde basṭ-ı bisāṭ-ı ifāde eyleyüp 

elli Cumāde’l-ūlā’sında Burusevī Meḥemmed Efendi  yirine Çorlı Medresesi ’n-

de ḳarār-dāde ḳılınmışlar idi. Elli iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selef-i sālifleri Şeyḫī-zā-

de Efendi yirine Üsküdar Mihrümāhı ’na pertev-endāz olup elli beş Ṣafer’inde 

Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi ’ne terfī‘, elli 

altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Muẓaffer-zāde Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine 

Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle tevḳī‘ olındılar. Elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’in-

de Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınup 

sene-i meẕkūre Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine ‘Abdü’l-kerīm Efendi vāṣıl 

oldı. Elli sekiz Receb’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḥale-

bü’ş-şehbā ’da basṭ-ı şehbāl-i himmet ve icrā-yı şerī‘at u ḥükūmet itdiler. Elli 

ṭoḳuz Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Uzun Ḥasan Efendi mevṣūl  oldı. Altmış 

bir Cumāde’l-ūlā’sında Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  def‘a-i ẟā-

niyesi yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsıyla ikrām olınup altmış iki Şa‘bān’ında 

ref‘ ve yirlerine Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  terfī‘ olındı.  Altmış altı Cumā-

de’l-āḫire’sinde ‘Acem Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ḳażāsı mec-

rā-yı ḥükm ü imżāları ḳılınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Abdü’l-ḳādir 

Efendi  yirine Edrine  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Ya‘ḳūb Efendi  mevṣūl oldı. 

Altmış yedi Cumāde’l-ūlā’sında ‘azl olınup yirlerine selef-i sālifleri Uzun Ḥa-

san Efendi ḫalef oldı. Altmış sekiz Receb’inde Bahāyī Birāderi Aḥmed Efendi  

üzerinden Menemen  ma‘a Foçalar  ḳażāları arpalıḳ ta‘yīn olındı. Altmış ṭoḳuz 
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Ẕi’l-ḥicce’sinde ḫalef-i sālifleri Minḳārī-zāde Efendi  yirine Ḳosṭanṭıniyye  ḳażā-

sıyla sāḥa-i ḳadr ü menziletleri pür-ṭumṭuraḳ u ṭanṭana olduḳda arpalıḳları 

seleflerine ‘ināyet olındı. Yetmiş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde müteḳā‘id ve maḳām-ı ḥükū-

metlerine Ḍıḥkī Muṣṭafā Efendi  müteṣā‘id oldı. 

Vaḳ‘a

Ba‘dehu ḳażā-yı nā-gehānī ẓuhūr idüp ṣāḥibü’t-tercemenüñ ‘ilm-i nücūma 

intisābı olup Beglikci Vecdī Çelebi  ve dergāh-ı ‘ālī ḳapucıbaşlarından1 Ḳonya  

abāzası Meḥemmed Aġa  ile ṣoḥbet ve beynlerinde vāḳı‘a mürāselāt ve mükāte-

bāt ile ülfetleri ba‘ż-ı ḥussād-ı bed-nihād ġamzıyla Devlet-i ‘Aliyye’ye ḫıyānet 

ḳaṣdına ḥaml olınup ‘ilm-i nücūmla ba‘ż-ı muġayyebātdan ḫaber ve erkān-ı 

devlet ve vükelā-yı salṭanatuñ ‘azl ü naṣblarına müte‘alliḳ ekāẕīb şüyū‘ı niẓām-ı 

‘āleme żarar virdüginden mā‘adā netīcesinde feṣād-ı ‘aẓīme sā‘ī olmaḳ sebebiyle 

mūcib-i şer‘īsi istiftā ve Şeyḫü’l-İslām Esīrī Meḥemmed Efendi  daḫı ḳatl ile iftā 

itmegin pādişāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerine bu cümle ‘arż olınduḳda biñ yetmiş 

bir Ramażān’ınuñ dördinci ẞülāẟā güni sa‘ādetle [161b] Alayköşki ’ni teşrīf bu-

yurup mezbūrlaruñ vücūdları dā’ire-i şühūddan nā-būd ḳılındı. Ṣāḥibü’t-terce-

menüñ cenāzesi Ṭop-ḫāne ḳurbinde olan yalısına īṣāl olınup ḫıdmetleri tamām 

olınduḳdan ṣoñra Üsküdar ’da vālid-i mācid ve birāder-i keẟīrü’l-maḥāmidleri 

cenbinde defn olındı. Şeyḫ Naẓmī Efendi ’nüñ didügi mıṣrā‘-ı tārīḫdür:

Mıṣrā‘

Rūḥ-ı Rūḥu’llāh oldı ‘āric-i ṣahn-ı cinān2 

Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı feżā’il-mevsūm, ehl-i ‘ilm ve şā‘ir, mec-

mū‘a-i ma‘ālī vü mefāḫir, ẕikr-i bi’l-ḫayra ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i müfliḥ idi. 

Āẟārlarından Rūḥī  maḫlaṣı ile Türkī Dīvān -ı belāġat-‘unvānları vardur. Bu 

ġazel-i ābdār andan nümūnedārdur:

Naẓm

Niçe tercīh olınur ol ruḫ-ı āl üstine gül

Rengden renge girer ḳalmaz o ḥāl üstine gül

1 S 173b.

אن 2 אرج   ی  روح روح ا او
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Āl cāmeyle çıḳup seyr-i gülistān eyle

Şeh-levendāne ṣokın ḳırmızı şāl üstine gül

Tāb-ı mülden ḳızarup ruḫları olmış gül gül

‘Aks ṣalmış ṣanasın āb-ı zülāl üstine gül

Gül donanması idüp bāġa gelür diyü o şāh

Dizdi şevḳ ile ṣabā bir niçe dal üstine gül

Beñzedürdüm lebine berg-i güli ey Rūḥī

Ḥüzn ile gelse eger ‘ıḳd-ı lāl üstine gül

Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-fettāḥ. Maḥrūsa-i Burusa’dan bedīdār ve “Altıbarmaḳ ‘Ab-

dü’l-fettāh Efendi” dimekle şöhret-şi‘ār olup muḳaddimāt-ı ‘ulūmı taḥṣīl ve 

levāzım-ı isti‘dādı i‘dād u tekmīl itdükden ṣoñra maḥmiyye-i İstanbul ’a ‘azīmet 

ve ārzū-yı duḫūl-i ṭarīḳat ile Şeyḫü’l-İslām Ebū Sa‘īd Efendi  āsitānesine intisāb 

ve şeref-i mülāzemetlerin iktisāb idüp aḫẕ-ı menāṣıb ve ḳaṭ‘-ı merātib iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūn iken biñ otuz beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Fāṭıma 

Ḫātūn Medresesi  ḫāriciyle memnūn ḳılınmış idi. Ḳırḳ Ṣafer’inde Ṭopḳapu-

sı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınup ḳırḳ üç Ramażān’ında 

Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne 

ḥaḳīḳ olup ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Necātī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ eyleyüp elli 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ya‘ḳūb Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine i‘tilā it-

mişler idi. Elli iki Şa‘bān’ında Cā‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi yirine Ḫānḳāh 

Medresesi ’n cāygāh idüp elli dört Ṣafer’inde Ḥasan Paşa-zāde ‘Abdü’l-bāḳī 

Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Sene-i meẕkūre 

Cumāde’l-āḫire’sinde Mūsā Efendi yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile 

tekrīm, elli altı Receb’inde selefi Mūsā Efendi yirine Medāris-i Süleymāniy-

ye ’nüñ1 biriyle ta‘ẓīm olınup elli sekiz Receb’inde Ṣıyāmī2 Efendi  yirine Selanik  

ḳażāsı ḥükūmeti tevfīż olındı. Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Ḳara 

1 Süleymāniyye’nüñ H: Süleymāniyye’den S.

2 S 174a.
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Çelebi-zāde ‘Oẟmān Efendi  mevṣūl oldı. Altmış bir Ramażān’ında Ebū Sa‘īd 

Efendi ẟāniyen şeyḫü’l-İslām olduḳlarında ḫıdmet-i emānet-i fetvā enseb ü aḥrā 

görilüp sene-i mezbūre Şevvāl’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine maḥrūsa-i Bu-

rusa  ḳażāsı iḥsān olınduḳda ṭaraflarından nā’ib irsāl olınup kendüler ḫıdmetle-

rinde muḳīm oldılar. Altmış iki Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine ‘Abdü’l-ḳādir 

Efendi vāṣıl oldı. Bunlara ḫalefleri üzerinden Begbāzārı  ḳażāsı arpalıḳ virildi. 

Altmış beş Şevvāl’inde Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  yirine maḥrūsa-i Edri-

ne’ye ḥākim olduḳlarında  arpalıḳları ḫalefleri ‘Abdü’l-ḳādir Efendi’ye tevcīh 

olındı. Altmış altı Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  

vaṣl olınup bunlara ḫalefleri üzerinden Bıñarḥiṣār  ḳażāsı [162a] arpalıḳ viril-

di. Sene-i meẕbūre Şevvāl’inde Esīrī Meḥemmed Efendi  üzerinden arpalıḳları 

Uzuncaova Ḫāṣköyi  ḳażāsına tebdīl ve Bıñarḥiṣār ḳażāsıyla Ḳadrī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi  tebcīl ḳılındı. Altmış sekiz Ṣafer’inde selefleri Şa‘rānī-zā-

de Efendi yirine İstanbul  ḳażāsı ‘ināyet olınup arpalıḳları seleflerine virildi. 

Sene-i meẕkūre Receb’inde selef-i sālifleri Esīrī Meḥemmed Efendi üzerinden 

Bayındır  ḳażāsı arpalıġıyla müteḳā‘id ve maḳām-ı ḥükūmetlerine ḫalefleri ‘Ab-

dü’l-ḳādir Efendi müteṣā‘id oldı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Hāşimī-zāde 

Seyyid Meḥemmed Efendi  üzerinden Edremid  ḳażāsı daḫı iḥsān olınup alt-

mış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Merḥabā-zāde Efendi üzerinden ẟāniyen Bıñarḥiṣār  

ḳażāsı daḫı żamīme-i revātibleri ḳılınmış idi. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām 

u leyāl iken biñ yetmiş bir Ramażān’ında intiḳāl ve ‘īdgāh-ı firdevse isti‘cāl 

eyledüklerinde maḥlūl olan arpalıḳlarından Bıñarḥiṣār ḳażāsı Riyāżī-zāde ‘Ab-

dü’l-laṭīf Efendi ’ye ve Edremid ile Bayındır ḳażāları Ḍıḥkī Muṣṭafā Efendi ’ye 

maḥal görildi. 

Mevlānā-yı merḳūm kemāl-i faḳāhetle ma‘lūm, ḫoş-nüvīs, erbāb-ı ma‘ārif 

ile celīs idi. 

Dervīş Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Şeyḫ Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Dervīş. Meşāyiḫ-ı ẕevī’l-iḥtirāmdan 

biñ elli üç Ẕi’l-ḥicce’sinde vedā‘-ı ‘ālem-i fānī eyleyen ‘ālim-i Rabbānī Şeyḫ 

Dervīş Efendi merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi Şeyḫ Meḥemmed Efendi’dür. 

Taḥṣīl-i ser-māye-i istiḥḳāḳ itdükden ṣoñra ‘ulemā-yı ‘iẓāmuñ birinden mülā-

zım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 
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neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ Receb’inde Ya‘ḳūb Efendi yirine Şāhḳulı Medre-

sesi  ile kām-revā ve ḳırḳ dört Receb’inde Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī 

Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde 

Fāżıl Monlā Çelebi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine irtiḳā eyleyüp elli bir 

Receb’inde Uzun Sa‘dī Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne i‘tilā itmişler 

idi. Elli üç Ṣafer’inde Muṭahhar Efendi Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine Murād 

Paşa-yı Cedīd Medresesi  virilüp elli dört Ṣafer’inde Çorlı Medresesi ’ne gönde-

rilmişler idi. Elli altı Cumāde’l-ūlā’sında Ḥāfıẓ Ḳudsī Seyyid Aḥmed Efendi  

yirine Ṣofya  ḳażāsı1 ḥükūmeti tefvīż olınup elli yedi Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yir-

lerine Baġdādī Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış Receb’inde Şāmī Nu‘mān 

Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı tevcīh olınmış idi. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sın-

da ‘azl ve yirlerine Seyyid Ṣāliḥ Efendi  vaṣl olındı. Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Şāmī Yaḥyā Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Diyārbekr  ḳażāsı ‘ināyet olınup altmış 

beş Cumāde’l-ūlā’sında munfaṣıl ve yirlerine İbşīr Paşa İmāmı Mūsā Efendi  

vāṣıl oldı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Gölbāzārī Ḥüseyn Efendi  yirine Maġ-

nisa  ḳażāsı sezā görilüp altmış altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Seyyid 

‘Abdü’l-mecīd Efendi  mevṣūl oldı. Altmış ṭoḳuz Receb’inde Ḳaṣīr Ḥasan Efen-

di  yirine ẟāniyen Maġnisa ḳażāsına i‘āde olınmışlar idi. Yetmiş Receb’inde ‘azl 

ve yirlerine Ḫˇāce Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Yetmiş bir Ramażān’ında 

intiḳāl ve dārü’l-üns-i ḳudse isti‘cāl eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, pīr-i ṣāliḥ-i müteşerri‘, 

‘ābid-i zāhid-i müteverri‘ idi.

Eyyūbī ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī civārından ẓuhūr ve “Eyyūbī ‘Alī 

Efendi ” dimekle meşhūr olup ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve taḥṣīl-i ‘ilm 

ü ma‘ārife himmet ile ‘ulemā-yı ‘iẓāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve 

medāris-i mu‘tādede ḥareket iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı 

[162b] ma‘zūl iken biñ altmış altı Şevvāl’inde Şa‘bān Efendi Birāder-zādesi 

Meḥemmed Efendi  yirine Kūsec ‘Alī Medresesi  ḫāricine ‘āric ve beyne’l-aḳrān 

şeref-i i‘tibār ile mübtehic olmış idi. Biñ yetmiş bir senesi ḥudūdında terk-i 

cihān-ı fānī ve ‘azm-i beḳā-yı cāvidānī eyledi.

1 S 174b.
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Merḥūm-ı mezbūr ṣalāḥ u taḳvā ile meşhūr, ma‘ārif-i celīle ile āşinā, ‘ilm-i 

şerīfe şedīdü’l-i‘tinā idi.

Ḫˇāce-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Muṣṭafā ibnü’l-Mevlā ‘Abdu’llāh ibnü’l-mevlā ‘Ömer. 

Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘  ulemāsı silkinde manẓūm, tercemesi bu cerīdede 

merḳūm ṣadr-ı vālā-ḳadr Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı 

mihter-i ercmendi Seyyid Muṣṭafā Efendi’dür. Hem-rāhī-i tevfīḳ ile ‘āzim-i 

ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ olduḳda mevālīnüñ birinden iktisāb-ı şeref-i mülāzemet 

itmekle vāṣıl-ı evvelīn-i menzil-i ‘izz ü rif‘at olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

iken biñ elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Kerīm Efendi-zāde Çelebi maḥlūlinden Emre 

Ḫˇāce Medresesi ’ne sāye-i iclāl ṣalmışlar idi. Elli ṭoḳuz Şevvāl’inde Gölbāzārī 

Ḥüseyn Efendi  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā, 

altmış bir Şa‘bān’ında Teẕkireci Meḥemmed Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa 

Medresesi ’ne zīnet-efzā oldılar. Altmış beş Ramażān’ında Müderris-zāde ‘Ab-

dü’l-laṭīf Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine ḫırām eyleyüp altmış altı Şev-

vāl’inde Ḥalebī Muṣṭafā Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi ’nde ferş-i 

seccāde-i ifāde, altmış yedi Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Manav Aḥmed Efendi  maḥlūlinden 

maḥrūsa-i Burusa ’da Sulṭāniyye Medresesi  rıżā-dādeleri olmış idi. Altmış se-

kiz Cumāde’l-āḫire’sinde Ḳaṣīr Ḥasan Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān Medre-

sesi  iḥsān, yetmiş Cumāde’l-ūlā’sında Mūsā Paşa İmāmı Aḥmed Efendi  yirine 

İstanbul’da vāḳı‘a  Vālide Sulṭān Medresesi ile taḥṣīl-i izz ü şān eylemişler idi. 

Yetmiş bir Şa‘bān’ında Altıbarmaḳ İbrāhīm Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażā-

sıyla teşrīf olınup ḳaṭ‘-ı menāzil1 iderek sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Nāblūs 

nām maḥalle vāṣıl olduḳlarında merāḥil-i ‘ömri tamām ve eyyām-ı zindegānīsi 

ḳarīn-i ḫitām olup ol beldede medfūn ve ba‘de vuṣūli’l-ḫaber manṣıb-ı maḥlūl 

ile Nā’ib ‘Ömer Efendi  memnūn ḳılındı. 

Mevlānā-yı merḥūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ṣāliḥ ü müteşerri‘, mü’min 

ü müteverri‘ idi.

1 S 175a.
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Ḳara Ramażān Efendi 

el-Mevlā Ramażān. “Ḳara Ramażān Efendi ” dimekle meşhūr ve bu ‘unvān-

la ma‘lūm-ı cumhūr olmış idi. Ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı ‘ilme ‘azīmet ve ‘ulemā-yı 

kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp devr-i medāris iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl iken biñ ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde 

Monlā Şeref Medresesi  ḫāriciyle teşrīf olınup elli iki Ẕi’l-ḳa‘de’inde Gelibo-

lı  ḳaṣabasında vāḳı‘a ẞāniye-i Mesīḥ Paşa Medresesi  sezā görilmiş idi. Elli üç 

Ṣafer’inde Nefes-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Küçükçekmece ’de ‘Abdü’s-selām 

Medresesi  in‘ām olınup elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Seyyid Ṣāliḥ Efendi  def‘a-i 

ẟāniyesi yirine Erzenü’r-rūm  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Elli sekiz Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘Ömer Efendi mevṣūl oldı. Elli ṭoḳuz Şev-

vāl’inde Naṣru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen manṣıb-ı meẕkūra 

i‘āde olınup altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve yirlerine Baġdādī Aḥmed Efendi  vaṣl 

olındı. Altmış üç Şevvāl’inde Martolos-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine Ḳon-

ya  ḳażāsı virilüp altmış dört Şevvāl’inde munfaṣıl ve yirlerine ‘Abdü’s-selām 

Efendi vāṣıl oldı. Altmış ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Başmaḳcı-zāde Nūḥ Efendi  

yirine Kütāhiyye  ḳażāsı rıżā-dādeleri olup yetmiş Cumāde’l-ūlā’sında [163a] 
ma‘zūl ve yirlerine Gümüşayaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Biñ yet-

miş bir Şevvāl’inde dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet eyledi.

Merḥūm-ı merḳūm ṣalāḥ-ı ḥālle ma‘lūm, nīk-nefs ü ṣāfī-fu’ād, pīr-i mu‘am-

mer-i pāk-i‘tiḳād idi.

Şerḥī Meḥemmed Efendi {Şerḥī} 

el-Mevlā Meḥemmed. Belde-i İstanbul ’dan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden 

istifaża-i nūr-ı şu‘ūr idüp sālik-i ṭarīḳ-ı erbāb-ı isti‘dād ve ‘ulemā-yı kirāmuñ 

birinden mülāzemetle ber-murād olup ḳaṭ‘-ı nişīb ü firāz ve rütbe-i erba‘ī-

ni iḥrāz eyleyüp devr-i merātib iderek belde-i Ḳaraḥiṣār ’da me’ẕūn bi’l-iftā  

iken biñ otuz dört Ṣafer’inde Ḳara Süleymān Efendi  yirine ḳaṣaba-i İzniḳ ’de 

Sulṭān Orḫan Medresesi  iḥsān olındı. Otuz beş Ṣafer’inde Maḥmūd Efen-

di yirine Selanik  fetvāsına naḳl olınmış iken birḳaç eyyām mürūrında yine 

medrese-i mezbūreyi kendüye ve Selanik fetvāsını selefine ibḳā itdürdi. Otuz 

ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥüseyn Efendi yirine Anḳara  fetvāsına gönderilüp ḳırḳ 
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dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  yirine 

Kütāhiyye  ḳażāsı iḥsān olınup ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘Acem 

‘Abdü’l-ġanī Efendi  mevṣūl oldı. Elli beş Muḥarrem’inde Ḳudsī-zāde Tābi‘i 

Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Sene-i 

meẕkūre Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  vaṣl 

olındı. Elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde ḫalefleri yirine ẟāniyen manṣıb-ı meẕkūra 

i‘āde olınup elli yedi Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Seyyid ‘Abdü’l-mecīd 

Efendi  vāṣıl oldı. Ba‘dehu bunlar ṭarīḳden bi’l-külliyye tebā‘üd ve biñ yetmiş 

bir Ramażān’ında Emīnī1 Meḥemmed Efendi  üzerinden İzniḳ  ve Seferiḥiṣār  

ḳażāları ma‘īşetiyle teḳā‘üd iḫtiyār itmişler idi. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde 

dār-ı fenādan ‘ālem-i beḳāya irtiḥāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya intiḳāl eylediler. 

Mevlānā-yı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, ḥākim-i müteşerri‘, 

‘ābid-i müteverri‘, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i müfliḥ idi. 

Āẟārlarından Şerḥī  maḫlaṣı ile eş‘ārı vardur. Bu beyt güftārındandur:

Beyt

Çekilen bu kārgāh-ı ruḫuña ‘aceb naḳışdur

Beni sūzen-i ḫayāle ṣalan işte bu revişdür

Balıkesrili Ḫusrev Efendi 

el-Mevlā Ḫusrev. Balıkesri  ḳaṣabasından ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i nā-mü-

tenāhīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘azīmet ve ‘ulemā-

yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itdükden ṣoñra devr-i medāris-i 

mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ ḳırḳ beş Şa‘bān’ında masḳaṭ-ı re’si olan ḳaṣaba-i meẕkūrede Yıldırım Ḫān 

Medresesi  iḥsān olındı. Elli bir Receb’inde yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup alt-

mış beş Şevvāl’inde Seyyid Aḥmed Efendi yirine maḥrūsa-i Burusa ’da Sulṭān 

Orḫan Medresesi  şāyān görildi. Altmış sekiz Şa‘bān’ında Baldır-zāde Dervīş 

Meḥemmed Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olınmış idi. Altmış ṭoḳuz 

Receb’inde ‘azl olınduḳlarında yirleri Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi ’ye 

arpalıḳ ta‘yīn olındı. Yetmiş bir Şa‘bān’ında Ḫere-zāde Ḥüseyn Efendi  yirine 

‘alā-ṭarīḳı’t-teḳā‘üd ẟāniyen Sulṭān Orḫan Medresesi rıżā-dādeleri olmış idi. Bu 
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ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ yetmiş bir Ẕi’l-ḥicce’sinde ir-

tiḥāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya intiḳāl eyledi. Medrese-i maḥlūlesi İlāhī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı.

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile mevsūm, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i 

müfliḥ idi.

Ḳābīl Vücūd-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Alī. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de meẕkūr “Ḳābīl Vücūd” 

[163b] dimekle meşhūr olan ‘Alī Efendi’nüñ ferzend-i ḫıredmendi Seyyid 

Meḥemmed Efendi’dür. Maḥrūsa-i Burusa ’da ‘aks-endāz-ı ṣafḥa-i mir’āt-ı şü-

hūd ve cilvesāz-ı çemen-i ṣuffe-i vücūd olup i‘māl-i ser-māye-i isti‘dādda levā-

zım-ı ṭarīḳı i‘dād eyleyüp ba‘ż-ı ‘ulemā-yı kirāmuñ ḫıdmetlerinden mülāzemet-

le ber-murād olmış idi. Medāris-i müte‘addidede ifāde-i fünūna meşġūl ve ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz Receb’inde Şemsü’d-dīn Efen-

di yirine Cezerī Ḳāsım Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, otuz üç Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Ḳocevī Ramażān Efendi  maḥlūlinden Gekibuze  ḳaṣabasında vāḳı‘a 

Muṣṭafā Paşa Medresesi  sezā görildükde ḳabūl itmemekle sene-i meẕkūre Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde medrese-i merḳūme Zeynī Efendi ’ye virilüp bunlar ṣıfru’l-yed 

ma‘zūl ḳalmışlar idi. Otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde İdrīs Efendi yirine ẟāni-

yen Gekibuze Medresesi ’ne i‘āde olınup ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Manav Aḥmed 

Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa’da Sulṭān Orḫan Medresesi  iḥsān olınmış idi. 

Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında medresesi Ṣadrü’d-dīn-zāde Rūḥu’llāh Efendi ’ye tevcīh 

olınduḳda ḳabūlden ibā itmekle yine ṣāḥibü’t-tercemeye ibḳā olındı. Altmış 

üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Kürd Ḫalīl Efendi  yirine Murādiyye Medresesi  ile taḥṣīl-i 

şevket ü şān eyleyüp ol buḳ‘a-i laṭīfede seccāde-nişīn-i ders ü ifāde iken biñ 

yetmiş iki Muḥarrem’inüñ1 on sekizinci ẞülāẟā güni ‘arṣa-i vücūddan nā-būd 

olduḳlarında maḥrūsa-i merḳūmede Bıñarbaşı ’nda vālidleri cenbinde defn olı-

nup medrese-i maḥlūleleri Ḥāmid Efendi’ye tevcīh olındı.

Mevlānā-yı mütercem kemāl-i ḳābiliyyetle ‘alem, feżā’ilden ḥiṣṣedār, “Ḳābīl 

Vücūd-zāde Efendi” dimekle şöhret-şi‘ār idi.

1 S 176a.
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Yāverī-zāde Maḫdūmı Es‘ad Efendi 1

el-Mevlā Es‘ad ibnü’l-mevlā Meḥemmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede meẕkūr olan Yāverī-zāde Ḳābilī Meḥem-

med Efendi ’nüñ maḫdūm-ı ercmendi Es‘ad Efendi’dür. Levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād 

ve tekmīl-i ser-māye-i isti‘dād eyleyüp ba‘ż-ı eşrāf ḫıdmetinden iktisāb-ı şeref-i 

mülāzemet ve merātib-i celīleye himmet ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ altmış altı Şa‘bān’ında ibtidā iḥdāẟ olınan 

Naḳḳāş Ḥasan Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā ve 2 ــא رس درس  ــ  olup  اول 

altmış yedi Receb’inde Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi -zāde Seyyid Meḥem-

med Efendi yirine Sittī Ḫātūn Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Biñ yetmiş 

iki Ṣafer’inde fevt olup medrese-i maḥlūlesi Anṭāḳī Muṣṭafā Efendi ’ye tevcīh 

olındı. 

Maḫdūm-ı merḳūm ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, ḥulvü’l-lisān, ḫāliṣü’l-cenān idi.

‘Işḳī Ḥasan Efendi {‘Işḳī} 

el-Mevlā Ḥasan. Mānend-i āftāb ser-germ-i ‘ışḳ-ı Ḥaḳ ve miẟāl-i cām-ı 

bedr-i tamām leb-rīz-i feyż-i muṭlaḳ olmaġla “ ‘Işḳī Ḥasan Efendi ” dimekle 

şehīr ve bu ‘unvānla zebān-zed-i ṣaġīr ü kebīr olmışlar idi. Taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle 

beẕl-i mechūd ve tekmīl-i ādāb-ı nefse sa‘y-i nā-maḥdūd itmekle niṣāb-ı feżā’ile 

mālik ve ṭarīḳ-ı ‘ilme sālik olduḳdan ṣoñra ‘ulemā-yı ‘aṣruñ birinden mülāzım 

ve ḳaṭ‘-ı medāris-i resmiyyeye ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken 

biñ elli iki Şa‘bān’ında Malġara ’da vāḳı‘a Ḳaṣṣāb Maḥmūd Medresesi  ḫāricine 

‘āric, elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Naṣru’llāh-zāde Efendi  yirine Merdümiyye Medre-

sesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar idi. Altmış Ramażān’ında Kefevī Ḥüseyn 

Efendi  yirine Silivri ’de vāḳı‘a Pīrī Paşa Medresesi  virilüp altmış bir Şa‘bān’ında 

Bükāyī Muṣṭafā Efendi  yirine Kepenekci Sinān Medresesi ’ne taḥrīk olınmış-

lar idi. Altmış dört Şa‘bān’ında Edībī-zāde Muṣṭafā [164a] Efendi  yirine Be-

şiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Bedrī Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, 

altmış yedi Receb’inde Çömez Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Naḳḳāş Ḥasan Paşa. Fī 19 Şa‘bān sene 1066. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]

2 “Burada ders okutan ilk müderris.”
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biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Altmış sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Mūsā-zāde ‘Ab-

dü’l-ḥalīm Efendi  yirine Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na pāy-ı himmet ḳoyup 

sene-i meẕkūre Receb’inde Ḫalīl Efendi yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile ḳadr 

ü menziletleri mezīd olmış idi. Yetmiş Receb’inde Anḳaravī Meḥemmed Efen-

di  yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi ’ne şāyān, yetmiş bir1 Şa‘bān’ında Berber-zāde 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü ‘unvān 

eyleyüp yetmiş iki Ṣafer’inde Vānī ‘Alī Efendi  yirine Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażā-

sına  şāyān olmışlar iken dā’in-i ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı 

cāna rāżī olup māh-ı mezbūruñ yigirmi yedinci güni dārü’n-na‘īm-i ünse ir-

tiḥāl eyledüklerinde manṣıb-ı maḥlūl Muṣlī Efendi’ye intiḳāl eyledi.  

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażl ile meşhūr, evżā‘ u eṭvārı müsellem, me-

lek-ḫiṣāl ādem idi. 

Āẟārlarından mecmū‘alarda2 Türkī ve Fārsī eş‘ār-ı dil-güşāları vardur. Bu iki 

beyt-i laṭīf zāde-i ṭab‘-ı naẓīfleridür:

Naẓm

Cāmeler3 hep ṣatılup gitdi şitā maṣrafına 

Ḳar yaġdı giye bayramda meger kim fuḳarā

‘Işḳiyā nāle vü feryādumı gūş itmez yār

Varamaz gūşına var ise ṭoñar yolda ṣadā 

Cellād-zāde ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-fettāḥ ibnü’l-mevlā Ḥüsāmü’d-dīn. Ṭabaḳa-i Sulṭān Aḥ-

med Ḫān-ı Evvel  ‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de mürūr iden İmām-ı 

Sulṭānī Cellād-zāde Ḥüsāmü’d-dīn Efendi’nüñ ferzend-i ercmendi ‘Abdü’l-fet-

tāḥ Efendi ’dür. Biñ on iki senesi ḫilālinde vāṣıl-ı ser-menzil-i vücūd ve ser-nihā-

de-i pīşgāh-ı ‘ālem-i şühūd olmışlar idi. Yigirmi beş tārīḫinde vālidleri küşte-i 

cellād-ı dehr-i bī-emān olup ‘āzim-i dārü’s-selām olduḳlarında Şeyḫü’l-İslām 

Yaḥyā Efendi  āsitānesine mülāzım ve ṭarīḳ-ı ‘ilme ‘āzim olduḳdan ṣoñra ḳırḳ 

aḳçe medreseye vāṣıl, andan daḫı munfaṣıl iken biñ elli bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

1 yetmiş bir H: altmış bir S.

2 S 176b.

3 Cāmeler S: Cāme H.
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Emürce  ḳaryesinde vāḳı‘a Emīr Faḳīh Medresesi  ḫāricine ‘āric ve beyne’l-aḳrān 

şeref-i imtiyāz ile mübtehic olmış idi. On sene miḳdārı ol buḳ‘a-i laṭīfede ferş-i 

seccāde-i ifāde eyleyüp yirinde ḥareket, ba‘dehu dāḫil i‘tibār olınup altmış 

bir Receb’inde Ṣaliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Birgi  ḳażāsı 

ḥükūmetiyle talṭīf olınmışlar idi. Altmış iki Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Ḳa-

raḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  mevṣūl oldı. Altmış beş Şevvāl’inde Baġdādī Aḥ-

med Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı virilüp altmış altı Receb’inde ‘azl ve yirlerine 

Bosnevī Aḥmed Efendi  vaṣl olındı. Altmış ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde selef-i sālifi 

Ṣāliḥ Efendi-zāde yirine Anḳara  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup yetmiş Cumā-

de’l-āḫire’sinde mün‘azil ve yirlerine Mu‘īd-zāde Maḥmūd Efendi  vāṣıl oldı. 

Yetmiş iki Ṣafer’inde āzāde-i daġdaġa-i cihān ve ser-dāde-i riyāż-ı cinān oldı. 

Merḥūm-ı merḳūm “Cellād-zāde Efendi” dimekle mevsūm, ‘ilmi miyāne, 

ṭarz u ṭavrı ādemiyāne idi.

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh. Vaṣf-ı ḥāli rütbe-i medḥ ü ẟenādan ‘ālī, şehr-i cennetāsā 

maḥrūsa-i Burusa ’da Ḥażret-i Emīr  ḳuddise sırruhu’l-ḫaṭīr1 zāviyesi şeyḫi olan 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi nām merd-i sa‘ādetmendüñ şāḫ-ı şecere-i vücūdı ve 

netīce-i muḳaddimāt-ı ẕāt-ı mes‘ūdıdur. Taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād ve isti‘fāża-i 

‘aḳl-ı müstefād itdükden ṣoñra ṣudūr-ı kirāmdan Ḳara Çelebi-zāde Meḥem-

med Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı resmīye ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden 

[164b] ma‘zūl iken biñ otuz dört Receb’inde maḥrūsa-i merḳūmede Monlā 

Ḫusrev Medresesi  ile kām-revā, ḳırḳ iki Şa‘bān’ında Aḫī-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ın-

da Ebu’l-ḫayr Meḥemmed Efendi  yirine Efḍaliyye Medresesi ’ne mevṣūl, ḳırḳ 

ṭoḳuz Şevvāl’inde Beyānī Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle 

nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Elli iki Şa‘bān’ında Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  yirine 

maḥrūsa-i Burusa’da Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi ’ne naḳl olınup elli dört 

Receb’inde Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  yirine Üsküdar ’da vāḳı‘a Mih-

rümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup elli beş Receb’inde selefi Ḥasan Efendi 

yirine Şeh-zāde Medresesi ’ne basṭ-ı seccāde-i ifāde itmişler idi. Elli altı Şev-

vāl’inde bā-ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı şevket-maḳrūn Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Ṣā-

1 “Çok önemli sırrı mukaddes olsun.”
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dıḳ Efendi  ḫalef ve bunlar ṣıfru’l-yed1 mübtelā-yı ḥüzn ü esef oldılar. Elli yedi 

Ṣafer’inde Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Süleymāniyye  medārisi-

nüñ biriyle cebr-i ḫāṭır ḳılınup sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında ‘Acem Meḥemmed 

Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine İzmir  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olındı. Elli sekiz 

Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi  Kerīme-zā-

desi Seyyid Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı.  Elli ṭoḳuz Ṣafer’inde Ḥasan Paşa-zāde 

‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı tevcīh olınup altmış Şa‘bān’ında ‘azl 

ve yirlerine Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Altmış bir2 

Şa‘bān’ında Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥrū-

sa-i Burusa  ḳażāsı ‘ināyet olınmış idi. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde munfaṣıl ve 

maḳām-ı ḥükūmetlerine Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  vāṣıl oldı. Altmış 

beş Şevvāl’inde Edrine  pāyesiyle tekrīm olınup altmış yedi Şa‘bān’ında Emīnī 

Meḥemmed Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  rıżā-dādeleri 

olmış idi. Altmış sekiz Ṣafer’inde Bālī Efendi  yirine ẟāniyen Burusa ḳażāsına 

menḳūl ve yirlerine Nā’ib ‘Ömer Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Cumā-

de’l-āḫire’sinde Kite  ma‘a Ḫarmencik  ḳażāları arpalıġıyla müteḳā‘id ve yirlerine 

‘İzzetī Şeyḫ Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id oldı. Yetmiş bir Cumāde’l-ūlā’sında 

Bosnevī Şa‘bān Efendi  üzerinden arpalıḳları Gelibolı  ḳażāsına tebdīl ve Kite 

ma‘a Ḫarmencik ḳażālarıyla Ya‘ḳūb Efendi tebcīl ḳılındı. Yetmiş iki Ṣafer’inde 

müddet-i ḥayātı āḫir ve cāh-ı vecāhet-i āḫiretle mütefāḫir olduḳlarında maḥlūl 

olan arpalıḳları Şeyḫü’l-İslām Esīrī Meḥemmed Efendi ’nüñ żamīme-i revātib-

leri ḳılındı. 

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i intisāb-ı ‘ulūm, nīk-ḫaṣlet, ṣāfī-ṭaviyyet idi.

Nā’ib ‘Ömer Efendi 

el-Mevlā ‘Ömer. Ādāb-ı iştiġālüñ merd-i bī-bāki ve ṭalebe-i ‘ilmüñ çāpük ü 

çālāki olup Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı ted-

rīse ‘āzim olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ elli Cumāde’l-ūlā’sında ‘Abdü’l-vehhāb-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Papasoġlı Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli üç Ṣafer’inde Şāmī Nu‘mān Efen-

di  yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar idi. Elli 

1 S 177a.

2 Altmış bir S: Altmış H.
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beş Receb’inde Bāḳī-zāde Es‘ad Efendi  yirine Ḥasan Efendi Medresesi  virilüp 

elli altı Receb’inde ‘Arab İmām-zāde Ḥasan Efendi  yirine Ca‘fer Aġa Medrese-

si ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Oḳcı-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Kū-

sec Ebū Bekr Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine ḳıyām itmişler idi. Altmış 

bir Ṣafer’inde Kefevī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medrese-

si  ile tecdīd-i [165a] sürūr eyleyüp sene-i meẕkūre Ramażān’ında Muḥteşem 

Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi ’ne menḳūl, 

altmış üç Ramażān’ında Ḥālıcı-zāde Aḥmed Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān 

Medresesi ’ne mevṣūl olup altmış yedi Receb’inde Baḥẟī-zāde Dāmādı ‘Ömer 

Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle tekmīl-i devre-i merātib it-

mişler idi. Altmış sekiz Ṣafer’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī ḳażāsına  manṣūb ḳılınup altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde ‘azl ve yirlerine 

Üsküdar  ḳāḍīsi Müderris-zāde Meḥemmed Efendi  naḳl,1 anlaruñ yirine rābi‘an 

Aḥmed Ramażān Efendi  vaṣl olındı. Yetmiş bir Ṣafer’inde Üsküdarī Muṣṭafā 

Efendi  üzerinden Çirmen  ḳażāsı arpalıḳ virilüp sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Ḫˇāce-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf 

olınduḳlarında arpalıḳları Ṣadrü’d-dīn-zāde Fetḥu’llāh Efendi ’ye virildi. Bun-

lar daḫı ṭayy-ı merāḥil iderek biñ yetmiş iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde selefleri mün-

tehā olduġı Nāblūs menziline vāṣıl olduḳlarında ser-ḥadd-i fenādan ḫāric ve 

anlara iḳtifā’en me‘āric-i ‘illiyyīne ‘āric oldılar. Manṣıb-ı maḥlūl Berber-zāde 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meẕkūr, evā’il-i ḥāllerinde ḫıdmet-i niyā-

bete müdāvim olmalarıyla “Nā’ib ‘Ömer Efendi”  dimekle ma‘rūf ve bu ṣıfatla 

mevṣūf olmış idi.

Ṭavīl Nūḥ Efendi 

el-Mevlā Nūḥ. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i nā-mütenāhī-

den istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp “Ṭavīl Nūḥ Efendi ” dimekle ma‘rūf ve dūr ü 

dirāz taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ile me’lūf olup ba‘ż-ı ‘ulemā ḫıdmetinden iḥrāz-ı şe-

ref-i mülāzemet ile mürāca‘at-ı merāsim-i ṭarīḳ ve devr-i mecālis-i ders ü taḥḳīḳ 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli 

1 S 177b.
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bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine Bozüyük  ḳaṣabasında vāḳı‘a ẞā-

niye-i Ḳāsım Paşa Medresesi  ile kām-revā, elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ‘Acem 

Meḥemmed Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i merḳūmede Lālā 

Şāhīn Paşa Medresesi  sezā görildi. Altmış beş Şevvāl’inde ‘Aṭā-zāde Meḥem-

med Efendi  yirine Ḫançeriyye Medresesi  virilüp altmış altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Muḫtārī Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥażret-i Emīr Medresesi  ile tevḳīr olınup yet-

miş Muḥarrem’inde Ḳāsım-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ġāzī Ḫudāvendigār 

Medresesi  sezāvār görilmiş idi. Biñ yetmiş iki Cumāde’l-ūlā’sınuñ yigirmi ikin-

ci güni keştī-i ḥayātı ġarīḳ-ı deryā-yı bī-ḳa‘r u bī-‘adem olup Abdāl Murād 

reh-güẕārında Nā’ibbıñarı  muḥāẕīsinde medfūn ve medrese-i maḥlūlesiyle 

İlāhī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  memnūn ḳılındı.

Merḥūm-ı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, ṣāliḥ ü ṣāfī-fu’ād, merd-i 

ḳavī-i‘tiḳād idi. 

Ders-i ‘Ām Meḥemmed Efendi [Ferā’iżci Meḥemmed] 

el-Mevlā Meḥemmed. Vilāyet-i Aydın  dāḫilinden ẓuhūr ve taḥṣīl-i ‘ilm-i 

şerīf yolında ḳaṭ‘-ı menāzil-i sinīn ü şühūr idüp kesb-i ser-māye-i fażl u kemāl 

itdükden ṣoñra bi-ḥasebi’l-‘āde ḥareket ve Şeyḫü’l-İslām Esīrī Meḥemmed 

Efendi ’den iktisāb-ı şeref-i mülāzemet ile ba‘ż-ı medārisde ḫıdmet-i dirāsete 

müdāvemet iderek “Ders-i ‘Ām” laḳabı ile şöhret bulmış idi. el-Ḥāletü hāẕihī 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve ḫāric elliye muntaẓır-ı vuṣūl iken biñ altmış 

bir Şa‘bān’ında Ṣaḥḥāf ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫurremiyye Medresesi  ḫāri-

ciyle be-kām, altmış üç Ṣafer’inde yirlerinde ḥareket-i miẟliyye i‘tibārıyla vāṣıl 

kām olup altmış altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḥüsām-zāde Es‘ad Efendi  yirine Ḫā-

dım [165b] Ḥasan Paşa Medresesi ’ne ḥareketle nā’ilü’l-merām oldılar. Sene-i 

meẕkūre Şevvāl’inde yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup altmış yedi Ramażān’ında 

İsḥāḳ-zāde Ẓuhūrī Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Emre Ḫˇāce Medresesi ’ne 

naḳl olındılar. Altmış sekiz Receb’inde Ser-bendī-zāde İsḥāḳ Efendi  yirine 

Sinān Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Ḥü-

seyn Paşa-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, yetmiş 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Minḳārī-zāde Efendi Dāmādı Muṣṭafā1 Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Yetmiş iki Ṣafer’inde Ḳā-

1 S 178a.
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sım-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa 

Medresesi  i‘ṭā olınmış iken sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ‘īdgāh-ı ervāḥa müsā-

ra‘at itmeleriyle medrese-i maḥlūlelerinde Ḳadrī Efendi Dāmādı ‘Abdu’llāh 

Efendi  ferş-i seccāde-i dirāset eyledi. 

Merḥūm-ı mezbūr ‘ilm ü fażīlet ile meşhūr, ‘ālim ü fāżıl, merd-i kāmil, 

fünūn-ı nāfi‘adan mālik-i niṣāb, bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i ferā’iże şedīdü’l-intisāb ol-

maġın “Ferā’iżci Meḥemmed Efendi”  dimekle mevsūm ve Şeyḫ Erdebīlī-zāde 

Efendi  muṣāheretiyle daḫı ma‘lūm idi.

Bālī-zāde Emīni Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. İstanbulī’dür. Ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ-ı ‘ilmīye ḳudūm ve 

ṭālib-i meṭālib-i erbāb-ı rüsūm olup Şeyḫü’l-İslām Bālī-zāde Muṣṭafā Efen-

di  āsitānesine intisāb ve şeref-i mülāzemetlerin iktisāb eyleyüp zamānlarında 

fetvā-emāneti ḫıdmetiyle daḫı şeref-yāb olmış idi. Devr-i merātib iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ altmış altı 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Ṣāliḥ İmām-zāde Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine Na‘llı Mes-

cid  ḳurbinde Meḥemmed Aġa Dārü’l-ḥadīẟi ’ne ḫāric ile ‘āric, altmış yedi Re-

ceb’inde Kilisī Muṣṭafā Efendi  yirine Temürḳapu ’da Aḥmed Paşa Medresesi ’ne 

ḥareketle mübtehic olmış idi. Yetmiş Receb’inde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi yirine 

Küçükçekmece ’de vāḳı‘a ‘Abdü’s-selām Medresesi  in‘ām olındı. Yetmiş iki Şev-

vāl’inde ders ü devri tamām ve ‘āzim-i dārü’s-selām olduḳlarında medrese-i 

maḥlūleleriyle ‘Ömer Efendi ikrām olındı.

Mevlānā-yı mezbūr ṣalāḥ-ı ḥālle meşhūr, ṣāfī-fu’ād, mü’min-i pāk-i‘tiḳād idi. 

‘Īsā Aġa-zāde Ḥasan Efendi 1

el-Mevlā Ḥasan. Dārü’s-salṭanati’l-‘aliyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’den 

bedīdār ve “ ‘Īsā Aġa-zāde Ḥasan Efendi ” dimekle şöhret-şi‘ār olmış idi. Beẕl-i 

sa‘y ü ictihād ile levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād ve ‘azm-i rāh-ı erbāb-ı isti‘dād eyleyüp 

ba‘ż-ı eşrāfdan iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet itdükden ṣoñ-

ra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ altmış dört Şa‘bān’ında ibtidā iḥ-

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti İbn-i Yāmīn. Fī 8 Şa‘bān sene 1064.

 Evvelu müderrisin bi-medreseti Niẓāmiyye. Fī 20 Receb sene 1067. [H nüshasında bu kayıtlar yoktur.]
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dāẟ olınan İbn-i Yāmīn Medresesi  ḫāriciyle be-kām, altmış yedi Receb’inde 

yine ibtidā iḥdāẟ olınan Niẓāmiyye Medresesi  in‘ām olınup yetmiş Receb’inde 

Debbāġ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḳāḍī ‘Abdü’l-ḥalīm Medresesi  virilüp 

yetmiş iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Yūsuf Paşa İmāmı Ebū Bekr Efendi  yirine Ḥasan 

Efendi Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde dār-ı beḳā-

ya intiḳāl itmegin medrese-i maḥlūle ile ‘İṣmetī Efendi Ḫıṣmı Meḥemmed 

Efendi  iclāl olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr müşāreket-i emẟālle meşhūr, ḫoş-ṣoḥbet, ḳābil-i üns ü 

ülfet idi.

[Ḳulaḳ]1 Şeyḫ-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Muṣṭafā. Devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘  meşā-

yiḫından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Küçük Ayaṣofıyya Cāmi‘-i Şerī-

fi ’nde vā‘iẓ iken biñ ḳırḳ bir senesi ḫilālinde ‘ālem-i ‘uḳbāya ḳudūm eyleyen 

Emīr Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi ve ferzend-i ḫıredmendi Seyyid 

Muṣṭafā Efendi ’dir. Taḥṣīl-i ser-māye-i [166a] ṭarīḳ ve kesb-i meleke-i ders ü 

taḥḳīḳ eyleyüp ‘ulemā-yı ‘iẓāmuñ birinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim ol-

duḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ elli altı Cumāde’l-ūlā’sında Çıracı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Papa-

soġlı Medresesi  virilüp altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Ebu’l-hüdā Efendi  yirine 

Şāhḳulı Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Altmış iki Muḥarrem’inde Uzun 

‘Abdu’llāh2 Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medrese-i ẞāniyesi  

ile ikrām olınup altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥalebī Muṣṭafā Efendi  yirine 

Rüstem Paşa Medresesi ’ne vāṣıl, altmış sekiz Ṣafer’inde Fennī Yūsuf Efendi  

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine nā’il olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Cumā-

de’l-ūlā’sında Ḳoçbaş Maḥmūd Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olı-

nup altmış ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine Tatar ‘Abdu’llāh Efendi  

mevṣūl oldı. Yetmiş iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Mü’eẕẕin-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Saḳız  ḳażāsı tevcīh olınup sene-i mezbūre3 Şevvāl’inde ḫaber-i intiḳāli vāṣıl ve 

manṣıb-ı maḥlūle Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  nā’il oldı. 

1 Nüshalarda “Ḳavalaḳ” şeklinde yazılmış ancak metin boyunca birçok yerde bu şahsın ismi “Ḳulaḳ” 

olarak yazıldığından burada metin tamiri yoluna gidilmiştir.

2 S 178b.

3 mezbūre H: meẕkūre S.
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Mevlānā-yı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile mevsūm, dervīş-nihād, pāk-

i‘tiḳād idi. Ṣudūr-ı kirāmdan sābıḳu’t-terceme Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  

bunlaruñ hemşīrelerin tezevvüc itmiş idi.

Mü’eẕẕin-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā ‘Abdü’l-ḳādir. Bu ṭabaḳa evā’ilinde terce-

mesi ẕikr olınan Mü’eẕẕin-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi ’nüñ maḫdūm-ı mihteri 

ve ferzend-i ferḫunde-aḫteridür. Evā’il-i ḥālde taḥṣīl-i ‘ilme beẕl-i ictihād ve 

i‘dād-ı meleke-i isti‘dād eyleyüp ṭarīḳ-ı ‘ilmīye ‘azīmet ve Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zā-

de Ḥüseyn Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itmekle ḳırḳ aḳçe medrese-

den ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli beş Receb’inde ‘Āşıḳ Paşa 

Şeyḫi-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Mi‘mār Sinān Medresesi  iḥsān, 

elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Sa‘dī-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Yūsuf Paşa 

Medresesi ’ne şāyān oldılar. Altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde yirlerinde dāḫil i‘tibār olı-

nup altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Dıraġmanī ‘Alī Efendi  yirine Ūlā-yı Mesīḥ 

Paşa Medresesi  i‘ṭā, sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ebu’l-hüdā Efendi  yirine Emre 

Ḫˇāce Medresesi  sezā görilmiş idi. Altmış dört Şa‘bān’ında Muḥarrem Efendi  

yirine Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi Medresesi  in‘ām olınup altmış 

yedi Receb’inde Kūsec ‘Alī Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsıyla nā’il-i murād olmış-

lar idi. Altmış sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine Ḳoçbaş Maḥmūd 

Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş bir Muḥarrem’inde Ṣofyalı İbrāhīm Efendi  yirine 

Saḳız  ḳażāsı tevcīh olınup yetmiş iki Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ve yirlerine Ḳulaḳ 

Şeyḫ-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve ‘ālem-i ḳudse vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı fühūm, müstaḳīm ü ṣāliḥ, sa‘ā-

detmend [ü] müfliḥ idi.

Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Şeyḫ Meḥemmed ibnü’l-mevlā Ṣāliḥ ibnü’l-mevlā Sa‘dü’d-dīn. Ṣu-

dūr-ı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr 

olan Ḫˇāce-zāde Ṣāliḥ Efendi  merḥūm ṣulbinden bedīdār ve revnaḳ-şiken-i 

maḫādīm-i rūzgār olmışlar idi. ‘Alā-ḥasebi’l-isti‘dād kesb-i feżā’ile beẕl-i sa‘y ü 
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ictihād iderek ‘amm-i mükerremleri Şeyḫü’l-İslām Es‘ad Efendi ’den mülāzım 

ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup biñ otuz dört Ṣafer’inüñ ṭoḳuzıncı güni ḳırḳ aḳçe1 

ile Nā’ib Muṣṭafā Efendi  yirine Monlā Kestel Medresesi  virilüp māh-ı mezbū-

ruñ yigirmi dördinci güni yirinde ḫāric i‘tibār olınmış idi. [166b] Otuz ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḥabīb Efendi  yirine Meḥemmed Aġa Medresesi ’ne ḥaḳīḳ, ḳırḳ 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Teẕkireci Mūsā Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’n-

de basṭ-ı seccāde-i ders ü taḥḳīḳ eylemişler idi. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde selefleri 

Mūsā Efendi yirine Şāh-ı Ḫūbān Medresesi  iḥsān, elli bir Rebī‘ü’l2-evveli’nde 

Müfettiş Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine şāyān olup sene-i 

meẕkūre Receb’inde Esīrī Meḥemmed Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Med-

resesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylemişler idi. Elli dört Ẕi’l-ḥicce’sinde Şeyḫī-zāde 

Şerīf Efendi  maḥlūlinden Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde eyleyüp elli 

yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Arnavud Ḥüseyn Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniy-

ye ’den biriyle tekmīl-i devre-i merātib itmiş idi. Elli sekiz Receb’inde vaẓīfe-i 

emẟālle teḳā‘üd iḫtiyār itmeleri ile medreseleri Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed 

Ṣādıḳ Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış Şa‘bān’ında Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid 

‘Abdu’llāh Efendi  arpalıġı olan Birgi  ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet rıżā-dāde-

leri olup altmış bir Receb’inde Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine 

Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Cellād-zāde ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  

mevṣūl oldı. Altmış iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde munfaṣıl ve maḳām-ı ḥükūmetleri-

ne Ṭarsusī Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Sincār 

Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Ṣofya  ḳażāsı tevcīh 

olınup altmış altı Ṣafer’inde ‘azl ve yirlerine rābi‘an selefleri vaṣl olındı. Alt-

mış sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Şeyḫ-zāde Efendi  maḥlūlinden Anḳara  ḳażāsı ‘ināyet 

olınmış idi. Altmış ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sinde ma‘zūl ve yirlerine ḫalef-i sālifleri 

Cellād-zāde Efendi mevṣūl oldı. Yetmiş iki Şevvāl’inde Ḳulaḳ Şeyḫ-zāde Sey-

yid Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden Saḳız  ḳażāsı virilmiş iken sene-i mezbūre 

Ẕi’l-ḥicce’sinde bunlar daḫı selefleri gibi icābet-i da‘vet-i dergāh-ı mücīb eyle-

yüp manṣıb-ı mahlūl Gölbāzārī Ḥüseyn Efendi ’ye naṣīb oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı maḫādīm-i Rūm, ḥasenü’l-aḫlāḳ, ṭayyi-

bü’l-a‘rāḳ, ḫoş-ṭab‘ u ḫoş-ṣoḥbet, merdüm-i ṣāfī-ṭaviyyet idi. 

1 aḳçe H: -S.

2 S 179a.
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Ebe-zāde Meḥemmed Efendi 1 {‘İffetī}

el-Mevlā Meḥemmed. Dārü’l-mülk-i İstanbul ’dan ẓuhūr ve “Ebe-zāde 

Meḥemmed Efendi ” dimekle meşhur olmış idi. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-

yı kirāmuñ birinden mülāzemetle ber-murād olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz 

Ṣafer’inde ibtidā iḥdāẟ olınan Ḳoġacı Dede2 Medresesi  ḫāriciyle kām-revā 

ve 3 ــא درس  رس  ــ  oldı. Elli ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Ḳoçbaş Maḥmūd  اول 

Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup altmış iki Muḥarrem’inde 

Martolos-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medrese-

si ’ne ḥaḳīḳ olup altmış üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde Meḥemmed Faḫrī Efendi  yirine 

Mekke -i Mükerreme  payesi żamīmesiyle ber-vech-i mevleviyyet Ḥanya  ḳażāsı 

‘ināyet olındı. Altmış beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine ẞirevī ‘İvaż Efendi  

mevṣūl oldı. Yetmiş Cumāde’l-ūlā’sında Ṣadrü’d-dīn-zāde Ni‘metu’llāh Efen-

di  yirine ‘Ayntāb  ḳażāsı ḥükūmeti tefviz olınup yetmiş bir Şa‘bān’ında ‘azl ve 

yirlerine Aḫī Baba-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  vaṣl olındı. Bu ḥāl üzere sü-

bḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ yetmiş iki senesi ḥudūdında intikal ve 

‘ālem-i ervaha isti‘cāl eyledi. Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  

civarında defn olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ‘irfān ile meşhur, şi‘r ü inşādan4 ḥiṣṣemend, aḳrā-

nı miyānında ser-bülend, mü’min ü müteşerri‘, derviş-nihād u mütevāżı‘ idi.

Āẟārından ‘İffetī  maḫlaṣı ile eş‘ārı olup bu beyt güftārındandur:

Beyt

Her ṭaraf zülfini daġıtdı o serv-i ḫoş-ḫırām

Ṣayd içün āvāresini niçe yüzden ḳurdı dām [167a]

Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi Kerīme-zādesi Seyyid Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Maḥmūd. ‘Umde-i meşāyiḫ-ı Rūm Üsküdarī Şeyḫ 

Maḥmūd Efendi merḥūmuñ dāmādı Meḥemmed Aġa  nām merdüñ maḫ-

dūm-ı kihteri ve ferzend-i ṣāfī-güheri Seyyid Maḥmūd Efendi’dür. Āftāb-ı 

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Ḳoġacı Dede. Fī-Ṣafer sene 1049. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]

2 Ḳoġacı Dede S: Ḳoġacı-zāde H.

3 “Burada ders okutan ilk müderris.”

4 S 179b.
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nā-mütenāhī-i ilāhīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr ve cins-i nefīs-i fażl u kemāle beẕl-i 

maḳdūr idüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīs-i resmīye 

‘āzim olduḳda ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ altmış beş Ramażān’ında 

Maḥmūd Efendi  yirine Sittī Ḫātūn Medresesi  ḫāricine ‘āric olup altmış altı 

Şevvāl’inde yirlerinde ḥareket-i miẟliyye i‘tibār olınup altmış yedi Receb’inde 

Ḳāsım-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne ḥa-

reketle mübtehic olmış idi. Sene-i merḳūme Ramażān’ında Receb-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  yirine Tevḳī‘ī1 Ca‘fer Çelebi Medresesi  virilüp altmış ṭoḳuz 

Muḥarrem’inde ḫalefleri Muḥarrem-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine ẟāniyen Rūm 

Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne i‘āde olınmışlar idi. Yetmiş iki Rebī‘ü’l-evvel’in-

de yirlerinde dāḫil i‘tibār olındı. Yetmiş üç Muḥarrem’inde dār-ı fenādan rıḥlet 

ve ‘ālem-i bāḳīye ‘azīmet eyleyüp medrese-i maḥlūlelerinde Ḫˇāce-zāde Seyyid 

‘Oẟmān Efendi  ferş-i seccāde-i dirāset eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr “Şeyḫ Maḥmūd Efendi Kerīme-zādesi” dimekle meş-

hūr, ‘ilmi miyāne, ṭarz u ṭavrı ādemiyāne idi. 

Ṣarı Mu‘īd-zāde Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi 2

el-Mevlā Meḥemmed Ṣāliḥ ibnü’l-mevlā Muṣṭafā. Ātī’t-terceme “Ṣarı 

Mu‘īd” dimekle ma‘lūm Muṣṭafā Efendi’nüñ maḫdūm-ı sütūde-ṣıfātı Meḥem-

med Ṣāliḥ Efendi ’dür. İ‘māl-i ser-māye-i isti‘dād ve cins-i fāḫir-i ‘ilm ü kemāli 

i‘dād iderek ‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ ḫıdmetlerine vāṣıl ve birinden şeref-i mülāzeme-

te nā’il olup devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

neyl-i me’mūl iken biñ altmış dört Şa‘bān’ında ibtidā iḥdāẟ olınan Fīrūz Beg 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Bosnevī ‘Alī Efendi  

yirine Yūsuf Paşa Medresesi  i‘ṭā olınmış idi. Yetmiş bir Muḥarrem’inde Mīrzā 

Meḥemmed Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi  virilüp yetmiş iki Şevvāl’inde 

Küçük Bolevī Muṣṭafā Efendi  yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış 

idi. Yetmiş üç Muḥarrem’inde civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a irtiḥāl itdüklerinde 

medrese-i maḥlūleleri Ṭop-ḫāneli ‘Abdī Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḥūm ‘ilm ü fażlla ma‘lūm, dervīş-nihād u pāk-i‘tiḳād, 

meşġūl-i meşāġil-i ‘ilm-i dīn, muḳallid-i ‘ulemā-yı ‘āmilīn idi. 

1 Tevḳī‘ī H: Tevfīḳī S.

2 Evvelu müderrisin bi-medreseti Fīrūz Beg. Fī 8 Şa‘bān sene 1064. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]
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Şeyḫü’l-İslām Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi {Sa‘īd} 

el-Mevlā el-‘ālim el-fāżıl Meḥemmed Ebū Sa‘īd ibnü’l-mevlā Es‘ad ib-

nü’l-mevlā Sa‘dü’d-dīn. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den 

tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Şeyḫü’l-İslām rüknü’l-‘ulemā’il-a‘lām Es‘ad 

Efendi merḥūmuñ maḫdūm-ı mihter-i feżā’il-perveri ve nev-bāve-i ḥadīḳa-i 

ḥaḳā’iḳ-güsteri Ebū Sa‘īd Meḥemmed Efendi  ḫıdmetleridür. Biñ üç senesi ḥu-

dūdında pertev-endāz-ı evc-i vücūd ve fürūzende-i meclis-i şühūd olup vālid-i 

‘ālī-şānları ihtimāmıyla elvān-ı fażl u kemāl ile ārāste ve envā‘-ı ma‘ārif ü ‘ulūm 

ile pīrāste olduḳlarında ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳe sevḳ-ı rāḥile-i ‘azīmet ve ‘amm-ı 

mükerremleri Şeyḫü’l-İslām Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerinden iḥrāz-ı şeref-i 

mülāzemet idüp biñ yigirmi iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Beñli ‘Abdü’l1-ġanī Efendi  yirine 

Rüstem Paşa Medresesi ’ne şeref-baḫşā olmışlar idi. Yigirmi dört Ẕi’l-ḳa‘de’sin-

de Nā’ib Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar Mihrümāhı ’na sāye ṣalup yigirmi 

yedi Receb’inde Hidāyetu’llāh Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birini cilve-

gāh eylediler. Yigirmi sekiz Şa‘bān’ında Küçük Maḥmūd-zāde ‘Abdu’llāh Efen-

di  yirine Şeh-zāde Medresesi ’nde neşr-i nefeḥāt-i ifāde eyleyüp otuz Ṣafer’inde 

Ḥasan Beg-zāde Muṣṭafā [167b] Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Süleymāniyye 

Medreseleri ’nüñ birine raḫş-ı himmet sürdiler. Sene-i meẕkūre Ramażān’ın-

da selef-i sālifleri ‘Abdu’llāh Efendi yirine Şām -ı dārü’s-selām teşrīf-i muḳad-

dem-i sa‘ādet-tev’emleriyle cennet-meşām oldı. Otuz iki Rebī‘ü’l-evvel’inde 

munfaṣıl ve yirlerine Çāvuş-zāde İbrāhīm Efendi  vāṣıl oldı. Sene-i meẕkūre 

Ẕi’l-ḥicce’sinde Münşī ‘Abdü’l-kerīm Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ’da ḥā-

kim ve revnaḳ-efrūz-ı maḥāfil ü maḥākim oldılar. Otuz üç Muḥarrem’inde 

Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsına tebdīl ve yirlerine 

selefleri Çivi-zāde Efendi taḥvīl olındı.  Otuz dört Muḥarrem’inde ‘Uşşāḳī-zāde 

Muṣṭafā Efendi  yirine İstanbul  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Muṭahhar Efendi  

mevṣūl oldı. Otuz beş Muḥarrem’inde müteḳā‘id ve maḳām-ı ḥükūmetlerine 

Ṭulumcı Ḥüsām Efendi  müteṣā‘id oldı. Otuz altı Cumāde’l-ūlā’sında Ebu’s-

su‘ūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen ḥākim-i Dārü’s-salṭana  olmışlar 

idi. Otuz sekiz Ramażān’ında ‘Alī Çelebi-zāde ‘Abdu’llāh Efendi ’nüñ def‘a-i 

ẟāniyeleri yirine Anaṭolı  ṣadrına naḳl ve yirlerine Monlā2 Aḥmed-zāde Nūḥ 

1 S 180a.

2 Monlā H: Mollā S.
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Efendi  vaṣl olındı. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bustān-zāde Yaḥyā Efendi  yi-

rine ṣadr-ı Rūm ’a naḳl olınduḳlarında maḳāmlarına selefleri Ebu’s-su‘ūd-zāde 

Efendi  ḫalef oldı. Ḳırḳ bir Muḥarrem’inde daġdaġa-i ṣadaretden dāmen-keşān 

ve Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  ẟāliẟen ṣadr-ı ‘ālī-şān oldı. Bunlara selefleri üze-

rinden Gelibolı  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Īsā Efendi  

yirine mükerreren ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr olduḳlarında arpalıḳları seleflerine tevcīh 

olındı. Elli bir Cumāde’l-ūlā’sında gūşe-güzīn-i ‘uzlet ve Mu‘īd Aḥmed Efendi  

mesned-nişīn-i ‘izzet olmışlar idi. Bunlara ẟāniyen Gelibolı ḳażāsı ile Ṭırnova  

ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları arpalıḳ ta‘yīn olındı. Elli üç Ẕi’l-ḥicce’sinde Yaḥyā Efendi  

‘āzim-i dārü’s-selām olduḳlarında manṣıb-ı celīl-i fetvā bunlaruñ ẕāt-ı mes‘ūd-ı 

melek- simātlarına elyaḳ u aḥrā görildi. Cem‘ī Çelebi  didügi tārīḫdür:

Mıṣrā‘

Bū Sa‘īd-i cāh-pīrā oldı müftī-i zamān1

Cevrī Çelebi  daḫı bu gūne tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Ola ṣadr-ı cāh-ı fetvāda mü’eyyed Bū Sa‘īd2

Elli beş Ẕi’l-ḥicce’sinde müteḳā‘id ve maḳām-ı refī‘-i fetvāya Mu‘īd Aḥmed 

Efendi  müteṣā‘id oldı. Elli ṭoḳuz Şevvāl’inde Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları Ḳara 

Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz Efendi’ye tevcīh olındı. Altmış bir Ramażān’ında ḫa-

lefleri Ḳara Çelebi-zāde Efendi  yirine ẟāniyen dest-pīrā-yı mesned-i fetvā olmış-

lar idi. Altmış iki Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine ẟāniyen Bahāyī Meḥem-

med Efendi  vāṣıl oldı. Altmış dört Ṣafer’inde  يثلــث االوقــد  اليثــىن  الشــئ   3 mażmūnı 

āşkār olup ḫalefleri maḥlūlinden ẟāliẟen maḳām-ı ‘ālīlerine i‘āde olındılar. 

Altmış beş Receb’inde İbşīr Paşa Vaḳ‘ası  sebebiyle cānib-i baḥrden arpalıḳ-

ları4 olan Gelibolı  ḳażāsına iclā olınmaḳ ile maẓhar-ı cevr-i çarḫ-ı sitīzekār-ı 

nā-fercām olduḳlarında maḳām-ı vālā-yı iftā Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi ’ye sezā görildi. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında iẕn ve ‘avdi mutażammın 

ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı sa‘ādet-maḳrūn vāṣıl olmaġla Fındıḳlı  nām maḥalle müş-

אن 1 ی  ز ا او אه    
اده    2 אه  ر  او 
3 “O şey ikilenmez ancak bazen üçlenir.”

4 S 180b.
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rif olan bāġçelerine nāzil olduġı ḫaber-i vāṣıl-ı sem‘-i şu‘ūr-ı eşḳıyā olmaġın 

iḳdām-ı ḫıṣām üzere ḳıyām itmeleriyle hemān irtesi çāvuşān-ı bī-emān tas-

līṭi ile Rodoscuḳ  ḳażāsına gönderildi. Altmış altı Cumāde’l-āḫire’sinde sene-i 

ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Üsküdarī Muṣṭafā Efendi  yirine 

ḳażā-yı ümmü’l-ḳurā-yı şerrefehu’llāhu te‘ālā1 ḥükūmetiyle [168a] teşrīf olın-

duḳlarında arpalıḳları olan Gelibolı ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet Seyyid 

‘Abdü’s-settār Muṣṭafā Efendi ’ye ‘ināyet olındı. Bunlar ḳaṭ‘-ı menāzil iderek 

Ḳurdḳulaġı  nām maḥalle vāṣıl olduḳlarında ṣadr-ı a‘ẓam-ı cedīd Şām vālīsi 

Boynıegri Meḥemmed Paşa ’ya telāḳī ḥāṣıl olduḳda mālen ve bedenen ‘adem-i 

istiṭā‘atlerin beyān ile ‘avde iẕn ṭaleb itmeleriyle vezīr-i mezbūr daḫı vekālet-i 

muṭlaḳa ḥasebiyle anda tevḳīf itdürüp İstanbul ’a vuṣūl bulduḳlarında sene-i 

mezbūre Ramażān’ında ḫalefleri Ḥüsām-zāde Efendi yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażā-

sıyla teşrīf ve yirleriyle Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  talṭīf olındı. Bir haftadan 

ṣoñra Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Şām-ı dārü’s-selām  ḳażāsına teb-

dīl olınup yirleri yine selefleri Ḥüsām-zāde Efendi’ye ibḳā ḳılınmış iken yine 

maḥall-i vuḳūfları olan menzilden bir ḫaṭve ilerü ḥareket muḫtār-ı ṭab‘-ı ‘ālīleri 

olmamaḳ sebebiyle ṭaraf-ı Devlet-i ‘Aliyye’den āḫar ma‘nālara ḥaml olınmaġla 

sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  yirine kendüler 

bi’ẕ-ẕāt ḥükūmet itmek üzere ḳażā-yı Ḳonya  menşūrı irsāl ve yirlerine Ḫˇāce 

Fesād-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  īṣāl olınmış idi. Lākin iḥsān-dīdeleri etbā‘-ı 

kirāmları bi-eyyi-ṭarīḳ-ı kān iẕn ve ‘avdi mutażammın emr-i celīl-i ‘ālī-şān 

taḥṣīl itmekle Ḳonya ḳażāsı yine seleflerine ibḳā vü iḥsān ve bunlar şādī-künān 

cānib-i İstanbul’a ‘aṭf-ı ‘inān-ı ‘azīmet buyurup maḳarr-ı sa‘ādetlerinde pin-

hān olmışlar idi. Yetmiş iki Receb’inde Müvezzi‘ Aḥmed Efendi  manṣıbı olan 

Anḳara  ḳażāsı arpalıġıyla tebcīl olındılar. Bu ḥāl üzere sübḥā-şümār-ı eyyām u 

leyāl iken biñ yetmiş üç Rebī‘ü’l-evvel’inde mübtelā olduḳları ‘araż-ı maraż-ı 

istisḳādan terk-i cihān-ı fānī ve ‘azm-i dārü’n-na‘īm-i cāvidānī eyledüklerinde 

Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  civārında  vāḳi‘ cedd-i emcedleri binā buyurduḳ-

ları zāviye sāḥasında vālid-i mācidleri ve ‘amm-ı keẟīrü’l-maḥāmidleri cenbinde 

medfūn ve reh-güẕāra nāẓır manẓara dāḫilinde muntaẓır-ı du‘ā-yı ehl-i derūn 

oldılar. Maḥlūl olan arpalıḳları Bosnevī Şa‘bān Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Merḥūm-ı merḳūm mecmū‘a-i feżā’il ü ‘ulūm, ṭab‘-ı ṣafā-āyīni maṭ-

1 “Allah Te‘alâ onu şereflendirsin.”
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la‘ü’l-envār-ı fażīlet, levḥ-i cebīni maṭraḥ-ı şu‘ā‘-ı sa‘ādet, vecīh ü edīb, nebīh 

ü mehīb, ẕāt-ı ḫuceste-simātı nām-ı nāmīlerine ġālib, vecāhet ü vaḳārı fā’iz-i 

ġāyetü’l-ġāyāt-ı merātib, ‘Arabī inşā ile taḳrīẓleri maḥsūd-ı üdebā ve reşk-en-

dāz-ı ‘Arab-ı ‘urebā, ṭanṭana-i cāh ü celāli ṭanīn-endāz-ı mesāmi‘-i aḳṭār ve elsi-

ne-i1 ẟelāẟede eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları vardur. Bu ebyāt güftār-ı dürer-bārlarından 

nümūnedārdur:

Naẓm

Ḳad-i mevzūn-ı sāḳī bir nihāl-i tāze-perverdür

Mey-i gül-fām ile sāġar elinde bir gül-i terdür

Mu‘aṭṭardur meşām-ı bāde-nūşān bū-yı ṣahbādan

Fürūġ-ı āteş-i meyle ḳadeḥ bir sīm micmerdür

Ḳadeḥ devr eylesün pervāneāsā bezm-i ‘işretde

Ṣurāḥī şu‘le-efrūz oldı bir şem‘-i münevverdür

Sa‘īdā ṣoḥbet-i peymāneden dūr olma ‘ālemde

Nedīm-i pāk-meşreb ṣāf-dil var ise sāġardur

Ve lehu

Zīb-i destārdur ol naḫl-i cemāl üstine gül

Ḳırmızı şāl ṣarar tāze nihāl üstine gül

Maḳdem-i şāh-ı bahār ile bezendi gülşen

Cāme-i sebz giyüp altına āl üstine gül

Ārzūmend idi teşrīf-i şehenşāha göñül

Göz ḳulaġ oldı çıḳup ṣafḥ-ı cibāl üstine gül

Ola iḳbāli Sa‘īdā o şuhuñ gül gibi ter

Ḳonduġınca nitekim āb-ı zülāl üstine gül [168b]

1 S 181a.
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Ve lehu1

Alur āġūşına bir gevheri hemvāre ṣadef

Oldı bir lü’lü-i sīmīn-tene gehvāre ṣadef

Olmadı zīver-i āyīne-i pür-naḳş-ı nigār

Olmayınca dil-i ‘āşıḳ gibi ṣad pāre ṣadef

Defter-i naẓma devāt olsa Sa‘īdā yaraşur

Ḳaṭre-i kilk-i güher-rīz-i dürer-bāra ṣadef

Ve lehu

Seyr it ‘iẕār-ı yārı ḫaṭ-ı müşg-bār ile

Ḫoşdur çemende mevsim-i gül nev-bahār ile

Gird-āb-ı baḥr-i ġamda ümīd-i necāt idüp

Düşdi muḥīṭe keşti-i dil rūzgār ile

Dildāra la‘l-i būsi içün itdüm ‘arż-ı ḥāl

Ḳaydum Sa‘īd şimdi benüm der-kenār ile

Ve lehu

Gül-i ruḫsārına gīsūlar ile fer düşdi

Yine sünbüllere gülşende güzel yer düşdi

Girye-i bülbül-i şeydāya iderken ḫande

Jāleler ol gül-i ra‘nāya ‘aceb ter düşdi

Ve lehu

Gülüñ gūşına girmez bülbülüñ āh-ı ciger-sūzı

Budur rūz-ı ezelden ‘āşıḳ-ı bī-çāreye rūzī

1 S nüshasında bu şiir yoktur.
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Açılsaḳ bāde-i gül-fāmı görsek sāḳiyā bizde

Ele alsaḳ yine gül gibi cām-ı meclis-efrūzı

Sa‘īdā sāġar-ı ḫurşīd ṣalmış ‘āleme pertev

Bahār irdi yine germ itdi bezm-i şāh-ı nev-rūzı

Ve lehu

Ruḫ-ı pür-tābuñ āteş gerdenüñdür şem‘-i kāfūrı

Daġıt zülf-i siyāhuñ dūdveş efzūn ola nūrı

Yazılmışdur yed-i ḳudretle ruḫsārında ḥüsn-i ḫaṭ

Güzel gösterdi şimdi ol ḫafī ḫaṭ levḥ-i masṭūrı

Dehānuñ noḳṭa-i sürḫ oldı gūyā ḫaṭṭ-ı Yāḳūt’a

Güzel vech üzre çekdi ḳaşlaruñ ṭuġrā-yı menşūrı

Sa‘īdā ḫāme-i gevher-niẟāruñ başlasa cem‘e

Dizerdi rişte-i naẓma niçe lü’lü-yi menẟūrı 

Şeyḫü’l-İslām Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā el-fāżıl Muṣṭafā bin Bālī. Mecma‘-ı ‘ulemā-yı a‘lām ve menba‘-ı 

fużalā-yı enām olup ḳubbetü’l-İslām ve maḍreb-i ḫıyām-ı selāṭīn-fihām olan 

Ḳosṭanṭıniyye -i maḥmiyyedendür. Vālid-i mācidleri zümre-i ḫuṭebādan iken 

tevfīḳ-ı Ḫudā taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle reh-nümā olup ḳadeḥ-i zinād-ı ictihād ile 

çerāġ-ı dil ü cānını īḳād ve bāl-i himmetin ‘urūc-ı kemāl içün güşād eyleyüp 

taḥṣīl-i ser-māye-i isti‘dād ve a‘dād-ı feżā’il ü ma‘ārifi bāliġān-mā-belaġ i‘dād it-

dükden ṣoñra Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zāde Meḥemmed Efendi  āsitānesine ittiṣāl 

ve iḥrāz-ı şeref-i mülāzemetleriyle nā’il-i evvelīn-i āmāl olup devr-i medāris ve 

‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ yigirmi beş Cumā-

de’l-āḫire’sinde Şücā‘ Efendi  yirine Sittī Ḫātūn Medresesi  ḫāricine ‘āric olup1 

yigirmi ṭoḳuz Muḥarrem’inde ẞānī İbrāhīm Efendi  yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar idi. Otuz Ṣafer’inde Öreke Muṣṭafā 

1 olup H: -S.
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Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup sene-i meẕkū-

re Şa‘bān’ında Ḫˇāce Meḥemmed Efendi  yirine ‘Oẟmān Paşa Medresesi ’ne 

zīnet-baḫşā oldılar. Otuz iki Şa‘bān’ında Ḥamza Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān 

Medresesi  iḥsān, otuz üç Cumāde’l-ūlā’sında İbrāhīm Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nüñ birine şāyān oldılar. Otuz beş Cumāde’l-āḫire’sinde1 Müzellef 

Aḥmed Efendi  yirine Edrine Bāyezīdiyyesi  ile ḳadr ü menziletleri mezīd olmış 

iken otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl olınup medreseleri Fażlī Efendi ’ye virildi. 

Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ser-maḥfil-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i 

Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde eyleyüp ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde sene-i atiy-

ye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Şükru’llāh Efendi  yirine Medīne-i 

Münevvere  dāmet bi’l-envāri müsevvere2 ḳażāsı iḥsān olındı. Ḳırḳ beş Muḥar-

rem’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḥanefī Meḥemmed Efendi  ḳāḍī-i Ḥarem-i Resūl 

oldı. Ḳırḳ ṭoḳuz Muḥarrem’inde Seyfī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Üs-

küdar ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Mudurnı  ḳażāsı 

arpalıġıyla munfaṣıl ve yirlerine Kebīrī Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Elli yedi 

Rebī‘ü’l-evvel’inde [169a] Burusa  pāyesi żamīmesiyle Memek-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsı ‘ināyet olınup arpalıḳları Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’l-

lāh Efendi ’ye virildi. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Ya‘ḳūb Efendi 

vaṣl olındı. Elli sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Çivi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

yirine yeden-bi-yed taḥṣīl-i ṣadāret-i Rūm  ile vāṣıl-ı müntehiyyü’l-merūm ol-

mışlar idi. Sene-i mezbūre Cumāde’l-āḫire’sinde müteḳā‘id ve maḳām-ı ḥükū-

metlerine Mülaḳḳab Muṣṭafā Efendi  müteṣā‘id oldı. Altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

‘Ayntāb ḳażāsı arpalıġıyla kām-yāb olup altmış bir Şevvāl’inde Ḳabaḳulaḳ-zāde 

Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden ẞire  ḳażāsına tebdīl ve ‘Ayntāb ḳażāsıyla se-

lef-i sālifleri Memek-zāde Efendi tebcīl ḳılındı. Altmış iki Ramażān’ında Ḫˇā-

ce-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine Anaṭolı  ṣadāreti rıżā-dādeleri olduḳda arpalıḳları 

Anḳaravī Es‘ad Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış üç Muḥarrem’inde çāh-ı ‘azle 

fütāde ve yirlerine Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  pā-nihāde oldı. Altmış 

beş Cumāde’l-āḫire’sinde Muṣliḥü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  maḥlū-

linden Ṭaġardı  ilḥāḳıyla Dimetoḳa  ḳażāları arpalıḳ virildi. Sene-i mezbūre Şev-

vāl’inde selefleri Ḫˇāce-zāde Efendi üzerinden Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażālarına 

tebdīl, Dimetoḳa ve Ṭaġardı ḳażālarıyla Bolevī Muṣṭafā Efendi  tebcīl ḳılındı. 

1 S 181b.

2 “Çepeçevre nurlar içinde olmaya devam etsin.”
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Altmış altı Ramażān’ında Ḥamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  manṣıbı olan Üsküdar  

ḳażāsı ber-vech-i arpalıḳ iḥsān ve Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları ‘İṣmetī Meḥem-

med Efendi ’ye şāyān görildi. Altmış yedi Ṣafer’inde Ḥanefī Meḥemmed Efen-

di  yirine emr-i ‘aẓīm-i fetvāya ḳıyām itdüklerinde Üsküdar ḳażāsın ber-vech-i 

mevleviyyet Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi ’ye in‘ām buyurup Ḳudsī-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  üzerinden Pravadi  ḳażāsın kendülere arpalıḳ ta‘yīn olın-

mış idi. Sene-i merḳūme Şa‘bān’ında ma‘zūl ve maḳāmlarına ḫalef-i sālifleri 

Bolevī Muṣṭafā Efendi  mevṣūl olduḳdan ṣoñra bunlara selefleri Ḳudsī-zāde 

Efendi üzerinden Filibe ḳażāsı virilüp ol beldeye irsāl ve Pravadi ḳażāsı yine 

selefleri Ḳudsī-zāde Efendi’ye intiḳāl eyledi. Sene-i meẕkūre1 Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Filibe  ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet Tācü’d-dīn-zāde ‘Alī Efendi ’ye2 tevcīh olı-

nup bunlara Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  üzerinden Yanbolı  ma‘a’n-nevāḫī 

ḳażāları arpalıḳ virildi. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde arpalıḳları ḫalef-i sālifleri 

Ḥanefī Efendi üzerinden Gümülcine  ḳażāsıyla Sa‘dī-zāde Seyyid Hibetu’llāh 

Efendi  manṣıbı olan Vize  ḳażāsına tebdīl Yanbolı ma‘a’n-nevāḫī ḳażālarıyla 

Seyrek-zāde Seyyid ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  tebcīl ḳılındı. Yetmiş iki Receb’inde 

Anḳaravī Seyyid Muṣṭafā Efendi  manṣıbı olan ‘Ayntāb  ḳażāsı ẟāniyen arpalıḳ 

ta‘yīn olınup Gümülcine ve Vize ḳażāları ḫalefleri Seyrek-zāde Efendi’ye virildi. 

Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ yetmiş üç Cumāde’l-ūlā’sında 

bu cihān-ı fānīden dārü’l-emn-i cināna irtiḥāl ve da‘vet-i Rabb’e isti‘cāl itdük-

lerinde maḥlūl olan arpalıḳları Bosnevī ‘Īsā Efendi ’ye intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı sabıḳu’l-beyān ṣubbet ‘aleyhi sicālü’l-maġfireti ve’l-ġufrān,3 

ḫurşīd-i cihān-gerd-i ‘ālem-i ‘ilm ü ‘irfān, māh-ı serī‘ü’s-seyr-i fażl u beyān, 

ṭarḥ-endāz-ı nesīc-i ma‘ḳūl u menḳūl, ḥadīḳa-ṭırāz-ı ḫıyābān-ı fürū‘ u uṣūl, 

müşkilāt-ı ‘ulūmuñ ‘ale’l-ḫuṣūṣ ‘ilm-i fıḳh-ı şerīfüñ müşkil-güşā vü kāşifi ve 

meydān-ı ma‘ārif ü kemālātuñ merd-i ‘ārifi, mülāyemet-i ṭab‘ ile ma‘rūf ve beẕl 

ü seḫāya mā’il ü meş‘ūf, leyyinü’l-cānib, zerḳ u riyādan mütecānib, ‘ışḳ u şevḳ 

erbābına muṣāḥib, şūḫ-ṭab‘ u güşāde-dil, ṣafā-yı mey ü maḥbūba mā’il idi. 

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Kenz ’e şerḥleri ve Şerḥ-i [169b] Miftāḥ ’a ḥāşiyele-

ri ve yine fıḳh-ı şerīfde bir metin ve şerḥ kitābı ve müdevven mecmū‘aları 

1 meẕkūre S: mezbūre H.

2 S 182a.

3 “Rahmet ve bağışlanma kovaları onun üzerine dökülsün.”
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ve Ḳaṣīde-i Bürde ’yi şerḥ ü beyānda āẟār-ı müşkīn-niḳābı vardur. Bunlardan 

mā‘adā faḫr-i kā’ināt ‘aleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt ve ekmelü’t-taḥiyyāt1 ḥażretlerinüñ 

‘alemdārı Ebā Eyyūb-i Enṣārī  raḍiye ‘anhu Rabbuhu’l-Bārī2 rivāyetleriyle olan 

eḥādīẟ-i ṣaḥīḥeyi tertīb-i dil-firīb ile cem‘ ve terceme idüp türbe-i şerīfelerine 

vaḳf eylemişlerdür.

Vānī ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Noḳṭa-i vücūdı diyār-ı Vān’da ḥāṣıl ve terbiyet-i üstādān-ı ‘aṣr 

ile mertebe-i kemāle vāṣıl olup dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ḳudūm ve devr-i me-

cālis-i ‘ulemā-yı Rūm3 itdükden ṣoñra kirāmuñ birinden mülāzım ve rāh-ı ted-

rīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ elli Muḥarrem’inde Rodoscuḳ ’da Rüstem Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-

revā, elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Kefevī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḥaydar 

Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Behrām Aġa Ḫˇācesi 

Muṣṭafā Efendi  yirine Üsküdar ’da Vālide4 Sulṭān Dārü’l-ḥadīẟi ’ne naḳl olınup 

elli sekiz Muḥarrem’inde Çeşmī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Şeyḫü’l-İs-

lām Zekeriyyā Efendi Medresesi ẞāniyesi  in‘ām olındı. Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında 

Şāmī Nu‘mān Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup alt-

mış bir Ramażān’ında Nā’ib ‘Ömer Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  

ile tecdīd-i sürūr eyleyüp altmış iki Şa‘bān’ında Çāker Aġa-zāde Ḫalīl Efendi  

yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birinde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ eyledi. Altmış 

dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳoçbaş5 Maḥmūd Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd 

Medresesi  iḥsān, sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi  

yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eyleyüp altmış altı Şa‘bān’ın-

da Bosnevī Süleymān Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażā-

sıyla ber-murād olmışlar idi. Altmış yedi Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yir-

lerine Ebu’l-beḳā Seyyid Eyyūb Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  maḥlūlinden Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsına  

manṣūb ḳılınup yetmiş iki Ṣafer’inde munfaṣıl ve yirlerine ‘Işḳī Ḥasan Efendi  

1 “Salâtların en üstünü ve selâmların en mükemmeli ona olsun.”

2 “Bârî Rabbi (Allah) ondan razı olsun.”

3 ‘ulemā-yı Rūm S: devr-i Rūm-ı ‘ulemā H.

4 Vālide S: vāḳı‘a H.

5 S 182b.
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vāṣıl oldı. Yetmiş üç Cumāde’l-āḫire’sinde bünyān-ı vücūdı münderis olmış idi. 

Merḥūm-ı merḳūm ḥarīṣ-i deryā-keşān-ı ‘ulūm, ḥadīdü’ẕ-ẕihn-i şedīdü’l-iş-

tiġāl, ḳaviyyü’l-‘azm-i serī‘ü’l-intiḳāl idi. 

Müyesser-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed bin Müyesser. Belde-i Ḳasṭamonı ’dan bedīdār ve 

“Müyesser-zāde Efendi” dimekle şöhret-şi‘ār olup ser-māye-i isti‘dāda mālik 

ve ṭarīḳ-ı ‘ilme sālik olduḳda Şeyḫü’l-İslām Es‘ad Efendi  merḥūmuñ maḫ-

dūm-ı mihteri ‘Ārif Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerine intisāb ile şeref-i mülāze-

metlerine nā’il ve ba‘ż-ı medāris-i ‘ilmiyyeye vāṣıl olup ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli sekiz Receb’inde Mütevel-

lī ‘Alī Efendi  yirine Tevḳī‘ī Ca‘fer Çelebi Medresesi  ḫāricine ‘āric, altmış bir 

Cumāde’l-ūlā’sında İmām-zāde Meḥemmed Sa‘dī Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan 

Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Altmış iki Şa‘bān’ında Bedrī 

Meḥemmed Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi  virilüp altmış beş Ramażān’ın-

da Receb Efendi -zāde yirine Meḥemmed Aġa Medresesi ’ne i‘tilā, altmış sekiz 

Cumāde’l-āḫire’sinde Ḳulaḳ Şeyḫ-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ birine irtiḳā itmişler idi. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Ebu’l-hüdā 

Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp yetmiş Receb’in-

de Ḳara Süleymān Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  iḥsān, yetmiş bir 

Şa‘bān’ında Ḫˇāce- [170a] zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine İstanbul ’da vāḳı‘a 

Vālide Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü ‘unvān eylediler. Yetmiş üç Receb’inde 

intiḳāl ve dārü’n-na‘īme irtiḥāl itdüklerinde medrese-i maḥlūleleri Şehlā ‘Ab-

dü’l-bāḳī Efendi ’ye maḥal görildi. 

Mevlānā-yı merḳūm1 dāḫil-i i‘dād-ı erbāb-ı rüsūm, merd-i ṣāfī-fu’ād, müs-

lim-i pāk-i‘tiḳād idi.

Şeyḫü’l-İslām Bālī-zāde Efendi Maḫdūmı Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-Mevlā Muṣṭafā. Ānifen tercemesi mürūr iden 

Şeyḫü’l-İslām Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi ’nüñ aḫter-i burc-ı vücūdı ve gevher-i 

dürc-i nesl-i mes‘ūdıdur. Maṭla‘-ı girībān-ı şühūddan ‘ıyān ve istifāża-i envār-ı 

1 merḳūm S: mezbūr H.
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ma‘rifet ü şān idüp vālid-i mācidlerinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse‘āzim olup 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken Biñ altmış bir Şa‘bān’ında Ṣadrü’d-dīn-zā-

de Fetḥu’llāh Efendi  yirine Çāvuşbaşı Medresesi  ḫāricine mevṣūl, altmış dört 

Şa‘bān’ında Ḫazīnedār-zāde Aḥmed Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi ’ne vuṣūl 

bulmış idi. Altmış yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Köprili-zāde Fāżıl Aḥmed Paşa  yiri-

ne Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā, sene-i meẕkūre1 Cumāde’l-ūlā’sında 

selefleri Aḥmed Paşa yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine zīnet-efzā oldılar. Se-

ne-i merḳūme Receb’inde Kec-dehān Dāmādı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ġalaṭa  

ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış iken sene-i mezbūre Şa‘bān’ında vālidlerinüñ ṣadr-ı 

fetvādan infiṣāli sebebiyle bunlar daḫı munfaṣıl ve yirlerine ‘Abdü’l-ḳādir Efen-

di vāṣıl oldı. Yetmiş üç Muḥarrem’inde Ḳoçbaş Maḥmūd Efendi  yirine Maġ-

nisa  ḳażāsı virilüp sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ḳāḍī iken ‘ālem-i ‘uḳbāya intiḳāl 

itmeleriyle yirlerine Hevāyī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  īṣāl olındı. 

Maḫdūm-ı merḳūm hem-reng-i erbāb-ı rüsūm, ṭarḥ-endāz-ı üns ü ülfet, 

naḳş-bend-i germiyyet ü ‘işret idi.

Ḫaṭīb-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve “Ḫaṭīb-zāde Efendi” di-

mekle2 meşhūr olmış idi. Taḥṣīl-i ‘ilme kūşiş ve tekmīl-i ādāb-ı ṭarīḳa verziş 

eyleyüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemetle kām-revā ve semt-i tedrī-

se menāzil-peymā olaraḳ ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ altmış beş Ramażān’ında ‘Aṭā-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

Zeynī Çelebi Medresesi  virilüp yetmiş Ramażān’ında Nāzükī-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Ḫavāṣṣ-ı Maḥmūd Paşa  Medresesi ’ne naḳl olınmış idi. Yetmiş bir 

Şevvāl’inde Murād Efendi  üzerinden Aṭranos  ḳażāsı ma‘īşetiyle teḳā‘üd iḫtiyār 

itdiler. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ yetmiş üç senesi ḥu-

dūdında ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyleyüp maḥrūsa-i merḳūmede Bıñarbaşı’nda 

defn olındı. Maḥlūl olan Aṭranos ḳażāsı Ḳāmetī-zāde Meḥemmed Efendi ’nüñ 

żamīme-i revātibleri ḳılındı. 

Merḥūm-ı merḳūm ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile mevsūm, ḫoş-ṭab‘ u güşāde-meş-

reb, ṭālib-i meṭālib-i ‘ilm ü edeb idi.

1 S 183a.

2 dimekle S: -H.
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Kāmrān-zāde ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī. Vilāyet-i Anaṭolı ’da Ḥamīd  ṣancaġından ẓuhūr ve istifāża-i 

nūr-ı şu‘ūr idüp dārü’l-mülk-i Rūm’a ḳudūm ve devr-i mecālis-i erbāb-ı rüsūm 

itmekle Şeyḫü’l-İslām Es‘ad Efendi  āsitānesine intisāb ve şeref-i mülāzemetlerin 

iktisāb itmiş idi. Devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı 

munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ elli iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde Silivri  ḳaṣabasında vāḳı‘a 

Pīrī Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, elli beş Receb’inde Çuḳacı-zāde Seyyid 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Berġos ’da Meḥemmed Paşa Medresesi  sezā görilmiş 

idi. Altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefi Çuḳacı-zāde Efendi yirine Çorlı Medresesi ’ne 

naḳl olınup altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Alī-cān Efendi  maḥlūlinden maḥrū-

sa-i Burusa ’da [170b] Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi ’nde ḳarār eylediler. Altmış 

beş Şevvāl’inde Medīne-i Münevvere  pāyesi żamīmesiyle Seyyid Nūru’llāh eş-Şir-

vānī  maḥlūlinden maḥrūsa-i merḳūmede Yıldırım Ḫān Medresesi  ile teḳā‘üd 

iḫtiyār eyleyüp bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ yetmiş dört 

Muḥarrem’inüñ yigirmi ikinci İẟneyn güni civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a intiḳāl 

eylediler. Maḥrūsa-i mezbūrede Bıñarbaşı maḳābiri nde Ḥayder-ḫāneḳapusı  ḳur-

binde medfūn ve nişāngāh-ı tīr-i du‘ā-yı ehl-i derūndur. Medrese-i maḥlūlesi 

Ḳayṣeriyyeli Seyyid Aḥmed Efendi ’ye tevcīh olındı.1 

Merḥūm-ı mezbūr “Kāmrān-zāde Efendi” dimekle meşhūr, ṣāliḥ ü ṣāfī-

fu’ād, fāriġ u dervīş-nihād, sinni yetmiş altı sāle bāliġ olmış idi.

İmām-zāde Luṭfu’llāh Efendi 2

el-Mevlā Luṭfu’llāh. Ṭabaḳa-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de tercemesi sebḳ iden 

İmām-ı Sulṭānī Yūsuf Efendi ’nüñ ferzend-i kihter-i ḫıredmendi Luṭfu’llāh 

Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād biñ elli dört Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳara Çele-

bi-zāde Maḥmūd Efendi ’nüñ def‘a-i ūlā ṣadr-ı Rūm ’a teşrīflerinden mülāzım 

ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ altmış yedi 

Receb’inde ibtidā iḥdāẟ olınan Ayās Paşa Medresesi  ḫāricine ‘āric, yetmiş iki 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Monlā Şeref Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar idi. 

Biñ3 yetmiş dört Muḥarrem’inde fevt oldı. 

1 S 183b.

2 Evvelu müderrisin bi-medreseti Ayās Paşa. Fī 19 Receb sene 1067. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]

3 Biñ H: -S.



862 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Maḫdūm-ı merḳūm ‘āşıḳ-ı taḥṣīl-i ‘ulūm, ‘ilm ü ṣalāḥa kūşiş ve fevz ü felāḥa 

verziş idenlerden idi.

Ḫıṣm-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’r-raḥīm ibnü’l-mevlā Yaḥyā. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr ve dūdmān-ı mü’ey-

yedeye intisāb ile meşhūr olan Ḫıṣm Yaḥyā Efendi  merḥūmuñ maḫdūm-ı kih-

ter-i ercmendi ‘Abdü’r-raḥīm Efendi’dür. Ṣaḥrā-yı ‘ademden ṣaḥīfe-i vücūda 

ẓāhir ve gerden ü gūş-ı isti‘dāda ḥuliy-bend-i ma‘ālī vü mefāḫir olup zamān-ı 

taḥṣīlde levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād ve tekmīl-i ser-māye-i isti‘dād itmekle Şeyḫü’l-İs-

lām Yaḥyā Efendi ’den şeref-i mülāzemetle ber-murād olduḳdan ṣoñra devr-i 

medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ elli altı Şevvāl’inde Kürd İsḥāḳ Efendi  yirine Ūlā-yı Ḫusrev 

Ketḫudā Medresesi  virilüp elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında yirinde dāḫil i‘tibār olındı. 

Altmış bir Ramażān’ında Vānī ‘Alī Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı ‘Atīḳ Medre-

sesi ’ne ḥaḳīḳ olup altmış beş Ramażān’ında birāder-i mihterleri ‘Abdü’l-bāḳī 

Efendi  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ birinde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler 

idi. Altmış altı Şevvāl’inde Çeşmī-zāde Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Murād 

Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi  ‘ināyet olınup altmış sekiz Receb’inde Monlā-zāde Sey-

yid Enes Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm, yetmiş Re-

ceb’inde Ḥalebī Muṣṭafā Efendi  yirine Süleymāniyye Medreseleri ’nüñ biriyle 

ta‘ẓīm olınmışlar idi. Yetmiş üç Cumāde’l-āḫire’sinde selef-i sālifi olan birāder-i 

mihteri ‘Abdü’l-bāḳī Efendi yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup yet-

miş dört Ṣafer’inde ḫaber-i vefātı gelüp manṣıb-ı maḥlūl Anḳaravī Meḥemmed 

Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ma‘rifetle meşhūr, merd-i fāżıl, ferd-i kāmil idi.

‘Alī Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Alī bin ‘Abdu’llāh bin ‘Alī. ‘Ulemā-yı 

devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olan 

‘Alī Çelebi-zāde ‘Alī Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi 

Meḥemmed Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ve tekmīl-i ser-māye-i dāniş ü 
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iẕ‘ān eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den mülāzemetle be-kām olduḳdan 

ṣoñra devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medresedeye vāṣıl ve andan daḫı 

munfaṣıl iken biñ elli yedi Şa‘bān’ında Çömez [171a] Aḥmed Efendi yirine 

Maḳtūl Ḥasan Paşa Medresesi  ile kām-revā, altmış Ẕi’l-ḳa‘de1si’nde ‘Āşıḳ Paşa 

Şeyḫi-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medrese-

si  sezā görilmiş idi. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Ḳaṣīr Ḥasan Efendi  yirine 

Rūm Meḥemmed Paşa Medresesi  virilüp altmış üç Ramażān’ında selef-i sāli-

fi Aḥmed Efendi yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi ’ne mevṣūl, altmış altı 

Şevvāl’inde Ḫalīl Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl 

oldılar. Altmış yedi Receb’inde Çıracı-zāde Meḥemmed Efendi  def‘a-i ẟāniyesi 

yirine Ġażanfer Aġa Medresesi  ‘ināyet olınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Ḫˇāce-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, 

altmış ṭoḳuz Şa‘bān’ında selef-i sālifi Seyyid Meḥemmed Efendi yirine Ḥażret-i 

Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi ’ne şāyān olup yetmiş iki Ṣafer’inde Ḫıṣm-zā-

de ‘Abdü’l-bākī Efendi yirine Medāris-i Süleymāniyye ’den biriyle taḥṣīl-i ‘izz 

ü şān eylemişler idi. Yetmiş üç Cumāde’l-āḫire’sinde sene-i atiyye Muḥarre-

mü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Fennī Yūsuf Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  

ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınup yetmiş dört Cumāde’l-ūlā’sında ḫaber-i intiḳāli vāṣıl ve 

ol manṣıb-ı celīle Mü’eẕẕin-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  nā’il oldı. 

Maḫdūm-ı merḳūm dāḫil-i2 ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, tekebbür-pīşe, ta‘aẓẓüm-en-

dīşe idi.

Ḳara Himmet Efendi 3

el-Mevlā Himmet. Vilāyet-i Anaṭolı ’dan ẓuhūr ve “Ḳara Himmet Efen-

di ” dimekle meşhūr olmış idi. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād dārü’l-mülk-i İstanbul ’a 

hicret ve Martolos-zāde Muṣṭafā Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyle-

yüp devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ altmış yedi Receb’inde ibtidā iḥdāẟ olınan 

Mīr-āḫūr Medresesi  ḫāriciyle kām-revā ve 4 ــא درس  رس  ــ  oldı. Yetmiş اول 

Cumāde’l-ūlā’sında İsmā‘īl-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Süheyl Beg Medrese-

1 S 184a.

2 dāḫil-i S: vāṣıl-ı H.

3 Evvelu müderrisin bi-medreseti Mīr-āḫūr. Fī 25 Receb sene 1067. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]

4 “Burada ders okutan ilk müderris.”



864 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

si ’ne taḥrīk olınup yetmiş üç Receb’inde Baġdādī-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine 

Ca‘fer Aġa Dārü’l-ḥadīẟi  virilmiş idi. Biñ yetmiş dört Şa‘bān’ında ders ü devri 

tamām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyledükde medrese-i maḥlūlesi Emīr-i Buḫārī 

Şeyḫi Dāmādı Seyyid Aḥmed Efendi ’ye in‘ām olındı.

Merḥūm-ı merḳūm ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i 

müfliḥ idi.

Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed bin Ḥüseyn Paşa. Sābıḳā Rūmili  beglerbegisi olup Ṣof-

ya ’ya dāḫil olacaġı gün ḳażā-yı nā-gehānī birle ‘arabası yıḳılup kendü āzürde 

olmaḳ sebebiyle ‘avdet ve eẟnā-yı ṭarīḳde ‘ālem-i āḫirete rıḥlet eyledükde na‘şı 

İstanbul ’da Ḳoca Muṣṭafā Paşa Cāmi‘i  mezāristānında defn olınan Ḍarb-ḫāne-

ci Ḥüseyn Paşa’nuñ mīr-i mihter ve ferzend-i feżā’il-güsteri ve tercemesi Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de meẕkūr Mütevellī-zāde Muṣṭafā Efendi ’nüñ kerīme-zādeleri Aḥmed 

Efendi’dür. ‘Ulemā-yı ‘aṣrdan Fāżıl Muṣlī Efendi  ve Şirvānī Aḥmed Efendi ’den 

aḫẕ-ı fünūn-ı ‘ilme sevḳ-ı rāḥile-i himmet ve Ḫˇāce-zāde ‘Abdu’llāh Efen-

di ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet eyleyüp ‘alā-ḥasebi’l-‘ā-

de devr-i mecālis-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı 

neyl-i me’mūl iken biñ elli beş Receb’inde Ḳaṣīr1 Ḥasan Efendi  yirine el-Ḥāc 

Ḥasan-zāde Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde üstādı Fāżıl 

Muṣlī Efendi  yirine Ḥasan Efendi Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar2 

idi. Sene-i mezbūre Ramażān’ında Baḥẟī-zāde Dāmādı ‘Ömer Efendi  yirine 

Monlā Gürānī Medresesi  erzānī görilüp elli sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Kürd ‘Ab-

du’llāh Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Mu‘īd Aḥmed Efendi Medresesi ’ne müfīd 

oldılar. Altmış [171b] Ramażān’ında Çeşmī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine 

‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup altmış bir Şa‘bān’ında selef-i sālifleri 

Muṣlī Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birinde basṭ-ı seccāde-i taḥḳīḳ u 

tedḳīḳ itdiler. Altmış iki Muḥarrem’inde yirlerinde altmışlı i‘tibār olınup se-

ne-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selef-i sālifleri ‘Ömer Efendi yirine ‘Ā’işe Sulṭān 

Medresesi  iḥsān olındı. Altmış dört Receb’inde selef-i sālifleri Kürd ‘Abdu’l-

lāh Efendi  maḥlūlinden Şeh-zāde dārü’l-ifādesine pā-nihāde olup altmış yedi 

1 S 184b.

2 olmışlar S: olmış H.
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Receb’inde Muḥteşem Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Süleymāniyye 

medārisinüñ biriyle tekmīl-i merātib-i resmiyye itdiler. Altmış sekiz Cumā-

de’l-āḫire’sinde Altıbarmaḳ İbrāhīm Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı maḳarr-ı ḥükm 

ü imżāsı ḳılındı. Altmış ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ḥamī-

dī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  mevṣūl oldı. Bunlara Emīnī Meḥemmed Efendi  üze-

rinden Aṭranos  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Yetmiş bir Ṣafer’inde Hevāyī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi  üzerinden Burusa Yeñişehri  ḳażāsına tebdīl ve Aṭranos  

ḳażāsı ile Murād Efendi tebcīl ḳılındı. Yetmiş iki Ramażān’ında arpalıḳları Mü-

derris-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olınup bu ḥāl üzere güẕārende-i ey-

yām iken biñ yetmiş dört senesi ḥudūdında müddet-i ḥayātı encām ve defter-i 

‘ömri feẕlek-i ḫitām buldı. Ḳoca Muṣṭafā Paşa Cāmi‘-i Şerīfi1 mezāristānında 

vālidleri cenbinde defn olındılar.

Merḥūm-ı mersūm fażīlet-i ‘ilmiyye ile ma‘lūm, merd-i kāmil, ferd-i şāmil idi.

Mü’eẕẕin-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Şeyḫ Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Abdü’l-ḳādir. Ānifen tercemesi 

sebḳ iden Mü’eẕẕin-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi ’nüñ maḫdūm-ı kihter-i feżā’il-

mendi ve ferzend-i sa‘ādet-peyvendi Şeyḫ Meḥemmed Efendi’dür. Esātiẕe-i 

‘aṣruñ ser-bülendi ṣāḥibü’t-taḥḳīḳ ve’l-ifāde Minḳārī-zāde Efendi ve A‘rec 

Muṣṭafā Efendi’den taḥṣīl-i aḥkām-ı mebānī-i ‘ilm ü edeb ve ‘azm-i rāh-ı er-

bāb-ı ṭaleb ḳılup Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse 

‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Ab-

du’llāh Efendi yirine Başcı İbrāhīm Medresesi  ḫāriciyle tekrīm olınup altmış 

üç Ramażān’ında Nūḥ Efendi  yirine Temürḳapu ’da Aḥmed Paşa Medresesi ’ne 

taḥrīk olınmış idi. Altmış dört Şa‘bān’ında ‘Işḳī Ḥasan Efendi  yirine Kepenek-

ci Sinān Medresesi  iḥsān, altmış beş Şevvāl’inde Şāriḥü’l-Menār-zāde Aḥmed 

Efendi  yirine Beşiktaş ’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi ’ne şāyān görilmiş idi. 

Altmış yedi2 Receb’inde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olınup sene-i mezbū-

re Ẕi’l-ḳa‘de3si’nde ‘Alī Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ġażanfer Aġa 

Medresesi ’ne menḳūl, altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Ḥüsām-zāde Es‘ad Efen-

1 Şerīfi S: -H.

2 altmış yedi S: altmış bir H.

3 S 185a.



866 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

di  yirine medāris-i Ṣaḥn ’uñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Yetmiş Receb’inde 

Berber-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥadīẟi  ‘ināyet olınup 

yetmiş iki Ṣafer’inde Minḳārī-zāde Efendi Dāmādı Muṣṭafā Efendi  yirine ‘Alī Pa-

şa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itdiler. Yetmiş üç Receb’in-

de ‘Oẟmān-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile 

tekrīm, yetmiş dört Cumāde’l-ūlā’sında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi 

tevḳītiyle selef-i sālifleri ‘Alī Çelebi-zāde Efendi  maḥlūlinden Mekke -i Mu‘aẓẓa-

ma  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınmışlar idi. Eẟnā-yı ṭarīḳda marīż olup meslūlen Mıṣr ’a 

vāṣıl olduḳlarında reh-zen-i ecelden ḫalāṣ bulmayup sene-i meẕkūre Şevvāl’inde 

bi’l-āḫire cān-ı ‘azīzin fedā idüp İmām Şāfi‘ī  ḥażretleri civārında gūşe-nişīn-i iḫ-

tifā [172a] oldı. Sinīn-i ‘ömrleri ‘ıḳd-ı rābi‘i mütecāviz ve ‘ıḳd-ı ḫāmise mütenā-

hiz idi. Manṣıb-ı maḥlūle Medīne-i Münevvere  ḳāḍīsi Malġaravī Meḥemmed 

Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine ‘Abdü’l-celīl Efendi mevṣūl oldı.

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, zekāvet ü feṭānetde müsel-

lem, kāmil-vücūd ādem idi.

Raḥmetu’llāh Mülāzımı ‘Ömer Efendi 1

el-Mevlā ‘Ömer. Bu ṭabaḳa evā’ilinde ẕikri sebḳ iden Raḥmetu’llāh Efen-

di ’nüñ āsitānesine intisāb ile şeref-i mülāzemetlerin iktisāb eyleyüp ‘alā-ḥase-

bi’l-‘āde devr-i mecālis-i ifāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı 

munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ altmış üç Şevvāl’inde ibtidā iḥdāẟ olınan Pirinçci 

Sinān Medresesi  iḥsān olınup altmış sekiz Cumāde’l-āḫire’sinde Ṣarı ‘Abdu’l-

lāh-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Fāṭıma Ḫātūn Medresesi  ile memnūn 

ḳılındılar. Yetmiş bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Alā’iyyeli ‘Alī Efendi  yirine Silivri ’de Pīrī 

Paşa Medresesi  virilüp yetmiş iki Şevvāl’inde Bālī-zāde Emīni Aḥmed Efendi  

maḥlūlinden Küçükçekmece ’de vāḳı‘a ‘Abdü’s-selām Medresesi ’ne gönderil-

miş idi. Yetmiş üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Meḥemmed Faḫrī Efendi  yirine Ḳon-

ya  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup yetmiş dört Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine 

Beyāżī Muṣṭafā Efendi  mevṣūl olduḳdan ṣoñra sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

manṣıb-ı ḥayātdan daḫı munfaṣıl ve ‘ālem-i ervāḥa vāṣıl oldı.

Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı ‘ulūm, ṣāfī-fu’ād, müslim-i pāk-

i‘tiḳād idi.

1 Evvelu müderrisin bi-medreseti Pirinçci Sinān. Fī 14 Şevvāl sene 1063. [H nüshasında bu kayıt yoktur.]
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Ḥalebī Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Medīne-i Ḥalebü’ş-şehbāda ser-nihāde-i āşiyān-ı vü-

cūd ve maẓhar-ı teşrīf-i ḫil‘at-i şühūd olmış idi. Evā’il-i ḥālinden taḥṣīl-i ‘ilm 

ü kemāle mecd ü sā‘ī ve ādāb-ı tekmīl-i nefsī kemā-yenbaġī murā‘ī olmaġla 

vāṣıl-ı derece-i isti‘dād ve mālik-i meleke-i ‘aḳl-ı müstefād olduḳda ṣadr-ı ‘ālī-

ḳadr Bustān-zāde Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerinden1 mülāzım ve ṭarīḳ-ı ted-

rīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 

biñ elli Rebī‘ü’l-āḫir’inde Edrine ’de Beglerbegi Medresesi ’ne ḫāric ile ‘āric ve 

beyne’l2-aḳrān şeref-i imtiyāz ile mübtehic olmış idi. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’in-

de ‘azl olınup medreseleri3 Naṣūḥ Paşa Ḫˇācesi Meḥemmed Efendi ’ye virildi. 

Elli yedi Şa‘bān’ında Beşerī Meḥemmed Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  

virilüp sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Kūsec ‘Alī Efendi  yirine Ḥasan Efendi 

Medresesi ’ne taḥrīk olınmış idi. Elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Tatar ‘Abdu’llāh 

Efendi  yirine Şāh-ı Ḫūbān Medresesi  iḥsān, altmış Ramażān’ında Kātib-zā-

de Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne şāyān olup altmış iki 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniy-

ye ’nüñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylediler. Altmış dört Cumāde’l-ūlā’sında Ḍıḥkī 

Muṣṭafā Efendi  yirine Rüstem Paşa Medresesi ’ne i‘tilā, altmış beş Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Teẕkireci Meḥemmed Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi ’ne 

irtiḳā itmişler idi. Altmış altı Şevvāl’inde Baḥẟī-zāde Dāmādı ‘Ömer Efendi  

yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  ‘ināyet olınup altmış sekiz Ṣafer’inde selef-i 

sālifi Ḍıḥkī Muṣṭafā Efendi  yirine Şeh-zāde dārü’l-ifādesi ne ḳadem-nihāde 

olup altmış ṭoḳuz Şa‘bān’ında Seyyid Enes Efendi  yirine Medāris-i Süleymā-

niyye ’nüñ  biriyle tekmīl-i merātib itdiler. Yetmiş Receb’inde Velī-zāde Aḥmed 

Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’sleri olan Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı ḥükūmeti erzānī gö-

rilüp yetmiş bir Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Uzun ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl 

oldı. Yetmiş dört Receb’inde Bahāyī Efendi Birāderi Yaḥyā Efendi  yirine Ġa-

laṭa  ḳażāsı rıżā-dādeleri olup icrā-yı aḥkām-ı şer‘iyye üzere iken yetmiş beş 

Muḥarrem’inde merāret-i ‘azlle telḫ-kām olmadın murġ-ı cānı nüzhetgāh-ı 

ḫuld-i berīne revān ve dārü’n-na‘īme ṭayerān [172b] eyledüklerinde manṣıb-ı 

maḥlūl Muḥteşem Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi ’ye iḥsān olındı. 

1 ḫıdmetlerinden H: ḥażretlerinden S.

2 S 185b.

3 medreseleri H: medresesi S.
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Mevlānā-yı mezbūr vāṣıl-ı mertebe-i fażl-ı mevfūr, ṣıfāṭ-ı ḥamīde ve simāt-ı 

pesendīde ile ārāste ve gencīne-i sīnesi cevāhir-i zevāhir-i ma‘ārifle pīrāste olup 

ẕihn-i derrāk ve ṭab‘-ı çālāk ṣāḥibi olduġından mā‘adā ḫoş-ṣoḥbet ve tārik1-i 

külfet idi.

Ser-bendī-zāde İsmā‘īl Efendi 

el-Mevlā İsmā‘īl ibnü’l-mevlā Aḥmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede sebḳ iden Ser-bendī Ḳāḍī-zāde Şeyḫī 

Aḥmed Efendi ’nüñ maḫdūm-ı mihter-i ercmendi ve ferzend-i dil-bendi İs-

mā‘īl Efendi’dür. Ser-māye-i ‘ilm ü ma‘ārifden i‘dād-ı levāzım itdükden ṣoñra 

ṭarīḳ-ı ‘ilme ‘āzim ve Şeyḫü’l-İslām Ebū Sa‘īd Efendi ’den mülāzım olup devr-i 

medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ elli sekiz Muḥar-

rem’inde Mü’eẕẕin-zāde Aḥmed Efendi  yirine Mi‘mār Sinān Medresesi  iḥsān 

olınup altmış iki Muḥarrem’inde ‘Abdu’llāh Efendi yirine Raḥīḳī Medresesi ’ne 

taḥrīk olındılar. Altmış üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Ebe-zāde Meḥemmed Efendi  yi-

rine Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ2 Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders-i taḥḳīḳ eyleyüp 

altmış altı Şa‘bān’ında Naḳīb-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Maḥmūd 

Efendi Medresesi  virilüp sene-i meẕkūre Şevvāl’inde yirlerinde3 mūṣıla-i Ṣaḥn  

i‘tibār olınmış idi. Altmış sekiz Cumāde’l-āḫire’sinde Ḥüsām-zāde Es‘ad Efendi 

yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi ’ne i‘tilā, sene-i 

meẕbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Martolos-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine medā-

ris-i Ṣaḥn ’uñ birine irtiḳā itdiler. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Kemāl Efen-

di-zāde Aḥmed Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup yetmiş 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Edībī-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān Med-

resesi  iḥsān olındı. Yetmiş iki Şevvāl’inde Minḳārī-zāde Dāmādı Muṣṭafā Efendi  

yirine Ayaṣofıyya-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm, yetmiş üç Cumāde’l-āḫire’sin-

de ‘Alī Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ bi-

riyle ta‘ẓīm olınup yetmiş beş Muḥarrem’inde Neffātī Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınmışlar idi. Ḳaṭ‘-ı menāzil iderek Nāblūs 

nām maḥalle vāṣıl olduḳlarında sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-evvel’inde merāḥil-i 

‘ömri tamām ve ol menzilde manṣıb-ı ḥayātdan ‘azlle telḫ-kām olduḳlarında 

1 tārik-i S: nāzük-i H.

2 ‘Atīḳ S: Cedīd H.

3 S 186a.
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manṣıb-ı maḥlūl Ḳāsım-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  in‘ām olındı.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ārif-mevsūm, ḥalīm ü selīm, müşfiḳ u 

kerīm idi.

Recāyī Muṣṭafā Efendi {Recāyī} 

el-Mevlā Muṣṭafā. Vilāyet-i Ḳasṭamonı ’dan bedīdār ve ol maṭla‘-ı ehille-i 

ahālī olan ufḳdan āşkār olup müddet-i medīd semt-i ma‘ārife beẕl-i maḳdūr ve 

rişte-i taḥṣīle naẓm-ı ferā’id-i nā-maḥṣūr eyleyüp Cinci Ḥüseyn Efendi  ḫıdmet-

lerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı pür-tevfīḳ-ı tedrīse ‘āzim olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ altmış yedi Muḥar-

rem’inde Nedīm Meḥemmed Efendi  yirine Cenābī Efendi Medresesi  ḫāricine 

‘āric, yetmiş Cumāde’l-ūlā’sında Selanik Uġrusı ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

Balaban Aġa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Yetmiş dört Receb’in-

de Rıfḳī Meḥemmed Efendi  yirine ẞāniye-i Ḫusrev Ketḫudā Medresesi  virilüp 

yetmiş beş Cumāde’l-ūlā’sında intiḳāl ve ravża-i ḫuld-i berīne irtiḥāl eyledükle-

rinde medrese-i maḥlūleleri Kemāl Efendi-zāde Yaḥyā Efendi ’ye tevcīh olındı.

Mevlānā-yı mezbūr Recāyī  maḫlaṣı ile meşhūr, ma‘ārif-i cüz’iyyesi ġālib, 

hezār-fen-i ṭālib, ḫuṣūṣā ḥüsn-i ḫaṭṭı müsellem, ḫayr ile meẕkūr ādem idi. Bu 

beyt güftārındandur:

Beyt

Kākülüñ gibi kerem ḳıl pādişāhum virme yüz

‘Asker-i ḫaṭṭuñ bu yolda kārbāna ḳaṣd ider [173a]

Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi {Ünsī} 

el-Mevlā ‘Abdü’l-laṭīf. Anaṭolı  eyāletinüñ maḳarr-ı vilāyeti olan belde-i 

Kütāhiyye ’den burūz ve rūz-be-rūz cevher-i isti‘dādın āftāb-ı fürūz idüp ṭarīḳ-ı 

hidāyet-refīḳ-ı ‘ilme rū-be-rāh ve çehresāy-ı südde-i efāżıl-ı fezā’il-i destgāh 

olup Nihālī Meḥemmed Efendi  bustān-sarāy-ı ifādelerine dāḫil ve şeref-i mülā-

zemetlerine nā’il olduḳdan ṣoñra medāris-i ‘ilmiyyede müdāreseye meşġūl ve 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ yigirmi sekiz senesi ḥudūdında Rükeb-i 

Şāmī  ḳażāsı ve evḳāf-ı Mıṣr -ı Ḳāhire  muḥāsebesi ile me’mūr olmış idi. Ba‘de’l-
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ḳufūl biñ otuz iki Ṣafer’inde Kebīrī Meḥemmed Efendi  yirine Emre Ḫˇāce 

Medresesi  ḫāricine ‘āric olmışlar iken1 sene-i meẕkūre Receb’inde cem‘iyyet-i 

cāmi‘-i Sulṭān Meḥemmed Ḫānī Vaḳ‘ası ’nda bunlar daḫı2 ‘azlle teẕlīl olınmışlar 

idi. On sene miḳdārı ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳalup ba‘dehu ḳırḳ iki Muḥarrem’in-

de Ḳurd Meḥemmed Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi ’ne mevṣūl oldılar. 

Ḳırḳ sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ṭrablus-ı 

Şām  ḳażāsıyla ikrām olınup elli Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Maḥmūd 

Efendi mevṣūl oldı. Elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi  yi-

rine maṣḳaṭ-ı re’sleri olan Kütāhiyye  ḳażāsı ḥükūmeti tevfīż olınmış idi. Elli 

üç Muḥarrem’inde ‘azl ve yirlerine ẟāniyen İdrīs Efendi  vaṣl olındı. Elli altı 

Ṣafer’inde Ḫalīl Efendi yirine Mar‘aş  ḳażāsı ‘ināyet olınup elli yedi Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde munfaṣıl ve yirlerine Ḳaraḳaş Muṣliḥü’d-dīn Efendi  vāṣıl oldı. Altmış 

Ramażān’ında Şāmī Ḫalīl Efendi  yirine ẟāniyen Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olı-

nup altmış bir Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥem-

med Efendi  mevṣūl oldı. Altmış iki Rebī‘ü’l-evvel’inde sene-i ātiye Muḥarre-

mü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Ümmī İbrāhīm Efendi  maḥlūlinden Mekke -i 

Mu‘aẓẓama  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınmışlar iken istiġnā itmegin ol manṣıb-ı celīle 

Şām ḳāḍīsi Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  naḳl ve anlaruñ yirine ‘Oẟmān-zā-

de Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Altmış üç Ramażān’ında Vānī Meḥemmed 

Efendi  yirine Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażāsıyla ber-murād olmışlar idi. Altmış 

beş Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen Bosnevī Süleymān Efendi  

mevṣūl oldı. Altmış altı Şevvāl’inde Cerrāḥ Şeyḫi-zāde Meḥemmed Efendi  yi-

rine ẟāliẟen Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsında murabba‘-nişīn-i mesned-i aḥkām oldı-

lar. Altmış yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azl ve yirlerine Müvezzi‘ Aḥmed Efendi  vaṣl 

olındı. Altmış ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde ḳabūl itmeyen Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf 

Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsı sezāvār görilüp yetmiş Receb’inde munfaṣıl ve 

yirlerine Çıracı-zāde Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş bir Şevvāl’inde 

Menteş-zāde Aḥmed Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ile tevḳīr olındılar. Yetmiş üç 

Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Memek-zāde Teẕkirecisi Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında Ṣadr-ı A‘ẓam Köprili-zāde 

Fāżıl Aḥmed Paşa  Uyvar Seferi ’ne ser-‘asker ta‘yīn olınduḳda bunlara ordu-yı 

hümāyūn ḳażāsı tevcīh ve Siroz ḳażāsı  arpalıġıyla terfīh olınup ba‘de’l-fetḥ 

1 iken S: idi H.

2 S 186b.
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ve’ẓ-ẓafer yetmiş beş Muḥarrem’inde Altıbarmaḳ İbrāhīm Efendi  yirine Şām-ı 

cennet-meşām  ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām ve sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sı-

nuñ on ikinci ẞülāẟā güni şehr-i Şām ’a duḫūl ile be-kām olduḳlarında üç gün 

miḳdārı seccāde-nişīn-i ḥükūmet olmış iken keşmekeş-i dehrden āzāde ve der-

gāh-ı ḳāḍī’l-ḥācāta rū-nihāde olup şarāb-ı saḫt-gīr-i ecel şūr-engīz-i ‘azle bedel 

olmaġın māh-ı mezbūruñ on ṭoḳuzıncı güni maḥmil-bend-i āḫiret olup Sinā-

niyye Cāmi‘i  ḥadīḳasında medfūn [173b] ve şu‘arā-yı zamānelerinden Ṣofyalı 

Fetḥī Efendi  didügi tārīḫ-i mevzūndur:

Mıṣrā‘

Ola cennetde ḳudsīlerle Ünsī1 

Manṣıb-ı maḫlūl Āvāre-zāde Mes‘ūd Efendi ’ye maḥal görildi.

Mevlānā-yı merḳūm naḫl-bend-i envā‘-ı ‘ulūm, nihāl-i nev-ber-i ḥaḳā’iḳ-ı2 

āẟār, Ünsī maḫlaṣı ile ṭırāzende-i eş‘ār ve ġavvāṣ-ı baḥr-i leṭā’if ü ẓarā’if, ḥak-

kāk-i cevāhir-i nevādir-i ma‘ārif, ḫoş-fehm ü ḫoş-ṣoḥbet, güher-niẟār-ı ‘ilm ü 

ma‘rifet, elsine-i ẟelāẟede şi‘r ü inşāya ḳādir, mażmūnları hem-seng-i cevāhir, 

vādīsinde ferīde-i dehr, aḥvālinde nādire-i ‘aṣr, yārān-ı ṣafā ile enīs, ḳavābil-i 

rūzgār ile celīs, pīr-i mu‘ammer, seḫā vü kerem ile muḫammer, sinīn-i ‘ömri 

‘ıḳd-ı tāsi‘i mütecāviz, belki ‘ıḳd-ı ‘āşire mütenāhiz idi. Bu eş‘ār-ı ābdār zāde-i 

ṭab‘-ı güher-bārlarıdur: 

Naẓm

Söyletmeseler söylemezüz nite ki kūhsār

Ünsī sebeb oldur ki ne gūyā ne ḫamūşuz

Ve lehu

Doḳunma çarḫuma ey çarḫ gerdān olmaḳ isterseñ

Iraḳdan merḥabā mümtāz-ı devrān olmaḳ isterseñ

Dürüştī māni‘-i feyż-i naẓardur cevher olsañ da

Ġubār ol sürme-i çeşm-i dil ü cān olmaḳ isterseñ3

ا ا 1 ه  او 
2 S 187a.

3 H nüshasında bu beyit yoktur.
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Ve lehu

‘Aceb ki nāfe-i miskīne beñzedürler anı

Yabānda yatmaza ruḫsār-ı dil-rübādaki ḫāl

Ve lehu

Ey pādişāh-ı mesned-i temḳīn-i ‘izz ü cāh

Olmaz bir āsmān iki ḫurşīde cilvegāh

Ve lehu

Yıḳılsa ḳalmasa ‘ālemde ger ḥacer ḥacer üzre

Yine düşer dil-i dīvāneye sefer sefer üzre

Bulınmaz ehl-i dile bir maḥall-i ṭarḥ-ı tekellüf

Yapılsa kūy-ı ḫarābāt ger kemer kemer üzre 

Ve lehu

Geh taḥammül diyerek gāh tecemmül diyerek

Düşe sürçe gücile irmiş iken bu ‘aṣra

Şükr kim ḥiṣṣemüze düşdi hele devletden

Va‘d-i Baġdād  o da ba‘de1 ḫarābi’l-Baṣra

Ve lehu

Ger raḫş-ı ḫayālüm itse cünbiş

Dünyāyı ṭutar ġubār-ı ma‘nā 

Şāmī Şemsü’d-dīn Efendi 

el-Mevlā Şemsü’d-dīn ibnü’ş-Şeyḫ ‘Abdu’llāh. Rişte-i neseb-i ‘ālī-miḳdārı 

Şeyḫ Sa‘dü’d-dīn el-Cibālī el-Enṣārī’ye vābeste olan Şeyḫ ‘Abdu’llāh Efendi’nüñ 

maṭla‘-ı ẕāt-ı ḫurşīd-ṣıfātlarından ṭāli‘ ü bedīdār ve ufḳ-ı vücūd-ı mes‘ūd-ı fā’i-

zü’s-sa‘ādātlarından āşkār olan Şāmī Şemsü’d-dīn Efendi ’dür. Sinn-i temyīze 

vāṣıl olduḳlarından ṣoñra ba‘ż-ı ‘ulemā-yı ‘aṣrından taḥṣīl-i ser-māye-i ‘ulūm 

1 ba‘de S:-H.
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ve sülūk-i silk-i ‘ulemā-yı rüsūm eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  ḫıdmet-

lerinden şeref-i mülāzemetle ser-efrāz ve beyne’l-emāẟil ve’l-aḳrān mu‘īn ü 

mümtāz olduḳdan ṣoñra devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ altmış dört Şa‘bān’ında ‘Allāme-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine 

Monlā Şeref Medresesi  ḫāriciyle müşerref, altmış yedi Receb’inde Meḥemmed 

Efendi yirine Ḫabbāziyye Medresesi ’ne ḥareketle mülaṭṭaf ḳılındı. Altmış sekiz 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde Kilisī Muṣṭafā Efendi  yirine Ḳāḍī ‘Abdü’l-ḥalīm Medresesi  

ile tekrīm, altmış ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Ḫānım-zāde Meḥemmed Efen-

di  yirine Efḍaliyye Medresesi  ile ta‘ẓīm olındılar. Yetmiş Cumāde’l-ūlā’sında 

Zileli ‘Oẟmān Efendi yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn Medresesi  virilüp yetmiş bir 

Şa‘bān’ında selef-i sālifi Muṣṭafā Efendi yirine Meḥemmed Aġa Medresesi  

ile kām-revā, yetmiş iki Rebī‘ü’l-evvel’inde Hābīl-zāde ‘Ömer Efendi yirine 

Dāvūd Paşa Medresesi sezā görildi. Yetmiş üç Receb’inde Beşerī Meḥemmed 

Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsında seccāde-güster-i ḥükūmet ve bāsiṭ-i bisāṭ-ı 

‘adl ü re’fet olmışlar idi. Yetmiş dört Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen 

Bosnevī ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām u 

leyāl iken biñ yetmiş beş Cumāde’l-āḫire’sinüñ yigirminci güni āftāb-ı vücūdı 

ḥażīż-i ḫāke ufūl itmekle1 eḥibbā vü aṣdiḳāsın maḥzūn u melūl eyledi. 

Mevlānā-yı mensūcü’l-eṭvār ḳadr-i müşterekden vāyedār, ḥasenü’l-aḫlāḳ, 

ṭayyibü’l-a‘rāḳ idi.

Naṣūḥ Paşa-zāde İmāmı Zilevī2 Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd. Sivas  ḳurbinde Zile  nām ḳaṣabadan [174a] ẓuhūr ve 

āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr eyleyüp vüzerādan sābıḳā Ḥaleb  vālīsi 

olan Naṣūḥ Paşa-zāde Ḥüseyn Paşa ’ya intisāb ile imāmetleri ḫıdmetiyle şeref-yāb 

olmış idi. Ol ṭaḳrīble ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse 

‘āzim olup devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Uzun Ḥasan Efendi  yirine 

İzniḳ  ḳaṣabasında vāḳı‘a Süleymān Şāh Medresesi  virilüp elli Cumāde’l-ūlā’sın-

da yirinde ḥareket-i miẟliyye i‘tibār olınup elli altı Receb’inde Ḥalebī Muṣṭafā 

Efendi  yirine Edrine ’de Beglerbegi Medresesi  virilmiş idi. Elli yedi Şa‘bān’ında 

1 S 187b.

2 Zilevī H: -S.
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‘azl olınup medresesi Ḥācī Yaḥyā-zāde Aḥmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış 

Cumāde’l-āḫire’sinde Kürd ‘Abdü’l-ġanī Efendi  yirine Sinob  ḳażāsına manṣūb 

ḳılınup altmış iki Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Ḳulaḳsız Seyyid ‘Abdu’llāh 

Efendi  mevṣūl oldı. Altmış dört Şevvāl’inde Mu‘īd-zāde Maḥmūd Efendi  yirine 

Erzenü’r-rūm  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup altmış beş Şevvāl’inde ‘azl ve yirle-

rine Ḥāfıẓ ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  vaṣl olındı. Altmış sekiz Receb’inde Ḥamīdī 

Maḥmūd Efendi  yirine Mar‘aş  ḳażāsı tevcīh olınup sene-i mezbūre Şevvāl’inde 

altmış ṭoḳuz Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Seyrek-zāde Seyyid ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  arpalıġı olan ‘Ayntāb  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine ẞirevī 

Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Cumāde’l-ūlā’sında Şarḳīpāre  

ḳażāsı ma‘īşetiyle teḳā‘üd iḫtiyār itdüklerinde manṣıb-ı meẕkūr Ṣadrü’d-dīn-zāde 

Ni‘metu’llāh Efendi ’ye sezāvār görildi. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl 

iken biñ yetmiş beş tārīḫinde intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi. 

Merḥūm-ı merḳūm “Naṣūḥ Paşa-zāde İmāmı” dimekle ma‘lūm idi.

Ḥamdī-zāde Luṭfu’llāh Efendi 

el-Mevlā Luṭfu’llāh ibnü’ş-Şeyḫ Ḥamdī. Bu ṭabaḳa evā’ilinde ẕikri sebḳ 

iden Ḥamdī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi ’nüñ birāder-i mihteri Luṭfu’llāh 

Efendi’dür. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzemet-

le ber-murād olup devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve an-

dan daḫı ma‘zūl olduḳdan ṣoñra sālik-i semt-i ḳażā olmış idi. Biñ ḳırḳ dört 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Mecdūr ‘Alī Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olınup 

ḳırḳ yedi Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi  

mevṣūl oldı. Elli iki Muḥarrem’inde İbrāhīm Efendi yirine Burusa  pāyesi żamī-

mesiyle Ḳayṣeriyye  ḳażāsı iḥsān olınup sene-i mezbūre Receb’inde ‘azl ve yirle-

rine Cānīkī Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Elli beş Ṣafer’inde Emīnī Meḥem-

med Efendi  yirine Anḳara  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli sekiz Receb’inde 

ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen selefleri Emīnī Efendi mevṣūl1 oldı. Altmış bir Re-

ceb’inde ‘Arab İmām-zāde Ḥasan Efendi  yirine Bosna  ḳāḍīsi olup altmış iki 

Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Bosnevī Süleymān Efendi  mevṣūl oldı. Altmış 

sekiz Muḥarrem’inde Anḳaravī Emīr Efendi  yirine Diyārbekr  pāyesi żamīme-

siyle Ḥanya  ḳażāsı virilüp altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine 

1 S 188a. mevṣūl H: vāṣıl S.
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Fındıḳ Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş iki Şevvāl’inde ‘Alī Dede-zāde Aḥmed 

Efendi  yirine Mar‘aş  ḳażāsı tevcīh olınup yetmiş dört Muḥarrem’inde ma‘zūl ve 

yirlerine Edrinevī Ḥüseyn Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām 

iken biñ yetmiş beş senesi ḫilālinde rūḥ-ı revānı ‘ālem-i ervāḥa ḫırām ve ravża-i 

firdevsi maḳām eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr “Ḥamdī-zāde Efendi” dimekle meşhūr, ‘ilm ü ma‘ārif-

den ḥiṣṣedār, üslūb-ı maḥkemede kār-güẕār idi.

Ebu’l-hüdā Efendi 

el-Mevlā Ebu’l-hüdā. Ber-muḳteżā-yı te’ẟīr-i künyet-i hādī-i hidāyet [174b] 
maṭiyye-i ‘azīmetine nādī ve güm-kerde-i rāh-ı ġulsitān-ı cehālet iken sülūk-i 

ṭarīḳ-ı ‘ilme bādī olup tekmīl-i ser-māye-i isti‘dād itdükden ṣoñra ‘ulemānuñ 

birinüñ meclā-yı şu‘ā-yı ‘ināyeti ve maẓhar-ı teşrīf-i mülāzemeti olup ḳaṭ‘-ı nişīb 

ü firāz ve seyr-i merāḥil-i dūr ü dirāz iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

munatẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli yedi Receb’inde Receb Efendi-zāde  yirine 

Ümmü’l-veled Medresesi  ḫāricine ‘āric, altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳabaḳulaḳ-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Şāhḳulı Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar idi. 

Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Naḳīb-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Emre 

Ḫˇāce Medresesi  virilüp sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ferhād Paşa-zāde Süleymān 

Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eylediler. Altmış 

dört Şa‘bān’ında Altıbarmaḳ İbrāhīm Efendi  yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi ’ne 

i‘tilā itmiş, altmış yedi Receb’inde İlāhī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ birine irtiḳā eyleyüp altmış sekiz Ṣafer’inde Ḳaṣīr Ḥasan Efendi  yirine 

Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Uzun 

Ḥasan Efendi  yirine Diyārbekr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olındı. Yetmiş Ṣafer’inde 

ma‘zūl ve yirlerine ẟāniyen Teẕkireci ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş üç 

Şevvāl’inde Burusevī Maḥmūd-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen manṣıb-ı 

sābıḳlarına i‘āde olındılar. Yetmiş beş Muḥarrem’inde ‘azl olınup yirlerine ẟāliẟen 

ḫalefleri ‘Abdu’llāh Efendi vaṣl olındı. Sene-i mezbūre Receb’inde dār-ı fenādan 

intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi. 

Mevlānā-yı merḳūm ṣalāḥ u taḳvā ile ma‘lūm, ṣāfī-fu’ād, mü’min-i pāk-

i‘tiḳād idi. 
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Menteş-zāde Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den terce-

mesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Menteş-zāde İbrāhīm Efendi ’nüñ birāder-i kih-

teri Aḥmed Efendi’dür. Maḥrūsa-i Burusa ’dan ẓuhūr ve ṭarīḳ-ı resmīde ḳaṭ‘-ı 

menāzil-i sinīn ü şühūr idüp ‘ulemā-yı ‘aṣr mecālis-i ifādelerine dāḫil ve birin-

den şeref-i mülāzemete nā’il olmış idi. Devr-i medāris iderek1 ḳırḳ aḳçe medre-

seden ma‘zūl iken biñ yigirmi ṭoḳuz Şevvāl’inde masḳaṭ-ı re’si olan maḥrūsa-i 

merḳūmede Müftī Aḥmed Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, otuz bir Ra-

mażān’ında Bosnevī Maḥmūd Efendi  yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa Medresesi  i‘ṭā 

olındı. Otuz iki Receb’inde Receb’inde Manav Aḥmed Efendi  yirine Burusa’da 

Monlā Yegān Medresesi ’ne menḳūl, otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Abdu’llāh2 

Efendi  yirine Vize  ḳażāsına mevṣūl oldı. Otuz dört Receb’inde Maḥmūd Efendi 

yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsına naḳl olınup yirlerine Ḫıżr Efendi  vaṣl olındı. Otuz 

beş Ramażān’ında Seyyid Maḥmūd Efendi  yirine Mar‘aş  ḳażāsına menḳūl ve 

yirlerine selefleri Seyyid Maḥmūd Efendi mevṣūl olmış iken ḳabūl itmemekle 

Mar‘aş ḳażāsı ‘Acem ‘Abdü’l-ġanī Efendi ’ye virilüp bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl 

ḳalmışlar idi. Otuz sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Niksarī-zāde ‘Abdü’l-ḥay Efendi  yiri-

ne Gelibolı  ḳażāsı ‘ināyet olındı. Otuz ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl olınup yirleri 

Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi’ye arpalıḳ virildi. Ḳırḳ bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ürgübī 

Seyyid Maḥmūd Efendi  yirine ẟāniyen Ḳayṣeriyye ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olı-

nup ḳırḳ üç Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine selefleri ‘Abdü’l-ġanī Efendi 

mevṣūl oldı. Elli dört Ṣafer’inde Ḳāḍī Bustān-zāde Ṣun‘u’llāh Efendi  yirine 

ẞire  ḳażāsı virilüp elli beş Receb’inde ‘azl ve yirlerine Seyyid Maḥmūd Efen-

di  vaṣl olındı. Elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Dizdār-zāde [175a] Muṣṭafā Efendi  

yirine Ḳonya  ḳażāsı tevcīh olınup elli sekiz Receb’inde munfaṣıl ve yirlerine 

Cānīkī İsmā‘īl Efendi  vāṣıl oldı. Elli ṭoḳuz Receb’inde Ḥāfıẓ Yūsuf Efendi  yi-

rine Mekke -i Mükerreme pāyesi żamīmesiyle Ṣofya  ḳażāsı tevcīh olınmış idi. 

Altmış Ramażān’ında ‘azl ve yirlerine Nefes-zāde Muṣṭafā Efendi  vaṣl3 olın-

dı. Altmış iki Şa‘bān’ında Ya‘ḳūb Efendi  üzerinden Vize Sarāyı  ḳażāsı arpalıḳ 

iḥsān olınup altmış üç Şa‘bān’ında Nevālī-zāde Maḥmūd Efendi  maḥlūlinden 

Maġnisa  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınduḳda arpalıḳları Bustān-zāde Aḥmed 

1 S 188b.

2 Abdu’llāh H: ‘Abdü’n-nebī S.

3 vaṣl S: -H.
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Efendi ’ye virildi. Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Gölbāzārī Ḥü-

seyn Efendi  mevṣūl oldı. Altmış altı Cumāde’l-āḫire’sinde Çuḳacı-zāde Seyyid 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Filibe  ḳażāsı iḥsān olınmış idi. Altmış yedi Cumā-

de’l-ūlā’sında ref‘ olınup yirleri ẟāniyen Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’ye 

arpalıḳ virildi. Sene-i meẕkūre Receb’inde Bāḳī-zāde Es‘ad Efendi  üzerinden 

Keşān  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olındı. Yetmiş Receb’inde Ḥamīdī ‘Abdü’r-raḥīm 

Efendi  yirine İzmir  ḳażāsıyla tevḳīr olınduḳlarında arpalıḳları Riyāżī-zāde ‘Ab-

dü’l-laṭīf Efendi ’ye virildi. Yetmiş bir Şevvāl’inde munfaṣıl ve yirlerine Ünsī 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş beş Receb’inde Anḳaravī Meḥemmed 

Efendi  yirine Yeñişehr-i Fenār  ḳażāsı sezāvār görilmiş iken sene-i meẕkūre 

Şa‘bān’ında ḳaṭ‘-ı merāḥil iderek mizācları münḥarifen Silivri  menziline nā-

zil olduḳlarında1 manṣıb-ı ḥayātdan munfaṣıl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya vāṣıl oldılar. 

Manṣıb-ı maḥlūle İsḥāḳ-zāde Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  nā’il oldı.

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, ẕī-ẟervet, ḳābil-i üns ü 

ülfet, pīr-i nūrānī-i mu‘ammer, vücūd-ı pāki ṣalāḥ u nezāhetle muḫammer idi.

Bālī-zāde ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh bin Bālī. Maḥmiyye-i Edrine ’den ẓuhūr ve “Bālī-zāde 

Efendi” ‘unvānıyla meşhūr olup resm-i erbāb-ı isti‘dād üzere i‘dād-ı levāzım-ı 

ṭarīḳa müdāvim ve ‘ulemānuñ birinden mülāzım olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Dimetoḳa ’da Orūc 

Paşa Medresesi  ile kām-revā, elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Baba Ḥüseyn Efen-

di  yirine masḳaṭ-ı re’si olan maḥmiyye-i merḳūmede Yāḳūt Paşa Medresesi  

sezā görilüp elli yedi Şa‘bān’ında Gümüşayaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

İbrāhīm Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Elli ṭoḳuz Muḥarrem’inde selefi Ḥüseyn 

Efendi yirine Ṭaşlıḳ Medresesi  ‘ināyet olınup altmış sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selefi 

Gümüşayaḳ-zāde Efendi yirine Cāmi‘-i ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ oldılar. Yet-

miş Şa‘bān’ında Tatar ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Bosna  ḳażāsı virilüp yetmiş bir 

Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. 

Yetmiş beş Şa‘bān’ında binā-yı vücūdı mütezelzil ve ẓıll-ı serī‘ü’s-siyer-i ḥayātı 

zā’il olup Edrine’de defn olındı. 

1 S 189a.
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Mevlānā-yı mezbūr mekārim-i aḫlāḳla meşhūr, ḫāliṣü’l-cenān, ṭāhirü’l-lisān, 

nīk-nefs ü ṣāfī-fu’ād, müslim-i pāk-i‘tiḳād idi.

Behrām Aġa Ḫˇācesi Üsküdarī Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. “Üsküdarī Muṣṭafā Efendi” dimekle ḳarīn-i iştihār ve 

Behrām Aġa ḫˇācelıġıyla pīrāye-bend-i i‘tibār olup ba‘ż-ı ‘ulemā ḫıdmetle-

rinden nā’il-i şeref-i mülāzemet ve ba‘ż-ı medāris-i resmiyyede müteṣaddī-i 

ḫıdmet-i dirāset olduḳdan ṣoñra ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ 

altı Şevvāl’inde Muṭahhar Efendi Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine Ferhād Paşa 

Medresesi  ḫāriciyle be-kām, elli Cumāde’l-ūlā’sında masḳaṭ-ı re’si olan me-

dīne-i Üsküdar ’da Vālide Sulṭān Dārü’l-ḥadīẟi  in‘ām [175b] olındı. Elli yedi 

Şa‘bān’ında Kürd ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  

ile tecdīd-i sürūr eyleyüp elli sekiz Şevvāl’inde Tatar ‘Abdu’llāh Efendi  yirine 

Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi Ūlāsı ’nā şāyān, altmış bir Cumā-

de’l-āḫire’sinde1 Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniy-

ye ’nüñ biriyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān idüp sene-i mezbūre Şa‘bān’ında Ḥamīdī ‘Ab-

dü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Altmış 

dört Cumāde’l-ūlā’sında yirlerinde mūṣıla-i Süleymāniyye  i‘tibār olınup altmış 

beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Çuḳacı-zāde Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine İstan-

bul ’da Vālide Sulṭān Medresesi  ile tekrīm, sene-i mezbūre Ramażān’ında sene-i 

ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Ṣā-

dıḳ Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama ḳażāsıyla ta‘ẓīm olındılar. Altmış altı 

Cumāde’l-āḫire’sinde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle yirleri 

meşīḫat-i İslāmiyye’den munfaṣıl Ebū Sa‘īd Efendi ’ye tevcīh olınup terceme-

lerinde ẕikr olınduġı vech üzere sene-i mezbūre Ramażān’ında Ḳuds-i Şerīf  

ḳażāsına tebdīl olınmaġla ḳażā-yı Mekke-i Mükerreme , Ḥalebü’ş-şehbā ’da 

ārāma me’mūr olan2 Şeyḫü’l-İslām-ı sābıḳ Memek-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye er-

zānī görilmiş iken der-‘aḳab ḫaber-i vefātı gelicek sene-i merḳūme Şevvāl’inde 

yine ṣāḥibü’t-tercemeye ibḳā olındı. Altmış sekiz Muḥarrem’inde munfaṣıl ve 

ol manṣıb-ı celīle Şirvānī Aḥmed Efendi  nā’il oldı. Bunlara sene-i mezbūre 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Emīnī Meḥemmed Efendi  üzerinden Çirmen  ḳażāsı arpa-

lıḳ virildi. Yetmiş bir Ṣafer’inde Ebū Sa‘īd-zāde Aḥmed Efendi  yirine Şām-ı 

1 Cumāde’l-ūlā’sında

2 S 189b.
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cennet-meşām  ḳażāsıyla ikrām olınduḳda1 arpalıḳları Nā’ib ‘Ömer Efendi ’ye 

virildi. Yetmiş iki Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Esīrī Birāderi Muṣṭafā 

Efendi  mevṣūl oldı.  Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken biñ yetmiş beş senesi 

ḫilālinde dār-ı fenādan sefer ve ‘ālem-i bāḳīye güẕer eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, nīk-nefs ü ḫalūḳ, ṣadīḳ u ṣadūk idi.

Ḥamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’r-raḥīm. Vilāyet-i Ḥamīd  dāḫilinde Barla2  nām ḳaṣabadan3 

ẓuhūr ve “Ḥamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi”  dimekle zebān-zed-i cumhūrdur. 

‘Ulemā-yı ‘aṣruñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ba‘ż-ı bıḳā‘-ı ‘ilmiyye-

de edā-yı ḫıdmet iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz 

Şevvāl’inde Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Ṭūṭī Laṭīf Medresesi  ḫāriciyle 

talṭīf olınmışlar idi. Elli iki Şevvāl’inde Ḳāsım-zāde Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  

yirine Ḥaydar Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınup4 elli altı Ṣafer’inde Riyāżī-zāde 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Rüstem Paşa Medresesi  sezā görilmiş idi. Elli yedi 

Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi yirine Muṣṭafā Aġa Medresesi  virilüp 

elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Ḫaṭīb-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’nüñ birine uġrayup elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Īcī-zāde Seyyid5 Yaḥyā Efendi  

yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Altmış bir Şa‘bān’ında selefi 

Ḫaṭīb-zāde Efendi yirine Ḳara Muṣṭafā Paşa Medresesi ’ne i‘tilā eyleyüp altmış 

iki Şa‘bān’ında sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Ḳāmetī-zā-

de Meḥemmed Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  dāmet bi’l-envāri müsevvere6 

ḳażāsı ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān itmişler idi. Altmış dört Muḥarrem’inde munfaṣıl 

ve yirlerine İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  vāṣıl oldı. Altmış beş Ramażān’ında 

Ḥalebī Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Ebā [176a] Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsında 

 icrā-yı aḥkām-ı merġūb itdiler. Altmış altı Cumāde’l-āḫire’sinde Ḥüsām-zā-

de ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  arpalıġı olan Üsküdar  ḳażāsına menḳūl ve yirle-

rine Emīnī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında 

1 olınduḳda H: olınduḳlarında S.

2 Barla  S: Barid H.

3 ḳaṣabadan S: -H.

4 olınup H: olındılar S.

5 Seyyid S: -H.

6 “Çepeçevre nurlar içinde olmaya devam etsin.”



880 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

‘Oẟmān-zāde Meḥemmed1 Efendi  üzerinden Būy-ābād  ḳażāsı arpalıġıyla ‘azl 

olınup yirleri ẟāniyen Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi ’ye arpalıḳ ta‘yīn olındı. Alt-

mış ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi  yirine İzmir  

ḳażāsı ḥükūmetiyle tebşīr olınduḳlarında arpalıḳları ḫalefleri Emīnī Meḥem-

med Efendi ’ye virildi. Yetmiş Receb’inde ref‘ ve yirlerine Menteş-zāde Aḥmed 

Efendi  terfī‘ olındı. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām u leyāl iken biñ yetmiş 

beş senesi ḥudūdında intiḳāl ve dārü’n-na‘īme irtiḥāl eyleyüp Edrine2ḳapusı  

ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü ṣalāḥ ile meşhūr, faḳīh ü müteşerri‘, zāhid ü 

müteverri‘ idi. Ṣudūr-ı kirāmdan ‘Abdü’r-raḥīm Efendi ve Ebu’s-su‘ūd-zāde 

Efendi ’nüñ teẕkireciliḳ ve şer‘iyyātcılıḳ ḫıdmetleriyle me’mūr olmaġın sa‘y ü 

iḳdāmı meşkūr idi.

Bosnevī Maḥmūd Efendi 

el-Mevlā Maḥmūd. Bosna Sarāyı ’ndan bedīd ve nā’il-i rütbe-i dāniş ü dīd 

olmış idi. ‘Ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup 

devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ 

elli bir Receb’inde maḥrūsa-i Burusa ’da Monlā-yı Cedīd Medresesi  virilüp elli 

altı Şevvāl’inde yirlerinde dāḫil i‘tibār olınmış idi. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sın-

da Muḫtārī Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥamza Beg Medresesi ’ne mevṣūl, altmış 

ṭoḳuz Şa‘bān’ında ẞirevī Maḥmūd Efendi  yirine Mar‘aş  ḳażāsı ḥükūmetiyle 

nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Yetmiş Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘Abdu’llāh-zāde 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  vuṣūl buldı. Bu ḥāl üzere evḳāt-güẕār iken biñ yetmiş beş 

senesi ḥudūdında ‘azm-i cennāt-ı ‘āliyāt eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr “Bosnevī Maḥmūd3 Efendi” dimekle meşhūr, aḥvāli 

ancaḳ bu mertebeye maḳṣūrdur.

Ṣafvetī Meḥemmed Efendi {Ṣafvetī} 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Ārif Meḥemmed. Devlet-i ẞāniye-i 

Sulṭān Muṣṭafā Ḫān-ı Evvel’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de sebḳ iden Şeyḫü’l-İs-

lām Es‘ad Efendi-zāde ‘Ārif Meḥemmed Efendi ’nüñ maḫdūm-ı ma‘ārif-i dil-dā-

1 Meḥemmed H: Aḥmed S.

2 S 190a.

3 Maḥmūd S: Meḥemmed H.
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desi ve Ebū Sa‘īd Efendi  merḥūmuñ birāder-zādesi Ṣafvetī Meḥemmed Efen-

di ’dür. ‘Amm-ı kerīmlerinden mülāzemetle nā’il-i evvelīn-i āmāl olduḳdan ṣoñra 

ser-māye-i isti‘dāda mālik ve ṭarīḳ-ı ırẟīye sālik olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

iken biñ elli Cumāde’l-ūlā’sında Behrām Aġa Ḫˇācesi Muṣṭafā Efendi  yirine 

Ferhād Paşa Medresesi  ile kām-revā olup elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde İmām-zā-

de ‘Abdu’llāh Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr 

eyleyüp elli dört Ṣafer’inde Ḫˇāce Fesād-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  yirine Zāl 

Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā oldılar. Elli yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde1 Bosnevī ‘Īsā 

Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’den birine sāye ṣalup sene-i mezbūre Şa‘bān’ın-

da Ḥalebī Meḥemmed Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi ’ne şāyān 

olup elli sekiz Muḥarrem’inde Uzun Sa‘dī Efendi  yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da 

ferş-i seccāde-i ifāde eylediler. Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Kec-dehān Dāmādı ‘Ab-

du’llāh Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ birini cilvegāh eyleyüp altmış 

bir Cumāde’l-āḫire’sinde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsında nā-

fiẕü’l-aḥkām oldılar. Altmış iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde [176b] ma‘zūl ve yirlerine Īcī-zāde 

Seyyid Yaḥyā Efendi  mevṣūl oldı. Altmış altı Şevvāl’inde Merḥabā-zāde Aḥmed 

Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup altmış yedi Şevvāl’inde mun-

faṣıl ve yirlerine Çāker Aġa-zāde Ḫalīl Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Çāvuş-zāde ‘Oẟmān Efendi  yirine medīne-i Yeñişehr ’de mütekeffīl-i emr-i ḳażā2 

olmışlar idi. Yetmiş iki Ṣafer’inde ref‘ ve maḳarr-ı ḥüḳūmetlerine Ḫıṣm-zāde ‘Ab-

dü’l-bāḳī Efendi  terfī‘ olındı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken biñ yetmiş 

beş senesi ḫilālinde zülāl-i ṣāf-ı ḥayāṭı muġber ve āyīne-i ṭab‘-ı ṣafā-āyīni ṣarṣar-ı 

ġubār-engīz-i fenādan mükedder olup Ebā Eyyūb-i Enṣārī  civārında cedd-i 

‘iẓāmları Sa‘dü’d-dīn Efendi Zāviyesi  sāḥasında defn olındılar. Vefātlarına Cezmī 

‘Abdü’l-kerīm Efendi  bu tārīḫi dimişdür:

Mıṣrā‘

Ṣafvetī nūş eyledi cām-ı ecel3

Sinīn-i ‘ömrleri ‘ıḳd-ı rābi‘i mütecāviz ve ḫāmise mütenāhiz idi. 

Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı sütūde-rüsūm, ḳalb-i ṣafvet-āyīni āyīne-i 

‘ālem-nümā-yı ‘ilm ü ma‘rifet, zülāl-i kūhsār-ı ‘izz ü mecdi ṭarāvet-baḫş-ı gü-

listān-ı sa‘ādet, ḥalīm ü selīm, saḫī vü kerīm idi.

1 Rebī‘ü’l-evvel’inde H: Rebī‘ü’l-āḫir’inde S.

2 S 190b.

אم ا 3 ی  ش ا  
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Āẟārlarından Ṣafvetī  maḫlaṣıyla Dīvān -ı belāġat-‘unvānları vardur. Bu ebyāt 

andan nümūnedārdur:

Naẓm

Lebüñ añılsa ider göñlüm ārzū-yı şarāb

Dimāġ-ı cānı ider ‘aṭse-rīz bū-yı şarāb

Aġız bir eyledi sāḳī ṣurāḫī sāġar ile

Ayaġuñ almaġ içündür bu güft gūy-ı şarāb

Görince la‘lüñi sāḳī düşürdi cām-ı meyi

Lebüñ yanında yire düşdi āb-rūy-ı şarāb

Meger ki Ṣafveti reng aldı la‘l-i sāḳīden

Ḳızardı dün gice bezm içre ḫaylī rūy-ı şarāb

Ve lehu

Der-kemān eylese tīr-i müjesin ġamze-i mest

Eyler āyīne-i ḳalb-i ṣaf-ı ‘uşşāḳı şikest1

1 Nuruosmaniye 3453 vr. 198a’da bu beyitten sonra tenkitli metinde yer almayan şu beyitler 

bulunmaktadır:

Hevā-yı zülf olur çünkim giriftār olmaġa ba‘iẟ

Nedür ‘uşşāḳ o sevdāya ṭalebkār olmaġa ba‘iẟ

  Ve lehu
Dolaşurmış leb-i mey-gūnuña bezm-i meyde

Bir gün olur dil-i şeydā gibi ṣad pāre ḳadeḥ

  Ve lehu
Feyż-i ḫayāl-i ‘ārıż-ı cānān-ı dil-firūz

Dāġ-ı derūnı reşk-i gül-i gülsitān ider

  Ve lehu
‘Āşıḳam sīnemde dāġ-ı  āteşīnüm tāzedür

Bülbülem her dem gül-i ḥaṣret-zemīnüm tāzedür

Köhnedür resm-i süḫan-sencān-ı āyīn-i kühen

Ṣafvetī bu tāze şi‘r-i dil-nişīnüm tāzedür
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Ve lehu1

Hergiz terāvüş itmez idi bāde-i niyāz2

Olmasa ger şikeste dil-i āb-gīnemüz

Ḳalduḳ keş-ā-keş elem-i zülf-i yārda

Ḳalmadı rūzgār-ı sitemkāra kīnemüz3

Ve lehu

Yatur kūyında yāruñ küştegān-ı bī-güneh ṣaf ṣaf

Geçilmez deşt-i miḥnetden pür olmış ḫāk-i reh ṣaf ṣaf

Sipāh-ı fitne yüz gösterdi gūyā şehr-i ḥüsn içre

Bedīd olmış ruḫ-ı dildārda ḫaṭṭ-ı siyeh ṣaf ṣaf

O mest-i cām-ı nāzuñ yād-ı la‘l-i neşve-baḫşıyla

Ḫarābāt-ı maḥabbetde ṭolu her bezmgeh ṣaf ṣaf

1 Revan 1446 vr. 187a’da ve Hamidiye 939 vr. 143a’da tenkitli metinde yer almayan şu beyit 

bulunmaktadır:

Bir başḳa nigehdür bilür erbāb-ı maḥabbet

‘Uşşāḳı görüp nāz ile yabane baḳışlar

2 Nuruosmaniye 3312 vr. 189b’de bu beyitten önce

Gösterdi dāġ dāġ dil-i çāk-sīnemüz

Oldı ḫarābezārda ẓāhir defīnemüz

3 Nuruosmaniye 3453 vr. 198b’de bu beyitten sonra

  Ve lehu
Ḫaṭuñ kim ol ḫad-i zībāya düşmiş

Semenzār üzre gūyā sāye düşmiş

Çıḳardı zülfi başdan Ṣafvetī’yi

Göñülde şimdi ol sevdāya düşmiş

  Ve lehu
İ‘tinā itmez idi lü’lü-i şehvāra ṣadef

Dür-i dendānuña ger eylese neẓāre ṣadef

Şebnemāsā dür-i yek-tāyı çeker āġūşa

‘Āḳıbet ġonçeveş olsa n’ola ṣad pāre ṣadef

Ḳa‘r-ı deryāda iken sāde-derūn olmaġa

Feyż-i Nīsān ile birdür göre hemvāre ṣadef

Olsa rengīn dür-i şehvār miẟāl-i ḫūbāb (?)

Dir idüm Ṣafvetiyā çeşm-i güher-bāre ṣadef
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Ve lehu

Ḫam-be-ḫam ‘ārıżuñ üstinde mu‘anber zülfüñ

Āteşistāna düşen ejdere beñzer zülfüñ1

Dil-i āvāremi itmezdi perīşān böyle

Dūd-ı āhumdan eger olsa mu‘anber zülfüñ2

Ve lehu

Ḳadem-rencīde ḳılduñ ey şeh-i mümtāz ḫoş geldüñ

Bu ḫāk-i nā-tüvānı eyledüñ i‘zāz ḫoş geldüñ

‘Aceb āvāre idi ḥasretüñle deşt-i miḥnetde

Ele alduñ göñül murġını ey şehbāz ḫoş geldüñ

Ve lehu

Reşk-i leṭāfet-i ruḫı ol māh-peykerüñ

Zerd itdi rūyını yine ḫurşīd-i enverüñ

Ḫaṭṭuñ ki oldı ṣafḥa-i rūyuñda āşkār

Çıḳdı beyāża ḫāṣṣiyeti misk-i ezferüñ3

1 Nuruosmaniye 3453 vr. 198b’de bu beyitten sonra tenkitli metinde yer almayan şu beyit bulunmaktadır:

Münkesif oldı ṣanur ḫalḳ-ı cihān ḫurşīdi

Her ḳaçan ol ruḫ-ı pertābuñı örter zülfüñ

2 Nuruosmaniye 3453 vr. 199a’da bu beyitten sonra tenkitli metinde yer almayan şu beyitler 

bulunmaktadır:

‘Āleme itse n’ola neşr-i şemīm eş‘ārı

Ḫāme-i Ṣafveti’yi itdi mu‘aṭṭar zülfüñ

3 Nuruosmaniye 3453 vr. 199a’da bu beyitten sonra tenkitli metinde yer almayan şu beyitler 

bulunmaktadır:

Yaḳarsın sīnemüz ḥasretle sūzān olmasun dirsin

Dilersin baġrımuz ney gibi nālān olmasun dirsin

Dile nūş itdürürsin bezm-i ġamda cām-ı zehr-ābı

Yine ey mest-i nāzum zār u giryān olmasun dirsin

Geçilmez küştegān-ı nāzdan deşt-i maḥabbetde

Yine kūyumda vāveylā vü efġān olmasun dirsin

Derūnum tāb-ı ruḫsāruñla cānā dāġ dāġ itdüñ

Belāyı gör ki āhuñ āteş-efşān olmasun dirsin

Esīr-i zülf-i yār itdüñ dili ey Ṣafvetī āḫir

‘Acebdür ḫāṭırum gibi perīşān olmasun dirsin
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Ve lehu

Ey ‘andelīb gerçi kim üstād-ı naġmesin

Ammā ki girse nālelerüñ gül ḳulaġına

Küstāḫ-ı luṭf-ı sāḳi-i bezm-i maḫabbetüz

Dā’im ‘aceb mi Ṣafveti düşsek ayaġına

Ve lehu

Neng ider yire ḳadem baṣmadın ol mest-i ġurūr

Ḫāk olaldan berü yolında dil-i efkende

Hele söz ṣāf gerek Ṣafveti inṣāf inṣāf

‘Andelīb-i çemen ü ṭūṭi-i ṭab‘um ḳande

Ve lehu

Ḥayret-ālūde ġubār-ı ḫaṭṭ-ı la‘l-i yār ile

Mest olur bildüm ki ol esrār geldi ḫāṭıra

Ḫāne-i dilde ḫayāl-i yār ile tenhā iken

Nā-gehānī ẟıḳlet-i aġyār geldi ḫāṭıra

Ve lehu

Derūn-ı dilde ki var ser-te-ser keder keder üzre

Müjemde rīziş-i eşküm olur şerer şerer üzre [177a]

Ger itsem ‘azm-i çemen kūy-ı yār yāda gelür hem

‘Acebdür ‘āşıḳ-ı zāra düşer sefer sefer üzre1

Ḥaẕer ider göre zaḫm-ı ḫadeng āh-ı dilümden

Sipihr-i mihr ü mehden ṭutar siper siper üzre

1 S 191a.
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O şūḫ bezmgeh-i Ṣafvetī’ye hīç gelür mi

Egerçi varsa hezārān aña ḫaber ḫaber üzre1

Ve lehu

N’ola baḫt-ı siyāhumdan idersem nāle vü zārı

Niçe demdür ki göstermez baña ol çeşm-i mekkārı

Ve lehu

Mest iken ḫāṭıra ruḫsāre-i dil-ber düşdi

Gūyiyā sāġar-ı ṣahbāya gül-i ter düşdi

Sāḳiyā cām-ı ṭarabzāyı düşürme elden

Cem-i devrānuñ elinden göre sāġar düşdi

Va‘de-i būs-ı lebüñ eyleye tekrār ne var

Sükkerī leblerüñ ey şūḫ mükerrer düşdi

Bildi eksikligin ey mihr-i sipihr-i behcet

Her ne dem ki ruḫuña māh berāber düşdi

Ṣafvetī her ne zamān ‘arż-ı cemāl itdi o yār

Pāyına gördüm o dem mihr-i münevver düşdi 

Mūsā Paşa İmāmı Aḥmed Efendi 

el-Mevlā Aḥmed. Vilāyet-i Rūmili ’nde medīne-i Yeñişehr ’den ẓuhūr ve 

āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr itdükde Ḳapudan Mūsā Paşa ’nuñ 

1 Nuruosmaniye 3453 vr. 199a’da bu beyitten sonra şu beyitler gelmektedir.

Fürūġ-ı ḫāl-i ruḫsāruñla dāġum bezm-i maḥabbetde

Buḫūrāsā fürūzān oldı cānā micmer-i dilde

  Ve lehu
Der-kenār eyler idüñ şāhid-i maḳṣūdı eger

Ṭaraf-ı cūy u leb-i cām u gülistān olsa 

Gūşına girmez o gül-ġonçe-i nāzuñ hergiz

Ṣafvetī bülbül-i gūyā gibi nālān olsa

  Ve lehu
Meḥek-i māhda noḳṣānı degül mi ẓāhir

Ten-i sīmīnüñ ile mihr ‘ayār olsun mı
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terbiyet-kerde-i āftāb-ı himmeti ve çerāġ-ı efrūḥte-i bezmgāh-ı devleti olup 

‘inān-ı ‘azīmetin ma‘ṭūf-ı semt-i fehm ü iẕ‘ān ve ḳıble-nümā-yı himmetin delīl-i 

āsitān-ı aṣḥāb-ı ‘ilm ü ‘irfān ḳılup ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzemetle kām-revā ve 

medāris-i ‘ilmiyyede menāzil-peymā olaraḳ ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken 

biñ ḳırḳ sekiz Şevvāl’inde Ḫalīl Efendi yirine Başcı İbrāhīm Medresesi  ḫāricine 

‘āric, elli altı Ṣafer’inde Tatar ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Pervīz Efendi Medrese-

si ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli sekiz Muḥarrem’inde Seyyid Enes Efen-

di  yirine Fetḥiyye ’de vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā, sene-i mezbūre Cumā-

de’l-ūlā’sında Ḥüsām-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi  sezā 

görildi. Altmış Ramażān’ında selefi Ḥüsām-zāde Efendi yirine Meḥemmed 

Aġa Medresesi ’ne i‘tilā, altmış dört Cumāde’l-ūlā’sında Çıracı-zāde Meḥem-

med Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine1 irtiḳā eylediler. Altmış beş 

Ramażān’ında yirlerinde altmışlı i‘tibār olınup altmış altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Rodosī Velī Efendi  maḥlūlinden ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde basṭ-ı seccā-

de-i ders ü taḥḳīḳ eyleyüp altmış yedi Receb’inde yirlerinde mūṣıla-i Süleymā-

niyye  i‘tibār olınmış idi. Altmış sekiz Ṣafer’inde Velī-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

İstanbul ’da Vālide Sulṭān Medresesi  iḥsān, yetmiş Cumāde’l-ūlā’sında sene-i 

ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Baḥẟī-zāde Dāmādı ‘Ömer Efendi  

yirine Mekke -i Mükerreme  ḳażāsıyla taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylemişler idi. Yetmiş 

üç Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine Fennī Yūsuf Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş 

dört senesi ḫilālinde Varna  ḳażāsı arpalıḳ virilüp bu ḥāl üzere güẕārende-i ey-

yām u leyāl iken biñ yetmiş beş Şa‘bān’ında ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi. Sā-

bıḳu’t-terceme Atlu Dāvūd Efendi  merḥūmuñ dāmādı olmaġla Edrineḳapusı  

ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında ḳayınatası cenbinde defn olındı. 

Maḥlūl olan arpalıḳları Bahāyī Birāderi Yaḥyā Efendi ’ye virildi. 

Mevlānā-yı mezbūr ma‘ārif-i ‘ilmiyye ile meşhūr, münşī ve Fārsī-dān, belīġ-i 

faṣīḥü’l-lisān olup sinīn-i ‘ömri ‘ıḳd-ı ḫāmisi mütecāviz idi.

Beyānī Aḥmed Efendi  {Beyānī}

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā2 ‘Abdu’r-raḥmān. Vālid-i mācidleri Ẕeyl-i 
‘Aṭāyī ’de Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘  ‘ulemāsı silkinde masṭūr olup Ṭrablus-ı 

1 birine H: -S.

2 ibnü’l-mevlā S: bin el-mevlā H.
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Şām  ḳażāsından1 ma‘zūl iken biñ otuz altı Rebī‘ü’l-evvel’inde dār-ı beḳāya rıḥ-

let eyleyen ‘Abdu’r-raḥmān Efendi’dür ki vilāyet-i Germiyan ’da Şühūd  dimekle 

ma‘hūd olan ḳaṣabadandur. Ṣāḥibü’t-terceme [177b] Aḥmed Efendi daḫı ḳaṣa-

ba-i meẕkūrede pertev-endāz-ı ‘ālem-i şühūd olup ser-çeşme-i feżā’il-i efāżıla 

vürūd ve şühūd-ı ‘udūlle iẟbāt-ı vücūd itdükde ibtidā maḥrūsa-i Burusa ’ya dāḫil 

ve mecālis-i ‘ulemāya vāṣıl olup bir müddet anda ārām u ḳarār ile leṭā’if-i ‘ilm 

ü ‘irfānı ḥā’iz ve kemāl-i istīhāle fā’iz olduḳdan ṣoñra dārü’l-mülk-i İstanbul ’a 

duḫūl ve ‘ulemānuñ birinden mülāzemete vuṣūl bulmış idi. Devr-i medāris-i 

mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl iken biñ otuz 

sekiz Şevvāl’inde Ḫusrev Paşa İmāmı Ḥabīb Efendi  yirine Ṭūṭī Laṭīf Medresesi  

ḫāriciyle talṭīf, ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Pirlepeli-zāde Aḥmed Efendi yirine Beşik-

taş’da vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi’ne teşrīf itdiler. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde 

‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi yirine Dāvūd Paşa Medresesi ile kām-revā, 

sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥamdī Meḥemmed Efendi yirine Ḫādım 

Ḥasan Paşa Medresesi’ne şeref-baḫşā oldılar. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Süleymān 

Efendi yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi’ne ḥaḳīḳ olup ḳırḳ ṭoḳuz Muḥar-

rem’inde Beyāżī Ḥasan Efendi yirine medāris-i Ṣaḥn’uñ birine gelmişler idi. 

Sene-i mezbūre Şevvāl’inde Piyāde Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Bu-

rusa’da Ġāzī Ḫudāvendigār Medresesi  sezāvār görilüp elli Cumāde’l-ūlā’sında 

Ṣadrü’d-dīn-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. 

Elli dört Ṣafer’inde Şeyḫī-zāde Şerīf Meḥemmed Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān 

Medresesi ile tekrīm, elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Taḳıyyü’d-dīn Efendi  yirine 

Ayaṣofıyya-i Ḳadīm Medresesi  ile ta‘ẓīm olınup elli yedi Şa‘bān’ında Mūsā 

Efendi yirine Yeñişehr  ḳażāsına şāyān oldılar. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde 

ma‘zūl ve yirlerine Başmaḳcı-zāde Nūḥ Efendi  mevṣūl oldı. Elli sekiz Cumā-

de’l-ūlā’sında Ṣarı ‘Alī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa ḳażāsı 

‘ināyet olınup sene-i meẕkūre Receb’inde ref‘ olınduḳlarında yirlerine selef-i 

sālifleri Beyāżī Ḥasan Efendi  ḫalef oldı. Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Edrine  pāyesi 

żamīmesiyle Öreke Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  

rıżā-dādeleri olup altmış Receb’inde ‘azl ve yirlerine Merḥabā-zāde Aḥmed 

Efendi  vaṣl olındı. Altmış iki Ramażān’ında Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  

arpalıġı olan Üsküdar  ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet ‘ināyet olınmış idi. Altmış 

üç Şevvāl’inde ‘azl olınup yirleri Raḥmetu’llāh Efendi ’ye arpalıḳ virildi. Altmış 

1 S 191b.
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altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ẞirevī Maḥmūd Efendi  manṣıbı olan Birgi ḳażāsı arpalıḳ 

iḥsān olınup yetmiş Şevvāl’inde arpalıḳları Ebū Sa‘īd-zāde Feyżu’llāh Efendi  

üzerinden Tatarbāzārcıġı ’na tebdīl ve Birgi  ḳażāsı ile Aḥmed Ramażān Efendi  

tebcīl ḳılındı. Biñ yetmiş beş senesi ḫilālinde teslīm-i naḳdīne-i cān ve ‘azm-i 

dārü’l-ḳarār-ı cinān eyledüklerinde Edrineḳapusı  ḫāricinde medfūn ve maḥlūl 

olan arpalıḳlarıyla Kec-1dehān Dāmādı ‘Abdu’llāh Efendi  memnūn oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm ‘ilm ü fażlla mevsūm, ekẟer-i fünūn-ı nāfi‘ada müşā-

rik-i emẟāl, şi‘r ü inşāda vasaṭü’l-ḥāl, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i müfliḥ, der-

vīş-nihād, pāk-i‘tiḳād, merd-i ḳāni‘, edīb-i mütevāżı‘ idi. Beyānī  maḫlaṣı ile 

basīṭce eş‘ārı vardur. Bu ebyāt andan nümūnedārdur:

Naẓm

Ḫam itse n’ola ḳaddini bār-ı ġam-ı dünyā

Heyzüm-keş-i kānūn-ı belādur dil-i şeydā 

Ber virse daḫı naḫl-i emel bāġ-ı hevāda

İrmez ser-i şāḫına anuñ dest-i temennā [178a]

Ve lehu

Çāk çāk eyler ise sīneñi yār incinme

Pāre pāre olıcaḳ ḳādir2 olur kāra ṣadef

Menḳabe

Mervīdür ki cihet-i şi‘riyye mülābesesiyle ibtidā-yı ẓuhūrında Şeyḫü’l-İslām 

Yaḥyā Efendi  merḥūm meclis-i şerīflerine duḫūl idüp ḫāric medresesine vuṣūl 

recā eyleyüp birḳaç def‘a maṭlabı teḫallüf eyler ammā birinde ــ ام  ــ ا   
 3 ام  ــ  vefḳınca ziyāde tażarru‘ u niyāz eyleyüp iz‘āc mertebesine varduḳdaا

bi’l-āḫire merḥūm bu iki beyt ile def‘-i ibrām ve enfīliklerin işmām iderler:

Naẓm

Burnuñla Beyānī  bizi niçün ḳaḳalarsın

Ḫāricde olur dāḫili daḫı yaḳalarsın

1 S 192a.

2 ḳādir H: ḳābil S.

3 “Susmaya zorlamak, istenilen şeyi hasıl eder.”
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Ayaḳda ḳalur mı ne ṣanur sencileyin merd

Bir silsilede Ṣaḥn’ı daḫı mil‘aḳalarsın

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden Tevḳī‘ī Ca‘fer Çelebi Mescid-i Şerīfi ’n cāmi‘ idüp 

veẓā’if-i mertebe ta‘yīn eylemişlerdür.

Şekera’llāhu sa‘yehü’l-cemīl.1 

Naḳīb-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid ‘Abdu’llāh. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de 

tercemesi sebḳ iden Naḳībü’l-eşrāf Anḳaravī Seyyid Meḥemmed Efendi ’nüñ 

nebīre-i vālā-nijādı ya‘nī kerīme-zāde-i pāk-nihādı Seyyid ‘Abdu’llāh Efen-

di’dür. Zamānı ‘ulemāsından temhīd-i muḳaddimāt-ı fünūn ve taḥṣīl-i levā-

zım-ı mefrūż u mesnūn itdükden ṣoñra merci‘-i emāẟil ve mecma‘-ı ḳavābil 

olan Uzun Ḥasan Efendi ’den telemmüẕ ve ḳand-i mu‘ād-ı ifādelerinden te-

leẕẕüẕ eyleyüp ‘ulemānuñ birinden mülāzım ve ba‘ż-ı medārisde müdāreseye 

müdāvim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve ḫāric elliye muntaẓır-ı vuṣūl 

iken biñ elli altı Şevvāl’inde Kefevī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Cezerī Ḳāsım 

Paşa Medresesi  virilüp elli ṭoḳuz Ramażān’ında Ḫˇāce-zāde Seyyid Muṣṭafā 

Efendi  yirine Emre Ḫˇāce Medresesi ’ne taḥrīk olındılar. Altmış Ẕi’l-ḥicce’sinde 

yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında Ḫıṣm-zāde ‘Ab-

dü’l-bāḳī Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr ey-

leyüp altmış iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olınmış idi. 

Altmış üç Ramażān’ında Rodosī Velī Efendi  yirine Maḥmūd Efendi Medrese-

si ’ne mevṣūl, altmış altı Şa‘bān’ında Altıbarmaḳ İbrāhīm Efendi  yirine Sinān 

Paşa Dārü’l-ḥadīẟi ’ne menḳūl, sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Uzun ‘Abdu’llāh 

Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Altmış yedi 

Receb’inde Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi  

iḥsān olınup altmış sekiz Receb’inde yirlerinde mūṣıla-i Süleymāniyye  i‘tibār 

olınmış idi. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Şāmī Yaḥyā Efendi  yirine Baġdād -ı 

bihişt-ābād ḳażāsıyla ber-murād oldılar. Yetmiş Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine 

İmām-zāde Meḥemmed Sa‘dī Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş üç Ṣafer’inde Şāmī 

‘İvaż Efendi  yirine Filibe  ḳażāsı ‘ināyet2 olınup yetmiş dört Muḥarrem’inde 

1 “Allah onun güzel emeklerinin karşılığını versin.”

2 S 192b.
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munfaṣıl ve yirlerine Ser-ḥaddī Muṣṭafā Efendi  nā’il oldı. Bu ḥāl üzere güẕā-

rende-i eyyām u leyāl iken biñ yetmiş beş Ramażān’ında intiḳāl ve rūy-māl-i 

dergāh-ı Ẕü’l-celāl eyledi.

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meẕkūr, ẕevī’l-ḥaseb, seyyid-i ṣaḥīḥü’n-ne-

seb idi.

İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh ibnü’l-mevlā Muṣṭafā. Ānifen tercemesi sebḳ eyleyen 

İmām-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi ’nüñ birāder-i kihteri ‘Abdu’llāh Efen-

di’dür. Rütbe-i isti‘dāda nā’il ve mesned-i dāniş ü dīde vāṣıl olup Şeyḫü’l-İslām 

Yaḥyā Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve semt-i tedrīse ‘azīmet eyleyüp 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ beş Şa‘bān’ında [178b] Uzun Sa‘dī 

Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Medresesi ’ne sa‘īd, elli bir Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Süleymān Efendi yirine ‘Alī Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile ḳadr ü men-

ziletleri mezīd oldı. Elli beş Receb’inde Ḥamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine 

Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān, elli altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Kebīrī Meḥemmed 

Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsına şāyān olmış iken sene-i meẕkūre Şa‘bān’ın-

da ma‘zūl ve yirlerine Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Altmış Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde Pīr Meḥemmed Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsı virilüp altmış bir 

Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl ve yirlerine Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  

vaṣl olındı. Altmış üç Cumāde’l-āḫire’sinde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı 

ġurresi tevḳītiyle selef-i sālifi ‘Abdü’r-raḥīm Efendi yirine Medīne-i Münevve-

re  dāmet bi’l-envāri müsevvere1 ḳażāsı ḥükūmetiyle teşrīf olındılar. Altmış altı 

Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Ḳuṭb İbrāhīm Efendi  ḳāḍī-i Ḥarem-i Resūl 

oldı. Altmış yedi Şevvāl’inde Aḥmed Ramażān Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine 

Üsküdar  ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış idi. Altmış sekiz Şevvāl’inde munfaṣıl ve 

yirlerine Müderris-zāde Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş bir Şevvāl’inde 

Āvāre-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı ‘ināyet olınup yetmiş iki Şev-

vāl’inde ref‘ ve yirlerine Fāżıl Süleymān Efendi  terfī‘ olındı. Biñ yetmiş beş 

senesi ḫilālinde dār-ı fenādan rıḥlet ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ‘azīmet eyledi. Mev-

levī-ḫāne Yeñiḳapusı  ḫāricinde vālidleri cenbinde medfūndur.

1 “Çepeçevre nurlar içinde olmaya devam etsin.”
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Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, ‘ulūm-ı mütedāvilede 

müşārik-i emẟāl, maḫdūm-ı kerīm-i pesendīde-ḫiṣāl idi.

Bahā’ü’d-dīn-zāde Seyyid ‘Abdü’l-mecīd Efendi {Rıfḳī} 

el-Mevlā es-Seyyid ‘Abdü’l-mecīd. Medīne-i Ḳayṣeriyye ’den bedīdār ve 

“Bahā’ü’d-dīn-zāde Efendi” dimekle ḳarīn-i iştihār olmış idi. Diyārı ‘ulemā-

sından taḥṣīl-i ‘ilm ü kemāle ḥüsn-i ihtimām ve devre-i mecālis-i ifādeyi 

ḳarīn-i ḫitām itdükden ṣoñra dārü’l-mülk-i İstanbul ’a ‘azīmet ve kibāruñ bi-

rinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ‘alā-ḥasebi’l-‘āde ḳaṭ‘-ı merāḥil-i ifāde 

iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ üç Ramażān’ında Ḥasan 

Efendi  yirine maḥrūsa-i Edrine ’de ‘Alemü’d-dīn Medresesi  ḫāricine ‘āric ve 

beyne’l-aḳrān şeref-i imtiyāz ile mübtehic olmışlar idi. Ba‘dehu ṭarīḳ-ı ḳażāya 

sülūk eyleyüp Anaṭolı  ḳalem-revinde birḳaç manṣıba ḳāḍī olduḳdan ṣoñra biñ 

elli yedi Şa‘bān’ında Şerḥī Meḥemmed Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine masḳaṭ-ı 

re’si olan Ḳayṣeriyye  ḳażāsı ḥükūmeti erzānī görilüp1 elli sekiz Receb’inde 

munfaṣıl ve yirlerine ‘Abdü’l-vehhāb-zāde Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış iki 

Şa‘bān’ında Seyyid Ṣāliḥ Efendi  yirine ẟāniyen manṣıb-ı sābıḳlarına i‘āde olın-

dılar. Altmış üç Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Üsküdarī Maḥmūd Efendi-zā-

de Seyyid Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Altmış dört Muḥarrem’inde Maġnisa  

pāyesi żamīmesiyle Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  üzerinden Çirmen  ḳażāsı 

arpalıḳ virildi. Altmış altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Dervīş Efendi-zāde Şeyḫ Meḥem-

med Efendi  yirine bi’l-fi‘l Maġnisa  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Altmış 

yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde ‘azl olınup yirleri Kātib-zāde Zeynü’l-‘ābidīn Efendi ’ye 

virildükde ḳabūlden ibā itmekle yine bunlara ibḳā olındı. Sene-i meẕkūre Re-

ceb’inde munfaṣıl ve yirlerine Altıbarmaḳ İbrāhīm Efendi  nā’il oldı. Yetmiş bir 

Ṣafer’inde Teẕkireci ‘Abdu’llāh Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Diyārbekr  ḳażā-

sı ‘ināyet olınup yetmiş iki Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Burusevī Maḥmūd 

[179a] Efendi-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş beş Muḥarrem’in-

de Ṣadrü’d-dīn-zāde Fetḥu’llāh Efendi  üzerinden ẟāniyen Çirmen  ḳażāsı arpa-

lıḳ iḥsān olındı. Bu ḥāl üzere gūşe-güzīn-i ḫumūl ve veẓā’if-i ‘ilm ü ‘ibādete 

meşġūl iken sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ḫākdān-ı fenādan dāmen-keşān ve 

‘īdgāh-ı ervāḥa revān oldı.

1 S 193a.
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Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, selīmü’ṭ-ṭab‘-ı ṣāfī-nihād, 

ḥalīmü’n-nefs-i pāk-i‘tiḳād, pāk-i‘tiḳād, pīr-i mu‘ammer, ṣalāḥ-ı ḥālle muḫam-

mer idi. 

Āẟārlarından Rıfḳī  maḫlaṣı ile eş‘ārları vardur. Bu iki beyt güftārlarındandur:

Naẓm

‘İẕārı üzre göñül ḫaṭṭ-ı müşgfām ister

Feżā-yı Rūm’da gūyā hevā-yı Şām ister

Ẓuhūr-ı ḫaṭṭ-ı ‘iẕārın recā ider göñlüm

O şeb-pere gibi kim nūrı ḳor ẓalām ister

Bosnevī Süleymān Efendi 

el-Mevlā Süleymān. Bosna Sarāyı ’ndan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i ezelīden ik-

tisāb-ı nūr-ı şu‘ūr idüp ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse 

‘āzim olup devr-i medāris ve ‘aḳd-i mecālis iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl 

ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra sālik-i semt-i ḳażā ve mālik-i ezim-

me-i ḥükm ü imżā olmaġın ba‘ż-ı menāṣıb-ı ḳażāda müteṣaddī-i icrā-yı aḥkām 

olmış idi. Biñ elli iki Muḥarrem’inde Maḥmūd Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  

ḳażāsı in‘ām olındı. Elli dört Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Vānī Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ṣarı Mu‘īd Muṣṭafā Efendi  yiri-

ne Belġrad  ḳażāsı virilüp elli yedi Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Nevālī-zā-

de Maḥmūd Efendi  vāṣıl oldı. Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Sincār Mu‘izzü’d-dīn 

Meḥemmed Efendi  yirine Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażāsıyla nā’il-i murād olup 

altmış bir Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Fāżıl Monlā Çelebi  mevṣūl oldı. 

Altmış iki Şa‘bān’ında Medīne-i Münevvere  pāyesi żamīmesiyle Ḥamdī-zāde 

Luṭfu’llāh Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan Bosna ḳażāsı rıżā-dādeleri olmış 

idi. Altmış üç Ramażān’ında ‘azl ve yirlerine Ṭaşkendī-zāde Seyyid Muṣṭafā 

Efendi  vaṣl olındı. Altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yi-

rine ẟāniyen Baġdād-ı dārü’s-selām ḳażāsıyla maḳżiyyü’l-merām1 olup altmış 

altı Şa‘bān’ında ref‘ ve yirlerine Vānī ‘Alī Efendi  terfī‘ olındı. Altmış ṭoḳuz 

Muḥarrem’inde selef-i sālifi Ṣarı Mu‘īd Efendi yirine Filibe  ḳażāsı ḥükūme-

ti tefvīż olınup yetmiş Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Bosnevī ‘Abdu’llāh 

1 S 193b.



894 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş iki Şevvāl’inde Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  

yirine ẟāniyen Bosna ḳażāsı tevcīh olınup yetmiş üç Ramażān’ında munfaṣıl, 

maḳām-ı ḥükūmetlerine Ser-ḥaddī Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Biñ yetmiş beş 

senesi ḫilālinde terk-i ‘alā’iḳ-ı fānī ve ‘azm-i ḥadā’iḳ-ı cāvidānī eylediler.

Mevlānā-yı mezbūr ḥüsn-i ḥālle meşhūr idi.

Ḳaraḳaş Şeyḫ-zāde Muṣliḥü’d-dīn Efendi 

el-Mevlā Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā. Belde-i Ḳayṣeriyye ’den ẓuhūr ve “Ḳaraḳaş 

Şeyḫ-zāde Efendi” dimekle meşhūr olup ‘ulemā-yı ‘aṣr dārü’l-ifādelerine dāḫil 

ve devr-i mecālis ü maḥāfil iderek birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve medā-

ris-i ‘ilmiyyede fünūn-ı nāfi‘aya ḫıdmet eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl 

iken biñ yigirmi ṭoḳuz Muḥarrem’inde Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Sittī 

Ḫātūn Medresesi  ḫāricine ‘āric, sene-i mezbūre1 Şevvāl’inde Ḳulaḳ Ḥācī Efen-

di  yirine Ḥammāmiyye Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Otuz bir 

Ramażān’ında Şems Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i 

sürūr eyleyüp otuz iki Receb’inde Aḫī-zāde Seyyid Aḥmed Efendi  yirine Ḳā-

sım Paşa Medresesi  ile kām-revā olup otuz dört Ṣafer’inde Fażlī Efendi yirine 

[179b] Sinān Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp otuz altı Ramażān’ında 

Ferīdūn Efendi  yirine Pīrī Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Otuz sekiz Ṣafer’inde 

‘Īşī Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān, sene-i meẕkūre Şevvāl’inde 

Bülbül-zāde Emīri Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsına şāyān 

olmışlar idi. Otuz ṭoḳuz Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Ḳadrī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḥabīb Efendi  yirine 

Bosna  ḳażāsı virilüp ḳırḳ dört Receb’inde ‘azl ve yirlerine Muṭī‘ī Meḥemmed 

Efendi  vaṣl olındı. Elli yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine 

Mar‘aş  ḳāḍīsi oldılar. Elli sekiz Receb’inde ‘azl ve yirlerine İmām Meḥemmed 

Efendi  vaṣl olındı. Altmış iki Receb’inde Cellād-zāde ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  yi-

rine Birgi  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup altmış üç Ramażān’ında ma‘zūl ve 

yirlerine Ebu’l-beḳā Eyyūb Efendi  mevṣūl oldı. Altmış altı Cumāde’l-āḫire’sin-

de ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ḳonya  ḳażāsı ‘ināyet olınup altmış yedi Re-

ceb’inde munfaṣıl ve yirlerine Seyyid ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  vāṣıl oldı2. Yetmiş 

1 mezbūre H: meẕkūre S.

2 vāṣıl oldı H: vaṣl olındı S.
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Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṣadrü’d-dīn-zāde Fetḥu’llāh Efendi  yirine Erzenü’r-rūm  ḳażāsı 

müyesser olmış idi. Yetmiş iki Ṣafer’inde ma‘zūl ve yirlerine Kürd ‘Abdü’l-ġanī 

Efendi  mevṣūl oldı. Biñ yetmiş beş senesi ḥudūdında intiḳāl ve ‘ālem-i ervāḥa 

isti‘cāl eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i 

müfliḥ, mü’min ü müteşerri‘, dervīş-nihād u mütevāżi‘ idi.

Şeyḫü’l-İslām Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Emīn Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed Emīn ibnü’l-mevlā Ṣun‘u’llāh . ‘Ulemā-yı 

devlet-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olup 

Ḥaleb  ḳażāsından ma‘zūl iken biñ yigirmi üç1 senesi ḫilālinde cisr-i fenādan 

‘ubūr eyleyen “Ḳara Ṣun‘ī” dimekle ma‘lūm Ṣun‘u’llāh Efendi  merḥūmuñ 

naḫl-i ser-sebz-i çemenzār-ı vücūdı ve serv-i ẟābit-ḳadem-i būstān-ı şühūdı 

Seyyid Meḥemmed Emīn Efendi’dür. Ṭaraf-ı māderden silkü’l-le’āl-i ‘ırḳ-ı 

‘arīḳı Ḥażret-i Emīr ḳuddise sırruhu’l-ḫaṭīr2 rişte-i neseb-i şerīflerine beste ve ol 

dürr-i şāhvār ṣadefçe-i imkān-ı cenāblarına vābestedür. Evvelā vālid-i mācid-

leri himmetiyle ‘ulemā-yı ‘aṣrdan mebādī-i ‘ulūmı taḥṣīl, ba‘dehu ṣadru’l-ifā-

de ‘Azmī-zāde Efendi ’den ‘ulūm-ı ‘āliyeyi tekmīl idüp mānend-i şāhbāz evc-i 

kemāle pervāz ve şehbāl-i himmetle miyān-ı aḳrānda iḥrāz-ı rütbe-i imtiyāz 

itdükden ṣoñra mu‘allim-i cenāb-ı ḫāḳānī ḥakkāk-i cevher-i kān-ı ‘Oẟmān 

Ḫānī ‘Ömer Efendi ḥażretleri cülūsiyye on ‘aded teşrīf ile talṭīf olınduḳlarında 

bunlar biriyle be-kām ve iḥrāz-ı şeref-i mülāzemetle maḳżiyyü’l-merām olup 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz yedi Ṣafer’inde Yayla-zāde Yaḥyā 

Efendi  maḥlūlinden Nişāncı Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup otuz ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Yaḥyā Efendi Medrese-

si ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ eylediler. Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’inde İs-

mā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi ’ne nā’il, 

ḳırḳ üç Ramażān’ında selefleri İsmā‘īl-zāde Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniy-

ye ’nüñ birinde mesned-ārā-yı feżā’il olup ḳırḳ yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥekīm 

İsḥāḳ Dāmādı Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Şāh Sulṭān Medresesi ’ne vāṣıl ol-

mışlar idi. Ḳırḳ sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yi-

1 S 194a.

2 “Çok önemli sırrı mukaddes olsun.”
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rine Ayaṣofıyya-i Kebīr Medresesi ’ne terfī‘, elli Cumāde’l-ūlā’sında selef-i sālif-

leri Şeyḫ-zāde Efendi yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle tevḳī‘ olınup  

elli bir Receb’inde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı 

ḥükūmetiyle ta‘ẓīm ve ḳable’l-‘azl [180a] Edrine  pāyesi irsāliyle tekrīm olın-

dılar. Elli üç Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine İmām-zāde Şeyḫ Meḥem-

med Efendi  mevṣūl oldı. Elli altı Receb’inde üstādü’l-küll Monlā Çelebi  yirine 

Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sin-

de Re’īsü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  maḥlūlinden Mıṣr -ı Ḳāhire  ḳażā-

sına menḳūl ve yirlerine Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. Elli yedi 

Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Raḥmetu’llāh Efendi  vāṣıl oldı. Elli ṭoḳuz Re-

ceb’inde Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  yirine İstanbul  ḳāḍīsi olup altmış 

Şa‘bān’ında ma‘zūl olduḳlarında Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  ḳāḍī-i İstanbul oldı. 

Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

üzerinden Güzelḥiṣār  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Altmış üç Ṣafer’inde selef-i sālifle-

ri Ḳudsī-zāde Efendi üzerinden Toḳat  ḳażāsına tebdīl ve Güzelḥiṣār ḳażāsıyla 

Muṣṭaliḥ-zāde Meḥemmed Efendi  tebcīl ḳılındı. Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

ḫalef-i sālifleri İmām-zāde Efendi def‘a-i ẟāniyesi1 yirine Anaṭolı  ṣadāreti ihsān 

olınduḳda arpalıḳları seleflerine virildi. Altmış beş Şevvāl’inde müteḳā‘id ve 

yirlerine2 Anḳaravī Es‘ad Efendi  müteṣā‘id olduḳda ḫalefleri mutaṣarrıf olduġı 

ẞire  ḳażāsı żamīme-i revātibleri ḳılındı. Altmış yedi Şa‘bān’ında Bolevī Muṣṭafā 

Efendi  yirine ṣadr-ı Rūm  ve vāṣıl-ı müntehā-yı merūm olup arpalıḳları olan 

ẞire  ḳażāsına ber-vech-i mevleviyyet Saḳız  ḳāḍīsi Sa‘dī-zāde Seyyid Hibetu’llāh 

Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. 

Altmış sekiz Receb’inde ma‘zūl ve yirleriyle Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi  

nā’ilü’l-me’mūl olup bunlara ḫalefleri üzerinden Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları 

arpalıḳ virildi. Yetmiş bir Receb’inde ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen 

mesned-ārā-yı ṣadr-ı Rūm olduḳlarında arpalıḳları seleflerine virildi. Yetmiş 

iki Cumāde’l-āḫire’sinde Esīrī Meḥemmed Efendi  yirine meşīḫat-ı İslāmiyye’ye 

menḳūl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  mevṣūl oldı. 

İttifāḳāt-ı ġarībedendür ki “ketebetü’l-faḳīr Meḥemmedü’l-emīn”3 lafẓı tārīḫ-i 

naṣbları vāḳi‘ olmış idi. Yetmiş üç Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl ve yirlerine rev-

naḳ-efzā-yı ṣadr-ı Rūm ḫalefleri Minḳārī-zāde Efendi menḳūl, anlaruñ yirine 

1 ẟāniyesi H: rābi‘ası S.

2 S 194b.

כ ا  ا 3
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‘Abdü’l-ḳādir Efendi  mevṣūl oldı. Bunlara ‘Abdü’l-ḳādir Efendi üzerinden ẟā-

niyen Ṭırnova ma‘a Ṣaḥrā ḳażāları arpalıḳ virilüp Beşiktaş ’da vāḳi‘ yalılarında 

inzivā ile me’mūr oldılar. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ yet-

miş altı Muḥarremü’l-ḥarām’ında1 ber-feḥvā-yı 2﴾َــאٌب ٍ ِכ ــ َ ِ أَ ّ ــُכ ِ ﴿ rūh-ı şerīfin 

cenāb-ı Rabb-i Kerīm ü Raḥīm ve münādī-i 3﴾ ــ ِ ِ ُ﴾ye 4’﴿اْر ــ ِ َ ْ ُ ْ ُ ا ــ ْ ــא ا َ ُ ﴿أَ
teslīm idüp bisāṭ-ı feżā’il ve simāṭ-ı fevāżılı ber-maġzā-yı 5﴾ ِ ُــ ُכ ْ ِ  ِ ّ ِ ــ ِّ ِّ ا ــ َ  ﴿َכ

maṭvī ve taḥt-ı revān tābūt ile ‘āzim-i dār-ı uḫrevī olduḳda Üsküdar ’da Hüdāyī 

Maḥmūd Efendi  merḥūm civārında defīn-i ḫāk-i ‘ıṭrnāk oldı. Maḥlūl olan 

arpalıḳları ẟāniyen ‘Abdü’l-ḳādir Efendi’ye revā görildi. 

Mevlānā-yı merḥūm gevher-i silkü’l-le’āl-i maḫādīm-i Rūm, ġavvāṣ-ı 

biḥār-ı ‘ulūm u ma‘ārif, ḥakkāk-i cevāhir-i leṭā’if ü ẓarā’if, ḥā’iz-i feżā’il-i ḥaseb 

ü neseb, fā’iz-i meḥāsin-i mevrūẟ u mükteseb, ḥasenü’l-aḫlāḳ, ṭayyibü’l-a‘rāḳ, 

pīr-i nūrānī-i mu‘ammer, vücūd-ı pāki ṣalāḥ u nezāhetle muḫammer idi.

Şu‘ayb-zāde ‘Abdu’llāh Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’llāh. Ānifen tercemesi sebḳ iden Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efen-

di  merḥūmuñ maḫdūm-ı ercmendi ‘Abdu’llāh Efendi’dür. Dārü’s-salṭanati’l-‘a-

liyye  maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’den bedīdār ve terbiyet-i üstād ile nihāl-i is-

tihāli girān-bār olup miẟāl-i naḫl-i [180b] ser-efrāz-ı çemen berg ü bār-ı ma‘ārif 

ile müzeyyen olduḳda hevā-yı ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳ ile cilve-nümā-yı ḥareket ve 

‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ‘alā-ḥasebi’l-‘ā-

de ḳaṭ‘-ı medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe6 medreseye mevṣūl ve andan daḫı 

ma‘zūl iken biñ altmış dört Şa‘bān’ında Mandāl Aḥmed Efendi  yirine Bālī Paşa 

Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, altmış yedi Receb’inde yirlerinde ḥareket i‘tibārı 

sene-i meẕkūre7 Şa‘bān’ında yirlerinde dāḫil i‘tibārları sezā görilmiş idi. Bu ḥāl 

üzere ‘ilm ü ‘ibādete müştaġil iken biñ yetmiş altı Muḥarrem’inde binā-yı vü-

cūdı mütezelzil ve ẓıll-ı seri‘ü’s-siyer-i ḥayātı zā’il oldı. 

1 Muḥarremü’l-ḥarām’ında H: Muḥarrem’inde S.

2 Kur’ân-ı Kerîm, Ra‘d Sûresi, 13/38, “Her müddetin (yazıldığı) bir kitap vardır.”

3 Kur’ân-ı Kerîm, Fecr Sûresi 89/28, ﴾ً ــ ِ
ْ  ً ــ َ

ِ ــِכ َرا ِّ َــ َر ــ ِإ ِ ِ  Sen O’ndan hoşnut, O da senden“ ﴿اْر

hoşnut olarak Rabbine dön.”

4 Kur’ân-ı Kerîm, Fecr Sûresi, 89/27-28, “Huzura kavuşmuş nefis.”

5 Kur’ân-ı Kerîm, Enbiyâ Sûresi, 21/104, “Yazılı kâğıtların tomarını dürer gibi …”

6 aḳçe H: -S.

7 meẕkūre H: mezbūre S.
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Merḥūm-ı merḳūm maḫdūm-ı mekrümet-rüsūm, şāb-ı ‘ālim ü fāżıl, nihāl-i 

nev-ber-i feżā’il1 idi.

Mūsā-zāde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-ḥalīm ibnü’l-mevlā Mūsā. Ānifen tercemesi nigāşte-i ḳa-

lem-i ‘ācizānemüz olan Celeb Mūsā Efendi ’nüñ maḫdūm-ı dil-bendi ve fer-

zend-i ḫıredmendi ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi’dür. Ṭaleb-i ‘ilm ü ‘irfān ile kesb-i 

vecāhet ü şān idüp ‘ulemā-yı zamānenüñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve 

semt-i tedrīse ‘azīmet itdükde ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ altmış üç Cumāde’l-ūlā’sında İlyās Dede-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Ḳoġacı Dede Medresesi virilmiş idi.  Altmış dört Şa‘bān’ında yirlerinde 

dāḫil i‘tibār olınup altmış beş Ramażān’ında Ḳonevī Meḥemmed Efendi  yirine 

Temürḳapu ’da Aḥmed Paşa Medresesi  ile be-kām, altmış altı Şa‘bān’ında Kirli 

Maḥmūd-zāde Aḥmed Efendi  yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  in‘ām olındı. 

Altmış yedi Receb’inde Kefevī Ḥüseyn Efendi  yirine Edrineḳapusı Mihrümā-

hı ’na ḳadem-nihāde olup altmış sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Berber-zāde ‘Ab-

dü’r-raḥīm Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi i‘ṭā,   yetmiş Ṣafer’inde Neffātī 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine irtiḳā eylemişler 

idi. Yetmiş bir Şa‘bān’ında Öreke-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān 

Medresesi  iḥsān, yetmiş dört Cumāde’l-āḫire’sinde Ḥācī-zāde Muṣṭafā Efendi  

yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi ’ne şāyān oldılar. Sene-i mezbūre Receb’inde 

Mīrzā Meḥemmed Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i 

‘izz ü rif‘at eyleyüp yetmiş beş Muḥarrem’inde Hevāyī-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  yirine Maġnisa  ḳażāsı ‘ināyet olınmış idi. Yetmiş altı Rebī‘ü’l-evvel’inde 

ḫaber-i fevti vāṣıl olmaġla manṣıb-ı maḥlūle Seyrek-zāde Ḥāfıẓı Muṣṭafā Efen-

di  nā’il oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr ḥüsn-i ḫulḳ ile meşhūr, ṣāfī-derūn, maḫdūm-ı mekā-

rim-nümūn idi. 

Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi {Yetīmī} 

el-Mevlā es-Seyyid Meḥemmed ibnü’s-Seyyid Meḥemmed Hāşimī. Terce-

1 S 195a.
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mesi Teẕkiretü’ş-şu‘arā ’da1 masṭūr olup ḳırḳdan munfaṣıl iken elf-i kāmil ḥudū-

dında cisr-i fenādan ‘ubūr ve menzil-i beḳāda ḥużūr eyleyen Üsküdarī Hāşimī 

Meḥemmed Efendi ’nüñ ferzend-i fürūzende-aḫteridür. Medīne-i Üsküdar’da 

ḳaṣab-pūş-ı vücūd ve “Hāşimī-zāde” dimekle ma‘rūf u ma‘hūd olmış idi. 

Taḥṣīl-i ‘ulūm ve tekmīl-i levāzım-ı manṭūḳ u mefhūm eyleyüp ba‘ż-ı kibārdan 

mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ 

ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḫandān Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi virilüp 

 ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Efḍaliyye Medresesi ’ne 

taḥrīk olınup elli bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥācī Yūsuf-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Ġażanfer Aġa Medresesi  ile be-kām, elli iki Ẕi’l-ḥicce’sinde Uzun Ḥasan Efen-

di  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām itmişler idi. Elli üç Ṣafer’inde 

Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsıyla ber-murād olup [181a] 
elli dört Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Başmaḳcı-zāde Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Elli yedi Şa‘bān’ında selef-i sālifi Ḫandān Efendi2 yirine 

Maġnisa  ḳażāsı tevcīh olınup elli sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azl ve yirlerine İp-

likci ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  vaṣl olındı. Altmış Şa‘bān’ında Medīne-i Münevve-

re  pāyesi żamīmesiyle selef-i sālifi ‘Abdu’llāh Efendi  yirine masḳaṭ-ı re’si olan 

Üsküdar  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olındı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İzmir  

ḳāḍīsi Semīn Velī Efendi  yirine İzmir ḳażāsına naḳl ve yirlerine selefleri Velī 

Efendi vaṣl olındı. Altmış bir Şa‘bān’ında ref‘ ve yirlerine Ḥasan Paşa-zāde 

‘Abdü’l-bāḳī Efendi  terfī‘ olındı. Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Burusa  pāyesi 

żamīmesiyle Bahāyī Birāderi Yaḥyā Efendi  yirine ẟāniyen İzmir  ḳażāsı rıżā-dā-

deleri olmış idi. Altmış beş Ramażān’ında ‘azl olınup yirleri Āvāre-zāde Mes‘ūd 

Efendi ’ye virildükde ḳabūl itmemegin māh-ı Şevvāl’de ẟāniyen selef-i sālifle-

ri Merḥabā-zāde Efendi ḫalef oldı. Altmış yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde Şu‘ayb-zāde 

İbrāhīm Efendi  üzerinden Edremid  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olınup altmış sekiz 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘İzzetī Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine bi’l-fi‘l maḥrūsa-i Bu-

rusa ḳażāsında ḥākim ve revnaḳ-efzā-yı mecālis ü maḥākim olduḳlarında ar-

palıḳları Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi ’ye virildi. Altmış ṭoḳuz Ṣafer’inde 

munfaṣıl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine Şāmī Nu‘mān Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş 

1 Burada kastedilen eser ya Riyâzî’nin Riyâzü’ş-şu‘arâ’sı veya Zehrimârzâde Rızâ’nın Tezkiretü’ş-şu‘arâ’sıdır. 

Zira Üsküdarlı Hâşimî’den bahseden en eski iki kaynak yukarıda zikredilenlerdir. Bkz. Açıkgöz, agt, s. 

261; Zavotcu, age, s. 173.

2 S 195b.
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üç Muḥarrem’inde Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi def‘a-i ẟāniyesi yirine Ġa-

laṭa  ḳażāsı tefvīż olınup sene-i mezbūre Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine selef-i 

sālifleri Yaḥyā Efendi mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken 

biñ yetmiş altı senesi ḫilālinde irtiḥāl ve dārü’l-ünse isti‘cāl eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, pīr-i mu‘ammer, ṣalāḥ-ı 

ḥālle muḫammer idi. 

Āẟārlarından Yetīmī  maḫlaṣı ile Türkī eş‘ārı vardur. Bu birḳaç beyt andan 

nümūnedārdur:

Şi‘r

Mey-ḫānedeki neşve ne cāmuñ ne Cem’üñdür

Bir sāki-i şīrīn-dehen ü ġonçe-femüñdür

Ey bülbül-i şūrīde-i gülzār-ı maḥabbet

Āşüfte iden gülleri ḥüsn-i naġamuñdur 

Kuḥl itmegiçün dīde-i cāna gice gündüz

Dil muntaẓır-ı maḳdem-i ḫāk-i ḳademüñdür

Neşve bulamam cām-ı sürūrında sipihrüñ

Ser-mest iden ‘āşıḳı ṣahbā-yı ġamuñdur

Bī-çāre Yetīmī’yi iden vālih ü ḥayrān

Geh luṭf u gehī şīve vü gāhī sitemüñdür 

‘Abdü’l-muṭṭalib Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-muṭṭalib. Ḳaraman  Yeñişehri ’ndendür. Burc-ı sarāy-ı 

‘ademden meclis-i şühūda vaż‘-ı ḳadem ḳılup muḳaddimāt-ı ‘ulūmı temhīd ve 

mebānī-i fünūn-ı sıḥḥat-ı rüsūmı iḥkām u teşyīd itdükden ṣoñra Şeyḫü’l-İslām 

Ebū Sa‘īd Efendi  āsitānesine ittiṣāl ile ḫıdmetlerinden iḥrāz-ı şeref-i mülāze-

metle nā’il-i evvelīn-i āmāl olup maḫdūm-ı mükerremleri Feyżu’llāh Efendi ’ye 

mu‘allim ü mürebbī ta‘yīn olınmış idi. Ḳānūn-ı ḫˇācegān-ı maḫādīm ü mu‘al-

limān-ı Arisṭo-tefhīm üzere idrārāt iḥsānıyla ser-efrāz olduḳdan ṣoñra devr-i 



901Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ elli dört 

Ṣafer’inde Baḥẟī-zāde Dāmādı ‘Ömer Efendi  yirine Ḥammāmiyye Medresesi  

ile be-kām olmışlar idi. Elli yedi Şa‘bān’ında Bosnevī ‘Abdü’r1-raḥīm Efendi  

yirine Orḫaniyye-i İzniḳ Medresesi ’ne taḥrīk olınup altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

‘Işḳī Ḥasan Efendi  yirine Merdümiyye Medresesi  virilmiş idi. Altmış bir Re-

ceb’inde Çāvuş-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne müderris 

olup [181b] altmış iki Muḥarrem’inde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olınup 

sene-i mezbūre Şa‘bān’ında Ḥalebī Meḥemmed Efendi  yirine Sinān Paşa Dā-

rü’l-ḥadīẟi ’ne menḳūl, altmış altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde Altıbarmaḳ İbrāhīm Efen-

di  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Sene-i meẕkūre 

Şevvāl’inde Ḳabaḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi ’n 

cāygāh eyleyüp altmış sekiz Ṣafer’inde İlāhī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görildi. Sene-i meẕkūre Receb’inde selefi 

İlāhī-zāde Efendi yirine Edrine Selīmiyyesi ’ne gönderilüp yetmiş Receb’inde 

Mekke -i Mükerreme  pāyesiyle teḳā‘üd iḫtiyār idüp Yalaḳ-ābād  ḳażāsı żamī-

me-i revātibleri ḳılınmış idi. ‘İlm ü ‘ibādete iştiġāl üzre iken biñ yetmiş altı 

senesi ḫilālinde intiḳāl ve dārü’n-na‘īme irtiḥāl eyleyüp Edrineḳapusı  ḫāricinde 

Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olındı. 

Mevlānā-yı meẕkūr ḥüsn-i ḥālle meşhūr, ‘ilm ü fażlda vasaṭü’l-ḥāl, fünūn-ı 

nāfi‘ada müşārik-i emẟāl, veżā’if-i ‘ilm ü ‘ibādete şedīdü’l-i‘tinā, mütemaḥḥıż-ı 

umūr-ı ‘uḳbā, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i müfliḥ idi.

Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Mu‘i’zzü’d-dīn Meḥemmed. Gürciyyü’l-aṣldur. Ṭabaḳa-i Sulṭān 

Aḥmed Ḫān-ı Evvel ’de tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de masṭūr olan Ḥekīm-i Gīlānī, 

mezbūrı vālidesiyle iştirā eyleyüp vālidesini teserrī itmekle rebībi olmış idi. 

Taḥṣīl-i ser-māye-i ‘ilm ü ‘irfān ve tekmīl-i cins-i rā’ic-i dāniş ü iẕ‘ān itdükden 

ṣoñra ba‘ż-ı ‘ulemādan mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medrese-

den ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken sālik-i semt-i ḳażā olmaġla Rūmili  

ḳalem-revinde birḳaç manṣıba ḳāḍī olmış idi. Biñ elli iki Şevvāl’inde Ya‘ḳūb 

Efendi yirine Ṣofya  ḳażāsı sezā görilüp elli üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṣofya vālīsi olan 

1 S 196a.



902 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

Fā’iḳ Paşa  birḳaç kimesneyi bilā-iẕn-i şer‘ī ṣalb idüp ba‘de’s-siyāset ḳāḍī efendi-

den ḥüccet ṭalebiyle ibrām ve cefā itdükde bunlar daḫı altı günde īlġār ile İs-

tanbul ’a gelüp rikāb-ı hümāyūna aḥvālini ‘arż itmekle Fā’iḳ Paşa āsitāne-i sa‘ā-

dete iḥżār olınup ḥużūr-ı hümāyūnda ḳāḍī efendi ile murāfa‘adan ṣoñra cezāsı 

virilüp ḳatl olınmaġla ṣāḥibü’t-terceme ḳāḍī efendi ḥaḳḳında iltifāt-ı şehriyārī 

ẓuhūr eyleyüp Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Filibe  ḳażāsına menḳūl ve 

yirlerine Süleymān Efendi mevṣūl oldı. Elli dört Rebī‘ü’l-āḫir’inde ḫalefleri 

Ḳara Süleymān Efendi  yirine ẟāniyen manṣıb-ı sābıḳlarına i‘āde olınup yirle-

rinde selefleri Süleymān Efendi ḳarār-dāde oldı. Elli beş Cumāde’l-ūlā’sında 

‘azl ve yirlerine Ḥāfıẓ Ḳudsī Seyyid Aḥmed Efendi  vaṣl olındı. Elli sekiz Cumā-

de’l-āḫire’sinde Bāyezīd Efendi  maḥlūlinden Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażāsıyla 

ber-murād olup elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Bosnevī Süleymān 

Efendi 1 vāṣıl oldı. Altmış bir Rebī‘ü’l-āḫir’inde İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  

yirine Maġnisa  ḳāḍīsi olmışlar idi. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirle-

rine Üsküdar  ḳāḍīsi Aḥmed Ramażān Efendi  menḳūl olduḳda anlaruñ yirleri 

Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi ’ye arpalıḳ virildi. Altmış üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen Ṣofya ḳażāsı tevcīh olınup 

altmış dört Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine Ṣāliḥ Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed 

Efendi  vaṣl olındı. Altmış altı Ṣafer’inde ḫalefleri yirine ḳażā-yı meẕḳura ḥākim 

oldılar. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl olınup yirleri Ḳızıḳlı Meḥemmed 

Efendi ’ye virildi. Altmış ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Kürd ‘Abdü’l-ġanī Efendi  

yirine ḫāmisen ḳażā-yı mezbūr ḥükūmeti tefvīż olınup yetmiş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

munfaṣıl ve yirlerine ẟāniyen Ṣaḥḥāf Şeyḫ-[182a] zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  vāṣıl 

oldı. Yetmiş dört Receb’inde Burusevī Receb-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  

yirine sādisen ḳażā-yı merḳūm tevcīh olınmış idi. Yetmiş altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

ḫaber-i fevti vāṣıl ve manṣıb-ı maḥlūle ẟāliẟen ḫalef-i sālifi ‘Abdü’l-bāḳī Efendi 

nā’il oldı.

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, pīr-i mu‘ammer, ṣalāḥ-ı 

ḥālle muḫammer idi. “Sincār Mu‘izzü’d-dīn Efendi ” dimekle meşhūr ve bu 

‘unvānla zebān-zed-i cumhūr olmış idi. 

1 S 196b.
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Menḳabe1

Sebebi budur ki efendisi mūmā ileyh Ḥekīm-i Gīlānī  bir māldār kimesne 

olmaġla vāfir ġılmān alup ruḳ‘alara Ṭūs  ve Tebrīz  ve Mardin  ve Baġdād  ve 

Hemedān  emẟāli bilād esāmīsin yazup ol ḳur‘aları tevzī‘ iderdi. Her ġulāmuñ 

alduġı kāġıdı bulınan ism-i beled ile ol ġulām müsemmā olurmış. Bu ṭarīḳle 

ṣāḥibü’t-terceme Sincār  ruḳ‘asın almaġla ismi Sincār olmış.

Şeyḫ Baba Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Ḫalīl. ‘Ulemā-yı 

devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede ẕikr olınan Şeyḫ 

Baba Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi Meḥemmed Efen-

di’dür. Taḥṣīl-i feżā’il-i ‘ilmiyyeye beẕl-i ictihād ve i‘dād-ı meleke-i isti‘dād eyleyüp 

‘ulemā-yı ‘aṣrınuñ birinden mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i medāris-i 

mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz altı Ramażān’ında Ḥācī 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi yirine maḥrūsa-i Edrine ’de Şeyḫī Çelebi Medresesi  ḫāri-

ciyle kām-revā, ḳırḳ dört Şa‘bān’ında Rodosī-zāde İbrāhīm Efendi  yirine maḥrū-

sa-i merḳūmede İbrāhīm Paşa Medresesi  i‘ṭā olındı. Ḳırḳ beş Şa‘bān’ında selef-i 

İbrāhīm Efendi yirine Emīniyye Medresesi  vririlüp elli üç Ṣafer’inde selef-i sālifleri 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi yirine yirine Cāmi‘-i ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup elli yedi 

Şa‘bān’ında Debbāġ-zāde Ḥüseyn Efendi  yirine Ḥalebiyye Medresesi ’nde ferş-i sec-

cāde-i dirāset eylemişler idi. Elli ṭoḳuz Muḥarrem’inde Tācü’d-dīn-zāde ‘Alī Efendi  

yirine Üçşerefeli Medresesi ’ne vuṣūl bulup altmış üç Şa‘bān’ında yirlerinde Ṣaḥn 

pāyesi i‘tibār olınup altmış beş Şevvāl’inde ‘İvaż Efendi  yirine maḥrūsa-i mezbūre 

Dārü’l-ḥadīẟi ile nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Altmış sekiz2 Cumāde’l-āḫire’sinde yetmiş 

Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla teşrīf olınup yetmiş bir Muḥarrem’inde munfaṣıl 

ve yirlerine Fennī Yūsuf Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş beş Receb’inde Merḥabā-zāde 

Aḥmed Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Eyyūb ḳażāsı na manṣūb ḳılınup yetmiş altı 

Cumāde’l-ūlā’sında sinīn-i ‘ömri ḳarīn-i ḫitām ve ‘ālem-i ‘uḳbāya ḫırām eyleyüp 

Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olınup manṣıb-ı 

maḥlūl Çıracı-zāde Meḥemmed Efendi ’ye in‘ām olındı.

1 Menḳabe S: -H.

2 S 197a.
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Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, keẟīrü’t-tevāẓu‘, pīr-i 

edīb-i mütevāżi‘ idi.

Bustān-zāde Aḥmed Efendi [Sāriḳu’n-nücūm] 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā Yaḥyā. Ṣudūr-ı devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı 

Rābi‘ ’den tercemesi bu cerīdede sebḳ iden Bustān-zāde Yaḥyā Efendi  merḥū-

muñ şāḫ-ı şecere-i vücūdı ve maġz-ı ẟemere-i ẕāt-ı mes‘ūdı Aḥmed Efendi’dür. 

Nihāl-i istīhāli ḫaṭīre-i ‘ilm ü ‘irfāndan keşīde-bālā ve livā-yı fehm ü iẕ‘ānı him-

meti gibi vālā olmaġın şeb-i taḥṣīl ü tekmīlde ihtidā necm-i ‘ulūm-ı me‘ānī-i 

mersūm ile ber-feḥvā-yı 1﴾وَن ُ ــ َ ْ َ  ْ ــ ُ  ِ ــ ْ א ِ -sālik-i şāh-rāh-ı ‘ilm-i sa‘ā ﴿َو

det-maḳrūn olduḳda ḳuṭb-ı felek-i feżā’il, miḥver-i meḥāsin-i şemā’il, ‘amm-ı 

büzürgvārı Meḥemmed Efendi’nüñ neyyir-i a‘ẓam-ı cenāb-ı efḫamlarından 

istifāde-i [182b] şeref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı ‘ilme sevḳ-ı rāḥile-i ‘azīmet ḳılup 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz iki Receb’inde Teẕkireci Aḥmed 

Efendi  yirine Pervīz Efendi Medresesi  ḫāricine ‘āric, otuz dört Ṣafer’inde selefi 

yirine Zāl Paşa Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmışlar idi. Otuz sekiz Re-

bī‘ü’l-āḫir’inde Ṣadr-ı A‘ẓam Ḫusrev Paşa  medreselerin kendü imāmı Muṣṭafā 

Efendi’ye virüp bunlar ṣıfru’l-yed ma‘zūl ḳaldılar. Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında 

Ḳıyāmī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  ile kām-revā 

olup otuz ṭoḳuz Receb’inde ẞānī İbrāhīm Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı 

Medresesi  erzānī görilüp ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Şāriḥü’l-Menār ‘Abdü’l-ḥalīm 

Efendi  taḥillesi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine i‘tilā itmişler idi. Ḳırḳ iki 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḥamīdī Şeyḫ-zāde Aḥmed Efendi  yirine Sinān Paşa Dā-

rü’l-ḥadīẟi ’ne revnaḳ-baḫşā, ḳırḳ dört Cumāde’l-āḫire’sinde Baldır-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar Vālidesi Medresesi ’ne zīnet-efzā oldılar. Elli 

Cumāde’l-ūlā’sında Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Medāris-i Süleymā-

niyye ’nüñ birine terfī‘, elli iki Şa‘bān’ında Sa‘dī-zāde Seyfu’llāh Efendi  yiri-

ne Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmetiyle tevḳī‘ olındılar. Elli dört Ṣafer’inde ma‘zūl ve 

yirlerine Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli beş Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām 

ḳażāsıyla ikrām olınup elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde munfaṣıl ve yirlerine Re’ī-

sü’l-eṭibbā Zeynü’l-‘ābidīn Efendi  vāṣıl oldı. Elli yedi Şa‘bān’ında selef-i sālifi 

Seyfu’llāh Efendi yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsında ḥākim ve murā‘ī-i ḳavānīn ü 

1 Kur’ân-ı Kerîm, Nahl Sûresi, 16/16, “Onlar, yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.”
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merāsim oldı. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl ve yirlerine ‘Uşşāḳī-zāde ‘Ab-

dü’r-raḥīm Efendi 1 vaṣl olındı. Altmış Ramażān’ında selef-i sālifi Ḥasan Efen-

di-zāde yirine Şām-ı dārü’s-selām  ḳażāsı in‘ām olınup2 altmış bir Şa‘bān’ında 

ref‘ ve yirlerine Kirli Ḫānım-zāde Ḥasan Efendi  terfī‘ olındı. Altmış üç Ra-

mażān’ında Edrine  pāyesiyle ta‘ẓīm ve Menteş-zāde Aḥmed Efendi  üzerinden 

Vize  ma‘a Sarāy  ḳażāsı arpalıḳlarıyla tekrīm olınup altmış yedi Receb’inde 

İstanbul  pāyesi żamīmesiyle tevḳīr olındılar. Altmış sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde 

Bāḳī-zāde Es‘ad Efendi  yirine ẟāniyen Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsı rıżā-dāde-

leri olmış idi. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine ‘Abdü’l-ḥalīm 

Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş altı Cumāde’l-ūlā’sında necm-i ḥayātı ġārib ü āfil3 

ve rūḥ-ı revānı dārü’l-ünse vāṣıl oldı. Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī 

Zāviyesi  civārında ecdād-ı ‘iẓāmı cenbinde defn olındı. 

Mevlānā-yı merḥūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, fünūn-ı mütedāvilede mā-

hir bi-taḫṣīṣ lisān-ı Fārsī’de daḫı aḳrānı nādir idi.

Mervīdür ki ṭavīlü’l-ḳame ve reẟyi’l-hey’et olup “Sāriḳu’n-nücūm” laḳabıy-

la mevsūm olmaġın Rodosī Velī Efendi mecmū‘a-i evṣāfına bu gūne muḳarreẓ 

olmış idi:

Beyt

Zīr-i destüñde zebūn olmış iken bunca nücūm

Ne ‘aceb nekbet-i bī-kevkeb olursuñ maḫdūm

Bāḳī-zāde Es‘ad Efendi {Fā’izī} 

el-Mevlā Es‘ad ibnü’l-mevlā ‘Abdu’r-raḥmān . Ṭabaḳa-i Sulṭān Murād 

Ḫān-ı Rābī‘ vefeyātından reste-i naḫlistān-ı suṭūr ve tercemesi bu cerīdede 

masṭūr olan Bāḳī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi merḥūmuñ  maḫdūm-ı mes‘ū-

dı ve şāḫ-ı devḥa-i vücūdı Es‘ad Efendi’dür. Biñ yigirmi beş tārīḫinde nihāl-i 

gül gibi ḫırāmān-ı gülistān-ı vücūd ve revnaḳ-efzā-yı bustān-sarāy-ı [183a] 
şühūd olduḳdan ṣoñra vāṣıl-ı ser-menzil-i isti‘dād ve bāliġ-i mebāliġ-i ‘aḳl-ı 

müstefād olup Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı 

sa‘ādet-refīḳ-ı tedrīse ‘āzīm olmaġla ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ elli 

1 S 197b.

2 olınup S: olındı H.

3 āfil  S: dāḫil H.
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Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Ḥācī Ḥasan-zāde Medresesi 

ḫāricine ‘āric, elli dört Ṣafer’inde Ḥamdī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḥasan Efendi Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic oldılar. Elli beş Receb’inde Bo-

levī Muṣṭafā Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup1 elli yedi 

Muḥarrem’inde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olınup elli sekiz Muḥarrem’in-

de ‘Abdü’r-raḥīm-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birin-

de ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itdiler. Elli ṭoḳuz Receb’inde Mu‘īd Aḥmed 

Efendi Birāder-zādesi Aḥmed Efendi  yirine Üsküdar Mihrümāhı ’na sāye ṣalup 

altmış bir Şa‘bān’ında Seyyid ‘Abdü’s-settār Muṣṭafā Efendi  yirine Ebā Eyyūb-i 

Enṣārī Medresesi  ile tekrīm, altmış üç Ramażān’ında ‘İzzetī Şeyḫ Meḥemmed 

Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ biriyle ta‘ẓīm olınmışlar idi. Alt-

mış altı Cumāde’l-āḫire’sinde Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsı 

ḥükūmeti tefvīż olınup sene-i meẕkūre Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Kec-

dehān Dāmādı ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl olduḳda2 bunlara ḫalefleri üzerinden 

Keşān  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Altmış yedi Receb’inde Ḫˇāce Fesād-zāde Seyyid 

Aḥmed Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsıyla ikrām olınup arpalıḳları 

Menteş-zāde Aḥmed Efendi ’ye virildi. Altmış sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde mun-

faṣıl ve yirlerine ẟāniyen Bustān-zāde Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş bir Ṣa-

fer’inde Ca‘fer-zāde ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsı ‘ināyet 

olındı. Yetmiş iki Ṣafer’inde ‘azl ve yirlerine Ḥālıcı-zāde Aḥmed Efendi  vaṣl 

olındı. Yetmiş üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  üzerinden 

Yeñice-i Ḳaraṣu  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Yetmiş beş Ṣafer’inde Baḥẟī-zāde Dāmādı 

‘Ömer Efendi  yirine Edrine  ḳażāsı mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü imżāları ḳılınup 

arpalıḳları seleflerine virildi. Yetmiş altı Ṣafer’inde müteḳā‘id ve yirlerine ‘Ab-

dü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id oldı. Sene-i mezbūre Cumā-

de’l-āḫire’sinde ḥaṭā’ir-i ḳudse irtiḥāl idüp cedd-i emcedleri Nişāncı Paşa Cā-

mi‘-i Şerīfi  ḥareminde maṭmūre-nişīn-i zīr-i zemīn oldılar.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı ma‘ālī-rüsūm, ḥasenü’l-aḫlāḳ, ṭayyi-

bü’l-‘arāḳ, saḫī vü kerīm, mütevāżi‘ ü besīm, ḫoş-ṭab‘ u ḫoş-ṣoḥbet, mā’il-i 

vaḳār u ḥaşmet idi.

Āẟārlarından Fā’izī  maḫlaṣı ile eş‘ārları vardur. Bu iki beyt andan nümūne-

dārdur: 

1 olup H: -S.

2 S 198a.
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Naẓm

Cān teşne-i zülāl-i leb-i la‘l-i yārdur

Dil mübtelā-yı ṭurre-i zülf-i nigārdur

Ḥayrān iden ġubār-ı ḫaṭuñdur bizi şehā

Yoḫsa ruḫında ḫāl ü ḫadüñ āşkārdur 

‘İṣmetī Meḥemmed Efendi {‘İṣmetī}  

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ1 Fażlu’llāh ibnü’l-mevlā el-‘ālim 

Meḥemmed el-Birgivī. Devlet-i ẟāniye-i Sulṭān Muṣṭafā Ḫānī meşāyiḫın-

dan tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Birgili-zāde Şeyḫ Fażlu’llāh Efendi  

merḥūmuñ dürr-i ṣadefçe-i vücūdı ve naḳd-i vaḳt-i ẕāt-ı mes‘ūdı olan ḫalef-i 

bāhirü’ş-şeref-i ercmendi, ṣadr-ı celīlü’l-ḳadr Meḥemmed ‘İṣmetī Efendi’dür. 

Refīḳ-ı tevfīḳ-ı fażl-ı ilāhī ile vālid-i ‘ālī-şānlarınuñ vücūd-ı āftāb-ı terbi-

yetlerinden taḥṣīl-i kemāl ve feṣāḥat-i zebān-ı gevher-efşān ile tekmīl-i esbāb-ı 

cemāl eyleyüp imdād-ı feyż-i Ḫudā-dād ile ser-māye-i isti‘dād-ı māder-zādı 

ḳaṭre iken deryā ve ẕerre iken āftāb-ı ‘ālem-ārā olmış idi. Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā 

Efendi  [183b] āsitānesine intisāb bā‘iẟ-i iktisāb-ı luṭf-ı bī-ḥisāb olup ḫıdmet-i 

‘aliyyelerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olmış iken ba‘ż-ı cehelenüñ 

tekaddüminden dil-gīr ve sedd-i rāh olan aḥcāruñ teṣādüminden münke-

sirü’ż-żamīr olmaġla ṭarīḳden bi’l-külliyye ferāġat ve Yeñiḳapu ḫāricinde vāḳi‘ 

āsitāne-i Mevlānā ’da seccāde-nişīn olan Ṭoġanī Ḥüseyn Dede ’den inābet ve 

külāh-ı peşmīn giyüp bir müddet semā‘-ḫānesinde semā‘-zenlik ile ḳalb-i 

mecrūḥına merhem-zen olduḳdan ṣoñra biñ otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde yine 

ṭarīḳ-ı tedrīse duḫūl ve Gümülcineli ‘Alī Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeri-

yyā Efendi Medresesi Ūlāsı ’na vuṣūl bulmış idi. Ḳırḳ Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Bustān-

zāde Aḥmed Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp 

ḳırḳ iki Ramażān’ında Mü’eẕẕin-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine medāris-i 

Ṣaḥn ’uñ2 birine sāye-endāz oldılar. Ḳırḳ dört Ṣafer’inde Ḥasan Efendi-zāde 

Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne dārü’l-ifādesi nde mesned-

efrūz-ı feżā’il olup ḳırḳ sekiz Muḥarrem’inde Astarcı Sinān-zāde Meḥemmed 

1 Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ S: -H.

2 S 198b.
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Efendi  yirine İstanbul ’da vāḳı‘a Vālide Sulṭān Medresesi ’ne şöhret ü şān virüp 

ḳırḳ ṭoḳuz Şevvāl’inde Bahāyī Meḥemmed Efendi  yirine Şām-ı dārü’s-selām  

ḳażāsında murabba‘-nişīn-i mesned-i aḥkām oldılar. Elli bir Receb’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Ḥaleb  ḳāḍīsi Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  menḳūl, anlaruñ 

yirine Şeyḫ-zāde Meḥemmed Efendi mevṣūl oldı. Elli dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Burusa  ḳażāsı mecrā-yı 

zülāl-i ḥükm ü imżāları ḳılındı. Elli beş Rebī‘ü’l-evvel’inde munfaṣıl ve yirler-

ine Bolevī Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Sene-i meẕkūre Receb’inde Ca‘fer-zāde 

‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine İzmir  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınmış idi. Sene-i 

merḳūme Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Eyyūb ḳāḍīsi ‘Acem Meḥemmed 

Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine Üsküdar  ḳāḍīsi Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  

mevṣūl olup anlaruñ yirleri Bahāyī Efendi’ye arpalıḳ virildi. Elli yedi Receb’in-

de Yaḥyā Paşa-zāde Meḥemmed Nuṭḳī Efendi  yirine Edrine  pāyesi żamīmesiyle 

Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsına  manṣūb ḳılınmış iken sene-i mezbūre Şa‘bān’ında 

ḳażā-yı meẕkūr   Re’īsü’l-eṭibbā ‘Īsā Efendi  manṣıbına żamm u ilḥāḳ ve bun-

lar āteş-i ‘azlle iḥrāḳ olındılar. Sene-i merḳūme Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selef-i sālifleri 

Ḳudsī-zāde Efendi üzerinden Güzelḥiṣār  ḳāżası arpalıḳ virildi. Elli ṭoḳuz 

Receb’inde ‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsında 

mesned-nişīn-i ḥükm ü imżā olduḳlarında arpalıḳları selef-i sālifleri Ḥasan 

Efendi-zāde’ye tevcīh olındı. Altmış Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Şeyḫ-zāde 

Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Sene-i mezbūre Ramażān’ında Emru’llāh-zāde 

Meḥemmed Efendi  üzerinden Tatarbāzārı  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olındı. Al-

tmış iki Ramażān’ında Beyāżī Ḥasan Efendi  yirine ḥākim-i Dārü’s-salṭana  

olduḳlarında arpalıḳları Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi ’ye virildi. Sene-i 

meẕkūre Şevvāl’inde İsmā‘īl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Selanik  ḳażāsı-

na menḳūl ve yirlerine Sa‘dī-zāde Seyyid Seyfu’llāh Efendi  ḳāḍī-i İstanbul 

oldı.  Altmış üç Ẕi’l-ḳa‘de’sinde munfaṣıl ve yirlerine ẟāniyen Ebū Sa‘īd-zāde 

Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı.   Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ḫalefleri birāder-i kihteri 

Feyżu’llāh Efendi üzerinden Midilli  ḳażāsı żamīme-i revātibleri ḳılındı. Altmış 

[184a] altı Şevvāl’inde Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  üzerinden Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  

ḳāżalarına tebdīl olınup Midilli ḳażāsı fuḳarā-yı ḳużāta tevcīh olındı. Altmış 

yedi Ramażān’ında Bolevī Muṣṭafā Efendi yirine Anaṭolı  ṣadrına pīrāye-baḫş 

ve kevkeb-i iḳbālleri āftāb-ı dıraḫş oldı. Arpalıḳları ḫalef-i sālifleri Bustān-zāde 
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Efendi’ye virildi. Altmış sekiz Şa‘bān’ında Ḳadrī Efendi üzerinden Dimetoḳa  

ve Ṭaġardı  ḳażāları arpalıġıyla munfaṣıl ve yirlerine Esīrī Meḥemmed Efendi  

vāṣıl oldı. Altmış ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde ḫalefleri Bustān-zāde Efendi  yir-

ine ṣadāret-i Rūm -ı behcet-rüsūm ile tekrīm ve arpalıḳları ile İmām-ı1 Sulṭānī 

Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi  ta‘ẓīm olındı. Yetmiş bir Receb’inde ‘uzlet-güzīn ve 

maḳāmlarında Ṣun‘ī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  ṣadr-nişīn olup bunlara 

ḫalefleri üzerinden ẟāniyen Ṭırnova ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları arpalıḳ ta‘yīn olındı. 

Yetmiş iki Şevvāl’inde ḫalefleri Esīrī Meḥemmed Efendi üzerinden Gelibolı  

ḳażāsına tebdīl ve Ṭırnova ma‘a Ṣaḥrā ḳażālarıyla selefleri ‘Abdü’l-ḳādir Efendi 

tebcīl ḳılındı. Yetmiş dört Muḥarrem’inde ḫalefleri ‘Abdü’l-ḳādir Efendi yir-

ine ẟāniyen ṣadr-ı Rūm  ile sāḥa-i ḳadr ü menziletleri bülend olup arpalıḳları 

seleflerine virildi. Yetmiş beş Ramażān’ında vaẓīfe-i mu‘tāde ile müteḳā‘id 

ve maḳām-ı ‘ālīlerine selef-i sālifleri ‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi  

müteṣā‘id oldı. Biñ yetmiş altı senesi ḫilālinde Anaṭolıḥiṣārı  verāsında Ḳañlı-

ca  nām maḥalde vāḳi‘ yalılarında ‘āzim-i bihişt-i cāvidān ve temāşā-yı ḥūrü’l-

‘īn-i cināna revān olduḳlarında na‘şları Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī Cāmi‘-i 

Şerīfi ’ne iḥżār olınup ṣalātı edāsından ṣoñra Edrineḳapusı  ḫāricinde Ṣırt Tekye  

muḳābilindeki mezāristānda medfūn ve naḳş-ı seng-i mezārı vālid-i cāmi‘ü’l-

ḥurūf Şeyḫ Feyżī Ḥasan Efendi  didügi tārīḫ-i mevzūndur:

Tārīḫ

Ma‘den-i fażl u ma‘ārif İbn-i İbn-i Birgili

‘İṣmetī merḥūma fażlından ide raḥmet İlāh

Fevtinüñ Feyżī du‘ā ile didüm tārīḫini

İde Bārī ‘İṣmetī’ye cāy-ı ‘adni cilvegāh2 

Ol ṣadr-ı kerīmü’ş-şān-ı celīlü’l-menāḳıb, ser-efrāz-ı erbāb-ı ma‘ālī vü 

merātib, revnaḳ-ı himmeti refī‘ü’l-bünyān, sāḥa-i şevketi menba‘u’l-erkān, 

aṣīl-i ṭayyibü’l-a‘rāḳ, ẟemere-i şecere-i mekārim-i aḫlāk, kūh-ı pür-temkīn-i 

vaḳār u edeb, mecma‘u’l-baḥreyn-i kemāl-i mevrūẟ u mükteseb, enva‘-ı ‘ulūm 

u ma‘ārifde yegāne, vādīsinde müfred-i zāmāne idi.

1 S 199a.

ه כאه 2 אى   אرى    ه  ا
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Āẟār-ı celīlelerinden cedd-i emcedleri Birgili Meḥemmed Efendi  merḥūmuñ 

Ṭarīḳat-ı Muḥammediyye ’sini Türkī inşā ile terceme itmişlerdür. Ḥaḳḳā ki in-

şāsı ḫūb ve elfāẓı merġūb eẟerdür. Bundan mā‘adā ‘İṣmetī  maḫlaṣı ile Dīvān -ı 
belāġat-‘unvānları vardur. Bu eş‘ār-ı ābdār nümūne-i güftār-ı dürer-bārlarıdur: 

ez-Ḳaṣā’id

Demdür ki feyż-yāb ola ‘ālem bahārdan

Gül-deste-i neşāṭ ala dil rūzgārdan

Bir dil ki sūz-ı ‘ışḳ ile zerd ü nizār ola

Düşmez hilālveş naẓar-ı i‘tibārdan

Hep ‘ışḳdur hezār-ı dili naġme-sāz iden

Gül-berg-i na‘t-ı ẕāt-ı nübüvvet-medārdan

Şāh-ı rüsül ki peyk-i sebük-pā-yı da‘veti

Döndürdi rūy-ı mihri ser-i reh-güẕārdan

Fersūde olmayınca per-i şāhbāz-ı çarḫ

Ṣayd-efken-i şerī‘ati ḳalmaz şikārdan

Ümmīd odur ḫalāṣ ola dāmān-ı cān u dil

Dest-i nesīm-i mekrümetiyle ġubārdan

Yā Rab be-āb-ı çeşm-i nedāmet-sirişk-i dil

Maḥv it ġubār-ı cürmi ten-i ḫāksārdan

Yā Rāb tebāb-ı sīne-i āteş-dilān-ı ‘ışḳ 

Bīgāne ḳılma şem‘-i ümīdüm şerārdan [184b]

ez-Ġazeliyyāt

Ḫūn-āb-ı dil ki dīde-i giryāna çıḳdı hep

Emvāc-ı derd sāḥil-i dermāne çıḳdı hep
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Zīb-i zemīn-i sīne olan rīze seng-i ġam

Seyl-āb-ı eşk-i çeşm ile meydāne çıḳdı hep1

Ḫūn-ı cigerle besledüm ol naḫl-i nāzı ḫayf

Bār-ı viṣāli bir iki nādāne çıḳdı hep

Ṭūmār-ı ġamda ‘İṣmetiyā ḫātem-i dilüñ

Naḳş-ı ḫıred-firībi ġarībāne çıḳdı hep

Ve lehu

Hemīşe kendüyi dil böyle nāl idüp n’eyler

Viṣāle çāre bulınmaz ḫayāl idüp n’eyler

Naẓīr olur mı felekde meger ol ebrūya

Hilāl ḳaddini bīhūde dāl idüp n’eyler

Ve lehu

Getürmem ḫāṭıra ġamzeñ girīzān olduġum yirdür

Ḫayāl itmem ser-i zülfüñ perīşān olduġum yirdür

Ġubār-ı ḫaṭṭuñ istiġnā-yı bī-hengāmuñ arturmış

Ne ḥikmetdür bilinmez sırrı ḥayrān olduġum yirdür

Ve lehu

Hemīşe ṣanma ‘āşıḳ şem‘veş āh-ı kebūd eyler

Ḥabābāsā hemān bir āhile maḥv-ı vücūd eyler

Ve lehu

Dem-be-dem eyledükce āh şu‘le-i dil bülend olur

Ḫavf iderüm ki dāmen-i zülfüñe bir geẕend olur

1 S 199b.
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Rūyına baḳsa alımaz kendüyi dīde bir zamān

Pāy-ı nigāha zülfinüñ her ḫamı bir kemend olur

Sāġar-ı luṭfı sedd ider reh-güẕer-i şikāyeti

Ḫār u ḫas-ı recā gelür cūy-ı sirişke bend olur

Ve lehu

Rā’ic olmaz her zamān naḳd-i temennā böyledür

Aġlama ey ḫˇāce kim ümmīd-i dünyā böyledür

Hem yaḳar pervānesin hem sūz-ı dil iẓhār olur

Muḳteżā-yı meşreb-i şem‘-i şeb-ārā böyledür

Ve lehu

Olsa ne deñlü reh-güẕerinde tenüñ ġubār

Ṭoz ḳondurur mı dāmen-i zülfine rūzgār

Seng-i cefāya ṭutmaġa bā‘iẟ ne ey felek

Bir sāġar almasun mı ele rind-i bāde-ḫˇār

Ve lehu
Recā-yı vaṣl ile dest-i vefāya yüz sürerüz

‘İtāb iderse düşüp ḫāk-i pāya yüz sürerüz

Ḥicāba ḳoydı bizi cürm-i ‘ışḳ ‘İṣmetiyā

Ne yüzle ḫāk-i der-i dil-rübāya yüz sürerüz

Ve lehu

Bahār geldi bu faṣl-ı feraḫ-fezā düşmez

Kenāre ‘azm idelüm böyle bir hevā düşmez

Şemīm-i zülfin umardum nesīmden gördüm

Anuñ da üstine hīç bū-yı āşinā düşmez
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Bu rūzgārda bir pāydār var mı ‘aceb

Niçün ṭurur bu kühen-saḳf-ı āsiyā düşmez

Cihānda devlet anuñ kim esīr-i zülfi ola

Her ādemüñ serine sāye-i Hümā düşmez

Ve lehu

Şikār üzre yine şehbāz ġamzeñ bāller ṣalmış

Güzel ṣayd eylemiş murġ-ı dile çengāller ṣalmış

Ḫadengüñ sīneden yir yir aḳıtmış cūy-ı ḫūn-ālūd

Ten-i ḫākīde naḫl-i derd ü miḥnet dallar ṣalmış

Çıḳarmış tīġ-ı āteş-tābını ẓarf-ı ṣurāḫīden

Yine ceyş-i ġama sāḳī kümeyt-i āller ṣalmış

Ve lehu

Nāme-i sūziş-i dile āb-ı niyāz degmesün

Āyine-i ḥaḳīḳate jeng-i mecāz degmesün

Derd-i derūnı yāra hep söyleye düşmişüm bu şeb

Sırr-ı nihānuma ṣaḳın dīde-i rāz degmesün

Kūçe-i ġamda ‘āşıḳuñ ḫāne-i teng-i cānına

Hicr gibi bir āteş-i ṣabr-güdāz degmesün

Bir daḫı uġramaz ḫıred dā’ire-i ḫayāle

Gūş-ı cünūnuma meded naġme-i sāz degmesün

Göñlümi yār ‘İṣmetī ḳā’ilem almasun ele

Ḫāṭıruma tek ol meh-i sifle-nüvāz1 degmesün

1 meh-i sifle-nüvāz S: dest ile H.
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Ve lehu

Dirseñ ey dil çeşm-i baḫtuñ derd-i hicrān görmesün

Ḳanlı yaşuñ sil nigāh itdükce cānān görmesün

Tārmār eyler hemān evrāḳ-ı ‘īşin rūzgār

Bir ser-āmed ġonçeyi bir laḥẓa ḫandān görmesün

Ve lehu

Münāsibdür kümeyt-i kilk-i ṭab‘um cilvegāh itse

Bu şi‘rüñ ‘İṣmetī ḥaẓẓ eyledüm ġāyet zemīninden

Ve lehu

Mīve-i vaṣlına yāruñ göñül iḳdām itmeye

Olacaḳ nesne degüldür ṭama‘-ı ḫām itmeye

Ve lehu

Zamāne sūz-ı derūnuñdan olmasun āgāh

Çerāġ-ı mihr ise de rūzgāra gösterme

Ve lehu

Gerçi baḳmaz ‘āşıḳuñ ol meh dil-i bīmārına

Kimseler baḳmaz anuñ da vaḳt olur ruḫsārına [185a]

Ṣafḥa-i idrāke taṣvīr eylemiş maḥv olmaz ol

Naḳş-ı ‘ışḳuñ āferīn üstād-ı şīrīn-kārına1

Mevc-ḫīz olmaḳda gitdükce yem-i ġam el-ḥaẕer

Pür-ḫaṭardur baḳma ey dil gevher-i şehvārına

Geç o naḫl-i tāzenüñ berg ü berinden ‘İṣmetī

Māye-i nāz olsa da güçdür taḥammül yārına

1 S 200a.
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Ve lehu

Bāzū-yı baḫt ger pür iderse kemānumı

İster verā-yı Ḳāf ’a ḳosunlar nişānumı

Ve lehu

Ey zevraḳ-ı ümīd ne ġam rūzgārdan

Emvāc-ı baḫt bir gün atar ḳaraya seni

Ve lehu

Baḥr-i ‘ışḳuñ fülk-i dil hīç bir kenārın bulmadı

Zevraḳ-ı mihr ü maḥabbet rūzgārın bulmadı

Ve lehu

Dest-i1 bahār açınca ḫum-ı ġonçe-i teri

Her gül hemān pür eyledi gülşende sāġarı

Ve lehu

Yār olmazsa murāduñca gehī incinme

Yā hemān her didügüñ ey dil-i zār olsun mı

Ve lehu

Ḫudā i‘zāz idüp Sulṭān Murād-ı dād-mu‘tādı

Semend-i devletine itdi pāy-endāz Baġdād ’ı

Ve lehu

Ey dil ḳo bu şeydālıġı ol tāze nihālüñ

Ser-geştligine eşk-i revānum sebeb oldı

Kişt-i emelüm feyż-i hevā eyledi şādāb

Maḥṣūl-i recā ‘İṣmetiyā bī-ta‘b oldı 

1 Dest-i H: Deşt-i S.
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Ṣadrü’d-dīn-zāde Fetḥu’llāh Efendi 

el-Mevlā Fetḥu’llāh ibnü’l-mevlā Meḥemmedü’l-emīn ibnü’ṣ-Ṣadrü’d-dīn 

eş-Şirvānī. Ḫilāl-i terācim-i devlet-i Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘ ’de evṣāf-ı celī-

lesi ‘anber-engīz-i ḳalem-i ‘Aṭāyī olan maḫdūm-ı feżā’il-rehīn Ṣadrü’d-dīn-zāde 

Meḥemmed Emīn Efendi ’nüñ ferzend-i ẟāliẟi Fetḥu’llāh Efendi’dür. Nihāl-i 

gül gibi ḫırāmān-ı vücūd ve revnaḳ-efzā-yı bustān-sarāy-ı şühūd olduḳda vā-

lid-i mācidleri pīşgāh-ı ifādelerinde zānū-zede-i istifāde olmaġla naḫl-i mü-

temāyil-i ṭab‘-ı bülendi cem‘-i feżā’ile mā’il ve ṭaḥṣīl-i nev-bāve-i ma‘ārife müş-

taġil olup ba‘ż-ı ‘ulemādan iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳe 

‘azīmet itmiş idi. Devr-i medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve 

muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli sekiz Şa‘bān’ında Börekci-zāde Ḥasan 

Efendi  yirine Çāvuşbaşı Medresesi  ḫāricine ‘āric, altmış bir Şa‘bān’ında Şā-

riḥü’l-Menār-zāde Aḥmed Efendi  yirine Pervīz Efendi Medresesi ’ne ḥareketle 

mübtehic olmışlar idi. Altmış iki Şa‘bān’ında selef-i sālifi Ḥasan Efendi yirine 

Kürkcibaşı Medresesi  virilüp altmış altı Şa‘bān’ında İmām-zāde Meḥemmed 

Sa‘dī Efendi  yirine Monlā Gürānī Medresesi  erzānī görilmiş idi. Altmış yedi 

Receb’inde Ḫarmencik  ḳażāsı arpalıġıyla ṭarīḳdan ferāġat itmeleriyle medre-

seleri Fenārī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi ’ye ‘ināyet olındı. Bunlar meş-

reb-i fenādan ḥiṣṣedār olmaġın Cihān-gīr Şeyḫi Ḥasan Efendi ’den inābet ve 

dest-yārī-i mücāhede vü riyāżet ile tekmīl-i ṭarīḳāta ‘azīmet eẟnāsında mīnā-yı 

dil-i ṣafā-evṣāfı, evrād-ı gūn-ā-gūn ile küdūret ḥāṣıl idüp muḫtelü’d-dimāġ ol-

maġla müddet-i medīd daġdaġa-i mālī-ḫulyā ile ṭālib-i kīmyā olmış idi. Alt-

mış ṭoḳuz Cumāde’l-ūlā’sında Ḥāfıẓ ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  def‘a-i ẟāniyesi 

yirine Erzenü’r-rūm  ḳażāsıyla terfīh olınduḳlarında arpalıḳları Ṣarı ‘Abdu’llāh 

Efendi ’ye virildi. Yetmiş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl olınup yirleri Ḳaraḳaş Şeyḫ-zāde 

Muṣliḥü’d-dīn Efendi ’ye tevcīh olındı. Yetmiş bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Nā’ib ‘Ömer 

Efendi  üzerinden Çirmen  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olındı. Yetmiş beş Muḥarrem’in-

de Şāmī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  ḳażāsı in‘ām olınup yetmiş 

altı Muḥarrem’inde munfaṣıl1 ve yirlerine ẟāniyen Müvezzi‘ Aḥmed Efendi  

vāṣıl oldı. Bunlar ba‘de’l-‘azl ḫānelerine dāḫil olduḳdan ṣoñra sene-i meẕkūre 

Receb’inde irtiḥāl ve dārü’l-ünse isti‘cāl itdiler.

Mevlānā-yı merḳūm maḫdūm-ı feżā’il-mevsūm idi.

1 S 200b.
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‘Abdü’l-celīl Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-celīl. İżā‘at-ı biżā‘at-ı isti‘dād [185b] itmemege ‘azīmet 

ve Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet idüp bıḳā‘-ı ted-

rīse ‘ale’t-tertīb müẕākere ve ri‘āyet-i merāsim-i mu‘tādeye mübādere iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ alt-

mış bir Şa‘bān’ında Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Süheyl Beg Medresesi  ḫāri-

cine ‘āric olmış idi. Altmış iki Şa‘bān’ında ‘azl olınup medreseleri İmām-zāde 

İbrāhīm Efendi ’ye virildi. Altmış dört Ṣafer’inde Naṣru’llāh-zāde Meḥemmed 

Efendi  maḥlūlinden Küçükçekmece ’de vāḳı‘a ‘Abdü’s-selām Medresesi  in‘ām 

olındı. Altmış beş Ramażān’ında yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup altmış yedi 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Mü’eẕẕin-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Beşiktaş ’da 

vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  ile ikrām olındılar. Altmış sekiz Cumāde’l-ūlā’sın-

da Öreke-zāde Aḥmed Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medresesi 

Ūlāsı ’na mevṣūl, yetmiş Receb’inde Ḳadrī Efendi Dāmādı ‘Abdu’llāh Efendi  

yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Yetmiş iki 

Ṣafer’inde selef-i sālifleri Mü’eẕẕin-zāde Efendi yirine Sinān Paşa Dārü’l-ḥa-

dīẟi  virilüp yetmiş üç Receb’inde İsḥāḳ-zāde Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yiri-

ne Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne naḳl olındılar. Yetmiş dört Cumāde’l-ūlā’sında 

Malġaravī Meḥemmed Efendi  yirine İsmiḫān Sulṭān Medresesi  iḥsān, yetmiş 

beş Muḥarrem’inde selefi Malġaravī Efendi yirine Medīne-i Münevvere  ce‘ala’l-
lāhu bi’ṣ-ṣalāti müsevvere1 ḳażāsı ḥükūmetiyle taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylemişler iken 

yetmiş altı Receb’inde irtiḥāl ve ‘ālem-i ervāḥa isti‘cāl itdüklerinde manṣıb-ı 

maḥlūle selef-i sālifleri ‘Abdu’llāh Efendi ḫalef oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr zühd ü ṣalāhla meẕkūr, ekẟer-i eyyāmı ṣā’im, ḫıdmet-i 

‘ibādetde ḳā’im, ḫayr-ḫˇāh-ı cümle-i ‘ālem, melek-nihād ve pāk-i‘tiḳād ādem idi. 

Maḫdūm-ı Kemāl Efendi-zāde Aḥmed Efendi {‘Ārifī} 

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā İbrāhīm. Ānifen tercemesi sebḳ iden Kemāl 

Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  merḥūmuñ necl-i necībi ve maḫdūm-ı ḥasīb ü 

nesībi, cāmi‘-i feżā’il-i vehbī vü müktesebī Aḥmed Çelebi Efendi ’dür. Gev-

her-i tābende-i māhiyyeti āftāb-ı feyż-i ezelīden behre-yāb ve ser-māye-i ‘ilm 

1 “Allah orayı namazla kuşatsın.”
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ü fażldan fā’iz-i naṣīb-i niṣāb olup ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i mecālis-i ifāde ide-

rek Minḳārī-zāde Efendi ’den ibrīz-i ḫāliṣ-i isti‘dādın resīde-i meḥekk-i ḳa-

būl ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden şeref-i mülāzemete vuṣūl nulup ḳırḳ aḳçe 

medreseden ma‘zūl olduḳdan ṣoñra biñ altmış bir Rebī‘ü’l-evvel’inde Yümnī 

Efendi  maḥlūlinden Cānbāziyye Medresesi  ḫāriciyle kām-revā ve altmış dört 

Şa‘bān’ında Ṣaḥḥāf ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ūlā-yı Mesīḥ Paşa Medresesi ’ne 

revnaḳ-baḫşā oldılar. Altmış yedi Receb’inde Memek-zāde Teẕkirecisi Meḥem-

med Efendi  yirine Nişāncı Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp 

altmış sekiz Ṣafer’inde Mūsā Paşa İmāmı Aḥmed Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ 

Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olmışlar idi. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Müyesser1-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine irtiḳā eyleyüp yetmiş 

Receb’inde Esīrī Birāderi Muṣṭafā Efendi  yirine Gevher Ḫān Sulṭān Medresesi  

iḥsān olınup yetmiş iki Ṣafer’inde Ḥāmid Efendi  yirine Ḳara Muṣṭafā Paşa 

Medresesi ’ne i‘tilā itdiler. Yetmiş üç Şevvāl’inde Öreke-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Ḫāḳāniyye-i Vefā ’da ferş-i seccāde-i ifāde eyleyüp yetmiş beş Muḥar-

rem’inde ‘Oẟmān-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nün 

biriyle vāṣıl-ı ümniyye oldılar. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında İsḥāḳ-zāde Meḥem-

med Ṣāliḥ Efendi  yirine Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymāniyye  ile ta‘ẓīm, yetmiş altı Re-

bī‘ü’l-evvel’inde [186a] selef-i sālifi ‘Oẟmān-zāde Efendi yirine Ḥalebü’ş-şehbā  

ḳażāsıyla tekrīm olınmışlar idi. Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında ḳāżī iken dā’in-i 

ecel müteḳāżī ve ḳażā-yı deyn-i vācibü’l-edā-yı cāna rāżī olup yirlerine ‘Ab-

dü’l-ḥalīm Efendi  ḳāḍī oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, ḥasenü’ṣ-ṣūre, maḳbūlü’s-serīre, 

ḥalīm ü selīm, müşfiḳ u kerīm, ẕāt-ı mükerrem ve nūr-ı mücessem idi.

Āẟārlarından ‘Ārifī  maḫlaṣı ile eş‘ārları vardur. Bu beyt güftār-ı ābdārların-

dandur2:

Beyt

Ḳanda bir gül-ruḫ görürse pāyına olur revān

Gülsitān-ı reng ü būyuñ cūybārıdur göñül

1 S 201a.

2 güftār-ı ābdārlarındandur H: güftārındandur S.



919Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

Emīnī Meḥemmed Efendi {Emīnī}  

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ Meḥemmed bin Mūsā. Maḥrūsa-i Bu-

rusa ’dan ẓuhūr ve māh-ı cihān-ṭāb gibi istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp ‘unfuvān-ı 

şebābda āheng-i dārü’l-mülk-i Rūm ve belde-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye ḳudūm itdük-

de Ḳara Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  merḥūmuñ ḳılāde-i iḥsānın gerden-i 

himmetine ṭavḳ ve ‘inān-ı ‘azīmetin ṭarīḳ-ı sa‘ādet-refīḳe sevḳ eyleyüp ḫıdmet-

lerinden mülāzemete nā’il ve tīr-i me’mūli hedef-i ḥuṣūle vāṣıl olup devr-i me-

dāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl 

iken biñ ḳırḳ üç Ṣafer’inde Fażlu’llāh Efendi  yirine Aḥmed Aġa Medresesi ’ne 

ḫāric ile ‘āric olmış idi. Elli senesi ḥudūdında medīne-i Ṣofya ’da müftī ve 

müşkil-güşā-yı müstefīd ü müsteftī oldılar. Elli bir Cumāde’l-ūlā’sında Lefḳo-

şa  ḳażāsı ‘ināyet olınup elli iki Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Muṣṭaliḥ-zā-

de Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Elli dört Cumāde’l-ūlā’sında Naḳīb-zā-

de Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Anḳara  ḳażāsıyla i‘zāz olındılar. Elli beş 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Cerrāḥ Şeyḫi-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Baġdād -ı bi-

hişt-ābād ḳażāsına naḳlle ber-murād olduḳlarında yirlerine Keder-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Elli altı Receb’inde munfaṣıl ve yirlerine ḫa-

lef-i sālifleri Muṣṭaliḥ-zāde Efendi vāṣıl oldı. Elli sekiz Ẕi’l-ḥicce’sinde ḫalefleri 

Keder-zāde Efendi def‘a-i ẟāniyesi yirine ẟāniyen Anḳara ḳażāsı rıżā-dādeleri 

olmış idi. Elli ṭoḳuz Receb’inde ‘azl olınup yirlerine ẟāliẟen selefleri Keder-zāde 

Efendi ḫalef oldı. Altmış bir Receb’inde Ḫandān Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsı 

ḥükūmeti tefvīż olınup sene-i mezbūre Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine meşīḫat-i 

İslāmiyye’den munfaṣıl ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  vāṣıl oldı. Altmış iki Şa‘bān’ında 

Seyyid ‘Abdü’s-settār Muṣṭafā Efendi  yirine Filibe  ḳażāsı ḥükūmeti müyesser 

oldı. Altmış üç Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine ẟāniyen Riyāżī-zāde ‘Ab-

dü’l-laṭīf Efendi  vāṣıl oldı. Altmış beş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  

üzerinden İzniḳ  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Altmış altı1 Cumāde’l-āḫire’sinde Mek-

ke -i Mükerreme  pāyesi żamīmesiyle Ḥamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Ebā 

Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  ‘ināyet olınup altmış yedi Şa‘bān’ında Ḳadrī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi  üzerinden Çirmen  ḳażāsı arpalıġıyla ma‘zūl ve yirlerine 

Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  mevṣūl oldı. Altmış sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde Çirmen 

ḳażası Üsküdarī Muṣṭafā Efendi ’ye virilüp2 bunlara Şāmī Nu‘mān Efendi  üze-

1 S 201b.

2 virilüp H: virildi S.
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rinden Aṭranos  ḳażāsı bedel virildi. Altmış ṭoḳuz Cumāde’l-āḫire’sinde selefleri 

Hamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi1 üzerinden Būy-ābād  ḳażāsına tebdīl ve Aṭranos  

ḳażāsıyla Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi  tebcīl ḳılındı. Yetmiş üç Muḥar-

rem’inde Çāker Aġa-zāde Ḫalīl Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsında mesned-ārā-

yı ḥüḳūmet olmışlar idi. Yetmiş dört Rebī‘ü’l-evvel’inde [186b] Yalaḳ-ābād  ve  

Bāzārköyi  ḳażāları arpalıḳlarıyla munfaṣıl ve yirlerine İmām-zāde Meḥemmed 

Sa‘dī Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş altı senesi ḫilālinde Anaṭolıḥiṣārı ’nda vāḳi‘ yalı-

laruñ birinde sākin iken ḥıṭṭa-i vücūddan ḫāric ve me‘āric-i ‘illiyyīne ‘āric ol-

mış idi. Ḳañlıca ’da İskender Paşa Cāmi‘-i Şerīfi  ḫaṭīresinde defn olınup maḥlūl 

olan arpalıḳları Malġaravī Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm feżā’il-i ‘ilmiyye ile mevsūm, emẟālinüñ merd-i güzī-

ni, ḳalem-rev-i belāġatuñ nāẓır ü emīni, hem-kār-ı ‘ulemā-yı ‘āmilīn, pey-rev-i 

selef-i ṣāliḥīn, selīmü’ṭ-ṭab‘-ı ṣāfī-nihād ve ḥalīmü’n-nefs-i pāk-i‘tiḳād olduġın-

dan ibrīz-i maḥabbet-i ilāhiyyeyi ḳālib-i ḳalbe ifrāġ eyleyüp ba‘ż-ı meşāyiḥ-i 

kirāma ḫıdmet ve tekmīl-i ādāb-ı ṭarīḳat eylemiş idi. Sinīn-i ‘ömrleri ‘ıḳd-ı 

sābi‘i mütecāviz, ‘ıḳd-ı ẟāmine mütenāhiz idi.

Beyt

Der-i Mevlā’da yetmiş yıl ‘ömür sürmek sa‘ādetdür

Yaşı yetmiş ḳulın āzād ider Mevlā’sı ‘ādetdür

Āẟārlarından Emīnī  maḫlaṣı ile Dīvān -ı belāġat-‘unvānları vardur. Bu eş‘ār 

nuḥbe-i güftār-ı dürer-bārıdur:

Naẓm

Her ṭıfl-ı nev-āmūza göñül baġlama zinhār

‘Işḳ oġlan oyuncaġı degüldür ṣaḳın ey yār

Dāmānına el irmez eger pāyına düşsem

Yükin yuḳarı yıġmada ol serv-i hevādār

Zinhār ṣaḳın ḳurtarıgör başuñ elinden

Cellād-ı felek kendidür ol berber-i mekkār

1 Hamīdī ‘Abdü’r-raḥīm Efendi H: ‘Abdü’r-raḥīm S.
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Ol ḥüsn ile anı görüp itdüm heves-i vaṣl

Dildār-ı Emīnī didi anuñ da yiri var

Ve lehu

Ḫūşe-çīn olma göñül ḫırmen-i ruḫsārından

Dāne-i ḫāli seni ḳor mı hiç ādem yirine

Ve lehu

Sür sāḳiyā kümeyt-i sebük-seyr-i sāġarı

Gezdürmedür ‘ilācı ṣu inmiş ayaġına

Ve lehu

Germ-sūz olduñ göñül sīneñde dāġuñ var gibi

Sūzişüñden añladum yanar çerāġuñ var gibi

Ṣorduġum ‘ayb olmasun cām-ı lebüñ bī-dāddur

Pādişāhum bāde-i nāba yasaġuñ var gibi

Tūde-i ḫākisterinden ‘āşıḳuñ gül bitdügin

Kim didi şāhum saña yirde ḳulaġuñ var gibi

Ve lehu

Āteşī meşreb imiş bildi gül-i ḫod-rūyı

Bülbül-i zār u ḥazīnüñ güle döndi rūyı 

Şāmī Yaḥyā Efendi 

el-Mevlā Yaḥyā. Şām -ı cennet-meşāmdan ẓuhūr ve āftāb-ı feyż-i nā-mü-

tenāhīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp diyārı ‘ulemāsından muḳaddimāt-ı ‘ulū-

mı taḥṣīle himmet ba‘dehu cānib-i Dārü’s-salṭana ’ya ‘azīmet eyleyüp ‘ulemā-yı 

kirāma ḫıdmet ve birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itdükden ṣoñra devr-i 

medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken 
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biñ ḳırḳ bir tārīḫinde Ṣadr-ı A‘ẓam Ṭabanıyaṣṣı Meḥemmed Paşa ’ya imām,1 

ḳırḳ iki Muḥarrem’inde Maḳtūl Ḥasan Paşa Medresesi  ile ikrām olınmışlar 

idi. Ḳırḳ üç Muḥarrem’inde Tefsīrī Meḥemmed Efendi  yirine Taḫta Ḳāḍī 

Medresesi ’ne taḥrīk olınup elli bir Cumāde’l-ūlā’sında Sa‘dī Efendi Medrese-

si  virilüp elli beş Receb’inde Vānī Meḥemmed Efendi  yirine Ṭrablus-ı Şām  

ḳażāsı in‘ām olındı. Elli altı Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine Şāmī Ḫalīl Efendi  

mevṣūl oldı. Elli ṭoḳuz Şa‘bān’ında Kebīrī Meḥemmed Efendi  arpalıġı olan 

ẞire  ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet ‘ināyet olınup altmış Şevvāl’inde ‘azl ve yir-

lerine Ṭavīl Ḥasan Efendi  vaṣl olındı. Altmış bir Receb’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Ab-

dü’r-raḥīm Efendi  def‘a-i ẟāniyesi yirine Diyārbekr  ḳażāsı iḥsān olınup altmış 

iki Şa‘bān’ında munfaṣıl ve yirlerine Ṣarı Mu‘īd Muṣṭafā Efendi  vāṣıl oldı. Alt-

mış üç Ramażān’ında ḫalefleri Muṣṭafā Efendi yirine ẟāniyen manṣıb-ı sābıḳla-

rına i‘āde olındılar. Altmış dört Şevvāl’inde müteḳā‘id ve yirlerine Dervīş Efen-

di-zāde Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id oldı. Altmış [187a] yedi Ramażān’ında 

Üsküdarī Şeyḫ Maḥmūd Efendi-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine ẟāliẟen  

manṣıb-ı meẕkūr tevcīh olınmış idi. Altmış sekiz Receb’inde Şāmī ‘İvaż Efendi  

yirine Baġdād -ı bihişt-ābād ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Ḳātil İbrāhīm Efendi  

mevṣūl oldı. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine Naḳīb-zāde 

Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere sübḥa-şümār-ı eyyām u leyāl 

iken biñ yetmiş altı senesi ḫilālinde dār-ı fenādan güẕer ve ‘ālem-i bāḳīye sefer 

eyledi.

Mevlānā-yı merḳūm “Şāmī Yaḥyā Efendi ” dimekle ma‘lūm, dāḫil-i ‘idād-ı 

erbāb-ı fühūm, ḥiṣṣemend-i ma‘ārif ü ‘ulūm, ḫayr ile meẕkūr, meḥāsin-i aḫlāḳ-ı 

kerīme ile meşhūr, pīr-i mu‘ammer, ṣalāḥ-ı ḥālle muḫammer idi.

Bosnevī Şa‘bān Efendi 2

el-Mevlā Şa‘bān bin Veliyyü’d-dīn. Bosna  eṭrāfında Novasin  nām ḳaṣaba-

dan ẓuhūr ve serā-perde-i ‘ademden menzil-i vücūda feyż-i nūr idüp şem‘-i 

efrūḫte-i taḥṣīl-i sevād ve serv-i efrāḫte-i ṣaḥn ve bustān-ı isti‘dād olduḳda biñ 

yigirmi beş tārīḫinde semend-i ‘azīmetin germ-ḫīz ve kemend-i himmetin mā-

1 S 202a.

2 Evvelu pāye-i ḫāric şüden bi-medreseti Sa‘dī Çelebi. Fī 6 Receb sene 1060. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]
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nend-i zülf-i dil-āvīz, şikārgāh-ı ṭalebde şūr-engīz ḳılup Dārü’s-salṭana  cāni-

bine ‘inān-rīz-i ‘azīmet ve yigirmi sekiz senesi ḫilālinde Anaṭolı  ṣadrı Baḥẟī 

Meḥemmed Efendi’den  iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet itmişler idi. Ḳaṭ‘-ı merātib 

iderek sene-i meẕkūrede ḳırḳ aḳçe1 ile Sa‘dī Efendi Medresesi ’ne mevṣūl, biñ 

ḳırḳ senesi Receb’inde yirlerinde ḫāric elli i‘tibārıyla nā’ilü’l-me’mūl oldılar. 

Ḳırḳ bir tārīḫinde hem-şehrīsi Rūz-nāmeci İbrāhīm Efendi  taḳrībiyle Ṣadr-ı 

A‘ẓam Ṭabanıyaṣṣı Meḥemmed Paşa ’ya teḳarrub idüp yirlerinde dāḫil i‘tibār 

olındı. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-evvel’inde vezīr-i mezbūr Revān Seferi ’ne serdār ol-

duḳlarında bunlar ordu-yı hümāyūn ḳāḍīlıġıyla tekrīm ve yirlerinde Ṣaḥn i‘ti-

bārıyla ta‘ẓīm olınmışlar idi. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde Bülbül-zāde Emīri 

Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Āmid  ḳażāsı ‘ināyet olınup nā’ib irsāliyle żabṭ 

olınmış idi. Ḳırḳ beş Cumāde’l-āḫire’sinde Manṭıḳī Aḥmed Efendi  maḥlūlin-

den Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsına naḳl ü tebdīl ve yirleriyle Süleymān Efendi 

tebcīl ḳılınduḳdan ṣoñra:

Naẓm

Ḥarīm-i ‘izzetedür intihā-yı niyyetimüz

Ṭavāf-ı beyt-i ilāhīyedür ‘azīmetimüz2

vefḳınca devlet-i ḥiccetü’l İslām’a fā’iz ve sa‘ādet-i ziyāret-i ravża-i seyyi-

dü’l-enāmı ḥā’iz olmaḳ ārzūsıyla ṭaraf-ı Devlet-i ‘Aliyye’den istīẕān itdüklerin-

de me’mūllerine müsā‘adeden fażla ṭaraf-ı pādişāh-ı deryā-nevālden yüz ḳırḳ 

yedi ḳīrāṭ elmās irsāl olınup Ravża-i Muṭahhara ’da re’s-i şerīf muḳābelesine vaż‘ 

içün tevkīl olınmışlar idi.

Beyt

Gerekse ma‘nevī olsun gerekse ḳuvvet-i ṣūrī

Hele ḫaylī şerefdür maṣdar olmaḳ böyle ḥālāta

terānesiyle ni‘met-i ġayr-ı müteraḳḳıb bilüp ta‘yīn olınan Ḳapucıbaşı Beşīr 

Aġa  ile ol ḫıdmet-i celīleyi itmām müyesser oldı. Ba‘de’l-ḳufūl ḳırḳ sekiz 

Muḥarrem’inde Ḥalebī Aḥmed Efendi  maḥlūlinden Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām 

ḳażāsına menḳūl ve yirlerine Bahāyī Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Ḳırḳ 

1 aḳçe H: -S.

2 S 202b.
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ṭoḳuz Şevvāl’inde munfaṣıl ve yirlerine Ḫˇāce-zāde ‘Alī Efendi  vāṣıl oldı. 

Elli dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳudsī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Edrine  

ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli beş Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine 

Belġrad  ḳāḍīsi Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine 

Üsküdar  ḳāḍīsi Aḥmed Ramażān Efendi  mevṣūl ve anlaruñ daḫı yirlerine 

Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  vuṣūl buldı. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde İstanbul  

pāyesi żamīmesiyle sābıḳā Re’īsü’l-eṭibbā Mūsā Efendi  maḥlūlinden [187b] 
Pravadi  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olındı. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında selefleri 

Ḳudsī-zāde Efendi yirine Anaṭolı  ṣadāretiyle kām-yāb olduḳlarında arpalıḳ-

ları Muṣṭaliḥ-zāde Meḥemmed Efendi ’ye virildi. Sene-i mezbūre Ramażān’ın-

da müteḳā‘id ve yirlerine Ḫˇāce-zāde Mes‘ūd Efendi  müteṣā‘id olup bunlara 

selefleri arpalıḳları Gümülcine  ma‘a Yeñice  ḳażāları ta‘yīn olındı. Altmış beş 

Ẕi’l-ḥicce’sinde pāye-i ṣadāret-i Rūm  ile mevsūm, altmış altı Ramażān’ında 

Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  yirine bi’l-fi‘l ṣadr-ı Rūm  ve nā’il-i ġāye-

tü’l-ġāyāt-ı merūm olduḳlarında mutaṣarrıf olduḳları arpalıḳları seleflerine 

‘ināyet olındı. Altmış yedi Receb’inde Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm1 Efendi  üze-

rinden Tatarbāzārı  ḳażāsı arpalıġıyla ma‘zūl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine Anaṭolı 

ṣadrı  Bolevī Muṣṭafā Efendi  menḳūl, anlaruñ yirine ‘İṣmetī Meḥemmed Efen-

di  mevṣūl oldı. Altmış sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳara Çelebi-zāde ‘Abdü’l-‘azīz 

Efendi  maḥlūlinden Gelibolı  ḳażāsı arpalıġına tebdīl ve Tatarbāzārı  ḳażāsıyla 

Ebū Sa‘īd-zāde Feyżu’llāh Efendi  tebcīl ḳılındı. Yetmiş iki Cumāde’l-āḫire’sin-

de Minḳārī-zāde Yaḥyā Efendi  üzerinden Dimetoḳa  ḳażāsı arpalıġına naḳl 

olınup Gelibolı ḳażāsı meşīḫat-i İslāmiyye’den munfaṣıl Esīrī Meḥemmed 

Efendi ’ye arpalıḳ virildi. Yetmiş üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Ebū Sa‘īd Meḥemmed 

Efendi  maḥlūlinden arpalıḳları Anḳara  ḳażāsına tebdīl ile ta‘ẓīm olınmışlar idi. 

Biñ yetmiş yedi Muḥarrem’inde terk-i bīmār-ḫāne-i fānī ve ‘azm-i dārü’ş-şifā-

yı raḥmet-i Raḥmānī idüp Efrāziye’de ittiḥāẕ-ı mezār ve ol gūşede ḫaṭṭ-ı raḥl-i 

ḳarār eyledüklerinde aḥbāblarından2 biri bu tārīḫi dimişdür: 

Mıṣrā‘

Cāy ola ḳaṣr-ı cinān bi’l-Fātiḥa3

1 ‘Abdü’l-kerīm S: ‘Abdü’r-raḥīm H.

2 aḥbāblarından H: eḥibbālarından S.

א 3 א אن  אى او  
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Mevlānā-yı merḳūm ‘atf u nezāhet ile mevsūm, saḫī vü kerīm, ḥalīm ü 

selīm, mü’min-i müteşerri‘, dervīş-nihād u1 mütevāżi‘, ‘ulūm-ı nāfi‘ada2 ser-

efrāz, ṣalāḥ u taḳvā ile mümtāz, pīr-i vācibü’l-i‘zāz idi. 

Ḳayṣeriyyeli Seyyid ‘Abdü’s-selām Efendi 

el-Mevlā es-Seyyid ‘Abdü’s-selām. Ḳayṣeriyyeli’dür. Dārü’l-mülk-i İstanbul ’a 

‘azīmet ve ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ba‘de 

tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan 

ṣoñra sālik-i semt-i ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā olmış idi. Biñ altmış 

bir Receb’inde Baġdādī Aḥmed Efendi  yirine Erzenü’r-rūm  ḳāḍīsi olup altmış iki 

Şa‘bān’ında ma‘zūl ve yirlerine Cüvānḳapucıbaşı Ḫˇācesi ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  

mevṣūl oldı. Altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḳara Ramażān Efendi  yirine Ḳonya  

ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup altmış beş Şevvāl’inde ‘azl ve yirlerine ḫalefleri 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi vaṣl olındı. Altmış sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde selef-i sālifi Baġ-

dādī Aḥmed Efendi  yirine Ḳayṣeriyye  ḳażāsı iḥsān olınmış iken altmış ṭoḳuz 

Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine Ḫiṣālī3 Seyyid ‘Abdu’r-raḥmān Efendi vāṣıl 

oldı. Yetmiş altı Cumāde’l-ūlā’sında4 Bahāyī Birāderi Aḥmed Efendi  arpalıġı olan 

‘Ayntāb  ḳażāsı ber-vech-i mevleviyyet tevcīh olınup yetmiş yedi Ramażān’ında 

fevt olup manṣıb-ı maḥlūl Fāżıl Uzun Ḥasan Efendi ’ye arpalıḳ ta‘yīn olındı.

Mevlānā-yı merḳūm dā’ire-nişīn-i erbāb-ı fühūm, ṣāliḥ ü ṣāfī-fu’ād, 

mü’min-i pāk-i‘tiḳād idi.

‘Abdü’l-hādī Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-hādī bin Ḥasan. Ḳuṭr-ı Rūm-ı cennet-rüsūm ḳalem-re-

vinde ḳużāt-ı sütūde-ṣıfātdan Begbāzārī Ḥasan Efendi ’nüñ ferzend-i dil-bendi 

ve maḫdūm-ı [188a] ḫıredmendi ‘Abdü’l-hādī Efendi’dür. Biñ on beş Ẕi’l-ḥic-

ce’sinde ḳadem-nihāde-i ḳademe-i vücūd ve mā’ü’l-ḥayāt-ı hestīye vürūd it-

miş idi. İsti‘dād-ı Ḫudā-dād delīl-i rāh-ı reşādı olmaġın Bolevī Muṣṭafā Efendi  

ḫıdmetlerinden taṣfiye-i iksīr-i ḳīl ü ḳāl ve dārü’ḍ-ḍarb-ı ifādelerinden me-

leke-i ‘ilmiyyesin ḳāl itdükden ṣoñra Yavuz-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi ’den 

1 S 203a.

2 nāfi‘ada S: nāfiẕde H.

3 Ḫiṣālī S: Ḥiṣārlı H.

4 Cumāde’l-ūlā’sında H: Cumāde’l-āḫire’sinde S.
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mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ 

altmış dört Şa‘bān’ında Fenārī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi yirine Defter-

dār Yaḥyā Medresesi  ḫāriciyle be-kām, altmış yedi Muḥarrem’inde Ṣarı ‘Ab-

du’llāh-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi yirine ‘Abdu’r-raḥmān Paşa Medresesi  ile 

nā’ilü’l-merām oldılar. Altmış sekiz Ṣafer’inde Hābīl-zāde ‘Ömer Efendi  yirine 

ẞāniye-i Ḫusrev Ketḫudā Medresesi  i‘ṭā, sene-i meẕkūre Receb’inde Tatar ‘Ab-

du’llāh Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa Medresesi ’ne irtiḳā eylediler. Altmış ṭoḳuz 

Muḥarrem’inde Şeyḫ-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Monlā Gürānī Medre-

sesi  erzānī görilüp yetmiş Receb’inde selef-i sālifleri Fenārī-zāde Efendi yirine 

Rüstem Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, yetmiş iki Ṣafer’inde Kebīrī-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Sinān Paşa Medresesi ’ne menḳūl, yetmiş üç Receb’inde Medīne-i 

Münevvere  pāyesi żamīmesiyle Arpacı-zāde ‘Alī Efendi  yirine Belġrad  ḳażāsı1 

ḥükūmetine vuṣūl buldılar. Yetmiş beş Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine 

Ṣofyalı İbrāhīm Efendi  vāṣıl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām iken biñ yet-

miş yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde müddet-i ‘ömri encām ve ‘āzim-i dārü’s-selām olup 

Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olındı. 

Mevlānā-yı muḥarrerü’l-eṭvār ehl-i ‘ilm ve ṣāḥib-i vaḳār, edīb ü muḥteşem, 

‘iffet ü diyānetle mu‘allem idi. 

Çıracı-zāde Efendi [Meḥemmed] 

el-Mevlā Meḥemmed bin Resūl. Vilāyet-i Ḳasṭamonı ’dan ẓuhūr2 ve “Çı-

racı-zāde Efendi ” dimekle zebān-zed-i cumhūr olup semt-i İstanbul ’a ‘atf-ı 

zimām ve taḥṣīl-i ‘ilm-i şerīfe beẕl-i sa‘y ü ihtimām itmekle ṣadr-ı ‘ālī-ḳadr 

Ḳara Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve i‘tilā-yı 

me‘āric-i ‘izz ü ‘alāya himmet eyleyüp devr-i merātib iderek ḳırḳ aḳçe medre-

seden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḥicce’sin-

de Sittī Ḫātūn Medresesi  ḫāriciyle memnūn ḳılınup elli üç Ṣafer’inde Nā’ib 

‘Ömer Efendi  yirine Papasoġlı Medresesi ’ne taḥrīk olındılar. Elli altı Cumā-

de’l-ūlā’sında ḳaṣaba-i İzniḳ’de vāḳı‘a Süleymān Paşa Medresesi ’ne gönderilüp 

elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Ḥalebī Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥasan Efendi Med-

resesi  ile ta‘ẓīm, elli ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Kürd İsḥāḳ Efendi  yirine Rüs-

1 ḳażāsı H: -S.

2 S 203b.
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tem Paşa Medresesi  ile tekrīm olınmışlar idi. Altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde yirlerinde 

mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olınup altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde Velī-zāde Aḥmed 

Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medresesi virilüp  altmış üç Cumāde’l-ūlā’sında 

A‘rec Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine ḫırām, altmış dört 

Cumāde’l-ūlā’sında Çuḳacı-zāde Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine ibtidā alt-

mışlı i‘tibārıyla ẟāniyen Ġażanfer Aġa Medresesi’ne ḳıyām eyleyüp altmış yedi 

Receb’inde Çāker Aġa-zāde Ḫalīl Efendi  yirine Maḥmūd Paşa Medresesi  in‘ām 

olındı. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Uzun ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫāṣekī 

Sulṭān Medresesi  iḥsān, yetmiş Receb’inde Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Üs-

küdar  ḳażāsına şāyān olmışlar idi. Yetmiş iki Ṣafer’inde ‘azl olınup yirlerine 

selefleri Ḫalīl Efendi ḫalef oldı. Yetmiş altı [188b] Cumāde’l-ūlā’sında Baba 

Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażā-

sına  manṣūb ḳılınmışlar idi. Yetmiş yedi Rebī‘ü’l-evvel’inde selefi gibi menşūr-ı 

zindegānīsi ṭayy-kerde-i memāt olup manṣıb-ı ḥayāṭdan ma‘zūl ve yirlerine 

Ḳoçbaş Maḥmūd Efendi  mevṣūl oldı. Ḥażret-i Ḫālid ’üñ raḍiya’llāhu ‘anhu1 

türbe-i şerīfeleri civārında defn olındılar. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘iffet ü ‘iṣmetle meşhūr, ṣāfī-fu’ād, merdüm-i pāk-

i‘tiḳād idi. 

Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi {Şeyḫī} 

el-Mevlā Aḥmed bin2 ‘Abdu’llāh bin Ḫıżr. Şaḳā’iḳ-ı Nu‘māniyye ’de zīver-i 

şükūfezār-ı suṭūr ve “Merḥabā Çelebi” dimekle meşhūr Meḥemmed Efen-

di’nüñ ḥafīd-i sa‘īdi ve tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de devlet-i Sulṭān Süleymān 

Ḫān-ı Evvel  ‘ulemāsı silkinde manẓūm Depegöz Ḫıżr Efendi  merḥūmuñ 

veled-i reşīdi olup biñ yigirmi tārīḫinde Banaluḳa  ḳāḍīsi iken fevt olan züm-

re-i ḳużāt-ı sütūde-ṣıfātdan Ḫulūṣī  muḫalleṣ Merḥabā-zāde ‘Abdu’llāh Efen-

di ’nüñ lem‘a-i şem‘a-i vücūdı ve nūr-ı dīde-i ẕāt-ı mes‘ūdı Aḥmed Efendi’dür. 

İ‘dād-ı levāzım-ı isti‘dād ve ṣadru’l-ifāde Ġanī-zāde Meḥemmed Efendi  āsitā-

nesine istinād eyleyüp ḫıdmet-i ‘aliyyelerinden mülāzım ve ba‘ż-ı medārisde 

müdāreseye müdāvim olmaġla ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve ḫāric elli rüt-

besine muntaẓır-ı vuṣūl iken biñ otuz bir Ṣafer’inde Gümülcineli ‘Alī Efendi  

1 “Allah ondan razı olsun.”

2 bin H: ibn S.
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yirine Kepenekci Sinān Medresesi  iḥsān olınmış idi. Otuz iki Ẕi’l-ḥicce’sinde 

Mü’eẕẕin-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne taḥrīk 

olınup otuz üç Cumāde’l-āḫire’sinde Bosnevī Maḥmūd Efendi  yirine Ḳılıç 

‘Alī Paşa Medresesi ’ne i‘tilā idüp otuz beş Ṣafer’inde Noḳṭa1-zāde Meḥemmed 

Efendi  yirine Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’nde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ 

itmişler idi. Ḳırḳ Cumāde’l-āḫire’sinde selef-i sālifleri Mü’ezzin-zāde Efendi 

yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān olınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

Ḳāḍī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine taḥille ile Ṣaḥn’a uġrayup ba‘de eyyām 

Emīr ‘Alī Efendi  yirine Saḳız  ḳażāsına şāyān görildi.2 Ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-evvel’in-

de ma‘zūl ve yirlerine Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd Efendi  mevṣūl 

oldı. Ḳırḳ üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Tevfīḳī-zāde Meḥemmed Emīn Efendi  maḥlū-

linden İzmir ḳażāsı  ‘ināyet olınup ḳırḳ dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde munfaṣıl ve yirleri-

ne ẟāniyen Celeb Mūsā Efendi  vāṣıl oldı. Ḳırḳ yedi Şevvāl’inde Ḥüseyn Efendi  

yirine ẟāniyen Saḳız ḳażāsı virilüp ḳırḳ ṭoḳuz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Mu‘īd Aḥmed 

Efendi  yirine Belġrad ḳażāsına naḳl olınduḳlarında yirlerine ẟāniyen selefleri 

Ḥüseyn Efendi ḫalef oldı. Elli üç Ṣafer’inde ‘azl ve yirlerine Hāşimī-zāde Sey-

yid Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Elli beş Rebī‘ü’l-āḫir’inde Ḳara Süleymān 

Efendi  yirine Filibe  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli altı Ṣafer’inde ma‘zūl ve 

yirlerine Başmaḳcı-zāde Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış Receb’inde 

Beyānī Aḥmed Efendi  yirine Eyyūb  ḳāḍīsi olup altmış bir Şa‘bān’ında Ṣarı 

Mu‘īd Muṣṭafā Efendi  üzerinden Ḫavāṣṣ-ı Maḥmūd Paşa  ḳażāsı  arpalıġıyla ref‘ 

ve yirlerine Ebu’l-ḫayr Meḥemmed Efendi  terfī‘ olındı. Altmış beş Şevvāl’in-

de ḳabūl itmeyen Āvāre-zāde Mes‘ūd Efendi  yirine Burusa  pāyesi żamīmesiyle 

ẟāniyen İzmir  ḳażāsı rıżā-dādeleri olduḳda arpalıḳları Riyāżī-zāde3 ‘Abdü’l-laṭīf 

Efendi ’ye virildi. Altmış altı Şevvāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Ṣafvetī Meḥem-

med Efendi  [189a] mevṣūl oldı. Altmış yedi Şa‘bān’ında Ḳadrī-zāde Seyyid 

Meḥemmed Efendi  üzerinden Bıñarḥiṣār  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olındı. Altmış 

ṭoḳuz Muḥarrem’inde Bosnevī ‘Īsā Efendi  yirine maḥrūsa-i Edrine  ḳażāsı mec-

rā-yı zülāl-i ḥükm ü imżāları ḳılınduḳda arpalıḳları Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fet-

tāḥ Efendi ’ye tevcīh olındı. Sene-i mezbūre Receb’inde ‘azl ve yirlerine Ya‘ḳūb 

Efendi  vaṣl olındı. Yetmiş Şevvāl’inde Ḍıḥkī Muṣṭafā Efendi  üzerinden Ḳaraṣu 

1 S 204a.

2 görildi H: oldı S.

3 Riyāżī-zāde H: Riyāżī S.
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Yeñicesi  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Yetmiş üç Rebī‘ü’l-evvel’inde İstanbul  pāyesi 

żamīmesiyle Muṣlī Efendi yirine ber-vech-i arpalıḳ ẟāniyen Eyyūb ḳażāsı  iḥsān 

olınduḳda Ḳaraṣu Yeñicesi ḳażāsı Bāḳī-zāde Es‘ad Efendi ’ye ‘ināyet olındı. Yet-

miş beş Receb’inde selef-i sālifleri ‘Īsā Efendi yirine bi’l-fi‘l İstanbul ḳażāsına 

mevṣūl olduḳlarında vālid-i cāmi‘ü’l-ḥurūf Şeyḫ Feyżī Ḥasan Efendi  bu gūne 

tārīḫ dimişdür:

Mıṣrā‘

Merḥabā-zāde’ye ḥaḳḳā ki eḥaḳ İstanbul1  

Arpalıḳları olan Ebā Eyyūb-i Enṣārī ḳażāsı  ber-vech-i mevleviyyet Baba 

Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. Sene-i mezbūre Ramażān’ında 

ḳable’t-tekmīli’l-müddeti’l-‘örfiyye ‘azl-i bī-hengām vāḳi‘ olduḳda yirleri Bālī 

Efendi’ye in‘ām olındı. Biñ yetmiş yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde rāh-ı nefesi beste ve 

revnaḳ-ı vücūdı şikeste olup Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  

civārında defn olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ma‘ārifle meşhūr, ża‘īfü’l-‘ilm-i ḳāviyyü’l-i‘tiḳād,2 

ḥabl-i metīn-i3 şer‘e şedīdü’l-istinād, cüz’-i meclis-i erbāb-ı ma‘rifet, ḫoş-ṭab‘ u 

ḫoş-ṣoḥbet, cūd u seḫāya mā’il, esbāb-ı iḥtişāmı kāmil, ḥüsn-i kitābetde ḳalem 

gibi ‘alem, fenn-i mūsiḳīde müsellem idi.

Āẟārlarından Şeyḫī  maḫlaṣı ile eş‘ārları olup bu beyt güftārlarındandur:

Beyt

Baġrum ḫayāl-i tāb-ı ruḫuñla kebāb olur

La‘lüñ hevāsı ile ṣu içsem şarāb olur 

Sivasī-zāde Efendi Ḫˇācesi ‘Ömer Efendi 

el-Mevlā ‘Ömer. Taḫtgāh-ı Ẕü’l-ḳadriyye  olan Mar‘aş  nām şehr-i meşhūr 

ḳaṣabātından bedīd ve kesb-i feżā’il-i ‘ilm ü ‘irfān ile ḳadri mezīd olup dārü’l-

mülk-i İstanbul ’a ḳudūm ve devr-i mecālis-i ‘ulemā-yı Rūm eyleyüp ‘ālim-i 

Rabbānī, maẓhar-ı tecelliyāt-ı Sübḥānī, ḳıdve-i meşāyiḥ-i Rūm Sivasī ‘Ab-

dü’l-mecīd Efendi  merḥūm āsitānesine intisāb ve şeref-i iḫtiṣāṣ-ı ḫıdmet-i ‘ali-

ل 1 א כ ا ا א زاده  
2 ḳāviyyü’l-i‘tiḳād S: ḳuvvetü’l-i‘tiḳād H.

3 S 204b.
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yyelerini iktisāb itdükden ṣoñra maḫdūm-ı ma‘ālī vü mekārim ‘unvānlarına 

mu‘allim-i ‘ilm ü ‘irfān olmış idi. Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi ’den 

iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve medāris-i ‘ilmiyyede īfā-yı ḫıdemāt-ı ‘aliyyeye 

himmet idüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ elli Cumāde’l-ūlā’sında 

Tācü’d-dīn-zāde ‘Alī Efendi  yirine Ḥammāmiyye Medresesi  ile mesrūr ve elli 

dört Ṣafer’inde Ṣafvetī Meḥemmed Efendi  yirine İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Med-

resesi  ile tecdīd-i sürūr itdiler. Elli altı Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi 

yirine Mollā Gürānī Medresesi  erzānī görilüp elli yedi Şa‘bān’ında Teẕkire-

ci Aḥmed Efendi  yirine Ḫānḳāh Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü cāh eyleyüp elli 

ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ḥalebī Meḥemmed Efendi yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ 

birini cilvegāh itmişler idi. Altmış Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ḫaṭīb-zāde Aḥmed Efendi  

yirine Edrineḳapusı Mihrümāhı ’na pāy-ı himmet ḳoyup altmış bir Şa‘bān’ında 

Ḳāsım-zāde Meḥemmed Efendi  yirine ‘Ā’işe Sulṭān Medresesi  iḥsān, altmış iki 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān 

Medresesi  ile taḥṣīl-i şevket ü şān eylediler. Altmış altı Şevvāl’inde Ḥālıcı-zā-

de Aḥmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ  biriyle tekmīl-i devre-i 

merātib [189b] eyleyüp altmış sekiz Muḥarrem’inde Ḥasan Paşa-zāde ‘Ab-

dü’l-bāḳī Efendi  yirine ḳażā-yı feżā-yı Ḥalebü’ş-şehbā  mecrā-yı zülāl-i ḥükm ü 

imżāları ḳılındı. Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Fāżıl Muṣlī Efendi  

vaṣl olındı. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġur-

resi tevḳītiyle Es‘ad-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓa-

ma  ḳażāsıyla ta‘ẓīm olınup yetmiş bir Muḥarrem’inde munfaṣıl ve yirlerine 

Mūsā Paşa İmāmı Aḥmed Efendi  vāṣıl oldı. Yetmiş üç Muḥarrem’inde Müder-

ris-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  üzerinden Vize  ve Ḳırḳkilīsā  ḳażāları arpalıḳ iḥsān 

olındı. Yetmiş dört Muḥarrem’inde Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥemmed Ṣādıḳ Efendi  

yirine Edrine  ḳażāsında murabba‘-nişīn-i ‘izz ü temkīn olduḳlarında arpalıḳ-

ları seleflerine virildi. Yetmiş beş Ṣafer’inde ma‘zūl ve maḳām-ı ḥükūmetlerine 

Bāḳī-zāde Es‘ad Efendi  mevṣūl oldı. Bunlara ḫalefleri üzerinden Ḳaraṣu Yeñi-

cesi  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām iken biñ yetmiş 

yedi Cumāde’l-ūlā’sında vaḥşetgāh-ı dünyādan beste-dem ġavṭa-ḫor-ı deryā-yı 

‘adem olup maḥlūl olan arpalıḳları Āvāre-zāde Mes‘ūd Efendi ’ye virildi. 
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Mevlānā-yı mezbūr “Sivasī-zāde Efendi Ḫˇācesi”  dimekle meşhūr, ‘ilm ü 

ṣalāḥla ma‘rūf, iffet ü istiḳāmet1 ile mevṣūf, pīr-i mu‘ammer ve dīndār, dī-

de-dūz-ı ṣafaḥāt-ı i‘tibār idi. İbtidā Ḥanefī Meḥemmed Efendi  ile ‘aḳd-i pey-

vend-i muṣāheret birle ber-murād, ẟāniyen Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi ’ye 

dāmād olmış idi. 

Muḥarrem-zāde Aḥmed Efendi2

el-Mevlā Aḥmed ibnü’l-mevlā Muḥarrem. Ṭabaḳa-i Sulṭān ‘Oẟmān Ḫānī 

‘ulemāsından tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de merḳūm Bafralı Muḥarrem Efendi  

merḥūmuñ māh-ı Muḥarrem gibi maḥremi ve zāde-i ẕāt-ı mükerremi Aḥmed 

Efendi’dür. Āftāb-ı ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr idüp ‘ulemā-yı ‘aṣrdan istifā-

de ve levāzım-ı ṭarīḳ-ı ‘ilmīyi āmāde itdükden ṣoñra Şeyḫü’l-İslām Ḫˇāce-zā-

de Meḥemmed Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve rāh-ı tedrīse ‘azīmet 

eyleyüp ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘Ab-

dü’r-raḥīm Efendi  yirine Siyāvuş Paşa Medresesi  ḫāriciyle kām-revā, otuz yedi 

Rebī‘ü’l-evvel’inde Bosnevī Maḥmūd Efendi  maḥlūlinden Sinān Paşa Medre-

sesi  i‘ṭā olındı. Ḳırḳ Cumāde’l-āḫire’sinde Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Murād Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḳa‘de’sinde 

selefi Aḥmed Efendi yirine Ḫadīce Sulṭān Medresesi  iḥsān, ḳırḳ iki Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde Bustān-zāde Aḥmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine şāyān 

görildi. Ḳırḳ üç Ramażān’ında Mekke -i Mükerreme  pāyesi żamīmesiyle Bal-

dır-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Burusa Sulṭāniyyesi Medresesi  ile 

teḳā‘üd iḫtiyār eyleyüp ḳırḳ ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Ṣaḥḥāf Şeyḫ-zāde ‘Ab-

du’r-raḥmān Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi  ile taḥṣīl-i ‘izz ü ‘unvān ey-

lemişler3 idi. Elli Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Memek-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’nüñ biriyle tekrīm, elli üç Cumāde’l-ūlā’sında Arnavud Ḥüseyn 

Efendi  yirine Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymānī rütbesi żamīmesiyle Ayaṣofıyya-i Ḳa-

dīm Medresesi  ile ta‘ẓīm olındılar. Elli dört Ṣafer’inde selef-i sālifi Bustān-zā-

de Efendi yirine Yeñişehr  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup elli beş Receb’inde 

ma‘zūl ve yirlerine Baḥẟī-zāde ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  mevṣūl oldı. Elli ṭoḳuz 

Receb’inde Çeşmī-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Şām-ı cennet-meşām  ḳażāsıyla 

1 S 205a.

2 Aḥmed Efendi S: Efendi H.

3 eylemişler H: itmişler S.
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ikrām olınup altmış Receb’inde munfaṣıl ve yirlerine [190a] Ḥasan Efendi-zā-

de Şeyḫ Meḥemmed Efendi  vāṣıl oldı. Altmış üç Ẕi’l-ḥicce’sinde Edrine  pāyesi 

żamīmesiyle Ḳara Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Ġalaṭa  ḳażāsı 

rıżā-dādeleri olup altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ‘azl ve yirlerine Ebū Sa‘īd-zāde 

Feyżu’llāh Efendi  vaṣl olındı. Altmış altı Ramażan’ında ḫalefleri Ḥasan Efen-

di-zāde üzerinden ‘Ayntāb  ḳażāsı arpalıġıyla kām-yāb oldılar. Altmış yedi Şev-

vāl’inde Ḳadrī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Dārü’s-salṭana  ḳażāsı 

‘ināyet olınup arpalıḳları Seyrek-zāde Seyyid ‘Abdu’r-raḥmān Efendi ’ye virildi. 

Altmış sekiz Muḥarrem’inde Ṣarı Mu‘īd Muṣṭafā Efendi  üzerinden Güzelḥiṣār  

ḳażāsı arpalıġıyla müteḳā‘id ve yirlerine Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi  mü-

teṣā‘id oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ yetmiş yedi Cumā-

de’l-āḫire’sinde dārü’l-beḳāya irtiḥāl eyledükde Keskin Dede Mezāristānı ’nda 

mütevārī-i ḫāk-i fenā1 ve muntaẓır-ı hediye-i du‘ā oldı. 

Mevlānā-yı merḳūm “Muḥarrem-zāde Efendi”2 dimekle ma‘lūm, pīr-i ṣā-

liḥ, sa‘ādetmend-i müfliḥ, ṣāfī-fu’ād, müslim-i pāk-i‘tiḳād idi. 

Fennī Yūsuf Efendi {Fennī}  

el-Mevlā Yūsuf. Şehr-i cennet-üslūb-ı Üsküb ’den ẓuhūr ve ‘arā’is-i efkār-ı 

‘ilmiyyeye ṣarf-ı nefā’is-i sinīn ü şühūr idüp Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  ḫıd-

metlerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı ‘ilmīye ‘āzim olmış idi. Seyr-i menāzil ve ḳaṭ‘-ı 

merāḥil iderek ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan 

ṣoñra biñ elli yedi Şa‘bān’ında Ramażān Efendi yirine Monlā Şeref Medre-

sesi  ḫāriciyle teşrīf, altmış bir Ṣafer’inde Bosnevī Nūḥ Efendi  yirine Fāṭıma 

Ḫātūn Medresesi ’ne ḥareketle talṭīf olındılar. Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında 

Ḥüseyn Efendi yirine Ḥammāmiyye Medresesi  virilüp altmış dört Şa‘bān’ın-

da yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olındı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde selef-i 

sālifi Nūḥ Efendi yirine Yaḥyā Efendi Medresesi ’ne mevṣūl, altmış yedi Re-

ceb’inde Bālī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ biriyle 

nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Altmış sekiz Ṣafer’inde İmām-zāde Meḥemmed 

Sa‘dī Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medresesi  iḥsān3, yetmiş Ṣafer’inde Ṣarı ‘Abdu’l-

1 fenā S: fütāde H.

2 S 205b.

3 olınup H: -S.



933Vekâyi‘u’l-Fuzalâ

lāh Efendi  yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi ’ne şāyān oldılar.  Sene-i mezbūre 

Cumāde’l-āḫire’sinde sene-i ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Baba 

Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Medīne-i Münevvere  dāmet bi’l-envāri 
müsevvere1 ḳażāsı ‘ināyet olınup yetmiş üç Muḥarrem’inde Mūsā Paşa İmāmı 

Aḥmed Efendi  yirine Mekke -i Mu‘aẓẓama  ḳażāsına naḳlle ta‘ẓīm ve yirleriyle 

Ḳaṣīr Ḥasan Efendi  tekrīm olındılar. Yetmiş dört Muḥarrem’inde müteḳā‘id ve 

yirlerine2 ‘Alī Çelebi-zāde Meḥemmed Efendi  müteṣā‘id oldı. Bunlar Ḳarīn-ā-

bād  ve Ḫavāṣṣ-ı Aḫī  ḳażāları arpalıḳlarıyla ḫoş-ḫāl ve güẕārende-i eyyām ü 

leyāl iken yetmiş yedi Cumāde’l-āḫire’sinde müddet-i ‘ömri encām bulup rūz-ı 

‘ömri şāma yitişdi. Edrineḳapusı  ḫāricinde medfūndur. 

Mevlānā-yı merḳūm ḫādim-i maḫādīm-i ‘ulūm, ẕekā-yı Ḫudā-dād, muḳā-

rin-i sa‘y ü ictihād olmaġla vāṣıl-ı mertebe-i kemāl ve ḥā’iz-i rütbe-i ‘ālü’l-‘āl idi.

Āẟārlarından Fennī  maḫlaṣı ile eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārları vardur. Bu beyt andan 

nümūnedārdur:

Beyt

Ṣadā-yı ra‘d ṣanma yād idüp ẓulm-i şehīdānı

Dögüp gögüs dem-ā-dem nāle-i şeb-gīr ider gerdūn

Tefsīrī Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’ş-Şeyḫ ‘Alī. Maḥrūsa-i İstanbul ’da Ṣūfīler Ḥam-

māmı  ḳurbinde Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn [190b] Zāviyesi ’nde seccāde-nişīn ve ḥalḳa-i 

cem‘iyyetle nigīn olan Şeyḫ ‘Alī Efendi ’nüñ ferzend-i dil-bendi ve maḫdūm-ı 

ercmendi Tefsīrī Meḥemmed Efendi ’dür. Ṭoḳuz yüz ṭoḳsan beş tārīḫinde dāḫil-i 

meclis-i şühūd ve secde-güẕār-ı şükr-i ni‘met-i vücūd olmışlar idi. Taḥṣīl-i fażl 

u kemāle raġbet ve cānib-i tekmīl-i nefse ṣarf-ı ‘inān-ı ‘azīmet eyleyüp efāżıl-ı 

‘aṣrdan ‘Azmī-zāde Ḥāletī Muṣṭafā Efendi  ḫıdmetlerinde iştiġāl ba‘dehu Ṣad-

rü’d-dīn-zāde Meḥemmed Emīn Efendi  āsitānesine ittiṣāl idüp ol iki fāżıl-ı 

bī-mu‘ādilden telemmüẕ ve şekkeristān-ı ifādelerinden teleẕẕüẕ itdükden ṣoñ-

ra Şeyḫü’l-İslām Es‘ad Efendi ’den mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse ‘āzim olup devr-i 

medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ ḳırḳ bir senesi 

1 “Çepeçevre nurlar içinde olmaya devam etsin.”

2 yirlerine H: yirleriyle S.
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ḫilālinde Taḫta Ḳāḍī Medresesi  iḥsān olınmış idi. Ḳırḳ üç senesi1 ḥudūdında 

Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  etbā‘ından olmaḳ töhmetiyle medrese-i 

mezbūreden ‘azl olındılar. Yedi sene miḳdārı ‘uzlet ü inzivā iḫtiyār eyleyüp elli 

senesinde sālik-i ṭarīḳa-i ḳażā ve mālik-i ezimme-i ḥükm ü imżā olmaġla ḳuṭr-ı 

Rūm-ı cennet-rüsūmda Ṭımışvar  ḳażāsına mevṣūl, ba‘dehu Banaluḳa  ḳażāsına 

menḳūl olmışlar idi. Ba‘dehu Silistre  ve Tırḫala  ḳażālarında müteṣaddī-i ḥükm 

ü imżā olaraḳ biñ yetmiş yedi senesi ḫilālinde Üsküb  ḳāḍīsi iken sicill-i ‘ömri 

ḳarīn-i ḫitām ve müddet-i zindegānīsi tamām olup pehlū-zen-i pister-i helāk 

ve rū-nihāde-i ḫāk-i muḳaddes-i pāk oldı. 

Merḥūm-ı mezbūr feżā’il-i celīle ile meşhūr, ḥākim-i ḥāsim, ḳāṭı‘u’l-‘ırḳ-ı 

meẓālim, ders ü ifādede mecd ü mecīd, mu‘allim-i nāfi‘ ü müderris-i müfīd, 

her fende mahāreti ẓāhir ü bedīdār, bi-taḫṣīṣ ‘ilm-i tefsīrde yed-i ṭūlāsı āşkār 

olmaġın “Tefsīrī Meḥemmed Efendi ” dimekle şöhret-şi‘ār olmışlar idi.

Āẟārlarından Tefsīr-i Beyżavī’ nüñ ekẟer-i mevāżi‘ine resā’il-i ‘adīdeleri var-

dur. Her biri pesendīde-i kibār u ṣiġārdur. Maḫdūmları ātī’t-terceme Meḥem-

med2 ‘Aṭā’u’llāh Efendi  devr-i merātib iderek İstanbul  ḳāḍīsi olmışlar idi.

Müderris-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi 

el-Mevlā ‘Abdü’l-laṭīf. Vilāyet-i Rūmili ’nde “Rodoscuḳ ” dimekle ma‘rūf 

Tekfūrṭaġı  ḳaṣabasından ẓuhūr ve “Müderris-zāde” ‘unvānıyla meşhūr olmış 

idi. Nihāl-i bāġ-ı zindegānīsi demīde ve mertebe-i redd ü ḳabūle resīde ol-

duḳda ‘ulemā-yı ‘aṣr dārü’l-ifādelerine ḫıdmet ve şeref-i intisāblarıyla taḥṣīl-i 

vecāhet eyleyüp Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  āsitānesine irtibāṭ ve 

murābıṭīn-i erbāb-ı ictihād ile iḫtilāṭ itdükde biñ ḳırḳ bir senesinde teşrīf-i 

ṣadāretden şeref-i mülāzemetle vāṣıl-ı kām ve ṭarīḳ-ı tedrīse şümārende-i kām 

olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken ḳaṣaba-i Vize ’de Selçuḳ Sulṭān Med-

resesi  iḥsān olınup biñ elli sekiz Ṣafer’inde Ramażān Efendi yirine Gelibolı ’da 

ẞāniye-i Mesīḥ Paşa Medresesi ’ne naḳl olındılar. Sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sin-

de Çāvuş-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Cānbāziyye Medresesi  virilüp elli ṭoḳuz 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Kerāsteci-zāde Meḥemmed Efendi  maḥlūlinden Beşiktaş ’da 

vāḳı‘a Sinān Paşa Medresesi  i‘ṭā olınup altmış bir Şa‘bān’ında Ḥüseyn Paşa-zā-

1 S 206a.

2 Meḥemmed H: -S.
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de Aḥmed Efendi  yirine ‘Alī Paşa-yı ‘Atīḳ Medresesi ’ne ḥaḳīḳ olmışlar idi. Alt-

mış dört Cumāde’l-ūlā’sında Rodosī Velī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ 

birine [191a] i‘tilā, altmış beş Ramażān’ında Velī-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne irtiḳā itdiler. Altmış altı Cumāde’l-ūlā’sında sene-i 

ātiye Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Seyrek-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efen-

di  yirine Medīne-i Münevvere  ḳażāsıyla tekrīm olınup altmış sekiz Muḥar-

rem’inde munfaṣıl ve yirlerine meşīḫat-i İslāmiyye’den ma‘zūl Ḥüsām-zāde 

‘Abdu’r-raḥmān Efendi  vāṣıl oldı. yetmiş Ramażān’ında Şeyḫü’l-İslām-ı sābıḳ 

Bālī-zāde Muṣṭafā Efendi  üzerinden Vize  ḳażāsı arpalıḳ ta‘yīn olındı. Yetmiş 

üç Muḥarrem’inde Esīrī Birāderi Muṣṭafā Efendi  yirine1 Şām-ı cennet-meşām  

ḳażāsı in‘ām olınup arpalıḳlarıyla Sivasī-zāde Ḫˇācesi ‘Ömer Efendi  ikrām 

olındı. Yetmiş dört Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Altıbarmaḳ İbrāhīm 

Efendi  mevṣūl oldı. Biñ yetmiş yedi senesi ḫilālinde irtiḥāl ve rūy-ı niyāzı mālī-

de-i ḫāk-i dergāh-ı Ẕü’l-celāl eyledi.

Mevlānā-yı meẕkūr ‘ilm ü ṣalāḥla meşhūr, müfettiş-i evḳāf ve naẓar-kerde-i 

eşrāf, edīb ü vaḳūr, ḥāzim ü ṣabūr idi.

Selanik Uġrusı ‘Abdu’r-raḥmān Efendi 

 el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān. Vilāyet-i Anaṭolı ’dan Bolı  nām ḳaṣabadan ẓuhūr 

ve āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr eyleyüp ol diyār ‘ulemāsından 

taḥṣīl-i meleke-i isti‘dād ve merāsim-i ṭarīḳı i‘dād eyledükden ṣoñra medīne-i 

Ḳosṭanṭıniyye ’ye ḳudūm ve bi-ḥasebi’l-merāsim devre-i ‘ulemā-yı Rūm itmek-

le ṣadr-ı vālā-ḳadr ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet ve 

rāh-ı tedrīse sevḳ-ı rāḥile-i ‘azīmet idüp ba‘ż-ı medārisde müteṣaddī-i2 dirāset 

olaraḳ ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ne muntaẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli 

altı senesinde ser-bustāniyān vesāṭetiyle muṣāḥabe-i şehriyārīden birine intisāb 

ve sekiz kīse aḳçe virmek üzere Selanik  ḳażāsınuñ emri taḥṣīliyle kām-yāb ol-

mış idi. Lākin meblaġ-ı mezbūrı edāya iḳtidārı olmamaġın sekiz kīseyi na‘l 

pāre ile memlū ḳılup her birinüñ üzerlerine ellişer ġuruş vaż‘ idüp irsāl itmiş 

idi. Ḥikmet-i Ḫudā ol ān aḳçe iktiżāsıyla kīselere naẓar olınduḳda na‘l pāre-

leri ẓāhir olmaġla der-‘aḳab bustāncılar irsāl olınup mezbūrı menzilinde ḍarb 

1 S 206b.

2 müteṣaddī-i S: müdārese-i H.
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itdüklerinden mā‘adā ḳażā-yı meẕkūruñ emri girü istirdād olınmaġın “Selanik 

Uġrusı” ‘unvānıyla şöhret bulup on seneden mütecāviz gūşe-nişīn-i ‘uzlet olduḳ-

dan ṣoñra biñ altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Bolevī Birāderi ‘Alī Efendi  yirine 

Balaban Aġa Medresesi  virilmiş idi. Yetmiş Cumāde’l-ūlā’sında Nisbetī ‘Alī Efen-

di  yirine ‘Abdu’r-raḥmān Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınup yetmiş iki Ṣafer’inde 

Baġdādī-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine ‘Abdu’llāh Aġa Medresesi  tevcīh olınmış 

idi. Yetmiş üç Cumāde’l-āḫire’sinde Emīr-i Buḫārī Şeyḫi Dāmādı Seyyid Aḥ-

med Efendi  yirine Ḳāḍī ‘Abdü’l-ḥalīm Medresesi  ile tekrīm olınup yetmiş dört 

Şa‘bān’ında selefi Aḥmed1 Efendi yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  iḥsān, yetmiş 

beş Cumāde’l-āḫire’sinde yine selefi yirine Ca‘fer Aġa Dārü’l-ḥadīẟi ’ne şāyān gö-

rildi. Biñ yetmiş yedi Receb’inde ders ü devri tamām ve ‘āzim-i dārü’s-selām olup 

medrese-i maḥlūlesi Yek-çeşm Aḥmed Efendi ’ye in‘ām olındı. 

Merḥūm-ı mezbūr ‘ilm ü ṣalāḥla meşhūr ve ḫayr ile meẕkūr idi.

Ḥācīoġlı Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. ‘Alā’iyye  diyārından bedīdār ve “Ḥācīoġlı Muṣṭafā Efen-

di” dimekle şöhret-şi‘ār olmış idi. ‘Ulemā-yı ‘aṣra ḫıdmet ve ba‘ż-ı eşrāfdan 

iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp ṭarīḳ-ı tedrīsde ḳaṭ‘-ı menāzil iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl olduḳdan ṣoñra biñ altmış se-

kiz Cumāde’l-ūlā’sında Ḫandān-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Buḫāriyye2 

Medresesi  ḫāricine ‘āric, altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Şāriḥ-i Mülteḳā Seyyid 

Meḥemmed Efendi  yirine Seyyid ‘Abdü’l-ḳādir Efendi Medresesi ’ne ḥareketle 

mübtehic olmış idi. Sene-i meẕkūre3 Rebī‘ü’l-evvel’inde Neffātī Şeyḫ Meḥem-

med Efendi  yirine Fāṭıma Sulṭān Medresesi  iḥsān, yetmiş Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṭos-

yevī Meḥemmed Efendi  yirine Kürkcibaşı Medresesi ’ne şāyān oldılar. Yetmiş 

iki Ṣafer’inde ‘Abdü’l-hādī Efendi  yirine Rüstem Paşa Medresesi ’ne i‘tilā, sene-i 

[191b] meẕkūre Şevvāl’inde Muḥarrem-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine medā-

ris-i Ṣaḥn ’uñ birine irtiḳā itdiler. Yetmiş üç Ṣafer’inde Ḫaṭṭāt ‘Ömer Efendi  

yirine Ḳalender-ḫāne Medresesi  sezā görilüp yetmiş dört Cumāde’l-āḫire’sinde 

Şeh-zāde dārü’l-ifādesine ḳadem-nihāde olmışlar idi. Yetmiş beş Muḥarrem’in-

1 Aḥmed H: -S.

2 S 207a.

3 meẕkūre H: mezbūre S.
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de Ser-bendī-zāde İsmā‘īl Efendi  yirine Süleymāniyye Medreseleri ’nüñ biriyle 

tekrīm, yetmiş altı Rebī‘ü’l-evvel’inde Kemāl Efendi-zāde Aḥmed Efendi  yirine 

Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymāniyye  ile ta‘ẓīm olınduḳdan ṣoñra sene-i meẕkūre Şev-

vāl’inde ṭarīḳden bi’l-külliyye ‘arż-ı ferāġ idüp mensūbun ileyhi Ṣadr-ı A‘ẓam 

Köprili-zāde Fāżıl Aḥmed Paşa  himmetiyle yevmī üç yüz aḳçe ta‘yīniyle teḳā‘üd 

iḫtiyār eyledükde medreseleri Debbāġ-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olın-

dı. Biñ yetmiş yedi tārīḫinde vāḳi‘ cezīre-i Girid Seferi ’ne vezīr-i meẕkūr ile 

ma‘an revān olmış idi. Ḥīn-i muḥarebede cebhesine bir ḳurşun iṣābetiyle şehīd 

ve ‘arṣa-i şühūddan nā-bedīd oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr aḫlāḳ-ı kerīme ile meşhūr, ḫoş-ṣoḥbet, cālib-i üns ü 

ülfet idi. 

ẞiḳātdan mervīdür ki dā’imā temennī-i şehādet itmekle du‘āsı ḳarīn-i icābet 

olmış idi.

Menteş-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā Maḥmūd. Bu ṭabaḳa evā’ilinde ter-

cemesi ẕikr olınan Menteş-zāde Maḥmūd Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve 

maḫdūm-ı dil-bendi Meḥemmed Efendi’dür. ‘Aṣrı ‘ulemāsından aḫẕ-ı ser-mā-

ye-i ‘ulūm ve kesb-i pīrāye-i manṭūḳ u mefhūm eyleyüp kibāruñ birinden 

mülāzım ve rāh-ı tedrīse ‘āzim olup ba‘ż-ı medārisde īfā-yı ḥaḳḳ-ı müdārese 

ve dād u sited-i ifāde vü istifādeye mümārese iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken ibtidā maḥrūsa-i Burusa ’da Ḫˇāce Rüstem Medresesi  virilüp biñ 

altmış sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde İlāhī-zāde Seyyid Meḥemmed Efendi  yirine Mon-

lā1 Fenārī Medresesi ’ne ḥareket eylemiş idi. Yetmiş dört Muḥarrem’inde ‘Ab-

dü’l-ḳādir-zāde Receb Efendi  yirine Veliyyü’d-dīn-zāde Aḥmed Paşa Medresesi  

i‘ṭā olınup revnaḳ-efrūz-ı maḥāfil ü mecālis iken biñ yetmiş yedi Şa‘bān’ınuñ 

yigirmi üçinci güni intiḳāl ve ḳaṭ‘-ı peyvend-i ḳīl ü ḳāl eyledi. Maḥrūsa-i 

merḳūmede Bıñarbaşı ’nda vālidi cenbinde defn olındı.

Merḥūm-ı merḳūm kenāre-nişīn-i deryā-yı ‘ulūm, beşūş u ḫalūḳ, selī-

mü’n-nefs ü ṣadūḳ idi.

1 Monlā S: Mollā H.



938 METİN - Şeyhî’nin Şakâ’ik Zeyli

‘Oẟmān-zāde Maḫdūmı Feyżu’llāh Efendi 

el-Mevlā Feyżu’llāh ibnü’l-mevlā Meḥemmed. Bu ṭabaḳa evā’ilinde terce-

mesi ẕikr olınan ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed Efendi’nüñ   necl-i necībi ve maḫ-

dūm-ı mihter-i edībi Feyżu’llāh Efendi’dür. Levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād ve taḥṣīl-i 

ser-māye-i isti‘dād idüp Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  ḫıdmetlerinden iḥrāz-ı şe-

ref-i mülāzemetle ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl olduḳdan 

ṣoñra biñ elli sekiz Muḥarrem’inde Şeyḫü’l-ḥarem1 Medresesi ḫārici yle maẓ-

har-ı iḥsān u kerem oldılar. Altmış bir Şa‘bān’ında Berber-zāde ‘Abdü’r-raḥīm 

Efendi  yirine Bālī Efendi Medresesi ’ne vālī olup altmış iki Şa‘bān’ında Müyes-

ser-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḫādım Ḥasan Paşa Medresesi  virilüp altmış 

beş Rebī‘ü’l-evvel’inde İlyās Dede-zāde Aḥmed Efendi  yirine Maḳtūl Ḥasan 

Paşa Medresesi ’ne taḥrīk olınmışlar idi. Sene-i mezbūre Ramażān’ında Ḫˇā-

ce-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫayrü’d-dīn Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, 

altmış sekiz Ṣafer’inde Edībī-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemā-

niyye ’nüñ biriyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Ḳā-

sım-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i 

sürūr eyleyüp yetmiş Ṣafer’inde Fennī Yūsuf Efendi  yirine Şāh Sulṭān Medre-

sesi  iḥsān olındı. Yetmiş bir Şa‘bān’ında Esīrī Birāderi Muṣṭafā Efendi  yirine 

Sulṭān Selīm-i Ḳadīm Medresesi  ile tekrīm olınup yetmiş üç Receb’inde Ḳa-

baḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Medāris-i Süleymāniyye ’nüñ [192a] 

biriyle ta‘ẓīm olındılar. Yetmiş beş Muḥarrem’inde ḳabūl itmeyen Çāvuş-zāde 

‘Oẟmān Efendi  yirine Ḥalebü’ş-şehbā  ḳażāsına şehbāl-i himmet açmışlar idi.2 

Yetmiş altı Rebī‘ü’l-evvel’inde ma‘zūl ve yirlerine Kemāl Efendi-zāde Aḥmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere şümārende-i eyyām u leyāl iken biñ yetmiş 

sekiz Muḥarrem’inde müstasḳiyen irtiḥāl ve ravża-i cināna intiḳāl eyledi. Ḥaż-

ret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī civārında   medfūndur. 

Mevlānā-yı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı maḫādīm-i Rūm, iḥtişāma mā’il ve levā-

zımını taḥṣīle şīfte-dil idi.

1 S 207b.

2 açmışlar idi S: itmişler H.
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Üsküdarī Aḥmed Ramażān Efendi 

el-Mevlā Aḥmed Ramażān. Taḫtgāh-ı Ẕü’l-ḳadriyye  olan Mar‘aş  nām şehr-i 

meşhūrdan ẓuhūr ve hilāl-i rūze gibi āftāb-ı feyż-i ezelīden istifāża-i nūr-ı şu‘ūr 

idüp ‘alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i menāzil-i ifāde iderek e‘ālī-i ‘aṣrdan birinüñ maẓ-

har-ı ‘ināyeti ve nā’il-i şeref-i mülāzemeti olduḳdan ṣoñra devr-i medāris-i 

mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken Cüvānḳapucıbaşı Meḥemmed 

Paşa  āsitānesine intisāb idüp imāmetleri ḫıdmetiyle şeref-yāb olmaġın semt-i 

ḳażā bā‘iẟ-i ‘īş ü ṣafā olmaḳ mülāḥaẓasıyla yüz elli aḳçe ḳāḍī iken biñ elli bir 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde vezīr-i merḳūm Azaḳ Ḳal‘ası  istiḫlāṣına ser-‘asker ta‘yīn olın-

maġın ordu ḳāḍīlıġıyla muvaḳḳar ḳılınmış idi. Ba‘de’l-fetḥ ve’ẓ-ẓafer Ḳuds-i 

Şerīf  pāyesi żamīmesiyle ḳażā-yı mezbūr mevleviyetiyle tābende-aḫter oldılar. 

Elli dört Cumāde’l-ūlā’sında ‘Īşī Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsına sezāvār olup 

elli beş Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Dāvūd-zāde Muṣṭafā Efendi  

mevṣūl oldı. Altmış bir Cumāde’l-ūlā’sında selefi maḥlūlinden ẟāniyen ḳażā-yı 

mezbūr1 ‘ināyet olındı. 

Menḳabe

Naḳl olınur ki tārīḫ-i meẕkūrda iki ṭūġlı beglerbegilerden Ṭrablus-ı Şām ’dan 

ma‘zūl Köprili Meḥemmed Paşa ’dan bir kimesne beş yüz ġuruş ṭalebiyle ṣāḥi-

bü’t-terceme ḥużūrında mürāfa‘a olduḳlarında vezīr-i mezbūr deynine mu‘terif 

olup lākin bir vechle edāya iḳtidārı olmamaġla bunlar meblaġ-ı meẕkūrı müd-

de‘ī-i mezbūra edā ve paşa-yı merḳūmuñ ẕimmetini ibrā itmeleriyle mā-beyn-

lerinde maḥabbet-i ‘aẓīme2 ḥāṣıl olmış idi. 

Sene-i mezbūre Şevvāl’inde Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Maġnisa ḳażāsına  naḳl olınup yirleri Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi ’ye 

arpalıḳ virildi. Altmış iki Ramażān’ında ‘azl ve yirlerine Nevālī-zāde Maḥmūd 

Efendi  vaṣl olındı. Altmış yedi Cumāde’l-āḫire’sinde Edrine  pāyesi żamīmesiyle 

Şu‘ayb-zāde İbrāhīm Efendi  yirine ẟāliẟen Üsküdar  ḳażāsı tevcīh olındı. Sene-i 

mezbūre Şevvāl’inde munfaṣıl ve yirlerine İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  vāṣıl 

oldı. Altmış sekiz Ramażān’ında Ṣadr-ı A‘ẓam Köprili Meḥemmed Paşa  Yanova 

Ḳal‘ası  üzerine ser-‘asker olduḳlarında ordu-yı hümāyūn ḳażāsıyla memnūn 

1 ḳażā-yı mezbūr H: Üsküdar ḳażāsı S.

2 S 208a.
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ḳılınmışlar idi. Ba‘de’l-fetḥ ve’ẓ-ẓafer altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Müder-

ris-zāde Meḥemmed Efendi  yirine rābi‘an ḳażā-yı sābıḳda murabba‘-nişīn-i 

mesned-i ḥükm ü imżā oldılar. Sene-i meẕkūre Rebī‘ü’l-āḫir’inde Riyāżī-zāde 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsına naḳl ve yirlerine selefleri Riyāżī-zāde 

Efendi vaṣl olındı. Yetmiş Receb’inde müteḳā‘id ve maḳām-ı ḥükūmetlerine 

‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  müteṣā‘id oldı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde 

Beyānī Aḥmed Efendi  üzerinden Birgi  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olındı. Bu ḥāl üze-

re sübḥa-şümār-ı eyyām ü leyāl iken1 biñ yetmiş sekiz Muḥarrem’inde raḫş-ı 

bed-rām-ı eyyām ḫaṭāsı ile üftāde-i ḫāk ve tevsen-i çarḫ-ı güsiste-licām ilḳāsı 

ile helāk olmış idi. 

Menḳabe2

Tafṣīli budur ki bir gün dābbelerine süvār olup giderken bir taḳrīble cünbiş 

itdükde ḫāne-i zeynden cüdā ve üftāde-i rūy-ı ṣaḥrā olup ser-be-ser a‘żāsı ḫurd 

olmaġla rūḥ-ı revānı a‘lā-yı ‘illiyyīne vāṣıl olmış idi. Üsküdar ’da Ḳaraca Aḥmed 

Tekyesi ’ne [192b] ḳarīb Ḫırmenlik  nām maḥallede medfūn ve maḥlūl olan 

arpalıḳları ile Ḥālıcı-zāde Aḥmed Efendi  memnūn ḳılındı. 

Mevlānā-yı merḥūm ma‘ārif ü ‘ulūm ile mevsūm, yārān-ı ṣafā ile enīs, 

hem-meşreb ehl-i dillerle celīs, cūd u seḫā ṣāḥibi, şükr ü ẟenā ṭālibi, Fārsī-dān, 

mūsiḳī-şinās ve Şāh-nāme-ḫˇān, ḫoş-ṭab‘ u ḫoş-ṣoḥbet, mevālī beyninde ṣāḥib-i 

ẟervet idi.

Edrineli Baba Ḥüseyn Efendi 

el-Mevlā Ḥüseyn. Maḥmiyye-i Edrine ’den ẓuhūr ve “Baba Ḥüseyn Efendi ” 

dimekle meşhūr olmış idi. Ba‘de taḥṣīli’l-isti‘dād ‘ulemā-yı kirāmuñ birinden 

mülāzemetle ber-murād olup devr-i merātib ve aḫẕ-ı revātib iderek ḳırḳ aḳçe 

medreseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl iken biñ ḳırḳ sekiz tārīḫinde masḳaṭ-ı 

re’si olan maḥmiyye-i merḳūmede Yāḳūt Paşa Medresesi  tevcīh olınup elli üç 

Cumāde’l-ūlā’sında Ṣalbaş-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine Sirāciyye Med-

resesi ’ne taḥrīk olındılar. Elli yedi Şa‘bān’ında selefi yirine Ṭaşlıḳ Medresesi  

1 iken H: -S.

2 Menḳabe S: -H.
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virilüp elli ṭoḳuz Muḥarrem’inde Baba Ḫalīl-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

Ḥalebiyye Medresesi ’ne mevṣūl, altmış dört Şa‘bān’ında ‘Abdu’r-raḥmān Efen-

di yirine Üçşerefeli Medresesi Ūlāsı  ile nā’ilü’l-me’mūl olmışlar idi. Altmış yedi 

Şevvāl’inde Ḳulaḳsız Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Erzenü’r-rūm  ḳażāsı viril-

dükde ḳabūl itmemekle manṣıb-ı meẕkūr Meḥemmed Faḫrī Efendi ’ye sezā ve 

bunlar ṣıfru’l-yed ibḳā olındılar. Yetmiş bir Ṣafer’inde Fındıḳ Muṣṭafā Efendi  

yirine Ḥanya  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup ba‘de’l-‘azl yetmiş dört Muḥar-

rem’inde Ḥamdī-zāde Luṭfu’llāh Efendi  yirine Mar‘aş  ḳażāsı iḥsān olındı. Yet-

miş altı Cumāde’l-ūlā’sında ma‘zūl ve yirlerine ‘Abdu’llāh-zāde ‘Abdü’r-raḥīm 

Efendi 1 mevṣūl oldı. Bu ḥāl üzere güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ yetmiş 

sekiz senesi ḥudūdında intiḳāl ve ‘ālem-i ‘uḳbāya irtiḥāl eyledi.

Merḥūm-ı merḳūm dāḫil-i ‘idād-ı erbāb-ı rüsūm, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i 

müfliḥ idi. 

Uzun ‘Abdu’llāh Efendi {‘Abdī}  

el-Mevlā ‘Abdu’llāh bin Meḥemmed. Fi’l-aṣl vilāyet-i Ḥamīd ’de Aġrus  nām 

ḳaṣabadan ẓuhūr ve ‘arā’is-i ‘ilm ü ‘irfāna ṣarf-ı nefā’is-i memhūr idüp reh-rev-i 

himmetine nūr-ı sezā ve çerāġ ve daġdaġa-i dünyā-yı denīden ferāġ eyleyüp 

ḳaṣaba-i Ṭop-ḫāne ’de Ḳılıç ‘Alī Paşa Cāmi‘-i Şerīfi ’nde imām ve muḳtedā-yı 

enām olan Meḥemmed Efendi’nüñ şāḫ-ı şecere-i vücūdı ve nihāl-i ravża-i ẕāt-ı 

mes‘ūdı Uzun ‘Abdu’llāh Efendi ’dür. Taḥṣīl-i ‘ilme muvaffaḳ ve erbāb-ı isti‘dā-

da mülḥaḳ olduḳda Şeyḫü’l-İslām Aḫī-zāde Ḥüseyn Efendi  ḫıdmetlerinden 

mülāzım ve ḳaṭ‘-ı m   enāzil-i ṭarīḳa ‘āzim olup devr-i merātib iderek ḳırḳ 

aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ elli beş Receb’inde Meḥemmed Efendi yirine 

Ḳāḍī Maḥmūd Medresesi  ḫāricine ‘āric, elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Ḥüseyn 

Efendi yirine Şāhḳulı Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic olmış idi. Elli ṭoḳuz 

Şa‘bān’ında Vānī ‘Alī Efendi  yirine ẞāniye-i Zekeriyyā Efendi Medresesi  i‘ṭā, 

altmış iki Muḥarrem’inde Sa‘dī-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Dāvūd 

Paşa Medresesi  sezā görilüp altmış beş Şevvāl’inde Sinobī Ḫalīl Efendi  yirine 

medāris-i Ṣaḥn ’uñ birine irtiḳā, altmış altı Şevvāl’inde Naḳīb-zāde Seyyid ‘Ab-

du’llāh Efendi  yirine Dārü’l-ḥadīẟ-i Sinān Paşa ’ya i‘tilā eylediler. Altmış yedi 

1 S 208b.
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Ramażān’ında Monlā1 Aḥmed-zāde Seyyid Enes Efendi  yirine Üsküdar’da 

vāḳı‘a  Mihrümāh Sulṭān Medresesi  iḥsān , altmış sekiz Cumāde’l-āḫire’sinde 

Çömez Aḥmed Efendi  yirine Ḫāṣekī Sulṭān Medresesi ’ne şāyān oldılar. Altmış 

ṭoḳuz Muḥarrem’inde Çāvuş-zāde Muṣṭafā Efendi  yirine Ayaṣofıyya-i Ḳadīm 

Medresesi  ile tekrīm, yetmiş Receb’inde selef-i sālifi Sa‘dī-zāde Efendi yirine 

Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymāniyye  ile ta‘ẓīm olındılar. Yetmiş bir Şa‘bān’ında Ḥa-

lebī Muṣṭafā Efendi  yirine Ḥaleb  ḳażāsıyla nā’il-i maṭlab olup yetmiş iki Şev-

vāl’inde ma‘zūl ve yirlerine Çeşmī-zāde Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  mevṣūl oldı. 

Yetmiş altı Cumāde’l-āḫire’sinde Burusa  [193a] pāyesi żamīmesiyle Āvāre-zāde 

Mes‘ūd Efendi  yirine Şām-ı dārü’s-selām  ḳażāsıyla be-kām olmışlar idi. Yet-

miş yedi Ramażān’ında munfaṣıl ve yirlerine Debbāġ-zāde Meḥemmed Efendi  

vāṣıl oldı. Biñ yetmiş sekiz senesi ḥudūdında intiḳāl ve dārü’n-na‘īme isti‘cāl 

eyleyüp Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olındı.

Mevlānā-yı merḳūm ‘ilm ü fürū‘a intisāb ile ma‘lūm, zeḫārif-i dünyeviyye-

den mu‘riż, meşāġil-i ‘ibādāta mütemaḥḥıż, ṣāḥib-i sekīnet ü vaḳār, dīde-dūz-ı 

ṣaḥā’if-i itti‘āz u i‘tibār olup sābıḳu’t-terceme Āvāre-zāde Muṣṭafā Efendi  ile 

‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret itmekle “Āvāre-zāde Dāmādı” dimekle şöhret bul-

mış idi. 

Āẟārlarından ‘Abdī  maḫlaṣı ile Dīvān -ı belāġat-‘unvānları vardur. Bu ebyāt 

andan nümūnedārdur:

ez-Ḳaṣā’id

Ne devr-i ferruḫ-ı dil-keş ne özge ‘ālem olur

Murādı üzre döner ādemüñ felek dem olur

Derūnı ġonçe-ṣıfat ḫūn olan felek-zedeler

Hezār şevḳ ile gül gibi şād u ḫurrem olur

Dilerse şāhid-i iḳbāli tükme-i zer ile

Sipihr-i aṭlas aña bir ḳabā-yı mu‘lem olur2

1 Monlā H: Mollā S.

2 S 209a.
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ez-Ġazeliyyāt

Ḫayāl-i zülfi ile fikr-i la‘lin ile dilā

Şeb-i dirāzda ḫoşdur şarāb-ı ġam-fersā

Didüm o şūḫa lebüñ ḫaste dillere emdür

Didi keremler idüp naḳd-i cān ile em mā

Ve lehu

Ḳan derledi olup meze meclisde ‘Abdiyā

Sūzān cigerle itdi egerçi kebāb baḫẟ

Ve lehu

Ḫançerüñ dil uzadup ḳalbümi mecrūḥ eyler

Uyma ey şūḫ-ı cihān sen o dil-āzāra meded

Ve lehu

Leb-i dildāra berāber gelicek meclisde

Ezdiler başını ḳabdan ḳaba girdi sükker

Ve lehu

Baġla şikest sözlerüñ vaṣf-ı lebinde būselik

Bāġda dest-i muṭribe anı şikeste-beste vir

Ve lehu

Bir meclisüñ ki sāġar-ı Cem yādigārı yoḳ

Ol āsyāba beñzer anuñ cūybārı yoḳ

Ṭurmaz ruḫuñ gehī güle geh māha beñzedür

Hīç yirde gökde ‘Abdi-i zāruñ ḳarārı yoḳ
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Ve lehu

Rez duḫteri ḫınnālamış ayaġını ey dil

Almış gibi aġızlıġını rıṭl-ı girānuñ

Ve lehu

Ḥasret-i zülfüñle rūzum şām-ı mātemdür benüm

Ḫūn-feşāndur merdüm-i çeşmüm niçe demdür benüm

Ve lehu

Ṣalup rāh-ı firāḳa ben ġarībi gitdi dildārum

‘Aceb bilsem neye varur bu yolda āḫir-i kārum

Ve lehu

Derūnuñ āyineveş ṣāf eyle pür-nūr ol

İgen açılma dilā Ka‘be gibi mestūr ol

Mürūr-ı dehr ile vīrān olursun ey ḫāṭır

Gerekse Mescid-i Aḳṣā ya Beyt-i Ma‘mūr ol

Zamāne kāse-i ‘ömrüñ şikest ider bir gün

Dilā cihānda gerek Cem gerekse faġfūr ol

Ḳoma göñülde ṣaḳın naḳş-ı mā-sivā ‘Abdī

Derūnuñ āyineveş ṣāf eyle pür-nūr ol

Ve lehu

Ḫayāl-i zülf-i müşkīnüñle çeşmüm ḫūn-feşān ṣanma

Şehā ser-rişte-i cāndur anı eşk-i revān ṣanma

Ve lehu

El irmez dāmenine gūş ṭutmaz nāle vü zāra

Hemān ol serv-i āzāde hevādār olduġum ḳaldı 
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Şeyḫī-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi 

el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān ibnü’ş-Şeyḫ Meḥemmed bin Süleymān. Gelibolılı 

Şeyḫī Efendi ’nüñ maḫdūm-ı kihteri ve ṭabaḳa-i Sulṭān İbrāhīm Ḫānī ’de ter-

cemesi ẕikr olınan Şerīf Meḥemmed Efendi ’nüñ birāderi olmaġın “Şeyḫī-zāde 

Efendi” dimekle şöhret ve Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi  merḥūmdan iḥrāz-ı şe-

ref-i mülāzemet itmişler idi. ‘Alā-ḥasebi’l-‘āde devr-i medāris-i mu‘tāde iderek 

ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken1 biñ elli Rebī‘ü’l-āḫir’inde Bosnevī ‘Īsā Efen-

di  yirine Merdümiyye Medresesi  ḫāriciyle be-kām, elli iki Şa‘bān’ında Ḥamīdī 

‘Abdü’r-raḥīm Efendi  yirine Şeyḫü’l-İslām Ḥüseyn Efendi Medresesi ’ne ḥa-

reketle nā’ilü’l-merām olmışlar idi. Elli altı Muḥarrem’inde Ebu’s-su‘ūd-zāde 

Meḥemmed [193b] Ṣādıḳ Efendi  yirine Ḳāsım Paşa Medresesi ’ne mevṣūl, se-

ne-i meẕkūre Şa‘bān’ında Ḫusrev Paşa İmāmı Muṣṭafā Efendi  yirine Selanik  

ḳażāsı ḥükūmetiyle nā’ilü’l-me’mūl oldılar. Elli yedi Rebī‘ü’l-āḫir’inde ma‘zūl 

ve yirlerine Kūsec Yaḥyā Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde Kebīrī 

Meḥemmed Efendi  yirine Edrine  ḳāḍīsi olup elli sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde ‘azl ve 

yirlerine Muṣṭaliḥ-zāde Meḥemmed Efendi  vaṣl olındı. Altmış bir Ṣafer’inde 

Anḳaravī Es‘ad Efendi  üzerinden Būy-ābād  ḳażāsı arpalıḳ virildi. Altmış beş 

Şevvāl’inde Necātī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye  

ḳażāsıyla nā’il-i ümniyye olduḳlarında arpalıḳları ‘Oẟmān-zāde Meḥemmed 

Efendi ’ye tevcīh olındı. Altmış altı Şa‘bān’ında selefleri Necātī-zāde Efendi 

üzerinden Balıkesri 2 ḳażāsı arpalıġıyla ref‘ ve yirlerine Ḥasan Efendi-zāde Şeyḫ 

Meḥemmed Efendi  terfī‘ olındı. Yetmiş bir Receb’inde Ḳadrī Efendi ’nüñ def‘a-i 

ẟāniyesi3 yirine ẟāniyen İstanbul  ḳażāsına mevṣūl olduḳlarında arpalıḳları ‘Ab-

dü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi ’ye virilüp yetmiş iki Şevvāl’inde selefleri 

Ḳadrī Efendi yirine Anaṭolı  ṣadrına menḳūl ve yirleriyle Kec-dehān Dāmādı 

‘Abdu’llāh Efendi  nā’ilü’l-me’mūl oldı. Yetmiş üç Şevvāl’inde Hezarġrad  ḳażāsı 

arpalıġıyla müteḳā‘id ve maḳām-ı ṣadārete İmām-ı Sulṭānī Ḥāfıẓ Meḥemmed 

Efendi  müteṣā‘id oldı. Yetmiş altı Cumāde’l-ūlā’sında ḫalefleri yirine ẟāniyen 

ṣadr-ı Anaṭolı’ya ḳıyām eylediler. Yetmiş yedi Muḥarrem’inde ḫalef-i sālifleri 

‘Abdü’r-raḥīm-zāde Meḥemmed Efendi yirine ṣadr-ı Rūm ’a naḳl ve yirlerine 

Ebū Sa‘īd-zāde Feyżu’llāh Efendi  vaṣl olındı. Sene-i mezbūre Şa‘bān’ında ‘uz-

1 iken S: -H.

2 Balıkesri  H: Balıkesir S.

3 S 209b.
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let-güzīn ve maḳām-ı ḥükūmetlerine ẟāniyen selef-i sālifleri Ḳadrī Efendi ṣadr-

nişīn oldı. Bunlara ḫalefleri üzerinden Ṭırnova  ma‘a Ṣaḥrā  ḳażāları arpalıḳ vi-

rildi. Yetmiş sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde nüzhetgāh-ı cināna irtiḥāl ve dārü’l-ḫulde 

intiḳāl itdüklerinde Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında 

medfūn ve naḳş-ı seng-i mezārı bu tārīḫ-i mevzūndur: 

Beyt

Bir gedā çıḳdı didi tārīḫin

Rabbenā ḳıl maḳāmını cennet1

Maḥlūl olan arpalıḳları Şa‘rānī-zāde Ebu’s-su‘ūd Efendi ’ye ‘ināyet olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, bi-taḫṣīṣ fenn-i celīl-i fıḳha in-

tisābla ma‘rūf, ḳażāsında ‘iffetle mevṣūf, ẕikr-i bi’l-ḫayra ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i 

müfliḥ idi. Şeyḫü’l-İslām ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  ile ‘aḳd-i peyvend-i muṣāheret 

itmegin maẓhar-ı ‘ināyetleri olmışlar idi.

Āẟār-ı ‘ilmiyyelerinden Mecma‘u’l-enhür  nām Mülteḳā ’ya şerḥleri vardur. 

Āẟār-ı ḫayriyyelerinden ẟülüẟ-i māl vaṣiyyetleriyle Ḫıżr Beg Mescidi ’ne 

veẓā’if ta‘yīniyle cum‘a iḳāmet olınmışdur.

Fāżıl Müfettiş Süleymān Efendi 

el-Mevlā el-fāżıl Süleymān bin Maḥmūd. Vilāyet-i Anaṭolı ’da Silifke  san-

caġında Eyneliler  nām ḳaryedendür. Vālidleri tüccār-ı ẕevī’l-iḳtidārdan ol-

maġla vālidleriyle Lārende  şehrine gelüp keẟret-i meşayiḫ u ‘ulemā ve vefret-i 

ṣuleḥā vü fużalāsını mu‘āyene vü müşāhede itmeleriyle bir müddet ḳaṣaba-i 

meẕkūrede tavaṭṭun idüp müftī-i beled Naṣūḥ Efendi ’nüñ būstān-ı fażlından 

tefekküh ü teleẕẕüẕ, ba‘dehu Beyānī Efendi ḫıdmet-i pür-bereketinden ta‘al-

lüm ü telemmüẕ itdükden ṣoñra baḳıyye-i ‘ulūmı ‘ulemā-yı diyār-ı Rūm’dan 

tekmīl ḳaṣdıyla dārü’l-mülk-i İstanbul ’a duḫūl ve Şeyḫü’l-İslām ‘Abdür’r-raḥīm 

Efendi  āsitānesine vuṣūl bulup ṣoḥbetleriyle şeref-yāb ve feżā’il-i bāhirelerin-

den tekmīl-i niṣāb itmişler idi. Biñ elli sekiz Rebī‘ü’l-āḫir’inde Belġrad’da vāḳı‘a   

Meḥemmed Paşa Medresesi  ile belde-i meẕkūreye müftī ve müfīd-i müsteftī 

olup altmış Şa‘bān’ında yirlerinde dāḫil i‘tibār olındı. Altmış üç Muḥarrem’in-

א  1 א   ر
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de Dıraġmanī ‘Alī Efendi  yirine Ḥaydar Paşa Medresesi  ile kām-revā, altmış beş 

Ramażān’ında Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne revnaḳ- 

[194a] baḫşā oldılar. Altmış altı Şevvāl’inde Āmidī Ḥüseyn Efendi  yirine Mu‘īd 

Aḥmed Efendi Medresesi  virilüp altmış sekiz Cumāde’l-ūlā’sında ‘Işḳī Ḥasan 

Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine uġrayup sene-i mezbūre Şa‘bān’ın-

da Muṣlī Efendi  yirine Ḥaremeyn-i Şerīfeyn evḳāfı  müfettişi olmışlar idi. Alt-

mış ṭoḳuz Muḥarrem’inde Çıracı-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Maḥmūd 

Paşa Medresesi  i‘ṭā, yetmiş Receb’inde Uzun1 ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ayaṣo-

fıyya Medresesi  sezā görilüp yetmiş iki Ṣafer’inde Esīrī Birāderi Muṣṭafā Efendi  

yirine Süleymāniyye Medreseleri ’nüñ biriyle tekmīl-i devre-i medāris itdiler. 

Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Selanik  ḳażā-

sıyla şād-kām ve eẟnā-yı ḥükūmetlerinde Edrine  pāyesiyle ikrām olındılar. Yet-

miş üç Şevvāl’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  üzerinden Bıñarḥiṣār  ve 

Keşān  ḳażāları arpalıḳlarıyla ma‘zūl ve yirlerine Minḳārī-zāde Efendi Dāmādı 

Muṣṭafā Efendi  mevṣūl oldı. Yetmiş altı Cumāde’l-āḫire’sinde Ḫˇāce Fesād-zā-

de Seyyid Aḥmed Efendi ’nüñ def‘a-i ẟāniyesi yirine Mıṣr -ı ẕātü’l-ehrām ḳażāsı 

in‘ām olınduḳda arpalıḳlarıyla Anḳaravī Meḥemmed Efendi  ikrām olındı. Ol 

eẟnāda Şeyḫü’l-İslām-ı vaḳt olan ṣadru’l-ifāde Minḳārī-zāde Efendi merḥūm 

telḫīṣi ile bilād-ı ẟelāẟeden ṣoñra Mekke -i Mükerreme  ḳāḍīsi olmaduḳca İs-

tanbul  ḳażāsı tevcīh olınmamaḳ bābında ḫaṭṭ-ı şerīf ṣādır olduḳda ber-muḳ-

teżā-yı ḫaṭṭ-ı hümāyūn-ı sa‘ādet-maḳrūn yetmiş yedi Receb’inde sene-i ātiye 

Muḥarremü’l-ḥarāmı ġurresi tevḳītiyle Ḳāmetī-zāde Meḥemmed Efendi  yirine 

ḳażā-yı Ümmü’l-ḳurrā’ya ibtidā bunlar naḳl ü tebdīl ve yirleriyle selef-i sālif-

leri Esīrī Birāderi Muṣṭafā Efendi tebcīl ḳılındı. Lākin ber-muḳteżā-yı beşe-

riyyet neyl-i maṭlaba müsāra‘at olmaġın ba‘de edā’i’l-ḥac mücāveret itmeyüp 

yetmiş sekiz Rebī‘ü’l-evvel’inde ḥuccāc-ı müslimīn ile şehr-i İstanbul’a vāṣıl 

ve selāmet ile ḫānelerine dāḫil oldılar. Manṣıb-ı meẕkūr Kürd İsḥāḳ Efendi ’ye 

tevcīh olınduḳda isti‘fā itmeleriyle Sa‘dī-zāde Seyyid ‘Abdu’llāh Efendi ’ye revā 

görildi. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-ūlā’sında eyyām-ı menāzil-i ḥayātı münḳażī 

ve şü’ūn-ı ḥālī münḥaṣır-ı māżī olup Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī 

Zāviyesi  civārında medfūn ve naḳş-ı seng-i mezārı Şeyḫ Naẓmī  Efendi didügi 

tārīḫ-i mevzūndur:

1 S 210a.
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Tārīḫ

Rıḥletinüñ didi Naẓmī-i ḥazīn tārīḫin

Ṣadr-ı firdevsi ide pāye Süleymān’a muḳīm1 

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, ‘ulūm-ı ‘Arabiyye’de māhir, 

bi-taḫṣīṣ fenn-i naḫv ve bedī‘ ü beyān ḳuvvetiyle tefsīr-i me‘ānī-i Melik-i Men-

nān’da ‘adīl ü naẓīri nādir ve ṣāliḥ ü ‘ābid, mecma‘-ı maḥāmid, beyt-i istiḳāmet 

ü nezāhetden ẓāhir, müstecmi‘-i ma‘āli vü mefāḫir idi. 

Fikrī Birāderi Ḥüseyn Efendi 

el-Mevlā Ḥüseyn. Bu ṭabaḳa evā’ilinde ẕikri sebḳ iden Fikrī Aḥmed Efen-

di ’nüñ birāder-i kihteri Ḥüseyn Efendi’dür. Levāzım-ı ṭarīḳı i‘dād ve taḥṣīl-i 

meleke-i isti‘dād eyleyüp Ḳāf-zāde Fā’iżī Efendi’den mülāzım ve rāh-ı tedrīse 

‘āzim olup ḳaṭ‘-ı medāris iderek ḳırḳ aḳçe medreseye mevṣūl ve andan daḫı 

ma‘zūl olduḳdan ṣoñra biñ elli sekiz Cumāde’l-ūlā’sında Yek-çeşm ‘Abdü’l-ḳā-

dir Efendi  yirine Behrāmiyye Medresesi  ḫāriciyle taḥṣīl-i sürūr u behcet, altmış 

iki Şa‘bān’ında Ṣadrü’d-dīn-zāde Fetḥu’llāh Efendi  yirine Pervīz Efendi Med-

resesi ’ne ḥareket itmişler idi. Altmış üç Ramażān’ında yirlerinde dāḫil i‘tibār 

olınup altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde Ḳulaḳ Şeyḫ-zāde Seyyid Muṣṭafā Efendi  

yirine Şeyḫü’l-İslām Zekeriyyā Efendi Medrese-i ẞāniyesi  virildi. Altmış altı 

Şa‘bān’ında Ḥāmid Efendi yirine Ḥasan Efendi Medresesi ’ne dāḫil, sene-i 

mezbūre Şevvāl’inde Fāżıl Süleymān Efendi  yirine Sekbān ‘Alī Medresesi ’ne 

vāṣıl oldılar. Altmış yedi Receb’inde Ṣarı ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā 

Paşa Medresesi 2 [194b] sezā görilüp altmış sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ser-bendī-zāde 

İsmā‘īl Efendi  yirine Ḳadırġa Limanı ’nda vāḳı‘a Meḥemmed Paşa Medresesi  

i‘ṭā olındı. Yetmiş Muḥarrem’inde Ṣalbaş-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yirine 

Edrine Dārü’l-ḥadīẟi ’ne gönderilüp sene-i meẕkūre Receb’inde ‘Işḳī Ḥasan 

Efendi  yirine belde-i merḳūme Bāyezīdiyye’siyle ḳadr ü menziletleri mezīd 

olmış idi. Yetmiş üç Ramażān’ında Martolos-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi  yi-

rine şehr-i mezbūrda Sulṭān Selīm-i Cedīd Medresesi  ile3 tekrīm, yetmiş altı 

א  1 א  ه  دو ا ر 
2 S 210b.

3 ḳadr ü menziletleri mezīd olmış idi. Yetmiş üç Ramażān’ında Martolos-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Efendi 

yirine şehr-i mezbūrda Sulṭān Selīm-i Cedīd Medresesi ile S: -H.
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Cumāde’l-ūlā’sında Kevākibī-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi  yirine Üsküdar 

Vālidesi Medresesi  ile ta‘ẓīm olındılar. Yetmiş sekiz Şa‘bān’ında dārü’l-ḫulde 

irtiḥāl eyledüklerinde medrese-i maḥlūleleri Bustān-zāde Ebū Bekr Efendi ’ye 

intiḳāl eyledi. 

Mevlānā-yı mezbūr ża‘f-ı ‘ilm ve ḳuvvet-i ḳalble meşhūr, dervīş-nihād, pāk-

i‘tiḳād idi. 

‘Alā’iyyeli ‘Alī Efendi 

el-Mevlā ‘Alī ibnü’l-mevlā Şeyḫ Ḫalīl. Vālid-i mācidleri Şeyḫ Ḫalīl Efendi 

Mar‘aş  ḳażāsından ma‘zūlen masḳaṭ-ı re’sleri olan ‘Alā’iyye  diyārından celālī 

istilāsı sebebiyle evlād u ‘ıyāliyle maḥrūsa-i Burusa ’ya hicret eyleyüp ṭarīḳ-ı 

ḳażādan bi’l-külliyye ferāġat ve ṭarīḳ-ı meşīḫate sülūk ile gūşe-nişīn-i ‘ibādet 

ü ṭā‘at iken dār-ı ‘uḳbāya rıḥlet ve ‘azm-i ‘ālem-i āḫiret eylemiş idi. Bunlar 

‘amm-ı büzürgvārları Hüdhüd ‘Abdü’l-ḳādir Efendi  ḫıdmetlerine vāṣıl ve biñ 

otuz beş Ṣafer’inde Ṣaḥn i‘ādelerinden şeref-i mülāzemetlerine nā’il olduḳdan 

ṣoñra devr-i medāris-i mu‘tāde iderek ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve mun-

taẓır-ı neyl-i me’mūl iken biñ elli altı Şevvāl’inde Süleymān Efendi  maḥlūlin-

den ibtidā dāḫil i‘tibārıyla maḥrūsa-i merḳūmede Müftī Aḥmed Paşa Medre-

sesi  virilüp altmış iki Ẕi’l-ḳa‘de’sinde yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  i‘tibār olınmış 

idi. Altmış altı Şa‘bān’ında ḫāric ḥareketi i‘tibārıyla A‘rec ‘Ömer Efendi  yirine 

Ḳañlıca ’da vāḳı‘a İskender Paşa Medresesi ’ne menḳūl, altmış yedi Receb’inde 

yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup altmış sekiz Receb’inde Zilevī ‘Oẟmān Efendi  

yirine Ṭopḳapusı  dāḫilinde Aḥmed Paşa Medresesi ’ne mevṣūl oldılar. Yetmiş 

Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Gedāyī ‘Alī Efendi  yirine Silivri ’de Pīrī Paşa Medresesi ’ne gön-

derilüp yetmiş bir Ẕi’l-ḳa‘de’sinde maḥmiyye-i Edrine ’de Üçşerefeli Medresesi  

iḥsān, yetmiş iki Cumāde’l-ūlā’sında Ḥalebī Yaḥyā-zāde Muṣṭafā Efendi  yiri-

ne maḥmiyye-i merḳūme Dārü’l-ḥadīẟi ’ne şāyān olup yetmiş sekiz Receb’inde 

selefleri Muṣṭafā Efendi yirine belde-i meẕkūrede Sulṭān Bāyezīd Medresesi  

ile taḥṣīl-i ‘izz ü şān eylediler. Sene-i meẕkūre Ramażān’ında intiḳāl ve dā-

rü’n-na‘īme irtiḥāl eyleyüp Üçşerefeli Cāmi‘-i Şerīfi  miḥrābı ḥiẕāsında defn 

olınup medrese-i maḥlūleleri Çuḳacı-zāde Meḥemmed Efendi ’ye tevcīh olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr zühd ü ṣalāḥla meẕkūr, ‘ilmiyle ‘āmil, ‘ibādāta müştaġil idi. 



Nāzükī-zāde Muṣṭafā Efendi {Nāzükī} 

el-Mevlā Muṣṭafā bin Meḥemmed. Sulṭān Murād Ḫān-ı Rābi‘  şu‘arāsı 

silkinde tercemesi bu cerīdede taḥrīr olınan ḳużāt-ı sütūde-ṣıfātdan Nāzükī 

Meḥemmed Efendi ’nüñ ferzend-i ercmendi ve maḫdūm-ı ḫıredmendi Muṣṭafā 

Efendi’dür. Taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān içün ḫıdmet-i efāżılda dāmen-der-miyān eyle-

yüp maḳām-ı istifāżada ẟābit-ḳadem ve “Nāzükī-zāde Efendi” dimekle mu‘al-

lem olmış idi.1 Ṣudūr-ı kirāmdan ‘İṣmetī Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerinden 

mülāzım ve medāris-i resmiyyede müdāreseye müdāvim olaraḳ ḳırḳ aḳçe med-

reseye mevṣūl ve andan daḫı ma‘zūl iken biñ altmış sekiz Ṣafer’inde Küçük 

Bolevī Muṣṭafā Efendi  yirine Ḫāvaṣṣ-ı Maḥmūd Paşa Medresesi  virilmiş idi. 

Sene-i meẕkūre Şa‘bān’ında ‘azl ve yirlerine Bosnevī ‘Alī Efendi  vaṣl olındı. 

Altmış ṭoḳuz Muḥarrem’inde ḫalefi yirine ẟāniyen medrese-i merḳūmeye i‘ā-

de olınup yetmiş Ramażān’ında Ḥabīb Efendi  maḥlūlinden Papasoġlı Med-

resesi  ile be-kām olmış iken yetmiş bir Şa‘bān’ında ‘azlle telḫ-kām olup yir-

leriyle Tatar Aḥmed Efendi  maẓhar-ı ikrām oldı. Yetmiş iki Şevvāl’inde Bābī 

Muṣṭafā Efendi [195a]  yirine Ḥammāmiyye Medresesi ’ne nāil, yetmiş altı 

Cumāde’l-āḫire’sinde Burhān-zāde İbrāhīm Efendi  yirine Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn 

Medresesi ’ne vāṣıl olmışlar idi. Yetmiş sekiz Ramażān’ında cism-i nāzüki üftā-

de-i ḫāk-i ‘anber-fām olup ḥaṭā’ir-i ḳudse ḫırām itdüklerinde Edrineḳapusı  

ḫāricinde Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında defn olınup medrese-i maḥlūleleri 

Erżurūmī Meḥemmed Efendi ’ye in‘ām olındı.

Mevlānā-yı mezbūr fażīlet-i ‘ilmiyye ile meşhūr, ḫoş-ṣoḥbet, münşī-i 

pür-ma‘rifet idi. 

Āẟārlarından Nāzükī  maḫlaṣı ile eş‘ārları vardur. Bu birḳaç beyt andan 

nümūnedārdur:

Naẓm

Biz ḫayāl-i lebüñi dilde ki mihmān buluruz

Rūḥımuz tāzelenür mürde-dile cān buluruz

Zülf-i dil-berde daḫı eylemez ārām u ḳarār

Gāh olur göñlümizi şöyle perīşān buluruz

1 S 211a.



Derdimüz tāzelenür gülşene varsaḳ zīrā

Güllerinde eẟer-i çāk-i girībān buluruz

Şol ḳadar fikr-i ġubār-ı ḫaṭuña düşmiş kim

Her zamān Nāzüki’yi vālih ü ḥayrān buluruz

Müderris-zāde Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Meḥemmed ibnü’l-mevlā ‘Alī ibnü’ş-Şeyḫ Kemāl. ‘Ulemā-yı dev-

let-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān-ı ẞāliẟ ’den tercemesi Ẕeyl-i ‘Aṭāyī ’de beyān ve 

biñ beş Şevvāl’inde maḥmiyye-i Edrine ’de Dārü’l-ḥadīẟ müderrisi iken ‘āzim-i 

cinān olan Kemāl-zāde ‘Alī Efendi ’nüñ maḫdūm-ı ḫıredmendi “Müderris-zā-

de” dimekle şehīr Meḥemmed Efendi’dür. Ṭoḳuz yüz ṭoḳsan ṭoḳuz senesinde 

zīver-i ṣaḥīfe-i şühūd ve şāhidīn-i ‘ilm ü ‘irfān ile beyne’l-aḳrān iẟbāt-ı vücūd 

idüp Şeyḫü’l-İslām Ṣun‘u’llāh Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzım ve ṭarīḳ-ı tedrīse 

‘āzim olup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ otuz Şevvāl’inde Seyrek-zā-

de Seyyid Yūnus Efendi  yirine Rodoscuḳ ’da Rüstem Paşa Medresesi  ḫāricine 

‘āric olmış iken otuz bir Ẕi’l-ḥicce’sinde ‘azl olınup yirleri İbrāhīm Efendi ’ye 

tevcīh olındı. Otuz beş Ẕi’l-ḥicce’sinde Monlā Aḥmed-zāde Dāmādı Maḥmūd 

Efendi  yirine Meḥemmed Aġa Medresesi virilüp  otuz yedi Rebī‘ü’l-evvel’in-

de ‘Abdü’n-nebī Efendi yirine maḥrūsa-i Edrine’de Cāmi‘-i ‘Atīḳ Medresesi ’ne 

ḥaḳīḳ olup otuz sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ṣalbaş Ḥasan Efendi  yirine Üçşerefeli 

Medresesi  ile teşrīf olınup ḳırḳ dört Receb’inde Malġaralı Muṣṭafā Efendi  yiri-

ne maḥrūsa-i merḳūme Dārü’l-ḥadīẟ’inde ferş-i seccāde-i ders ü taḥḳīḳ itmişler 

idi. Elli Cumāde’l-ūlā’sında Şems Efendi  yirine belde-i meẕkūrede Sulṭān Bā-

yezīd  dārü’l-ifādesini tenvīr eyleyüp elli üç Cumāde’l1-ūlā’sında Muẓaffer-zā-

de Seyyid Meḥemmed Ṣāliḥ Efendi  yirine Sulṭān Selīm-i Cedīd Medresesi  ile 

ḳadr ü menziletleri mezīd oldı. Elli sekiz Muḥarrem’inde Ṣıyāmī Efendi  yirine 

Filibe  ḳażāsı ḥükūmeti tefvīż olınup sene-i meẕkūre Ẕi’l-ḥicce’sinde munfaṣıl 

ve yirlerine Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi  vāṣıl oldı. Altmış üç Ramażān’ın-

da Baltacı Muṣṭafā Efendi  maḥlūlinden Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī  ḳażā-

sına  manṣūb ḳılınup altmış dört Ẕi’l-ḳa‘de’sinde ma‘zūl ve yirlerine Ḥalebī 

Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Altmış yedi Ẕi’l-ḥicce’sinde Medīne-i Mü-

nevvere  pāyesi żamīmesiyle Kemāl Efendi-zāde İbrāhīm Efendi  maḥlūlinden 

Ḳaraṣu Yeñicesi  ḳażāsı arpalıḳ iḥsān olındı. Altmış sekiz Şevvāl’inde Mekke -i 

1 S 211b.
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Mükerreme  pāyesi żamīmesiyle İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Üsküdar  

ḳażāsına sezā görilüp arpalıḳları Ḍıḥkī Muṣṭafā Efendi ’ye i‘ṭā olındı. Altmış 

ṭoḳuz Muḥarrem’inde Nā’ib ‘Ömer Efendi  yirine ẟāniyen Ebā Eyyūb-i Enṣārī 

[195b]  ḳażāsına menḳūl ve yirlerine rābi‘an Aḥmed Ramażān Efendi  mevṣūl 

oldı. Sene-i meẕkūre Cumāde’l-āḫire’sinde ḳażā-yı meẕkūr ṣadr-ı Rūm ’dan 

munfaṣıl Bustān-zāde ‘Abdü’l-kerīm Efendi ’ye arpalıḳ virilüp bunlar ṣıfru’l-yed 

ma‘zūl olmışlar idi. Yetmiş iki Ramażān’ında Ḥüseyn Paşa-zāde Aḥmed Efendi  

üzerinden Yeñice ve  Yeñişehr-i Burusa  ḳażāları arpalıḳ virildi. Bu ḥāl üze-

re güẕārende-i eyyām u leyāl iken biñ yetmiş sekiz senesi ḫilālinde intiḳāl ve 

civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a irtiḥāl eyleyüp Edrineḳapusı  ḫāricinde Otaḳcılar  

ḳurbinde “Ṭoḳmaḳdepe”  dimekle ma‘rūf mezāristānda defn olındı. 

Mevlānā-yı mezbūr ‘ilm ü fażlla meşhūr, envā‘-ı ḫaṭṭı kātib, münşī-i ṣāḥib-i 

mekātīb, pāk-nijād, melek-nihād idi. 

Riyāżī-zāde ‘Abdü’l-laṭīf Efendi 1 {Luṭfī}

el-Mevlā ‘Abdü’l-laṭīf ibnü’l-mevlā Meḥemmed. ‘Ulemā-yı devlet-i Sulṭān 

İbrāhīm Ḫānī ’de tercemesi sebḳ iden şu‘arā-yı Rūm’uñ ser-bülendi Riyāżī 

Meḥemmed Efendi ’nüñ şāḫ-ı şecere-i vücūdı ve nihāl-i ḥadīḳa-i ẕāt-ı mes‘ūdı 

‘Abdü’l-laṭīf Efendi’dür. Biñ on bir senesi ḥudūdında gūşe-i şehristān-ı vücūda 

vāṣıl ve ḫıyābān-ı ‘ālem-i şühūda dāḫil olup ḥālet-i ṣiġarında ṣadr-ı vālā-ḳadr 

Bustān-zāde Meḥemmed Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemete nā’il olmış idi. 

Ba‘de tekmīli’l-medāris ḳırḳ aḳçe medreseye vāṣıl ve andan daḫı munfaṣıl ol-

duḳdan ṣoñra biñ ḳırḳ beş Şa‘bān’ında Buḫāriyye Medresesi  ḫāric i‘tibār olınup 

ibtidā bunlara tevcīh olındı. Elli Receb’inde Şāmī Ḫalīl Efendi  yirine Ḥāfıẓ Paşa 

Medresesi ’ne ḥareketle mübtehic oldılar. Elli bir Receb’inde Muṭahhar Efendi 

Dāmādı Aḥmed Efendi  yirine Rüstem Paşa Medresesi ’ne revnaḳ-baḫşā olup 

elli altı Ṣafer’inde İmām-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḫadīce Sulṭān Med-

resesi  iḥsān olınup sene-i meẕkūre Şevvāl’inde Bāyezīd Efendi  yirine Ṣaḥn-ı 

ẞemāniyye ’nün birine i‘tilā eylediler. Elli yedi Şa‘bān’ında Dāye-zāde Muṣṭafā 

Efendi  yirine Zāl Paşa Sulṭānı Medresesi  erzānī görilüp elli sekiz Muḥar-

rem’inde Müderris-zāde Meḥemmed Efendi  yirine maḥrūsa-i Edrine ’de Sulṭān 

Selīm-i Cedīd Medresesi ’ne gönderilmiş idi. Sene-i mezbūre Ẕi’l-ḥicce’sinde 

1 Evvelu pāye-i ḫāric şüden bi-medreseti Buḫāriyye. Fī-Şa‘bān sene 1045. [H nüshasında bu kayıt 

yoktur.]
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selefleri Müderris-zāde Efendi yirine Filibe  ḳażāsı ḥükūmeti tevcīh olınup elli 

ṭoḳuz Ramażān’ında1 ma‘zūl ve yirlerine Emru’llāh-zāde Meḥemmed Efendi  

mevṣūl oldı. Altmış üç Ramażān’ında Emīnī Meḥemmed Efendi  yirine ẟāniyen 

manṣıb-ı sābıḳlarına i‘āde olındılar. Altmış beş Rebī‘ü’l-evvel’inde munfaṣıl ve 

yirlerine Çuḳacı-zāde Seyyid ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  vāṣıl oldı. Sene-i merḳūme 

Şevvāl’inde Merḥabā-zāde Aḥmed Efendi  üzerinden Ḫavāṣṣ-ı Maḥmūd Paşa  

ḳażāsı arpalıḳ virilüp altmış sekiz Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Ebu’s-su‘ūd-zāde Meḥem-

med Ṣādıḳ Efendi  yirine Ġalaṭa  ḳażāsı ḥükūmeti i‘ṭā olınduḳda arpalıḳları 

ḫalefleri Çuḳacı-zāde Efendi’ye sezā görildi. Altmış ṭoḳuz Rebī‘ü’l-āḫir’inde 

Aḥmed Ramażān Efendi  yirine Üsküdar  ḳażāsına naḳl olınup yirlerine selefleri 

Aḥmed Efendi ḫalef oldı.2 Lākin Üsküdar ḳażāsın ḳabūl itmeyüp ‘azl iḫtiyār 

itmeleriyle ḳażā-yı meẕkūr Ünsī ‘Abdü’l-laṭīf Efendi ’ye tevcīh olındı. Yetmiş  

Receb’inde Menteş-zāde Aḥmed Efendi  üzerinden Keşān  ve Celeb Mūsā Efen-

di  maḥlūlinden Uzunköpri  ḳażāları3 arpalıḳ iḥsān olındı. Sene-i meẕkūre Ra-

mażān’ında Altıbarmaḳ ‘Abdü’l-fettāḥ Efendi  maḥlūlinden Bıñarḥiṣār  ḳażāsı 

daḫı żamm olındı. Yetmiş iki Ṣafer’inde ‘Uşşāḳī-zāde ‘Abdü’r-raḥīm Efendi  

yirine ẟāniyen Ġalaṭa ḳażāsında ḥākim olduḳlarında arpalıḳları seleflerine 

virildi. Yetmiş üç Muḥarrem’inde Celeb Mūsā [Efendi ] maḥlūlinden Uzun-

köpri ḳażāsı arpalıġıyla4 ma‘zūl ve yirlerine Hāşimī-zāde Seyyid Meḥemmed 

Efendi  mevṣūl oldı. Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde selefleri ‘Uşşāḳī-zāde Efendi 

üzerinden ẟāniyen [196a] Uzunköpri  arpalıḳ ta‘yīn olınup5 bu ḥāl üzere sü-

bḥa-şümār-ı eyyām u leyāl iken biñ yetmiş sekiz Ramażān’ında füc’eten intiḳāl 

ve civār-ı raḥmet-i Raḥmān’a isti‘cāl eyledüklerinde6 Edrineḳapusı  ḫāricinde 

Emīr-i Buḫārī Zāviyesi  civārında medfūn ve maḥlūl olan arpalıḳlarıyla Çā-

vuş-zāde ‘Oẟmān Efendi  memnūn ḳılındı. 

Mevlānā-yı merḳūm āşinā-yı deryā-yı ‘ulūm, ḳabā-yı i‘tibārı elvān-ı ma‘ā-

rifle mu‘allem, ṣabā-yı iştihārı ezhār-ı leṭā’if ile müşkīn-dem, saḫī vü kerīm, 

ḥalīm ü selīm, dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād idi. Ehl-i keyf olmaġla evāḫir-i ‘ömrle-

rinde ża‘īfü’l-ḥāl ve şikeste-bāl bī-mecāl olmışlar idi. 

1 S 212a.

2 oldı S: -H.

3 Yetmiş Receb’inde Menteş-zāde Aḥmed Efendi üzerinden Keşān ve Celeb Mūsā Efendi maḥlūlinden 

Uzunköpri ḳażāları H: Yetmiş bir Receb’inde Menteş-zāde Aḥmed Efendi üzerinden Keşān ḳażāsı S.

4 Celeb Mūsā [Efendi] maḥlūlinden Uzunköpri  ḳażāsı arpalıġıyla S: -H.

5 Sene-i meẕkūre Şevvāl’inde selefleri ‘Uşşāḳī-zāde Efendi üzerinden ẟāniyen Uzunköpri  arpalıḳ ta‘yīn 

olınup H: -S.

6 eyledüklerinde H: itdüklerinde S.
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Aẟārlarından Luṭfī  maḫlaṣı ile müdevven Dīvān -ı eş‘ārı vardur. Bu birḳaç 

beyt1 andan nümūnedārdur:

Naẓm

Degüldür sīnede yir yir fetīl-i dāġ-ı sūzānum

Gülistān-ı ġamuñ hep lāle-i kühsārı āteşdür

Zebān-ı ḫāme Luṭfī la‘l-i nāb-ı yārdan söyler

N’ola pür-sūz ise endīşe-i güftārı āteşdür

Ve lehu

Ser-i kūyında ne ḳanlar dökilür seyr idesüñ

Böyle ḳalursa o ḫūni daḫı çoḳ ṣu götürür 

Burusevī Receb-zāde Şeyḫ Meḥemmed Efendi 

el-Mevlā Şeyḫ Meḥemmed ibnü’l-mevlā Receb. Maḥrūsa-i Burusa  müder-

rislerinden ānifen tercemesi sebḳ iden Receb Efendi’nüñ ferzend-i ercmendi ve 

maḫdūm-ı ḫıredmendi Şeyḫ Meḥemmed Efendi’dür. Kesb-i ser-māye-i ‘ilm ü 

ma‘rifet ve Şeyḫü’l-İslām Yaḥyā Efendi ’den iḥrāz-ı şeref-i mülāzemet eyleyüp 

devr-i medāris-i mu‘tāde ile ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl ve muntaẓır-ı neyl-i 

me’mūl iken biñ altmış üç Ramażān’ında Mü’eẕẕin-zāde Şeyḫ Meḥemmed 

Efendi  yirine Başcı İbrāhīm Medresesi  ḫāriciyle be-kām, altmış altı Şevvāl’inde 

Monlā-zāde Ḥasan Efendi  yirine Tevḳī‘ī Ca‘fer Çelebi Medresesi ’ne ḥareketle 

nā’ilü’l-merām oldılar. Altmış yedi Receb’inde yirlerinde dāḫil i‘tibār olınup 

sene-i meẕkūre Ramażān’ında Tatar ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Cānbāziyye Med-

resesi  virilüp altmış sekiz Receb’inde A‘rec ‘Ömer Efendi  yirine Şāhḳulı Med-

resesi ’ne2 taḥrīk olındılar3. Altmış ṭoḳuz Şa‘bān’ında Ser-ḥadli Muṣṭafā Efendi  

yirine İbrāhīm Paşa-yı Cedīd Medresesi  ile tecdīd-i sürūr eyleyüp yetmiş Ṣa-

fer’inde ‘Oẟmān-zāde Feyżu’llāh Efendi  yirine Murād Paşa-yı Cedīd Medresesi  

ile ḳadr ü menziletleri mezīd oldı. Yetmiş üç Receb’inde Ṭavīl Ḥasan Efendi  

yirine Ṣofya  ḳażāsı sezā görilüp yetmiş dört Receb’inde ma‘zūl ve yirlerine sā-

disen Sincār Mu‘izzü’d-dīn Meḥemmed Efendi  mevṣūl oldı. Biñ yetmiş sekiz 

Ramażān’ında intiḳāl ve ‘ālem-i ervāḥa irtiḥāl eyledi.

1 beyt S: -H.

2 S 212b.

3 olındılar H: olındı S.
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Mevlānā-yı mezbūr ṭālib-i ṭaḥṣīl-i ‘ulūm, dervīş-nihād, pāk-i‘tiḳād idi.

Kilisī Muṣṭafā Efendi 

el-Mevlā Muṣṭafā. Ḥalebü’ş-şehbā  ḳurbinde Kilis  nām ḳaṣabadan ẓuhūr 

ve “Kilisī Muṣṭafā Efendi”  dimekle ma‘lūm-ı cumhūr olmış idi. ‘Ulemā-yı 

‘aṣr dārü’l-ifādelerinde taḥṣīl-i nām ü kām idüp Ḥüsām-zāde ‘Abdu’r-raḥmān 

Efendi  ḫıdmetlerinden mülāzemetle vāṣıl-ı merām olduḳdan ṣoñra aḫẕ-ı 

medāris-i ‘ilmiyye ve ḳaṭ‘-ı merātib-i resmiyye iderek ḳırḳ aḳçe medreseden 

ma‘zūl iken biñ altmış üç Rebī‘ü’l-evvel’inde Ser-bendī-zāde İsmā‘īl Efendi  yi-

rine Raḥīḳī Medresesi  ḫāriciyle taḥṣīl-i neşāṭ, altmış altı Şa‘bān’ında Mūsā-zā-

de ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine Temürḳapu ’da Aḥmed Paşa Medresesi ’ne basṭ-ı 

bisāṭ-ı inbisāṭ eylediler. Altmış yedi Receb’inde Beyāżī Muṣṭafā Efendi  yiri-

ne Ḳāḍī ‘Abdü’l-ḥalīm Medresesi  ile tekrīm olınup altmış sekiz Rebī‘ü’l-ev-

vel’inde selefi Muṣṭafā Efendi yirine Ca‘fer Aġa Medresesi  ile ta‘ẓīm olındılar. 

Yetmiş Ṣafer’inde yine selefi yirine Meḥemmed Aġa Medresesi  virilüp yetmiş 

bir Şa‘bān’ında Aḫī-zāde ‘Abdü’l-ḥalīm Efendi  yirine Ġażanfer Aġa Medrese-

si ’ne ḥareket itdiler. Yetmiş iki Ṣafer’inde Ders-i ‘Ām Meḥemmed Efendi  yiri-

ne Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine ḫırām eyleyüp yetmiş [196b] üç Receb’inde 

Ṭosyevī Meḥemmed Efendi  yirine Ḳılıç ‘Alī Paşa Medresesi’ne ḳıyām itmişler 

idi. Yetmiş beş Muḥarrem’inde Debbāġ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Ḳa-

lender-ḫāne müderrisi olup sene-i meẕkūre Receb’inde Ḳadrī Efendi1 Dāmādı 

‘Abdu’llāh Efendi  yirine Ḥażret-i Ebā Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  ‘ināyet olınup 

yetmiş altı Ẕi’l-ḳa‘de’sinde Muḥarrem-zāde ‘Abdu’llāh Efendi  yirine Medāris-i 

Süleymāniyye ’den biriyle  tekmīl-i devre-i merātib itdiler. Yetmiş sekiz Şevvāl’in-

de ‘īdgāh-ı ervāḥa müsāra‘at idüp medrese-i maḥlūlerinde Ṣamtī Meḥemmed 

Efendi  ferş-i seccāde-i dirāset eyledi. Edrineḳapusı  ḫāricinde Emīr-i Buḫārī 

Zāviyesi  civārında defn olındı. 

Mevlānā-yı merḥūm ‘ilm ü fażlla mevsūm, pīr-i ṣāliḥ, sa‘ādetmend-i müf-

liḥ idi. Sarāy-ı cedīd-i sulṭānīde zülfī baltacılara ḫˇāce olup niçe ṭālib irşād 

itmiş idi.

1 Ḳadrī Efendi S: Ḳudsī Efendi H.
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Neffātī Şeyḫ Meḥemmed Efendi 1

el-Mevlā Şeyḫ Meḥemmed eş-şehīr bi-Neffātī. Ṭūnuslı ’dur. Āheng-i dā-

rü’l-mülk-i Rūm ve maḥmiyye-i Ḳosṭanṭıniyye ’ye ḳudūm idüp nār-ı ne-

cāt maḳūlesi ‘ulūm-ı ġarībeye intisābı sebebiyle ṣadr-ı a‘ẓam-ı sābıḳ Köprili 

Meḥemmed Paşa  āsitānesine duḫūl ve ‘ulemānuñ birinden şeref-i mülāzemete 

vuṣūl bulup ḳırḳ aḳçe medreseden ma‘zūl iken biñ altmış Receb’inde Ṣāliḥ Paşa 

İmāmı İsmā‘īl Efendi  yirine Monlā Kestel Medresesi  ḫāricine ‘āric olmış iken 

altmış bir Cumāde’l-āḫire’sinde ma‘zūl ve yirlerine Dīvītci-zāde Şeyḫ Muṣṭafā2 

Efendi  mevṣūl oldı. Altmış üç Cumāde’l-ūlā’sında ibtidā dāḫil i‘tibārıyla Ḥā-

mid Efendi Medresesi  virilüp altmış dört Şa‘bān’ında yirlerinde mūṣıla-i Ṣaḥn  

itibār olınup altmış beş Şa‘bān’ında yirlerinde Ṣaḥn i‘tibār olındı. Altmış yedi 

Receb’inde yirlerinde ibtidā altmışlı i‘tibār olınup sene-i mezbūre Şa‘bān’ında 

Şeh-zāde Medresesi  rütbesiyle ‘Aṭāu’llāh Efendi yirine Papasoġlı Dārü’l-ḥadīẟi  

erzānī görilüp altmış sekiz Ṣafer’inde Ḥāfıẓ Meḥemmed Efendi  yirine Fāṭıma 

Sulṭān Medresesi  iḥsān olındı. Altmış ṭoḳuz Rebī‘ü’l-evvel’inde Tatar ‘Abdu’l-

lāh Efendi  yirine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi  i‘ṭā, sene-i meẕkūre Şa‘bān’ın-

da Şehlā ‘Abdü’l-bāḳī Efendi  yirine Ṣaḥn-ı ẞemāniyye ’nüñ birine i‘tilā eyleyüp 

yetmiş Ṣafer’inde Ḳabaḳulaḳ-zāde Meḥemmed Efendi  yirine Şeh-zāde dā-

rü’l-ifādesine irtiḳā itmişler idi. Yetmiş bir Şa‘bān’ında Uzun ‘Abdu’llāh Efendi  

yirine Dārü’l-ḥadīẟ-i Süleymāniyye ile talṭīf,  yetmiş üç Receb’inde İlāhī-zāde 

Meḥemmed Efendi  yirine Ḳuds-i Şerīf  ḳażāsıyla teşrīf olınmışlar idi. Yetmiş 

beş Muḥarrem’inde ma‘zūl ve yirlerine Ser-bendī-zāde İsmā‘īl Efendi  mevṣūl 

oldı. Yetmiş yedi Şevvāl’inde selefleri İlāhī-zāde Efendi üzerinden Edincik  ma‘a 

Aġvirdin  ḳażāları arpalıḳ virildi. Yetmiş sekiz Şevvāl’inde dār-ı fenādan rıḥlet ve 

‘ālem-i ‘uḳbāya ‘azīmet eyleyüp arpalıḳları Fāżıl Muṣlī Efendi ’ye ‘ināyet olındı. 

Mevlānā-yı merḳūm ṭālib-i iḳtinā-yı ẟemerāt-ı ‘ulūm, paşasınuñ maẓhar-ı 

iltifāt-ı bī-kerānı ve mensūbāt-ı vezīr-i müşterī-ẓamīrüñ ehl-i ‘ilm ü ‘irfānı, 

ṣāfī-fu’ād, pāk-i‘tiḳād, bābā-yı ‘ālem, pīr ādem idi.

1 Evvelu pāye-i dāḫil şüden bi-medreseti Ḥāmid Efendi. Fī 17 Cumāde’l-ūlā sene 1063. [H nüshasında 

bu kayıt yoktur.]

2 S 213a.


