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TAKDİM

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

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle  bilim,  sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

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

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet 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 müm-

kündür.

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

kuran bir milletiz. Bu büyük   devlet geleneğinin arkasında büyük bir mede-

niyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

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

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

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca 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, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Me-

dine’de, Kahire’de,  Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da,  Semerkant’ta,   Horasan’da, 

Konya’da, Bursa’da,  İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 

bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 

bize, tarihteki en büyük   ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 

ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşâ edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parça-

sıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız 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 hazinelerin 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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EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ

Osmanlı dönemi Türk bilim, eğitim ve kültür tarihimizin yüz akı 

eserlerinden 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-Osmâniyye adlı ölümsüz eseridir. Yazılışından itibaren 

büyük ilgi gören Şakâ’ik, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemden baş-

layarak 965/1558 yılına kadar Osmanlı ulema ve meşayihinin hayat hikâ-

yeleriyle 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 yaşa-

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

göre ele alınmıştır.

Telif edildiği yıldan itibaren çok sayıda nüshası istinsah edilerek Os-

manlı bilim dünyasında hızla yayılan Şakâ’ik, zaman içinde yapılan çok sa-

yıda çeviri, zeyil ve telhisleriyle birlikte, etkisi neredeyse 20. yüzyıla dek sü-

recek olan edebî ve ilmî bir hareketin de fitilini ateşlemiştir. Arapça yazılmış 

olması dolayısıyla, ilgililerin eserden daha fazla yararlanabilmesi amacıyla, 

daha müellif hayattayken, bizzat kendi izni ve oluruyla çok sayıda Türkçe 

çevirisi yapılmış, zaman içinde bu çevirilere ek olarak yine çok sayıda Arap-

ça 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 Baş-

kanlığı tarafından, başta Şakâ’ik’ın Arapça metninin eleştirel basımı ve 

Türkçeye çevirisi 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.
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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 Terce-
me-i Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye, Mecdî Mehmed Efendi’nin Hadâ’iku’ş-Şâkâ’ik 
fî Tercemeti’ş-Şakâ’ik adlı çevirileriyle, Âşık Çelebi’nin Tetimmetü’ş-Şakâ’i-
ku’n-Nu‘mâniyye, Ali b. Bâlî’nin el-Ikdu’l-Manzûm fî Zikri Efâdılı’r-Rûm, 

Âkifzâde Abdürrahîm Efendi’nin Kitâbü’l-Mecmû‘ fi’l-Meşhûd ve’l-Mes-
mû‘, 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 Meh-
med Şeyhî Efendi’nin Vekâyı‘-ı Fuzalâ ve Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tek-
miletü’ş-Şakâ’ik fî Hakki Ehli’l-Hakâ’ik adlı zeyillerinden ibârettir.

Adı geçen eserlerden Türkçe olanlar, mevcut yazma nüshaların karşılaş-

tırılmasıyla çeviriyazı olarak, Arapça olanlar ise özgün metinleri ve Türkçe 

çevirileriyle birlikte yayınlanacaktır.

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

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

bu ağır ve zorlu iş için gecesini gündüzüne katarak emek veren bilim insan-

larını ve bu fevkalade önemli projeyi hayata geçiren Türkiye Yazma Eserler 

Kurumunun saygıdeğer başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit’in şahsında de-

ğerli Kurum çalışanlarını tebrik ederim.

Prof. Dr. Derya Örs
Proje Editörü



HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ

Belli usûller çerçevesinde geçmişteki tarihsel materyali toplayarak insan-

ların bilincine taşımak, tüm bilimlerle temasa sahip olan tarihin ve dolayı-

sıyla tarihçinin işidir. Öne çıkan şahsiyetlerin hâl tercümelerini toplumun 

bilincine taşıyan biyografi disiplini Türk-İslâm medeniyetinin yazılı gelene-

ğinde özellikle Osmanlı döneminde gelişerek büyük bir külliyat teşkil et-

miştir. Devletin her kademesinde görev yapan bürokratları, belli bir şehirde 

mukim olan meşhur kişileri, bazı tarikatlara intisap etmiş tasavvuf erbabını, 

şair, musikişinas, hattat gibi sanat ve edebiyat ehlini tanıtan eserler, mezkûr 

bilincin sürekliliğini sağlamak amacıyla tahrir edilmişlerdir. Bu biyografik 

kaynaklar toplumun tüm kesimini belirli şekillerde ihtiva ettiğinden başta 

tüm bilim dallarının tarihi ile ilgilenen modern araştırmacılar daha sonra 

medeniyetimizin ortak tecrübesini idrak arzusu taşıyan herkes için öneme 

sahiptir. 

Türkoloji alanında cumhuriyet öncesi başlayan ve modern metotları 

benimseyen anlayış ile günümüze değin birçok ilmî çalışma husûle geti-

rilmiştir. Bu kesintisiz ve nispeten uzun sayılabilecek dönemde biyografi 

alanında yer alan ve edebiyat tarihi açısından çok önemli bir yere sahip 

olan şair tezkireleri araştırmacılar tarafından yüksek lisans ve doktora tezi 

düzeyinde çalışılmıştır. Ayrıca çeşitli tenkitli neşirler yapılmış, bir kısmı 

da sadeleştirilmiş şekillerde yayın imkânı bulmuştur. Tezkire cephesindeki 

bu doygunluk araştırmacıları diğer biyografi kaynaklarına da yöneltmiş ve 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına değin bir gelenek oluşturan 

eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye tercüme ve zeyilleri araştırmalara konu olmaya 

başlamıştır. Bu minvalde, Abdülkadir Özcan’ın on yılı aşkın bir sürede tıp-

kıbasımı ve dizinini hazırladığı dört ciltlik Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye ve Ze-
yilleri adlı külliyat (1989), günümüz alfabesine aktarılarak; bir kısmı tez 

hâlinde, bir kısmı ise hem tez hem de kitap olmak üzere yayımlanmıştır. 

Bu külliyatta bulunmayan ve tercüme niteliğinin yanında mütercimin 

çeşitli tasarruflarıyla genişletilip edebî bir hüviyet kazanan Şakâ’ik tercü-

meleri de bu geleneğin önemli bir halkasını teşkil etmektedir. Şakâ’ik hak-

kında ilk çalışmalardan birini gerçekleştiren Behçet Gönül, Muhtesibzâde 
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Mehmed Hâkî-i Belgrâdî’ye ait tercümenin 21 adet nüshasını tespit etmiş 

ve yaptığı ilk tercümeyi değiştirerek hicrî 972 tarihinde Hadâ’iku’r-reyhân 

adlı ikinci bir tercüme yaptığını ve hicrî 975’te ise son tercümeyi biraz fark-

lılaştırdığını ortaya koymuştur.1 Yazma eser kütüphanelerinde yaptığımız 

araştırmalarda ilk tercüme olan ve zahriyelerde umumiyetle ismi Terceme-i 
Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye olarak geçen eserin 39 nüshası, ikinci tercümeye ait 

Hadâ’iku’r-reyhân’ın bir nüshası ve son tercüme olan Mecma‘u’l-eşrâf’ın iki 

nüshası tespit edilmiştir. Nüshalar incelendiğinde biyografi sıraları ve sa-

yılarının, âlim ve mutasavvıflar için yazılan şiirlerin, biyografik bilgilerin 

birbirinden farklılık gösterdiği, başka bir deyişle üç ayrı tercümenin olduğu 

müşahede edilmiştir. Bunun üzerine Hâkî’nin en son yaptığı tercüme olan 

Mecma‘u’l-eşrâf’ın bilinen iki nüshası üzerinden tenkitli metninin oluştu-

rulmasına karar verilmiştir.

Giriş bölümünde ilk olarak okuyucuyu konuya hazırlamak maksadıyla 

tabakat ve biyografi geleneği üzerine umumî bir çerçevede özet malumat 

verildi. Ardından Şakâ’ik tercümelerine dair literatür ortaya konuldu ve 

zeyllere kısaca değinildi. 

İncelemenin ilk kısmında hayatı hakkında oldukça sınırlı bilgiye sahip 

olduğumuz mütercim Muhtesibzâde Mehmed Hâkî-i Belgrâdî’nin eserleri 

de göz önüne alınarak biyografisi vücuda getirildi. 

Hâkî’nin hayatının ardından gelen beş başlık, tenkitli metnini vücu-

da getirdiğimiz Mecma‘u’l-eşrâf ’ın incelemesini oluşturmaktadır. İnceleme 

yapılırken merhum Harun Tolasa’nın 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve 
Eleştirisi2 adlı kitabında yer alan metodolojiden büyük ölçüde yararlanıl-

dı. Tolasa’nın iki ana bölüm ve sekiz alt bölümden oluşturduğu inceleme, 

muhteva farklılıklarından ötürü beş bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerin 

başlıkları şöyledir: “Kimliğin Ele Alınışı”, “Kişilik Yapısına Dair Bilgi ve 

Değerlendirmeler”, “Fiziksel Görünüm ve Hastalıklara Dair Bilgi ve De-

ğerlendirmeler”, “Eserlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler”, “Sosyal, 

Kültürel, Ekonomik Hayat”. Bu başlıklarda muhtevaya dair eserde nelerin 

1 Behçet Gönül, “İstanbul Kütüphanelerinde Al-Şakâ’ik Al-Nu‘mâniya Tercüme ve Zeyilleri”, Türkiyat 
Mecmuası, Cilt: 8, İstanbul, 1945.

2 Harun Tolasa, 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, Akçağ, Ankara, 2002.
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olduğu ve bunların nasıl ele alındığı filolojinin de yardımı ile açıklanmıştır. 

Özellikle “Sosyal, Kültürel, Ekonomik Hayat” başlığında biyografi sahip-

lerinin hayatı, çevresi ile olan ilişkisi cihetinden ele alındığından dönemin 

tasavvufî yaşamına, devlet işleyişine, ilmî muhitlerine ve padişahların ha-

yatlarına dair sahneler ortaya çıkarılmıştır.

Daha sonra Hâkî’nin üç tercümesinin kimlikleri ortaya çıkarılmış, tes-

pit edilen 42 nüshanın tavsifi yapılmıştır. Tercümelerin isimleri, yazılış ta-

rihleri, sunulduğu kişiler üzerinde durulmuştur. Şakâ’ik metni ve Hâkî’nin 

tercümeleri arasında mukayese yapılarak sayısal veriler verilmiştir.1 

Son olarak Mecma‘u’l-eşrâf’ın Arkeoloji Müzesi 1308 ve Türk Tarih Ku-

rumu 506 numaralarında bulunan iki nüshasının tenkitli neşri yer almak-

tadır.

Çalışmanın özellikle tez aşamasında yardımlarını eksik etmeyen İsmail 

Yıldırım, Ramazan Ekinci, Ayhan Can, Hayrettin Bahar, Ubeydullah Efe, 

Gökhan Alp, Erman Harun Karaduman, Murat Fatih Yazıcı, Prof. Dr. 

Âdem Ceyhan, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu ve danışmanım Prof. Dr. 

Aysun Sungurhan’a müteşekkirim. Tenkitli metni harf harf büyük bir in-

celikle okuyarak hatalarımızı tashih edip çalışmamıza istikamet kazandıran 

Prof. Dr. Derya Örs’e şükranlarımı sunarım. Son olarak eserin basımını 

üstlenen Türkiye Yazma Eserler Kurumunun başkanı Prof. Dr. Muhittin 

Macit’e, Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’ya ve 

kurum uzmanları Dr. Göker İnan, Evşen Yıldız ve İsmet İpek başta olmak 

üzere diğer çalışanlara teşekkür ederim.

Mehmet Yunus Yazıcı

1 Çalışmamızda tabaka başlıkları ve şiirler transkribe edilerek mukayese edilmiştir. Biyografi sıra ve sayıları 

Şakâ’ik’ın aslı ile tablo hâlinde verilerek sayısal olarak değerlendirilip yorumlanmıştır. Son olarak biyogra-

filerden prototip sayılabilecek seçkiler yapılmış ve Hâkî’nin tercümeleri kendi içerisinde ve Şakâ’ik’ın son 

yapılan tahkikli neşrinin tercümesiyle karşılaştırılmıştır. Bkz. Mehmet Yunus Yazıcı, Belgradlı Mehmed 
Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümeleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 220-343.



KISALTMALAR

A  : Arkeoloji Müzesi EY 1308’de bulunan yazma eser.
AETRH : Ali Emiri Tarih.
age.  : Adı geçen eser.  
agm. : Adı geçen makale.
b.  : bin.
bkz.  : Bakınız.
BNF : Bibliothéque Nationale de France.
BY  : Bölge Yazmaları.
C.  : Cilt.
çev.  : Çeviren.
DYBZG : Diyarbakır Ziya Gökalp (Yazma Eser Kütüphanesi).
h.  : Hicrî. 
haz.  : Hazırlayan.
Hk  : Halk Kütüphanesi.
Hz.  : Hazret-i.
m.  : Milâdî.
mm  : Milimetre.
Mil  : Milli Kütüphane.
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı.
M.Ü. : Marmara Üniversitesi.
nr.  : Numara.
ö.  : Ölümü.
s.  : Sayfa.
S.  : Sayı.
Sel  : Selimiye.
T  : TTK Kütüphanesi, Y 506 numarada bulunan yazma.
TTK : Türk Tarih Kurumu.
TY  : Türkçe Yazmalar.
TYEKB : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
Ür  : Ürgüp.
Y  : Yazma(lar).
Yz  : Yazma.
vb.  : Ve benzeri.
vr.  : Varak.



TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
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ج C, c ف F, f

چ Ç, ç ق Ḳ, ḳ

ح Ḥ, ḥ ك K, k

خ Ḫ, ḫ گ G, g, ñ

د D, d ل L, l

ذ Ẕ, ẕ م M, m

ر R, r ن N, n

ز Z, z و V, v, o, ö, u, ü

ژ J, j ه H, h, a, e

س S, s ى Y, y, ı, i, ī, ā





GİRİŞ1

İslâm dininin VII. ve VIII. asırlar arasında çok hızlı bir şekilde yayılma-

sı ve yeni coğrafyalarda temekkün edip kozmopolit insan topluluklarıyla 

ve yeni medeniyet havzalarıyla temas kurması birçok yeni mesele ve soru 

doğurdu. Bu etkileşimin neticesindeki olgularla yüz yüze gelen ve neşet 

eden yeni sorunları çözmeye çalışan insanlar ilk olarak kelâm denilen disip-

lini ortaya çıkararak cevaplar aramaya başladılar. Kelâm bilimiyle birlikte 

hadislerin toplanması ve anlamlandırılması Kur’ân-ı Kerîm’i yorumlama 

çabası ile birleşmiş; bahislerin çoğalması, toplanması, tertip-tasnif edilmesi 

müstakil olarak ilimleri doğuracak zemini hazırlamıştır. Hicrî II. yüzyılda 

şiir, kelâm, fıkıh, tefsir, siyer, hadis, hadis usûlü ve zühd alanında ilk eserler 

verilmiş Mekke, Medine, Yemen, Dımışk, Basra ve Kûfe gibi merkezlerde 

ders halkaları kurulmuş ve ekolleşmelerin ortaya çıkacağı zemin hazırlan-

mıştır. IX. ve XI. asırlar arasında ise özellikle Bağdat merkezli olmak üzere 

tüm kadim geleneği kendi potasında eriten İslâm medeniyetinde telif ve 

tercümeler büyük bir hızla artmış ve ansiklopedik diyebileceğimiz eserler de 

üretilmeye başlanmıştır. Türkler de X. yüzyıldan itibaren İslâm’a girmeye 

başlamış Isfahan, Horasan, Cebel gibi bölgelerden gelerek İslâm medeni-

yetine katkıda bulunmuşlardır.2 Bu birikimle birlikte “ulemâ” sınıfına dâ-

hil edebileceğimiz kişiler çoğalmış ve ilk olarak hadis râvilerinin hayatının 

tespiti gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik zühd, fıkıh, tefsir, kelâm 

ve edebiyat gibi alanlara da sirayet ederek tabakat denilen türü doğurmuş 

ve Arap şairlerinin hâl tercümelerini ihtiva eden bir tedvin biçimi olan İbn 

es-Sellâm el-Cumâhî’nin (ö. 231/846?) Tabakatu Fuhûli’ş-şu‘arâ’sı aynı dö-

nemde kaleme alınmıştır.3 Fars edebiyatında ise bu tip yazım tarzı daha geç 

bir zaman diliminde doğmuştur. Nizâmî-i Arûzî (ö. 552/1157’den sonra) 

1 Girişin tertibi ve muhtevasında büyük ölçüde şu makaleden yararlanılmıştır: Mehmet Yunus Yazıcı, 

“Seyyid Mustafa’nın Hakâ’ıku’l-Beyân fî-Tercemeti Şakâ’iku’n-Nu‘mân Tercümesi Ve Zamîme-i 

Şakâ’iku’n-Nu‘mân Adlı Şakâ’ik Zeyli”, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 6 / 12 (Aralık 

2019), s. 144-164.

2 İslâm düşüncesinin kuruluşu ve dönemlendirmesine dair bkz: İbrahim Halil Üçer, İslam Düşünce Atlası, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2019, C. I, s. 12-42.

3 İsmail Durmuş, “Tabakât”, DİA, İstanbul 2010, C. 39, s. 288.
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Mecma‘u’n-nevâdir veya Çehâr Makâle adıyla bilinen eserinde kâtip, şair, 

astronomi ve tıp ilmi ile ilgilenen bazı şahsiyetlerin hayatına dair bilgiler 

barındıran bir eser yazmıştır.1 Ferîdüddin Attâr (ö. 618/1221) ise ölümün-

den bir yıl önce Tezkiretü’l-evliyâ isminde bir eser vücuda getirmiş ve yet-

miş iki mutasavvıfın hayatına ve sözlerine dair bilgiler vermiştir.2 Farsça şiir 

yazan 300’e yakın şairin hâl tercümesini ve manzum eserlerinden örnekleri 

sunan Lübâbü’l-elbâb adlı eser Avfî (ö. 629/1232?) tarafından 618/1221 

yılında yazılmıştır.3 

Anadolu’da telif edilen ilk Türkçe eserlere bakıldığında tamamıyla bi-

yografik hüviyet taşıyan eserlere rastlanmaz. Oğuz Türkçesi bir yazı dili 

olarak XIII. yüzyılda ortaya çıktığında umumiyetle bazı manzum parçalar 

ve pratik alanda kaleme alınan tıp, musiki, matematik, coğrafya alanına 

ait eserler göze çarpmaktadır. Aynı dönemde Attar’ın Tezkiretü’l-evliyâ’sı da 

tercüme edilmiştir.4 Sinân Paşa da aynı eseri XV. yüzyılda çevirmiş ve bazı 

biyografiler ekleyerek esere telif niteliği kazandırmıştır. Yahşi Fakih’in yaz-

dığı tarih kitabından yararlanan Âşıkpaşazâde’nin tarih kitabında, biyogra-

fik bilgiler verilmiş ve bu bilgiler aynı dönemde yer alan anonim tarihler 

(Tevârîh-i Âl-i Osmân) tarafından kullanılmıştır.5 Doğu Türkçesinde Ali Şîr 

Nevâyî’nin tezkiresi aynı dönemlerde (1491) kaleme alınmıştır ve bu eser 

alanında ilk olmakla birlikte Anadolu sahası Türk edebiyatını derinden et-

kilemiş ve biyografi yazım geleneğini başlatmıştır. Nevâyî’den hemen sonra 

XVI. yüzyılda Garîbî, Sehî Bey, Latîfî, Âşık Çelebi, Hasan Çelebi, Ahdî, 

Beyânî, Gelibolulu Âlî; XVII. yüzyılda Sâdıkî, Riyâzî, Kafzâde Fâizî, Rıza, 

Yümnî, Âsım, Güftî; XVIII. yüzyılda Mucîb, Safâyî, Sâlim, Hasîb, İsmâil 

Belîğ, Safvet, Râmiz, Silahdarzâde Mehmed Emîn, Esrâr Dede, Âkif; XIX. 

yüzyılda Şefkat, Esad Efendi, Ârif Hikmet, Fatîn, Tevfîk, Mehmed Tevfîk; 

1 Yakup Şafak, “Çehâr Makâle”, DİA, İstanbul 1993, C. 8, s. 248-249.

2 Reşat Öngören, “Tezkiretü’l-Evliyâ”, DİA, İstanbul 2012, C. 41, s. 74-75.

3 Tahsin Yazıcı, “Lübâbü’l-Elbâb”, DİA, İstanbul 2003, C. 27, s. 241-242.

4 Orhan Yavuz, Anadolu Türkçesi İle Yapılan En Eski Tezkiretü’l-Evliya Tercümesi Ve Dil Özellikleri, 
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 1986.

5 Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2009, s. 3.
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XX. yüzyılda Fâik Reşad, Mehmed Sirâceddin, Ali Emîrî, Aga Muhammed, 

M. Kemâl İnal, Nâil Tuman gibi müellifler tezkire yazmış, gelenek XX. 

yüzyıla değin kesintisiz olarak sürmüştür.1

Osmanlı coğrafyasında tezkire geleneğinin yanında bürokraside görev 

alan insanlar ve belli bir makam sahibi olan zevatın hâl tercümeleri derle-

nerek bir biyografi geleneği oluşturulmuştur. Bu eserler padişahları, sadra-

zamları, şeyhülislâmları, nakîbüleşrafları, kaptan paşaları, reisülküttâbları, 

dârüssaâde ağalarını ihtiva eden ve hâl tercümelerini veren eserlerdir. Şuarâ-

nın kayıt altına alınmasına benzer olarak sanat erbabından bazıları da müs-

takil hâlde eserlere konu olmuştur. Bunlardan en önemlisi başta Müstakim-

zâde’nin Tuhfe-i Hattâtîn’i olmak üzere hattatların hayat hikâyesini anlatan 

eserlerdir. Bazı musiki erbabını anlatan mühim bir eser Atrâbü’l-âsâr adıyla 

XVIII. yüzyılda kaleme alınmıştır. İbnülemin Mahmud Kemâl İnal bu eseri 

kaldığı yerden devam etmek suretiyle Hoş Sadâ adı altında tahrir etmiştir.2 

Biyografik özellikler taşıyan eserlerden birisi de vefeyâtnâmelerdir. Bu 

eserler iki gruba ayırılabilir. İlk grup, belli bir coğrafyanın tarihini, mimarî 

özelliklerini, coğrafî hususiyetlerini ve o bölgede medfun bulunan zevatın 

hayatını anlatan ve vefat tarihini bildiren eserlerdir. İkinci grup ise çeşitli 

kesimlerin kısa hâl tercümelerini ve vefat tarihini ihtiva etmektedir.3

Tarikat büyüklerinin hayatlarını ihtiva eden eserlerden bazıları bir mu-

tasavvıfın menkabesini anlatırken bazıları da birden fazla mutasavvıfın 

hâl tercümesini ihtiva etmektedir. Vilâyetnâme ve menâkıbnâme türünde 

eserler Anadolu’da erken dönemlerden itibaren yazılmaya başlanmış ve ta-

savvuf kültürünü taşıyıp yaşatan eserler olmuşlardır.4 Bir tarikat özelinde 

şeyhlerin hayatlarını anlatan eserler önemli biyografi kaynakları olarak 

öne çıkmaktadır. Mevlevî, Bektaşî, Halvetî, Celvetî, Nakşibendî, Bayramî, 

1 Ayrıntılı Bilgi İçin bkz: Filiz Kılıç, Klasik Türk Edebiyatının Peşinden, Grafiker Yayınları, Ankara, 2013, 

s. 10-25.

2 İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, Hoş Sadâ, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2019.

3 Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, haz. Ramazan Ekinci, Buhara Yayınları, İstanbul, 

2013, s. 28.

4 Türk edebiyatındaki evliya menakıbnameleri için bkz: Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak 
Menakıbnâmeler (Metodolojik Bir Yaklaşım), TTK, Ankara, 2010, s.41-65.
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Kādirî, Cerrâhî gibi birçok tarikata mensup tasavvuf erbabı bu tip eserlerde 

anılmıştır. Bu gelenek de XX. yüzyıla kadar devam etmiş ve Hüseyin Vas-

sâf Sefîne-i Evliyâ adlı eserinde her tarikattan yüzlerce mutasavvıfın hayat 

hikâyesini eserinde toplamıştır.1 

Salnâmeler, sefaretnâmeler, Keşfü’z-zünûn ve zeylleri, Takvîmü’t-tevârîh 

ve zeylleri, resmî kurum arşivleri, şehnâmeler, anonim tarihler ve vakanü-

vis tarihleri de biyografik bilgiler bulunduran kaynaklardır. Özellikle bazı 

vakanüvis tarihleri hem kişilerin hâl tercümesini vermesi, hem de edebî 

örnekler barındırması bakımından biyografi kitaplarına benzer nitelikler 

taşımaktadırlar. 

Giriş bölümünde daha çok üzerinde duracağımız biyografi geleneği 

ise Şakâ’ik, tercümeleri ve zeylleridir. Geleneğin ilk halkasını teşkil eden 

eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye adlı kitap XVI. yüzyılda telif edilmiştir. XVI. yüz-

yıl, Osmanlı’nın beylik hüviyetini artık tamamen geride bıraktığı Asya, 

Afrika, Avrupa’da yayılıp genişlediği ve bir imparatorluk husûle getirdiği 

bir dönemdir. Bu asırda devlet içerisindeki yapıların büyük bir çoğunlu-

ğu kurumsallaşarak teşkilatlanmış, devlet kademelerinde defter tutma ge-

leneği yerleşmiş, anonim tarih kitapları ve şehnâmeler kaleme alınmıştır. 

Taşköprizâde Ebu’l-Hayr İsâmeddin Ahmed Efendi (ö. 968/1561) eş-Şa-
ka’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı eserini Osmanlı 

coğrafyasındaki âlim, bürokrat, mutasavvıf, hekim, hatip gibi zümreleri 

kapsayacak bir şekilde yazmıştır. 

Taşköprizâde, Şakâ’ik’ın sonunda otobiyografisini tahkiyevi bir şekilde 

dile getirmiştir. Taşköprizâde’nin babası Bursa’dan Ankara’ya gidecekken 

gece bir rüya görür ve rüyada yaşlı birisi, ona oğlunun olacağını ve adını 

Ahmed koymasını söyler. Ertesi gün babası eşine bu rüyayı anlatır ve yola 

çıkar. Taşköprizâde on dört Rebiülevvel 901 (m. 2 Aralık 1495) senesin-

de dünyaya gelir. Kur’an-ı Kerîm kıraatine Ankara’da taşındığı sırada yedi 

yaşındayken başlar. Bu esnada babası ona “İsâmüddîn” lakabını ve “Ebu’l-

Hayr” künyesini verir. Kendisinden iki yaş büyük olan abisine ise “Ebû 

1 Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011.
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Saîd” künyesini verir ve “Nizâmeddîn” lakabını takar. Hatmini tamamla-

dıktan sonra Bursa’ya göçerler. Babası İstanbul’a gider ve Taşköprizâde’yi 

Yetîm adıyla tanınan Alâeddîn Efendi’ye bırakır. Burada kardeşiyle birlikte 

sarf ve nahiv üzerine dersler alıp Arap diline dair bazı kitapları ezberler. 

Molla Hüsrev Medresesi müderrisi Kıvâmüddîn Kâsım Efendi’den nahiv 

dersi almaya devam eder. Bu sırada kardeşi hastalanır ve Kâsım Efendi ile 

derse ara verip amcasından sarf ve nahiv dersleri almaya başlar. Bu dersleri 

bitirdiği sırada Taşköprizâde on üç yaşındadır ve kardeşi h. 914 (m. 1508) 

yılında vefat eder. Kardeşinin vefatından sonra amcasıyla birlikte mantık ve 

hadis ilimlerine dair kitaplar okur. Bu sırada babası İstanbul’dan Bursa’ya 

döner ve kendisine Amasya Hüsâmiye Medresesi’nde müderrislik görevi 

tevdi edilir. Burada da babasından akaid, mantık, kelâm ve münazara ilim-

lerine dair kitaplar okur. Babası müderris iken oğluna, onun üzerinde ki-

tap okutmuştur. Bunun üzerine babalık görevini tamamladığını söyleyerek 

okutmayı bırakmıştır. Taşköprizâde dayısıyla kelâm tedris etmeye devam et-

miştir. Muhyiddîn Fenârî (ö. 954/1548) ile kelâma, Mehmed el-Kocevî (ö. 

950/1543) ile kelâm ve tefsire, Mîrim Çelebi (ö. 931/1525) ile astronomiye 

dair kitaplar okumuştur. Muhammed Tûnusî’den (ö. 947/1540) ise hadis, 

cedel ve hilaf ilimlerine dair eserler okumuştur. Aynı zamanda Tûnusî’den, 

okuduğu ilimlere dair icazet almıştır. Babasından ve Kocevî’den tefsir ve ha-

dis alanında icazetler almıştır. 931/1524 senesinde Dimetoka Medresesi’n-

de, 933/1526 senesinde Hacı Hasanzâde Medresesi’nde müderrisliğe başlar 

ve iki sene sonra 935/1528 yılında babası vefat eder. Babasının vefatından 

sonra Üsküp’e geçerek İshakiye Medresesi’ne (936/1529), 942/1535 yılın-

da ise İstanbul Kalenderhane Medresesi’ne müderris olur. Yine İstanbul’da 

Vezir Paşa Medresesi’ne müderris olduktan sonra 945/1538 senesinde Edir-

ne’de Çifte Medresesi’nde göreve başlar. Aynı sene içerisinde Semân’dan 

birine geçer ve 945/1544 yılında tekrar Edirne’ye dönerek Sultan Bayezid 

Hân Medresesi’ne müderris olur. Bir sene sonra Bursa’da kadılık görevi-

ne başlar ve 954/1547 senesinde tekrar İstanbul’da Seman Medreseleri’nin 

birinde görev alır. İlimden alıkoyduğu için müderrisliğe nispetle çok da 

sevmediği kadılık mesleğine 958/1551 senesinde İstanbul kadısı olarak 

geri döner. Üç sene sonra gözleri rahatsızlanır ve Şakâ’ik’ı gözleri rahatsız 



22 GİRİŞ – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

olduğu hâlde 965/1557 yılında tamamlar.1 Taşköprizâde ayrıca Halvetiyye 

tarikatına girerek tasavvuf ehliyle de münasebet kurmuştur. Arap dili, bi-

limler tarihi, hikmet, kelâm, ahlâk, tasavvuf, mantık, tıp gibi disiplinlerde 

çalışarak risaleler tahrir etmiştir. Hat sanatından sülüs, ta‘lik ve nesih de 

meşgul olduğu alanlardır. Şakâ’ik’ı tamamladıktan üç sene sonra 968/1561 

yılında vefat etmiştir.2 

Taşköprizâde, eserinin sebeb-i telif olarak nitelendirebileceğimiz bölü-

münde kendisini Şakâ’ik’ı yazmaya iten nedenlerden bahsetmiştir. Uzun 

yıllar boyunca âlimlerin hayat hikâyelerine ilgi duymuş, onları ezberlemeye 

çalışmıştır. Bu tutku neticesinde çok mühim bir birikim elde etmiştir. Tarih-

çi zümresi âlimlerin hayat hikâyeleri hakkında bazı rivayetlerde bulunmuş 

ancak ulemânın tümünü kapsayacak bir menakıp vücuda getirmemişler-

dir. Bunun farkında olan bir arkadaşı ondan Anadolu’da yaşayan ulemânın 

hâl tercümelerini toplamasını istemiştir. Taşköprizâde de bu isteğe olumlu 

cevap verip âlimlerin yanında mutasavvıfları da eserine ekleyerek Şakâ’ik’ı 

vücuda getirmiştir. İsimleri seçerken makam ve mevki sahiplerini eserine 

dâhil etmiş ve bu mertebeleri hak etmekle birlikte yüksek payeler alamamış 

zevata da eserinde yer vermiştir. Buna rağmen eserinde zikrettiği isimlerin 

yanı sıra eserine alamadığı isimlerin mevcut olduğunu söylemiştir.3 

Taşköprizâde, her biyografi sahibinin vefat tarihine vakıf olmadığından 

ötürü padişahların hükümdarlık tarihine göre on tabaka olarak (Osman 

Gazi’den 1302-1324 Kanûnî Sultan Süleyman’a 1520-1566) eserini yaz-

mıştır. Başında bir mukaddime ve sonunda kendi hayat hikâyesini anlattığı 

bir hâtime mevcuttur. Bu şekilde hâtime tahrir etmesi kendinden sonraki 

Şakâ’ik tercüme ve zeylleri geleneğini etkilemiş, kimi mütercim ve müel-

lifler aynı şekilde eserlerinin sonunda kendi hayat hikâyesini aktarmıştır. 

Eserin en büyük özgünlüklerinden birisi Osmanlı merkezinde bir toplu 

ulemâ-mutasavvıf biyografisinin başlangıcını oluşturmasıdır. Şakâ’ik’ta hâl 

1 Taşköprizâde’nin hayatının bu bölümü kendi eserinden özetlenmiştir. bkz: Taşköprülüzâde Ahmed 

Efendi, eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye, çev. Muhammet Hekimoğlu, 

TYEKB, İstanbul, 2019. s. 850-862.

2 Yusuf Şevki Yavuz, “Taşköprizâde Ahmed Efendi”, DİA, C. 40, İstanbul 2011, s. 151-152; Ahmet 

Süruri, Taşköprîzâde’nin El-Meâlim’i ve Kelâmî Görüşleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, M.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2011, s. 9-16.

3 Taşköprülüzâde Ahmed Efendi, age, s. 21.
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tercümesi verilen şahsa dair kimlik bilgileri, zanaat, sanat, meslek bilgileri, 

öğrenim serüvenleri, fiziksel görünüm ve tasvirleri, hastalıklar, ahlâkî yapı-

lar, entelektüel ağlar, tasavvufî menkabeler, edebî muhitler, sosyal ilişkiler 

gibi birçok bilgi bulunur. Eser böylece edebiyat, bilim tarihi, eğitim tarihi, 

tıp tarihi, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat gibi disiplinler açısından ehemmiye-

ti hâizdir. Dönemin entelektüel ilişkilerinin izi Şakâ’ik’tan takip edilebilir. 

Ulemâ arası ders ilişkileri, şerh-hâşiye-talik geleneğine ait bilgiler, müderris 

ve talebelerin eğitim hayatı, mansıp sahibi ulemânın yaşam tarzı, âlim-mu-

tasavvıf münasebeti gibi birçok olgu eser üzerinden okunabilir. 

Şakâ’ik, yazıldığı dönemde sıkça okunmuştur. Etkisi, kendinden sonraki 

dönemde de bir tercüme ve zeyl geleneği oluşturarak devam etmiştir. Tercü-

meleri üzerinde çalışmada bulunduğumuz Mehmed Hâkî (ö. 975/1567’den 

sonra) Taşköprizâde’den izin alarak tercümeye başlamıştır1 ve üç ayrı tercü-

me vücuda getirmiştir.2 

Devhatü’l-İrfâniyye fî Ravzati Ulemâi’l-Osmâniyye3 adı altında bir ter-

cüme Habîbî Ahmed bin Dervîş Halîfe4 tarafından yapılmıştır. Dervîş b. 

Ahmed ilk eğitimini babasının yanında görmüş, Ramazan Halîfe (ö. ?) ve 

Erdebil Sinân Halîfe’nin (ö. ?) yanlarında hizmet görüp tasavvuf yolun-

da süluk etmiştir. Erdebîl Sinân Halîfe’nin ardından Merkez Muslihuddîn 

1 Hâkî 968 yılında kendi tercümesinde müellif ile tanışmasını, tercüme için izin almasını, müelliften 

dua almasını ve Taşköprizâde’nin vefatı ve cenaze namazına katılmasını şu şekilde anlatır: “tercümeye 

hicret-i nebeviyyenüñ ṭoḳuz yüz altmış sekizinde Dārü’s-salṭana’ya gelinüp sene-i sālifenüñ recebi 

evā’ilinde tercemeye şürū‘ ṣadrında mevlānā-yı müşārün ileyh henūz ḥayātda olup tercemeye istīẕān 

yārān-ı ṣafā ve ḫullān-ı vefā meşveretiyle münāsib görüldükde sa‘ādet-ḫānelerine varılup hezār tevḳīr 

ü tebcīl ile taḳbīl-i yed idüp iẕn-i şerīflerden ṭaleb itdükde bu ‘abd-i ẕelīlüñ keyfiyyet-i ḥālin ve 

kemmiyyet-i aḥvālinden merreten ba‘de uḫrā ṣorduḳlarından ṣoñra inşā’allāhu’l-meliki’l-‘allām ḥayr 

ile iḫtitām müyesser ola diyü du‘ā idüp ba‘dehu buyurdılar ki ba‘de’l-yevm her kişinüñ ḥālin Ḫudā’sı 

bilür. ‘Ömrümde çoḳluḳ imtidād fehm itmezem. Ḳażā-yı baḫt olacak olursa ol erbāb-ı ma‘ārifüñ ayaġı 

topraġı olan günāhkār hezār ḫaclet ü şermsārī ile beḳā dārına ve āḫiret diyārına müteveccih oldı diyü 

sā’ir-i müslimīn ile bilece derc idesin diyü vaṣiyyet idüp tekrār du‘ā eylediler. Eyle olsa bu dā‘ī-i ża‘īf 

ve müstemend-i naḥīf yine mübārek ellerin būs idüp vedā‘ itdüm. İttifāḳ bunuñ üzre çoḳ geçmeyüp 

hemān yine şehr-i mezbūruñ evāḫirinde fevt olup Sulṭān Meḥemmed Ḫān -‘aleyhi’r-raḥmetu ve’l-

ġufrān- Cāmi‘i ḥareminde bilece namāzına ḥāżır olduḳ.” bkz: Hâkî, Terceme-i Şakâ’ık, Millet Yazma 

Eser Kütüphanesi, AETRH 728, 159b-160a.

2 Hâkî’nin tercümeleri hakkındaki bilgi, çalışmamızın ana konusunu teşkil ettiğinden dolayı ileriki 

bölümlerde verilecektir.

3 Dervîş b. Ahmed, Ravza, vr. 11a.

4 Ramazan Ekinci, “Tanınmayan Bir Şakâ’iku’n Nu‘mâniyye Mütercimi: Habîbî Ahmed Bin Deviş 

Halife Ve Devhaatü’l-İrfâniyye Fî-Ravzati Ulemâ’i’l-Osmâniyye Adlı Eseri”, Hikmet Akademik Edebiyat 
Dergisi, 6 (Aralık 2020), s. 665-689.
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yanında seyrüsülukunu tamamlayıp irşada mücaz olmuştur. Hicrî 951 ta-

rihinde babası vefat etmiş, bir sene sonra küçük kardeşi doğmuştur. İstan-

bul’da Îsâ Paşazâde Halîl’in yanında Ali Paşa Medresesi’nde görevli olan 

abisi Kemâl Çelebi ayrılmış, babasının makamına geçmiştir. Dervîş b. Ah-

med de vaiz olarak Tercemân Câmii’nde on bir yıl görev yapmıştır. Bu gö-

revin ardından tercüme işine girişmiş Nişânî Bey’in hizmetlerinde olduğu 

hâlde 18 Muharrem 972’de (26 Ağustos 1564) tercümeyi tamamlamıştır.1 

Eserin sebeb-i telif bölümünde Dervîş b. Ahmed neden Şakâ’ik’ı tercüme 

ettiğini şu şekilde açıklamıştır: 

Sebeb-i te’lîf-i kitâb oldur ki bu kemîne-i dil-rîş Ahmed bin 

Dervîş eslaha’llâhu şânehu ve hânehu imâşanehu kim erbâb-ı fazl 

u kemâlün bendesi ve ashâb-ı fakr u hâlün çâker-i kemîne-efgen-

desidür. Zaya’ân-ı ömr-i civânîden sonra vücûd bulan âlem-i tem-

kînde kütüb-i fuzalâ-yı müteberrîne mütâla’a esnâsında merhûm ve 

mağfûr Taşköbrî-zâde Mevlânâ Ahmed bin Mustafa hazretlerinin 

Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye fî-ulemâi devleti’l-Osmâniyye nâm kitâb-ı 

şerîflerine dahi vusûl müyesser oldı ise diledüm kim bir sâhib-vakâ-

ra yâdigâr ve u’cûbe-i rûzgâr olsun içün lisân-ı Arabî’den Türkî’ye 

terceme eyledüm. Lâkin her ehl-i fazl ve kemâl-i pür-esrâr kim bu 

âleme bir yâdigâr komışdur. Elbette bir nâmdâr nâmına komışdur.2 

Mütercim tercümesinde üç biyografiyi eserine dâhil etmemiştir. Son ta-

baka olan onuncu tabakaya ise sekiz biyografi eklemiştir.3

Kaynaklarda adı zikredilmekle birlikte herhangi bir nüshasına rastlayama-

dığımız bir tercüme Âşık Çelebi’ye (ö. 979/1572) atfedilmektedir. Nev‘izâde 

Atâyi yaptığı Şakâ’ik zeylinde tercümeye dair bir anekdot aktarmıştır:

Şakâ’ik-i Nu‘mâniyye’yi terceme eyleyüp Taşköprî-zâde Efendi 

merhûma arz eyledükde ‘Mevlânâ Âşık, biz bunı Türkî yazmış-ıduk. 

Tercemede bîhûde zahmet ihtiyâr itmişsüz.’ diyü latîfe idüp kitâb-ı 

mezbûrun sehlü’l-ahz oldugına işâret iderler.’4

1 Dervîş b. Ahmed, Ravza, vr. 341a-342a.

2 Dervîş b. Ahmed, Ravza, vr. 5b-6a.

3 Ramazan Ekinci, “agm”, Himet Akademik Edebiyat Dergisi, 6 (Aralık 2020), s. 686.

4 Nev‘izâde Atâyî, Hadâ’ık, s. 595.
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Taşköprizâde h. 968 yılında vefat ettiğinden dolayı yukarıdaki diyaloğa 

atfen tercüme en geç h. 968 yılında yapılmış olmalıdır. 

Edirneli Mehmed Mecdî’nin (ö. 999/1590-91) Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik, Ter-
ceme-i Şakâ’ik isimleri ile anılan tercümesi hem nüshaların yaygınlığı, hem 

mütercimin yaptığı eklemeler cihetinden en önemli tercümelerden biridir. 
Tercüme 1587’de III. Murad’a sunulmuştur.1 Mecdî, “tezyîl” adını verdiği 

bölümlerde Şakâ’ik’ın aslına ilâveler yapmış ve mezkûr ilâvelerin kaynağını 

da kimi zaman belirtmiştir. Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ın, diğer tercümelerle kıyas-

landığında ağdalı bir dile sahip olduğu görülmektedir. Mütercim eserinin 

giriş bölümünde de bir yenilik yaparak zamanının ulemâ ve mutsavvıflarına 

ilişkin bilgiler vermiştir. Biyografi başlıklarının altına umumiyetle Farsça, 

Arapça ve Türkçe şiirler ekleyerek tercümesinin edebî değerini artırmıştır. 

Bazı şair biyografilerinde ise şiir örnekleri vererek eserini tezkire geleneğine 

yakınlaştırmıştır. 

İbrâhim b. Ahmed el-Amâsî (ö. ?) Terceme-i Şakâ’ik-i Nu‘mâniyye is-

miyle yaptığı tercümesinin sonunda Taşköprizâde’nin de yaptığı gibi kendi 

hâl tercümesini vermiş ve tercümeyi sade bir dille yaptığını yazmıştır.2 Eser 

vüzerâ, ulemâ ve meşâyihi kapsamaktadır ve aslının Arapça olması eserden 

herkesin faydalanmasını ve eserin yaygınlaşmasını güçleştirmektedir. Amâsî 

bu sâiklerden dolayı eseri tercüme etmiştir.3 Amâsî, umumiyetle harfiyyen 

tercüme gerçekleştirmeye çalışmış, sade başlıklar tercih etmiş ve bazı mü-

tercimlerde görülen şiir parçaları eklemelerini yapmamıştır. 

Kaynaklar, nüshasına rastlayamadığımız Mehemmed b. Yûsuf el-Çer-

kesî’ye (ö. 1098/1677-78’den sonra) ait bir tercümeden bahsetmişlerdir. 

Mehmed Ârif Bey’e göre harfiyyen yapılmış bir tercümedir.4 

Tercüme geleneğinde son olarak bahsedeceğimiz eser bir zeyl bölümü-

nü de ihtiva eden Seyyid Mustafa’ya (ö. 988/1580-81’den sonra) aittir. 

1 Abdülkadir Özcan, “Mehmed Mecdî”, DİA, C. 28, Ankara 2003, s. 228-229. 

2 İbrahîm b. Ahmed el-Amâsî, Terceme-i Şakâ’ık-ı Nu‘mâniyye, Millet Yazma Eser Kütüphânesi, AETRH 

727, vr. 164b.

3 İbrâhîm b. Ahmed el-Amâsî, Terceme-i Şakâ’ık-ı Nu‘mâniyye, vr. 2a.

4 Osman Özkul, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Gelişme Döneminde İlim ve Ulemâ’nın Önemi 

Hakkında Osmanlıca Bir Makale”, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl: 

2018, s. 230.
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Tercümenin ismi Hakâi’ku’l-beyân fî-tercemeti Şakâ’iku’n-Nu‘mân, zeyl kıs-

mının ismi ise Zamîme-i Şakâ’iku’n-Nu‘mân’dır. Tespitlerimize göre tercü-

me 505 adet biyografi ihtiva etmektedir. Tabakalarda tasarruflarda bulu-

narak bazı ekleme ve çıkarmalarda bulunmuştur. Zeyl kısmını, tercümede 

adı geçmeyen âlimleri zikredip dualarını almak amacıyla kaleme almıştır. 

Zeylde toplam elli bir adet biyografi yer almaktadır.1 

Şakâ’ik tercüme edildiği gibi özetlenerek “telhîs” adı verilen biçimde de 

tahrir edilmiştir. Edgar Blochet yayımladığı katalogda Muhtasar eş-Şakâ’i-
ku’n-Nu‘mâniyye adlı bir telhîsten söz eder. Sondan eksik olan ve özet biyog-

rafilerden oluşan telhîsin son biyografisi Sinâneddin Yûsuf ’a aittir.2 Behçet 

Gönül’ün tespit ettiği üzre İstanbul Nadir Eserler Kütüphanesi TY 2456 ve 

TY 2413’te kayıtlı iki adet telhîs nüshası mevcut olmakla birlikte asıl me-

tin ve zeyl birlikte telhîs edilmiştir.3 Telhîsi oluşturan kişinin adı Mektûbî 

İzzetzâde Abdülazîz (ö. 1279/1862) olarak kayıtlıdır.4 Abdülazîz Efendi, 

metnin aslından, Nev‘izâde Atâyî ve Uşşâkîzâde zeyllerine değindikten son-

ra eserin özetinden bahsetmiştir. TY 2413’te kayıtlı olan nüsha müsvedde 

görünümü arz etmektedir. Kimi yazılar çizilerek silinmiş ve çıkmalar yapıl-

mıştır. Örneğin bu nüshada Taşköprizâde’nin yanlış verilen ölüm tarihinin 

üstü çizilmiş doğrusu üzerine yazılmıştır.5 TY 2456’daki nüsha beyaza çe-

kilmiş bir görünümdedir fakat sonu eksiktir. On iki tabakaya sahip nüs-

hanın son biyografisi Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ı kaleme alan Mehmed Mecdî’dir.6 

Tespit edebildiğimiz bir telhîs katalog kayıtlarında Terceme-i Muhtasar-ı 
Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye ismiyle Süleymaniye Kütüphanesi Hafid Efendi, 

231 numarada kayıtlıdır. Çok kısa şekilde kaleme alınmış hamdele ve sal-

velenin ardından eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’deki biyografilerin imkân dâhi-

linde tercüme edildiği söylenmiştir.7 Eser Muslihüddin Mustafa biyogra-

1 Mehmet Yunus Yazıcı, “agm.”, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 6 / 12 (Aralık 2019), s. 

144-164.

2 Nev‘izâde Atâyî, Hadâ’ıku’l-Hakâ’ık fî Tekmileti’ş-Şakâ’ık, s. 34.

3 Gönül, “agm.”, s. 154.

4 Mektûbî İzzetzâde Abdülazîz, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphânesi, TY2456, vr 2a.

5 Mektûbî İzzetzâde Abdülazîz, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphânesi, TY2413, vr 1b.

6 bkz: Mektûbî İzzetzâde Abdülazîz, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphânesi, TY2413 1b-165a.

7 Terceme-i Muhtasar-ı Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hafid Efendi 231, 

vr. 1b.
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fisiyle nihayete erer. Eser bittikten sonra bazı tarihî kayıtlar eklenmiştir.1 

Hattatları tercüme ile aynı olan bu ek bölüm müstensihin ilâvesi değil ise 

tercüme, kayıtlara nazaran 1058/1648’den sonra yapılmış olmalıdır.2 Bah-

sedeceğimiz son telhîs hem Şakâ’ik’ı hem de Nev‘izâde zeylini içine alarak 

yapılmıştır. Araştırmacılar telhîsin Hâmid Vehbi adında bir müellife aidi-

yetini ve eserin muhteva ve tertibini tartışmışlardır.3

Şakâ’ik’ın en mühim etkisi kendinden sonra yüzyıllar boyu devam eden 

zeyil geleneği meydana getirmesidir. Şakâ’ik’ı tercüme etmiş olan ünlü tez-

kire yazarı Âşık Çelebi (ö. 1571/72) ayrıca Arapça olarak kaleme aldığı 

Tetimmetü’ş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye adlı eserinde 43 şahsın hayat hikâyesine 

yer vererek Sokullu Mehmed Paşa’ya sunmuştur.4 

İkinci zeyl Ali b. Bâlî’nin (ö. 992/1584?) Arapça olarak yazdığı el-Ik-
du’l-manzûm fî Zikri Efâzıli’r-Rûm adlı eseridir. Kanûnî, II. Selim, III. 

Murad dönemine ait 96 kişinin hâl tercümesi anlatılmıştır.5 Bir diğer zeyl 

Nev‘izâde Atâyî’nin (ö. 1046/1636-37) Türkçe olarak kaleme aldığı Hadâ’i-
ku’l-hakâ’ik fî tekmileti’ş-şakâ’ik adlı eseridir. Zeyl, Kanûnî’den IV. Murad’a 

sekiz tabakayı ve 1135 biyografiyi ihtiva etmektedir.6 

Son yapılan çalışmalarda Saçlı Emîrzâde Abdülkâdir Efendi’nin Zeyl-i 
Şakâ’ik’ı tespit edilmiştir. Zeyl 140 ismi kapsamaktadır ve Şakâ’ik’ın bırak-

tığı noktadan III. Murad döneminin ortalarına değin sürmektedir. Eser bir 

makale ile tanıtılmıştır.7

Uşşâkîzâde İbrâhim Hasîb’in 1633-1702 yılında yazılan, 562 kadar ki-

şinin biyografisini toplayan Zeyl-i Şakâ’ik adlı eseri Şakâ’ik zeyl geleneğinin 

devam etmesini sağlayan mühim bir metindir.8 

1 Terceme-i Muhtasar-ı Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hafid Efendi 231, 

vr. 187a.

2 Şakâ’ık müntehabatları için ayrıca bkz: Nev‘izâde Atâyî, Hadâ’ıku’l-Hakâ’ık fî Tekmileti’ş-Şakâ’ık, s. 34-

36; Uşşâkîzâde, Zeyl-i Şakâ’ik, s. 66-67.

3 Söz konusu tartışmalar için bkz: Nev‘izâde Atâyî, Hadâ’ıku’l-Hakâ’ık fî Tekmileti’ş-Şakâ’ık, s. 35-36, 

Uşşâkîzâde, Zeyl-i Şakâ’ik, s. 67.

4 Nev‘izâde Atâyî, Hadâ’ıku’l-Hakâ’ık fî Tekmileti’ş-Şakâ’ık, s. 36-37.

5 Ali b. Bâlî, el-Ikdu’l-Manzûm fî Zikri Efâzıli’r-Rûm, haz. Suat Donuk, TYEKB, İstanbul, 2018, s. 50.

6 Nev‘izâde Atâyî, Hadâ’ıku’l-Hakâ’ık fî Tekmileti’ş-Şakâ’ık, s. 38.

7 Suat Donuk, “Saçlı Emîrzâde Abdülkâdir Efendi ve Zeyl-i Şakâik’ı”, Littera Turca Journal of Turkish 

Language and Literature, Cilt: 6 Sayı: 3, (2020), s. 891-911.

8 Uşşâkîzâde, Zeyl-i Şakâ’ik, s. 183-184.
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Uşşâkîzâde’den sonra Şeyhî Mehmed Efendi’nin (ö. 15 Muharrem 

1144/20 Temmuz 1731 [?]) zeyli oldukça geniş hacmi ile öne çıkmakta-

dır. Vekâyi’u’l-Fuzalâ adını verdiği zeylin sadece şairler faslında 330 adet 

şairi zikretmiş, diğer fasıldaki şailerle bu sayı 576’ya çıkmıştır. Toplamda 

biyografisi yazılan kişi sayısı ise 2078’dir.1 Birçok tezkireden daha fazla şai-

rin hayat hikâyesini anlatması, Şeyhî’nin zeylini edebiyat tarihi çalışmaları 

açısından önemli bir konuma çıkarmaktadır.

Şeyhî’nin yazdığı eserin devamı niteliğinde olan eser Fındıklılı İsmet 

Efendi tarafından kaleme alınan Tekmiletü’ş-Şakâ’ik fî Hakkı Ehli’l-Hakâ’ik 

isimli zeyildir. Eser, II. Abdülhamid Hân’a takdim edilmiş, 1730-1755 yıl-

ları arasında yaşayan 131’i şeyh ve 240’ı âlim olmak üzere toplam 371 kişi-

nin hayat hikâyesini anlatmıştır.2

Kısaca yukarıda bahsedilen bu zeyillerin dışında kaynaklarda adı geçen 

fakat yazma eser kütüphanelerinde araştırmacıların şimdiye kadar nüshala-

rına rastlayamadığı zeyiller de mevcuttur. Bunlar Hüsrevzâde Hüsrev Efen-

di Zeyli, İştibli Hüseyin Sadri Çelebi Zeyli, Seyrekzâde Emrullah Mehmed 

Efendi Zeyli, Hamidli Karaca Ahmed Efendi Zeyli, Mehmed bin Mustafa 

Lutfî Begzâde Zeyli, Abdülkerîm bin Sinân Akhisârî Zeyli, Âkif Efendizâde 

Abdürrahim Efendi Zeyli’dir.3

1 Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi’u’l-Fuzalâ Şeyhî’nin Şakâ’ık Zeyli, haz. Ramazan Ekinci, TYEKB, 

İstanbul, 2018, C. 1, s. 114.

2 İsmail Yıldırım, Fındıklılı İsmet Efendinin Tekmiletü’ş-Şakâ’ik Fî Hakkı Ehli’l-Hakâ’ik’ı, Kırıkkale 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2018, s. 141.

3 Zeyillerin hakkındaki kayıtlar, zeyillerin isimleri ve tartışmalar için bkz: Uşşâkîzâde, Zeyl-i Şakâ’ik, s. 

70-77; Nev‘izâde Atâyî, Hadâ’ıku’l-Hakâ’ık fî Tekmileti’ş-Şakâ’ık, s. 41-45.



İNCELEME

MUHTESİBZÂDE MEHMED HÂKÎ-İ BELGRÂDÎ’NİN HAYATI

Hâkî’nin hakkında bilinenler yaptığı tercümelerdeki bilgi kırıntıları ile 

sınırlıdır. Tercümelerinin hâtime ve mukaddime kısmında yazdıkları hayatı 

hakkında bazı bilgileri ihtiva etmektedir. Taşköprizâde Şakâ’ik’ın sonunda 

kendi biyografisini yazmıştır. Hâkî de yaptığı ilk tercümenin hâtimesin-

de Taşköprizâde’nin hayatı ile birlikte kendi hayatına dair bazı anekdotla-

rı eklemiştir. Bu bölüm bazı nüshalarda “Hâtime-i Kitâb” veya “Hâtime-

tü’l-Kitâb” başlıklarıyla geçmekle beraber bazılarında ise Taşköprizâde’nin 

hayatının verildiğini anlatan bir başlıkla yer almıştır. Çoğu nüshada ise baş-

lık bulunmamaktadır. Hâkî, bu bölümün hemen başında Taşköprizâde’nin 

hayatını bir cümle ile özetlemiştir. Başta akrabası olmak üzere kendi zamanı 

bilginlerinden dersler alarak yetiştiğini söylemiş ve eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniy-
ye’nin hâtime kısmında müellifin hayatının ayrıntılı bir şekilde yazıldığını 

belirtmiştir: 

Müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh ‘aṣrında vāḳi‘ olan fużalādan 

ekẟer kendü aḳrabāsından taḥṣīl-i ma‘ārif idüp kimlerden taḥṣīl-i 

fażl u kemāl itmişdür ‘ale’t-tertīb kendü tafṣīli ile ḫātime-i kitābda 

yazmışlardur.1 

Hâkî, müellife dair bu küçük bilgilendirmeden sonra kendi isminin 

Mehmed Hâkî olduğunu, Muhtesibzâde ismiyle meşhur olduğunu ve 

memleketinin Belgrad olduğunu belirtmiştir. 948/1541-42 yılında öğre-

nim görmek için İçil’e gitmiş ve yine aynı sene Edirne’de Hüsâmiye Med-

resesi’nde tahsilini sürdürmüştür. Mütercim, bundan tam yirmi sene sonra 

hicrî 968 yılının Receb ayının evâilinde (m. 1561 Mart) İstanbul’a gitmiş 

ve Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’yi tercüme etmeyi dostlarının da icazetiyle kabul 

etmiştir. Bu sırada müellif Taşköprizâde hayattadır. Kendisinden izin almak 

maksadıyla müellifin yanına gidip elini öpmüştür. Büyük âlim Taşköprizâ-

de ise Muhtesibzâde Mehmed Hâkî’nin hâlini ve hatırını sorup inşallah 

hayırla tercümeyi bitirirsin diyerek dua etmiştir:

1 Hâkî, Terceme-i Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emiri Tarih, 728, vr. 159b.
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Bu ‘abd-i ḥaḳīr-i keẟīrü’t-taḳṣīr a‘nī Meḥemmed Ḫākī ki bende 

vü āzāde mā-beyninde “Muḥtesib-zāde” dimekle meşhūr olup ḳılā‘-ı 

Rūmdan Belġrād-ı cenān-ābād ki beyne’s-sevād lem-yuḫlaḳ miẟluhā 

fi’l-bilād mefhūmına maẓhar ve mā-ṣadaḳ vāḳi‘ olmışdur. Anda neşv 

ü nemā bulup bu dā‘īden muḳaddem kimesne ṭarīḳ-i ‘ilme ḳadem 

baṣmayup tārīḫ-i hicretüñ ṭoḳuz yüz ḳırḳ sekizinde İçil’e taḥṣīle 

çıḳup sene-i meẕkūrede Edrine’de Ḥüsāmiyye Medresesi’nüñ ev-

vel-i cem‘iyyetinde dānişmend olup mā-beyninde müddet-i medīd 

ve emedd-i ba‘īd mürūr u ‘ubūr idüp hicret-i nebeviyyenüñ ṭoḳuz 

yüz altmış sekizinde Dārü’s-salṭana’ya gelinüp sene-i sālifenüñ Re-

ceb’i evā’ilinde tercemeye şürū‘ ṣadrında mevlānā-yı müşārün ileyh 

henūz ḥayātda olup tercemeye istīẕān yārān-ı ṣafā ve ḫullān-ı vefā 

meşveretiyle münāsib görüldükde sa‘ādet-ḫānelerine varılup hezār 

tevḳīr ü tebcīl ile taḳbīl-i yed idüp iẕn-i şerīflerden ṭaleb itdükde bu 

‘abd-i ẕelīlüñ keyfiyyet-i ḥālin ve kemmiyyet-i aḥvālinden merreten 

ba‘de uḫrā ṣorduḳlarından ṣoñra İnşā’a’llāhu’l-Melikü’l-‘Allām ḥayr 

ile iḫtitām müyesser ola diyü du‘ā idüp ba‘dehu buyurdılar ki:1 

Ardından Taşköprizâde, kendini bazı tevazu cümleleriyle ifade ederek 

vasiyyet kabilinden kimi ifadelerde bulunmuş ve yeniden Hâkî’ye dua et-

miştir. Hâkî de tekrardan elini öpüp yanından ayrılmıştır. Aynı ayın so-

nunda ise Taşköprizâde vefat etmiş Sultân Mehmed Hân Camii’nde kılınan 

cenaze namazına mütercim iştirak etmiştir.

Ba‘de’l-yevm her kişinüñ ḥālin Ḫudā’sı bilür. ‘Ömrümde çoḳluḳ 

imtidād fehm itmezem. Ḳażā-yı baḫt olacak olursa ol erbāb-ı ma‘ā-

rifüñ ayaġı topraġı olan günāhkār hezār ḫaclet ü şermsārī ile beḳā 

dārına ve āḫiret diyārına müteveccih oldı diyü sā’ir-i müslimīn ile 

bilece derc idesin.” diyü vaṣiyyet diyüp tekrār yine du‘ā eylediler. 

Eyle olsa bu dā‘ī-i ża‘īf ve müstemend-i naḥīf yine mübārek ellerin 

būs idüp vedā‘ itdüm. İttifāḳ bunuñ üzre çoḳ geçmeyüp hemān yine 

şehr-i mezbūruñ evāḫirinde fevt olup Sulṭān Meḥemmed Ḫān ‘aley-
hi’r-raḥmetu ve’l-ġufrān Cāmi‘’i ḥareminde bilece namāzına ḥāżır 

1 Hâkî, Terceme, vr. 159b.



31Mecma‘u’l-Eşrâf

olduḳ. Ḥaḳḳ Celle ve ‘Alā yerin bāġ-ı cinān ve ḳābr-i müteberrikle-

rin ravża-i rıḍvān eyleye.1

Taşköprizâde ve Hâkî’nin karşılaşması ve tercüme için mütercimin mü-

elliften izin istemesi son tercüme olan Mecma‘u’l-eşrâf’ta bazı farklılıklarla 

anlatılmıştır. Hâkî, müellifin yanına gitmiş, Taşköprizâde onun hâlini hatı-

rını sormuştur. Taşköprizâde Hâkî’nin tercüme arzusunu dinledikten sonra 

“Allâh mübarek etsin.” diyerek dua etmiş ancak Hâkî’nin tercümeye kabi-

liyetinin ne derecede olduğunu öğrenmek istemiş ve yaptığı tercümeden 

örnek metin istemiştir. Hâkî, müellifin yanına giderek yaptığı tercümeden 

bir kısmı utana sıkıla okumuştur. Hatta o kadar utanmış ve çekinmiştir 

ki bu hâl onu kendinden geçirmiştir. Taşköprizâde mütercimin bu hâlini 

anlayıp tercümeden memnuniyetini dile getirmiş ve dua etmiştir. Terceme-i 
Şakâ’ik’ta mütercim ve müellifin buluşma tarihi h. 968 iken Mecma‘u’l-eş-
râf’ta bu tarih h. 960 olarak verilmiştir. Ancak hemen akabinde Taşköp-

rizâde’nin (ö. 968) aynı ay içinde vefat ettiği belirtilmiş olduğundan bu 

tarih yanlış istinsah edilmiştir. Tevazu bildiren ifadeler daha açık bir şekilde 

nakledilmiştir. Taşköprizâde bana “fuzeladan” veya “sulehadan” demeyin, 

sadece ölüm tarihimi bir yere iliştirin, demiştir.

Bu ‘abd-i ḥaḳīr ve müstemend-i faḳīr tercemeye şürū‘ ṣadrın-

da müşārün ileyh cāmi‘ü’l-menāḳıb ḥażretleri henūz ḥayātda olup 

tercemeye istīẕān içün ḥużūr-ı şerīflerine varduḳda bu ḥaḳīrüñ 

kemmiyyet-i ḥālinden ve keyfiyyet-i aḥvālinden kirāren ve mirāren 

tefaḥḥuṣ buyurup tafṣīlen ma‘lūm idindüklerinden ṣoñra “Allāhu 

Tebārek mübārek itmiş ola. Lākin bir miḳdār taḥrīr olınduḳda ne 

ḳadar zaḥmet daḫı olursa getürilse kelāma duḫūlüñüz ve maṭlūba 

vuṣūlüñüz ne minvāl üzredür, mesmū‘umuz ve ma‘lūmumuz olsa...” 

diyü buyurduḳlarında ol ḥażretüñ bu teklīfi ḫāṭıra olup taḥrīr olı-

nandan bir miḳdār iḥżār olınmışdı. Egerçi hezār i‘tiẕār u iftiḳārla 

ḳırā’at itdüm. El-ḥaḳ kemāl-i istīlā-yı ḫacletden kendümden git-

düm. Bu nā-tüvāna ‘ārıż olan ḫaclet ü ḥayrete mutafaṭṭın olup luṭfla 

dehān açup şükrin beyān ile istiḥsān buyurup ḥaẓlar gösterüp du‘ā 

1 Hâkî, Terceme, vr. 159b-160a.
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eylediler ve buyurdılar ki: “El’ān tārīḫ-i hicret-i ḥażret-i risālet ki 

ṭoḳuz yüz altmış senesi ve şehr-i Receb’üñ evvelidür. Ba‘de’l-yevm 

zemānumda çoḳluḳ imtidāda i‘tiḳād itmezem. Bi-iẕni’r-Rabb ḳażā-

yı naḥb vāḳi‘ olduḳda ol meşāyiḫ-i ‘iẓāmuñ bendesi ve ṣuleḥā-yı 

kirāmuñ efgendesi ‘iṣyānı ḥadden ziyāde Ṭaşköprī-zāde fülān tārīḫ-

de fevt oldu diyü meşāyiḫ menāḳıbın itmāmdan ṣoñra bir gūşeye 

taḥrīr idesiz. Ammā ne ān ki fażl isnād idüp fużalādan veyā ṣalāḥ is-

nād idüp ṣuleḥādan diyesiz ancaḳ cümle-i ānda ve gösgötüri aḥyānda 

dest-i irādetimüz ve yed-i himmetimüz dāmān-ı meşāyiḫden olduġı 

ma‘nāyı işrāben ẕeyl-i şerīflerinde ḳayd idesiz.” diyü vaṣiyyet eyleyüp 

ba‘dehu tekrār du‘ā idüp icāzetleriyle taḳbīl-i yed idüp gitdüm. Ḥik-

metu’llāhdur evāḫir-i Receb’de vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olup Ḳosṭanṭıniyye’de 

namāzına ḥāżır olduḳ.1

Bu bilgilerin yanında Hâkî’nin tercümelerinde de kendine dair bazı 

bilgiler mevcuttur. Fenârî biyografisinin içerisinde kendi hayatından kü-

çük bir kesiti paylaşmıştır. Hâkî, 961/1553-54 yılında İstanbul’da öğrenim 

görmektedir. Öğreniminde çoğunlukla fünûn-ı cüz’iyye denilen şiir, inşâ, 

tarih, muammâ gibi metinleri okumaktadır. Burada Helâkî adlı birisinden 

Muhammed Assâr-ı Tebrîzî’nin Mihr ü Müşterî isimli eserinin tamamını 

okuduğunu söylemiştir. Adı geçen Helâkî’nin; Farsçayı ders verecek kadar 

iyi bilen, döneminin ilim adamlarının çoğuna Farsça dersi veren, tezkire ya-

zarlarının Farsçaya vukufiyetinden sitayişle bahsettiği Helâkî olması muh-

temeldir.2 Hâkî, Anadolu şehirlerinde muammâ ilmini öğrenmeye çalışmış 

merhum Muammâyî’ye de uğrayıp bu disiplinle ilgili bilgiler almıştır. Mu-

ammâyî, Fenârî’nin ilimleri şifreli bir şekilde anlatan muammâ risâlesini 

Hâkî’yi imtihan etmek maksadıyla çıkarmış ve risâleyi kendi yazdığını söy-

lemiştir. Hâkî’nin ise o vakitte bu risâleden haberi yoktur. İmtihan netice-

sinde Hâkî üç disiplinin ismini tespit etmiştir ve bunlardan ikisini doğru 

bilmiş ve birinde yanılmıştır. Muammâyî’de bu risâlenin Mehmed Şâh ta-

rafından yapılan şerhi de mevcuttur.

1 Muhtesibzâde Mehmed Hâkî, Mecma‘u’l-eşrâf, Türk Tarih Kurumu Kütüphânesi, 506, vr. 154a-154b.

2 Mehmet Fatih Köksal, “Helâkî”, (Erişim) 14.05.2020, www.teis.edu.tr.
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Bu ḫāk-i ḥakīr ve müstemend-i faḳīr sene iḥdā ve sittīn ve tis‘a 

mi’ede İstanbul’da taḥṣīl üzre iken mevālīde olup ders-i aṣlī iñen 

ḳırā’at olınmayup aġleb-i evḳātımuz fünūn-ı cüz’iyyeye maṣrūf olup 

Helākī’den Mihr ü Müşterī -ki Muḥammed ‘Aṣṣār-ı Tebrīzī naẓm it-

mişdür- bi’t-tamām ḳırā’at idüp bundan evvel Rūm illerinde olup 

fenn-i mu‘ammāyla āşnālıḳ murād idinüp merḥūm Mu‘ammāyī’ye 

uġrayup mu‘āmmādan çoḳluḳ nesne görilüp iḥāṭa olınmış idi. 

Mu‘ammāyī-i merḥūmda risāle-i meẕkūre olup bu ḥaḳīri imtiḥānen 

risāleyi çıḳarup “Ben naẓm itdüm, benümdür.” didiler. Henūz bu 

ḥaḳīr daḫı risālenüñ aṣlını bilmez idüm. Anlaruñ i‘tiḳād idüp is-

tiḫrācına beẕl-i maḳdūr idüp kemāl-i ṣu‘ūbetinden müteḥayyir olup 

hele nice eyyām iḳdām-ı tām idüp üç fennüñ ismini ta‘yīn eyledüm. 

Meger Mu‘ammāyī’de şerḥi daḫı var imiş. İkisinüñ istiḫrācında iṣā-

bet üzre olup birinde ḫaṭā itmişüm. Risāle fi’l-vāḳi‘ Mu‘ammāyī’nüñ 

bilup istiḫrācında bu deñlü ḫarc ki vāḳi‘ olmışdur, ancaḳ Ḫudā bi-

lür, merḥūm Mu‘ammāyī bu ḥaḳīrde olan ıżṭırāba ‘ālim olup ba‘de-

hu istiḥsānlar idüp ḳażiyyenüñ aṣlın beyān itdiler.1

Hayatından başka bir kesit arkadaşı Yûsuf-ı Sîneçâk başlığı altında bu-

lunmaktadır. Hâkî, Sîneçâk ile başından geçen bir olayı ayrıntılarıyla an-

latırken kendi hakkında da bazı bilgiler vermiştir. Muhtesibzâde Mehmed 

Hâkî gençliği döneminde Belgrad’da mahkemede görev yapmaktadır ve 

dönemin kadısı Edirneli Velî Çelebi’dir. Câmi-i Kebîr’de çalışırken seher 

vakti Sîneçâk’ı caminin önünden geçerken görmüş ve içeri davet etmiştir. 

Sîneçâk oturduktan sonra Molla Câmî’den bir gazel okumak istemiş ve bu-

nun üzerine birkaç beyit okumuştur.

Bu ‘abd-i ḥaḳīr ‘unfuvān-ı cüvānīde Belgrād’uñ maḥkeme-i 

muḥkemetü’l-‘unvānında ḫıdmet itdigüm tārīḫlerde -ki Edrinelü 

Velī Çelebi Efendi ḳāżī idiler- bir gün ḥiṣār-ı zīrde vāḳi‘ Cāmi‘-i Ke-

bīr’de maḥkeme tenhā ba‘żı ḳabāli taḥrīr iderdüm. İttifāḳ merḥūm 

Sīneçāk’e ‘ale’s-seḥer cāmi‘ öñinden güẕer vāḳi‘ oldı. Göricek da‘vet 

eyledüm. Bir ān buyruñ diyü ilḥāḥ itdüm. Geldiler. Dā’imā iki 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 21b.
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mübārek dizleri üzrerine cülūs ki ‘ādet-i mu‘tādeleri idi. Yine eylece 

oturdılar. Şeyḫ-i sāmī Monlā Cāmī ḥażretlerinüñ dīvān-ı evvelleri 

ḥāżır idi. Bir ġazel ḳırā’at itmek tażarru‘ itdüm. İcāzetleriyle birḳaç 

beyt oḳudum.1

Hem Muammâyî ile ilgili olan anekdot hem de Sîneçâk biyografisinde 

geçen hikâyede ortak olarak Hâkî’nin edebiyata olan meyli görülmektedir. 

Tahkiye ettiği her iki olayda Hâkî, şiirle olan münasebetini eser isimlerini 

de zikrederek vermiştir.

Tercümelerin giriş kısımları da mütercimin hayatı hakkında bilgiler ba-

rındırmaktadır. Hâkî’nin tercüme kararı almasının nedeni birbirine benzer 

hikâyeler ile mukaddimelerde anlatılır. Bir gün bir toplulukta Taşköprizâ-

de’nin Şakâ’ik adlı eserinden birkaç bölüm okunmuştur. Bunun üzerine 

topluluk içerisinde Arapça bilmeyenlerden birkaçı “Keşke bu eser Türkçeye 

tercüme edilse.” demişlerdir. Aynı ortamı paylaşan arkadaşlarından bazıları 

tercüme işini Hâkî’ye havale etmiştir. Ancak Hâkî, bu benim yapacağım iş 

değil diye diretmiştir. Fakat bunun üzerine meclistekiler ısrarlarını sürdür-

müştür ve Hâkî de “memur mazurdur” sözüne uyarak bu işe girişmiştir. 

Israr edenler arasında devlet büyüklerinin de olması Hâkî’nin bu işe giriş-

mesinde etkili olmuştur.

Hâkî’nin yaptığı tercümelerin ikisinin tarihi bellidir. Hadâ’iku’r-reyhân 

ismini verdiği tercüme 972/1564-65 yılında, Mecma‘u’l-eşrâf adını verdiği 

tercüme 975/1567-68 yılında yapılmıştır. İsim vermediği ve zahiriyedeki 

kayıtlara göre umumiyetle Terceme-i Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye veya Terceme-i 
Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye şeklinde geçen tercüme ilk yaptığı tercümedir. Ter-

cümeye başlama kararını 968/1561 yılında almıştır ancak ne zaman son-

landırdığı tam olarak belli değildir. Tercümenin Kanûnî Sultan Süleyman 

hayatta iken yapıldığı mukaddimesindeki bilgilerden ve Kanûnî’yi (1520-

1566) öven şiirlerden anlaşılmaktadır. İlk tercüme büyük ihtimalle 972’den 

önce yapılmış olmalıdır. Ancak h. 973-974 yıllarında yazılmış olma ihti-

mali de mevcuttur. Terceme-i Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye, Mecma‘u’l-eşrâf ve Ha-
dâ’iku’r-reyhân’a nispetle muhtasar bir görünüm arz etmektedir. Terceme-i 

1 Muhtesibzâde Mehmed Hâkî, Mecma‘u’l-eşrâf, Türk Tarih Kurumu Kütüphânesi, 506, vr. 173a-173b.
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Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’de 313 adet biyografi mevcutken bu sayı, Hadâ’i-
ku’r-reyhân’da 422, Mecma‘u’l-eşrâf’ta 385’tir. Şakâ’ik’ın aslında olmayan bi-

yografi eklemeleri de son iki tercümede daha fazladır.1 Hâkî, Hadâ’iku’r-rey-
hân’ı Budin’de görev yapan Mustafa Paşa’ya sunmuştur. Büyük ihtimalle bu 

isim h. 972 tarihi göz önüne alındığında Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa 

Paşa’dır.2 Terceme-i Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye’de dönemin hükümdarı Kanûnî’ye 

Mecma‘u’l-eşrâf’ta ise Selim Han’a övgü bulunmaktadır. Aynı eseri birden 

fazla kez tercüme edip her defasında çeşitli kişilere sunması da dönemin 

hükümdarı ve paşasından ihsan beklemesinden kaynaklı olabilir.

Hâkî’nin tercümesi, Sultan II. Osman (1618-22) döneminin ikinci ve-

ziri Gürcü Hadım Mehmed Paşa (ö. 1626) himayesinde, Nakşî Bey’in min-

yatürleriyle ve sonuna da bir hâtime eklenerek yeniden istinsah ettirilmiştir. 

Bu nüsha ayrıca minyatürlerle süslenen yegâne ulemâ biyografisidir.3 Bu 

nüshada yer alan son minyatürde üç kişi yer almaktadır. Resimde bir kişi 

bir kitap sunmakta, diğer kişi kitabın takdimini kabul etmekte, bir diğer 

kişi de kapının ardında beklemektedir. Kitabı tutan kişi Vezir Hadım Gür-

cü Mehmed Paşa, kapının önündeki kişi nakkaş Nakşî Bey, kitabı kabul 

eden kişi Taşköprizâde veya Muhtesibzâde Mehmed Hâkî-i Belgrâdî olabi-

lir.4 Bu ihtimal doğru ise Hâkî’nin sureti ekler kısmında bulunan minya-

türde bulunmaktadır.

1 Ayrıntılı bilgi tercümelerin mukayese edildiği bölümde mevcuttur.

2 Ayrıntılı bilgi için bkz: Yasemin Altaylı, “Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa 

Paşa”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49, 2 (2009), s. 157-171.

3 Tülin Değirmenci, “Osmanlı Sarayının Geçmişe Özlemi: Tercüme-i Şakâ’ikû’n-Nu‘mânîye”, Bilig, Yaz/ 

2008, sayı: 46, s. 106. 

4 Değirmenci, “agm”, s. 115.



36 İNCELEME – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

MECMA‘U’L-EŞRÂF’IN İNCELEMESİ

A. BİYOGRAFİLERDE KİMLİĞİN ELE ALINIŞI1

Bir biyografi vücuda getirilirken söz konusu kişinin hayatı hakkında ve-

rilecek bilgilerin başında onun kimlik bilgileri yer almaktadır. Mezkûr bil-

giler, kişinin doğumunu, ismini, lakap ve unvanını, aileye-akrabalığa dair 

ilişkilerini ve vefatına dair bilgileri ihtiva etmektedir. Hâkî’nin yaptığı son 

tercüme olan Mecma‘u’l-eşrâf’ta kimlik hakkında değerlendirmeler hem ana 

tercümede, hem başlıklarda hem de derkenarlarda mevcuttur. Başlıklarda 

lakap, isim, unvan ve bazen şecereye ait bilgiler bulunmaktadır. Derkenar-

larda ise yine unvan ve lakaba ait ibareler vardır. Metin içerisinde mezkûr 

bilgilerden bazen tümü bazen birkaçı olmakla birlikte söz konusu bu un-

surların metindeki ele alınış biçimleri farklılık göstermektedir.

1. Başlıklarda Kimliğe Dair Bilgiler

Biyografide bahsi geçen kişiler hakkında isim, unvan, lakap ve nisbe ön-

celikle biyografi başlıklarında bulunur. Tabakalara göre biyografi başlıkları 

da eserin genelinde küçük farklılıklar göstermektedir. İlk bölüm olan Os-

man Gazi zamanındaki şeyh ve âlimleri içeren tabakadaki başlıklar toplam 

yedi adet olmakla birlikte bunların bazıları müstakil bir hüviyet taşıma-

maktadır. Metnin bir parçası görünümündedirler. Biyografiye giriş cümle-

sinin başından bir kısmı kırmızı mürekkeple yazılmış ve böylece cümleye 

biyografi başlığı şekli kazandırılmıştır. Birinci tabakadaki yedi başlıktan al-

tısı, metnin bir parçası şeklinde verilmiştir. Tursun ve Hattâb’da mevâlîden 

olduğu (Arap olmayan ırktan) bilgisi verilmiştir. Hattâb’da ek olarak mem-

leketine dair bilgiler bulunmaktadır. Osman Gazi dönemini ele alan bölüm 

haricinde kalan kısımlarda başlıklar metnin bir parçası olmayıp müstakil 

şekilde ele alınmıştır.

Kimi zaman başlıklarda biyografi sahibinin birkaç kuşak ötesine gi-

dilip baba ve dedelerinin ismi verilir. Muhammed Cezerî biyografisinin 

başlığında2 dört kuşak öncesine ait bilgiler verilmiştir. Ayrıca memleketi 

1 İnceleme kısmında verilen bilgiler için Arkeoloji nüshası esas alınmıştır.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 23a.
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zikredilmiş, derkenarda da meşhur ismi yazılmıştır. Molla Musannifek’te 

tercümedeki diğer başlıklara nazaran soya ait en çok isim ve nisbe birlik-

te yer almaktadır.1 Tenkitli neşre dâhil olan iki nüshanın başlık derkenar-

larındaki bilgiler her zaman müştereklik arz etmez. Müstensihin dahli ile 

de derkenarlar üretilmiş olabilir. Derkenardaki bilgilerde karışıklığı gider-

mek amacı ile bazı ibarelerin eklendiği de görülmektedir. Ahmed Paşa’da 

“Meşhûr Olan Ahmed Paşa” ibaresi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.2 

Başlıkta sadece şair mahlasının bulunduğu ve ismin yer almadığı örnek-

ler de vardır. Özetlersek başlık ve derkenarlardaki kimliğe dair bilgiler soy, 

mahlas, isim, unvan, lakap, memleket, nisbe, ırk üzerinedir ve ilk tabaka 

başlıkları müstesna olmak üzere birbirine benzer şekillerde yazılmışlardır.

2. Metindeki Lakap ve İsimlere Dair Rivayetler 

Tercümede lakap ve isimlere dair rivayetler de yeri geldikçe üzerinde 

durulan hususlardandır. Bazen sadece lakabın nereden geldiği üzerindeki 

hikâye veya hikâyeler verilmiş, kimi zaman da “dimekle meşhûrdur” iba-

resi kullanılarak sadece şahsın meşhur ismi veya lakabı zikredilmiştir. İsmi 

bilinmeyen ve lakabıyla anılan Geyüklü Baba hakkında geyiğe binmesine 

dair anekdot bu duruma örnektir.3 Lakabın neden verildiğinin hikâyesi kısa 

bir şekilde anlatılmıştır. Fenârî’nin biyografisinde “Fenârî” isminin nereden 

geldiği hakkındaki rivayetler tek tek biyografide verilmiştir.4 Muhyiddîn 

Kâfiyeci’nin aldığı lakap ise Arap grameri üzerine yazılan meşhur bir kitap 

olan Kâfiye adlı kitabı çok okutmasından mülhemdir.5 Yetîm Ali Çelebi’nin 

“Yetîm” lakabını, Sultan Murad devrinde veba hastalığı yüzünden tüm ak-

rabasının vefat etmesi üzerine aldığı anlatılmıştır.6 Bebek Çelebi lakaplı Ali 

el-Arabî’nin lakabının küçükken verildiği belirtilerek yalnızca bir zaman 

verilmekle yetinilmiştir.7 Gazâlî mahlaslı Deli Birâder biyografisinde mü-

tercim, deli kelimesinden hareketle akıllılar anlamındaki “ukalâ” kelimesini 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 66a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 77a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 6a.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 17b.

5 Hâkî, Mecma‘, vr. 29a.

6 Hâkî, Mecma‘, vr. 116a.

7 Hâkî, Mecma‘, vr. 106b.
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seçerek ironik bir anlatımda bulunmuştur.1 Ali Kuşçu’nun lakabı ise babası-

nın yaptığı kuşçuluk ile ilişkilendirilerek tahkiye edilmiştir.2 Musannifek’in 

küçük yaştan beri eser telif etmesi aldığı ismin gramatik izahı ile birlikte 

verilmiştir.3 Dervîş Mehmed Efendi ise görünümü, giyinişi ve yaşayışı iti-

barıyla daima tam bir derviş olduğundan şu şekilde anlatılmıştır:

İsmi müsemmāya muṭābıḳ evżā‘ı dervīşāna muvāfıḳ mübārek 

başlarına şemle ve arḳalarına dā’imā ḳabā ‘abā geyüp medreselerine 

ve evlerine māşiyen varup gelüp merkebe süvār olmadan belki cüm-

le-i i‘tibārdan geçüp ancaḳ tekmīl-i nefs üzre imişler.4

Görüldüğü üzre lakaplar yaşanan çeşitli olaylar, anlatılan hikâyeler, geç-

mişten gelen rivayetler, dilsel bazı kaideler çerçevesinde kişilere verilmiş ve 

bunlar da biyografilere dâhil edilmiştir.

3. Metinde Doğuma ve Memlekete Dair Bilgiler

Biyografilerdeki doğum ve memleket hakkında bilgiler, başlığın haricin-

de ana metinde de bulunmaktadır. Bazen Arab, Acem, Rûm gibi daha genel 

coğrafi sınırlar üzerinden memleketi üzerine bilgi verilirken kimi zaman 

il, kasaba, köy gibi daha belirleyici bilgiler verilmektedir. Acem kelimesi 

yer bildirirken “bilâd-ı Acem, vilâyet-i Acem, diyâr-ı Acem” gibi terkiplerle 

kulanılmıştır. Acem’den çıkan bir kişiden bahsedilirken ise “sâdât-i Acem, 

mevâlî-i Acem” gibi terkipler kullanılmıştır. Arab ve Rûm kelimeleri de 

yine benzer terkipler ile ele alınmıştır.

Kasaba, vilayet, il, köy, nahiye, medine gibi sözcükler yer bildirimi belir-

ten başlıca ifadelerdir. Tercümede Mudurnı, Seferihisar, Dimetoka, Taşköp-

ri, Bolı, Ankara, Bâne, İbsala, Karaferye, Balıkesri, Nigde, Merzifon, Hâf, 

Samsun, Çorum, Kirmâstî, Vardar, Antâkiyye, Yenişehr, Ispârtâ, Horâsân, 

Gümüş ve Amâsiyye’den kasaba olarak bahsedilir. Karaman, Acem, Sultâ-

nöni, Buhârâ, Aydın, Türkistân, Manavgat, Karasi, Şâşî, Şirvân, Kasta-

monı, Berda, Menteşe vilâyet olarak anılır. Kimliğe dair bilgiler verilirken 

“şehr” olarak nitelendirilen yerler şunlardır: Buhârâ, Taşkend, Kastamonı, 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 159b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 64b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 66b-66a.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 67b.
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Filibe, Kırşehri, Hoy, Zebîd, Serahs, Amâsiyye ve Câm. Akserây, Burusa, 

İstanbul, Edrine, Şîrâz ise medine kelimesi ile birlikte anılmıştır. Solfasl, 

Yenice, Fenâr karye; Tebrîz, İznik, Burusa, Amâsiyye belde; Rûm, Acem, 

Germiyân, Horâsân, Karaman, Yemen, Türkmân bilâd ile zikredilmiştir. 

Görüldüğü üzere bazı yer isimleri birden fazla isimle nitelendirilmektedir. 

Örneğin günümüzdeki Amasya ili hem şehir hem kasaba hem de belde 

olarak tercümede yer almaktadır. 

Kimliğe dair doğum yeri bilgileri verilirken her zaman tam bir belirli-

lik söz konusu değildir. Buna mutabık olarak da eserde bu yerler değişik 

biçimlerde zikredilmiştir. Elvan Çelebi ve Tapduk Emre’de belli bir yere 

yakınlıkla bu belirsizlik dile getirilirken Şihâbuddîn-i Sivâsî’nin nereli ol-

duğuna dair duyulan rivayet zikredilmiştir. 

Mütercim, memleket ve doğum yerini belirtmek için “zuhûr idüp” ifa-

desini sıklıkla kullanmıştır. Hâkî, Vardar kasabasını diğer yer isimlerinden 

farklı olarak övmüş ve onu “kavâbil kânı ve erbâb-ı irfân madeni” olarak 

nitelendirmiştir. Bunun bir nedeni Hâkî’nin Sîneçâk biyografisini tercüme 

değil, telif etmesidir. Ayrıca Hâkî’nin arkadaşı olan Sîneçâk, eserde hâl ter-

cümesi verilen son kişidir. 

Doğum yeri belirtilirken vilayet, nahiye/nevâhi, il, belde, diyâr, kasaba, 

karye, köy(kûy), şehr tabirleri kullanılmıştır. Bu tabirlerin dışında direkt 

olarak yerin özel ismi bazen bir terkibe girerek bazen girmeden zikredilmiş-

tir. Doğumu belirtmek için “tevellüd idüp” tabiri çokça kullanılmıştır. Do-

ğum yerini açıkça belirten ifadelerde birkaç biyografi dışında doğum tarihi 

direkt olarak belirtilmemiştir. Akşemseddîn biyografisinde ise Dımışk’ta 

doğduğu bilgisi verildikten sonra çocukluğunda Anadolu’ya geldiği belirti-

lerek zamana dair bir tespitte bulunulmuştur. Tam olarak doğumu belirt-

meyip yetiştiği, çocukluğunu geçirdiği memleketi belirtmek için “neşv ü 

nemâ bulup” “nisbet-i türabiyyeleri” gibi kelime ve terkipler kullanılmıştır. 

Kişinin akrabası bürokratik bir görevde ise doğuma dair bilgi ile birlikte 

zamana ve mekâna dair tespit akrabası üzerinden verilir.

Cezerî, Zeynüddîn el-Hâfî, Abdüllatîf el-Kudsî biyografilerinde doğum 

tarihi ay ve gününe değin verilmiştir. Cezerî’de isim ve künye ile birlik-

te; Hâfî’de belde ve kasaba bilgileri ile birlikte; Kudsî’de künye bilgisi ile 
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birlikte mezkûr bilgiler yer almaktadır. Müeyyedzâde, Kara Ya‘kûb, Seyyid 

Velâyet biyografilerinde doğum tarihleri sadece yıl bilgisi ile yer almıştır. 

Müeyyedzâde’de doğduğu yer ile birlikte; Kara Ya‘kûb’da lakabı, yetiştiği 

yerle birlikte; Seyyid Velâyet için doğduğu kasaba ismiyle birlikte söz konu-

su ifadeler kullanılmıştır.

4. Aile ve Nesil Bilgilerinin Ele Alınışı

Aile ve nesil ile ilgili bilgiler başlıklarda olduğu gibi kimi zaman tafsilatlı 

bir şekilde ana metinde de geçmektedir. Bu kısımlarda akrabalık, şecere gibi 

bilgiler bazen meşhur bir edebî veya ilmî kitaba nispetle ilişkilendirilerek 

de belirtilmiştir. Ayrıca baba veya dedelerinin bürokratik bir mevkiye sahip 

olması veya köle iken biri tarafından yetiştirilip yüksek makamlara gelmesi 

de biyografilerde bulunmaktadır. Örneğin Karaca Ahmed’in mülûk evla-

dından olması özellikle belirtilmiştir. Mülûk sözcüğünün yanında ümerâ 

kelimesi de eserde geçen nesil ve mevki ilişkisine dair başka bir örnektir. 

Abdülvâsi bin Hızır ve Şeyh Lutfullah başlıklarında bu tip kullanım mev-

cuttur. Büyük bir âlimin neslinden gelen Cemâleddin Muhammed el-Ak-

sarâyî’nin soyuna ait bilgiler ünlü bir kelâmcı olan İmam Râzî’nin neslin-

den gelmesi belirtilerek verilmiştir.1 Şeyh Bedreddîn biyografisinde kimliğe 

ait bilgilerde lakaba ait bilgi, babasının mesleğine dair bilgi doğumuna ait 

zaman belirlenimiyle birlikte verilmiştir. Ayrıca yine ecdadına ait bilgiler 

dönemin padişahına atıf yapılarak ve zamana dair bilgiler verilerek sunul-

muştur. Amcasının oğlu ile yaptığı yolculuk ve aldığı eğitim yine verilen 

bilgiler arasındadır.2 

Edebî eser üzerinden aileye dair bilgi Ahmed-i Bîcân ve İzârî’de vardır: 
“Envārü’l-‘āşıḳīn ṣāḥibi Aḥmed-i Bī-cān bunlaruñ birāderleridür.” İzâri için: 

“Fāżıl-ı meẕkur Ḫusrev ü Şīrīn nāẓımı Şeyḫī’nüñ ḳız ḳarındaşı oġlıdur.” 

Fîrûzâbâdî biyografisinde de ilmî bir esere ait bir ilişki zikredilmiş ve kendi 

eserlerinde kullandığı imzası da belirtilerek neslinin Ebû Bekr Sıddîk’e da-

yandırıldığı da söylenmiştir.3 Abdu’llatîf el-Kudsî biyografisinde Fîrûzâbâ-

dî’ye benzer bir şekilde yazdığı icazetnâmeden hareketle nesline dair bilgiler 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 8b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 12a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 21b.
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sıralanmıştır.1 Bezzâzî, yazdığı eser ile şöhret bulduğundan derkenar bilgile-

rinde meşhur fetva kitabı yazarı olduğu verilmiş ve ana metinde de bu bilgi 

tekrarlanmıştır: “Ḥāfıẓü’d-dīn Muḥammed bin Muḥammed el-Kerderī 
{Ḥāfızü’d-dīn Ṣāḥib-i Fetāvā-yı Bezzāzī}: Meẕkūr, beyne’l-‘ulemā “Bez-

zāzī” ile meşhūrlardur. Fürū‘a müte‘alliḳ Fetāvā-yı Bezzāzī bunlaruñdur.”

Bir biyografi başlığının içerisinde bazen birkaç biyografi olabilir. Eserde 

bu durum genellikle aile fertleri üzerinden gerçekleşir. Hocazâde biyogra-

fisinde oğullarının aldığı devlet görevleri, vefat ettiği yere dair bilgi ve ilmî 

durumu resmedilmiştir.2 Bu durumun eser içerisinde atipik sayılacak bir 

örneği Cezerî biyografisinin sınırları içinde yer almaktadır. Teftazânî’nin 

hayatı ve ilmî eserleri hakkında bilgi verilmiş ayrıca yaşam süresi Cürcânî 

ile kıyas edilmiştir. Doğum tarihinde yıl ve ay, ölüm tarihinde yıl, ay ve 

gün belirtilmiştir. Şakâ’ik, özellikle Cürcânî, Teftazânî, Devvânî gibi büyük 

âlimler hakkında müstakil bir başlık açmasa da yeri geldikçe çeşitli bilgiler 

vermiştir.3

İbrâhim Halîl biyografisinde ise dedesinin ve babasının devlet görevlisi 

olması nedeniyle her ikisi hakkında bilgi verilmiştir ve İbrahim Paşa ile iliş-

kilendirilmiştir.4 Benzer bir durum meşhur bir şair olan Nizâmî’nin babası 

için söz konusudur ki bu meşhurluk biyografi başlığına kadar yansımış ve 

biyografi içeriğini belirlemiştir.5 Bedreddîn Mahmûd ve Hüsâmzâde biyog-

rafilerinde iki kuşağa dair kimlik bilgileri yer almaktadır.

Bazı meşayih ve ulemâ ise kul, uteka ve ibad kelimeleri ile nitelendiril-

miştir. Kul sözcüğü Osmanlı devletinde devşirme yolu ile bürokratik siste-

me entegre edilenlere denildiği gibi esir alınan köleler için de kullanılmıştır. 

Şeyh Süleyman Halîfe, Şemseddîn Ahmed bin Abdullâh, Ali el-İsfahânî, 

Mehmed Beg, Hüsâmzâde başlıkları altında bu durum gözlemlenebilir. 

Arap, Acem, mevâlî gibi millete dair tespitlerin dışında İbn el-Irak için 

“Meẕkūr şeyḫ, ümerā-yı Çerākise evlādından olup” ibaresi vardır. Din üze-

rinden tespitler oldukça azdır. Hekîm Ya‘kûb’a dair bilgi dönemin Osmanlı 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 29b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 56b-57a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 26a.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 78a.

5 Hâkî, Mecma‘, vr. 79a-79b.
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bürokrasisindeki ehliyet ve liyâkat anlayışını anlatması açısından ilgi çe-

kicidir: “Ṭıbda mahāretine binā’en Yehūdīligine baḳmayup dīvān-ı şāhīde 

defterdār itmişlerdi.” 

Kimliğe ait verilen bilgilerin bir başkası ise evliliğe ait bilgilerdir. Bir 

âlimin başka bir âlime kız vermesi, hayatında hiç evlilik yapmaması gibi 

hikâyeler eserde bulunan anekdotlardandır. Eserdeki evlilik bahisleri 

şeyh-mürit ve hoca-talebe ilişkisinin daha güçlü kılınmasını örnekler nite-

liktedir. Abdülevvel bin Hüseyin’in, hocası Molla Hüsrev’in kızı ile evlen-

mesi1 ve Müftî Sûfî Ali Efendi’nin yine Molla Hüsrev’in kızıyla evlenme-

si bu duruma örnektir.2 Yahya Şirvânî’de mürit-mürşit ilişkisi üzerinden 

evliliğe dair bilgi verilmiştir.3 el-Hâc Ramazan biyografisinde kızının bir 

talebesi ile evlenmesi ve doğan çocuğun hasta olup şifa bulması menkabevî 

bir anekdot ile yer alır.4 Seyyid İbrâhim’in evlenmemesi, annesinin oğlunu 

evlendirmek istemesi ve gördüğü rüya ile bundan vazgeçmesi hikâye edi-

lerek anlatılmıştır.5 Seyyid Velâyet’in evliliği için bir zaman belirleniminin 

yanında meşhur bir devlet adamının soyundan gelen birisinin kızını alması 

konu edinilmiştir.6 Evlilik ile ilgili en önemli anekdotlardan birisi ise Os-

manlı devletinin kuruluş hikâyesinin temelinde yer alan Edebâlî’nin rüyası 

ile ilgili olandır. Eserin, mukaddimede belirtildiği üzere bir ulemâ mena-

kıbı olması ve topluluklarda okunmasının bir amacı da ahlâkî ve millî bir 

şuuru topluma yaymaktır. Bazı evlilikler meşhur âlimler ile akrabalık oluş-

turduğundan özellikle ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Muhyiddîn Mehmed 

biyografisindeki Sinân Paşa, Mehmed Çelebi, Süleymân Çelebi ve Kemâl-

paşazâde arasındaki akrabalık ve evlilik ilişkileri buna güzel bir örnektir.7

Kimliğe dair bilgilerin tamamen iç içe geçmiş bir şekilde verildiği de 

olur. Molla Hüsrev biyografisinde isim, babasının konumu, vatanı, görevi 

ve son olarak evliliği zikredilip lakabının neden verildiği belirtilmiştir.8 Ho-

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 116a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 101a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 95b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr.136b.

5 Hâkî, Mecma‘, vr. 108a.

6 Hâkî, Mecma‘, vr. 117b.

7 Hâkî, Mecma‘, vr. 76a-76b.

8 Hâkî, Mecma‘, vr. 45b.
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cazâde’nin kızı ile Ali Kuşçu’nun oğlu evlenip iki âlimin arasında yakınlık 

oluşması edebî bir şekilde ele alınmıştır: 

...olduḳda Ḫˇāce-zāde ḫuṣūṣında mevlānānuñ itdügi naḳli vāḳı‘a 

muṭābıḳ ve ḫārice muvāfıḳ müşāhede idüp pes tedrīcle münāse-

bet ziyāde olup kerīmesin Ḫˇāce-zāde tezvīc ider. Ḫˇāce-zāde’nüñ 

kemāle irmiş ḳızı olup ‘Alī el-Ḳuşcı’nuñ Ḳuṭbu’d-dīn nām maḫ-

dūmlarına virürler. Mā-beynlerinde ḳarābet-i tāmme ḥāṣıl olup bir-

birine muḳārenetle rif‘at-i şānları mużā‘af olup ‘alā-raġmi’l-ḥussād 

maḥabbetleri imtidād bulup pādşāh-ı ‘ālem-penāh-ı sa‘ādet-i dest-

gāh ḳīlinden cānibīne ḫod iltifāt u i‘tibār dā’ire-i tekrār u teẕkārdan 

bīrūn olup müddet-i medīd ve zemān-ı ba‘īd devlet ü sa‘ādetle zin-

degānī idüp geçinürler. 

5. Vefata ve Kişinin Son Hâline Dair Bilgilerin Ele Alınışı

Kimliğe dair verilen bilgilerde en son geçen ibareler genellikle biyografi 

sahibinin vefatına dairdir. Tercümede umumiyetle meşayih ve ulemâ yer 

aldığı için ölüm belirten ibarelerdeki bilgiler bazı farklılıklar arz etmektedir. 

Ulemâ hakkında tespitte bulunulurken genel itibarıyla âlimin en son aldığı 

mansıp veya emekliliğine dair bilgiler de birbiri arasında ilişki kurularak 

ele alınmıştır. Şeyhlerde ise tekke ve zaviyesinin ne hâlde olduğu söylenmiş 

türbesi hakkında malumat sunulmuştur. Bazı mutasavvıfların türbesinin 

son durumu ve ziyaret yeri olup olmadığı da kaydedilmiştir. Şeyh Hasan, 

Dûğlu Baba, Merzifonlu Rûmî, Debbâğlar İmamı, Postîn Pûş, Hacı Bay-

ram’da şeyhin ölüm yeri ve türbesine dair malumat vardır. Bazen bu bilgi-

lerin yanında tahkiyevi üslup ile kimi anekdotlar da aktarılmıştır. Sofyavî 

Bâlî Efendi’nin hayatta iken Sofya’ya defnedilmek istemesi ve kendinden 

sonra defnedildiği yerde gerçekleşen imar hareketi ayrıntılı bir şekilde veril-

miştir.1 Geyüklü Baba biyografisinde de türbe ve yer belirten genel ifadele-

rin yanında Taşköprizâde’nin kişisel tecrübesi de yer almaktadır. Geyüklü 

Baba’nın kabrini ziyaret eden Taşköprizâde buradan manevi bir lezzet al-

mıştır. Mütercim burada “Aslda camiü’l-menâkıb Taşköprizâde hazretleri” 

ibaresini kullanarak Şakâ’ik’ın aslına göndermede bulunmuştur: 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 165a.
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Aṣlda cāmi‘ü’l-menāḳıb Ṭaşḳöprī-zāde ḥażretleri “Mezār-ı şerīf-

lerin ziyāret itdüm. Baña üns-i ‘aẓīm ḥāṣıl oldı. Ḳabr-i müteberrik-

leri civārında ḳubbe görüp su’āl itdüm. Didiler ki emīr-i Germiyān 

evlādındandur. İmāreti terk idüp şeyḫe irādet getürüp niçe müddet 

ḫıdmetlerinde olup terbiyeleriyle murādları ḥāṣıl olup vāṣılīnden ol-

mışlar. 

Buna benzer olarak mütercim Mehmed Hâkî söz arasında kendi yap-

tığı ziyareti de tercümeye eklemiştir. Şeyh İlâhî: “İrşād üzre iken hicretüñ 

sekiz yüz ṭoḳsan altısında Sulṭān Bāyezīd Ḫān salṭanatı evā’ilinde ḳaṣaba-i 

meẕkūrede medfūn olup merḥūm Aḥmed Beg üzerine ḳubbe binā itdürüp 

kendüler daḫı civārında medfūndur. Bu ḥaḳīr ziyāret itdüm.” Karaca Ah-

med başlığı altında ise kabrinin bir şifa yeri olduğu belirtilmiştir. Benzer 

durum Hacı Bektaş Veli başlığı altında da bulunmaktadır.

Şeyhler için yer belirtilmesinin yanında zamana dair çeşitli ifadeler de 

vardır. Ölüm belirten ifadelerin anılması bazen yolculuk veya fetih ile ilişki-

lendirilmiştir. Mûsâ Abdal ve Abdal Murâd fethe katılmış ve orada vefatları 

gerçekleşmiştir. Yolculuk, savaş yolculuğu olduğu gibi ilim yolculuğu da 

olabilir. Muhsin el-Kayserî’de ölüm tarihi belirtilmez ve zaman döngüsü 

ilim seyahati üzerinden kurulmuştur. Alâeddîn el-Halvetî Mustafa el-Küş-

terî, Abdurrahmân el-Bistâmî’de yaptığı son yer değişimi ve ölümü birlikte 

anılmıştır. Muhyiddîn Mehmed bin Kutbuddîn Mehmed’in yaptığı hac 

yolculuğu, emekli olması ve aldığı maaş bilgisinin yanında ölüm tarihi de 

verilmiştir. Tûnusî, Anadolu’nun havasına, soğuğun şiddetine alışamamış 

ve Kahire’ye yolculuk yaparak vefat etmiştir.1 Hacı Halîfe el-Menteşevî ya-

nında para olmadığı hâlde, karısına bile haber vermeden ansızın bir yolcu-

luğa çıkar. Medine’de Hz. Muhammed’in kabrini ziyaret eder ve hastalana-

rak vefat edip orada defnolunur.2

Vefat cümleleri genellikle belirli bilgiler verilerek sonlandırılır. Bunlar 

ölüm yeri, şeyhlik durumu, ölüm tarihi veya zamana dair tespitler, defin 

yeri, mansıba dair bilgi, devrin padişahının kim olduğu gibi bilgilerdir. 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 142a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 166a.
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Bunlardan bazen biri bazen birkaçı birlikte ele anılarak sunulur. Kimi za-

man ise belirsizlik vardır ve bunun üzerine tedavülde olan malumat farklı 

biçimlerde verilir. Bu, spekülatif olduğu gibi mevcut olan bilgilerin sen-

tezinden yeni bir bilgi de olabilir. Cemâleddin el-Aksarâyî’de bu durum 

mantıksal çıkarımlarla şöyle gösterilmiştir: 

Şeyḫ ḥażretlerinüñ vefātı ḥicretüñ sekiz yüz ḥudūdundan evvelce 

olmaḳdur. Zīrā Seyyid Şerīf ḥażretleri yedi yüz ḳırḳında Cürcān’da 

vücūda gelüp sekiz yüz on altısında Rebī‘ü’l-evvel’üñ dördünci güni 

civār-ı Ḥaḳḳ’a vāṣıl olmışlardur. Žāhir ḫıdmet-i şeyḫe teveccühleri 

‘unfuvān-ı şebābda olsa gerekdür. 

Emîr Sultan’da ihtilaflı iki ölüm tarihi de verilmiştir. Bazen de bir ta-

rih misdak kabul edilip ondan önce vefat ettiği bilgisi sunulmuştur. Şeyh 

Şemseddîn Ahmed Çelebi el-Ankaravî, İmâm-ı Kalenderhâne başlıklarında 

bu durumun örnekleri vardır. Yine İmâm-ı Kalenderhâne biyografisinde 

mezkûr âlimin yaşına dair rivayet ve Taşköprizâde’nin bir anekdotu mev-

cuttur: 

...müddet-i ‘ömrleri mi’e-i kāmileden ziyāde idi diyü rivāyet 

iderler. Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki Ḳalender-ḫāne’ye müderris 

olduġum tārīḫde müddet-i ‘ömrlerinden su’āl itdüm. Ġālibā mi’e-

den geçmişdür diyü cevāb virdiler. Cevāblarından ṣoñra birḳaç yıl 

daḫı ‘ömr sürüp fevt olmışlar.

Eser padişahlar üzerinden on tabakaya ayrıldığından tabakalar altındaki 

isimlerin ölüm zamanları da değişik münasebetlerle padişahlar ile ilişkilidir. 

Ramazan Efendi’de sadece Bayezid devrinde vefat ettiği haberi vardır ve 

Şeyh Ramazan’da da durum aynı şekildedir.1 Hevâyî ve Sirâceddin Ömer 

Halebî’de ise padişahın devri “evâ’il” kelimesi ile biraz daha sınırlandırıl-

mıştır. Hâce Hayreddîn ve Molla İdrîs için de sadece zamanın padişahı 

üzerinden bilgi verilmiştir. Kâsım Çelebi, Sürmelüzâde, Şeyh Baba Haydar 

es-Semerkandî’de devrin Osmanlı sultanı üzerinden vefat zamanı sınırlan-

dırılmıştır. Hem tarihin verilip hem de dönemin padişahının belirtildiği ör-

nekler de mevcuttur. Molla Hüsrev’in, evâhir-i saltanat-ı Mehmed Hân’ın 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 124b.
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yanında sekiz yüz seksen iki tarihinde öldüğü bilgisi bulunmaktadır.1 Molla 

Kastallânî biyografisinde ise vefat tarihi Sultan Süleyman’ın vefatına nispet-

le verilmiştir.2

Ölüm tarihinin en çok anılış tipi mansıp bilgisi ile birlikte bulunması-

dır. Bu tür bilgilerde yer bilgisi bazen âşikâr olarak verilir. Ehlice Muhyid-

dîn, Yûsuf Bâlî, Manav Abdî, Hüsâm Çelebi, Kemâl-i Ümmî, Emîr Hasan 

Çelebi, Ferrûh el-Karamanî, Hekîm Hâcı, Ahmed Paşa, Kadızâde, Birgizâ-

de, Tâczâde Sa’dî Çelebi, İbn el-Hatîb, Hasan et-Tâliş el-Acemî, Alâüddin 

Ali el-İsfahânî, Mehmed el-Karabâğî, Abdüllatîf, Ebû es-Suûd Efendizâde, 

Gedik Hüsâm, Fikârî, İbn el-Kırtâs, Ahîzâde, İbn el-Kethudâ el-Kirmânî, 

Seydî el-Kocevî, Bâlî el-Aydınî, Mîrim Çelebi, Leys Çelebi, Arab Çelebi, 

Halîmi Çelebi, Dâbbe Çelebi, Müderris, Hüsâm Çelebi, Taşköprizâde, 

Kıvâmuddîn Kâsım bin Halîl, Zeynüddîn bin Mehmed, Dâvûd bin Kemâl 

el-Kocevî, Nûreddîn Hamza, Şeyh Nasûh et-Tûsî, Abdülfettâh İbn Ahmed, 

Mehmed bin Pîr Mehmed Paşa, Nakîzî, Mimârzâde, Alâeddîn Ali, Ubey-

dullâh Ya‘kûb el-Fenârî, Bedreddînzâde, Şemseddîn Ahmed, Şeyh Mah-

mûd el-Muğlavî, Emîr Hasan er-Rûmî, Şeydâ Hüsâm, Alâeddîn Ali bin 

Sâlih, Kara Salih, Ebû el-Leys, Şeyhî Çelebi, Köpricekzâde, Zeyrek, Muh-

yiddîn el-Esved, Hayreddîn Hızır, Abdurrahmân bin Yûnus, Abdülkerîm 

el-Vizevî, Şemseddîn Ahmed el-Bolevî, Sa’dî Çelebi el-Akşehrî, Hayred-

dîn el-Asgar, Hasan Çelebi el-Karamanî, Şems, Abdülmuttalib bin Seyyid 

Murtazâ, Şeyh Sinândeddîn Yûsuf biyografileri bunlara örnek gösterilebilir. 

Yûsuf Bâlî için yazılan “Meẕkūr, ‘ālim-i muḥaḳḳiḳ, fāżıl-ı müdeḳḳiḳ olup 

ḳarındaşınuñ vefātından ṣoñra olduġı medreseye müderris olup ba‘dehu 

Burusa’ya ḳāżī olup ḳāżī iken sekiz yüz ḳırḳ altısında fevt olurlar.” ifadeleri 

buna bir örnektir. Muslihuddîn Mustafa’da kadılık süresi, kadılıktaki ada-

leti ve yaptırdığı camiye defnedilmesine dair notlar birlikte bulunmaktadır. 

Yahyâ Çelebi b. Nûreddîn el-Cemâlî’de görevinden azledilmesi ardından 

hastalığı, hastalığından sonra geçen zaman ve ölüm tarihi aynı cümlededir.3 

Şâh Çelebi, Emîr Âlim el-Buhârî, Bedreddîn Mahmûd bin Abdullâh, 

Işık Kâsım, Yâr Ali el-Acemî, Kâsım Çelebi Oğlı, Abdullâh Çelebi bin 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 47b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 60a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 159a-159b.
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Pîr Ahmed, Hâverî Efendi biyografilerinde mansıp, ölüm tarihi ve yerine 

ilişkin bilgiler açıkça verilmiştir. Bedreddîn Mahmûd, Mehmed bin Ab-

durrahmân, Masdar Efendi, Abdurrahmân Çelebi, Muhyiddîn Mehmed 

isimleri mansıp ve yer bilgisinin birlikte verildiği vefat ibarelerine örnek 

teşkil etmektedir. 

Herhangi bir bilgi olmadan sadece vefat ettiğine dair bilgi verilmesi bi-

yografilerde çokça gözlenmez. Abdülkâdir için şu ifadeler yer alır: “Çoḳ 

zemān geçmez fevt olur.” Şemseddîn Ahmed el-Aydınî için tam tarih be-

lirli olmadığından şöyle yazılmıştır: “Fevtleri ṭoḳuz yüzi ḥudūdında vāḳi‘ 

olmışdur.” Kutbuddîn el-Acemî için bu ifadeler yerine biyografi sahibinin 

son hâli tasvir edilmiştir: “Sulṭān-ı ẕī-şānuñ ‘ayn-ı ‘ināyetinde ve keşf-i 

ḥimāyetinde āsūde-ḥāl ve müreffehü’l-aḥvāl olup bu ḥużūr ile ve sürūrla 

‘ıyş idüp bu ḥāl üzre fevt olurlar.” Mehmed Beg’de hastalık durumu ve 

ölüm durumu birlikte tahrir edilmiştir. Abdülhay bin Abdülkerîm’de başka 

biyografilerde de görülen kadılığı bırakma ve ibadete meşgul olma duru-

mu vardır: “Andan yine terk-i ḳażā idüp rıżā-yı Ḥaḳḳ murād idinüp ṭā‘ata 

meşġūl olup bu ḥāl üzre fevt olur.” Ali el-Kazvânî’de yolculuk ve Hac ibade-

tinden sonra Mekke’ye yerleşmesi verilmiştir: “Andan bilād-ı Rūm’a gelüp 

bir miḳdār sākin olup andan ḥac eyleyüp vefātına dek Ka‘be’de mücāvir 

olurlar.” İbn el-Irak, Şeyh Âbid Çelebi, Koğacı Dede biyografilerinde yal-

nızca ölüm yeri belirtilmiştir.

 Bu gruba dâhil olacak başka bir tip ise ölümün sadece mansıp ile birlik-

te anılmasıdır. Bayezid es-Sûfî’de, Mevlana Selâhaddîn İbn el-Mu’îd biyog-

rafilerinde bu tip bir bilgi vardır. Muhyiddîncikzâde’de aldığı son maaş ve 

hastalığı ile birlikte mansıp ve ölüm ilişkilendirilmiştir: “...andan ḳırḳ aḳçe 

ile İstanbul’da İbrāhīm Paşa Medresesi virildükde marīż olup müjdegānī 

içün dīvān-ı ‘ālīden ḫaber vārid olduḳda fevt olmış bulınur.” Varak Şem-

seddîn, Şemseddîn Ahmed el-Burusevî, İbn el-Hekîm Muhyiddîn biyogra-

fileri de sadece bürokratik kademe bilgilerinin ölüm ibaresine dercedildiği 

başlıklardır.

Bir başka grup anlatım ise mansıba dair bilgilerin verilmeyip ölüm ta-

rihi ve yerinin verilmesidir. Lâmiî, Hayreddîn Hızır biyografileri bu gruba 
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örnektir. Ölüm yeri ve mansıbın verildiği örneklerde ölüm yeri yaşadığı 

şehir veya çalıştığı, yaptırdığı bir kurum üzerinden olabilir. Mehmed Şâh, 

Muhyiddîn Mehmed b. Beşîr, Kâdirî Çelebi, Bolılı Çelebi, Sinân Paşa, Kir-

mâstîzâde, Şeyh Hacı Halîfe, Abdullâh es-Semerkandî, Saru Görez yine 

bu gruba dâhil edilebilecek örneklerdir. Bürokrasinin yüksek kademesinde 

olan bazı zevatın ölüm yerleri bilindiği hâlde kasten zikredilmez. Son dö-

nem ulemâsından olan bu kişilerin İstanbul’da vefat edip kabrinin halk ta-

rafından bilinir olması sebebiyle böyle bir tercih yapılmış olabilir. Sa‘dî Çe-

lebi, Kemâlpaşazâde ve Çivizâde bunlara örnek gösterilebilir. Sa‘dî Çelebi: 

“Ba‘dehu Kemālpaşa-zāde’den ṣoñra müftī’l-İslām şeyḫü’l-enām olup müd-

det-i medīd ḥāṣılı beş yıl müftī olup ṭoḳuz yüz ḳırḳ beşinde fevt olurlar.” 

Kemâlpaşazâde: “Müddet-i medīd müftī-i zemān ve müşkil-güşā-yı devrān 

olup müftī iken ṭoḳuz yüz ḳırḳında dārü’l-ġurūrdan dārü’s-sürūra intiḳāl 

iderler.” Çivizâde: “Andan yine Rūmili’ne ḳāżi’l-‘asker olup ḳāżī iken ba‘de 

ṣalāti’l-‘ışā marīż olup bir iki sā‘at geçmedin fevt olmışlar. Fevtleri ṭoḳuz yüz 

elli dördinde vāḳi‘ olmış.”

Sayıları az olmakla beraber, mansıp ve zamana dair bir ibare olmayıp sa-

dece mekâna dair bilgilerin verilmesi de mevcuttur. Abdurrahmân Çelebi’de 

şehir zikredilip daha özele inilmiş ve kabirinin bulunduğu yer eklenmiştir: 

Seyyid Ahmed İbn Abdullâh el-Kırımî’de sadece şehir ismi sunulmuştur. 

Ali Kuşcu’nun da yine şehir ve Eyyûb-i Ensârî mezarlığında defnolunduğu 

bilgisi verilmiştir.

Vefata dair en çok görülen zamanı ifade etme yollarından biri sadece ve-

fat tarihinin sene olarak verilmesidir. Paşa Çelebi, Zamîrî, Yetîm Ali Çelebi, 

Pîrî Paşa, Molla Çelebi, Abdülvâsi bin Hızır, Muhyiddîn Mehmed el-Ber-

daî, Muhyiddîn Mehmed, Şerîf Abdurrahîm, Atûfî, Cemâl Halîfe, Sam-

sunîzâde, Zeyrekzâde, Şir’a Şârihi, Hayreddîn Hızır Paşa, Ya’kûb Paşa, Nik-

sârî Efendi, İzârî, Şeyh Yavsî, Burhâneddîn Haydar, Kara Ya’kûb, Mehmed 

Şâh, Muhyiddîn el-Kâfiyeci, Niyâzî Çelebi, Kara Ali, Muhyî Çelebi, Hacı 

Çelebi, Muhyiddîn Mehmed bin Bahâeddîn, Hâfızüddîn Muhammed, 

Nihânî, Hâk Muslihuddîn, Aşcızâde Hasan Çelebi, Abdülevvel et-Teb-

rizî, Manastırlı Çelebi başlıkları bu kümeye dâhil edilebilir. Fahreddîn b. 

İsrâil’de hastalığı, iyileşememe durumu ve tarih birlikte terkip edilmiştir: 
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“Andan dimāġlarına iḫtilāl ve zebānlarına i‘tiḳāl ṭārī olur. İfāḳat müyesser 

olmayup ṭoḳuz yüz otuz üçinde fevt olur.”

Doğum tarihlerinde olduğu gibi ölüm tarihinde de günün belirtilme-

si oldukça sınırlıdır. Abdüllatîf el-Kudsî’nin ölümü tarihi; yıl, ay ve gün 

olarak belirtilmiş ayrıca ölüm yeri de bu bilgilere eklenmiştir.1 Karaca Ah-

med, Zeynüddîn el-Hâfî, Müeyyedzâde ve Fîrûzâbâdî’nin de ölüm tarihi 

bu şekilde verilmiştir. Bezzâzî biyografisinde ise ölümünün sekiz yüz yirmi 

sekiz yılının Ramazan ayının ortasında olduğu bilgisi vardır. Ancak başka 

biyografilerde görülmediği üzre Fenârî’nin ölüm tarihi Bezzâzî’ye nispetle 

ele alınmıştır: “...sekiz yüz yigirmi sekizi Ramażān’ınuñ evāsıṭında vāṣıl-ı 

Ḥaḳḳ olurlar. Mollā Fenārī’nüñ fevti bunlaruñ fevtinden beş yıl ṣoñunda 

otuz üçinde vāḳi‘ olur.” Fenârî başlığı altında ise sadece ölüm yerine ait bilgi 

verilmiştir.

Ölüme dair düşülen tarihler ve ölüm-şiir ilişkisi eserde az sayıda bulun-

maktadır. Melîhî’nin içki müptelası olması ve ölümü bir beyit ile münase-

bet kurularak verilmiştir:

“Şarāb-ı nāb didügüñ nedür nenüñ emidür 

İçüp içüp kişi mest ü melāmet olmayıcaḳ

diyü ‘işrete meşġūl olup ḫarābātda fevt olur.” Câmî biyografisinde Mîr Ali 

Şîr’in terci-i bend nazım biçimiyle yazdığı tarihin tarih düşürdüğü beyti ve-

rilmiştir. Tâceddîn İbrâhim’in ve Bahâeddîn bin Lutfullâh vefatına düşülen 

ve yazarı belli olmayan Arapça beyitler diğer örneklerdir. Tüm örneklerde 

tarih beyitlerinin yanında ölüm tarihleri ayrıca verilmiştir. Merhabâ ismiyle 

meşhur olan bir âlimin ölümü ismi ile şiir üzerinden anlatılmıştır:

“Ḳāżī iken ṭoḳuz yüz ellisinde fevt olmışlar. 

Naẓm: Bir nidā irmiş efendi ḥażretinüñ sem‘ine

 Rıḥlet istersen çü bizden yaña gel yā hū dimiş

Ḫoş çeküp cām-ı fenā ol şevḳe bir tārīḫ idüp

Sāḳiyā bezm-i cihāndan Merḥabā’ya hū dimiş.” 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 31a.
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Biyografilerdeki meşayih zümresinin vefat cümleleri ulemâ sınıfına nis-

petle birbirinden farklı ele alınmıştır. Şeyhler, devletin bürokratik kademe-

sinde doğrudan görev almadığından şeyhin ölüm hâlindeki irşad faaliye-

ti üzerinde durulur. Alâaddîn Ali el-Arabî için “Meẕkūr, keşf ü kerāmāt, 

maḳām-ı ‘āliyāt ṣāḥibi kimesne olup bu ḥāl üzre ḳażā-yı naḥb irüp Rabb’e 

vāṣıl olurlar.” ifadeleri kullanılmıştır. Hasan Hâce, Şeyh İbrâhim bin Hü-

seyin, Sünbül Sinân biyografilerinde birbirine oldukça benzer ifadeler kul-

lanılmıştır. 

Ölüm ile ilgili bilgiler verilirken anekdotlar, hikâyeler, hastalıklar, va-

siyetler ve hatta bazı entrikalar da anlatılmıştır. Şeyh Bedreddîn’in hap-

solunması, nedenleri ile birlikte anlatılmıştır. Fetva ile katledildiği bilgi-

si verilmiş, öldürülme sebebi yorumlanmıştır.1 Muslihuddîn Mustafa’nın 

vefatının anlatımı, bir fiziksel özelliği olan cesametinin tasviri ile rivayet 

edilmiştir.

Ölüm ve ölen kişinin yaşına dair ibareler de tercümede yer almaktadır. 

Yûsuf bin el-Mevlâ Yegân’ın genç iken ölmesinden söz edilirken “Henūz 

cüvān iken Firdevs bāġın āşyān idinmişler.” sözcükleri kullanılmıştır. Ben-

zer bir ibare Şemseddîn Ahmed biyografisinde de mevcuttur. Hayâlî’nin 

ölüm yaşı açıkça verilmiştir. Şebüsterî’de gençliğe dair ölüm ibaresi şu şekil-

dedir: “‘Unfuvān-ı şebābda fevt olmışlar.” Mustafa Paşazâde biyografisinde 

tarih ile birlikte daha sanatlı bir cümle mevcuttur: “Burusa’da Sulṭāniyye’ye 

müderris iken henūz ‘unfuvān-ı cüvānīde ṭoḳuz yüz ḳırḳında murġ-ı rūḥ-ı 

pür-fütūḥları Firdevs gülşenin āşyān idinmiş.” Abdülkerîm b. Abdülveh-

hâb’ın erken yaşta vefat etmesinin birçok eseri vücuda getirmesine engel 

olduğu belirtilmiştir.2

Erken ölümün yanında çok yaşayanlar ve yaşı yüzü geçkin olan ulemâ 

ve meşayih de biyografilerde yer almaktadır. Alâeddîn Ali es-Semerkan-

dî’nin yaşının yüz elli hatta bazılarınca iki yüz olması şu şekilde rivayet 

edilir: “Rabb-i Celīl ‘ömr-i ṭavīl muḳadder idüp müddet-i ‘ömri yüz elli-

ye irişdügi müttefaḳun ‘aleyh; mi’eteyne tevācüzde iḫtilāf itmişler.” Hacı 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 13b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 145b.
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Hasanzâde’nin doksan yaşında öldüğü Sultan Selim’in saltanatı ve âlimin 

kazaskerlik zamanı ile birlikte verilmiştir. Seyyid İbrâhim’in yaşı tam be-

lirli olmayıp doksanı geçmiş olması ölüm yılının verilmesi ile mevcuttur. 

İlyâs er-Rûmî, Abdülevvel bin Hüseyin, Şeyh Sinân el-Erdebilî, İbrâhim 

el-Halebî’de de benzer şekilleriyle yaklaşık yaş tespitleri vardır. Sinâned-

dîn Yûsuf ’ta ise farklı olarak Taşköprizâde’nin kişisel diyaloğu yer almıştır: 

“Ba‘dehu sulṭān-ı a‘ẓam re’s-i eṭıbbā eyleyüp müddet-i keẟīre ṭabīb olup 

ṭoḳuz yüz elli birinde fevt olmış. Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki müddet-i 

‘ömrlerinden ṣordum. Yā yüzdür yāḫūd iki yıl ziyādedür diyü cevāb virdi.”

Ölüm şeklini bildiren ifadelerden bir kısmı da kaza neticesinde ger-

çekleşen ölümler hakkındadır. Dervîş Mehmed Efendi’nin ölümü çatıdan 

inerken düşmesi neticesinde gerçekleşmiştir.1 Eserde İbrîzâde’nin de evinde 

çalışırken düşüp öldüğü söylenmekle beraber büyük ihtimalle kalp krizi 

gibi bir hastalık sonucunda vefat etmiştir. Ölürken çalıştığı konunun Yâsîn 

suresinin tefsiri olması ve bu olayın ilginç bir şekilde tespit edilmesi ise 

ölüm ile alâkalı görüldüğünden özellikle zikredilmiştir.2 Ölüme dair ilginç 

bir anekdot da Eşrefzâde’nin vefatı ile ilgilidir. Sûfîler Eşrefzâde’yi zorla 

alıkoyup yolculuğa çıkarmış ve bunun sonucunda ellerinden kurtulamayıp 

vefat etmiştir.3

Ölüm hakkında bahsedilmesi gereken bir diğer husus da hastalıklar ve 

ölüm ilişkisidir. Hastalık neticesinde ölüm gerçekleşmese de kişinin hasta-

lık hâlinde iken vefat etmesi eserde birçok biçimde ele alınır. Hastalıktan 

dolayı âlimin emekliliğe ayrılması bu örneklerde göze çarpan bir başka un-

surdur. Şemseddîn Ahmed el-Yegân için şöyle denmiştir: “Āḫir-i ‘ömrle-

rinde kötürüm olmış. İfāḳat müyesser olmayup bu ḥāl üzre fevt olmışlar.” 

Muzafferüddîn Ali eş-Şirâzî, Muhyiddîn Mehmed bin Mevlâ Alâeddîn 

Fenârî’de de benzer ifadeler söz konusudur. Ma‘lûl isimli âlim, ismini malû-

len emekli olmasından almıştır. Şeyh Seyyid Velâyet’te ise diğer örneklerden 

farklı olarak vücudunun su toplaması sonucu vefat ettiği bildirilir. Ayrıca 

cenaze namazına dair detaylı sayılabilecek bilgiler mevcuttur.4 Nihânî’nin 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 68a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr.111a-111b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 80b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 117b-118a.
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ölümü yolculuk dönüşü esnasında oluşan hastalık neticesinde gerçekleş-

miştir. Hasta olup geçen ömrü üzerine ağlayıp yazıklanırken vefat ettiği 

rivayet edilir.1

Yer, mekân, zaman, şeyhlik, fetih gibi mevzuların yanında kişinin son 

hâline dair çeşitli anekdotlar da aktarılmıştır. Örneğin Kara Kemâl dünya 

hayatından çekilerek evine kapanmış ve ömrünü ibadetle geçirerek son-

landırmıştır.2 Şeyh Muslihuddîn Mustafa et-Tavîl anlatılanlara göre kendi-

ni ölüme hazırlar. Şeyh Tâceddîn’in yakınında bir tür halvet çıkarıp Yâsîn 

suresini okur ve vefat eder.3 Süleymân er-Rûmî’nin ölümü hem sosyolo-

jik-psikolojik bilgileri barındırması açısından hem de ölüm şekli açısından 

oldukça ilginç ibareler barındırmaktadır. Sünnet düğünündeki ilmî müna-

kaşalar karşısında hayrete düşen Rûmî düğün esnasında vefat eder.4

Özellikle şeyhlerin ölümlerine dair anekdotlarda olağanüstü olaylar, 

vasiyetler, kerametler, menkabevî rivayetler geçmektedir. Örneğin Seydi 

Halîfe el-Amâsî’de kendi tarikat mensuplarının naklettiği olay esere dâhil 

edilmiştir.5 el-Hâc Ramazan başlığında ise biyografi sahibinin yaşadığı ke-

rameti hâiz olay, müderrisler kaynak gösterilerek anlatılmıştır.6 Yukarıdaki 

hikâyedeki gibi şeyh menakıplarında sıkça görülen kendi ölümüne işaret 

Dîvâne Şücâ biyografisinde de görülmektedir: “Vefātlarından bir ay evvel 

mevtine işāret idüp aṣḥābına ve aḥbābına tevdī‘ idüp liḳā’u’llāha fevḳa’l-

ḥad iştiyāḳ üzre olup ṭoḳuz yüz elli altısında fevt olmış.” Şeyh Rüstem 

Halîfe’nin toplumsal bir korkuya ve olaya aldığı tavır ve bölge halkını ra-

hatlatması kendi ölümü ile ilişkilendirilip tahkiye edilmiştir.7 Ali bin Yû-

suf ’un ölmeden önce ölüm hakkında istedikleri ve bunların gerçekleşmesi 

de Şakâ’ik’ın bir biyografi eseri olmasının yanında bir ahlâk eseri olmasına 

dair bir örnek teşkil edebilir: 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 133b.-134a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 115b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 122a-122b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 154a.

5 Hâkî, Mecma‘, vr. 136a.

6 Hâkî, Mecma‘, vr. 136b.

7 Hâkî, Mecma‘, vr. 119a.
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Üç ḥācetüm daḫı vardur. Evvelā kendü ḫānemde fevt olmaḳ. 

İkinci marażum mümted olmamaḳ. Üçinci īmān ile ḫatm olmak. 

Ümīd-vārum ki Ḥażret-i Ḥaḳḳ’dan bu murādātum daḫı ḥāṣıl olup 

vāṣıl-ı murād olam diyü buyururlar. Mervīdür ki ḫānelerinde fevt 

olup ve ṣalāt-ı ẓuhra ābdest alup eẕān-ı ‘aṣrda fevt olmışlar. Üçinci 

murādı daḫı maḳbūl olmaḳdur. İnşā’a’llāhu te‘ālā. Hicretüñ ṭoḳuz 

yüz üçinde fevt olmışlar.

Şeyh İbn el-Vefâ biyografisinde ise öldükten sonra devrin sultanı Baye-

zid’in cenazeye katılması, yüzünü görmek istemesi ve bunun üzerine ya-

şadığı olay menkabevî bir şekilde ele alınmıştır.1 Bir önceki örneğe benzer 

olarak vefattan sonra müşahede edilen bir menkabe İlyâs el-Amâsî ve Şeyh 

Seyyid Buhârî biyografilerinde mevcuttur: 

Mevlānā İlyās daḫı kendü bilādında irşād üzre iken marīż olup 

Amāsiyye’de bir laṭīf bāġçede fevt olur. Meşhūrdur ki meẕkūr şeyḫ 

fevt olup ġassāl tene-şūya vaż‘ itdükde, ittifāḳ serīrüñ bir cānibi 

aşaġa meyl eyler. Meyyit iken serīrüñ bir cānibine yapışur ki düşme-

ye. Ġassāl ve āb-rīz ve nice ṣāḥib-[temyīz] kimesneler ki anda ḥāżır-

lar idi, eylece müşāhede idüp müteḫayyir olurlar. Meẕkūr, Sevādiyye 

nām mevżi‘de medfūndur.

Şeyh Halîfe Çelebi, Yahyâ Şirvânî, Müfti Sûfî Ali Efendi biyografilerinde 

ölüme ait anekdotlar yukarıdaki örneklere benzer bir şekilde ele alınmıştır. 

Fahreddîn el-Acemî biyografisinde ise ölüm cümlesi Acemî’nin vasiyeti 

ile birlikte anılır ve buradaki ibareler menkabevî olmaktan çok yönetime 

dair selefine yaptığı bir ikazdan ibarettir.2

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 86a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 29a.
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B. KİŞİLİK YAPISINA DAİR BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

1. Dinî Yaşayış Tarzına İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Kişilik yapısına dair bilgilendirmeler ve değerlendirmelerde en önde gelen 

konulardan biri dinî yaşayış şekline ilişkindir. Kişinin çok ibadet etmesi, ha-

ramdan kaçınması, takvâ sahibi olması, ibadetlerin her türünü yerine getirip 

bunu sıklıkla yapması, duası kabul edilen bir kişi olması gibi birçok özellik 

biyografilerde belirtilmiştir. Bu olgulara dair en çok kullanılan sözcükler “zâ-

hid, âbid, sâcid, sâim, müteverrî, müteşerrî, müteabbid, sâlih, mütedeyyin, 

takî, nakî, müttakî, kâmil, müstecâbü’d-dave” gibi kelimelerdir. Bu tip ifade-

lere bazen yaratışıla dair özellikler de eklemlenerek kişilik yapısı Şemseddîn 

Ahmed bin Abdullâh başlığında olduğu gibi “Meẕkūr, zāhid ü ‘ābid, müte-

şerri‘ ü müteverri‘, selīmü’ṭ-ṭab‘, ṣāfī ‘aḳīde edīb ü lebīb kimesne imişler.” 

ifadeleri ile verilebilir. Molla Gürânî’nin namaz kaçırmaması “tazyî-i evkat 

etmemek” sözcükleri ile dile getirilmiştir. Bir “ârif, âbid ve zâhid” portresi-

ni tamamlamak için de zamanını “ibâdât, mücâhedât, evrâd, ezkâr, riyâzât” 

ile geçirmesi vurgulanmıştır. Hasan Hâce’de “takî, nakî, müttakî” kelimeleri 

seci oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Şeyh Sinâneddîn Yûsuf ’ta “vakûr-sa-

bûr, mu’tezil-müştagil, sagîr-kebîr-fakîr” gibi kelimeler secili bir şekilde ele 

alınmıştır. Zeyrek’te ise belirli kelime ve terkiplerin secili bir tekrarı tercih 

edilmemiş, tahkiyeden yararlanılmış, ilim ile olan münasebeti ve maharetinin 

anıldığı ibareler ile ilişki kurulan bir anlatım yolu seçilmiştir. 

Yukarıdaki özelliklere, kişiye ait bazı manevi tecrübelerin eklendiği de 

olmuştur. Bu olguların çeşitli hikâye parçaları ile eklenmesi, biyografilerde 

zahit kişiliği tekmil etmektedir. İbn ez-Zehebî’nin peygamberi rüyasında 

görmesi ve Seydi Halîfe el-Amâsî’nin ölmeden önce cenneti müşahede et-

mesi bu gruba dâhil edilebilecek güzel örneklerdir.

Âlim veya şeyhi tanıyanların onun hakkında söyledikleri, “zahid” kişiliği 

tamamlamak ve şahsiyetine dair daha net bir resim koymak için aktarıl-

mıştır. Müellif bunu yaparken kimi zaman babasından duyduğu rivayetleri 

de eserine aktarmıştır. Müellif çevresinden duyduğunu naklettiği gibi eğer 

döneminin âlimi ile bizzat görüştüyse yaşadığı anekdotları da eserine aktar-

mış, kişiliği ile ilgili olan kanaatleri eklemiştir.
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Zahitlik, ibadetle çok meşgul olma, dinî hayatı yoğun bir şekilde yaşa-

yış insanların hem bireysel özelliklerine yansımış hem de buna mutabık ola-

rak toplumsal ilişkilerini belirlemiştir. Bu ifadeler de bu hususiyetlerle yeri 

geldikçe birlikte anılmıştır. Halk ile ilişkiyi kesme bunlardan birisidir. Şeyh 

Gündüz Muslihuddîn’in namaz dışında evden dışarı adım atmaması şu şekil-

de anlatılır: “Meẕkūr, ‘ābid ü zāhid, ‘ārif-i mürşid, nāsdan inḳıṭā‘ı ve ḫalḳdan 

imtinā‘ı bir mertebe imiş ki iḫtilāṭdan iḥtiyāṭen evlerinden evḳāt-ı ṣalātdan 

ġayrı vaḳtde ḫārice ḳadem ḳomazlar imiş.” Molla Arab el-Vâiz’de de Şeyh 

Gündüz Muslihuddîn’de olduğu gibi “ihtilât” ve “ihtiyât” kelimeleri, insan-

larla karışıp görüşmemenin derecesini belirtmek için kullanılmıştır. Zühd ve 

takvâda benzersiz oluşu “bî-nazîr” sözcüğüyle nitelenmiş, ayrıca yeme içmesi, 

giyinmesi, fakirlere yardım etmesi, ticaret ile ilgilenmemesi, ilimle meşgul 

olması, Allah’ı anmayı unutmaması aynı cümle içerisinde sunulmuştur.

Velî Şemseddîn’de bu zahitlik başka bir şekilde yaşanmaktadır. Onun 

nasihat verme ve vaizlik özelliği insanların çevresinde toplanmasına sebep 

olmuştur: “zāhid ü ṣāliḥ, vā‘iẓ ü nāṣiḥ kimesne olup aġleb-i evḳāt naṣīḥat u 

‘ibādāt üzre olup nās-ı bī-ḳıyās va‘ẓ u naṣīḥatine müctemi‘ olup müstemi‘ 

olup müntefi‘ olurlar imiş.” Mevlâ Abdüllatîf ise yine bu hâlde yaşamış, de-

vamlı itikâfa girmiştir. Bunları yaparken de ilim öğrenmeye devam etmiştir. 

Taşköprizâde’nin de hâli, zahit portresi şeklinde çizilmiştir. İbadet ve ilimle 

zaman geçirmiş, eğlence ve boş sözden kaçmış, yalanla işi olmayan, öğren-

ciye faydalı, hasetten uzak ve herkesi iyilikle anan biri olması anlatılmıştır. 

Şeydâ Hüsâm’ın portresi yine benzer kelimelerle çizilmiştir. Burada kulla-

nılan kelime ve terkipler hem zahitliğine hem de ilme olan düşkünlüğüne 

vurgu yapmaktadır. Müştagil/mu’tezil, nafi’/mani’ gibi kelimelerle secili bir 

anlatıma da gidilmiştir: 

Meẕkūr, zāhid ü ‘ābid ve ‘ālim-i müte‘abbid, ḥalīmü’n-nefs, selī-

mü’l-ḳalb, kerīmü’ṭ-ṭab‘, ṣaḥīḥü’l-‘aḳīde, muzaḫrafāt-ı dünyeviyye-

den müctenib, tekmīl-i nefse müştaġil, ‘ālemden mu‘tezil, cemī‘-i 

evḳātın ‘ilme ve ‘ibādāta ṣārif, eḥādīẟ ü tefāsīre ve fünūn-ı fıḳha 

vāḳıf, cümle-i ‘ulūmda müşāreket-i tāmmeleri var imiş. Nefsinde 

‘azīzü’l-vücūd, şerīfü’l-ḥāl, nāsa nāfi‘, şerri māni‘, vilāyetlerinde be-

reketu’llāhdan bir bereket-i keẟīrü’n-nef‘ imişler. 
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Deli Birâder, diğer biyografilerde de sıkça görülen “müteşerri ve mü-

tedeyyin” sıfatlarıyla vasıflandırılmıştır. Namazı daima cemaatle kılması, 

Kâbe’ye gidip dönmemesi, daima ibadet etmesi ve meşayih ile zaman geçir-

mesi hep birlikte zikredilmiştir.1 Kâzî-i Bağdâd için, “mütedeyyin ve müte-

şerri” kelimelerinin yanında men edilen şeyleri yapmadığı belirtilmek üzere 

“menâhîden perhizkâr” nitelendirmesi yapılmıştır. Kemâlpaşazâde’nin vak-

tini ibadete hasretmesi ile birlikte tahrir faaliyeti yürütmesi “evkâtın-sâatin, 

sârif-vâkıf, telîf-tasnîf, lâih-vâzıh, ibâratla-tabirâtla” gibi sözcükler secili şe-

kilde kullanılarak verilmiştir. Bâlî el- Aydınî de Kemâlpaşazâde gibi ilim ve 

ibadetle ömrünü geçiren birisidir. Attan düşüp ayaklarından sakat kalması 

ancak buna rağmen ilim faaliyetini bırakmayıp kitap okuyup, eser yazması 

tahkiye edilmiştir: 

Meẕkūr, cümle-i evḳātın ‘ulūm u ‘ibādāta ṣārif, fünūn-ı keẟīreye 

vāḳıf kimesne imişler. Bir gün İstanbul içinde giderken bi-ḥükm-i 

ḳażā vü ḳadr atı sürçer düşer. Ayaḳları ma‘lūl olup ḥareketden ḳa-

lur. Ammā müṭāla‘adan ḳalmayup gāh istināden ‘ale’ẓ-ẓahr ve gāh 

ittikāen ‘ale’l-‘arż kitāb ellerinden düşmeyüp nefā’is-i ‘ilmiyye ile ġı-

dālanup işkālāt-ı laṭīf ü maḳbūl cevāblar yazmışlar.

 Hâk(Çâk) Muslihuddîn umumiyetle ders ve ibadetle meşgul birisidir ve 

namaza durduğunda çeşitli baygınlık hâlleri yaşamaktadır. Ayrıca geceleri 

uyumaması ve vaktini boşa geçirmemesi de bu tasvirle birlikte verilmiş-

tir: “Meẕkūr, evḳātın derse ve ‘ibādāta tevzī‘ eyleyüp tażyī‘-i evḳāt yanında 

fi‘l-i şenī‘ olup ekẟer-i leyālīde nevm vāḳi‘ olmaz imiş ve ṣalāta şürū‘ itdük-

lerinde sīnesi sa‘ḳa idüp dürlü ḥālāt ‘ārıż olup ḥāżırīn müşāhede iderler 

imiş.” Zahidâne yaşayışı vurgulamak için kullanılan bir kelime de iffettir. 

“Zühd, iffet, felâh, salâh, hayâ, ismet” kelimeleri seci de dikkate alınarak 

birlikte kullanılmıştır. Abdülkerîm bin Abdülvehhâb biyografisinde “iffet-i 

tâm ve salâh-ı tamâm”; İbn el-Üstâd biyografisinde “kemâl-i iffet ü salâh”; 

Sîneçâk’ta “kemâl-i zühd ü salâh ve nihâyet-i iffet ü felâh”; Bedreddîn Mah-

mûd biyografisinde “ismet ü iffet ü hayâ”; Kalenderhâne İmâmı’nda “en-

vâr-ı zühd ü salâh ve âsâr-ı iffet ü felâh” ibareleri yer almaktadır.

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 159b.
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Zahitlik, günahlardan sakınma, haramlardan kaçınma gibi özelliklerin 

yanında dervişâne yaşayış ve tasavvuf ile olan bağa, mutasavvıfların biyog-

rafilerinde sıkça rastlanmaktadır. Mutasavvıfların makam, keşif ve keramet 

sahibi oluşu yeri geldikçe vurgulanmıştır. Emîr Sultan ve Hacı Bektaş’ın 

“sahib-tasarruf” olduğu söylenmiştir ki bu terkip Emîr Sultan biyografisin-

de üç kere geçmektedir. Ayrıca yine zamanının en büyük sûfî şahsiyetlerin-

den biri olduğunu dile getirmek için “sultân-ı vakt” nitelemesi yapılmıştır. 

Hâcı Bektaş Velî’de de yine yukarıda geçen iki nitelendirmenin yanında 

“yegâne-i meşâyih” terkibi kullanılmıştır. Tapduk Emre, Şeyh Hasan ve 

Abdurrahîm el-Merzifonî de keşf ve kerâmât sahibi olarak anılır. Zahit ti-

pinde de görülen, “insanlardan ayrı olma” özelliği, Tapduk Emre’de “Nās-

dan mu‘tezil, tekmīl-i nefse müştaġil, ṣāḥib-i keşf ü kerāmāt kimesne imiş-

ler.” şekliyle ele alınmıştır. Mutasavvıfların, duası kabul edilen kişi olması 

Şeyh Hasan’da ve Ahî Evren’de sırasıyla şu şekilde zikredilmiştir: “ki ṭayy-ı 

maḳāmāt idüp ṣāḥib-i keşf ü kerāmāt olmışdur. Bunlar daḫı keẕālik du‘āsı 

müstecāb, nefsi müsteṭāb kimesne olup”; Ahî Evren: Meẕkūr şeyḫ, keẕālik 

müstecābü’d-da‘ve, kāşif-i keşf ü kerāmāt, vāṣıl-ı maḳāmāt-ı ‘āliyāt, mükā-

şif kimesne imişler.” Sa‘dî Çelebi el-Akşehrî yukarıdaki örneklere benzer 

bir şekilde “vâsıl-ı makâm-ı tahkîk” olarak nitelendirilmekle birlikte tasav-

vuf yolundan yüksek “haz ve zevk” alması ayrıca şu ifadelerle eklenmiştir: 

“Meẕkūr, ‘ālim-i mutafaṭṭın, ṭarīḳ-ı ṣūfiyyeden ḥaẓẓ-ı vāfir ve ẕevḳ-ı mü-

tekāẟir aḫẕ idüp vāṣıl-ı maḳām-ı taḥḳīḳ imişler.” Şâh Kâsım’da da zerafet, 

naziklik, ilim mertebesi, sanatkârlık özelliklerinin yanında tasavvuf yoluna 

da girdiğini ayrıca belirtmek için “mâ-‘ada maârif-i sûfiyyeden hazz-ı azîm-

leri var imiş” denilmiştir.1

Muhlis Baba, Geyüklü Baba, Âşık Paşa, Yahyâ İbn Hasan, Rüstem Halî-

fe el-Burusevî, Muhyiddîn Mehmed bin el-Mevlâ Fâzıl Bahâeddîn’in yu-

karıdaki örneklere benzer biçimlerde “keramât ve makâmât” sahibi olduğu 

söylenmiştir. Yahyâ İbn Hasan bu mertebede iken ilim yolunu bırakmamış 

ve tefsir okutup çevresini “irşâd” etmeye devam etmiştir. Rüstem Halîfe 

el-Burusevî de kerâmât ve makâmât sahibi bir mutasavvıftır ve Yahyâ İbn 

Hasan gibi ilim öğretmeyi sürdürmüştür. Ancak hocalığı kendi makamını 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 142b.
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gizlemek amacıyla gerçekleştirmiştir. Ayrıca malını harcama ve uzlet gibi 

bazı mutasavvıf biyografilerinde gördüğümüz özellikler Burusevî’de de geç-

mektedir. Manastırlı Çelebi, ilim ve makamat sahibi olarak tanıtılmıştır. 

İnsanlardan uzak olması, geceleri uyumaması ve gündüzleri uyanık olması 

gibi özelliklerle hem mutasavvıf hem âlim hem de zahit portresi birbirini 

destekleyen unsurlarla çizilmiştir.1

Tasavvufî ve zahit yaşam tarzlarında, uzlet hâline yukarıda birkaç şekilde 

değinilmiştir. Ancak biyografilerde bu hâl, müstakil olarak ele alınabilecek 

kadar hacime sahiptir. Bu kısımda işleyeceğimiz uzlet sadece toplumdan, 

topluluklardan uzak kalma değil, bir tevazu ile kendini soyutlama, ken-

di nefsi ile uğraşma, dünya nimetlerinden uzaklaşma, işe yaramaz işlerden 

uzaklaşma durumlarını da kapsamaktadır.

Uzlet hâli tavsif edilirken bazen araya hikâyeler de eklenmiştir. Tâceddîn 

İbrâhim’de “halvet, münkatı, mümteni” gibi sözcüklerle bu durum tasvir 

edilmiş ardından da dağ başına çekilip ibadet etmesi ve sonrasında burada 

insanların çoğalıp sosyal bir alana dönüşmesi anlatılmıştır: 

Meẕkūr, nāsdan münḳaṭı‘, ḫalā’iḳdan mümteni‘, dā’imā ḫalvet-

de ve rūz u şeb fikretde [imiş]. Aṣḥābından mervīdür ki vaḳthā şeyḫ 

mā-beyninde nā-bedīd olup kimesne ḳanda gitdügün bilmeyüp pes 

yārān eṭrāfa perīşān olup arayup Burusa’ya ḳarīb ṭaġ içinde tenhā 

gūşelerde ‘ibādetde bulurlar imiş. Dāḫil-i kūhda bir ḫoş cāygāh olup 

ekẟer ol maḥalle varur imiş. Aña binā’en Ḫˇāce Rüstem -ki Buru-

sa’nuñ ṣāḥibü’l-ḫayr ‘aġniyāsındandur- ol mevżi‘de bir miḳdār binā 

itmiş. El’ān mesīredür. 

Şeyh Abdülmuttalib’in halktan çekilmesi, şeyhe bağlanması ve halvete 

girmesi olguları, birbirlerini tamamlayan bir şekilde ele alınmıştır. Daha 

sonra irşat vazifesi tevdi edilmiş ancak bu görevini sürdürmeyip irfan eh-

liyle hayatını sürdürmüştür. Muhyiddîn Mehmed bin Kutbuddîn Mehmed 

başlığında “dünyâdan mutezil ” ve “tekmîl-i nefse müştagil” olmak kişinin 

karakterini oluşturan unsurlar olarak verilmiştir. Muhyiddîn halktan ko-

puk, kendi işinde gücünde olan, Allah’ı daima anan ve hatırlayan, Allah 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 153a.
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ile beraber olan bir yaşayış tarzına sahiptir.1 Şeyh Hacı Halîfe el-Mente-

şevî irşatla meşgul ve insanlardan kopuk olmakla birlikte yemek ve uyku 

aramayan, ibadetle iştigal eden biri olarak tasvir edilmiştir. Kimseye haber 

vermeden Medine’ye gitmesi bu portreye mutabık olacak şekilde tahkiye 

edilmiştir.2 “Muzahrafât” kelimesi işe yaramaz şeyler, yaldız, sahte boya, 

çerçöp, pislik gibi anlamlara gelmektedir. Bu kelime, kişilerin dünyadaki 

kötü, işe yaramaz şeylerle ilgilenmediğinin vurgulanması için yakın anlam-

lar veren farklı biçimlerde kullanılmıştır. Muhyiddîn el-Kocevî’de “muzah-

rafâtdan muaf”, Şeydâ Hüsâm’da “muzahrafât-ı dünyeviyyeden müctenib”, 

Süleymân er-Rûmî’de “muzahrafât-ı dünyeviyyeden mu’teriz” şekillerinde 

zikredilir. Samsunluzâde’de dünyanın ve zamanın süsü “tecemmülât-ı dehr” 

ve “tezyinât-ı asr” terkipleriyle belirtilmiştir. Bu süslere sevgi beslememek, 

bağlanmamak anlamında “firîfte” ve “âlüfte” olunmaması vurgulanmıştır. 

Ayrıca gümüş ve altın taşın toprak mertebesinde görülmesi “mertebe-i seng 

ü meder” ifadeleriyle verilmiştir.3

Yine bu minvalde Şürvazâde’de “nâsdan münkatı alâka-i dünyeviyye-

den mutezil”; Şeyh Mehmed’de “nâsdan mutezil, tekmîl-i nefse müştagil”; 

Molla Çelebi’de “nefsine müştagil, halâikdan mutezil”; Şeyh Bekr Halîfe 

es-Simâvî’de “münkatı’ ani’l-halâ’ik mu’teriz ani’l-avâ’ık” ibareleri geçmek-

tedir. Selâheddîn Mûsâ portresi tam bir inziva resmi çizmektedir. “Nasdan 

münkatı, ihtilâtdan mümteni” sözcükleriyle beraber devamlı ibadet edip 

zahit bir kişilik sergilemesi, ziyarete gelenlerle dünyevî hiçbir şey konuş-

maması, maldan, aile ve çocuktan tamamen ilişkisini kesmesi şu şekilde 

anlatılmıştır: “Meẕkur, nāsdan münḳaṭı‘, iḫtilāṭdan mümteni‘, dā’imā 

‘ibādetde olup ziyāret ḥükmiyle gelen kimesne ile kelimāt-ı dünyeviyye 

vāḳi‘ olmayup māl ü menālden, ehl ü ‘ıyālden inḳiṭā‘-ı küllī ile münḳaṭı‘” 

Aşçızâde Hasan Çelebi’nin nefis tezkiyesi ile uğraşması, maddî hayattan 

uzak durmasının yanında dünya işlerini belirten “kuyûdât-ı dünyeviyye ile 

mukayyed” olmaması gibi hususiyetleri belirtilmiştir.4 Alâeddîn Ali Dede 

yukarıdaki örneklerde olduğu gibi “ehl ü ıyâlden” mücerret olarak 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 142a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 164a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 105a.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 144a.



60 İNCELEME – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

nitelendirilmiştir. Ayrıca “kîl ü kâli” yani dedikoduyu yapmadığı ve kanaat 

sahibi olduğu belirtilmiştir.1 Muhyiddîn Mehmed bin Kocevî medrese ha-

yatını terk etmiş, emeklilik maaşını çok görüp daha az verilmesini istemiş, 

herkes ona hizmet etmek isterken o, işini kendi görmüştür.2 Molla Hüs-

rev’in de Muhyiddîn Mehmed bin Kocevî’ye benzer bir şekilde kendi işini 

kendi görmesinin hikâyesi anlatılmıştır. Molla Hüsrev, Muhyiddîn Meh-

med bin Kocevî’den farklı olarak zengin ve birçok hizmetçiye sahip olan bi-

risidir: “Mevlānā-yı meẕkūrda devlet-i şehriyārda māl ü menāl çoḳ. Cevārī 

vü ġılmānuñ hesābı yoḳ. Bu ḳadar ḳudret-i bī-kerān ve cevārī vü ġılmān 

var iken yine müṭāla‘a-ḫānesin kendü süpürüp çerāġın kendü uyarurmış.” 

Fenârî de yukarıdaki iki örneğe benzer olarak dervişâne bir yaşayışı tercih 

eden biri olarak tanıtılmıştır. Yeme içmesi, giyinmesi, şöhreti arttıkça teva-

zusunun da artması mahsusen vurgulanmıştır.

Genellikle mutasavvıf biyografilerinde görülen özelliklerden az yemek 

içmek ile kanaat etme, perhizkâr olma, uzun bir süre yiyip içmeme gibi 

hasletlerden, tercümede birçok başlık altında bahsedilmiştir. Şeyh Seyyid 

Ali bin Meymûn’un çok sıcak günlerde yirmi gün boyunca su içmemesi, 

ölüm ile burun buruna gelmesi ve bunun üzerine birkaç gün boyunca çok 

az su içerek yaşaması menkabevî bir dille anlatılmıştır. Bu tip bir anlatı-

mın en önemli sebebi bir kişinin karakterini anlatmaktan ziyade tasavvuf 

yolunda mertebe kazanmanın zorluğuna işaret edip mutasavvıfların sahip 

olduğu ahlâkî portreyi sunmaktır.3 Baba Haydar’ın itikâfta sadece iki adet 

badem yemesinin rivayeti de yukarıdaki duruma örnek olarak gösterilebi-

lir.4 Hekîm Sinâneddîn Yûsuf ’un genel ahlâk özellikleri ile birlikte “per-

hîz-i azîm” etmesi belirtilmiştir. Şeyh Üveys ise “perhîz-i tâm sahibi” olarak 

anılmış ve mutasavvıfâne kişilik özellikleri ile tavsif edilmiştir. Hayâlî Çe-

lebi’nin az yiyip içmesi, fiziksel özelliklerinin tasviri ve bazı kişilik özellik-

lerinin övücü şekilde anılması ile birlikte verilmiştir.5 Şâh Kâsım’da “mâ-

lik-i zühd ü perhîz, kanaâtla mevsûf” gibi yukarıdaki ifadelere benzer bir 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 118b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 131a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 119b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 166a.

5 Hâkî, Mecma‘, vr. 57b.
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şekilde kanaatkârlığı işaret eden ibarelerin yanında iyiyi kötüden ayırt eden 

biri olması da ifade edilmiştir. Şeyh Muslihuddîn Kocevî’nin, “perhîzkâr” 

olarak nitelendirilmekle birlikte uzun süre boyunca uyumadan ve bir şey 

yiyip içmeden durması biyografi içerisindeki bir hikâyede şöyle geçmekte-

dir: “Uzun giceler ḫˇāb itmeyüp ‘ibādetden bir ān ḫālī olmayup aṣlā ekl ü 

şürb vāḳi‘ olmazdı. Nice vāḳi‘ olsun? Bir dem ‘ibādetden ferāġat itmezlerdi 

ki ekl ü şürbe müte‘alliḳ nesne ideler...” Şeyh Ferevî başlığında, ulemâ bi-

yografilerinde işlediğimiz ve ilmin derecesini anlatmak amacı ile kullanılan 

“zâidü’l-vasf ” terkibi, “zühd ve takvâyı” nitelendirmek için kullanılmıştır. 

Bunlara ilâveten Ferevî, “perhîz, zühd ve verada” benzersiz anlamına gelen 

“bî-nazîr” sıfatıyla nitelendirilmiştir.1 

2. Kişinin Sahip Olduğu Manevi Mertebelere Dair Anlatımlar

Meşayih ve ulemânın olgun bir kişiliğe sahip olması, manevi derecele-

ri aşarak yüksek makamlara erişmesi, ilâhî hususiyet taşıyan kimi bilgilere 

ulaşması kimi ifade kalıplarıyla anlatılmıştır. Özellikle mutasavvıf biyogra-

filerinde sanatlı ve secili anlatım birçok örnekte mevcuttur. Mütercim, hem 

ilmî derinliği hem de tasavvuf mertebesinin yüksekliğini vurgulamak için 

bu tip bir edebî tarzı sıklıkla tercih etmiştir. Dâvûd el-Kayserî’de “kāmil ü 

mükemmil” “‘ālim-i ‘ulūm-ı Rabbānī ve ‘ārif-i ma‘ārif-i Ṣamedānī” ifadeleri; 

Baba Nimetullâh’ta “kemāl-i ġınāda ve nihāyet-i istiġnāda”, “zāviye-i ġınā-

da faḳr u fenā” “dā’imā fikretde ve ‘ale’d-devām ḥayretde”, “biḥār-ı ‘irfān-ı 

İlāhiyye’ye ġarīḳ ve nār-ı şevḳ-ı tecelliyāt ile ḥarīḳ”; Merkez Muslihuddîn’de 

“ḥāmī vü rā‘ī, dā’imā va‘ẓ u teẕekkürden ḫālī...” ifadeleri bu üsluba örnek 

teşkil etmektedir. Masdar biyografisinde mütercim, Masdar’ın kendi ismini 

de “masdar-ı ma’rifet” terkibiyle biyografiye ekleyerek secili anlatım yoluna 

gitmiştir. Cümle içerisindeki ses uyumları gözetilerek tasvir gerçekleştiril-

miştir: “Meẕkūr, ḥalīm ü selīm, vecīh ü kerīm, maṣdar-ı ma‘rifet, maẓhar-ı 

ṣadāḳat, ‘aḳīdesi pāk, derūnı tābnāk, ḫayrāta ṭālib, ṣūfiyye semtine rāġıb” 

Meşayih zümresinde tasavvufî cezbeye malik olma tarikat yolunda olma-

yı gösterdiği için özellikle değinilen hususlardandır. “Azîme” ve “kaviyye” 

sözcükleri cezbeyi nitelemek için kullanılmıştır. Elvân Çelebi’de “Meẕkūr 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 87b.
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şeyḫ, ceẕbe-i ‘aẓīme ve ‘alāḳa-i ḳaviyye ṣāḥibi” Muhammed el-Küşterî’de 

“Ceẕbe-i ‘aẓīme ṣāḥibi”; Postîn Pûş’ta “ceẕbe-i ‘aẓīme ṣāḥibi” ifadeleri geç-

mektedir. Debbâğlar İmâmı’nda “cezbe-i kaviyye-i ilâhiyye” terkibi ile bu 

cezbenin kuvveti vurgulanmıştır. Burada da yukarıdaki örneklerdeki gibi 

secili bir üslup göze çarparken ayrıca başka mutasavvıfların şahitlikleri ve 

düşünceleri yine edebî bir anlatımla sunulmuştur.1 Mutasavvıf biyogra-

filerinde kişinin manevi derecesi anlatılırken olumsuz özellikler nadiren 

yansıtılmıştır. Dâvûd Halîfe, Mehdîlik iddiasında bulunmuş ve bu sebep-

le “mehcûr” olarak nitelendirilmiştir: “Meẕkūruñ zühd ü vera‘ı kemālde 

olup lākin Mehdī ile muṣāḥibin diyü da‘vā idüp iẟbātın ḳādir olmamış. Aña 

binā’en mehcūr imiş.”

Âlimlerin veya mutasavvıfların kendi çağında tek veya en üstün olması, 

akranlarını geçmesi, zamanında benzersiz olması gibi özellikler bazı genel 

ifadelerle biyografilerde geçmektedir. Molla İdrîs’te bu ifadeler benzersiz-

lik ve az bulunurluk anlamına gelebilecek sözcüklerle dile getirilmiştir. 

Molla Câmî’de ise “nadîrü’l-akrân” ifadesi seçilmiştir. Ali et-Tûsî’de “ferîd, 

vâhid, asr, dehr, zemân, devrân” sözcükleri tenasüplü bir şekilde kullanıl-

mıştır. Pîr İlyâs el-Amâsî’de de Ali et-Tûsî’ye benzer bir şekilde “zemân, 

ferîd, asr, vâhid” kelimeleri kullanılmakla birlikte başka biyografilerde de 

görülen “müşârün ileyh bi’l-benân” deyimi de yer almaktadır.2 Şeyh Sey-

yid Buhârî’de mutasavvıf biyografilerinde daha önce işlediğimiz “yegâne-i 

meşâyih” tabirinin yanında “sâdât-ı izâm ve imâmü’l-vakt” ibareleri bulun-

maktadır.

3. Kişilerdeki Aşk ve Âşıklık Hâlleri

Şahsiyetler betimlenirken değinilen bir husus da aşka dairdir. Aşk ve 

âşıklık hâlleri dünyevî değil, tasavvufî vecheyi öne çıkaran bir şekilde ve-

rilmiştir. “Hâl, ışk, vecd” gibi kelimelerle âşıklık hâli anlatılmıştır. Bu hâl-

lerin umumiyetle tasavvufla ve şiirle ilişkilendirilmesi de dikkat çekicidir. 

Sırasıyla Yûnus Emre ve Hüsâmî’de aşk, vecd, tasavvuf ve şiir ilişkisi açıkça 

izlenebilir. Muslihuddîn Mustafa et-Tavîl’in kişiliği tasavvufî muhtevayla 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 44a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 32b.



63Mecma‘u’l-Eşrâf

edebî bir şekilde yapılmıştır. İlâhî aşkın hâlleri ile müteşevvik olarak vasıf-

landırılan Tavîl biyografisinde “garîk, muhterik” gibi kelimelerle seci yapıl-

mıştır. Lâmiî’de ise edebî anlatım isminin parlayan anlamına gelmesinden 

ötürü bu manaya mutabık olarak yapılmıştır. Ateş, lem’a, lâmi’ ve enver 

kelimeleri tenasüplü bir şekilde verilmiştir.1 Veliyyüddîn el-Karamanî’de 

vecd hâli bir taşkınlığa değil, tam tersi bir sükûta dönüşmüş olarak akta-

rılır: “Vaḳthā vecd ü ḥāl istīlā idüp ḥattā minberden suḳūṭ u hübūṭ vāḳi‘ 

olurmış”. İshak Çelebi’nin kadınlara temayül etmeyişi fakat erkeklere meyli 

oluşu “bir pula almamak” deyimi kullanılarak anlatılmıştır: “Nefsinde ehl ü 

‘ıyālden münḳaṭı‘, Mesīḥ-kirdār, ‘ālem-i tecerrüdde pāyidār olup biñ zen-i 

müzeyyeni bir pūla almaz bir cüvān-ı ra‘nā görse aylarla ‘aḳlı başına gelmez 

lā-ubālī, pāk-meşreb, nādire-gūy ḫoş-ḫūy kimesne imişler.” Mehmed bin 

Abdurrahmân’da köle, genç hizmetçi anlamlarına gelen “gılmân-ı hüsndâr” 

terkibi kullanılmıştır. Bu ifadelerin kullanılmasının nedeni, kişinin kitap-

larla, ilim ehliyle devamlı vakit geçirmesini öne çıkarmaktır.2

4. Müskirât Kullanımına Dair Anekdotlar

Tercümede içki ve afyon gibi alışkanlıklara, birkaç biyografi dışında de-

ğinilmemiştir. Bunlardan birisi Abdülkerîm el-Hayâlî biyografisinde yer 

almaktadır. Hayâlî’nin bir kişiyi içki içerken görmesi ve onu içkiden kurta-

rıp ona öğütler vermesinin hikâyesi mevcuttur. Biyografilerin bir amacı da 

ahlâkî bir yapıyı okuyanlara resmetmektir. İçki düşkünlüğü “şürb-i hamra 

mübtelâ” şeklinde zikredilmiştir. Ayrıca hikâyede içki oldukça kötü bir bi-

çimde tasvir edilmiştir. Mealen pisliklerin annesi, pislik tohumu gibi an-

lamlara gelen “ümmü’l-habâis murdar, habâis tohumu” gibi ifadeler hadis-i 

şerifi de hatırlatacak şekilde metinde yer almıştır.3

İçkiye müptelalığı konu edinen bir başka biyografi ise Melîhî’ye aittir 

ancak Melîhî bir önceki örneğin aksine bu iptilâdan kurtulamamıştır. Bu-

rada da içkiye düşkünlük “idmân-ı hamra mübtelâ olmak” şeklinde geç-

mektedir. İyi bir âlim olan Melîhî içki düşkünlüğü yüzünden ilim yolun-

dan ayrılmıştır. Molla Câmî’nin gönderdiği risâleyi okuyamayarak ağlaması 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 135b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 153b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 63b.
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tahkiye edilir. İçki içilen mekân için “harâbât” ve “hâne-i hammâr” kelime-

leri kullanılmıştır.1

Afyon hakkında ise Kestellî biyografisinde bir hikâye mevcuttur. Kes-

tellî Musannifek’in cenazesine katılmış ve cenazeden dönüşte kendisi gibi 

ulemâdan olan arkadaşlarına afyon ikram etmiştir. Kestellî afyon kullan-

dıktan sonra hikemîyâta, şer’î ilimlere, tarihî disiplinlere dair duyulma-

dık birçok şey nakledip Arapça kasideler okumuştur. Kestellî’ye macunun 

tesir etmesi şu ifadelerle geçmektedir: “bir müddet geçüp ma‘cūn yetişüp 

keyfiyyet-i varaḳü’l-ḫayāl ile pür-ḥāl olduḳlarında”. Hâkî de bu hikâye-

den hareketle biyografinin sonunda yazdığı şiirde “esrâr” sözcüğünü kul-

lanarak hem Kestellî’nin esrâr kullanımını hem de sırlara vakıf olmasını 

dile getirmiştir: “Ḳasṭallānī ḥażreti keyfiyyet-i esrār ile / ‘Ālim-i ‘ilm ü 

ma‘ārif vāḳıf-ı esrār imiş”

5. Kişinin Yaratılış Özelliklerine Dair Betimlemeler

İnsanın yaratılışına dair nitelendirmelere daha çok “nefs” ve “tab’” söz-

cükleriyle birlikte kullanılmıştır. Ayrıca bir kişinin kişilik özellikleri sırala-

nırken “nefsinde” kelimesi ile başlanmıştır ki tercümede bu kelime seksen 

iki kez geçmektedir. “Tab’” kelimesi “latîfü’t-tab’, zarîfü’t-tab’, selîmü’t-tab’” 

gibi Arabî terkiplerle geçmektedir. Cemâleddîn el-Aksarâyî, Molla Yegân, 

Seydi el-Karamanî, Bedreddîn Mahmûd, Abdülvehhâb, Kâdirî Çelebi, 

Alâeddîn Ali el-İsfahanî, Alâeddîn Ali, Ahîzâde, Ferrûh el-Karamanî, Ah-

med el-Bolevî, Kâsım Çelebi Oğlı için latîfü’t-tab’; Gedik Hüsâm, Ahmed 

Paşa, Halîl, Mîrim Çelebi, Aşçızâde Hasan Çelebi, Muhyiddîn Kırtaszâ-

de, Bedreddîn Mahmûd, Kara Sâlih, Şeyhî Çelebi, Kemâl-i Ümmî, Hekîm 

Sinâneddîn Yûsuf, Şemseddîn Ahmed bin Abdullâh için selîmü’t-tab’; Hâce 

Hayreddîn, Şâh Çelebi, Muhyiddîn Mehmed, Nihânî, Merhabâ, Emîr 

Hasan Çelebi, İbn el-Arcûn için zarîfü’t-tab’ kelimeleri kullanılmıştır. Bu 

terkipler üzerinden kelime anlamlarıyla bazı yorumlar yapılabilir. Ancak 

mezkûr nitelendirmeler kelime anlamlarından daha geniş bir muhtevayı ta-

şımaktadır. Aynı şekilde “latîfü’n-nefs ve zarîfü’n-nefs” terkipleri de benzer 

anlam alanını imleyecek şekilde kullanılmıştır. Ayrıca yine benzer manalara 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 79b-80a.
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gelen “kerîmü’n-nefs” tamlaması da sıklıkla geçmektedir. Terkipsiz olarak 

“nefsi zarîf ” şekli “semti latîf ” sözcükleriyle birlikte aynı yerde kullanılarak 

seci yapılmıştır. “selîm” sözcüğü “nefs” ile birlikte kullanılmamış “kalb” ve 

“fuâd” kelimeleri ile beraber kullanılmıştır. Bu saydığımız kullanımlar ya-

ratılışı genel bir ifade ile anlatmak için seçilmiş olması bakımından birlikte 

zikredilmiştir. 

“Nefs” ve “tab’” kelimelerinin yanında “nihâd”, “hûy”, kelimeleri de 

bu genel değerlendirmenin içerisinde ele alınabilir. Hâcı Hasanzâde, Hay-

reddîn el-Asgar, İshak Çelebi’de “hoş-hûy” şeklinde geçmektedir. “Nihâd” 

kelimesi ise pâk, rûşen, nîk ile bir araya gelerek kişiliği niteleyecek şekilde 

şu şekillerde geçmektedir: Molla Hüsrev’de “ẕāt-ı nīk-nihādları”, Sûfî Ali 

Çelebi’de “ẕāt-ı rūşen-nihādlarında”, Mehmed el Karabâğî’de “ṭabī‘at-ı rū-

şen-nihādları”, el-Hâc Ramazan’da “ḥażret-i şeyḫ-i pāk-nihād”. Nihâd ke-

limesi olumsuz anlam verecek şekilde “bed-nihâd”, “pelîd-nihâd” şeklinde 

geçmekle birlikte bu kullanımlar bir kişi veya kişiliği değil, bir topluluğu 

nitelendirmek için kullanılmıştır. 

Pâk, tâhir, sâf ve safî sıfatları da umumiyetle yaratılışa ait nitelemeler 

için kullanılmıştır. Bâtın/iç kelimesini nitelemek için pâk, zâhir/dış kelime-

sini nitelemek için tâhir kelimesi özellikle seçilmiştir: Hayreddîn Halîl’de 

“ẓāhiri ṭāhir, bāṭını pāk”, Sûfî Ali Çelebi’de “ẓāhiri ṭāhir, bāṭını pāk”, Taş-

köprizâde’de “ẓāhiri ṭāhir” şeklinde geçmektedir. Mehmed el-Karabâğî’de 

bâtın, yine benzer anlamlı bir kelime ile şu şekilde geçmektedir: “cümle-i 

saḳāmetden ‘ārī vü ṭāhir, ṣafiyyü’l-bāṭın (145b).” Ayrıca pâk ve tâhir keli-

melerinin her ikisi birlikte lisân kelimesini nitelemek için kullanılmıştır. 

Taşköprizâde’de “lisānı pāk”, Sayî’de “ṭāhirü’l-lisān”, Sa‘dî Çelebi’de “ṭāhi-

rü’l-ḳalb ve’l-lisān”. Benzer anlamlar içeren sâf(î) ve pâk akîde kelimesini şu 

şekillerde nitelemiştir: Masdar: “‘aḳīdesi pāk”, Muhyiddîn el-Kocevî: “‘aḳī-

desi pāk ü ṣāf ”, Şemseddîn Ahmed bin Abdullâh: “ṣāfī ‘aḳīde”. 

6. Kişinin Genel Ahlâk Özelliğine Dair Değerlendirmeler

Biyografi tercümeleri sadece bilim, sanat ve kültür hayatına yön veren 

insanların yaşayışını ortaya çıkarmak, yaptıklarının kaybolmamasını sağ-

lamak için değil, belirli ahlâkî davranış şekillerini topluma yaymak için 
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de yapılmıştır. Bu nedenle de başlıklar altında âlimlerin, mutasavvıfların, 

tabiplerin, sanatkârların ahlâkî tutumları çoğu zaman hikemî bir üslupla 

anlatılmıştır.

Cemâleddîn el-Aksarâyî için “ahlâk-ı azîmeye mazhar” sözcükleri kul-

lanılarak sahip olduğu ahlâkî tutum yüceltilmiştir. Bunun yanında ge-

nel ifadelerle çeşitli yönlerden güzel hasletleri övülmüş ve kendi yaşadığı 

devirde benzersiz bir kişiliğe sahip olmasının üzerinde durulmuştur. İbn 

el-Arcûn’un, “ahlâk-ı hamîde” ve “evsâf-ı pesendîde” terkipleri ile insanlar 

tarafından beğenilen huylara ve güzel bir kişiliğe sahip olduğu belirtilmiş-

tir. Musikideki maharetinin zikredilmesinden sonra ise “mahbûbu’l-kulûb” 

olduğu yani insanların gönülleri tarafından sevilen biri olduğu söylenmiş-

tir.1 Bedreddîn Mahmûd’un biyografisinde, İbn el-Arcun biyografisinde-

ki gibi “ahlâk ve evsâf” kelimeleri secili bir şekilde kullanılmıştır. Ahmed 

el-Bolevî’de benzer nitelendirmeler yaratılışa ait kişilik özellikleriyle birlikte 

verilmiştir.2 Mîrim Çelebi’nin mürüvvet ve fütüvvet sahibi olması ahlâkî 

tutumunu okuyucuya sunan hususiyetlerdir. Köpricekzâde için genel ahlâk 

özellikleri “cemîlü’ş-şiyem” terkibi ile anlatılmıştır. Lutfullâh el-Üskübî’de 

seçkinlik vurgusu yapılmıştır. “Akrânından fâik” ve “emsâlinden mümtâz” 

sözcükleri yakın anlama gelmektedir ve art arda kullanılmıştır. 

Şakâ’ik tercümesini bir ahlâk kitabı hüviyetine dönüştüren muhteva 

özelliklerinden birisi hayırseverliğin sıkça anılması, söz konusu bu davra-

nış özelliğinin hikâye ve anekdotlarla biyografileri kuşatmasıdır. Üç Baş 

biyografisi bir âlimin ilim iştigalinden ziyade mal biriktirmesini ve bunun 

hepsini vakfetmesini diyaloglarla anlatır. Başka bir deyişle Üç Baş’ın hâl 

tercümesinin omurgası hayırseverlik üzerine kuruludur.3 Hacı Halîfe’de 

“mazharü’l-hayrât” terkibiyle hayır sahibi olduğu vurgulanmış ayrıca “mü-

rebbiyyü’l-fukarâ ve’z-zuafâ” sözcükleriyle vurgu daha da güçlendirilmiş-

tir. Fakirleri gözetme Ahmed Paşa’da “mahabbet-i ulemâ vü fukarâ”, Ab-

dullâh Çelebi’de “muhibb-i sulehâ ve fukarâ, in’âm u ihsân sever”, Kâdirî 

Çelebi’de “in’âm u ihsân sever, lutf u kerem sâhibi” ifadeleri kullanılarak 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 161b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 158a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 130b.
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oluşturulmuştur. Eliaçıklılık, hayır ve hasenatı seven biri olma ve cömert-

lik Halîl’de “mahabbet-i hayrât”, Hasan Çelebi’de “sâhibü’l-lutf ve’l-ihsân, 

nimet-i bî-kirâna ve servet-i bî-pâyâna mâlik muhibb-i hayrât”, İbn el-

Hekîm’de “mâlik-i hayrât ve râbet-i meberrât”, Deli Birâder’de “muhibb-i

hayrât, mevedd-i hasenât” olarak nitelendirilmiştir. Abdullâh Çelebi, 

“in’âm u ihsan sever” ve Kâdirî Çelebi “in’âm u ihsan sever, lutf u kerem 

sahibi kimesne” olarak nitelendirilmiştir.

Remzî portresi hem zekâ hem idare yeteneği hem de cömertlik ve adâleti 

tavsif açısından ehemmiyeti hâiz betimlemelere sahiptir. Hem secili ifadeler 

barındırması hem de kullanılan sıfatların zenginliği ve tüm bunların uzun 

bir cümlede tek bağlamda verilmesi oldukça edebî bir görünüm arz etmek-

tedir: 

Nefsinde ‘āḳil ü kāmil, mehīb ü vaḳūr, fıṭnaṭ u zekāda fevḳa’l-

ḥad, maḳbūlü’l-kelām, re’y-i ṣā’ib ve fikr-i ẟābit ṣāḥibi, zemān-ı vezā-

reti tevārīḫ-i eyyām olup vücūdı ‘āleme ḫayr, maḥż-ı nāsa nāfi‘, ḫāḍı‘ 

u ḫāşi‘, ṣāḥibü’l-ḫayrāt ve’l-ḥasenāt, Sulṭān Selīm gibi ḳavī re’y ve 

kişver-güşā pādşāhuñ vezīr-i a‘ẓamı olup ‘adālet ü istiḳāmetle bir 

ṭarz u üslūb peydā eyledi ki re‘āya āsūde ve ḫalḳ-ı ‘ālem ġunūde olup 

ẓalemenüñ boynı burulmış ve dıraḫt-ı ẓulmüñ köki kesilmiş idi ve 

bi’l-cümle vücūd-ı şerīf-i ‘imāret-medārı bereketu’llāhdan bir bere-

ket, żu‘afā vü fuḳarāya kemāl-i ġanīmet imiş. 

Celâleddîn el-Kâzî’de daha geniş bir şekilde büyük ve küçüğü yanın-

da bir tutması, insanî münasebetlerinde zengin fakir gözetmemesi, ekâbir 

zümresinden ziyade fakirleri gözetmesi şu şekilde aktarılmıştır: “ṣaġīr ü ke-

bīr, ġanī vü faḳīr yanında bir olup aṣāġire ekābirden ziyāde ri‘āyet ve faḳīre 

ġanīden artuḳ ḥimāyet idüp ḥüsn-i ḫilḳatinde ve leṭāfet-i şānında bī-naẓīr 

kimesne imiş.” Ubeydullâh bin Ya‘kûb el-Fenârî’deki ifadeler ise bu kate-

gorideki en uç örneği teşkil etmektedir. Tasvir edilemeyecek şekilde cömert 

olan Fenârî’nin, yüksek mansıba sahip olmasına rağmen borçlu bir şekilde 

hayat sürdüğü anlatılmıştır.1 İbn el-Hekîm Muhyiddîn için “mâlik-i hayrât 

ve râbet-i meberrât” terkipleri kullanılmakla birlikte kendisinin 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 145b.
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medresesinin olduğu, hayır sahibi olmasını destekleyecek şekilde birlikte 

verilmiştir. Mehmed bin Abdurrahmân da tüm malını hayır için harcamış 

ayrıca kitaplarını da dağıtmıştır. Yaptırdığı bina, geçinme şekli ve yaşayış 

tarzı hayırseverliği ile ilgili olarak özellikle vurgulanmıştır. Fenârî’nin zikirle 

uğraşması, malını fakire dağıtması, Bursa’da medrese ve cami yaptırması 

aktarılmıştır. Bir önceki örnekte olduğu gibi Fenârî’nin de kendinden son-

rakilere kitaplarını bıraktığı sayı verilerek belirtilmiştir.1

Ahlâkî hasletlerin birbirine yakın olanlarını aynı biyografi başlığı altın-

da görmek mümkündür. Ağırbaşlılık, sabırlılık, şükretme gibi özellikler 

umumiyetle birlikte zikredilmiştir. Molla Gürânî ve Muhyî Çelebi “vakûr, 

sabûr, şekûr” sahibi kişiler olarak anılmıştır. Her ikisinde de heybetli anla-

mına gelen “mehîb” sıfatının kullanılması da dikkat çekicidir. Manâv Ab-

dî’de bu özellikler âlim ve fâzıl kelimeleri ile terkibe sokularak verilmiştir. 

Mimarzâde ve Muhyiddîn el-Kâfiyeci’de bu ifadeler “şedâid-i rûzgâra sabûr, 

kemâl-i vakârla vakûr” şeklinde edebî bir üslupla kaleme alınmıştır.

Doğru sözlü olma, daima doğruyu söyleme, sözünde sadık olma, ya-

landan sakınma gibi hasletler biyografilerde ele alınan kişilik özelliklerin-

dendir. Molla Gürânî ve Hayreddîn Halîl’de “sâdıku’l-kavl” terkibi “sahî-

hü’l-akl” terkibi ile birlikte geçmektedir. Fahreddîn el-Acemî’nin “akvâl-i 

kâzibeden ve erâcif kelimâtdan” kaçınması şu sözlerle dile getirilmiştir: 

“Meẕkūruñ cümle-i umūrda ḥaḳdan tecāvüzi olmayup aḳvāl-i kāẕibeden 

ve erācīf kelimātdan taḫaşşī-i tām üzre imişler.” Saru Görez biyografisinde 

ise sözü hakikatle söyleme, doğrulukla konuşma adalet ile ilişkilendirilerek 

verilmiştir. Gedik Hüsâm’da ise yine yukarıdaki örneklere benzer olarak 

“kavlinde sâdık” sözcükleriyle tanıtım yapılmıştır.2

Haset gütmek, birbirini çekememek, kin duymak veya bunun tam tersi 

gibi özellikler umumiyetle bir kişinin kişilik özelliklerini tavsif ederken de-

ğil, çeşitli hikâye ve anekdotlar aktarılırken kullanılmıştır. Bunun yanında 

nadir de olsa kişiyi niteleyen hususiyetler zikredilirken de bahis konusu 

olmuştur. “Hıkd” ve “hased” kelimeleri genellikle beraber geçmektedir. 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 21a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 146b.
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Bu kavramlar, devlet görevleri münasebetiyle konu edinilmiştir. Molla 

Gürânî’nin başkasına daha yüksek mansıp verildiğinde takındığı tavır bu 

olgunun güzel bir örneğini teşkil etmektedir: 

Meẕkūr, aḳrān u emẟālinden kimesneye ḥıḳd ü ḥased itmeyüp 

bir kimesneye kendüden a‘lā manṣıb virilse “Ol kimesnenüñ ẕātı 

ḳābil ve şānı müteḥammil ve ‘ilm ü fażlda bizden ziyāde imiş. Eger 

degül imişse Ḥaḳḳ celle şānuhu revā görmezdi. Daḫı ziyādeler mü-

yesser ola.” diyü du‘ā iderler imiş. Ḥaḳḳ Te‘ālā raḥmetin ziyāde eyle-

ye ki ṭarīḳat-i ehl-i ṣafā ve fütüvvet-i iḫvān-ı vefā böyledür.

Şebüsterî’de yine “hıkd ve hased” birlikte zikredilmiştir. Seydi el-Hamî-

dî’de haset sonucu bir beddua alınması, ahlâkî ve öğüt verici bir çerçeve 

içerisinde ele alınmıştır. Taşköprizâde’nin kimseye haset etmemesi ve de-

vamlı iyiliği gözetmesi şu şekilde aktarılmıştır: “aḫlāḳda bir mertebe imiş 

ki gösgötüri ‘ömrinde kimesneye ḥased itmeyüp nīk ü bed cümle-i ḫalḳı 

iyilikden ġayrı ile yād itmeyüp...”

Başlıklarda kimi zaman kişinin gazap, hiddet, öfke, hışım gibi şahsi-

yet özellikleri ele alınmıştır. Şeyh Seyyid Ali b. Meymûn portresi dürüst, 

keskin mizaçlı, hediyeyi asla kabul etmeyen, zahit bir şekilde çizilmiştir. 

Korkusuzluğu ve katı kişiliğini müritlerine yansıtması tahkiye edilmiştir. 

Gazap sahibi olması, müritlerinden şeriata aykırı bir davranışa şahitlik et-

tiğinde onlara asasıyla sert bir şekilde vurup kemiklerini kırması hadisesi 

ile anlatılmıştır.1 Alâeddîn er-Rûmî’nin öfkeli bir karakter taşıması “tabiatı 

hiddetlü” sözcükleriyle geçmektedir. Sert yaratılışlı olmak da hiddet ve öfke 

gibi kişilik özellikleri ile birlikte anılabilir. Ayasulug Çelebisi için heybetli 

ve “kavî tabîat” sahibi olması tasavvufî yaşayış tarzını gösteren ifadelerle 

birlikte zikredilmiştir.2 Bu karakter durumlarının tersi bir biçimde Efdalzâ-

de biyografisinde “vakûr, halîm, kuvvet-i gazabiyyeyi sâkin kılmış kimesne” 

sözcükleri ile yumuşak mizaç tasvir edilmiştir. 

Kişilik özelliklerinden olan şüphecilik Sinân Paşa biyografisinde çeşitli 

vesilelerle dile getirilmiştir. Bunlardan birisi ise Sinân Paşa’nın babası ile 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 119a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 40a.
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olan diyaloğudur. Hikâyede “şükûk, şübhe şübehât” kelimeleri ile Sinân 

Paşa’nın durumu tasvir edilmiştir.1

7. Zihinsel Yetilerin Ele Alınışı

Zihinsel yetilere sahip olma, çalışkanlıkla istidadı açığa çıkarma, maha-

ret kesbetme gibi durumlar ve bunların küçük yaşta insanlarda bulunması 

biyografilerde yer alan anlatılardır. Müeyyedzâde’nin, erken yaşlardan itiba-

ren ilme meyilli olması “fart-ı kâbiliyyet ve isti’dâd” ile belirtilmiştir.

Bir âlimin ilim seviyesini tespit etmek, yüceltmek, hocalığını övmek, 

kavrayışını, düşünce dünyasını değerlendirmek adına eser genelinde sıklık-

la belirli kelime grupları kullanılarak çeşitli tasvirler ve tavsifler yapılmıştır. 

İbn Küpelü’de bu kategoride kullanılan dört ayrı kelime birlikte verilmiş-

tir. “Fetânet, zekâvet, fehm ve firâsette” benzersiz olarak tasvir edilmiş ve 

bunun sonucunda kazandığı mansıp ile ilişkisi kurulmuştur.2 Mustafa Pa-

şazâde’de akıl ve zekâ sahibi olmak, çeşitli bilimler, tasavvuf, kitap yazımı 

ve öğreticilik ile ilişkilendirilmiş ve yer yer secili bir üslupla aktarılmıştır.3

Eserin kimi kısımlarında zekânın aşırı derecede fazla oluşunun olum-

suz yönleri de ele alınmıştır. Sinân Paşa biyografisinde bu aşırılık şüpheye 

dönüşmüş ve babası ile olan aile ilişkilerini etkilemiştir.4 Alâeddîn er-Rûmî 

ve Mehemmed Şâh “zekî ve bahhâs” olarak nitelendirilmekle beraber Me-

hemmed Şâh’ın zekâsı babası ile mukayese edilmiş ve zekâda daha üstün 

olduğunun rivayeti verilmiştir. Aşçızâde Hasan Çelebi “kemâliyle zekî”, 

Emîr Hasan Çelebi “kemâl mertebe zekî”, Hüsâm Çelebi “zekî ve muta-

fattın”, Merhabâ “kemâl-i zekâvetle mevsûf”, Abdülkerîm el-Vizevî “firâ-

setde bî-nazîr”, İzârî “selâmet-i aklla mevsûf” ve “fikr-i sâbit sâhibi” olarak 

vasıflandırılmıştır. Hayreddîn Hızır’da ise “zihin, akıl ve karîha” sözcükleri 

üç değişik şekilde nitelendirilmiştir: “Meẕkur, cümle-i evḳātdan tekmīl-i 

ma‘ārif üzre olup ṭab‘-ı naḳḳād ve ẕihn-i veḳḳāda mālik, ceyyidü’l-ḳarīḥa, 

istiḳāmet-i ‘aḳlla muttaṣıf...” 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 70a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 76a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 156b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 70a.
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Şakâ’ik’ta özellikle mutasavvıfların biyografileri işlenirken menkabevî 

anlatımlar ile olağanüstü olaylar aktarılmıştır. Alâeddîn el-Halvetî’nin cez-

besi hem onu dinleyenleri hem de ona karşı gelen bir müderrisi aklından 

etmiştir. Buradaki ibarelerde zekâ değil, akıl kelimesi arızî bir yitimi tasvir 

etmesinden ötürü bilinçli olarak tercih edilmiştir.1

Zekâ, akıl, zor meseleleri çözme, cevabı güç olan konulara açıklık getir-

me gibi hasletler umumiyetle öğreticilik, talebelik, öğretme biçimi, ilimle 

meşguliyet, ilimlereki derinlik gibi mevzularla bağıntılı olarak işlenmiştir. 

“Ulûm, fünûn, ilm” gibi kelimeler, “akliyye, nakliyye riyâziyye, cüziyye” 

sözcükleriyle terkibe girerek âlimin belirli disiplinlerdeki mahareti ve de-

rinliği övülmüştür. Bu övgü yapılırken Muzafferüddîn Ali eş-Şîrâzî için 

“zâidü’l-vasf ” nitelemesi kullanılmıştır. Yâr Ali’de yine aynı nitelendirme 

bulunmak ile birlikte genel olarak bir kişinin ilminin derecesinin yüksek-

liğini belirten ve biyografi başlıklarında da bulunan “kerîm, selîm, âlim, 

fâzıl” gibi ifadelerle birlikte yer almıştır. Ayrıca ilimlerdeki kuşatıcılığını 

ifade etmek için “ulûm-ı müdevveneyi ihâta etmek” ibaresi yer almaktadır. 

el-Mevlânâ Hâfız’ın daima ders ve kitapla meşgul olması güç meseleleri 

anlamasına sebebiyet vermiştir. Bedreddînzâde’de de “tahkîk ve tedkîk” 

vurgusu ile birlikte Mevlânâ Hâfız biyografisindeki gibi “mesâil-i gâmıza”yı 

çözmesi işlenmiştir.2 Şemseddîn Ahmed’de “mevâzı-ı müşkile” sözcükleri 

ile zor konulara atıf yapılmıştır. İbrâhim el-Halebî’nin fıkıh ve kıraat ilimle-

rindeki behresi ve etrafına faydalı bir kişi olması vurgulanmış ve hemen ar-

dından bir anekdot aktarılmıştır. Halebî’nin önemli ve zor meselelere güzel 

cevaplar vermesi, çevresindeki insanların gelip ona devamlı soru sorması, 

sürekli ilim hakkında konuşması tahkiye edilir.3 Hayâlî Çelebi de Halebî 

gibi umumiyetle ilim mevzu bahis olunca konuşmuştur. “Dâ’imü’s-samt” 

ve “kesîrü’t-tefekkür” terkipleri ile düşünceli hâli resmedilmiştir. Öğretme, 

öğrenme, ilim hakkında bahis açma amacı ile konuşması öğrencisinin dela-

letiyle şu şekilde vurgulanmıştır: “Mevlānā Ġıyāẟü’d-dīn’den menḳūldür ki 

iki yıl miḳdārı ḫıdmetinde olup ḳırā’at-ı ‘ilm itdüm. Aṣlā bir ān ḫande itdü-

gin görmedüm. Dā’imü’ṣ-ṣamt, keẟīrü’t-tefekkür kimesne ile tekellümüm 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 94b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 148b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 153b.
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vāḳi‘ olmazdı. Meger ki ta‘līm ü ta‘allüm yāḫūd mübāḥaẟe ṭarīḳıyla ke-

limāt-i ‘ilmiyye ola...” 

Akıl, zekâ, anlayış ile yakın ilişkisi bulunan bir özellik de hafıza kuvve-

tidir. Üstün hafızaya sahip âlimler özellikle çeşitli tavsif ve tahkiyelerle zik-

redilmiştir. Çok meşhur bir sözlük yazarı olan Fîrûzâbâdî’de bu hususiyet 

bir riyavet ile kuvvetlendirilerek dile getirilmiştir.1 Efdalzâde’de bu husus 

öğreticiliği vurgulanarak anlatılmıştır. Efdalzâde’nin hafızasının, mühim 

kitapların nüshaları kaybolsa yeniden yazacak derecede bir genişliğe sahip 

olduğu tasvir edilmiştir. Bu rivayetin dayanağı da ayrıca belirtilmiştir.2 Şeyh 

Sinân’da zekâ ve hafıza karşılaştırılmış zekâsının çok kuvvetli olmaması ama 

hafızasının güçlü oluşu şu şekilde ifade edilmiştir: “Meẕkūrda ḳuvvet-i ẕekā 

çendān olmayup lākin ḥıfẓ itdügin pāk żabṭ iderler imiş”. Ubeydullâh bin 

Ya’kûb el-Fenârî’nin hafızasının kuvveti ise altı ayda Kur’ân-ı Kerîm’i hafı-

zasına alması ile anlatılmıştır. Bazen de tasvir, tahkiye yapılmaksızın tavsifin 

imkânsız olduğu söylenerek övücü bir üslupla bu özellik dile getirilmiştir. 

Kâsım Çelebi’de “Fāżıl-ı meẕkurda ḳuvvet-i ḥāfıẓa fevḳ-ı ḳuvvetde olmaġın 

kütüb-i mu‘tebereden mesā’il-i mühimmeden ḥıfẓla ol deñlü ma‘lūmāt u 

yād-dāşt idinmişler idi ki vaṣfa gelmez ve ta‘bīre ṣıġmaz.” ibareleri yer al-

maktadır. Hızrî’de anlayış, hafıza ve akıl hususiyetleri birkaç terkiple ve-

rilmiştir: “serī‘ü’l-fehm, ḳaviyyü’l-ḥıfẓ, müstaḳīmü’l-‘aḳl ve’ṭ-ṭab‘ kimesne 

olup ‘ilme kemāl-i iştiġālinden “Cerābü’l-‘ilm” ile mülaḳḳab imişler”. 

Bunun tam tersi olarak hafızanın olmaması ve unutkanlık da Molla Ye-

gân biyografisinde bulunur: “Meẕkūr, nefsinde laṭīfü’ṭ-ṭab‘, ḳaviyyü’l-fehm 

lākin ḳuvvet-i ḥāfıẓaları noḳṣān üzre olup nisyānları ġālib imiş.” Müfti Şeyh 

başlığı altında ise tasavvufî bir menkabe üzerinden unutkanlığın gitmesi 

ve hafızanın gelmesi anlatılır. Yukarıda Alâeddîn el-Halvetî’de yer alan ve 

aklın gitmesini hikâye eden örneğe benzer olarak Müfti Şeyh’te hafızanın 

gidip gelmesi ve bunun şeyhin duası ile olması yer alır. Bu tip misaller ese-

ri edebî-ahlâkî bir çizgiye yakınlaştırmaktadır.3 Âşık’ın hafızasının oğlunu 

tanımayacak kadar gitmesi onda geçici bir şekilde bazı tasavvufî hâllerin 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 21b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 69b-71a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 163a.
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oluşması ile açıklanmıştır.1 Ahîzâde’nin söyleyeceği şeyleri unutması ve sır 

tutamaması birlikte anılmıştır. Bu özellikler söylenirken Ahîzâde’nin hiçbir 

keyif verici madde kullanmaması ise hemen ardından zikredilmiştir. Bunun 

nedeni mezkûr özelliklerin kişinin tabiatından kaynaklandığını, haricî se-

beplerden ötürü gerçekleşmediğini belirtmek için olmalıdır.2

Müellifin hocalarından biri olan Muhammed et-Tûnusî, hafıza yetisinin 

genişliği, eserleri ve bazı disiplinlerdeki konuları ezbere bilmesi ile tasvir 

edilmiştir. Bununla birlikte öğreticiliği, kitap kullanmadan ders okutması, 

ilimlerdeki derinliği hafıza ile ilişkilendirilerek anlatılmıştır.3

Sohbet, dostluk, arkadaşlık, diğer insanlarla iletişim ve bu iletişimin 

niteliği biyografilerde hem karakter özelliklerini verecek biçimde hem de 

toplumsal ilişkileri tasvir eder şekilde aktarılmıştır. İlmî, edebî, tasavvufî 

ve diğer kültürel muhitlerin tasviri de kişilik özellikleri ile ilişki içerisinde 

ele alınmıştır. İnsanlarla iyi iletişim ve dostluk kurmalarının yanında zera-

fet, nezaket, ağırbaşlılık, iyi huyluluk gibi toplum tarafından güzel sayılan 

hasletler de genellikle hep birlikte zikredilir. Biyografilerde sohbet, arka-

daşlık ve iletişim için en çok kullanılan kelime “musâhabet” kelimesidir. 

Abdülkerîm el-Vizevî ve Emîr Hasan Çelebi için “musâhabeti lezîz” tabiri 

kullanılmıştır. Vizevî’de ayrıca “muhibb-i sagîr ü kebîr” yani büyük küçük 

kimselerle dost olduğu ve “bâhirü’l-lisân” terkibiyle de açık, güzel sözlü-dil-

li olduğu söylenmiştir. Bunun yanında “sebük-rûh ve zarîfü’n-nefs” nite-

lemeleri ile ağırbaşlı ve zerafet sahibi olduğu belirtilmiştir. Âlimlerin dost 

canlısı, çalışkan, sevecen olmaları, etrafına faydada bulunmaları da iletişim 

ile alâkası olması açısından dikkat çekicidir. Emîr Hasan Çelebi de Vizevî 

gibi dost canlısı ve zarif olarak nitelendirilmekle beraber insanlığa iyi iş-

ler yapan, halkın her kesmine hizmet eden ve sohbeti güzel, dili selis bir 

kişi olarak nitelendirilmiştir.4 Muhyiddîn Mehmed; Hâce Hayreddîn ve 

Hüsâm Çelebi Emîr Hasan Çelebi gibi “musâhabeti lezîz” olarak tanıtılmış-

tır. “Lezîz” ile “mütelezzîz” kelimelerinin secili kullanımları da bu biyog-

rafilerde yine ortaklık teşkil etmektedir. Bu özellikler ayrıca ahlâkî ve ilmî 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 85a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 147a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 141b-142a.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 156b.
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bazı diğer hususiyetler belirtilerek işlenmiştir. Muhyiddîn Mehmed’in ilmî 

ve ahlâkî özellikleri şu şekilde verilmiştir: “Meẕkūruñ ‘ilm-i ‘Arabiyye’ye 

ve eḥādīẟ ü tefāsīrde ve uṣūl ü fürū‘da mahāret-i tāmmesi olup muṣāḥabeti 

leẕīẕ, ma‘ārifden müteleẕẕīẕ, ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, sebük-rūḥ, aḫlāḳ-ı ḥamīde ṣāḥibi 

olup bu cümle-i ma‘ārifinden mā-‘adā mālik-i ḥüsn-i ḥaṭ imişler”. Hâce 

Hayreddîn de Muhyiddîn Mehmemmed gibi “zarîfü’t-tab” olarak nitelen-

dirilmiştir. Muhyiddîn “maârifden mütelezzîz” olarak anılırken Hâce Hay-

reddîn “ilmden mütelezzîz” olarak tavsif edilmiştir.

Sohbet, dostluk, arkadaşlık bir dışa dönüklülük ortaya çıkarmış ve 

insanların etrafına toplanmalarına sebebiyet vermiştir. Molla Yegân’ın il-

miyye sınıfından olup kendi etrafındakilerle devamlı iletişim içinde olma-

sı “musâhabete lâik ve tab’-ı şerîflerine muvâfık kimesnelerle muâşeretde 

olup” şeklinde geçmektedir. Ayrıca Yegân, bu iletişimi çeşitli ziyafetlere de 

çevirmiştir.1 Hâce Efendi’nin etrafında hizmet ve ziyaret için birçok kişi 

toplanmıştır. Ancak buna rağmen Hâce Efendi “ekâbir” takımıyla değil, 

“zuafâ ve mesâkîn” ile arkadaşlık kurmuştur.2 Abdullâh Çelebi de Hâce 

Efendi’ye benzer bir şekilde fakirleri gözeten bir portre ile karşımıza çık-

maktadır. Biyografilerde çokça kullanılan “musâhabet” sözcüğünün ya-

nında “mücâleset” sözcüğü burada secili bir şekilde kullanılmıştır.3 Ali bin 

Yûsuf ’un genellikle konuşmaması ancak sultanlar hakkında bahis açıldığın-

da devamlı hikâyeler anlatması bahis edilmiştir. Latifeli, nükteli konuşup, 

eğlenceli hikâyeler anlatması “latîfe-gûy ve mutâyebâya mâ’il” sözcükleriyle 

aktarılmıştır. Deli Birâder’in lakabı da öne çıkarılarak şakacı bir kişi ol-

ması “bezle-gûy ve latîfe-senc” sözcükleriyle tasvir edilmiştir: “beẕle-gūy, 

laṭīfe-senc, tekellüfāt-ı ‘ādiyeyi külliyyen terk idüp cümle-i vaż‘ı lā-ubālī 

olmaġın dīvānelik ile mülaḳḳab idi.”

Hayreddîn el-Asgar’ın zahitlik özellikleri ile birlikte güzel sözlülüğü 

“lezîzü’s-sohbet” ve “nâdire-gûy” kelimeleri ile tasvir edilmiştir. “Nâdi-

re-gûy” nitelendirmesi, ayrıca şairlik özelliğini belirtmek için kullanılan bir 

tabirdir.4 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 34a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 139b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 162b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 158a.



75Mecma‘u’l-Eşrâf

Konuşma, yazma, sohbet etmek ve iletişim kurmak gibi hasletler ilim ile 

irtibatlı olarak da ele alınmıştır. Muhyiddîn el-Acemî’de “tahrîr” ve “takrîr” 

kelimeleri “nâfî” ve “vâsî” kelimeleri ile birlikte secili bir üslup gözetilerek 

ele alınmıştır. Dervîş Mehmed Efendi’nin konuşmasındaki zorluk ve dil tu-

tukluğuna değinilmiştir. Bu yoksunluklar “lüknet, sıklet, usret” kelimeleri 

ile belirtilmiştir. Bu sebeple Dervîş Mehmed Efendi imamete geçmemiştir.1

8. Kişinin Fünûn-ı Cüz’iyyeye Dair Yetenekleri

Belâgat, fesahat, güzel konuşma, güzel söyleme, açık ve anlaşılır bir şe-

kilde anlatma, güzel şiir söyleme, edebî yeteneklere sahip olma gibi hu-

susiyetler umumiyetle birlikte anılmıştır. Bazen bu özelliklere hoş sohbet 

olma gibi kişisel özellikler de eklenmiştir. “Melîhü’l-beyân, fasîhü’l-beyân, 

talîkü’l-lisân, suhan-senc, makbûlü’l-kelâm” gibi sözcükler sıklıkla kullanıl-

mıştır. Hâverî Efendi için şiir, inşâ, lugaz ve muamma olarak dört ayrı edebî 

alan belirtilmiştir. “Latîf eşâr” ve “muhayyel güftâr” nitelendirmeleriyle şiiri 

övülmüştür. Ayrıca eserlerinin ve şairliğinin meşhur olduğu belirtilmiş, şii-

rinden örnek verilmiş ve “elfâz-ı dürerbâr” nitelendirmesi yapılmıştır.2 Işık 

Kâsım’da bir önceki örnekte olduğu gibi bazı nitelendirmelerin yanında 

insanlarla iletişimine dair hasletleri sıralanmıştır. Başka bir şair olan İshâk 

Çelebi ile olan ilişkisi özellikle belirtilmiş ve bu iletişimden çıkan nüktelere 

dikkat çekilmiştir.3 İshâk Çelebi’de “fünûn-ı cüziyye” olarak nitelendirilen 

şiir ve inşâ fenleri “matbû, mansû ve makbûl” olarak nitelendirilmiştir: 

Cümle-i ‘ulūmda mahāret-i tāmmesi olup ‘aḳliyye vü naḳliyyede 

ve eḥādīẟ ü tefāsīrde fevḳa’t-ta‘bīr bī-naẓīr olup fünūn-ı cüz’iyyede 

ḫod küllī ḳudretleri olup faṣīḥü’l-lisān, melīḥü’l-beyān eş‘ār-ı leṭā-

fet-şi‘ārı, belāġat-diẟārı meşhūr-ı āfāḳ olup şi‘r ü inşāsı kemāliyle 

maṭbū‘ u maṣnū‘ u maḳbūl vāḳi‘ olmışdur.

 Mevlâ Sirâceddîn’in “fünûn-ı cüziyye” olarak nitelendirilen şiir, inşâ, 

nesir ve muamma alanlarındaki maharetleri çeşitli şekilde övülmekle be-

raber “belâgat, fesâhat, inşâ-yı mekâtib, kitâbet-i ahkâm, evâmir-i sultânî” 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 68a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 162b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 158b-159a.
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gibi hem edebiyatı, hem devlet yönetimi ile alâkalı yazışmalarını ilgilendi-

ren özellikleri “mânend-i hâce-i cihân” ve “mâlik-i memâlik-i irfân” olarak 

tavsif edilmiştir. Dâbbe Çelebi de Mevlânâ Sirâceddîn gibi şiir, inşâ, na-

zım, nesir ve muammâ alanlarında mahirdir. Buna ek olarak yine “fünûn-ı 

cüz’iyye”ye dâhil edilen tarihe ait disiplinlerdeki behresine dikkat çekilmiş-

tir. Bunlar “hızf-ı menâkıb-ı selef ve zabt-ı tevârih” şeklinde geçmektedir. 

Şâh Kâsım şiir ve inşâda “mâhir” olarak bilindiğinden Osmanlı tarihi yaz-

ması için padişahtan emir almıştır. Yazımı “rûşen tabîr ve zîbâ takrîr” olarak 

nitelendirilmiştir. Çeşitli nazım biçimlerindeki mahareti vurgulamak için 

Fikârî, Abdullâh Çelebi, Sayî başlıklarında “nazmun envâına kâdir” sözcük-

leri kullanılmıştır. Fikârî’nin Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde edebî ürün 

vermesi ayrıca “letâfet ve selâset” ile nitelenmiştir. Abdullâh Çelebi’nin yeni 

anlamlar üretmesi, orijinal ve güzel edebî yazıma sahip olması “ra’nâ ta-

sarruf ve bikr-i manâlar bulup” sözcükleriyle vurgulanmıştır. Sayî’nin şa-

irlikteki yeteneği cüzî-küllî tezatlığının edebî bir şekilde ortaya konması 

ile anlatılmıştır. Kullandığı mahlas belirtilmekle birlikte “tâhirü’l-lisân ve 

melîhü’l-beyân” nitelendirilmesi yapılmıştır.1 Nihânî de Sayî’ye benzer bir 

şekilde ancak daha sanatlı bir şekilde “melîhü’l-beyân” sıfatı ile tavsif edil-

miştir: “Şu‘arā-yı şīrīn-kelāmuñ melīḥü’l-beyānı Mevlānā Nihānī...” Ayrıca 

“suhan-dân, nâzik-beyân” sıfatlarının yanında Türkçe dilde “fesâhat-şiar” 

şiirler yazdığı söylenmiştir.

Latife, nükte, hikâye, ahlâkî menkabeler, öğüt verici anekdotlar gibi 

bazı edebî parçaları ihtiva eden ve “muhazarât” olarak tabir edilen faydalı 

bilgileri kaydedenler eserde yer yer zikredilmiştir. Hasan et-Tâliş’in tarih, 

büyüklerin sözleri ve muhazarâtı aklında tutması şu şekilde aktarılmıştır: 

“ġayrı tevārīḫden ve muḥāżarātdan ve ekābir kelimātından defter ü dīvāna 

sıġmaz yād-dāşta mālik imişler.” Şerîf Abdurrahîm’de de Tâliş gibi tevârih 

ve muhazarat birlikte anılmış bunun yanında Arapça kasidelerde “yed-i 

tûlâsı” olduğu söylenmiştir. Abdurrahmân Çelebi’nin iyi bir hatip olması, 

zâhirî ilimlerdeki derinliği ve edebî ilimlerdeki kudreti neticesinde bu ko-

nuları kolaylıkla nazmetmesi nakledilmiştir.2

1 Hâkî, Mecma‘, vr.161b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 129b.
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9. Çeşitli Sanat ve Zanaatla İlgili İfadelerin Ele Alınışı

Şairlik gibi uğraşların yanında çeşitli sanat ve zanaatlarla ilgilenen âlim 

ve mutasavvıflar da olmuştur. Bu meşgalelerin başında hat sanatı yer al-

maktadır. Alâeddîn Ali el-İsfahanî hem küllî hem cüzî disiplinlerde mahir 

biri olmasının yanında “zîbâ-nüvîs” olarak adlandırılmıştır. Nasûh et-Tûsî 

de “zîbâ-nüvîs” olarak adlandırılmakla beraber hafız olması da ilâveten be-

lirtilmiştir. Molla Hüsrev, Samsunluzâde, Abdu’lfettâh İbn Ahmed, Emîr 

Âlim, Şeyh Abdülmuttalib de “zîbâ-nüvîs” olarak nitelendirilmiştir. Alâed-

dîn el-Acemî hem “satır-nüvîslik” hem de hattın diğer alanlarında maharetli 

biri olarak tanıtılmıştır. Ayrıca Taşköprizâde’nin babasının bizzat gördüğü 

ve Alâeddîn el-Acemî’nin istinsah ettiği Keşşâf nüshası mahsûsen övülmüş-

tür ve hattı “rana” olarak nitelendirilmiştir.1 Abdülhay b. Abdülkerîm’in 

hattat olduğu tam olarak belirtilmemiş olup güzel yazıya sahip oluşu “zîbâ 

hatta mâlik kimesne” şeklinde bildirilmiştir.

10. İlmî Yetenekler, Yetkinlikler ve Öğreticilik Vasıfl arı

Çeşitli disiplinlerdeki vukufiyetin yanında bir âlimin öğreticilik özellik-

leri, ders vermedeki disiplini ve sürekliliği, çalışkanlığı gibi durumlar bazen 

tahkiyevî bir şekilde kimi zaman da birtakım kalıp ifadelerle anlatılmıştır. 

Biyografilerde bu kısımlar oldukça uzun bir hacim kaplayarak hem kişi-

nin karakterini betimlemekte hem de dönemin yaşayışını tasvir etmekte-

dir. Hayreddîn Hızır Paşa’nın dersten sonra bile binek hayvanının üzerinde 

bostanına giderken kitap okuyup ilimlerle meşgul olması şu şekilde tahkiye 

edilmiştir: “Mevlānā dā’imā ṭalebeye dersden ḫālī olmayup ba‘de tamā-

mi’d-ders merkebine binüp ferācesin öñine baġlayup kitābın üstine vaż‘ 

idüp müṭāla‘asın iderek bostānına gidermiş. Varup gelmede ḥāli bu minvāl 

üzre olup müṭāla‘adan ayrılmaz imiş.” Abdurrahmân Çelebi hem tasavvuf 

alanında hem de zâhirî ilimlerde oldukça mahir bir şekilde resmedilmiş-

tir. Mezkûr âlimin özellikle “bahs” konusundaki behresi oldukça övgüye 

mazhar olmuştur. Kimsenin Abdurrahmân Çelebi ile tartışmak istemedi-

ğini belirtmek için insanların onunla “mübâhese ve tekellüme” gücünün 

olmadığı vurgulanmıştır.2 Ali b. Yûsuf ’un ders yapmaktaki sürekliliği “dersi 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 43b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 129b.
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fevt itmemek” tabiri ile anlatılmıştır. Çalışkanlığı ve okumaya olan düşkün-

lüğünden dolayı yatağa yatmaması ve uykusu geldiğinde duvara dayanıp 

uyuması öğreticiliği ile birlikte anılmıştır.

Ehlice Muhyiddîn’de “müfîd-müstefîd” ve “müctemi-müntefi-müste-

mi” kelimeleriyle seci yapılarak öğreticiliği edebî bir şekilde tasvir edilmiş-

tir: “Meẕkūr, müderris-i müfīd, ṭalebe küllī müstefīd olup aḥyānen va‘ẓ u 

naṣīḥat idüp nās-ı bī-ḳıyās müctemi‘ olup müntefi‘ olup müstemi‘ olurlar 

imiş.” Yetîm Ali Çelebi’nin öğreticiliği, hocalık görevinde yaptığı fedakâr-

lıklar mansıbı terk etmesi ve zahit, tasavvufî yaşam şeklini anlatan ibare-

lerle birlikte verilmiştir. Ayrıca eksik kitapları da tamamlayıp ciltlettirmesi 

Yetîm Ali Çelebi portresinin öğreticiliğinin tamamlayıcı bir unsurunu oluş-

turmaktadır. İlyâs er-Rûmî’nin ilim yolunda zamanını boşa harcamaması 

“evkât, dakâ’ik, dakîkâ” sözcüklerinin birlikte kullanımı ile edebî bir şekilde 

verilmiştir: “Meẕkūr, cemī‘-i evḳātında daḳā’iḳ-ı ‘ilmiyye fikrinde daḳīḳa 

fevt itmeyüp ve...” Zamîrî biyografisinde yukarıdaki örneklerin aksine bir 

durum söz konusudur. “Selîm ve halîm” olarak nitelendirilen Zamîrî’nin 

ilimde ve öğretmede yetkin olmaması “fazlla çendân iştihârı yog” denilerek 

belirtilmiştir. Ayrıca bakşa bir âlim olan Müeyyedzâde’nin Zamîrî’yi med-

reseye müstehak görmemesi ve “derse dahi kâdir degüllerdir” demesi de 

biyografiye dâhil edilmiştir.1 

Medresede okutulan ilimlerin yanında ökült ilimleri de kapsayan “âcîbe 

ve garîbe” olarak nitelendirilen bazı ilimler de mevcuttur. Hızrî’nin mezkûr 

ilimlerdeki mahareti Fenârî ile karşılaştırılmıştır. Hızrî’nin öğrenme arzusu 

“şiddet-i taleb” terkibi ile vasıflandırılmış “a’lem ve efdal” sözcükleri ile bu 

ilimlerdeki derinliği övülmüştür: “cümle-i ‘ulūma kemāl-i maḥabbet idüp 

şiddet-i ṭaleble fünūn-ı ġarībe ve ‘ulūm-ı ‘acībeden fünūn-ı mā-lā-yuḥṣā 

taḥṣīl eyler. ‘Mevlānā Fenārī’den ṣoñra ‘ulūm-ı ġarībeye mālik bunlardan 

a‘lem ü efḍal vücūda gelmemişdür.’ diyü rivāyet iderler.” . 

Ulemâ sınıfının ilgilendikleri bilim dalları ile olan incelikli ilişkisi, mev-

zuları derinlikli ve delillendirerek işlemesi biyografilerde açıklanan unsur-

lardandır. Bu unsurlardan ikisi olan muhakkik ve müdekkik kelimeleri 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 114b-115a.
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tamlama ile kullanıldığında umumiyetle “âlim-i muhakkik, fâzıl-ı müdek-

kik” şeklinde geçmektedir. Bahâeddîn Haydar, Yûsuf Bâlî, Molla Hayreddîn, 

Abdülfettâh İbn Ahmed, Şemseddîn el-Kirmânî biyografileri bu kullanımla-

ra örnek gösterilebilir. Vizevî biyografisinde ise tam tersi şekilde “âlim-i mü-

dekkik, fâzıl-ı muhakkik” ifadesi bulunur. Bu ifadelerin ardından genellikle 

kişinin ilmine, mansıbına, öğreticiliğine dair bilgiler verilmiştir. 

Eserde dikkat çeken unsurlardan birisi ulemânın ilmî derinliği ile aynı 

bağlamda hayırseverliğinin zikredilmesidir. Ülkenin her köşesinde çok aktif 

bir şekilde işleyen vakıf teşkilatlarının finansmanına ve teşekkülüne yardım 

eden genellikle yüksek mansıp sahibi ulemâ zümresidir. Vakıf kurumları 

aynı zamanda âlimlerin yetişmesine katkı sağlayan yapılardır. Âlimler de 

devletin başına geçtiklerinde bu döngünün devam etmesi için çaba sarf et-

mişlerdir. 

Ma‘lûl, “âlim-i muhakkik, fâzıl-ı müdekkik” olarak nitelendirilmekle 

birlikte zenginliği ve hayır sahibi olması “mütemevvil, maldâr” sözcükleri 

ile belirtilmiş ve İstanbul’da yaptırdığı binalar zikredilmiştir. Şeyhî Çele-

bi’de ilminin derinliği ve “hayrâta mâil” olması aynı cümle içerisinde vur-

gulanmıştır. Masdar “hayrâta tâlib”, Şemseddîn Ahmed el-Yegân “muhib-

bü’l-hayrât ve mâil-i hasenât” olarak nitelendirilmiştir. 

Genellikle ilmin yüksekliğine vurgu yapılırken Şemseddîn Ahmed 

el-Yegân’ın ilmi “za’f üzre” şeklinde olumsuz bir niteleme ile verilmiştir. 

Cümlenin devamında ise “ammâ” denilerek cami ve medrese yaptırdığı söy-

lenmiştir. Başka bir deyişle ilmî yetkinlik ve hayırseverlik aynı bağlamda ele 

alınmıştır.1

11. Yöneticilik Yetenekleri ve Mansıp İle İlişkisi Açısından Âlim 

Bir âlimin kişiliği hakkında bilgi verilirken onun kimliğine de temas 

eden mansıp, devlet görevi gibi konular ehemmiyet arz etmektedir. Bu gö-

revlere olan meyli, düşkünlüğü veya bu görevlerdeki başarı ve yeteneğine 

yer yer değinilmiştir. 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 112b.
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Devlet görevinde olmak ve bürokratik görevlere meyletmek bir âlimi 

eser yazmadan alıkoyabilir. Magnisazâde’de bu durum şu cümlelerle akta-

rılmıştır: “Meẕkūruñ meyli dā’imā riyāsete ve dünyevī devlete olmaġın te’līf 

ü taṣnīf semtine mültefit olmamışlar.” Bu durumun tersi ise biyografilerde 

daha sık geçmektedir. Mansıbı zorla kabul etmek, tasavvuf yoluna girip 

devlet görevini bırakmak, büyüklerinin vasiyeti üzerine devlet görevine 

meyletmemek gibi durumlar genellikle tahkiyevî bir şekilde aktarılmıştır. 

Taşköprizâde’nin devlet görevindeki başarısı övülmekle beraber tasavvufa 

olan meyli de zikredilmiştir. Bunların ardından devlet görevini kendi iste-

yerek değil, zorla kabul etmesi vurgulanmıştır.1 Başka bir başlık altında ise 

kimin ısrarı ile Taşköprizâde’nin devlet görevini kabul ettiği açığa çıkmak-

tadır. Muhyiddîn Mehmed b. Kocevî ile Taşköprizâde’nin arkadaşlığı ve 

birbirlerine duydukları muhabbet neticesinde Taşköprizâde kadılığı kabul 

etmiştir.2 Devlet görevini istememek, devlet görevinden kaçmak da bir kı-

sım biyografilerde yer almaktadır. Hatîbzâde’nin ilme meylinin daha fazla 

olması ve devlet görevlerinin gözünde bir değer görmemesi “devlet-i dünyâ 

çeşmi katında zerre degül” denilerek açıklanmıştır.

 Kişinin devlet işlerindeki maharetini göstermek amacı ile “kazâ, imzâ, 

rüsûm, hükûmet, umûr, adl, hükm, icrâ” gibi kelimeler çeşitli sıfatlarla ni-

telendirilerek kullanılmıştır. Molla Yegân’da “kılı kırk yarmak” ve “hakkı 

bâtıldan seçmek” deyimleri ile hukuku yapmadaki mahareti vurgulanmıştır. 

Zeynüddîn b. Mehmed’in “umûr-ı kazâda” “marzıyyü’s-sîre” ve “mahmû-

dü’t-tarîka” olması zekâ ve genel ahlâk özellikleri ile birlikte ele alınmıştır. 

“Kazâ” ve “imzâ” kelimelerinin secili kullanımı Kirmâstîzâde, Bedreddîn 

Mahmûd bin Abdullâh, Sa‘dî Çelebi’de göze çarpmaktadır. Kirmâstîzâ-

de’de ayrıca kadılık mesleğinin bir gereği olarak şeriati iyi uygulaması ve 

husumetleri çözmesi mezkûr hasletlere eklenmiştir. Bedreddîn Mahmûd 

bin Abdullâh biyografisinde bu özellikler ile vasıflanmış olması ve şöhret 

kazanması zikredilmiştir. Sa‘dî Çelebi’de genel ahlâk özellikleri, çevresiyle 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 152b-153a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 131a.
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ve toplumla olan ilişkileri, din ve ilim ile olan münasebeti, vaktini zayi 

etmemesi gibi özellikler belirtilmiştir. “Adâlet” ve “istikâmet” sözcükleri 

devlet görevini iyi ifa etmeyi gösteren kelimeler olarak yer almaktadır.1 Sûfî 

Ali Çelebi’nin fetva görevinde iken zor işleri titizlikle ve kolaylıkla çözme-

sinin yanında meselelere vukûfiyeti ele alınmıştır. Çivizâde’nin genel ahlâk 

özellikleri ve hadis, tefsir, usûl, fürû gibi ilimlerdeki behresi belirtilmiştir. 

“İcarâ-yı şerâyi-i resûl” ve “seyf-i meslûl” terkipleri ile seci yapılmış ve şeri-

atı uygulamadaki mahareti vurgulanmıştır. Molla Yegân’da geçen “kılı kırk 

yarmak” deyimi bu başlık altında da vardır.

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 139b-140a.
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C. FİZİKSEL GÖRÜNÜM VE HASTALIKLARA DAİR BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

Biyografilerdeki ulemâ ve mutasavvıfların giyim kuşamına, fiziksel gö-

rünüşlerine ve hastalıklarına dair bazı bilgiler verilmiş ve tasvirler yapılmış-

tır. Bu değerlendirmeler kişilik özellikleri, eser özellikleri veya kimlik bil-

gilerine nispetle daha az yer tutmaktadır. Tercümedeki hastalıklar, fiziksel 

hususiyetlere nispetle daha geniş bir yer tutmaktadır. Bu tip bilgiler âlim 

veya şeyhe dair önemli biyografik bilgiler içerdiğinden daha çok anılmıştır. 

Meselâ hekim olan bir şahsın hekimlikteki maharetini göstermek amacı 

ile hastalığa dair bilgiler verilmiş ve hekimin onu nasıl bir ustalıkla iyileş-

tirdiği tasvir edilmiştir. Bazen bu minvaldeki hikâyeler hekim ile padişah 

arasındaki ilişkiyi de içine alır. Hekîm Hâcı biyografisinde Hâcı’nın, Sultan 

Bayezid’in “veca-i azîm” olan ağrılarını geçirmesi üzerine padişahın kendini 

tutamayıp Hekîm’i zorla çekerek elini öpmesi şu şekilde anlatılır: 

Mervīdür ki Sulṭān Bāyezīd’e veca‘-i ‘aẓīm ‘ārıż olup eṭıbbā dür-

lü dürlü mu‘ālece iderler. Müfīd olmaz. Meẕkūrı da‘vet idüp vāḳi‘ 

olan veca‘ ne mertebe idügin aṣlıyla bildürmiş. Meẕkūr, “Mercimek 

miḳdārı nesne virüp yutmaḳ gereksiz.” dir. Pes yutduḳda ol ān veca‘ 

sākin olup pādşāhuñ nihād-i pāklarine feraḥ virür. Sulṭān Bāyezīd 

cebren çeküp ẕevḳinden ve ḥaẓẓından meẕkūruñ elin öpdi diyü ri-

vāyet iderler. 

Hekîm Ya‘kûb’da iki ayrı hasta ve hastalığı iyileştirmesi anlatılır. Ayrı-

ca bu hastalıklardan birinde yaptığı ilaç, koyduğu teşhis, ilacın özgünlü-

ğünden de bahsedilmiştir. İlk anlatılan hastada zamanın doktorlarının ilaç 

bulmada başarısız olduğu ve literatürde açıklıkla bilinmeyen bir hastalığı 

tedavi etmesi tahkiye edilir. İkinci örnekte ise İstanbul’daki hiçbir hekimin 

ilaç bulamadığı bir hastalığa ilaç bulması, onu iyileştirmesi, diğer hekim-

lerin bunu nasıl yaptığını sorması üzerine Ya‘kûb’un teşhis, ilaç ve tesirini 

açıklaması rivayet edilir.1 İbn ez-Zehebî biyografisinde hazakat yani tıp bi-

liminde maharetli olma durumu şu cümle ile anlatılmıştır: “Bir kimesnenüñ 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 96b-97a.
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mecrā-yı bevlinde laḥm zā’id ḥāṣıl olup eṭıbbā cümleten ḳaṭ‘ buyurup an-

lara geldükde bir cüz’ī ‘ilācla ḫalāṣ iderler.”

Müellifin yüz yüze görüştüğü kişilerden devşirdiği bilgiler eserin gene-

linde yer almaktadır. Bunlar arasında, fiziksel görünüm ve hastalığa dair 

bilgiler de mevcuttur. Hekîm Sinâneddîn Yûsuf biyografisinde Taşköprizâ-

de’nin yüz yaşını aşmış olan Hekîm Yûsuf ’u ziyaret etmesi ve bu ziyarette 

yaptığı gözlemler aktarılmıştır. Mütercim, müelliften birçok yerde yaptığı 

gibi ondan “Câm’iü’l-menâkıb” diye bahsetmiştir. Fiziksel arızalarına ve yüz 

veya yüz iki yaşında olmasına rağmen Sinâneddîn Yûsuf ’un hâlâ sorulara 

doyurucu cevaplar vermesi diyaloglar yardımı ve müellifin iç konuşması 

üzerinden anlatılmıştır: 

Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki müddet-i ‘ömrlerinden ṣordum. 

Yā yüzdür yāḫūd iki yıl ziyādedür diyü cevāb virdi. Henūz ol ḥālde 

tamām-ı ‘aḳlı kemālde olup ancaḳ iki ellerinde ra‘şe var idi. Aṣlın-

dan su’āl itdüm. Ża‘f-ı dimāġumdandur didiler. Lākin ‘aḳl u idrāki 

tamām-ı ḳuvvetde iken bu maḳūle cevāblar ne ta‘accüb itdüm.

Hastalık ve arızaların kimisi mizahî unsurlara konu olarak da anılmış-

tır. Hikâyede, Şeyhî Çelebi, gözünden rahatsızlanmış ve âmâ bir satıcıdan 

gözleri için bir çeşit sürme almıştır. Göz için ilaç satan birinin âmâ olması 

ironik bir durumdur. Bu durum üzerinden Şeyhî Çelebi bir latife yapmıştır. 

Ayrıca âmâların bu tipte bir meslek edinmiş olması da döneme ait ilginç 

sosyo ekonomik bilgiler sunmaktadır.1

Genel olarak bakıldığında Şakâ’ik, sadece söz konusu biyografi sahipleri 

hakkında malumat vermeyi amaçlamaz. Eserin bir amacı da okuyana nasi-

hat vermek ve ibretlik hikâyeleri nakletmektir. Zaman zaman bu hikâyeler 

hastalıklarla da ilişkilendirilmiştir. Sa‘dullâh bin Akşemseddîn biyografisin-

de bir vasiyet üzere bazı mansıplardan uzak durulmaması, vasiyete karşı 

gelinmesi kişiyi kötürüm yapmış ve bu hâlden kurtulmak mümkün olma-

mıştır. Hikâyede kişinin de bunun bilincinde olup dile getirmesi özellikle 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 17a.
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vurgulanmıştır.1 Alâeddîn Ali el-Amâsî biyografisinde benzer bir şekilde 

vasiyet tutulmamış, beddua üzerine körlük ve ölüm meydana gelmiştir.2 

Yukarıdaki iki örneğe benzer bir örnek Şeyh Rüstem Halîfe’de mevcuttur. 

Bu örnekte Hızır’ın geldiği ve Felak ve Nâs surelerini okumasını söylediği 

ve tüm bunların neticesinde “remed” rahatsızlığından Şeyh Rüstem’in âzâ-

de olduğu rivayet edilmiştir.3 Bazı arıza ve hastalıklar zikredilirken mansıp 

ve emeklilik gibi görevlerle ilişkilendirilmiştir. Ma‘lûl biyografisinde bu 

durumun tipik bir örneği bulunur. Ayrıca söz konusu şahsın Ma‘lûl ismi-

ni alması da kazaskerken malulen emekli olmasına binâendir.4 Muhyid-

dîn Mehmed müderris iken, Yâr Ali kadı iken aynı akıbeti yaşamışlardır. 

Muzafferüddîn Ali eş-Şîrâzî de Yâr Ali gibi bir göz hastalığı olan “remed” 

hastalığına tutulmuş ve hocalığı bırakarak emekliliğe ayrılmıştır. Nûreddîn 

el-Cemâlî’nin ise mazuliyet sonrası aklî melekelerinde bozulma oluşmuş ve 

bunun üzerine on beş gün içerisinde vefat etmiştir.5

Hastalıklara ilişkin son grup örnek ölümle ilişki kurularak anlatılanlar-

dır. Seyyid İbrâhim ömrünün sonuna doğru âmâ olup bir gözü iyileşmiş 

ardından vefat etmiştir. Şemseddîn Ahmed el-Yegân da ömrünün ahirinde 

kötürüm olmuş fakat iyileşemeden ölmüştür. Fahreddîn bin İsrâil’in akıl 

ve diline arıza gelmiş iyileşememiş ve vefat etmiştir. Nihânî’nin vefat ve 

hastalık hikâyesinde bir pişmanlık vurgusu vardır. Hac görevini ifa edip 

Anadolu’ya dönerken hastalanmış gafletle geçen ömrü için oldukça üzül-

müş ve bu hâlde iken vefat etmiştir. Hastalığa maruz kalmaya ve iyileşmeye 

dair olan kelimeler “marîz olmak, i’tikâl târî olmak, ifâkat müyesser olma-

mak, kötürüm olmak, ma’rûz olmak, kâbil-i ilâc olmamak, halâs olmak/

itmek, ma’lûl olmak, ârız olmak, remed-dîde olmak, nıkrîse ibtilâ olmak” 

gibi çoğu metinde birkaç defa geçmiş ifadelerdir. Biyografilerdeki yaşa dair 

bilgiler ile fiziksel özellikler arasında zaman zaman ilişkiler kurulmuştur. 

Özellikle yaşı fazla olan meşayih ve ulemânın ilerleyen yaşına rağmen sahip 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 85b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 108b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 118b-119a.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 150b.

5 Hâkî, Mecma‘, vr. 159a-159b.
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olduğu fiziksel hususiyetleri, söz aralarında vurgulanmıştır. Ahî Çelebi’nin 

doksan altı yaşına rağmen dişlerinin hepsinin sağlam olması ve Abdülmu-

ti’nin yüz yirmi yaşına rağmen sakalında hiç beyaz olmaması bunlara örnek 

gösterilebilir. Mezkûr örneklerde fiziksel özellikler açıkça beyan edilmek 

maksadı ile biyografi metnine dâhil edilmiştir. Kimi yerlerde de bir hikâye 

anlatılırken tasvir yapılmış ve bu resim içerisinde fiziksel özellik zikredil-

miştir. Alâeddîn Ali el-Arabî biyografisinde sinematografik bir sahne olarak 

bu durum şöyle verilmiştir: “Meger muṣannif-i pīr-i nā-tüvān yüz yigirmi 

yaşına irmiş. Ḳaşları uzayup mübārek gözlerin örtmiş. İki eliyle ḳaşların 

gözi üzerinden giderüp Seyyid’e naẓar ider...”

Giyim kuşama dair bilgiler; dervişâne yaşayışı, tevazuyu göstermek ama-

cı ile özellikle zikredilmiştir. Dervîş Mehmed Efendi’de gündelik yaşayış ve 

giyiniş tarzı aynı cümlede zikredilmiştir.1 Molla Musannifek ulemâ sınıfın-

dan olmasıyla birlikte tarikat yolunu da seçmiş ve bu durum giyimine yan-

sımıştır.2 Molla Hüsrev biyografisinde de aynı sâikler ile giyim kuşam tasvir 

edilmiştir. Ancak bunlara ek olarak uzun boylu ve sakallı oluşu gibi fiziksel 

özellikler de zikredilmiştir.3 Hasan Çelebi biyografisinde “siyâb-ı hakîre ve 

imâme-i sagîre” terkipleri Molla Hüsrev biyografisindeki gibi aynen tekrar-

lanmıştır. Şemle ve abâ giymesi de Dervîş Mehmed ve Musannifek biyog-

rafilerindeki gibi zikredilmiştir.4

Yüze dair veya genel fiziksel özelliğe dair belirlenimler az sayıdadır. Mus-

lihuddîn Mustafa’da bu tür belirlenimler bilginin vefatı ve defnedilmesi 

üzerinden verilmiştir: “Meẕkūrda cesāmet ol mertebe imiş ki degme at gö-

türmeyüp vefātında sekiz nefer kimesne götürmekde ‘āciz olmışlar.” Ancak 

doğrudan fiziksel özelliklerin verilip sıralandığı da olmuştur. Kestellî başlığı 

altında birkaç fiziksel özellik belirtilmiştir. Bu özelliklerden birisi olan göz 

renginin belirtilmiş olması diğer biyografilerde rastlanmayan bir durum-

dur: “Meẕkūr, uzun boylu, naḥīfü’l-beden, aṣferü’l-levn, ezraḳü’l-‘ayneyn, 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 67b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 67a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 46b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 73b.
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mütemevvil ü māldār kimesne olup İstanbul’da cāmi‘ ve medrese daḫı binā 

itmişlerdür.” Fiziksel özelliklerle birlikte mizaç ve insan tabiatına dair hu-

susiyetler kimi zaman birlikte anılır. Hacı Hasanzâde’de “Meẕkūr, uzun 

boylu, ‘aẓīmü’l-liḥye, ḫandān-rūy, ḫoş ḫūy, kerīmü’ṭ-ṭab‘, ḥalīmü’n-nefs ki-

mesne imişler.” Şebüsterî’de “Meẕkūr, ṭavīlü’l-ḳadd, ‘ārī ‘ani’l-ḥıḳd ve’l-ḥa-

sed, kerīmü’ş-şān cüvān olup ‘unfuvān-ı şebābda fevt olmışlar.” gibi bilgiler 

mevcuttur. Yahyâ Şirvânî’de güzellik vurgusu sahib-i hüsn ü cemâl terkibi 

ile vurgulanmıştır. Kocevî biyografisinde şeyhin güzelliği nûr ile ilişkilendi-

rilmiş ve tasvir edilmiştir.
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D. ESERLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

1. Eserler Hakkında Genel Değerlendirmeler ve Zaman 
Belirlenimleri

Şakâ’ik, dönemin âlimlerinin, bürokratlarının, sûfîlerinin hâl tercüme-

lerini ihtiva ettiği için ve bu topluluklar dönemin entelektüel kesimini teş-

kil ettiğinden edebiyattan tıbba, astronomiden kelâma kadar hemen hemen 

her dalda eserler zikredilmiş, takdim edilmiş ve bazen daha da detaya girile-

rek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Kimi zaman bu takdimler yalnızca 

eserin ismi, genel bir sıfatla nitelendirilerek yapılmıştır. Bazen de Dâvûd 

el-Kayserî örneğinde görüleceği üzre eser ve müellifin hayatı hakkında za-

mansal ilişki kurulmuştur. Bununla yetinilmeyip mezkûr eserin gelenek ile 

hangi eserle irtibatta olduğu, ne şekilde geliştirildiği, eser bakımından âli-

min ilminin genişliği birlikte göz önünde bulundurularak verilmiştir.1 Eser 

tanıtımları kimi meşhur âlimlerde “zamana” dair bilgilerinin zikredilmesi 

ile gerçekleşmiştir. Zaman bilgileri verilirken yıl bilgisinin yanında âlimin 

eseri telif ettiğinde kaç yaşında olduğu da bazen belirtilmiştir. Molla Mu-

sannifek erken yaşta eser telif etmeye başlamış, hayatına çokça eser sığdır-

mış ve bu eser üretimi bir süreklilik arz etmiştir. Musannifek biyografisi, 

yukarıda resmedilen eser takdiminin en tipik örneğini teşkil etmektedir. 

Eser ismi, bazen eserin konusu, eserin telif edildiği tarih, müellefin yaşı 

birlikte anılır.2 Yine Musannifek örneğinde eserin kimin için yazıldığı ve 

hangi vesile ile kaleme alındığı ve eserin dilinden de bahsedilmiştir. Kitabın 

mutasavvıflar için yazıldığını işaret etmek için mütercim “ehl-i irfân içün” 

sözcüklerini kullanmıştır. Mesâbih adlı kitabı yazmasının nedeni de pey-

gamberi rüyalarında görmesidir. Farsça yazdığı iki kitap da “lisân-ı Fürs” 

ifadeleriyle ayrıca belirtilmiştir.

2. Âlim ve Eser Üretkenliği

Üretkenlik, çalışkanlık, ilmî disiplin kişi özellikleri kapsamında ele 

alınabilecek hususiyetlerdir. Bu üretim direkt olarak âlimlerin telifleri ile 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 4b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 66b.
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münasebetli olduğundan ve birtakım değerlendirmeleri ihtiva ettiğinden 

ötürü eserler ile ilgili başlık altında değerlendirilebilir. Ulemânın bir kısmı-

nın üretkenliği biyografilerde anılmış ve bunun üzerine değerlendirmeler 

yapılmıştır. Muyiddîn el-Kâfiyeci’nin çok eser yazmış olması, hayat hikâye-

sinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bunun yanında Kâfiyeci, kendi 

eserleri hakkında görüş serdetmiş, Şakâ’ik müellifi de bunu kayda almıştır. 

Kâfiyeci o kadar çok eser yazmıştır ki eserlerinin ismini dahi bilmemekte-

dir. Kâfiyeci, bazı ilmî disiplinlerin kendi icadı olduğunu söylemiştir. Kâ-

fiyeci’nin iddiası ve eserlerinin zikredilmesi aynı bağlam içerisinde tercü-

mede işlenmiştir.1 Mahmûd el-Muğlavî’nin zâhirî ilimlerde kudreti olduğu 

belirtilmiş şerh, hâşiye, telif türü eserleri zikredilmiştir. Eserlerin çokluğu 

konusunda ise “bundan mâ’adâ i’tikâddan bîrûn resa’ili var imiş” ibaresi 

eklenmiştir.

Mehmed Şâh el-Kazvînî’nin eserlerinin çokluğu “musannifât-ı kesîre” 

tamlamasıyla ve “gayr-i meşhûr resâ’ili bî-haddür” ifadeleriyle nitelendiril-

miştir. Tefsir, kelâm, mantık, dil, tıp gibi eserlerin yanında tercüme faali-

yetinde bulunmuştur. İsagoci olarak anılan meşhur mantık eseri “makâle” 

olarak isimlendirilmiştir. Kara Kemâl’de “tesânif-i kesîre” tamlaması ile eser 

çokluğu nitelendirilmiştir. Bunlardan başka risâlelerinin de olduğunun ri-

vayeti verilmiş ancak bunların görülmediği de söylenmiştir. Buradaki ibare-

lere bakılarak, varlığı tecrübe edilmiş risâlelerin Şakâ’ik’a mahsusen alındığı 

çıkarımı yapılabilir.

Kemâlpaşazâde, döneminin meşhur bir âlimi olması sebebiyle biyog-

rafisinde secili bir anlatım seçilmiştir. Bunun yanında yüz otuz adet risale 

telif ettiği ve bunların beyaza çıktığı yani müsvedde hâlinde kalmayıp dü-

zenlenip istinsah edildiği söylenmiştir. Sayının verilmesi eserlerin çokluğu 

açısından mühimdir. Ayrıca bu risaleler, döneminde kabul edilen ve kay-

bolmaya yüz tutmamış, cârî olan eserlerdir. “Makbûl ve mütedâvil” sözcük-

leri eserlerin şöhretini ve ilmî çevrelerde olan dolaşımını göstermektedir. 

Musannifek son derece süratli bir müellif olmasının yanında ders verme-

yi bırakmayan bir hoca olarak da nitelendirilmiştir. Eser telif etmek, ders 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 29a-29b.
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vermek, idarî görevlerde bulunmak, tasavvuf yoluna gitmek hayat hikâye-

lerinde bir seçim olarak gösterilmiştir. İnsanlar bunlar arasında bir tercih 

yapıp diğerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Musannifek’in her ikisini 

birlikte başarması bu sebeplerden ötürü özellikle anlatılmıştır. Ayrıca Mu-

sannifek’in eser telif etmesi ders anlatması ile iç içe girmiş iki eylemdir. Ta-

lebelerinden gelen zor meseleleri yazarak çözüme kavuşturması bu durumu 

gösterir niteliktedir.1

3. Şerh, Hâşiye ve Talikler Hakkında Değerlendirmeler

Şakâ’ik, ağırlıklı olarak ulemâ sınıfının hâl tercümesini vermiştir ve Os-

manlı ulemâsı da birçok şerh-hâşiye türü eser yazmıştır. Bu sebeple eser 

genelinde şerhlere dair çok miktarda değerlendirme bulunmaktadır. “Latîf ” 

sıfatı şerhleri nitelemek için en çok kullanılan sıfatlardan birisidir.

Bir değerlendirme veya sıfat olmaksızın sadece şerh isminin yazılmasına 

da eserde sıkça rastlanmaktadır. Bunların ismi söylenirken kimi zaman han-

gi ilmî disiplinin altında olduğu da beraberinde zikredilmiştir. Kara Hâ-

ce’de usûl ve fürû kelimeleri ile fıkıhın iki temel kolu hakkında eser tahrir 

edildiği belirtilmektedir. Hasan Paşa’da Merâh adlı eserin hangi ilme ait 

olduğu söylenmezken İftitâh adlı şerhin hangi eserin şerhi olduğu ve hangi 

bilime ait olduğu belirtilmiştir. Ali bin Yûsuf örneğinde işlerinin çokluğu 

sebebiyle fazlaca eser kaleme alamaması, eserlerinin takdimi ile birlikte aynı 

bağlamda ele alınmıştır. Tablbâzî’nin kişilik özellikleri sıralanırken “müfî-

dü’t-tahrîr” tamlaması kullanılmış ve hangi kitaba şerh yazdığı belirtilmiştir.

Şerhlerin adları anılırken ek bilgilerin verildiği de olmuştur. Şerefeddîn 

İbn Kemâl’de bir usûl metni olan Menâr’a şerh yapması, müsvedde hâlinde 

kalıp cârî bir hâle gelmemesi haber verilmiştir. Kara Sinân’ın yazdığı iki şer-

he dair bilgilerle birlikte talikatına ilişkin rivayet de verilmiştir. Muhyiddîn 

el-Kocevî’de yazılan şerhin yanında yaptığı telife dair maksadının ne olduğu 

ve eserleri inceleyenlerin görüşü birlikte verilmiştir: “Taṣdīḳāt’a şerḥ yazup 

ve ba‘żı mevādd-ı müşkile sühūletin murād idinüp risālāt taḥrīr idüp müṭā-

la‘a idenler ṭabī‘atına şehādet-i tāmme itmişler.”

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 67a.
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Şerhler de diğer eserler gibi hem umumî hem de hususî değerlendirme-

lere tâbi olmuştur. Mîrim Çelebi’nin biyografisi içerisinde “latîf ” sıfatı ile 

bir şerh nitelenmiş, bir diğer şerh hakkında bilgi verilirken de yalnızca şer-

hin ismi zikredilmiştir. Ayrıca ilim çevrelerinin mezkûr eserler hakkındaki 

görüşü genel bir ifade ile “makbûl ve müstahsen” olarak sıfatlandırılmıştır.1 

Şerhlerin isimleri ile yazılış tarihlerinin birlikte anılması tercümede yer alan 

hususlardandır. Örneğin Kadızâde-i Rûmî’de yazım tarihi, hangi bilime ait 

olduğu, hangi esere şerh yapıldığı birlikte tahrir edilmiştir. Bununla birlikte 

aynı bağlamda yaptığı yolculuk da böylece eser telif tarihi ile ilişkilenmiş ve 

zaman belirlenimine gidilmiştir. Teftazânî gibi dönemin en büyük âlimle-

rinden biri için zaman belirlenimleri gün derecesine kadar dakikleşmiş ve 

zaman ile birlikte telif edilen yer de verilmiştir.2 

“Latîf ” sıfatı ile birlikte “rûşen” sıfatı şerhleri nitelendirmede sıkça kul-

lanılmıştır. Firişte Oğlı’da bir şerh “latîf ” bir şerh “latîf ü rûşen” olarak ni-

telendirilmiştir. Ayrıca ulemâ arasında kabul gören bir eser olduğu, sayısız 

fayda topladığı, doğuda ve batıda eşsiz olduğu gibi şerhe ait birçok değer-

lendirme birlikte bulunur. Firişte Oğlı’nın Menâr ismindeki fıkıh usûlüne 

ait eseri, yapılan şerhler arasında en değerlisi olarak görülmüştür. Bunun 

yanında Firişte Oğlı’nın tasavvufa dair eser yazması ve Taşköprizâde’nin 

bu eseri mütaala etmesi ve bu disiplinde dahi behresinin olması konu edi-

nilmiştir. Bahâeddîn Haydar biyografisinde bir şerh “latîf ü rûşen” olarak 

nitelendirilirken aynı müellifin bir diğer şerhi “vâzıh u lâ’ih” olarak nitelen-

dirilmiştir. Bahâeddîn’in şerhleri tanıtılırken sadece sıfatlar kullanılmamış, 

şerhlerin kurucu metin, şerh ve hâşiye bağlamındaki ilişkisine de değinil-

miştir.3 Ubeydullâh bin Ya’kûb el-Fenârî’de yine aynı iki sıfat mevcuttur. 

Burada bir kıyaslamaya da gidilmiş ve diğer Kasîde-i Bürde’ye nispetle “latîf 

ü rûşen ve zîbâ vü müstahsen” olarak tanımlanmıştır.

Muhsin el-Kayserî fıkha dair “latîf ” eserler vermiştir. Ferâiz konu-

sunu önce şiir şekliyle yazmış ve sonra da kendi şiirini şerh etmiştir. Ko-

nuları nazma çekmedeki kuvveti “rüsûh” kelimesi ile belirtilmiştir. Bir 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 113a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 26a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 27a.
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önceki örneğe benzer şekilde yazdığı şiir ise “zîbâ” olarak sıfatlandırılmıştır. 

Aruz konusunda da yazdığı şerh secili bir üslupla tasvir edilmiştir. Molla 

Câmî’nin yaptığı şerh, “latîf ve bî-bedel” olarak vasıflandırılmıştır. Ayrıca 

nahiv ilmine dair yaptığı şerh eskilerin muhtasar ve müfid dediği şekilde 

özlü ve faydalıdır. Nahiv ilmine olan katkısı ve esere yaptığı ilâveler özel-

likle belirtilmiştir. Eserin kendi alanındaki özgünlüğü ise “tasarrufât-ı fâ’i-

ka” tamlamasıyla vurgulanmıştır. Şir’a Şârihi’nin yaptığı şerhlere hem övgü 

hem eleştiri yapılmıştır. Şârih, yaptığı şerh sebebiyle dönemin sultanı ile 

yakınlık kurmuş ve bu vesile ile bir lakap da almıştır. Yaptığı bir şerh “rûşen 

ve vâzıh” olarak adlandırılırken Farsçaya hâkimiyeti çok olmaması sebe-

biyle şârihin yaptığı Gülistân şerhi kimi zor meseleleri açıklamada yetersiz 

kalmıştır. Şir’atü’l-İslâm’ın faydalı oluşu “fevâ’id-i celîle ve nefâ’is-i cemîle” 

sözcükleri ile sunulmuştur.

Şerhler nitelendirilirken bazen ses tekrarları yapılmış, secili bir anlatım 

ile edebî bir üslup tercih edilmiştir. Şebüsterî’nin yaptığı şerhin “kâfî ve 

sâfî” olarak nitelendirilmesi, Kâfiye adlı esere yapılmış olmasındandır. Kâ-

fiye kelimesinden yola çıkılarak ses benzerliğinden yararlanılmış ve şerhin 

yeterli, temiz, başka bir şeye ihtiyaç bırakmayan hususiyetleri hâiz olduğu 

dile getirilmiştir.1 

Şerhlerin ilim camiası içerisinde tanınması, kabul görmesi, âlimler 

arasında yaygın olması mezkûr eserlerin değerinin yüksekliğini belirleyen 

ifadelerdir. Muhyiddîn Mehmed bin el-Mevlâ Fâzıl Bahâeddîn’in Fıkh-ı 
Ekber şerhinin tasavvufî konulardaki genişliği mahsusen vurgulanmıştır ve 

diğer eserlerinin yaygın oluşu “beyne’l-ahâli” terkibi kullanılarak dile geti-

rilmiştir. Şerhlere ait daha özel ve kapsamlı değerlendirmeler de mevcuttur. 

Müellif, kimi değerlendirmelerini ortaya koyarken bir kitabı gördüğünü, 

okuduğunu, mütaala ettiğini söylemiştir. Bazen de başkalarından dinleyip 

duyduklarını veya kendi gibi ulemâ sınıfından olan babasından duydukları-

nı nakleder. Örneğin Kara Hâce’nin şerhinin birçok zorluğu hallettiğini ve 

iki ciltte bu kitabı görüp çokça faydalandığını dile getirir. Ayrıca eserin telif 

edildiği medrese hakkında da bilgiyi aktarır. Yukarıda Taşköprizâde’nin eser 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 143b.
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hakkındaki tecrübesini paylaşmasına benzer olarak kitap okuma ve okutma 

ilişkisi de çeşitli şekillerde aktarılmıştır. Bu ders halkasının geriye doğru sil-

sile hâlinde gittiği de olur ki bu zincir bazen eseri telif edene kadar uzar. Bu 

silsile zikredilirken bu kitabı okuyanların veya okutanların şerh hakkında 

yaptığı ilmî değerlendirmelere yer verilmiştir. Kadızâde-i Rûmî’de bunun 

güzel bir örneği yer almaktadır.1

Cemâleddîn Muhammed el-Aksarâyî biyografisinde şerh hakkında 

eserin geneline nispetle ayrıntılı değerlendirmeler bulunur. Şerh hakkın-

da olumsuz bir teşbih olarak sığır eti üzerindeki karasinek benzetmesi ya-

pılmıştır. Bunun yanında bu benzetmenin nedenleri de dönemin mevcut 

olan rivayetleri verilerek tartışılmıştır.2 Bir tıp eseri hakkında ise eserin ge-

nelindeki sıfatlardan farklı olarak -tıp eseri olması hasebiyle- “ilmiyle şifâ 

derd-i derûna devâ” ifadeleri ile nitelendirme yapılmıştır. Aynı metindeki 

diğer değerlendirmeler önceki örneklerde gördüğümüz “vâzıh, zîbâ, letâ’if, 

nefâ’is” gibi kelimelerle yapılmıştır. Muhyiddîn Mehmed b. Kocevî’de “rû-

şen” sıfatı kullanılmakla beraber bu sıfata mutabık olarak “envâr-ı maânî” 

ve “münevver” kelimeleri de kullanılarak tenasüpten faydalanılmıştır. Ha-

san et-Tâliş’te şerh “latîf ” sıfatıyla anılmış, yazdığı risâleler bî-bedel ve zor 

konuları halleden eserler olarak görülmüştür.

 Bazen yazılan bir eser bir âlimin hayatını baştan sona değiştirmiş ve 

yaşamına olumsuz etki edecek sonuçlar meydana getirmiştir. Şeyh Bedred-

dîn’in eserlerinde şeriata muhalif unsurlar olması onun hapsine sebep ol-

muş ve hapiste iken dahi mezkûr âlim, eser şerhi faaliyetinde bulunmuştur.3

Şerhlerin neden kaleme alındığı sorusu da hâlâ güncelliğini koruyan bir 

sorudur. Tercümede bu mevzuya ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Ayasulug 

Çelebisi ve Şerîf Abdurrahîm, şerhlerinde kuvvetli itirazlar kaleme almış-

lardır. Her iki biyografide itirazlar değişik birleşimlerle “kavî” sıfatı kulla-

nılarak değerlendirilmiştir. Ayasulug Çelebisi’ndeki bu itirazların okuyanı 

şaşkına çevirecek bir biçimde olduğu ifade edilmiştir.4 Şerîf Abdurrahîm’de 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 8a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 9a-9b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 13b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 40a.
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“mu’âhazât-ı kesîre ve i’tirâzât-ı kaviyye” terkipleri ile eleştirinin çok oluşu 

vurgulanmıştır. İbrâhim el-Halebî’de yazılan eserler birçok örnekte oldu-

ğu gibi “latîf ” sıfatı kullanılarak anılmıştır. Ancak bunun yanında yazdığı 

eserlerdeki detayın çok olması, muhtevanın zenginliğinden de bahsedil-

miştir. Ayrıca anlaşılır bir üslupla yazılmış ve az sözle çok mevzuyu anla-

tan bir şerh olmasından ötürü “îcâz” olarak kaleme alındığı söylenilmiştir. 

Kemâlpaşazâde’de metin ve şerh ilişkisi daha önce ele aldığımız örnekler-

den farklıdır. Müellif hem ana metni hem de şerhini kendi yazdığı için 

şerh yapılan eser “metin” olarak anılmıştır. Ferâize’nin, yazdığı metinle bu 

disiplinde kendinden önce eser veren herkesi geçtiği iddia edilmiştir. Hiç-

bir disiplinde geri kalmadığı söylenerek çok çeşitli ve mübağalalı şekillerde 

övülmüştür. “Hûb ve latîf ” gibi genel ifadelerin yanında “bedî’ül-üslûb ve 

mergûbu’t-tarz” gibi tamlamalarda eserlerin takdimi yapılmıştır. Aynı me-

tin ve şerh yazma işini Molla Hüsrev fıkıh ilminin usûl ve fürû alanlarında 

birlikte yapmıştır. Yaygınlığı için diğer biyografilerde rastlamadığımız şekil-

de “beyne’l-ahâli ve’l-mevâlî” tamlamaları kullanılmıştır. Esere dair değer-

lendirmelerin en hacimli kısmını hâşiyeler teşkil etmektedir. Bu grupta ele 

alacağımız ilk kısım değerlendirmeler sadece hâşiyenin ismini veya hâşiye 

yapılan ana metnin ismini kapsayan ve herhangi bir değerlendirmeyi ihtiva 

etmeyen ibarelerdir. Yûsuf bin Mevlâ Yegân, Samsunluzâde, Muslihuddîn 

İbn Hüsâmeddîn, Muhyiddîn el-Acemî, İlyâs er-Rûmî, İbn el-Muîd, Ali 

el-Mensûb, Niksârî biyografilerinde bunların örnekleri görülür.

Hâşiyeler üzerine bir başka grup değerlendirme ise eserin yaygınlığı, 

tanınırlığı, âlimler tarafından kabul edilebilir olması gibi özelliklerdir. Bu 

özellikleri belirtmek için “makbûl, mütedâvil, muteber, meşhûr, mergûb, 

gâyet makbûl, müstahsen” gibi ifadeler kullanılmıştır. Bunun yanında ifade-

yi daha güçlendirmek için “tadada ihtiyac yokdur, ulemâ-yı râsiha malûm-

dur” gibi ifadeler eklenmiştir. Ayrıca bu ifadeler eserin yaygın olduğunu 

anlatmak için kimi zaman “beyne’l-ahâli, beyne’l-ulemâ, beyne’t-talebe, 

beyne erbâbi’l-irfân, beyne’l-ebrâr” gibi terkiplerle birlikte geçmiştir. Ese-

rin popülerliğine dair bu gibi ifadelerin yanında eseri niteleyen “latîf, vâzıh, 

lâih, mergûb, müfîd” gibi sıfatlar da yer almaktadır. Muhyiddîn Mehmed, 

Ya’kûb Paşa, Sa’dî Çelebi, Hasan Çelebi, Sirâceddîn Ömer Halebî, Karaca 
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Ahmed, Şair Sinân, Ahî Çelebi, Şâh Çelebi, Muhyiddîn Mehmed, Hacı 

Hasanzâde, Seyyid Ahmed İbn Abdullâh el-Kırımî, Efdalzâde biyografileri 

bu kümeye örnek verilebilir.

 Eserdeki birçok yoruma göre hâşiye hacmindeki bir eser dahi bilginlerin 

derecesini ve derinliğini ortaya koymaya kâfidir. İzârî’nin Şerh-i Mevâkıf’ın 

ilâhiyât bölümüne yaptığı hâşiye insanları şaşkına çevirecek kadar incelikli 

yazılmıştır.1 Abdurrahmân bin Pîr Mehmed’in hâşiyesinde, içki hakkında 

verdiği bilgiler dahi ilminin derecesine delil olarak gösterilmiştir.2 Molla 

Zeyrek fazla eser yazmamakla beraber birkaç eser tahşiye etmiştir. Taşköp-

rizâde bizzat gördüğü bir risaledeki Zeyrek’in tuttuğu notları zekâsına delil 

olarak göstermiştir. Ancak aynı risâlede Seyyid Şerîf-i Cürcânî’nin şanını 

alçaltıcı ifadeler kullanmış ve bunun üzerine görevinden azledilmiştir. Hâ-

şiyedeki bir yazım üslubunun birisini mansıbından etmesini göstermesi açı-

sından önemli bir örnektir.3

Hâşiyelere dair değerlerlendirmelerden bir kısmı da mezkûr eserlerin 

orijinalliğine dair ibarelerdir. Alâeddîn el-Acemî’de bu vurgu “ebkâr-ı ef-

kâr” tamlamasıyla yapılmıştır. Ali et-Tûsî’de yine “ebkâr-ı efkâr” terkibi kul-

lanılmış, buna ilâveten “minassa-i hayâl, ricâl-i kümmele duhûl etmemiş 

dakâik-i dakîka” gibi sözcüklerle orijinallik vurgusu güçlendirilmiştir. Daha 

önce örneklerini verdiğimiz eserlerin yaygınlık vurgusunun yanında “belîğ, 

fasîh, vâzıh, rûşen” gibi sıfatlar da kullanılmıştır.

Hâşiyenin sıfatlarla nitelendirilmesinin yanında genel üslubuna yönelik 

değerlendirmeler ve neleri kapsadığına ilişkin bazı kalıplar da kimi biyog-

rafilerde geçmektedir. Mehmed el-Karabâğî’de genellikle diğer biyografiler-

de “derc etmek” fiiliyle kullanılan “hakâik, dakâik” sözcükleri “mermûzât” 

kelimesi ile birlikte kullanılmıştır. Yaptığı talikât ve yazdığı diğer bir hâ-

şiye yine değişik terkip ve sıfatlarla nitelendirilmiştir. Karabâğî biyografi-

sinde olduğu gibi Hayâlî Çelebi biyografisinde de hâşiyelere dair birçok 

bilgi vardır. Hatta Hayâlî Çelebi başlığı altındaki esere dair malumatlar 

bu bölümün küçük bir prototipini örnekleyecek hususiyetler taşımaktadır. 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 100b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 112b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 49a.
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Tasavvuf sülukunun bir döneminde hâşiye yazması, zaman belirlenimi, bu 

yazdığı hâşiyenin bir imtihan metni gibi kullanımı bunlardan birkaçıdır. 

Taşköprizâde’nin Hayâlî’nin müellif hattı eserini görmesi ve mütaala et-

mesi, şerh ve istinsah ettiği bir tefsirdeki notlarda yorumlar bulunması; 

eser hakkında, müellifin bizzat müşahade ederek değerlendirme yaptığını 

göstermektedir. Taşköprizâde, Hayâlî başlığı altında eserin yaygınlığından 

bahsetmiş, yazarın ilmî seviyesi ile eser münasebetini kurmuş, eserdeki ori-

jinalliğe vurgularda bulunmuş, yazarın eleştiri gücünden bahsetmiş ve çe-

şitli sebeplerden ötürü yazamadağı eserler olduğunu söyleyerek övgüler dile 

getirmiştir. Hâşiye konusunda ele aldığımız çoğu mevzu bu örnekte yer 

almaktadır. 1 Muhyiddîn Mehmed b. Kocevî’de hâşiyenin güzelliği “latîf ve 

rûşen” sıfatlarıyla, açıklığı ve anlaşılırlığı “ibârât-ı vâzıha” tamlamasıyla, içe-

rik zenginliği “fevâid-i bî-şümârı müştemil” ibareleriyle belirtilmiştir. Molla 

Lutfî’nin eserleri genellikle şaşkınlık yaratacak şekilde tasvir edilmiştir. Lut-

fî’nin eserini eline alan şaşakalmaktadır. Zor meseleleri çözme yeteneği akıl 

ve idrak dışıdır. Ayrıca kulakların duymadığı, gözlerin görmediği faydalı 

bilgileri bir araya getirmiştir. Lutfî’nin ömrü hasetçilerin hasedi ile son bul-

masaydı bu tip teliflerinin daha çok olacağı da dile getirilmiştir.2

Molla Hüsrev biyografisinde iki hâşiye ve iki âlim üzerinden bir hikâye 

anlatılmıştır. Seyyid Ahmed el-Kırımî Anadolu’ya gelmiş, Molla Hüsrev’in 

hâşiyesini okumuş, ona eleştiri yazmış, bu eleştiri her iki âlimin olduğu 

bir mecliste okunmuş, Hüsrev eleştirilere cevaplar vermiş ve Kırımî haksız 

yere eleştirdiğini kabul etmiştir. Hatta itirazlarını sadece Molla Hüsrev’in 

yakınlığını kazanmak için yaptığını söylemiştir. Dönemin ilim hayatını sos-

yolojik yönleriyle resmeden bir hikâye olması açısından ve hâşiyelere dair 

bilgiler barındırması açısından önemli anekdotlar içermektedir.3

Hâşiyelere ilişkin değerlendirmelerde hâşiyenin neden kaleme alındığı 

da kimi zaman belirtilmiştir. Sinân Paşa, dönemin padişahının emri netice-

sinde bir hâşiyeye hâşiye kaleme almıştır. Mevlânâ Selâheddîn şehzade ho-

calığı yapmış ve şehzadenin okuması için bir hâşiye kaleme almıştır. Başka 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 58a-58b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 99b-100a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 46a.
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bir deyişle hâşiyenin yazılış amacı didaktik sâikler taşımaktadır. Muzaffe-

rüddîn Ali eş-Şîrâzî’nin hâşiyesi bir önceki örnekte olduğu gibi bir çeşit öğ-

retim materyali oluşturma sebebiyle yazılmıştır. Tahşiyenin amacı, eserdeki 

bazı zorlukları gidermek ve öğrencilerinin bu eseri okumasını kolay kılmak-

tır: “Hendeseye müte‘alliḳ Oḳlidis nām kitābı Mīr Ṣadrü’d-dīn’den kemāl-i 

iẕ‘ān u īḳān üzre ḳırā’at idüp ṣoñra meẕkūr kitābuñ müşkilātı ḥallinde bir 

laṭīf ḥāşiye taḥrīr idüp ṭalebesine āsān itmişler.” 

Hâşiye ayrıca bir eserde düzeltme yapmak, tashih etmek, bir başka dü-

zen ve şema ile esere yaklaşmak amacıyla yapılmıştır. Mevlânâ İyâs’ın çoğu 

vaktini kitap tashihi ile geçirdiği gibi tahşiye ettiği esere çok fazla yazı yaz-

ması yüzünden parmak basacak kadar yer olmadığı belirtilmiştir.1 Molla 

Gürânî’nin hâşiye türündeki eserlerinde ise eleştiri mevcuttur: 

Şerḥ-i Kirmānī’ye ve İbn Ḥacer’e reddāt yazup Ḳaṣīde-i Şāṭıbī’ye 

ve Şerḥ-i Ca‘berī’ye daḫı ḥāşiye yazmışlar. El’ān ḥāşiye-i meẕkū-

re beyne’l-ahālī ġāyet maḳbūldür ve ‘ulūmdan tefāsīr ü eḥādīẟe ve 

ḳırā’ata ṭālib olanlar cemm-i ġafīr ve cem‘-i keẟīr bunlardan müs-

tefīd olup mertebe-i fażla irüp mücāz olmışlardur. 

Efdalzâde’nin hâşiyesinde bazı itirazlara verilen cevaplar “latîf ve vecîh” 

olarak nitelendirilmiştir. Kestellî’nin hâşiyesinde Hayâlî’nin yazdığı birçok 

konuda reddiye mevcuttur. Çoğu vaktini devlet işleri ve ders vermekle ge-

çiren Kestellî’nin yazmaya vakit bulamaması ayrıca zikredilmiştir.2 Yûsuf 

el-Acemî’nin hâşiyelerinde yapılan eleştiriler “reddât-ı latîfe ve itirâzât-ı 

kaviyye” terkipleriyle vasıflandırılmıştır. Eser genelinde eleştiri ihtiva eden 

hâşiyelerden Sinân Paşa’nın hâşiyesi özel bir öneme sahiptir. Sinân Paşa, 

Osmanlı coğrafyasının en önemli ve meşhur kelâm eserlerinden olan Sey-

yid Şerîf-i Cürcânî’nin Şerh-i Mevâkıf adlı eserinin “cevâhir” konusuna bir 

hâşiye yazmıştır. Sinân Paşa her iki satırda üç-dört adet itiraz kaleme almış-

tır. Çok meşhur olan bir âlime bu kadar itiraz yapılması üzerine öğrenci-

lerine bazı soruları seçip elemelerini söylemiş ve hâşiye itirazlardan yapılan 

seçki ile son hâlini almıştır: 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 68b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 60a.
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Sinān Paşa daḫı ḫālıḳ-ı kevn ü mekāna şükr-i bī-pāyān idüp ders 

meşġūl olur. Şerḥ-i Mevāḳıf’uñ faṣl-ı cevāhire müte‘alliḳ mebāḥiẟine 

ḥāşiye yazup Seyyid Şerīf ’e i‘tirāżāt-ı keẟīre īrād iderler. Ḥattā ikişer 

saṭrda üçer dörder i‘tirāż vāḳi‘ olur. Pes Seyyid Şerīf cümle-i ‘ulūmda 

ẕī-şān ve refī‘ü’l-‘unvān kimesnedür. Bu ḳadar es’ilenüñ aṣlı yoḳdur. 

Aṣḥāba intiḫāb emr iderler ve icāzet virürler. Göreler şol ki mücāb-

dur, ısḳāṭ idüp ba‘żı ḳavī söz ki olur. Anı ibḳā ideler. El’ān mevcūd 

olan ol intiḫāb olınandur. 

Eleştiri üzerindeki en sert hikâye Molla Lutfî’ye dairdir. Hatîbzâde, 

Molla Lutfî’nin katline fetva vermiş ve evine geldiğinde “Onun yapacağı 

eleştiriden kitabımı kurtardım” diyerek şükretmiştir. Fetva vermeden önce 

Hatîbzâde, Lutfi’nin kendisinin görüşlerine ağır eleştiri yapıp çürüteceği-

nin haberini almıştır.1

Talikâtlar yukarıdaki şerh ve hâşiyedeki bazı örneklerle birlikte anılmış-

tır. Talikatlara mahsusen daha değişik ifade yapılarıyla değerlendirme ya-

pılmamıştır. Örneğin Hüsâm Çelebi’de “Taḥrīri kemāl-i belāġat u feṣāḥat 

üzre, Ḥāşiye-i Tecrīd evā’iline Ṣadrü’ş-şerī‘a’nuñ ba‘żı mevāżi‘ına ba‘żı ta‘līḳāṭ 

taḥrīr itmişler ve cevāz-ı istiḫlāf-ı ḫaṭībde ve cevāz-ı ẕikr-i mihrīde daḫı 

laṭīf risālāt yazmışlardur.” ve Kutbüddîn Mehmed için “Meẕkūruñ fünūn-ı 

‘adīdeye müte‘alliḳ ta‘līḳātı olup lākin ṣavārif-i eyyām beyāża māni‘ olmış.” 

ifadeleri kullanılmış, kalıp sözcüklerin dışında özel bir vurgu yapılmamıştır.

4. Edebî Eserler Hakkındaki Değerlendirmeler

Nazım ve nesir şeklinde yazılan edebî eserler ve bunlar hakkındaki değer-

lendirmeler bir tezkire metnindeki kadar detaylı ve hacimli olmamakla be-

raber Mecma‘u’l-eşrâf ’ta yer almaktadır. Diğer eserlerde gördüğümüz “latîf ” 

sıfatı edebî eserler için de kullanılmıştır. Âşık Paşa hayatını bir manzum eser 

yazmaya adamıştır ve eserin dilinin Türkçe ve tarzının “sûfiyye” üslubunda 

olması “latîf ” sıfatıyla birlikte belirtilmiştir. Abdülvâhid bin Muhammed 

usturlap ile ilgili bir eseri nazmen kaleme almıştır. Latif sıfatının yanında 

kitaptan “belâgat” ve “fesahati” kapsayan bir eser olarak bahsedilmektedir. 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 99b-100a.
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Ayrıca Taşköprizâde bu eseri müellif hattı ile görüp mütalaa etmiştir. Ab-

durrahîm el-Merzifonî’nin eseri için yukarıdaki örneklerdeki gibi “latîf ” 

sıfatı kullanılmıştır. Mahlası zikredilerek kullandığı kelimelerinin, yazım 

üslubunun “hararetli” olduğu eklenmiştir. İzârî’de latif nitelemesi şairin ga-

zelleri ve rubaileri üzerinedir. Şiirin yanında inşâda da maharet sahibidir: 

“…ve şi‘r ü inşāda küllī mahāretleri olup laṭīf ġazelleri ve rubā‘īleri vāḳi‘ 

olmışdur. Bu ḳıṭ‘a bunlaruñdur.”

Seydi el-Kocevî’nin şiirleri “latîf ” olarak övülmüştür. Eserin genelinde 

sadece birkaç defa gördüğümüz manzum örneklerden biri Kocevî’ye aittir. 

Arapça olan beyit örneğinden sonra şiir sanatından ve nazımdaki incelikler-

den anlayan insanların beyitteki güzelliği anlayacağı vurgulanmıştır: 

Laṭīf eş‘āra mālik imişler. Bu beyt cümle-i kelimātındandur.

Beyt:     א ل ا  
1 א א  س  ّ  ّ

Sanāyi‘-i şi‘riyyeden ve bedāyi‘-i naẓmiyyeden ḫabīr olan ehl-i 

‘irfāna beyt-i meẕkūrede olan isti‘ārhā-yı ḥasene ve ṣan‘at-ı tereşşuḥ-ı 

selāset-i elfāẓ ma‘lūmdur (108a).

Yûnus Emre’nin şiirleri “belâgat-şiâr” olarak nitelendirilmiş ve bilinen, 

yaygın nazım parçaları olduğu eklenmiştir. Yûnus Emre’de olduğu gibi kimi 

zaman kısa bilgiler ve genel değerlendirmeler diğer başlıklarda da mevcut-

tur. Halîl biyografisinde “Şi‘r ü inşāda mahāretleri olup meẟnevīleri meş-

hūrdur.” denilerek edebî eserle ilgili değerlendirme sonlandırılmıştır. 

İbn et-Temcîd biyografisinde şiir, inşâ, nazım, nesir, muammâ “fünûn-ı 

cüziyye” olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca şairin iki ayrı dilde şiir verdiği bil-

gisi de eklenmiştir: “‘İlme iştiġālleri ḥālinde ‘allāme Beyżāvī Tefsīri’n taḥşiye 

itmişler ve fünūn-ı cüz’iyyeden şi‘r ü inşāda ve naẓm u neẟr ü mu‘ammāda 

ḫaylī mahāretleri olup zebān-ı Fürs’de ve Türkī’de naẓmları daḫı var imiş.” 

Molla İdrîs’in de Arapça ve Farsça kasideleri olduğu söylenmiş beyitleri de 

“muhayyel” olarak nitelendirilmiştir: 

1 “Başıma öyle iş geldi ki ağırlığından boyum büküldü.” 
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Meẕkūruñ ‘Arabī vü Fārisī ḳaṣā’idi ḥadden bīrūn olup ve meṭā-

lib-i müteferriḳaya ve fünūn-ı şettāya müte‘alliḳ taḥrīr itdügi risālāt 

ḫod el-‘uhdetu ‘ale’r-rāvī bī-ḥaddür dirler ve cümle kelimātı muṣan-

na‘ ve ebyātı muḫayyel olup erbāb-ı ‘irfān mā-beyninde kemāl mer-

tebe maḳbūl ü müstaḥsen vāḳi‘ olmışdur. 

Tâczâde Sa‘dî Çelebi’nin Arapça kasidelerinin belâgat ve fesahatı insanı 

hayrete düşürecek şekilde kaleme alınmıştır. Arapça kullanmadaki mahareti 

özellikle vurgulanmıştır. Ayrıca Nesefî Akâidi’ni nazmetmesi “zîbâ” kelimesi 

ile nitelendirilmiş ve bu nazım da diğer edebî eserleri gibi yüksek bir belâgat 

ile kaleme alınmıştır.1 Lâmiî gibi üretken bir şairin de eserleri zikredilirken 

değerlendirmeler genel bir nitelik taşımaktadır. Eserlerinin meşhurluğu, 

“makbül ve müstahsen” oluşu ve “bî-bedel” olarak nitelendirilmesi Mec-
ma‘u’l-eşrâf’ta hem edebî eserlerde hem de edebî olmayan eserlerde rastlanı-

lan kalıplaşmış ifadelerdir: 

Sulṭān-ı a‘ẓam, ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam Sulṭān Süleymān Ḫān nāmı-

na Vāmıḳ u ‘Aẕrā naẓm idüp ‘avāṭıf-ı ḫusrevānīden yevmiyye otuzar 

aḳçe itmişler ve şeyḫ-i sāmī Mevlānā Cāmī ḥażretlerinüñ Nefāḫā-
tü’l-Üns nām kitābın terceme idüp ilḥāḳāt-ı zā’ide ile bī-bedel kitāb 

itmişlerdür ve Ḥüsn ü Dil ve Şeref-i İnsān nām mü’ellefātları daḫı 

erbāb-ı ‘irfān mā-beyninde maḳbūl ü müstaḥsen olup bunlardan 

ġayrı daḫı vāḳi‘ olan mü’ellefātı meşhūrdur. Ta‘dāda iḥtiyāc yoḳdur. 

Molla Câmî’nin özellikle kitaplarının yaygınlığı ve popüler olması üze-

rine vurgu vardır.2

Ahmedî’nin şairlik macerası İskendernâme’yi nazmetmesi üzerinden baş-

lar ve bu başlangıç bir patronaj ilişkisi üzerinden sunulmuştur. Yine kaside-

lerini yazması ve şairliği bu ilişki açısından ele alınır.3 Ahmedî’nin yine ken-

di gibi döneminde meşhur bir şair olan Şeyhî ile münasebeti İskendernâme 
ile ilişkili olarak ele alınır. Ahmedî’nin İskendernâme’si beğenilmemiş, Ah-

medî bu duruma üzülmüş, bazı geceler uyuyamamıştır. Bunu duyan Şeyhî 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 112a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 93b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 11a.



100 İNCELEME – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

bir kaside yazar ve Ahmedî bunu sunar. Ancak kasideyi okuyanlar “Bu kaside 

senin ise İskendernâme senin değildir, İskendernâme senin ise kaside senin de-

ğildir” derler. Ahmedî biyografisindeki anekdotlar dönemin edebî muhitini 

resmetmesi açısından ehemmiyeti hâizdir. Şeyhî’nin edebî alandaki üstünlü-

ğü “re’isü’l-bülegâ” ve “kıdvetü’l-fusahâ” tamlamalarıyla belirtilmiştir.1 Şeyhî 

biyografisinde de yine Ahmedî ile bir mukayese söz konusudur. Şeyhî’nin 

Hüsrev ü Şîrîn’i yazması, İskendernâme’nin değerini düşürmüştür. Yukarıdaki 

metinde de geçen Ahmedî eleştirisi burada da farklı şekilde tekrarlanmıştır. 

İskendernâme’yi yazacağına bir “pâk kaside” yazmasının daha iyi olacağı söy-

lenmiştir. Şeyhî’nin Ahmedî’ye kaside vermesi olayı yine nakledilir. İlave ola-

rak Şeyhî’nin Ahmedî’ye söyledikleri ve Ahmedî’nin kasideyi götürdüğünde 

söyledikleri de nakledilip hikâye bir miktar daha genişletilmiştir.2 Bedreddîn 

Mahmûd başlığı altında şairin Muhammediyye adlı meşhur esere nazire yaz-

dığı fakat şöhret bulmadığı söylenmiştir. Şairliği “nazmda çendân olmamak” 

sözcükleriyle ifade edilmiştir. Buradaki ibareler, edebî eserlere dair sayısı bir 

elin parmaklarını geçmeyen olumsuz değerlendirmelerden birini teşkil et-

mektedir: “Muḥammediyye nām kitāba naẓīre diyüp lākin naẓmda çendān 

olmamaġın şöhret bulmamış.”

Ahmed Paşa’da şair üzerine birden çok değerlendirme bulunmaktadır. 

Kişiliğine dair diğer biyografilerde görülen bazı kalıp ifadeler kullanıldık-

tan sonra zamanının şiirinin sultanı olduğu, nazım ve nesirde usta olduğu, 

şiir çeşitlerinde kudret sahibi olduğu ve fesehatlarının belâgatına üstün ol-

duğu aşağıdaki ifadelerle edebî bir şekilde verilmiştir: “Meẕkūr, nefsinde 

ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, laṭīfü’l-fehm, suḫan-dān-ı nükte-dān, şi‘rüñ envā‘ına ḳādir, 

naẓm ü neẟrde māhir, ‘aṣrında sulṭān-ı şi‘r olup feṣāḥatleri belāġatlarına 

ġālib imiş.” Gazelleri “ra‘nâ”, kasideleri “zîbâ” sıfatları ile anılmıştır. Arapça, 

Türkçe, Farsça kaside yazdığı ve bu kasidelerin dinleyenleri sema ettirecek 

kadar aşka getirecek kasideler olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bazı sebeplerden 

ötürü hapse düşmüş hapisten de yine bir kaside -Kerem Kasidesi- ile kurtul-

muş ve Bursa imaretini kazanmıştır.3

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 11a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 16b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 77a.
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Hamdî Çelebi, nazmın çeşitli dallarında kuvveti olmasına karşın özel-

likle mesnevî nazım biçiminde “adîmü’n-nazîr” olarak nitelendirilmiştir. 

Yûsuf u Züleyhâ adlı mesnevîsi ise “hoş-âyende ve bî-bedel” olarak nitelen-

dirilmiştir. Birçok eseri Molla Câmî’den tercüme olmasına karşın kendin-

den de katkı yaptığı ilâveten belirtilmiştir. Bunun yanında Yûsuf u Züleyhâ 

mesnevisi üzerine övücü bir şiir parçası da eklenmiştir: 

Nāsdan mu‘tezil, tekmīl-i nefse müştaġil, naẓmuñ envā‘ına ḳud-

retleri ve fünūn-ı keẟīrede mahāretleri olup ḫāṣṣaten meẟnevīde ‘adī-

mü’n-naẓīr olup Yūsuf u Züleyhā ve Leylā vü Mecnūn naẓm itmişler. 

Yūsuf u Züleyhā’ları ġāyet ḫoş-āyende, bī-bedel naẓmdur. Egerçi 

ekẟer-i ebyātı şeyḫü’s-sāmī ḥażret-i Cāmī’den tercemedür. Kendü 

taṣarrufāt-ı ḫāṣṣası daḫı vāḳi‘ olmışdur. Meẕkūr kitābuñ vaṣfında 

buyurmışlardur. 

      Ḳıṭ‘a:  Şevḳ virür oḳınsa ehl-i dile

     Ḥamdī’nüñ Yūsuf u Züleyḫā’sı

    Bī-tereddüd cilā virüp giderür

    Göñül āyīnesindeki pāsı

Tâczâde Cafer Çelebi’nin “fünûn-ı cüziyye”de kabiliyetinden bahsedilir-

ken şiir ve inşâdaki kudretinden bahsedilmiş ve “hususân” kelimesi özellikle 

seçilmiştir. Nesir, nazım, muammâ gibi diğer biyografilerde fünûn-ı cüziy-

yeye dâhil edilen fenler Cafer Çelebi biyografisinde övgüye konu olmamış-

tır. Cafer Çelebi, Hevesnâme adlı mesneviyi yazmış ve bu eserde şiirdeki 

gücünün yüksekliğini ve yenilikçi bir şair olduğunu dile getirmiş, dönemin 

şairlerinden Ahmed Paşa ve Şeyhî’yi tercümeci, taklitçi olarak nitelendir-

miştir.1 Baba Yûsuf es-Seferihisârî’nin şairlik kudreti olmamakla birlikte 

gördüğü bir rüya neticesinde birden şairlik yeteneği kazanmıştır. Kâbe’ye 

varınca nazmettiği kitap insanların duymadığı ve akıllara gelmeyen fayda-

larla doludur.2 Dönemin meşhur şeyhülislâmlarından Kemâlpaşazâde, ede-

biyatın tüm dallarında “bî-nazîr” olarak anılır. Şiirleri ve “bî-bedel” inşâsı 

“fesâhat ve belâgata” sahiptir. Alâeddîn Ali bin Sâlih’in Hümâyünnâme adlı 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 111b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 126a.
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tercümesi “hûb ve latîf inşâ” ve “bî-bedel edâ” gibi vasıflarla övülmüştür. 

Ayrıca yaygın ve kabul gören bir eser olduğu belirtilmiştir.1

Deli Birâder’in hem mensur hem de manzum eserleri yazmadaki yeteneği 

“kemâl-i mahâret, fevka’l-kudret, ranâ kelimât” gibi secili bir üslupla övül-

müştür. Ancak Deli Birâder’in tabiatı daha çok hiciv ve hezeliyâta meyillidir. 

Bu tarzda edebî eser vermesi ve dilinin de bu tarza mutabık olarak “ağır” ol-

ması hoş karşılanmamıştır. Deli Birâder de bu durumdan pişman olup kendi 

eserini satın alarak yakmıştır.2 Şebüsterî’nin Kanûnî’ye kaside nazım biçimiy-

le yazdığı cülûsiyyenin her beytinin birinci mısrasının tahta çıkış tarihini ve 

ikinci mısrasının Rodos fethini vermesi bir nazım şekli ve türü üzerinde veri-

len nadir bilgilerdendir: “Sulṭān-ı a‘ẓam, ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam Süleymān Ḫān 

cülūs-ı hümāyūn buyurduḳlarında mevlānā mübārek-bād ṭarīḳıyla bir ḳaṣīde 

inşād eyleyüp her beytüñ evveli mıṣrā‘ı cülūs-ı hümāyūnlarına mıṣrā‘-ı ẟānī 

Rodos seferinde vāḳi‘ fetḥ-i sa‘ādet-maḳrūna tārīḫ vāḳi‘ olmış.”

5. Tasavvufî Eserlerin Ele Alınışı

Tasavvufî eserlere dair yapılan değerlendirmeler diğer eserlere nazaran 

bazı farklılıklar gösterirler. Akşemseddîn’in yazdığı risaleler diğer eserler-

de sıklıkla gördüğümüz şekilde “latîf ” olarak nitelendirilse de tıp ilmini 

kuşatacak şekilde tasavvufî öğeler barındıran eseri “havass-ı eşyâyı” ken-

dinde toplayan bir kitap olarak tanıtılmıştır. Eserler tanıtılırken genellik-

le belirli sıfatlar kullanılmamış eserin neyi kapsadığı, ne ihtiva ettiği bazı 

tasavvufî kavramlarla resmedilmiştir. Muhammed bin Abdüllatîf için “ıs-

tılâhât-ı sûfiyye” ve “emrâr-ı ilâhiyye” terkipleri kullanılmıştır. Ahmed-i 

Bîcân için “maârif-i zevkiyyeden çok fevâid” yazıldığı söylenerek tasavvufî 

derecesi eseri ile ilişkilendirilmiştir. Abdüllatîf el-Kudsî’de “sûfiyye etvârın-

da makâmât ve merâtib beyânında” denilerek hem konu belirtilmiş hem de 

konuyu işleyiş tarzı ortaya konmuştur. Âşık biyografisinde ise konu açık-

ça belirtilmemiş kitabın isminin gül bahçesi anlamına gelmesinden ötürü 

tamamen edebî bir tavırla ve çiçekle ilgili kelimeler tenasüp ile kullanıla-

rak içerik tasvir edilmiştir: “Gülşen-i ḳalblerinde ve gülzār-ı derūnlarında 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 151a-152b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 159b-160a.
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şüküfte-i ma‘ārif güllerin ve esrār ġoncaların yazup bir kitāb idüp Gülzār 
ile nāmīde ḳılmışlardur.” Yazıcızâde’de olduğu gibi bazen daha ayrıntılı bir 

şekilde eserin ne ihtiva ettiği de anlatılmıştır: 

Lisān-ı Türkī’de bir kitāb naẓm idüp Muḥammediyye ile nāmīde 

ḳılmışlardur. Seyyid-i ‘ālemüñ menāḳıbın ve evṣāf-ı laṭīfin derc it-

dükden ṣoñra devr-i Ādem’den berü veḳāi‘yi taḥrīr idüp ma‘ārif-i ṣū-

fiyyeden bī-nihāye nefā’is yazmışlardur ve Şeyḫ-i Ekber’üñ Füṣūṣ’ına 

‘ale’l-icmāl cā-be-cā şerḥ yazup müşkilātına müte‘arrıż olmamışlar. 

Bezzâzî’de içerik bilgisi ile birlikte eserin Taşköprizâde tarafından gö-

rülmüş bir nüshasından hareketle elde edilen manevi faydalar söylenmiş-

tir.1 Alâeddîn Ali el-Arabî’de bir keramet anlatılmakla beraber bu olağa-

nüstü olay aynı zamanda bir esere ilişkin değerlendirmeyi ihtiva etmiştir. 

Arabî, bir kişiden pis koku geldiğini duymuş ve bu durumu ona dile 

getirmiştir. Sonra o kişinin üstünden Şeyh Bedreddîn’in Vâridât adlı eseri 

çıkmıştır ve kokunun bu kitaptan geldiğini söyleyerek yakmasını istemiş-

tir. Alâeddîn Ali el-Arabî muhatabına eseri yakması için ısrar eder fakat 

adam kitabı yakmaz. Daha sonra eseri yakmayan adam evinin yandığını 

görür ve pişman olur. Vâridât tasavvuf tarihi içerisinde en tartışmalı eser-

lerden birisidir. Mevcut olan bu gerilim âlimlerin hâl tercümelerine de 

yansımıştır.2

Hâkî, arkadaşı Sîneçâk’ın Cezîre-i Mesnevî adlı eserinden övgüyle bah-

setmiştir. Mesnevî’den yaptığı seçki öyle ustalıkla intihap edilmiştir ki Mes-

nevî’nin tümünden hâsıl olan düşünce bu küçük derlemeden elde edilebi-

lir.3

Mutasavvıfların tefsir kitabı kaleme almasına dair verilen bilgiler tasav-

vufî nitelikler taşımaktadır. Keşfî bilgi ile tefsirin kaleme alınması Muh-

yiddîn Mehmed bin Kocevî’nin eserinden direkt alıntı yapılarak şu şekilde 

verilmiştir: 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 21a, 23a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 62b-63a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 169b-170a.
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Ṣaded-i te’līf-i tefsīrde buyurmışlar ki āyāt-ı Ḳur’ān’dan bir āyet 

müşkil olsa Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a müteveccih olurın. Ṣadruma vüs‘at ge-

lür. Ḥattā dünyā miḳdārı olup ḳamerān ṭulū‘ ider. Andan bir nūr 

ẓāhir olur. Levḥ-i maḥfūẓa delīl olup ma‘nā-yı ‘āyeti istiḥrāc iderüm. 

Andan yazarum. 

Baba Nimetullâh da tefsirini tefsirlere müracat etmeksizin kaleme al-

mıştır ve eseri “bî-nazîr” olarak nitelendirilmiştir: 

Tefāsīre mürāca‘at itmeksizin Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e ve Furḳān-ı 
Kerīm’e bī-naẓīr tefsīr taḥrīr idüp ḥaḳā’iḳ ü daḳā’iḳ-ı nā-mütenāhī 

derc iderler ve Gülşen-i Rāz’a bī-bedel şerḥ yazup gülzār-ı derūnla-

rında şüküfte olan ma‘ānī güllerinden ve daḳā’iḳ u ḥaḳā’iḳ sünbülle-

rinden çoḳluḳ leṭā’if īrād iderler. 

6. Tefsirler, Dil Eserleri, Mecmualar, Tarih-Muhazarat Kitapları ve 
Ökült Eserler Hakkındaki Değerlendirmeler

Hem tasavvuf erbabının hem de ulemânın yazdıkları tefsirler Mec-
ma‘u’l-eşrâf ’ta yorumlanmış, değerlendirilmiş, yazılış şekillerine dair bilgiler 

verilmiştir. Tercüme içerisinde Kemâlpaşazâde’nin yazdığı tefsir, diğer ör-

neklere nazaran daha kapsamlı değerlendirmeleri ihtiva etmektedir. Belâgat 

ve fesahat üzere yazılmasının yanında Kur’ân’a yazılmış ve yazılacak olan 

en iyi tefsirdir. Kendi tasarruf ettiği anlamları tefsirine dâhil etmesi özel-

likle vurgulanmıştır. Yazım şekli ve muhtevasına dair verilen bilgiler övücü 

bir üslupla dile getirilmiştir.1 Alâeddîn Ali es-Semerkandî’nin tefsiri için 

de Kemâlpaşazâde’dekine yakın söyleyişler bulunmaktadır. Semerkandî’nin 

tefsiri yine “belîğ ve fasîh” bulunmuş, orijinal manalar ihtiva eden bir eser 

olagelmiştir. Bunun yanında bir önceki örnekten farklı olarak Beyzâvî’ye 

olan eleştirisi zikredilmiştir.2 Molla Câmî’nin tefsiri tamamlanmamıştır. 

Ancak eserin bir kısmı eldedir ve buradan “bî-nazîr” olduğu ve tamamlansa 

tüm müfessirleri geçeceği söylenmiştir. Tefsir ilmine dair müstakil birkaç 

eser daha değerlendirme olmaksızın biyografi başlıkları altında anılmıştır: 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 138a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 38a.
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Şihâbüddîn es-Sivasî’de “‘İlme iştiġāli ḥālinde Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e laṭīf tefsīr 

taḥrīr idüp Uyūnü’t-Tefāsīr ile nāmīde ḳılurlar. El’ān Tefsīr-i Şeyḫ dimekle 

meşhūrdur.”; Fîrûzâbâdî’de “Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e daḫı tefsīr taḥrīr idüp” Nik-

sârî’de “Sūre-i Duḫān’a laṭīf tefsīr yazup” gibi ifadeler kullanılmıştır.

Medrese müfredatında ökült ilimlerin okutulmaması nedeniyle 

Şakâ’ik, bu ilimlerin telifine dair çok örnek vermemiştir. Abdurrahmân-ı 

Bistâmî’nin ökült ilimlere dair olan eserleri “meşhûr” olarak nitelendiril-

miştir. Sa‘dî Çelebi için ise “ulûm-ı acîbe ve fünûn-ı garîbe” ile bu ilimlere 

atıfta bulunulmuştur.1

Dil ve lugat konusundaki telif eserlerde cilt bilgisi, isim bilgisi gibi iba-

reler yer almakla birlikte bunun dışında herhangi bir değerlendirme bulun-

maz. Fîrûzâbâdî için “Ḳırḳdan ziyāde mü’ellefi olup zebān-ı Tāzī’de luġat 

te’līf idüp altı cild ider. Ṣoñra telḫīṣ eyleyüp iki cild eyleyüp Ḳāmūsü’l-luġa 
diyü nāmīde ḳılur.”; Hacı Hasanzâde için “ve fenn-i ṣarfa müte‘alliḳ bir 

kitāb yazup Mīzānü’t-taṣrīf nāmīde ḳılmışlar.”; Ali Kuşcu için: “fenn-i ṣarfa 

metn yazup ‘Unḳūdü’z-zevāhir ile nāmīde ḳılmışlar.”; Kara Sinân için “ve 

fenn-i ṣarfa keẕālik bundan mā-‘adā risālātı olup” ifadeleri yer almaktadır.

Eser genelinde bazı ansiklopedik eserler zikredilse de mecmualardan pek 

bahsedilmez. Velî Şemseddîn’in yazdığı mecmuada tefsir, hadis, tasavvufa 

dair bilgiler mevcuttur ve Taşköprizâde, bu mecmuanın müellif hattı ile 

yazılmış olanını temellük ettiğini söylemiştir. Mezkûr mecmua üzerinden 

Velî Şemseddîn’in ilimlerdeki mahareti övülmüştür.2

Tarih ve muhazaratla ilgilenen ulemâ, eser genelinde anılmakla birlikte 

bu konular hakkındaki kitap isimleri sıklıkla geçmez. Kâsım bin Ya‘kûb’un 

kitabı için “makbûl ve mütedâvil” nitelemesi yapılmıştır. Molla İdrîs’in 

Osmanlı hakkındaki tarih kitabının, Mehmed el-Karabâğî’nin muhâzarât 

kitabının da makbûl sayılması ve mütedâvil olması benzer bir şekilde ve-

rilir. Mevlâ Muhyiddîn’in kitabının ise şöhretinden bahsedilmiştir: “‘İlm-i 

muḥāżarātda Ravżatü’l-aḥyār nām kitābı beyne’l-ebrār iştihār bulmışdur.”

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 140a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 45a.
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7. Fıkıh Eserlerine Dair Değerlendirmeler

Fıkıh eserlerine dair yapılan değerlendirmeler alanın iki temel disiplini 

olan usûl ve fürû’ya dair birer örnek üzerinden gösterilebilir. Fenârî’nin 

fıkıh usûlü kitabı “kitâb-ı müstetâb, aceb kitâb-ı latîf ” olarak nitelendi-

rilmiştir. Ancak bu kitabın nüshalarının bulunabilirliği azdır. Fenârî’nin 

otuz yıl bu kitap üzerinde çalışmış olması bir eserin telif süresini belirmesi 

açısından ehemmiyeti hâizdir. Bunların yanında eserin çok kapsayıcı oldu-

ğu, dışarıda hiçbir meseleyi bırakmadığı belirtilmiştir. Bezzâzî’nin eseri ise 

bir fürû eseridir. Bir önceki eser gibi kapsayıcı olması ve atipik meseleleri 

çözmesi ayrıca belirtilmiştir. Fenârî’nin eserine bazı sıfatlarla nitelendirilme 

yapılırken Bezzâzî’nin eserinde âlime övgüler düzülmüş ve ilminin genişliği 

ve derinliği vurgulanmıştır.1 Fıkıh eserlerinde özellikle üzerinde durulan 

hususlar, eserin kapsamının geniş olması, detayların fazlalığı gibi hususiyet-

lerdir. Önemli meseleleri toplaması özellikle fürû metinleri için vurgulanan 

bir durumdur: İbrâhim el-Hanefî için “Fürū‘a mütealliḳ bir laṭīf kitāb ya-

zup mesā’il-i mühimmeden lāzım olan ẕikr olınan kitābda aḥsen-i taḥrīr ve 

elṭaf-ı taḳrīr ile derc idüp ḫāric nesne ḳomayup”; Sûfî Ali Çelebi için “Fetvā 

emrine meşġūller iken fürū‘a müte‘alliḳ kitāb yazup mesā’il-i mühimmeden 

ḫāric nesne ḳoymayup derc idüp Muḫtārātü’l-mesā’il ile tesmiye itmişler-

dür.”; Saru Görez için “Bunlar daḫı bir risāle te’līf idüp işkālāt-ı Ḥamī-

dī’ye cevāb yazmışlar ve fıḳha müte‘alliḳ bir metn-i metīn tedvīn eyleyüp 

mesā’il-i mühimmeden derc idüp Murtażā nāmıyla nāmīde ḳılmışlardur.” 

ifadeleri kullanılmıştır.

8. Eserlerin Yazılış Süreleri ve Nedenleri, Yaygınlığı, Akıbeti 

Mevlâ Hâfız biyografisinde eserin yazılış mekânının yanında ne kadar 

sürede tamamlandığı bazen aldığı mansıplar ve sunduğu kişilerle birlikte 

verilmiştir. Hâfız’ın kısa süreler içerisinde eser telif etmiş olması bu hususi-

yetlerin zikredilmesine sebep olarak gösterilebilir. Ayrıca Hâfız, bu eserleri 

telif etmekle beraber istinsah işini de kendi hüsn-i hattı ile gerçekleştir-

miştir. Bir ay, beş ay, on beş gün gibi zaman ifadeleri ayrı ayrı eserler için 

zikredilmektedir. Eser telifi ile mansıp sahibi olmanın ilişkisi de Hâfız’ın 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 21a.
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hikâyesi üzerinden okunabilir.1 Biyografinin sonunda yazdığı kitapta yaptı-

ğı itiraz diğer örneklerde olduğu gibi “kavî” sıfatı ile yer almaktadır. Yazdığı 

reddiyelerin kitabın bölümlerine göre ayrıldığı bilgisi de verilmiştir. Son 

olarak eserlerin çokluğu ve meşhurluğu hakkında bilgi verilir.

Eser hakkında verilen bilgiler arasında bulunabilirlik ve istinsahına dair 

daha özel diyebileceğimiz bilgiler de bulunmaktadır. Örneğin Taşköprizâ-

de’de Alâeddîn er-Rûmî’nin eseri, dedesinin kaleminden çıkma bir nüsha 

ile bulunmaktadır.2 Temellük bilgisi olarak başka bir örnek Molla Câmî’de 

mevcuttur. Câmî’nin yazdığı bir eserin bazı mevâlîde bulunduğu belirtil-

mektedir: “El’ān risāle-i meẕkūre mevālīden ba‘żı kimesnede vardur.”

Bir eserin başlanıp niyet edilip veya sipariş edilip bitirilememesi eser 

hakkındaki değerlendirmeler arasındadır ve kimi zaman hüzün içeren ifa-

delerle bu durum anlatılmıştır. Eserin beyaza geçirilememesi, tebyiz edile-

memesi durumu en büyük örnek grubunu teşkil etmektedir. Örnek olarak 

Kâzî-i Bağdâd başlığında “beyâz müyesser olmayıp” ifadeleri kullanılmıştır. 

Şeyh Sinân’da “lâkin beyâz olmayıp”, Paşa Çelebi’de “lâkin beyâz müyes-

ser olmayıp” gibi birbirine benzer ifadeler mevcuttur. Dâbbe Çelebi’de yu-

karıdaki örneklere benzer ancak biraz daha edebî ifadelere yer verilmiştir: 

“Muḫtaṣar-ı Ḳudūrī’ye ve �ülāẟiyyāt-ı Buḫārī’ye laṭīf şerḥ yazup fenn-i fıḳh-

da mesā’ili cāmi‘ bir kitāb-ı nāfi‘a yazmışlar. Lākin ṣavārif-i eyyām beyāża 

māni‘ olmış.” Müeyyedzâde birçok eser vermekle beraber işlerinin sıklığı 

risalelerin beyaza geçmesine mâni olmuştur. Ayrıca bu bilgilerle birlikte 

kendi mülkünde olan kitapların sayısı ve yazdığı risalelere dair bazı hikâye-

ler de mevcuttur.3 Muhyî Çelebi’nin tefsir çalışmaları vefatı ile sona ermiş, 

eseri bitirmesi mümkün olmamıştır. Şemseddîn Ahmed el-Burusevî biyog-

rafisinde eserlerinin müsvedde kalması secili bir şekilde sunulmuştur: 

Meẕkūr, ānā’ü’l-leyl ve eṭrāfü’n-nehār ‘ilme şuġlle iştihār bulup 

ḳuvvet-i ‘aḳliyye ve ṣıḥḥat-i fikriyye ile ġavāmız-ı ‘ulūmdan 

niçe maḥali ḥal idüp resā’il taḥrīr idüp bir risālāt-ı meẕkūre el-

‘uḥdetu ‘ale’r-rāvī fünūndan niçe meṭālib-i ‘āliyeyi ḥāvī olup lākin 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 141a-141b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 10b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 104b. 
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ṣavārıf-ı eyyām ve mevāni‘-i çarḫ-ı nā-fercām beyāżına māni‘ 

olup müsveddede ḳalmış. 

Kâdirî Çelebi’nin biyografisine göre, eserlerin tamamlanmaması kader, 

ölüm, işlerin sıklığı gibi sebepler değil, âlimin kendi kişilik özelliklerin-

den ötürüdür. Hem fünûn-ı cüziyye denilen edebî ilimlerde hem de hadis 

ve tefsir gibi ilimlerde mahir olmasına karşın eser telif edememiştir. Hatta 

Kemâlpaşazâde, kendi tefsirinin tamamlanmasını Kâdirî Çelebi’ye vasiyet 

etmiştir ancak Kâdirî Çelebi bu vasiyeti yerine getirememiştir. Şiir ile meş-

hur olmak istememesinden dolayı da mürettep bir divan işine girişmemiş-

tir.1 Son olarak Muhyiddîncikzâde’de eserin bitirilememesinden değil; eser 

yazacak potansiyel varken âlimin erken ölümü nedeniyle bir eser vücûda 

getirememesinden bahsedilmiştir. Hemen hemen tüm ilimlerde yeteneği 

olan ve müderrislik yapan Muhyiddîncikzâde gençlik yıllarında vefat etti-

ğinden dolayı eser yazamamıştır.2

Fenârî biyografisindeki değerlendirmeler müstakil olarak incelenecek ka-

dar detaylı ve kapsamlı hacme sahiptir. Müellifin yazdığı tefsir için “belâgat, 

fesâhat, hûb” kelimeleri kullanılmış mühim konuları topladığı risale ise “latîf 

ve münîf” olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca bu risâle kendisinden sonra bir 

gelenek oluşturarak birçok talikat türü eser doğurmuştur. Talikatlara karşı 

Fenârî’nin yazdığı Enmûzecü’l-ulûm adlı eser birçok disipline ilişkin mesele-

yi kapsamaktadır ve bu disiplinlerde insan aklını şaşkına çevirecek eleştiriler 

mevcuttur. Ayrıca oğlunun ezberlemesi için eser nazma çekmiş, muammâ 

yoluyla ve kapalı bir üslupla mezkûr şiiri vücuda getirmiştir. Bu yüzden oku-

yanlar anlayamamış, oğlu şerh etmiştir. Burada ayrıca mütercim Mehmed 

Hâkî’nin bu şiirle ilgili başından geçen bir anekdot da anlatılır.3 Biyografinin 

izleyen bölümlerinde eserlere dair bilgi aktarımı sürmektedir. Bir eseri bir 

gün bitmeden telif etmesi ve bunu bir hutbesinde dile getirmesi bunlardan 

biridir. Ayrıca diğer örneklerde görülen orijinalliği ve kapsayıcılığı belirten 

terkipler ve çeşitli sıfatlar Fenârî’nin eserleri için de zikredilmiştir. Babasının 

Ekberî geleneğin en önemli temsilcilerinden Konevî’nin öğrencisi olması ve 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 139b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 157a-157b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 19a-19b.
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oğlu Fenârî’yi okutması ve bunun sonucunda Fenârî’nin ilminde ve eserlerin-

de bu geleneğin yansımaları olması aktarılmıştır.1

Muhtesibzâde Mehmed Hâkî, Molla Câmî biyografisini müellife bağlı 

kalmayıp genişletmiştir. Bu genişletme neticesinde kimi eserlerini neden 

kaleme aldığını belirtmiş, kimi zaman da tahkiyevî bir üslup ile daha ge-

niş bilgiler vermiştir. Lemaat Şerhi, Şevâhidü’n-nübüvve ve Nefehâtü’l-üns’ü 

yazma sebebini kısaca belirtmiştir. Câmî’nin kişiliğindeki olgunluğa eserle-

ri şahit tutulmuştur.2 Molla Câmî’de Muhyiddîn el-Fenârî’nin babasından 

aktarılan bir telif hikâyesi biyografiye dâhil edilmiştir. Fenârî’nin babası 

kazaskerken varlık hakkındaki bir konuda tartışma yaşanmış ve bu tartış-

mayı çözüme ulaştıracak kimse Anadolu’da bulunamamıştır. Fatih Sultan 

Mehmed bu durumdan huzursuz olup Molla Câmî’yi buldurup hediyeler 

göndererek bu mevzuyu çözmesini ister. Molla Câmî de bu zor meseleyi 

çözerek sultan nâmına ithaf ile eserini sunar. İslâm coğrafyasındaki ente-

lektüel hareketi betimlemesi ve bir eserin vücuda gelmesini tasvir etmesi 

açısından ehemmiyeti hâiz anekdotlar içeren bir hikâyedir.3

Eserin görülmemesi, cârî olmaması, yazılıp yazılmadığının belli olma-

ması gibi durumlarda belirsizlikler dile getirilmiştir. Muhammed Abdülev-

vel et-Tebrîzî’nin hem edebî alanda, hem ilmî alanda “mâhir” olduğu ve 

eşsiz kitaplar yazdığı belirtilmiş ancak hiçbir kitabı zikredilmemiştir. Hâkî 

bir tercüme faaliyetinde bulunduğu gibi zaman zaman da tercümeye ekle-

melerde bulunmuştur. Masdar biyografisinde mütercim bunu açıkça dile 

getirmiş ve Filibevî Revnakzâde Muhyiddîn Efendi vasıtasıyla Masdar’a ait 

bir kitap bulduğunu söylemiştir.4 Eserde Sâhibnağme isimli şahıs bir musiki 

eseri yazmıştır ve bu eser tercümede bir musiki eserinin anılması açısından 

yegânedir. Ancak eserin ismi verilmemiş ve sadece ahali arasında bilinen bir 

eser olduğu söylenmiştir. Bir eserin yazılış hikâyesinin anlatılması, döne-

min ulemâsının ve padişahının eserin yazımına ve entelektüel üretime dâhil 

olması, eserlerin mukayese edilmesi ve bunun sonucunda ilmî seviye ola-

rak daha alt seviyede bulunan eser sahibinin ülkeyi terk etmesi Ali et-Tûsî 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 19b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 93b-94a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 93a-93b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 154b.
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biyografisinde yer almaktadır. Gazzâlî’nin Tehâfüt adlı eserini muhakeme 

eden iki eser üzerinden anlatılan bu hikâyede, yazım sürelerine ilişkin bilgi 

ve padişahın ihsan ettiği hediyelere dair malumat da bulunmaktadır.1

Ali Kuşçu biyografisi diğer biyografilere nazaran değişik bir üsluba sa-

hiptir. Âlimin hayat hikâyesi yazılırken daima eserleri ile paralellikler kurul-

muştur. Kirmân’a varması ile Şerh-i Cedîd’i yazması aynı ifadede yer alır. Bu 

arada tahkiyevi bir üslup kullanılarak Uluğ Bey ile olan diyaloğu verilir. Bu 

diyaloğun konusu yine bir eserin yazılması üzerinedir. Ardından tuttuğu 

rasat kayıtları doğrultusunda yazdığı zîc, hayat hikâyesine örülü bir şekilde 

verilir. Uzun Hasan’ın yanından Fatih Sultan’a yani Osmanlı topraklarına 

geçmesinin hikâyesi de bir eser telifi ile bağlantılı bir şekilde anlatılır. Os-

manlı topraklarına geldikten sonra Muhammediyye adlı kitabı hediye olarak 

Fatih’e yazmıştır. Yine Fatih ile birlikte fethe gitmiş ve sefer hâlinde dahi 

eser yazıp ismini de buna mutabık olarak Fethiyye koymuştur.2 Teftazânî 

ve Cürcânî arasındaki ilmî bir münakaşa hakkında Hocazâde’nin yazdığı 

bir risâleyi Ali Kuşçu incelemiş ve Hocazâde’yi başarılı bulmuş, ayrıca bu 

olay Sultan Fatih ile de bir diyaloğa sebep olmuştur. Risâle hacmindeki 

bir eser üzerinden anlatılan uzunca bir hikâye ve dönemin padişahının da 

bu entelektüel faaliyetin bir şekilde içerisinde olması çağın ilmî muhitine 

dair ehemmiyeti hâiz bilgiler barındırmaktadır.3 Biyografinin başında bahsi 

geçen eserler biyografinin sonunda yeniden anılmıştır. Bu tertip diğer bi-

yografilerde yoktur. Çünkü Kuşçu biyografisi, hayat hikâyesi ile eserlerin 

birlikteliği açısından tercüme içerisinde yegânedir. Bunun yanında diğer 

eserleri de bu son bölümde zikredilir. Son olarak daima yanında taşıttığı 

eseri ve kendi eseri ile olan ilginç ilişkisi tahkiye edilmiştir.

Hocazâde biyografisi eserlere ilişkin birkaç müstakil hikâye barındır-

maktadır. Birisi Seyyid Şerîf ’in hâşiyesinin okunması üzerinedir. Şakâ’ik’a 

bakıldığında Seyyid Şerîf-i Cürcânî’nin eserlerinin etkisi çok açıkça görül-

mektedir. Bunlara yazılan reddiyeler, hâşiyeler, hâşiyelere hâşiyeler zikredil-

mekle kalmamış, Seyyid Şerîf ’e yapılan reddiyelerin haklılığı tartışılmış, bu 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 42a-42b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 65a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 65a-66b.
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itirazların mansıp azline kadar varması tahkiye edilmiştir. Bu biyografide 

de Seyyid’in bir eserinin okunması ve üzerine eleştiri yapılması konu edi-

nilmiştir. Hocazâde eleştirileri hayatta olsa Seyyid’in de kabul edeceğini, 

ancak asla onla eşdeğer bir âlim olmadığı, bildiği ilmi onun eserleri va-

sıtasıyla öğrendiğini söylemektedir. Son olarak kendisinin bürokratik gö-

revlerinin olması ve tüm zamanını ilme sarf edememesi yüzünden onun 

kadar meşhur bir âlim olamadığını da eklemiştir.1 İkinci bir hikâye Müey-

yedzâde’nin dönemin meşhur âlimi Devvâni’nin yanına gitmesi ve bunun 

üzerine Devvânî’nin bana Anadolu’dan ne hediye getirdin, diye sormasıdır. 

Müeyyedzâde Hocazâde’nin Tehâfüt adlı eserini getirmiş ve Devvânî de bu 

tür bir kitap yazmak istediğini ve Hocazâde’nin kitabını görmeden böyle 

bir eser yazsa rezil olacağını söylemiştir. Üçüncü hikâyede, eserin yazılışına 

dair anekdotlar vardır. Hocazâde iki ayağı ve bir eli hasta olduğu hâlde 

iken dönemin sultanı Şerh-i Mevâkıf’â hâşiye yazmasını ister. Hocazâde bu 

eser üzerine söylediklerini Hasan Çelebi’nin yazdığını bunun yerine Tel-
vîh’e yazmış olduğu hâşiyeyi beyaza çekmek istediğini dile getirerek cevap 

verir. Hocazâde eseri “varlık” konusuna kadar yazmış ve bu hâlde iken vefat 

etmiştir. Sonrasında Mevlânâ Bahâeddîn hâşiyeyi beyaza çekmeye başlamış 

ancak o da bu esnada vefat etmiştir ve taslak metinde kalan en son yazıl-

mış ibare de ahlâkî bir hikâye tarzında okuyucuya sunulmuştur.2 Burada 

son olarak aktaracağımız bilgi Molla Hüsrev biyografisinde bir eserin fiya-

tına dair bilgidir. Eser içinde yegâne olmasından ötürü anılmaya değerdir: 

“Vefātlarından ṣoñra ḫaṭṭ-ı şerīfleriyle Seyyid Şerīf ’üñ Şerḥ-i Mevāḳıf’ı bu-

lınur. Yüz filoriye ṣatılur.”

E. SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK HAYAT

Buradan önce ele aldığımız dört alt bölümde değişik münasebetlere sos-

yal, kültürel ve ekonomik hayata değinilmiştir. Bu bölümde müstakil ola-

rak ele alınacak sosyal, kültürel ve ekonomik hayat daha çok ilişkisel ciheti 

öne çıkarılarak ele alınacaktır. Yani bir âlim ya da mutasavvıfın çevresi ile 

olan münasebeti, ulemâ ve sûfîlerin bulunduğu, yaşadığı muhitler ve bura-

lardaki faaliyetler incelenecektir. Önceki bölümlerde kısımlara ayırdığımız 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 53b-54a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 55b.
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konuların muhteva özellikleri verilmiş ve filolojinin yardımıyla yer alan 

kalıplar, ifadeler, terkipler hakkında bilgi verilmiştir. Bu kısımda dilsel ve 

edebî analizlerden ziyade içerik üzerinde durulacaktır. Başka bir deyişle ça-

lışmanın bu bölümünde başta tarih disiplininin yardımıyla sosyolojik hayat 

resimleri gösterilecek, psikolojik portreler çizilecek, toplumdaki belirli ke-

simlerin yaşayışları tasvir edilecektir.

Biyografilerde kişinin çevre ile ilişkisini konu edinen pasajlar tercümede 

en geniş kısmı teşkil etmektedir. Kişilerin sosyal, ekonomik ve kültürel iliş-

kileri hakkında çıkardığımız fişler eserin üçte birlik kısmına gelecek hacme 

sahiptirler. Bu mevzuların bu kadar geniş bir yer tutmasının nedeni daha 

önce incelediğimiz başta kişilik özellikleri olmak üzere diğer başlıkları da 

bir şekilde kapsaması veya temas etmesidir. İkinci bir neden ise bu mev-

zuların belirli söz ve ifade kalıpları içerisinde ele alınmayıp tahkiyevi bir 

üslupla uzun uzun anlatılmasıdır. Bu bakımdan sadece bu ilişkileri etraflıca 

ele almak müstakil bir çalışma oluşturabilecek potansiyele sahiptir. Bu tip 

biyografik metinlerden bugünün sosyal bilimcileri çeşitli biçimlerde fayda-

lanarak sosyal teoriler geliştirebilmeli, geleceği inşâ edecek fikirler üretebil-

melidir. 

Bu bölümde incelemenin kimi kısımlarında metinden örnekler veril-

meyecek, sadece varak numaraları verilecektir. Bunun nedeni metnin uzun 

tahkiyevî pasajlar içermesidir. Bu uzun pasajların olduğu kısımda küçük 

özetler verilip tercümenin nasıl bir resim ortaya koymaya çalıştığı açıklana-

caktır. Daha kısa olan metinler ise ikinci bölümde yapıldığı şekilde alıntıla-

nıp inceleme kısmı ile kaynaştırılacaktır. 

1. Tasavvufî Yaşam

Bu kısımda inceleyeğimiz ilk ilişki kümesi; tasavvuf erbabının, çevresi 

ile gerçekleştirmiş olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdir. Âsitâ-

neler, tekkeler, zaviyeler Osmanlı’da hem şehir hem köy hayatında önemli 

bir rol oynamıştır. Bu yapılar sadece bir devleti değil, İslâm devletlerini de 

birbirine bağlayan unsurlardır. Bir yolcu bir İslâm ülkesinden başkasına, 

bir şehirden diğerine güvenli bir şekilde ve asgari ihtiyaçları karşılanarak 

seyahat edebilmektedir. Bu anlamda çeşitli meşreplerdeki tekkeler sadece 
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uhrevî bir yaşam sürülen bir yer değil, hayatın her alanına dokunan di-

namik yapılardır. Tekkelerde eğitim öğrenim faaliyetleri yürütülmüş, çok 

çeşitli sanat eserleri vücuda getirilmiş, toplumun yaralı yerlerine merhem 

sürülmeye çalışılmıştır. Mutasavvıflar sadece sıradan halkla değil; dönemin 

bilginleri, bürokratları, hükümdarları, askerleri ile de sıkı bir münasebet 

kurmuşlardır. 

a. Mutasavvıfl arın Padişah ve Diğer Devlet Görevlileri İle İlişkileri

Mutasavvıfların devletin en üst kademesi ile münasebeti tercümede özel-

likle vurgulanmıştır. Padişahlar ile şeyhlerin birbiri ile olan diyaloglarından, 

isteklerinden, ikili münasebetlerinden tüm tabakalarda yoğun bir biçimde 

bahsedilmiştir. Osmanlı döneminin ilk mutasavvıflarından olan Geyüklü 

Baba zamanın padişahı Orhan Gazi’nin dua istemesi üzerine “sizden gâfil 

değilim” diyerek sultana zaten dua ettiğini belirtmiştir. Bir süre sonra Bur-

sa’ya gidip bir ağaç diker. Sultan bunun üzerine ağaca bir bakıcı tayin eder. 

Hâkî, yaşadığı dönemde ağacın var olduğunu ve ağaca bir isim konulduğu-

nu tercümesine eklemiştir. Bu kısa hikâye, sultan-şeyh ilişkisinin hem sevgi 

hem saygı üzerinden nasıl gerçekleştiğini göstermektedir. Hâkî’nin kendi 

yaşadığı dönemden örnek verip bunu tercümeye eklemesi bu muhabbetin 

sürekliliğine gönderme yapma amacını taşır.1 

Seyyid Velâyet başlığı altında hem sultan-şehzâde ilişkisi hem de sul-

tan-şeyh ilişkisine dair anekdotlar mevcuttur. Yavuz Sultan Selim saltanatı, 

II. Bayezid’in yaşlılığı zamanında, o hayatta iken almak istemiştir. Önce 

tereddüt eden Bayezid daha sonra dünya değil, ahiret saltanatını tercih ede-

rek sultanlığı Yavuz’a bırakır. Yavuz meşayih zümresine danışan ve onlardan 

fikir alan birisidir. Seyyid Velâyet’i de davet eder fakat Seyyid icabet etmez. 

Yavuz davete icabet etmeyen şeyhi zorla getirtir ve saltanatın devamına dair 

soru sorar. Aldığı cevap ise saltanatının devam edeceğine ancak yaşamının 

uzun sürmeyeceğine dairdir. Bu hikâye oldukça sert bir mizaca sahip oldu-

ğu söylenen Yavuz’un şeyhler ile olan ilişkisini göstermesi açısından önem-

lidir.2 Aynı biyografinin devam eden bölümünde Seyyid’in keşif yoluyla 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 6a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 118a.
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edindiği bilgiyi açık edip söylemesi ve dediklerinin daha sonra gerçekleşme-

si anlatılmıştır. Kerametin konu edildiği bu küçük hikâyede tekke hayatına 

ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Dönemin tekke hayatında mevlid okunup 

dinlenmesi, insanları ve tasavvufî grupları bir araya getiren bir gelenektir. 

Sadece mutasavvıflar değil, ulemâ zümresi de tekkede mevlid dinlemek için 

toplanmışlardır.1

Yavuz, Dımışk’ı aldığında iki kere Muhammed el-Bedahşî’yi ziyaret et-

miştir. İlk ziyarette her ikisi de asla bir kelime konuşmayıp sessiz kalmışlar-

dır. İkincisinde ise şeyh, Yavuz’a, insanların sorumluluğunu taşımasından 

dolayı Yavuz’un sırtının bir yükle dolu olduğunu, kendisinde ise böyle bir 

yük olmadığını söylemiştir. Bu yük sebebiyle hukuk ve adalette dikkat üze-

re olmasını tenbih etmiştir. İlk görüşmede neden her ikisinin suskun ol-

duğu sorulduğunda ise Yavuz, yüksek mertebeye sahip olan kişinin konuş-

maya başlamasının doğru olduğunu söylemiştir. Bu anekdot da yukarıdaki 

örneğe benzer bir şekilde Yavuz Sultan Selim’in meşayih ile olan ilişkisinin 

ne denli saygı çevçesinde olduğunu göstermektedir. Tercümenin genelinde 

olan ulemâ ve meşayihin yönetici zümresine nispetle manevi olarak daha 

büyük olduğunun vurgulanması durumu bu hikâye için de geçerlidir.2

İbrâhim Halîl, mansıp sahibi iken her şeyi terk ederek Hâcı Halîfe’ye 

intisap eder. Padişahın etrafındakiler Halîl’in delirdiğini padişaha söylerler. 

İbrâhim Halîl şeyhle birlikte Bursa yaylalarında gezer ve şeyhin yaylada 

kaybolan atını bulup getirir. Şeyh de bunun üzerine ona İstanbul’a gitmesi-

ni söyler. İstanbul’a gittiğinde Sultan Mehmed Han ile karşılaşır ve Amasya 

kazasını istediğini söyler. Sultan deliliğinin bittiğine kanaat ederek mansıbı 

verir. Bu sırada Amasya’da bulunan Bayezid şehzadedir. Hem şeyhin işareti 

hem de gördüğü rüyalar vesilesiyle İbrâhim Halîl, Bayezid ile yakınlık ku-

rar. Daha sonra Bayezid sultan olur ve Halîl’i önce kazasker sonra da vezir-i 

azam yapar. Metinden örnek vermediğimiz ve hikâyesini özetlediğimiz bu 

ilişki ağında devlet görevi, tasavvuf, padişah, şehzade, rüya, keramet gibi 

unsurlar iç içe ele alınmıştır. Hikâye İbrâhim Halîl’in devlet görevinde ne 

kadar mahir olduğunu anlatan ve kişisel özelliklerine yer veren cümlelerle 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 118a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 120a-120b.
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sona erer. Şakâ’ik’ın bir biyografi kitabı olarak tercüme edilmiş oluşu, eski-

lerin hayat hikâyesinden devşirilen ahlâkî temsillerin sergilenmesi amacını 

taşımaktadır. Hâkî’nin tercüme mukaddimesinde belirttiği üzere kitap bir 

topluluk içerisinde okunmuş ve herkes anlamadığı için Türkçeye çevrilmesi 

istenmiştir. Yukarıda özetlediğimiz hikâyede mansıp sahibi birisinin maka-

mını kaybedip tasavvufa girip dağlarda dolaşıp bir mutasavvıfın himmetiyle 

yeniden göreve gelip devletin en yüksek kademesine çıkması anlatılmıştır. 

Bunun detaylı bir şekilde ve çeşitli sahneler eşliğinde anlatılmasının amacı 

belli temsilleri halk tabanına yaymak ve yaşayan kültürü sonraki nesillere 

aktarmaktır.

Sofyavî Bâlî Efendi’de bürokrasi ve toplumun ileri gelenlerinin şeyh 

ile olan ilişkisine ait değerlendirmeler vardır. Sofyavî’nin kişisel özellikleri 

onun çevresi ile olan ilişkilerini belirlemiştir. “Ekâbir” olarak adlandırılan 

kesim onu davet etmiş fakat Bâlî Efendi bu davetlere katılmamıştır. Döne-

min ünlü kazaskeri Çivizâde, Bâlî Efendi’nin vakfiyyetinin sahih olmadı-

ğına dair fetva vermiştir. Bunun üzerine Bâlî Efendi kazaskere bir mektup 

göndererek vakfiyyet üzerine meseleleri ayrıntılı bir şekilde yazarak cevap-

lamıştır. Mektuptaki hitap şeklinin “mümin kardaş” sözcükleriyle olması 

detayına tercüme yer vermektedir. Ayrıca Çivizâde’nin görüşünden dön-

mesine sebep olan şeyin “rûhâniyye-i şeyh” olduğu söylenmiştir. Kazasker 

ve şeyh münasebetinde hem maddî hem de manevi yönlerden bakıldığında; 

sebep, ilişki ve sonuçlar birbiriyle iç içe girmiş şekilde ele alınmıştır.1 Tasav-

vuf ehli yukarıda görüldüğü gibi kimi durumlarda padişahların davetlerine 

icabet etmemekte, kendi kabuğunda münzevî bir yaşam sürdürmeyi tercih 

etmektedir. Akşemseddîn biyografisi hem sultan-mutasavvıf, hem de mu-

tasavvıf-devlet adamı ilişkilerini gösteren pasajlar barındırmaktadır. Fatih 

Sultan Mehmed İstanbul’a sefer düzenlemek niyetinde olduğunda Akşem-

seddîn ile görüşmesi ve şeyhin sefere katılması için dönemin paşalarından 

Ahmed Paşa’yı şeyhin yanına yollamıştır. Şeyh, fetihe katılır ve keramet-

ler gösterir. Bu kerametleri zuhur etmesi ile birlikte artık şeyh ile sultan 

arasındaki bağlar daha da kuvvetlenir. Ahmed Paşa aradan çıkıp sultan ve 

şeyh arasında karşılıklı diyaloglarla ikisinin münasebeti anlatılır. Padişah 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 164b.
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karşısında tam olarak ayağa bile kalkmayan şeyh, köşesinde kurulmuştur ve 

sultan hemen gelip elini öper. Ardından yine muhabbet ve övgü ifadeleri ile 

sultan, şeyhin himayesinde tasavvufa intisap etmek istemiştir. Şeyh kabul 

etmemiş ve sultan ısrar emiştir. Yine kabul etmeyince de padişah huzursuz 

olup “Etrâk-ı bî-idrâkdan” biri gelse dahi onu kabul ettiğini ve bir sultanı 

neden kabul etmediğini sormuştur: Şeyh, bunu neden reddettiğini ise ma-

kul sebeplerle Fatih’e anlatır. Fatih de şeyhin sözleri üzerine durumu kabul 

edip çıkar ve şeyhe para gönderir. Fakat şeyh parayı da reddederek geri 

yollar. Fatih Sultan Mehmed şeyhin sözlerine razı olup yanından çıksa da 

gönlü tam anlamda mutmain olmamış ve olanlardan üzüntü duymuştur. 

Bu sefer başka bir sahne kurulur ve Ahmed Paşa ve Fatih arasında çadırdan 

çıktıklarında yapılan konuşma nakledilir. Bu sefer Ahmed Paşa hem bir 

teselli amacıyla hem de Akşemseddîn’in dediklerini doğrulamak ve açık-

lamak için konuşur. Burada alıntılayacağımız son sahne şeyhin tam olarak 

ayağa kalkmamasının nedenini de vermektedir. Ahmed Paşa bir mutasavvıf 

gibi şeyhin kıyam etmemesinin nedenini tasavvufî ve ahlâkî bir şekilde yo-

rumlar.1 Tümünü alıntılamadığımız şeyh-padişah-paşa arasında geçen bu 

hikâye hem ilişkileri göstermesinden ötürü hem de ortaya koyduğu ahlâkî 

yapı, öğretiler, mesajlar itibarıyla önemlidir. Hâkî’nin bu tercümeyi yap-

masının bir nedeninin de tasavvufî-ahlâkî bazı tecrübeleri ve nasihatları 

sonraki kuşaklara aktarmak ve kitabın yararını genele yaymaktır. Buradaki 

kurgu, ayrıntılar, diyaloglarla ayrıntıların açılması da tercümenin bu yönü-

nü gösteren hususiyetlerdir.

Akşemseddîn-Fatih ilişkisinde ikili ilişki hem mümkün hem de olduk-

ça samimi ve şeyhin makamının daha üst olduğu bir biçimde verilmiştir. 

Ancak Şeyh İbn el-Vefâ biyografisinde bu durum yoktur. Öyle ki Şeyh 

Vefâ ile hem Sultan Mehmed hem de Sultan Bayezid defalarca buluşmak 

istemiş ancak şeyh bunu kabul etmemiştir. Hem de bu durum sert bir 

şekilde şeyhin karakter özelliğinin belirtildiği cümle içerisinde “zīnet-i 

dehre ve ekâbir-i asra mültefit olmamak” ibareleriyle birlikte geçmiştir.2 

Şeyh, şehzade, sultan, vezir-i azamın ilişkilerinin hem siyasî düzlemde 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 83b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 86a.
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hem de ökült ilimlerle alâkalı olarak anlatıldığı Şeyh Halîfe Çelebi biyog-

rafisi ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Saltanat mücadelelerinde Fatih’in 

vezir-i azamı Mehmed Paşa, Cem Sultan tarafını tutmaktadır. Keramet-

leri ile tanınan Halîfe Çelebi’yi, II. Bayezid, bu ilişkiyi bozması için zor-

lar. Ökült ilimleri kullanan şeyh hata ederek paşanın kızını hasta ederek 

öldürür. Bunun üzerine Karaman şehrinin velileri ne yapmak istediğini 

sorarlar. O da paşanın vakıf malları hakkındaki tasarruflarının yanlış ol-

duğunu söyleyip desteklerini çekmesini ister. Şeyh İbn el-Vefâ hariç diğer 

veliler desteklerini çekerler. Yine ökült ilimleri kullanan İbn Vefâ bir daire 

çizip paşayı koruma altına alır. Ancak Halîfe Çelebi bu dairenin içine 

girdiğini ve etkisinin otuz üç gün sonra görüleceğini söyler. Buraya ka-

darki iktidar savaşı, şehzadeler üzerinden şeyhlerin savaşına dönüşmüştür. 

Saltanat kavgası ve siyasî çıkarlar şeyhleri de içine çekmiş, tasavvuf erbabı 

buna göre pozisyon alıp kullandıkları ilimlerle cinayet işleme yoluna dahi 

gitmişlerdir. Hikâye bununla bitmeyerek daha da sert bir hâl alır. Halîfe 

Çelebi’nin vaat ettiği zaman bittiğinde Sultan Mehmed vefat eder ve Ba-

yezid İstanbul’a doğru geçer. Beş gün sonra ise Mehmed Paşa öldürülür. 

Bunun sebebi ise sultanın ölümünden sonra Mehmed Paşa meşguliyet 

hâlindeyken İbn Vefâ’nın onu koruması için yazdığı vefkin terleme sonu-

cu bozulmasıdır. Mehmed Paşa, bozulan yazıları onarması için vefki İbn 

Vefâ’ya göndermiş ancak vefk tamir edilip geri gelmeden paşa öldürül-

müştür. Paşa ve kızının ölümü ile sonuçlanan bu iktidar savaşı şehzade-

lerin himayesinde şeyhlerin gizli ilimleri kullanarak koruma ve saldırma 

olgusu ile anlatılmıştır. Gerilim sadece Halîfe Çelebi ve İbn Vefâ arasında 

gerçekleşmemiş Karaman’daki diğer veliler de Halîfe Çelebi’ye taraf olup 

katılmış ve Cem’den yardımlarını çekmişlerdir. Tasavvufî yaşam tarzında 

genellikle olağanüstü olaylar kerametler üzerinden, bazen de sembolik 

bir dille ahlâkî mesajları iletmek üzere verilir. Ancak buradaki olağanüstü 

olaylarla iç içe geçmiş bir iktidar savaşının anlatılması, tasavvuf zümresi-

nin de bu savaşta belli taraflarda olması ve şeyhin hâl tercümesinin büyük 

bölümünün bu gerilim üzerinden anlatılması eser açısından enteresan bir 

örnektir.1

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 95a.-95b.
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Şeyh ve derviş ilişkileri sevgi, hizmet, bağlılık gibi unsurlar üzerine ku-

rulduğundan sâlikler tekke hayatına sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Cenderlü 

Kara Halîl biyografisinde sultan tekkeden şerî ilimlerde yardımcı olmak 

üzere bir kişiyi istemiştir. Ancak tekkedeki kimse bu işe yanaşmamıştır. 

Sultan da şeyhten bir isim istemiş ve onu zorla alıkoyup götüreceğini ekle-

miştir. Şeyh onlara Halîl’i vermiş, o da yolda giderken tahsilden ayrı kaldığı 

için şiddetli bir şekilde ağlamıştır. Bu hikâyede de ilim ve tasavvuftan ayrı 

kalmak diğer payelerden ve yaşayış şekillerinden üstün tutulmuştur.

b. Tasavvufî Eğitim ve Yolculuk

Mutasavvıfların biyografi kurulumlarında ilk olarak tasavvufî eğitimini 

kimden aldığı hakkında bilgilerin verildiği görülür. Şeyh ve mürit ilişkileri 

de bu bilgiler arasında işlenir. Eğitime eşlik eden olgu ise umumiyetle yol ve 

yolculuktur. Âlimlerin ve mutasavvıfların bu yolculuklarda ailesini ne du-

rumda bıraktığına dair bilgiler oldukça sınırlıdır. Ancak Seyyid Buhârî’de 

bu duruma ilişkin bilgi mevcuttur. Buhârî, Buhârâ’dan Anadolu’ya Şeyh 

İlâhî ile gitmek istemiş ve bunun üzerine ailesini Buhârâ’da bırakmıştır. 

Tümünü burada alıntılamayacağımız satırlarda Buhârî’nin Mekke, Kudüs 

gibi kutsal topraklara yolculukları ve İstanbul’a dönüşü tasavvufî hâlleri ve 

şeyhi ile olan münasebeti ile birlikte anlatılmıştır.1

Yol ve yolculuk anlatımlarında ilim ve tasavvuf yolculuğu bazen bir 

makas değiştirme olarak yer alır. Medreselerde ilim için şehir şehir, ülke 

ülke, kıta kıta yer değiştiren ilim tâlipleri birden tasavvufa intisap ederek 

bambaşka bir yolda ve hayat tarzında yaşamını sürdürmeye başlar. Ünlü 

mutasavvıflardan Şeyh İlâhî’nin hikâyesinde bu tip durumlar mevcuttur. 

İstanbul’da öğrenim görürken Kirmân’a gider ve orada diğer başlıklarda da 

sıkça kullanılan bir tabirle “cezbe-i ilâhî” gelmesiyle tasavvuf yoluna girer. 

Klasik dönemde kitaplar; cilt, ahar, hat, tezhip, kâğıt, ebru gibi birçok sanat 

ve zanaatı kapsadığından oldukça pahalı materyallerdir. Şeyh İlâhî tasavvu-

fa girdiğinde kitaplarını suya atmayı veya yakmayı düşünür. Ancak derviş 

görünümlü bir şahıs gelip kitaplarından biri hariç hepsini satmasını ve sat-

tığı kitaplardan edindiği parayı dağıtmasını söyler. Şeyh İlâhî’nin, dervişin 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 121b.
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nasihati sayesinde elinde tutacağı kitap ise tasavvuf ehlinin hayatını ihtiva 

eden bir kitap olacaktır. İlim yolculuğundan tasavvuf yolculuğuna geçiş 

sert kararla olmuş fakat bir dervişin öğüdüyle bu sertlik yumuşatılmış ve 

hikâyeyi tasavvufî vecheye sevk edecek bir geçiş yapılmıştır.1 Hikâye, Şeyh 

İlâhî’nin bu sefer tasavvufî bilgi için çeşitli şehir ve kişilere gitmesiyle de-

vam eder. Tasavvufî bilgi sadece diri insanlardan değil, ölü insanlardan da 

edinilmektedir. Bu minvalde İlâhî; Semerkand, Buhârâ yine Semerkand, 

Anadolu, Herât ve İstanbul’a gider. Ancak İstanbul’da Şeyh İlâhî şöhre-

te kavuşur ve halk izdiham edip şeyhi görmek ister. Bu sebeple şeyh bir 

yere gitmek ister ve Ahmed el-Evronosî’nin daveti ile Vardar’a geçer. Ancak 

orada da halk şeyhe çok fazla rağbet eder ve şeyh bu rağbete icabet etmek 

istemez. Şeyhin yol hikâyesi ilim ile başlamış, tasavvuf ile devam etmiş, 

şöhretten kaçma ile son bulmuştur. 

Şeyh Halîfe Çelebi de Şeyh İlâhî gibi ulemâ sınıfında iken tasavvufa gir-

miştir. Ancak onun şehir şehir gezmesinin sebepleri farklı nedenlerle ger-

çekleşmiştir. Halîfe Çelebi’nin ilim ile olan münasebeti hem eser üzerinden 

(Şerh-i Muhtasar) hem de “ulûm-ı zâhire” terkibiyle anlatılmıştır. Tasavvuf 

yolunda halvete girmek için Karaman’a oradan da şeyhinin vefat etmesi ne-

ticesinde Tokat’a geçer. Halîfe Çelebi ulemâ sınıfından yetişmesine rağmen 

“ümmî” birine bağlanmış, “riyâzet-i kaviyye” olarak adlandırılan katı tasavvuf 

kurallarıyla yaşamak için İbn Tâhir’e intisap etmiştir. Yolu, yine şeyhinin vefat 

etmesi nedeniyle Erzincan’a, oradan da Şirvân’a düşer. Ancak Şirvân’dan da 

vefat haberi gelir ve Erzincan’a iki günlük yol gitmişken geri döner. Daha son-

ra şeyhi onu irşat için İstanbul’a gönderir. Halîfe Çelebi’nin yolculuğundan en 

dikkat çeken detaylar bulunduğu mevkiyi terk edip sonu gelmeyen bir arayışa 

çıkmasıdır. Gittiği konaklarda vefat haberleri gelse dahi arayışını sürdürmüş 

ve o günün şartları altında şehir değiştirmeye devam etmiştir. Kendi çapında 

meşhur bir âlim olarak başladığı yolculuk meşhur bir sûfî olarak sona erer.

Şeyh Lutfullâh’ın Hâcı Bayram ile yolculuğu diyaloglar eşliğinde sahne-

lenmiştir. Balıkesir hakkında duydukları üzerine iki sûfî pervasız bir şekilde 

hemen karar alıp yola çıkarlar. Tasavvufî yaşamın en önemli pratiklerinden 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 88b.
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olan “hizmet etmek” iki mutasavvıfın hareket etmesinin sebebini oluştu-

rur. Mutasavvıf zümresi yolculukla tekâmüle ulaşmaya çalışırlar. Mutasav-

vıfların yolculukları maddî nedenlerle olabileceği gibi tasavvufî arayıştan 

ötürü de olabilir. Bu arayış yanında eğitim gördüğü şeyhin telkiniyle veya 

kendi ihtiyarıyla da gerçekleşebilir. Ancak Akşemseddîn’in yola çıkışı gör-

düğü rüya neticesinde başlamıştır. Akşemseddîn Hâcı Bayram’a gitmeyi 

niyet etmiş ancak şeyhin dul ve yetim için çarşıda pazarda dolaşıp ihtiyaç 

sahiplerinin hacetini görmeye çalışmasından dolayı ünlü bir şeyh olan Zey-

nüddîn-i Hâfî’nin yanına müderrisliği terk ederek gitmiştir. İşlenen arayış 

temasına böylece yine bir yolculuk hikâyesiyle giriş yapılmıştır. Hâfî’nin 

yanına vardığında ise uykusunda boynunun zincirli olduğu ve zincirin ucu-

nun Hâcı Bayram’ın elinde olduğu bir rüya görür. Bu sembolik görün-

tü üzerine hemen yine yola çıkar ve Hâcı Bayram’a vasıl olur. Tasavvufî 

anlamda eğitime ve muradına yine burada ulaşır. Böylece hikâye örgüsü 

arayış, yolculuk ve rüya olguları üzerinden verilir. Yol ve yolculuk devamlı 

bir hareketi gerektirdiği gibi bunun karşısında riyazet, erbain, halvet gibi 

durumlar ise temekkün edip sabit olmayı iktiza eder. Abdurrahmân el-Er-

zincânî şehir hayatından kopmuş Amasya’ya yakın bir dağda yaşayışı tercih 

etmiştir. Buna rağmen şeyhi tanıyanlar ziyaretine gelmeye devam etmek-

tedir. Mutasavvıfların olduğu her yer bir cezbe merkezi oluşturmaktadır.1 

Bazen de mutasavvıflar sükûn edebilmek için ironik bir şekilde zarurî se-

beplerle hareket etmek zorunda kalırlar. Hâmid bin Mûsâ el-Kayseri, ek-

mekçilik yaparak geçimini sağlamakta ve aynı zamanda tasavvufî bir yaşam 

sürmektedir. Bu hâlde iken de insanlar ona sevgi beslemekte ve yanlarına 

gelmektedirler. Ancak dönemin sultanı tarafından yeni yaptırılan camide 

vaaz vermeye zorlanması neticesinde şeyhin Bursa’daki şöhreti artar. Bunun 

üzerine bu kalabalıktan huzursuz olan şeyh Aksaray’a göçer.2

c. Âlim-Sûfî Gerilimi ve Tasavvuf Karşıtı Görüşler

Ulemâ ve mutasavvıfâ arasındaki gerilim çeşitli vesilelerle tercümede iş-

lenmiştir. Bunlardan birisi Koğacı Dede biyografisindedir. Zamanın kadı 

ve müftüsünün raksa bakışını içeren hikâye, Koğacı Dede’nin tekkesinde 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 16a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 14a-14b.
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yaşanan bir olay aktarmaktadır. Tekkelerde raks ve sema edilmesi hakkında 

özellikle XV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar birçok risale yazılmış, onlarca 

şeyh ve âlim bu mevzu üzerine görüş belirtmiş, müspet ve menfi görüşler 

arasında bir gerilim yaşanagelmiştir. Kadı Kirmâstî, dervişlerin zikri bırakıp 

raks etmelerinden şikâyet eder. Bunun üzerine müftü Efdalzâde bulunduk-

ları tekkedeki şeyhi hedef göstererek raks eden dervişlerin şeyhinin Koğacı 

Dede olduğunu ve onun ıslah edilmesi ile bu işin çözüleceğini söyler. An-

cak bu sahnenin ardından Koğacı Dede ile Kirmâstî arasındaki sırlı bir olay 

gerçekleşir ve Kirmâstî cezbeye gelerek raksa karşı gelmekten vazgeçer. Bu 

hikâye, eserin geneline mutabık olarak gerilimde mutasavvıfların yanında 

duran bir pozisyonu gözler önüne sermektedir.1 Bir başka başlık altında 

Cemâl Halîfe’nin bir şeyh olmasına rağmen tarikata girmek isteyenleri bu 

yoldan uzak durmaları konusunda uyardığı aktarılmıştır. Eğer tasavvufa 

intisap konusunda bir kişi meyil gösterirse onun ne tarzda hareket etme-

si gerektiği formüle edilmiştir. Bugün tasavvuf üzerinden yapılan istismar, 

geçmişte de farklı şekillerde mevcuttur.2

Tasavvufî muhitler halkı bir araya toplayan sosyalleşme merkezleridir. 

Şeyhlerin olduğu yerde insan hareketliliği ve etkileşimi, müesseseleşme, 

imar faaliyetleri olmaktadır. Halk teveccüh ettikçe bu hareketlilik artmakta 

ve tasavvuf kurumsal bir yapı hâline gelmektedir. Şemseddîn Ahmed Çele-

bi el-Ankaravî’nin müritleri ile olan etkileşimi “cezbe” kavramı ile açıklan-

mıştır. Ankaravî’nin hitabeti ve vaazları neticesinde insanların kendilerini 

kaptırdıkları, kalkıp gidecek gücü kendilerinde bulamadıkları anlatılmıştır.3 

Ankaravî’deki durumun tersine bazı bölgelerde şeyhler hoş karşılanmamış 

ve toplumda bölünmelere sebebiyet vermiştir. Abdülmümin biyografisinde 

Bursa halkı iki fırkaya ayrılmış bir kısmı Abdülmümin’in doğru yolda git-

tiğini, başka bir kısım ise dinden çıktığını iddia etmişlerdir. Bunun üzerine 

ilmiyye sınıfına müracaat edilmiş ancak bu ikilem bir çözüme kavuşturula-

mamıştır.4 Tasavvufa karşıt görüşler mutasavvıflar içerisinden de çıkabilir. 

Abdurrahmân el-Erzincânî’nin bir tasavvuf grubu hakkında görüşleri onun 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 123b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 124b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 166b.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 166b-167a.
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psikolojik durumunu tasvir eden bir sahne ve diyaloglarla ifade edilmiştir. 

Burada mütercimin Erdebilîlere olan tutumu ve seçtiği taraf tercümede açı-

ğa çıkmış olur.1 Tasavvuf karşıtı görüşler aile içindeki bireylerde de görül-

müş ve baba oğul arasındaki görüş karşıtlığı ünlü bir mutasavvıf olan Yahyâ 

Şirvânî başlığı altında örneklenmiştir. Şirvânî’nin tasavvufa girişi kendi is-

teğiyle değil, şeyhinin müridindeki potansiyeli görmesi ve onu davet et-

mesiyle gerçekleşmiştir. Bu davetle birlikte Şirvânî bir rüya görüp süluk 

etmek ister ancak babası bu duruma karşı gelir. Şirvânî nasihat dinlemez 

ve bunun üzerine babası şeyhi öldürmek ister. Bu niyette iken de oğlunun 

ayaklarına bir hastalık gelir. Şeyhi bu hastalığı işitince Şirvânî’nin evine 

penceresinden girerek dua eder ve Şirvânî iyileşir. Bunu duyan babası kapı 

dururken neden pencereden girdi, bu şeriatta doğru değildir diyerek oğlu-

na kızar. Şirvânî de babasını tasavvuf yolunu inkâr etmemesi konusunda 

uyarır ve şeyhinin ruhaniyetinin de tesiriyle babası yumuşar. Hatta babası 

da şeyhin hizmeti altına girer. Sinematografik sahneleri de içeren hikâye 

burada bitmez ve tasavvufî yaşayışın en önemli unsurlarından olan hizmet 

ve nefsi köreltme üzerinden devam eder. Artık baba ve oğulun şeyhi olan 

Şeyh Sadreddîn, Şirvânî’nin babasını oğlunun ayağına hizmete gönderir. 

Bu durum Yahyâ Şirvânî’yi çok üzer ancak her durumda şeyhin sözüne 

bağlılık esas olduğundan sesini çıkaramaz. Bir sene sonunda ise bu hâli 

tersine çevirip oğlunu babasının ayağına hizmete gönderir.2 Seyyid Yahyâ 

Şirvânî’nin hayat hikâyesi tasavvufa karşıtlık, tasavvufa girme, nefsi körelt-

me ve insan ilişkileri, şeyhin sözüne bağlılık, şeriat ve tasavvuf karşıtlığı gibi 

birçok unsuru birlikte barındırması açısından önemlidir.

d. Tasavvufa Giriş, Yetişme, Olgunlaşma

İlim erbabı iken tasavvufa süluk etme bir anda cezbenin gelmesi, her 

şeyi bırakma, uzlete çekilme gibi anlık geçişlerle olabileceği gibi doğal bir 

akışla da anlatıldığı görülür. Şihâbüddîn es-Sivasî küçük yaşlarından itiba-

ren öğrenim görmüş, döneminin iyi ulemâsından okuyup çok çalışmış, ilim 

yolunda kendini ispatlamış ve daha sonra tasavvufu seçmiştir. Sivasî’nin 

yolculuğunda Ayasulug valisinin ona hürmeti “hadden bîrûn riâyetler” 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 16a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 96a.
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sözcükleriyle vurgulanmıştır. “Yetişmek”, “ahz-ı tarîk etmek”, “sûfiyye tarî-

kına sâlik olmak” gibi kelimeler kişinin tasavvufî eğitim aldığını resme-

den ifadelerdir. Baba Nahhâs başlığında da “ahz etmek”, “tekmîl-i tarîkat 

etmek”, “vâsıl-ı makâmât-ı ulyâ olmak”, “irşâda mücâz olmak”, “hıdmete 

yetişmek” gibi söz gruplarıyla tasavvufî yetişme tasvir edilmiştir. Abdüllatîf 

el-Kudsî’de “sûfiyye tarîkına râgıb olmak” sözcükleri ile tasavvufa intisap 

anlatılır. Ayrıca “hidmet-i şerîfine vâsıl olmak”, “tekmîl-i tarîkat etmek”, 

“irşâda mücâz olmak” yukarıdaki örneklerde olduğu gibi bu başlıkta da 

kullanılmıştır. Aynı biyografide Kudsî, Şeyh Zeynüddîn ile yolculuğa çı-

kacakken Kudsî’nin annesinin hayatta olması ve Zeynüddin’in, annesinin 

hizmetinde olması gerektiğini söylemesinden dolayı birlikte yolculuğa çık-

mazlar. Şeyh İlâhî ailesini bırakıp yolculuğa çıkarken Kudsî yardıma muh-

taç annesinin yanında kalmıştır. Aile içi ilişkilere dair bilgiler eser genelinde 

az olduğundan ötürü bu anekdot önemlidir: “Vaḳtā kim Şeyḫ Zeynü’d-dīn 

Ḥicāz seferin ta‘yīn itdiler, Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf daḫı laṭīf diyü refīḳ ü hem-

ṭarīḳ olmaḳ murād idinürler. Lākin vālideleri henūz ḥayātda olup marīże 

olmaġın vālidelerin ḫıdmetinde olmaġı rāciḥ görüp buyururlar ki ‘Vālide-

leri ḫıdmetinde olalar.’”

Tâceddîn İbrâhim’de tasavvuf eğitimi “tahsîl-i maârif ” terkibiyle veril-

miştir. Şeyhlik mertebesine ulaşması ise “irşâda vâsıl olmak, kâ’im-makâm, 

halîfe (olmak)” gibi sözcüklerle anlatılmıştır. Tâceddîn’in çevresine karşı 

gayret ve özeni vurgulanmış ve her gece yüz yirmi kap yemek vermesi bilgisi 

de biyografisinde yer almıştır.1

Abdurrahîm el-Merzifonî’nin tasavvufî yaşam ile münasebeti şeyhi 

Zeynüddîn üzerinden “mülâkat etmek”, “musâhabetle müşerref olmak”, 

“mahabbet etmek”, “yanında erbaîn çıkarmak”, “telkîn-i kelime-i tevhîd 

eylemek”, “hırka-i mübârekelerin giymek”, “terbiyeleriyle makâmât-ı ul-

yâya vâsıl olmak” gibi sözcüklerle tasvir edilmiştir. Örneklerden görüldü-

ğü üzere sevgi, dostluk, arkadaşlık, mihmanlık, birlikte yolculuk, hizmette 

bulunma, halvet, riyazet, erbain gibi hem şeyh ile ilişkiler hem de kişisel 

tecrübe için nefis tezkiye yöntemleri tasavvufî yaşam için merkezde olan 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 44a.-44b.
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olgulardır. Merzifonî biyografisinde irşat icazeti dışında kitap icazeti de ve-

rildiği görülmüştür ve aktarılması için izin verilen kitaplar tek tek zikredil-

miştir.1 Biyografi, şeyhin müridine övgüsüyle devam eder. Merzifonî irşat 

için kasabaya vardığında dönemin sultanı tarafından cömertlikle karşılanır. 

Bu cömertliğin kabul edilip edilmemesi durumu sorulduğunda zararının 

olmadığını dile getirmiştir.

Abdülmuti’de tasavvufî bağlılık, yakınlık ve yetişme “musahâbetleriyle 

müşerref olmak”, “mülâkât etmek”, “mahabbet etmek”, “müşâhede etmek”; 

Zeynüddîn el-Hâfî’de “turûk-ı tarîkatı tekmîl etmek”, “sahib-i makâmât-ı 

âliyât olmak”, “mâlik-i merâtib-i keşf ü kerâmât olmak”, “tarîk-ı tasavvufu 

ahz etmek”, “irşâd içün mücâz olmak”; İyâs’da “hıdmete yetişmek”, “cezbe-i 

ilâhiyye yetişmek”, “terk-i kazâ ve tedrîs etmek”, “irşâda mücâz olmak”, “uz-

let-i küllî etmek”; Pîr İlyâs el-Amâsî’de “halvet-i erbaîne cülûs etmek”, “kavî 

riyâzâta meşgûl olmak”, “hıdmet-i şerîflerine yetişmek”; Şeyh Mehmed’de 

“sûfiyye tarîkına sâlik olmak”, “hıdmet-i şerîfleriyle müşerref olmak”, “maâ-

rif ve mârifet tahsîl etmek”, “murâdı hâsıl olup maksûda vâsıl olmak”; Paşa 

Çelebi’de “meşâyihden hazz-ı azîm kesb etmek”, “tarîkden çıkmamak”; Müfti 

Şeyh’te “sûfiyye semtine meyl etmek”, “irşâda meşgûl olmak”, “halvete dâhil 

olmak”, “riyâzât-ı kaviyye ile riyâzet etmek” ifadeleri mevcuttur.

Âşık biyografisi bir sâlikin tasavvufa intisabının serencamını göstermesi 

açısından önemlidir. Akşemseddîn’in hekim yönü de olduğundan etraftaki 

insanlar ondan bedenî hastalıklar için ilaç talep etmektedirler. Ancak bir 

mutasavvıf da olan Akşemseddîn -büyük ihtimalle sıkıldığından da ötürü- 

kalabalığın dağılmasının ardından kalp ve ruhu hasta olan ve bunun için 

ilaç talep eden kimse niye gelmez diye yakınır. Bunu duyan Âşık hemen öne 

atılarak ulemâ sınıfından olduğunu, nereden geldiğini ve kalbinde merhem 

kabul etmeyen büyük bir hüzün olduğunu söyler. Yüz ve kalp karalığından 

da başka bir şeye sahip olmadığını, yokluğa ve fakirliği müptela olduğunu 

söyler. Bunun üzerine şeyh hemen Âşık’ı halvete koyar: 

Ḥużūr-ı şeyḫe girdükde görür ki nās-ı bī-ḳıyās üşüp ba‘żı emrāż-ı 

bedeniyye içün ‘ilāc ṭaleb iderler. Bunlaruñ teferruḳından ṣoñra şeyḫ 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 31a.
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buyururlar ki: “Bir eḥad gelmez ki emrāż-ı ḳalbiyyeden ve rūḥiy-

yeden ‘ilāc ṭaleb ide...” Hemān meẕkūr Şeyḫ İbrāhīm teḳaddüm 

idüp eydürler ki: “Ḥaḳīr Ḳayṣeriyye’de müderris idüm. Ḳalbümde 

merhem ḳabūl itmez hemm-i ‘aẓīm peydā oldı. Aña müdāvā içün 

geldüm.” dirler. Ḥażret-i şeyḫ “Hediyye-i yegāne getürdüñ.” dirler. 

“Kemāl mertebe mübtelā-yı faḳrüm. Yüz ḳaralıġı ile ḳalb ḳaralıġın-

dan ġayrı nesneye mālik degülüm.” diyicek ḥażret-i şeyḫ bu sözden 

mütebessim olup hemān ol ān ḫalvet emr iderler. 

Görüldüğü üzere oldukça sinematografik bir sahne kurulmuş, diyaloglar 

ince ince işlenmiş, Âşık ve şeyhin duygu durumları yansıtılmış, ince detay-

larla okuyanın hayal gücünü canlandıracak unsurlar hikâyeye eklenmiştir.

Tasavvuf erbabının insitap ve aile ilişkilerine değinen bir örnek Şeyh 

Âbid Çelebi başlığı altında anlatılmıştır. Âbid Çelebi, kadı iken mesleğini 

bırakıp şaşaalı elbiselerini çıkarmış ve dervişâne bir şekilde basit kıyafetler 

giymiştir. Bu kararı almadan önce eşine danışması fakat cevap alamaması 

Âbid Çelebi tarafından zevcesinin bu durumu kabullendiği anlamını çı-

kartmasına yol açar. Ertesi gün ise karısının süluk hakkındaki müspet sözle-

ri neticesinde Âbid Çelebi çok hoşnut olarak tasavvuf yoluna girer ve Şeyh 

İlâhî’ye hizmet etmeye başlar.1 Tasavvuf yoluna intisap ilâhî bir cezbenin 

gelmesi, hayat tarzını değiştirme arzuları, irfanî bilgi edinmek arayışı gibi 

sebeplerle gerçekleşebilirken çok daha basit nedenlerle de meydana gelebi-

lir. Bu neden, basit olarak görülse bile kişinin iç sıkıntısını, krizini tetikle-

yen bir olay olabilir. Cemâl Halîfe, iyi bir hattattır ve Kadı Kestellî’ye güzel 

hat ile yazılmış mushafı satmak ister. İstediği fiyata Kestellî çok der. Aynı 

tarihte bir at, mushaftan daha çok para etmektedir. Bu kıyası yapan Cemal 

Halîfe ilim yolundan nefret eder. Bu olay hem iktisadî veriler taşıması açı-

sından hem de bugüne de yansıtılacak olguları barındırması bakımından 

kısa ama mühim bir hikâyedir.2 Cemâl Halîfe tasavvufa girdikten sonra 

çok tesir eden konuşmalar yapar. Öyle ki hitabetinden hem fasıklar yola 

gelmekte hem de Yahudi ve Hıristiyanlar İslâm dinine geçmektedirler.3

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 122b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 124a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 124b.
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e. Tasavvuf ve Keramet

Tasavvuf zümresinde yaşanan olayların aktarılmasında keramet çokça 

kullanılmıştır. Keramet üzerinden hem sembolik olarak bazı ahlâkî tutum 

ve davranışlar sergilenmekte hem de halk arasında bu tip menkabevî olayla-

rın anlatılmasıyla sûfî kültür yayılmaktadır. Çoğunlukla olumlu özellikleri 

vurgulamak için aktarılan kerametin sergilenmesi bazen mutasavvıfların 

ikili insan ilişkilerine olumsuz olarak da yansımaktadır. Kendilerine doğ-

ru saldırmaya gelen arslanın üzerine yürüyen sûfî onu yok etmiştir. An-

cak mezkûr hikâye olumsuz bir tasavvufî davranış teşkil etmektedir. Ali 

el-Kazvânî bu kerameti göstermiş ve dervişler şeyhe bu olayı anlattıklarında 

Kazvânî tekkeden kovulmuştur. Kovulma hadisesi Kazvânî ve şeyhin ara-

sında geçen diyaloglar ile verilmiştir. Kazvânî’nin de şeyhine pişman olur-

sun deyip karşı gelmesi de önemli bir detaydır. Şeyh öldüğünde Kazvânî 

geri dönmüş ama şeyhin halifesi onu kabul etmemiştir. Kazvânî yeniden 

bir şeyhe bağlanmak üzere arayışa girer ve İbn Arefe ile mektuplaşır. Arefe, 

Allah kapısından kimsenin kovulamayacağını, terbiye etmek maksadıyla 

şeyhinin böyle bir şey yaptığını söyler. Buradaki anekdotlarda bir sâlikin 

arayışı şeyh, dervişler, tasavvufî gruplarla ilişkisi üzerinden anlatılmış, hikâ-

yenin başlangıç noktasını da olumsuzlanan bir keramet teşkil etmiştir.1

f. Mutasavvıf ve Bilgi 

Tasavvuf zümresinin bilgi ile olan ilişkisi ulemânın bilgi ile olan iliş-

kisinden farklıdır. Sır, keşif, keramet, kutbiyet, ilham gibi tecrübî olgular 

meşayihin ve çevresinin ilişkilerini de belirler. Mevlânâ İyâs zamanın kutbu 

olduğunu gizleyen bir kişidir. İki şeyh Hicaz’a giderler ve İyâs’ın bu husu-

siyetini anlarlar. Hicaz’dan döndüklerinde bu durumu, onları karşılayan 

Bursa halkına anlatırlar ve bunun üzerine bu sırrı ifşa eden kişi hastalanır. 

Ertesi gün ise İyâs’ı ziyarete giderler. İyâs sırrını ifşa eden şeyhi tanır ve 

ruhunu kabz etmesi için Allah’a yalvardığını söyler. Ancak peygamberin so-

yundan olması sebebiyle şefaat olunup şeyh bu durumdan kurtulmuştur.2 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 165b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 68b.
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Biyografideki ilişkiler ve biyografinin kurulumu görüldüğü üzere, sır, keşif, 

kutup, sırrı ifşâ, nazar, şefaat gibi kavramlarla birlikte gerçekleşmiştir. Kut-

bun kim olduğunu öğrenmek, bu bilgiyi halka açıklamak, açıklayan kişinin 

bu açıklama sebebiyle hastalanması, kutbun yanına gidip işin iç yüzünü 

öğrenmek, hastalıktan şefaatla kurtulunması, şeyhe nasihat edilmesi bir-

birine bağlanmıştır. Başka bir unsur da bu menkabedeki ana karakterlerin 

hepsinin şeyh olmasıdır. Tasavvuftaki mertebe farkları meşayihin kendi ara-

larındaki ilişkiyi belirlemektedir.

g. Mutasavvıf ve Rüya

Âlem-i misal veya rüyalar da müşahede, keşif, nazar gibi mutasavvıflara 

yol gösteren, tekâmülünü sağlayan bilgi kaynağıdır. Rüya tabiri de meşa-

yihin gerçekleştirdiği bir eylemdir ve bu iş bir ilim olarak sayılmaktadır. 

Halktan insanlar da bu sebeple şeyh zümresine gidip gördüğü rüyaları tabir 

ettirmek istemektedir. Rüyalara sadece süluk eden insanlar değil, halk da 

rağbet etmektedir. “Âciz” olarak vasfedilen halktan bir kişi gördüğü rüya 

karşısında şeyhten aldığı yanıttan tatmin olmamıştır. Rüyanın ayrıntılı ta-

biri için ısrar etmiştir. Bunun üzerine şeyh de rüyayı tabir etmiş fakat adam 

bu yorumun neticesinde üzülerek şeyhin yanından ayrılmıştır. Kısa sayıla-

bilecek bu menakıp bir ahlâkî mesaj vermekle birlikte bizim incelememiz 

vechesinden aile içi ilişkileri ve mutasavvıfların halkla ilişkilerini göstermesi 

bakımından önemlidir. Kadın erkek ilişkileri, davet-yemek verme kültü-

rü açısından satır aralarında bilgiler verilmiştir.1 Muhyiddîn Mehmed bin 

el-Mevlâ Fâzıl Bahâeddîn’in hayat hikâyesi Taşköprizâde ile kesişmiştir. 

Bu kesişmeden bir kesit Şakâ’ik müellifinin rüyası, şeyhin bu rüyayı tabir 

etmesi ve Taşköprizâde’nin kadılık görevini kabul etmesini anlatmaktdır. 

Taşköprizâde Semâniyye’de müderris iken rüyayı görmüş ve rüyanın işa-

reti kadılık mansıbı çıkmıştır. Ayrıca Taşköprizâde şeyhe bu görevi kabul 

etmekle babasının vasiyetine karşı gelip gelmediğini sormuştur. Şeyh ise 

talebin ondan gelmediğini, görevin tevdi edildiğini, kabul etmesi gerekti-

ğini ve bunun babasının hatırasına muhalif olmayacağını dile getirmiştir. 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 89b.
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Muhyiddîn Mehmed’in hâl tercümesinin ele alındığı başlıkta Taşköprizâ-

de’nin de hayat hikâyesinden bir kesit sunulmuştur. Böylece ikisinin ilişki 

durumu, şeyh-âlim münasebeti, rüya-amel ilişkisi, bir müderrisin çalışma 

şekli, ilim ve mansıp gerilimi gibi birçok konuda bilgi bir araya getirilmiş-

tir.1

h. Tasavvuf ve Meczuplar

Deliler, meczuplar, mecnunlar Osmanlı toplumunda hor görülmeyen 

hatta hürmet edilen insanlardır. “Meczub” kelimesi cezbedilen, çekilen, 

ilâhî aşk ile kendinden geçmiş kimseyi işaret ettiği için tasavvufî yaşam sü-

ren insanlar için ayrıca önemlidir. Hasan Hâce biyografisinde ünlü bir şeyh 

olan Seyyid Ahmed el-Buhârî öldüğünde kimin şeyh olacağını belirlemesi 

için bir meczubu işaret etmiştir. Şeyh vefat edince meczuba giderler ama 

meczup dervişleri kovar. İkinci kez gittiklerinde ise remiz yoluyla hilâfetin 

kimde olduğunu söyler. Meczuplar, hayatın içinde kişiler olmanın yanı sıra 

gaybî bilgiyi aktaran, kendisine danışılan bir figür olarak karşımıza çıkar.2

Mutasavvıflar insanların akıl sağlığını korumak için modern tabirle söy-

lersek bir tür psikoterapist işlevi görürler. Abdurrahmân Çelebi kazasker-

lik görevinden atılınca üzüntüden aklını kaybedecek duruma gelir. Şeyh-i 

Sultân duruma vakıf olup âdeta bir dekor kurarak Abdurrahmân Çelebi’ye 

bir kazaskermiş gibi muamele eder. Kazaskerliğin mübarek olsun der ve 

çok geçmeden Çelebi yine kazasker olur.3 Bu bölümde verilen ilk örnek 

ilâhî bir cezbe vasıtasıyla “Allah’ın tarafına çekilen” bir meczubu konu al-

maktadır ve “meczub”, gaybî bir bilgiyi bilen bir kişi olarak resmedilmiştir. 

İkinci örnekte ise dünyevî kaygılar sebebiyle üzüntüden aklını kaybetmek 

üzere olan birine şeyh tarafından bir kurmaca ile ruhsal bir tedavi yapıl-

mıştır. Her iki örnekte de sûfîler hikâyenin başkahramanıdırlar. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta bu toplulukların hem maddî hem manevi 

alanı dikkate alarak iş gördükleri, tek taraflı düşünmeyip, tek yönlü hareket 

etmedikleri hususudur.

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 135a-135b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 44b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 116b.
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2. Ulemânın Yaşamı

Şakâ’ik tabip, hatip, musikişinas, hattat gibi zümrelerin hayat hikâye-

sinden bahsetse de temelde iki kesmin hâl tercümesine odaklanır. Bun-

lardan birisi yukarıdaki bölümde çeşitli açılardan incelemeye çalıştığımız 

mutasavvıflar bir diğeri ise umumiyetle müderris ve bürokratları kapsayan 

ulemâ kesimidir. Her iki kesimin yaşamı ve çevresiyle ilişkisi büyük ölçüde 

ortaklıklar taşımaktadır. Ayrıca bir medrese mensubu müderris, kadıyken 

veya başka bir görevdeyken şeyhe bağlanabilmekte, meşayihten bir kim-

seye ise mansıp tevdi edilebilmektedir. Ancak medrese ve tekkede sürülen 

yaşamlarda benzerlikler olduğu kadar farklılıklar da vardır. Bu farklılıklar 

eğitim-öğretim sisteminden icra edilen görevlere, kültürel sanatsal etkin-

liklerden muhatap olunan toplum kesimine kadar farklı bir yelpazede yer 

almaktadır. Bu minvalde inceleme yaptığımız konular çeşitli kümeler al-

tında gruplanarak tasnif edilmiş ve iki zümre arasındaki temel farklılıklar 

resmedilmeye çalışılmıştır.

a. İlme Duhûl, Öğrenim, Yetişme ve İlmî Yolculuk

Bir mutasavvıf nasıl ki süluk etmek için çeşitli yolculuklara çıkıyor, şe-

hir ve ülkeler değiştiriyorsa âlimler de Rûm, Acem, Arab diyarlarında ilim 

öğrenmek maksadıyla yollara düşmüşlerdir. Gerekli olan bilginin doğup 

büyüdüğü yerde olmamasının yanında bu hareketlilik ve yolculuk âlime 

görgü, kültür ve ufuk da kazandırmaktadır. 

Edebâlî, eserin ilk biyografisidir ve birçok yönden kurucu bir figürdür. 

Hayat hikâyesi kendi etrafında bulunan ulemâdan okuması ve bununla ye-

tinmeyip Mısır ve Şam’a gitmesi ile başlar. Birçok ilim tahsil ettikten sonra 

yeniden kendi vatanına döner. Osmanlı’nın ilk âlimlerinden olan Muhsin 

el-Kayserî’de de ilmî yolculuk aynı şekilde gerçekleşmiştir. Mecdüddîn Kay-

serî’den faydalandıktan sonra Şam’a yolculuk yapıp ilmini tekmil etmiş ve 

dönmüştür. Mevlânâ Hattâb başlığında da durum aynıdır. İlk tahsil kendi 

ilinde, ikincisi en önemli merkezlerden biri olan Şam’dadır. Osmanlı henüz 

bir imparatorluk olmamışken ulemânın Şam, Mısır gibi merkezlere tahsil 

için gitmesi ancak orada temekkün etmemesi dikkat çekicidir. Osmanlı ku-

ruluş döneminde dahi bir şekilde cazibe merkezi olmayı başarıp ulemâyı 
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yanında tutarak medreselerini kurumsallaştırıp yaygınlaştırmayı başarabil-

miştir. Yavuz, Kanûnî gibi padişahların zamanında Acem, Arap memleket-

lerine gidip ilim tahsil etmek incelemelerimizde daha da az görülecektir. Bu 

dönemlerde tersine bir hareket yaşandığından ulemâ İstanbul başta olmak 

üzere Rum topraklarında istedikleri seviyedeki ilmi tahsil edebilecektir.

Âlimlerin ilim hayatına başlamaları, yetişmeleri, çevreleri ile ilgili kur-

duğu ilişkiler tabakalar ilerledikçe daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 

Fahreddîn el-Acemî biyografisi tipik bir örnek teşkil etmektedir. İlköğre-

nim, ismi belli olan âlimden okuma, gittiği ilim yolculuğundan dönüp yine 

ismi belli birine muallim yardımcısı olma, müderrisliğe yükselme, okut-

tuğu âlim ve kitabın zikredilip bunun silsile şeklinde uzatılması hâl ter-

cümesinde yer almaktadır. Bu tip biyografiler Osmanlı dönemine ait ilmî 

ağların belirlenip entelektüel bir harita çıkarılmasında oldukça önemlidir.1 

Muhyiddîn el-Kâfiyeci’de ilim yolculuğunun başlaması ve devam etmesi 

“mümkin olanı vilâyetinde tahsîl etmek”, “kanâat gelmemek”, “seyâhatle 

hıdmet-i şerîflere müşerref olmak” zinciri ile kurulmuştur. Kâfiyeci döne-

minin meşhur âlimlerinden okumasına rağmen öğrenme arzusu dinmemiş 

ve onu Kâhire’ye sürüklemiştir. Buna mutabık olarak da Kâfiyecinin ilmî 

yetkinliği tasvir edilmiştir.2

 İlim yolculuğu ve kendini yetiştirme her seviyede meydana gelmekte-

dir. Hasan Çelebi büyük bir medresede müderris iken bir kitabı okumak 

için Mısır’da bir âlimin yanına gitmek istemesi bunun bir örneğidir. Bu 

maksatla dönemin kazaskerine, padişahtan izin alması için başvurmuştur. 

Ancak sultan bundan kuşkulanmış “O ikiyüzlünün aklı bozulmuştur.” de-

miştir. Buna rağmen gitmesine de izin vermiştir. Hasan Çelebi mezkûr ki-

tabı okumasının yanında Buhârî de okumuş ve bir adet Mugnî nüshasını da 

sultana hediye etmiştir. Bunun üzerine sultanın aklındaki kuşku gidip ona 

daha yüksek mansıp vermiştir.3 Hayreddîn Halîl’in biyografisi ilim okudu-

ğu, yararlandığı kişiler tek tek zikredilerek kurulmuştur. İlim yolculuğunun 

sonu müderrisliğine bağlanmıştır. Hayreddîn’in müderrisliği, hocasından 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 27b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 29a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 73b.
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bir müderris istenmesi ile başlar. Hocası, talebesinin liyakatine şahadet et-

mesiyle devam eder. Modern bir tabirle söylenecek olursa Hayreddîn, ho-

casının referansı ile müderrislik payesini kazanmıştır.1

Muzafferüddîn Ali eş-Şîrâzî bulunduğu coğrafyanın en iyi âlimlerin-

den yetişmiştir. Meşhur bir kelâm âlimi olan hocası Devvânî’nin kızıyla 

da evlilik yapmıştır. Şîrâz’daki medrese devrinin en iyi müderislerinin ders 

verebileceği bir kurum olarak nitelendirilmiştir. Devvânî’nin olmadığı za-

manlarda Muzafferüddîn onun yerine dersleri verebilecek mertebeye eriş-

miştir. Sadreddîn ve Devvânî vefat edip Şîrâz’da siyasî düzen bozulunca 

Muzafferüddîn Anadolu’ya geçip dönemin kazaskeri olan ve sınıf arkadaşı 

olan Müeyyedzâde’nin delâleti ile Semâniye’de müderris olur. Muzafferüd-

dîn biyografisi entelektüel bağların ve hareketlerin İslâm coğrafyasındaki 

durumunu ve esnekliğini göstermektedir. Âlimler, şehirlerarası seyahat ede-

bilmekte, tanınmakta, yerleştiği yerlerde görev alabilmektedirler. Bu du-

rum ilmî hareketliliğin ticarî veya siyasî hareketlilik gibi kültürlerin kaynaş-

masında ve yaşam tarzlarının paylaşılmasında önemli bir unsur olduğunu 

göstermektedir.2

İlmî yolculuklar genellikle önemli medreselere, meşhur olmuş bilginlere, 

her yerde okunmayan bir kitabı okuyan âlime yönelik olarak yapılmıştır. Bu 

ilimler genellikle medresede okutulan ve başta fıkıh olmak üzere toplumun 

düzeni ve yönetiminde pay sahibi olan disiplinlerdir. Eserde az da olsa ökült 

ilimlerin tahsilinden de bahsedilmektedir. Abdurrahmân-ı Bistâmî eserde 

geçen tabirle “müdâvil olmayan” ve “gayr-ı müsta’mel” ilimlerle münasebet 

kurmuştur. Bunun için Arap diyarına, Magrib’e gitmiş ve bu ilmi bilenleri 

bularak onlardan tahsil etmiştir. Hâkî, bunları kimsenin bilmeyip yöresine 

uğramadığı şeyler olarak nitelendirmiştir. Bu bilgi ile de Bistâmî hakkında 

birçok rivayet nakledilmiş, ilginç hikâyeler anlatılagelmiştir. Ancak müter-

cim bunlara ihtiyatla yaklaşmış ve tercümesinde zikretmenin uygun olma-

yacağını dile getirmiştir.3 Tüm İslâm coğrafyasında tanınan bir âlim olan 

Fenârî’nin kimlerden ders aldığı, nasıl yetiştiği gibi bilgiler verilmeden önce 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 46b-47a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 113b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 12a.
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çeşitli bilginlerin onun hakkındaki görüşleri nakledilmiştir. Arap, Acem ve 

Rûm topraklarından ayrı ayrı görüşlerin verilmesi ise Fenârî’nin ilminin 

seviyesini ve şöhretini göstermek amacıyla yapılmıştır. Bundan sonra ilk 

yetiştiği hocalar isim isim belirtilmiştir. İlmî yolculuğunu tamamlayıp Ana-

dolu’ya döndüğünde devletin en üst kademesinde karar veren ve danışılan 

biri olmuştur. Bu çapta sorumluluklara sahipken yeniden hac yapmak için 

yolculuğa çıkmış ve ibadetle birlikte ilmî faaliyetlerini sürdümüştür. Ayrıca 

Kudüs’e de uğrayıp “tahsîl-i rûhâniyyet” etmiştir. Hac ibadeti ile ilimin iliş-

kilendirilmesi burada önemli bir husustur. Hac bir ibadet olmanın yanında 

meşakkatli bir yolculuktur. Aylar süren bu yolculukta âlimler yolda kitap 

okuyup, okutup, yazıp ilmî faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Mekke ve Medi-

ne gibi şehirler tüm İslâm coğrafyasından insanların geldiği merkezler ol-

duklarından âlimler burada toplanmışlar, sohbet emişler, ellerinde olmayan 

eserleri istinsah etmişlerdir. Başka bir deyişle bu topraklar üretilen bilginin 

yayılmasında çok önemli bir işlev görmüştür. Fenârî de bu minvalde bir 

yolculuk yapmış, hac ibadeti için gittiği topraklarda kısa zamanda ün ka-

zanmış ve oranın ileri gelenlerinin ihsanıyla yolculuğuna devam etmiştir.1

İlim yolculukları sadece ilmi edinmek üzerine değil, Molla Gürânî ör-

neğinde olduğu gibi âlimi de bir merkezden başka bir merkeze getirmek 

üzerine olabilir. Günümüzde kurumların, üniversitelerin beyin avcılığı ya-

pıp donanımlı insanları bünyesine katma yarışında oldukları gibi birtakım 

devlet ricali de büyük âlimleri ülkelerine katkı sağlamak üzere kendi mem-

leketlerine davet etmişlerdir. Molla Gürânî, İbn Hacer gibi döneminin en 

büyük âlimlerinin birinden hadis ve tefsir icazeti almış bir bilgindir. Kahi-

re’de Buhârî okutmuş, ulemâ arasında şöhreti artmıştır. Molla Yegân hac 

ziyareti sonrası Kahire’de Gürânî’yi görünce onu Anadolu’ya götürmek için 

ısrarda bulunur. Kendi sultanını överek değerinin bilineceğini ona telkin 

eder. Padişah ve Yegân arasında geçen bundan sonraki sahne mühimdir. 

Padişah “Bana Harameyn’den ne hediye getirdin?” diye sorunca o da “Bir 

müfessir ve muhaddis olan Molla Gürânî’yi getirdim.” der. İlme ihtiyaç 

duymak ve ona değer vermek, bunun yüksek bürokrasi ve devletin en te-

pesindeki insan tarafından idrak edilmesi en parlak beyinlerin, en meşhur 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 17b-18a.
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âlimlerin Osmanlı topraklarına gelmesini sağlamıştır. Gürânî biyografisi 

bunun tipik bir örneğidir.1

Molla Câmî’nin portresi asla kanaat etmeyen, her zaman daha fazla 

ilmi talep eden, zamanının en iyi ulemâsını takip eden bir şekilde çizilmiş-

tir. Telhîs adlı eseri okumak için zamanının en iyi âlimleri arasında mekik 

dokumuştur. Eseri telif eden kişinin öğrencilerine ulaşıp onlardan okuma 

isteği de ayrıca dikkat çekmektedir.2 Molla Câmî’nin bir kitabı okumak 

uğruna şehirden şehire gitmesi onun çeşitli ilim mahfillerinde tanınmasını 

sağlamıştır. Derslerdeki münazaralar, tartışmalar, müzakereler özellikle bü-

yük âlimlerin katılımıyla tarihî anekdotlara geçecek kadar değer kazanmış-

tır. Bu olaylar aynen bir menkabe gibi ağızdan ağıza dolaşarak âlimler arası 

ilişkileri tasvir etmekte ve ulemânın derecesini tavsif etmektedir. Âlimlere 

ders veren Kadızâde-i Rûmî’nin münazara meclisleri de bunlardar biridir ve 

Molla Câmî’nin genç yaşında bir âlim olarak şöhret kazanmasında önemli 

bir rol oynamıştır. Bu meclislerde âlimlerin diğer ulemâ hakkında görüşle-

rini belirtmesi de ilim tarihi için önemli bilgiler barındırmaktadır.3

Muhammed el-Cezerî’nin ilmî serüveni detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Öğrenim görmeye başlayıp kadılığa kadar yükseldiği ilk dönemde özellikle 

kıraat ilimlerinde yaptığı tahsil, diğer biyografilerde pek görülmemektedir. 

Tam bir kıraat âlimi olan Cezerî, üzerine fıkıh ve dil bilimleri okuyarak 

ilmini tekmil etmiştir. Mısır’da yararlandığı hocalar isim isim verilmiştir. 

Şâm’da kadı olup zulüm görmesi üzerine ise Anadolu’ya yolculuk yapmıştır. 

Bursa’ya bir kıraat âliminin gelmesi üzerine çevresine birçok kişi toplanmış 

ve faydalanmıştır. Ancak Bursa’da da Timur Han sebebiyle ikamet edeme-

miştir. İyi bir âlim olan Cezerî’yi Timur alıp Mâverâü’n-nehir’e götürür. Ti-

mur ölünce de Herât, Yezd, İsfahân, Şîrâz gibi şehirleri gezer. Kadılık görevi 

yapıp daha sınra Basra, Hicâz, Medîne ve Mekke’ye geçer. Gittiği her yerde 

de kıraat ilmini okutur. Cezerî biyografisinde en dikkat çeken husus onun 

İslâm coğrafyasının tüm önemli merkezlerine yolculuk yapmasıdır. Acem, 

Türk ve Arapların hüküm sürdüğü her coğrafyada ikamet edebilmiş, idarî 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 36b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 92a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 92a-92b.
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görevlerde bulunmuş, okumuş ve okutmuştur.1 Bugün, ulaşım imkânları-

nın çok daha fazla olmasına rağmen bu tipte bir ilmî yolculuk yapıp gidilen 

yerlerde görev almanın imkânsızlığı ortadadır.

Hocazâde’nin ilme başlaması, ilimde yükselmesi, karşılaştığı zorluklar, ai-

lesi ile olan ilişkileri bir film senaryosu teşkil edebilecek tarzda ele alınmıştır. 

Hocazâde’nin babası zengin bir tüccardır. Ancak Hocazâde’ye ilimle meşgul 

olduğu için babası bir akçeyi dahi “bin belâ ile” vermektedir. Bundan sonraki 

sahnede Hocazâde’nin babası ve kardeşleriyle bir şeyhi ziyaret etmesi anlatı-

lır. Âlimin kılık kıyafeti kötü olduğundan şeyhin dikkatini çeker. Babası da 

benim yolumdan gitmediği için onun hâli bu şekilde diyerek bir anlamda 

ilmi küçümser. Şeyh, Hocazâde’yi yanına çekerek ilim yolunda yürümesini ve 

bunun ona daha büyük fayda sağlayacağını belirtir. Hocazâde’nin ilk bölüm-

deki muhtaçlık içerisinde olan görünümü ikinci bölümde de devam etmiştir. 

Ancak bir şeyh figürü araya girip ilimle meşgul olması yönünde onu motive 

ederek tesellide bulunmuştur. Sonraki bölümde de yine âlimin ne kadar zor-

luk ve yoklukla ilim tahsil ettiğine vurgu vardır. Ardından kimlerden hangi 

medreselerde okuduğu, isimleri zikredilerek sıralanır. Hocazâde, bu tahsili 

sırasında hocası tarafından “akl-ı selîm” lakabını da alır. Hocası, talebelerin 

sorusu olduğunda kendinden önce gidip “Akl-ı selîme danışın” diyerek onun 

ilimdeki derecesini genç yaşında ortaya koyar.2

Osmanlı’da üç padişah döneminde telif faaliyetinde bulunup yüksek 

mansıplar işgal etmiş bir figür olan Kemâlpaşazâde’nin âlim olmaya karar 

vermesi uzun sayılabilecek bir sahne ile anlatılmıştır. Devlet kademesinin 

ileri gelenlerinin toplandığı mecliste herkes makam ve mevkisine göre mu-

amele görüp yerlerine otururken birden oldukça basit giyinimli birisi gelir. 

Bu kişiye çok daha fazla hürmet gösterilir. Bunun üzerine Kemâlpaşazâde 

gelenin kim olduğunu sorar ve Molla Lutfî olduğunu öğrenir. Böylece ilim 

tahsil etmeye karar verir. Hikâyenin benzeri başka biyografilerde olmamakla 

birlikte vurguladığı fikir eserin genelinde mündemiçtir. Şakâ’ik ve Hâkî’nin 

tercümesi âlim ve mutasavvıfların hayatını aktarmakla yetinmeyip zâhirî ve 

bâtınî ilme sahip olan kişilerin önemini, bilmenin diğer şeylerden üstün bir 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 24a-24b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 49a-49b.
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fazilet olduğunu öne çıkarmıştır. Âlim ve mutasavvıfların hem halk nezdin-

de sevilip sayılması hem de devlet ricalinin onlara ihsanda bulunup saygı 

göstermesi eserin genelinde vurgulanan hususlardır.1 Hikâyenin geri kalan 

kısmı ise diğer örneklerde gösterdiğimiz üzere kimlerden ne şekilde okudu-

ğu ve hangi mansıpları aldığı hakkındadır.

b. Âlimlerin Ders İşleyişi Hakkında Bilgi ve Değerlendirmeler

Osmanlı döneminde bir ilme sahip olmak bugünkünden çok farklı ko-

şullarda gerçekleşiyordu. Bir kitabı anlamak için kendi kendine okumak 

kâfi gelmediğinden işin ehlini bulmak ve ondan ders almak elzemdi. Bu 

sebeple ilim taliplerinin, hangi disiplinde kendini yetiştirmek istiyorlarsa 

o disiplinin hocasına gidip müracat etmeleri gerekiyordu. Alâeddîn Ali 

el-Arabî başlığında hoca talebe ilişkisine dair bir hikâye aktarılmıştır. Bu 

hikâyeyi Arabî’nin hocası Gürânî, ikisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

için anlatmıştır. Böylece bir biyografi başlığı altında başka bir kişinin hayatı 

hakkında bilgiler verilmiştir. Aktarılan hikâye Şakâ’ik’ta adı çokça geçen ve 

Taşköprizâde’nin onu âdeta ilimde bir kutup olarak gösterdiği Seyyid Şerîf-i 

Cürcânî’ye aittir. Böylece Gürânî, öğrencisi ile kendisinin ilişkisini Cürcânî 

ve Melikşâh-ı Mantıkî arasındaki ilişki ile bir anlamda yüceltmiştir. Seyyid 

Şerîf on altı kez okuduğu kitabı yazarından okumak için yolculuğa çık-

mıştır. Ancak müellifin huzuruna vardığında yüz yirmi yaşında olan âlim 

onu başka birisine yönlendirir. Bu sahne oldukça sinematografik üslupla 

yazılmıştır.2 Seyyid Şerîf ’in ilk durağı Herât olmuştur ve buradan istediğini 

alamayınca müellifin işaretiyle Mısır’a gidecektir. Ancak Mübârek Şâh ona 

birebir ders veremeyeceğini söyler. Mübârek Şâh’ın talebesi ile metni oku-

maya başlarlar. Derste konuşmayan Seyyid, gece yarısı metni kendi kendine 

mütalaa ederek şerhi yorumlar. Bu yorumları işiten Mübârek Şâh ise semâ 

edecek kadar haz alır. Görüldüğü gibi okumaya, konuşmaya, birebir derse 

izin alamayan Seyyid Şerîf ilmini ispat edip kendini kanıtlamasıyla med-

resede söz sahibi olmuştur. Ayrıca tahrir faaliyetinde de bulunarak hâşiye-

sini kaleme almıştır. Burada dikkat çeken taraf Seyyid Şerîf ’in donanımlı 

bir âlim olmasına rağmen ısrarla ilmi talep edip kaynağına girmesi, orada 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 137a. 

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 60a.
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bulamayınca pes etmeden kendine işaret edilen yeri takip etmesidir. Gitti-

ği yerde de talep ettiği ilme vakıf olduğu hâlde tüm kurallara uyarak ders 

rutinine riayet etmesi önemlidir. İlme; disiplin, düzen, talep, sabır, tevazu 

ve ısrarla sahip olunabilir. Seyyid’in derslerine katılmak dahi bir âlime do-

kunulmazlık kazandıracak mertebeye yükseltmiştir. Alâeddîn-i Rûmî, bu 

derslerden elde ettiği bilgi neticesinde âdeta bir dokunulmazlık kazanmıştır. 

Ulemâ zümresinden kimse onunla münakaşa etmeye cesaret edememiştir.

Yetişme, öğrenme kadar yetiştirme ve öğretme de aynı derecede mühim-

dir ve hoca-talebe ilişkisinin türleri eserde sıkça tasvir edilmiştir. Kadızâde-i 

Rûmî Semerkand şehrinde büyük bir okulun baş müderrisidir. Talebelere 

ders verilmeden önce Kadızâde müderrislere ders vermektedir. Bu sistemde 

müderrisler baş müderris olana kadar ders almaktadırlar. Ayrıca zamanın 

bilgin ve devlet adamı Uluğ Bey de bu derslere ara sıra katılmaktadır. Böy-

lece dersler devlet ricalinden müderrislere kadar en üst düzeyde icra edilen 

bir faaliyet olmaktadır. Bu tip bir faaliyetin neticesinde İslâm tarihindeki en 

büyük matematik-astronomi okulunun da bu bölgeden neşet etmesi gayet 

normaldir. Hikâyenin devamında Uluğ Bey ve Kadızâde’nin arasında geçen 

bir diyalog aktarılmıştır. Uluğ Bey bir müderrisi işinden çıkarmış bunun 

üzerine Kadızâde de ders vermeyi bırakmıştır. Uluğ Bey de bu durumun 

Kadızâde’nin hastalığından kaynaklandığını düşünmüş ancak onunla ko-

nuşunca mevzunun böyle olmadığının farkına varmıştır. Kadızâde’nin bu 

tavrı sonrasında Uluğ Bey müderrisin görevini iade etmiştir. Burada âlimin 

tavrını ve gücünü, ilme verilen değeri gözlemlemek mümkündür. Tercüme-

nin genelinde bu tip anekdotlar sıklıkla anlatılmıştır. Bu açıdan bakıldığın-

da eserin bir görevi de âlim ve mutasavvıfların değerini korumak ve gelecek 

nesillere aktarmaktır. Muslihuddîn Mustafa’nın çok yoğun bir şekilde ders 

yapması, derslerdeki disiplini, açık bir biçimde dile getirilmiştir. Bu bağ-

lamda talebe ve hoca arasındaki ilişki de ortaya konmuştur: 

Meẕkūr, ‘ilme vü ma‘rifete kemāl-i derece ḥarīṣ olup ve ṭalebe 

emrinde ihtimām u iḳdāmları ḫod fevḳa’l-ḥad imiş. Rūz-merre kü-

tüb-i mu‘tebereden on kitābdan ders dirler imiş ve ṭalebeden birinüñ 

zehresi yoġ imiş ki bir gün derse ḥāżır u öz vaḳtine nāẓır olmaya. 
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Bu ifadelerin ardından talebelerinin dilinden hocalarının disiplini üzeri-

ne bir anekdot aktarılmıştır. Muslihuddîn Mustafa okuttuğu kitapları çok 

iyi bilen ve birçok bölümünü ezberinde tutan bir âlimdir. Hafızasında bu 

kadar bilgiyi ayrıntılarına dek tutması yaptığı dersin de şeklini belirlemek-

tedir ve talebenin yaptığı itirazlara da buna mukabil olarak cevap vermek-

tedir. Bir ilmi ezberden okumak ve okutmak medrese sisteminde başvuru-

lan bir yöntemdir. Bunlar ilk başlarda lafzıyla hafızaya alınan sesler olsa da 

dersler ilerleyip derinleştikçe tâlibin zihninde mefhumlara dönüşecek ve 

kavramlar arası irtibat sağlanacaktır. Bu minvalde tercümede ilimleri ezber-

den okuma ve okutma üzerinde kimi yerlerde durulmuştur.

Eserde çok olmasa da kurumsal anlamda eğitim tarihi ile ilgili bilgiler 

mevcuttur. Fenârî’nin medreseyi cuma ve salı günleri tatil edip önemli bir 

eğitim materyali olan yazma eserleri istinsah ettirmeye ayırması gerekçeleri 

ile birlikte anlatılmıştır.1

Mehmed Şâh çok erken yaşta müderris olmuş bir âlimdir. Onun ilk 

dersine ulemâ ve seçkin talebeler gelip çeşitli ilimlere dair sorular sorup 

ilminin mertebesine şahitlik etmişlerdir. Bu ders aynı zamanda bir sınama 

ve tasdik dersidir. Günahkâr bir öğrencisi soru sorduğunda tam bir cevap 

veremez ve bunu kaldıramayıp ağlar. Bunun üzerine babası günahkâr bir 

kişiye küçümseyerek bakmanın doğru olmadığını, sorusuyla susturup ilzam 

edenin küçümsediği biri olduğunu söylemiştir. Mezkûr sınama dersiyle de 

bağlantılı olan bu hikâye hem bir âlimin genç yaşta büyük başarılar elde 

edebileceğini, hem de bu başarıdan büyüklenmemesi gerektiğini anlat-

maktadır. Mehmed Şâh’ın hırslı yapısı, soruyu cevaplayamaması karşısında 

şiddetli şekilde ağlaması ile okuyucuya hissettirilmiştir.2 Osmanlı medre-

selerinde kelâm, mantık, felsefe ve usûle ait metinler oldukça analitik bir 

yapıda yazılmış ve kendine has dili olan eserlerdir. Bu yüzden mezkûr dilin 

anlaşılması için metin ile talebe ilişkisi yeterli değildir. Bu nedenle ders bir 

hocadan okunur. Muhyiddîn Muhammed b. Beşîr’in Seyyid Şerîf ’in eserini 

otuz altı kere okuması ve en son olarak Taşköprizâde’nin dedesi ile bunun 

otuz yediye çıkması bu tip eserleri okunma ve okutulmasının tekrarının 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 18b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 20a.
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önemini vurgular. Ayrıca Muhyiddîn Muhammed b. Beşîr sadece iki bay-

ram gününde ve Cuma günlerinde derse ara vermiştir. Dersi yapmamak ile 

ölümü bir tutması ilmî disiplinin ve sürekliliğin medreselerdeki ehemmiye-

tini öne çıkarmaktadır.

Bazı medreselerde ders verebilmek için iyi bir âlim olmak yetmemekte-

dir. Medreseleri yaptıranlar, kuranlar, vakıf kayıtlarına birtakım yeterlilik-

leri şart koşmuşlardır. Karaman’daki Müselsele adlı medresede ders verebil-

mek için Sıhâh-ı Cevherî isimli sözlüğün âlimin zihninde olması gereklidir. 

Klasik dönemde ezberlemek ve ezberletmek önemli bir öğrenim ve öğretim 

metodu olduğundan bu tip yeterlilikler eğitim kurumları tarafından dikka-

te alınmıştır. Cemâleddîn Muhammed el-Aksarâyî de bu eser ezberinde ol-

duğundan medreseye hoca olarak göreve başlayabilmiştir. Aksarâyî’nin tale-

beleri üç kısımdan müteşekkildir. Başlangıç, orta ve yüksek olarak üç sınıfa 

ayrılan öğrencilerin öğrenim metotları, isimleri, öğrenim gördüğü yerler de 

farklıdır. Aksarâyî de bu üç gruba farklı zamanlarda derslerini yapmaktadır. 

Genç bir talebe olan ve ileride Osmanlı’nın en parlak âlimlerinden biri 

olacak olan Molla Fenârî de “Revâkiyyîn” denilen ikinci kısımda öğrenim 

görmektedir. Aksarâyî’nin yaptığı dersler oldukça meşhur olmuş ve ünü et-

rafa yayılmıştır. Seyyid Şerîf ilmî tartışmalarda, eser değerlendirmelerinde, 

kişiler arası çekişmelerde, âlimin mertebesini gösteren ifadelerde karşımı-

za çıktığı gibi burada da karşımıza çıkar. Müstakil Seyyid Şerîf biyografisi 

olmamasına rağmen onun hakkındaki rivayetler bir biyografi oluşturacak 

hacimde çeşitli başlıkların altında serpiştirilmiştir. Cürcânî, Aksarâyî’nin 

ününü duymuş ve Anadolu’ya onu görmeye gelmiştir.1

Manisazâde geceden sabahlara kadar çalışan bir âlimdir. Âlimlerin du-

rumlarını daima gözleyen bir padişah olan Fatih sabahlara kadar ışığı yanan 

bilginin Manisazâde olduğunu öğrenir. Hocası Molla Hüsrev sayesinde de 

yeni yapılan Mahmud Paşa Medresesi’ne müderris olur. Manisazâde’nin ilk 

yaptığı derse iki ünlü âlim olan Hüsrev ve Hatîbzâde katılırlar. Manisazâ-

de’nin hocası olan Hüsrev dersten sonra Anadolu’da yapılan iki iyi dersin 

olduğunu, birinin Mehmed Şâh Fenârî’ye diğerinin ise Manisazâde’ye ait 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 9a.
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olduğunu söyler.1 İfadeler dersin muhtevasına, yapılış şekline dair değil-

dir. Sadece övücü bir ibare ve başka bir âlimin dersiyle kıyas içermektedir. 

Mezkûr anekdot medreselerin açılması, ilk dersin yapılması, dersi veren 

kişinin hocası dâhil diğer âlimlerin derse katılması, hoca talebe referans 

ilişkisini barındırması açısından önemlidir.

Mevlâ Sirâceddîn’in ders yapış şekli değil ama dersteki bir tutumu il-

ginç bir gelenek barındırmaktadır. Sirâceddîn Semâniye Medreseleri’nde 

ders verirken Kestellî de orada muallimdir. Sirâceddîn, Kestellî’nin çıkış 

zamanını gözetleyen birini görevlendirmiş ve o çıktığında derse ara verip 

bineğine binmesine yardım etmiştir. Sirâceddîn hocasına saygısından bu 

tutumunu bırakmamıştır. İlme ve âlime olan saygı formel yapıyı da dönüş-

türmektedir.2

İzârî biyografisinde müellifin amcasından nakledilen bir anekdot mev-

cuttur. Yaptığı derste, soru soranlara açık ve detaylı bir şekilde cevap verme-

si ve öğrencilere yaptığı latife tahkiye edilmiştir. Ayrıca ders işlediği mekân-

lar ve ders işlerken yaptığı ikramlar da eklenerek hem âlimin portresi hem 

de o dönemde yapılan dersin şekli tasvir edilmiştir.3 İzârî’nin zekâsı ve aklı 

ile ilgili tavsiflerin yanında her gün yaptığı ders kitabına dayalı kısa okuma 

yapması, detaylarını açarak açıkça anlatması “rûşen, vâzıh, rûz-ı rûşen” gibi 

kelimelerle anlatılmıştır. 

İbn el Kethüdâ el-Gemiyânî’nin tahsil hikâyesinde bir eserin tedavüle 

girip medrese sisteminde dolaşmasının ne gibi merhalelerden geçtiğine, na-

sıl engeller çıktığına dair bilgiler vardır. Kirmânî Hatîbzâde’den okuduktan 

sonra Acem’in en ünlü âlimlerinden Devvânî’ye gider. Devvânî, Allah’ın 

varlığını konu edinen isbat-ı vacib risalesini Molla İzârî’ye okutması için 

Kirmânî ile birlikte gönderir. Ancak Hatîbzâde haset ederek bu dersin ya-

pılmasına engel olur.4 Âlimlerin ve coğrafyaların arasında bilgi, kitap, öğre-

nim-öğretim ilişkileri birçok sebebin birlikteliğiyle şekillenmektedir. Kişi-

sel nefretler, anlaşmazlıklar, yakınlıklar, referanslar bilginin dolaşımına etki 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 74b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 76a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 98a.

4 Hâkî, Mecma‘, vr. 147a-147b.
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etmektedir. Devvânî ile ilgili ikinci bir bahis Muhammed bin Abdülevvel 

et-Tebrîzî’de yer almaktadır. Tebrîzî, Devvânî’den yetişmiş ve ondan ica-

zet almış bir âlimdir. Tebrîzî ondan aldığı ilim meclisi adabını Anadolu’da 

uygular. İlmî merkezler arasında etkileşim sadece eser, fikir, bilgi bazında 

değil; öğretim metodu, ders adabı gibi unsurlarla da olmuştur.1

c. İlim Muhitleri ve Âlimler Arası Kıyaslar

Eserde yukarıda defalarca bahsettiğimiz Seyyid Şerîf-i Cürcânî kültü, 

âlimler arası kıyasta da izlenebilir. Üç âlim arasında geçen ve ibârelerin 

mefhumu üzerinden yapılan tartışmada Seyyid Şerîf ’in metni merkezde-

dir. “Nefsü’l-emr” üzerinden gerçekleşen tartışma en ince ayrıntısına kadar 

anlatılır. Hocazâde’nin itirazına İbn Efdâl ve Hayreddîn önyargılı olarak 

bakarlar ve Hocazâde’den delil isterler. Buna karşılık o da görüşünü eser 

üzerinden delillendirir. Burada dönemin Osmanlı ulemâsının bir kutup 

olarak gördüğü Seyyid Şerîf ’e yapılan oldukça incelikli eleştirisinin bir bi-

yografiye dâhil edilmesi söz konusudur. Tartışmanın bir tarafında ön ka-

bullü iki âlim, bir tarafında ise bir muhakkik olan Hocazâde vardır. Bu 

sahne ilmî taassuba sahip olan ve olmayan iki tarafı da tasvir etmektedir.2 

Tartışmanın sonunda vezir araya girerek sende “hiddet ve tehevvür var” 

demiştir. Bir anlamda onun karşı çıkışının saf bir asabiyetten neşet ettiğini 

söylemiştir. Bunun üzerine Hocazâde, bu hiddet ve karşı çıkmanın “bâtıl 

kelâma” olduğunu, başka bir deyişle konusuna duygusal biçimde değil, ilmî 

bir perspektifle yöneldiğini dile getirmiştir. Böyle bir şeyi talebenin yapma-

sı hâlinde ise kafasına kitapla vuracağını da söyleyerek veziri güldürmüştür. 

Bu da Hocazâde’nin diğer âlimlere nispetle olan dikkat ve tedkik ehli olu-

şunu göstermektedir.

Âlimlerin toplandıkları yerler incelememizin çeşitli yerlerinde işaret et-

tiğimiz şekilde medrese, sultanın huzuru, cami, tekke gibi yerler olabileceği 

gibi bir âlimin evi de olabilir. Kestellî kendi gibi ulemâ zümresinden olan 

arkadaşlarını yine bir âlim olan Musannifek’in cenazesinden dönüşte evine 

çağırır. Evinde bir miktar afyon kullanır ve ilmî, edebî, tarihî meseleler 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 150a-150b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 55a-55b.
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hakkında duyulmadık şeyler söyler. Ulemâ afyon içilen bir mecliste dahi 

ilimle münasebet kurmaktadır. Aynı biyografide Hocazâde, Kestellî, Hatîb-

zâde, Molla Lutfî’nin birlikte olduğu başka bir sahne de aktarılmıştır. Bu 

hikâye hem ilmî muhite hem de âlimler arası mukayeseye dâir bilgiler ih-

tiva etmektedir. Ulemâ zümresi bazı tatil gecelerinde toplanıp sohbet mec-

lisleri kurmaktadırlar. Lutfî bir hastalıktan bahsetmiş ve Kestellî hastalığı 

teşhis edip İbn Sînâ’nın kitabına göndermede bulunarak açıklama getir-

miştir. Hocazâde de buna şaşırarak İbn Sînâ’nın eserlerini mütalaa edip 

etmediğini sormuştur ve Kestellî hepsini defalarca incelikli bir okumaya 

tâbi tuttuğunu söylemiştir.1 Molla Lutfî’den aktarılan bir rivayet Osmanlı 

bürokrasisinde görev alan dönemin en meşhur âlimlerinin birbiriyle iç içe 

olduğunu ve bilgi alışverişi yaptığını göstermektedir. Öğrenme ve öğretme 

faaliyeti sadece medrese gibi yerlerde değil, kurumların dışında ve ilmî se-

viyesi en üstte olan kişiler arasında da devam etmektedir. İlerleyen kısım-

da Hocazâde’nin Kestellî hakkındaki müspet ve menfî değerlendirmeleri 

yer almaktadır. Hocazâde, Kestellî haricinde kendi akranından kimseye 

“Molla” sıfatını kullanmamıştır. Böyle bir övgünün yanında Kestellî’nin 

hatasından dönmemesi konusundaki tutumunu da eleştirmiştir. Kestellî 

biyografisinin kurulumu, çağdaşları olan ulemânın anekdotları, rivayetleri, 

değerlendirmeleri ile kurulmuştur.

İki ulemâyı kıyaslayan küçük bir anekdot Bezzâzî’de mevcuttur. Bezzâzî 

meşhur bir âlim iken Anadolu’ya gelmiştir ve onun kadar iştihar bulmuş 

başka bir âlim ise Molla Fenârî’dir. İkisinin şöhretli olması aralarında bir 

çekememezlik oluşturmamış bilakis bir dostluk doğurmuştur. Birbirlerine 

karşı ilmî disiplinlerdeki üstünlüklerini ikisi de kabul etmiş ve bunları dile 

getirmişlerdir.2 Hasan Paşa başlığında bir hocanın iki talebesini çalışma ada-

bından kıyaslamasının örneği bulunmaktadır. Cemâleddîn-i Aksarâyî, Ha-

san Paşa ve Fenârî’nin hocalarıdır. Medrese hücrelerini gezerken Fenârî’yi 

diz çöküp kitap tahşiye ederken bulur. Hasan Paşa ise bir yere yaslanarak 

çalışmaktadır. Bunun üzerine Aksarâyî, Fenârî’nin mertebesinin yüksek 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 59b-60a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 21a.
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olacağına kanaat getirir ve dediği gibi de olur.1 Cezeri başlığı altında âlimlerin 

kıyaslandığı iki anekdot peşpeşe anlatılmaktadır. İlki Cezerî ve Seyyid Şerîf, 

ikincisi Seyyid Şerîf ve Teftazânî arasındadır. Kıyaslamayı yapan isim ise Ti-

mur’dur. Timur, verdiği bir ziyafette Cezerî’yi Seyyid Şerîf ’ten kendine daha 

yakın oturtmuştur. Sebebi sorulduğunda ise Cezerî’nin kitap ve sünnetten 

kaynaklı bir müşkil durumda peygamberin ruhaniyetinden istifade ederek 

sorunu çözdüğünü bu yüzden daha üst bir derecede ona yer verdiğini söyle-

miştir. İkincisinde ise Seyyid Şerîf, Timur’a daha yakın oturmaktadır. Bunun 

nedeni ise Cürcânî’nin “seyyid” soyundan gelmesidir. Bunun üzerine Tef-

tazânî çok üzülmüş ve kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Ölümünün sebebinin 

böyle bir kıyas olması dikkat edilmesi gereken noktadır. Âlimlerin birbirleri 

arasındaki kıyası, sultanlar nezdindeki makamı, âlim ve sultan cihetinden çok 

önemlidir. Bu nedenlerden ötürü Şakâ’ik ve dolayısıyla Mecma‘, “ilmin ve âli-

min ehemmiyeti” temalı rivayetleri yeri geldiğinde edebî bir şekilde vurgular. 

Cezerî biyografisinde Cezerî ile doğrudan ilgili olmayan iki âlimin mukaye-

sesinin anlatılması buna güzel bir örnektir.2

Manisazâde biyografisinde sultan iki bilginin ilmini kıyaslamış, bir an-

lamda imtihana tâbi tutmuştur. Cihad hazırlıkları sırasında bilginlerin ve 

devlet ricalinin toplanması bir devlet geleneğidir. Toplanılıp dua edilip yola 

çıkıldığında Arapça bir beyit okunur. Anlamı Manisazâde’ye sorulur. O da 

“Araştırdıktan sonra cevap vereyim.” der. Padişah bu cevap üzerine “Bir 

Arapça beyit için düşünmeye ne gerek var?” diyerek başka bir âlim olan 

Sirâceddîn’i çağırır. Sirâceddîn beytin anlamını dört başı mamur bir şekilde 

ortaya koyar. Padişah bunun üzerine âlimin her meselede hazır olmasının 

gerekliliğini söyleyip mansıp görevinden alıp çalışması için müderrislik 

görevi tevdi eder. İlmî konuların her ortamda konuşulması, tartışılması, 

hayatın içinde olması açısından önemli bir örnektir. Ayrıca Fatih Sultan 

Mehmed’in âlimlerle olan ilişkisini, ilme olan eğilimini gösteren bir sah-

nedir. Manisazâde de bu olay üzerine tüm ilimlerdeki derinliğini artırmak 

üzere çalışır.3

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 22b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 26a.-27b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 74b-75a.
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Molla Yegân’da diğer biyografilerde rastlamadığımız bir sebepten kay-

naklı tartışma yaşanmıştır. Yegân, bir hüküm vermiş ve Fenârî’nin çocuk-

ları bu hükmün meşru olmadığını söylemişlerdir. Fenârîzâdelere nasihat 

etmişler “İtirazınızı geri alın, âlimler önünde utanç duruma düşmeyin!” 

diye uyarmışlardır. Ancak onlar yeniden ulemâ önünde bir mahkeme ku-

rulmasını istemişlerdir. Meclis kurulduğunda Yegân İmâm Züfer’den delil 

göstererek verdiği hükmü temellendirmiştir. Fenârî’nin evlâdı ise hükmü 

kabul edip utanarak sessiz kalmıştır. Molla Yegân’ı sıkıştırmalarının sebebi 

ise Fenârî’nin kızını Yegân ile evlendirmek istemesi ancak Yegân’ın başka 

bir hocasının kızını almak için söz vermesi ve bu sözden dönmemesidir. 

Özetlediğimiz hikâye ulemânın kendi iç ilişkilerindeki dengelerin nasıl ku-

rulduğuna dair ilginç izler taşımaktadır. Ulemâ aileleri arasındaki evlilikler 

devlet kademesindeki dengeleri belirleyen hususlardır. Kimi durumlarda 

itibarlı kişilerin birbirine kız alıp vermesi insanların bulundukları konum-

ları sağlamlaştırması ile alâkalıdır. Fenârî’nin Yegân’ın itibarını zedelemek 

amacıyla davacı olması, metinde geçen şekilde “adâvet” göstermesi bir ikti-

dar mücadelesinden ötürü olabilir.1

Hasan et-Tâliş’in hayat hikâyesinde kendisinin doğrudan içinde olmadığı 

bir ilim meclisinde yaşananlar rivayet edilmiştir. Bunun sebebi Allâme Dev-

vânî’nin bu hikâye içerisinde olması ve Hasan et-Tâlliş’in de Tebrîz’in önemli 

ilim ehli arasında yetişip onları görmesidir. Tebrîz’deki hükümdarın huzu-

runda Gıyâseddîn, Devvânî ile tartışmak ister. Devvânî arkadaşları olan diğer 

ulemâ ile tartışmasının uygun olduğunu, kendisinin de dinleyip müşerref 

olacağını söyler. Gıyâseddîn’in sultan önünde belki de biraz kendini ispat et-

mek için giriştiği tartışmaya Devvânî tenezzül etmemiştir. Tercüme genelinde 

Seyyid Şerîf gibi bir kutup olarak gösterilen ancak Osmanlı âlimi olmadığın-

dan müstakil biyografisi bulunmayan diğer isim Celâleddîn-i Devvânî’dir.2

Câmî biyografisinde ulemâ meclislerini konu alan birden fazla rivayet 

mevcuttur. Bu meclislerden birinde mezkûr ilmî muhit tasvir edilmeden 

önce Kadızâde’nin eserine yapılan şerhler, reddiyeler ve Câmî’nin bu eser 

hakkındaki yazdıkları hakkında bilgi verilmiştir. Ancak Câmî reddiye 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 34a-34b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 146a.
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yazdıktan sonra duygusal davranarak bu itirazlarından geri döndüğü akta-

rılmıştır. Değerlendirmelerin ardından dönemin en önemli matematik ve 

astronomi âlimlerinden olan Ali Kuşçu ile Câmî’nin aynı mecliste yer al-

ması nakledilir. Kuşçu’nun sorularına karşı Câmî oldukça yerinde cevaplar 

verir ve bu, Kuşçu’yu şaşkınlıkta bırakır. Meclisteki diğer insanların cevap 

verememesi ve Câmî’nin karşılık vermesi de özellikle zikredilmiştir.1 

d. Ulemâ, Sultan ve Devlet Ricali Arasındaki İlişkiler

Ulemâ zümresi hem halkla hem de devletin tüm kademeleri ile sıkı ve 

sürekli bir etkileşim içerisinde bulunmuştur. Tercüme içerisinde de en çok 

bahis konusu olan devletin en üst kademesini temsil eden padişahla olan mü-

nasebetlerdir. Padişahla âlimlerin temasları çok farklı biçimlerde olmuştur. 

Bunlar bazı devlet görevleri olabildiği gibi dostluk mertebesine yükselen sa-

mimi ilişkiler olarak da görülmektedir. Padişahın, bir âlimin hayatına temas 

etmesi onun konumunu direkt olarak etkilediğinden biyografilerde bu et-

kileşim mahsusen zikredilmiştir. Bazen bu temas onun mansıbının yüksel-

mesini sağlarken kimi zaman da âlimin hayatının sonunun gelmesine yol 

açmıştır. Halîmî Çelebi, ilim yolculuğuna Arap ülkelerinde başlamış, sonra-

sında hac ibadetini gerçekleştirmiş, Acem şehirlerinde ilme değer verildiğini 

duyması neticesinde yönünü Acem şehirlerine çevirmiştir. İlim ile münase-

beti “tekmîl-i fünûn, ulemâsından tahsîl eylemek, tahsîl recâsına sefet itmek” 

kelimeleriyle anlatılmıştır. Bu sırada sûfî zümresine de girmiş ve orada da 

eğitim görmüştür. Her iki bilme biçimi ile münasebet kurması “tasfiyye-i 

bâtın u zâhir ile ilm ü amel riyâsetin cem itmek” ifadeleriyle yer alır. Bâtın ve 

zâhir ilimlerindeki mertebesini Sultan Selim “elsine-i sikâtden” yani güvenilir 

dillerden duyar. Bununla birlikte Halîmî Çelebi sultanın imamı, muallimi ve 

arkadaşı olur. Ayrıca sultan tarafından verilen ücretler, ihsanlar belirtilir ve 

hayatının bollukla geçtiği bu bağlam içerisinde vurgulanır.2

Sultanlar ile âlimlerin arkadaşlığının ileri bir seviyede olması kimi za-

man latifelerle tasvir edilmiştir. Hatta bu şakalar bazen insanın nefsine ağır 

gelebilecek bir şekilde yapılmıştır. Ahmedî sert mizaçlı bir hükümdar olan 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 92b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 126b.
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Timur ile hamama gidip sohbet edecek kadar yakın birisidir ve Timur bir 

oyun oynamak için Ahmedî’den hamamdaki objelere fiyat biçmesini ister. 

Timur oyunu daha da ileri götürerek kendisi için de bir fiyat belirlemesini 

ister ve Ahmedî ona seksen akçe fiyat biçer. Timur belindeki kumaşın bu 

kadar fiyat edeceğini söyler ve karşı çıkar. Ahmedî ise zaten belindeki ku-

maşa fiyat biçtiğini kendisinin o kadar para etmeyeceğini söyler. Âlim ve 

padişah arasında geçen diğer latifelerde de görülen bir sonuç bu latifenin 

sonunda da görülür. Timur bu şakadan çok “hazz” eder ve bu hazdan dolayı 

hamamdaki değerli eşyanın hepsini Ahmedî’ye bağışlar. Haz ve ihsan etme 

bu tip hikâyelerin iki önemli karakteristiğidir.1

Baba Yûsuf es-Seferihisârî zâhirî ve bâtınî ilimlere sahip birisidir. Ba-

yezid devrinde yeni yapılan bir camide sultanın ricasıyla teberrüken biraz 

tefsir yapılması istenir. Camide devletin ileri gelenleriyle sultan bulunmak-

tadır. Cami açılışı olması sebebiyle cemaat kalabalıktır ve sesi güzel olan 

birçok musikişinas kıraatlarıyla camideki manevi havayı etkilemiştir. Bu 

manevi havayla Baba Yûsuf ’a öyle bir hâl gelmiştir ki söylediklerinin tesi-

riyle insanlar türlü türlü duygulara bürünmüş hatta sesleri dışarıdan duyan 

bazı Hıristiyanlar ihtida etmişlerdir. Tüm bu olanlara şahit olan sultan, İs-

lâm dinine giren bu kişilere ihsanda bulunmuştur. Bu olaydan sonra da 

Seferîhisârî ile dosluk ve muhabbetini artırmıştır. Hâkî, baba ve oğul gibi 

olmalarını “übüvvet ü bünüvvet mertebesi cârî olur” ifadeleriyle dile getir-

miştir. Biyografinin devamında şeyhin hacca gitmesi yine sultanla ilişkisi 

üzerinden anlatılır. Bayezid kendi kazancıyla elde ettiği parayı şeyhe verip 

dua etmesini ve türbedara teslim etmesini söyler.2 Bu biyografi sadece Baba 

Yûsuf ’un kişiliği hakkında değil, Sultan Bayezid’in kişiliği hakkında da bil-

giler vermektedir.

Döneminin belki de en büyük âlimi olan Fenârî’nin padişahla olan mü-

nasebeti birkaç yönden ele alınmıştır. İlk aktarılan hikâyede Fenârî, sultanın 

şahitliğini geçerli saymamaktadır. Fenârî, padişah cemaatle namaz kılmadı-

ğı için şehadetini reddetmiş ve bunun üzerine sultan hemen bir cami yap-

tırıp cemaatle namaza katılmaya başlamıştır. Bir âlimin sultan üzerindeki 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 12b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 126a-126b.



146 İNCELEME – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

etkisini göstermesi açısından önemli bir anekdottur. Aktarılan ikinci hikâ-

yede Fenârî ve sultanın arasının açılması konu edilir ama bunun sebebi 

belirtilmez. İkisinin yakınlığı şeker ve sütün karışımına “şîr ü şeker gibi 

âmîziş” ifadeleriyle benzetilmiştir. Aralarının aniden bozulması ise “nev’an 

bürûdet düşer” sözcükleriyle yer almaktadır. Fenârî Karaman’a geçer ve çok 

ünlü bir âlim olması hasebiyle hem kendisine hem de talebelerine yüksek 

ücret ödenir. Orada Ya‘kûb isminde iki kişiyi yetiştirip bununla övünmesi 

ise Fenârî’nin çevresiyle olan ilişkisinde merkezin ilim olduğunu bir önceki 

anekdot gibi gözler önüne sermektedir. Bir sonraki rivayet ise sultan ve âlim 

arasındaki buzların erimesine dairdir. Sultan Yıldırım Bayezid, Fenârî’nin 

şehrinden “koyup gitmesine” üzülmüş ve Karaman’a mektup gönderip geri 

gelmesini isteyip ısrar etmiştir. Bunun üzerine Karaman sultanı yeniden 

ona ihsanda bulunmuş ve geri göndermiştir. Fenârî döndüğünde eski man-

sıplarını tekrar almış ve beklenenden daha güzel karşılanmıştır. Buradaki 

rivayetler ulemânın değerini göstermesi açısından önemlidir. Fenârî’nin bir 

yere gidince de, bir yerden gelince de değeri artmış hatta bu hareket hâlinde 

bile sultanlar ona ihsanda bulunmaktan kaçınmamışlardır.1

Fîrûzâbâdî’nin de yolculuğu nereye olursa olsun bulunduğu memleke-

tin sultanı tarafından büyük ihsanlarla mükafatlandırılmıştır. Hem Anado-

lu’da hem de daha önce kendi hanedanlığında Timur, onu himaye etmiştir. 

Timur’un verdiği beş bin filori onun özgürce seyahat etmesini sağlamıştır. 

Bir sözlük âlimi olan Fîrûzâbâdî böylece her gittiği yerden bilgi devşire-

rek ilmini genişletmiştir. Alıntılayacağımız ifadelerde “nitekim âdetleridür” 

şeklinde bir ara cümle bulunmaktadır. Burada vurgu, padişahın ulemâ 

zümresini himaye etmesinin doğallığına yapılmıştır: “Bilād-ı Rūm’a dāḫil 

olup sulṭān-ı kāmrāna vāṣıl olduḳda nitekim ‘ādetleridür fevḳa’l-ḥad ri‘ā-

yetlerine maẓhar olmış. Bundan aḳdem Mīr Timur daḫı beş bin filori iḥsān 

idüp anuñla şarḳ u ġarb seyrānın itmiş.”

Âlimlerin sultanlara ilmini sergilemesi, sultanların âlimlerin ilmini sor-

guya çekmesi, ulemânın sultan huzurunda tartışması gibi sahneler ilme 

verilen değeri ve bilginin hayatın ne kadar içinde olduğunu sergileyen 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 20a.
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örneklerdir. Bunun bir örneği de Hızrî’dedir. Padişaha gelip meydan oku-

yan, soracağım soruları bilebilecek bir âlim var mı deyip herkesi alt eden 

biri çıkagelmiştir. Padişah bunun üzerine ülkede bu kişiyle başedebilecek 

birini arar ve Hızrî’yi bulup getirirler. Hızrî’nin genç olması sebebiyle ra-

kibi onu küçümser ve tebessüm eder. Hızrî bu durumu anlayıp “Burası 

gülecek yer değil! Sorunu sor cevabını al” diyerek ona karşı gelir. Rakibi 

ona soruları sorar ve Hızrî güzel bir şekilde cevabını verir. Buraya kadarki 

anlatılanlarda gerilim gittikçe artmış ancak sonunda “mutlu sonla” nihayet 

bulan bir resim ortaya konmuştur. Bundan sonra ise Hızrî rakibine birçok 

disiplinden sorular sorup onun bunlardan hiçbirisine cevap verememesi 

anlatılır. Padişah huzurunda herkese meydan okuyan birisinin rezil olması 

ve bunu kendi ülkesinden bir âlimin yapması sebebiyle sultan çok keyif 

almıştır. Hatta kendini kaybedip birkaç kere sema ettiği söylenmiştir. Pa-

dişahın bu durumdan fazlaca haz alması diğer hikâyelerde de gördüğümüz 

yüksek ihsanla neticelenmiştir. Hızrî aldığı paranın yanında bir medresenin 

başına geçmiş, dönemin en ünlü müderris ve talebeleri onun hizmetinde 

bulunmuştur. Hatta bu topluluğun Anadolu’da başka hiçbir müderrise na-

sip olmadığı belirtilmiştir. Görüldüğü gibi hikâyedeki tema ilim merkezin-

de; padişahın ilme rağbeti, ilmin önemi, ilmin mükâfatı üzerinedir.1

Ali et-Tûsî’nin hayat hikâyesindeki ilişkiler Hızrî’deki örneklere birçok 

açıdan benzemektedir. Sultan’ın, Tûsî’nin derslerine zaman zaman katıldığı 

rivayet edilmektedir. Yine padişahın emriyle bir ders meclisi tertip edilir ve 

hem Tûsî’nin talebeleri hem de devlet ricali derse katılırlar. Derste oldukça 

teorik bir metin olan ve Seyyid Şerîf-i Cürcânî’nin yazdığı kelâm eserinden 

bölümler okunur. Padişah, Hızrî’nin rakibini alt ettiğinde aldığı hazzı bu 

ders sırasında da alır ve kalkıp sema etmeye başlar. Bunun mübalağalı bir 

anlatım olması düşünülebilir ancak bu sahnenin mazmunu âlim-padişah 

münasebetinde önümüze sıklıkla çıkan bilginin, bilimin ehemmiyeti ko-

nusudur. Ders sonrasında verilen mesaj yine Hızrî biyografisi ile paralel git-

mektedir. Hem Ali et-Tûsî hem de talebeleri padişah tarafından büyük ihsan 

görürler. Bu ders tamamlandıktan sonra Tûsî ile birlikte padişah başka bir 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 40b-41a.
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medreseye giderler. Burada padişahın ülkesindeki ilmi ve ilmî hareketliliği 

artırmak üzere yaptığı öğütler ve davranışlar sıralanmıştır. Padişah ulemâ-

nın durumunu, nasıl çalıştığını araştırmaktadır. Onlara devamlı çalışmaları 

için öğüt vermekte ve onları tüm kudretiyle desteklemektedir. Yani hem 

denetim hem mâlî destek hem de nasihatle Osmanlı topraklarındaki bilgiyi 

ve bilginleri artırmayı amaçlamaktadır. Bu ifadelerin ve ilişki biçimlerinin 

benzeri burada alıntısı yapmayıp kaynağını belirttiğimiz Alâeddîn el-Acemî 

biyografisinde de yer almaktadır.1

Padişah, veziriazam Mahmud Paşa ve Fahreddîn el-Acemî arasındaki 

ilişki sultan, bürokrat, âlim arasındaki münasebetin ilginç bir örneğini teş-

kil etmektedir. Hurûfîlerin Fatih Sultan Mehmed ile olan bağı ve Sultan’ın 

onlara karşı muhabbetinin devamlı artması Mahmud Paşa’yı huzursuz eder. 

Kendisi bizzat padişaha karşı birşey diyemez ve bunun üzerine Acemî’den 

yardım ister. Mahmud Paşa, Hurûfîlerin düşüncelerini ortaya dökmek 

için onlarla yakınlık kurup bir ziyafet düzenler. Bu ziyafete Fahreddîn 

el-Acemî’yi de çağırır ve bir köşeye saklar. Hurûfîler konuşup akidelerini 

açıklarlar. Bir noktadan sonra Acemî dayanamaz ve saklandığı yerden çıka-

rak onlara saldırır. Hurûfilerin başı saraya kaçar fakat Acemî onun peşinden 

gider ve adamı yakalar. Sultan, Acemî’den çekindiği için bir şey diyemez. 

Daha sonra camiye gidip sala okutup ulemâ ve insanları toplar. Hepsinin 

katline fetva verir ve bunların başını yaktırıp diğer intisap edenleri de öl-

dürür.2 Bu hikâye de bir âlimin saygınlığının ve gücünün göstergesi ol-

ması açısından önemlidir. Mahmud Paşa devletin yüksek bir kademesin-

de olmasına rağmen sultanı ikna etme teşebbüsünde bile bulunamamış ve 

Acemî’den yardım istemiştir. Acemî çok hızlı bir şekilde adamı yakalamış, 

saraya sığınmasına rağmen Sultan’ın yanından çekip almış, hemen ulemâ 

ve halk desteğini de yanına alarak tüm Hurûfîleri öldürtmüştür. Burada 

Fahreddîn el-Acemî, devletin en üst kademesinden daha güçlü, esnek ve 

hızlı bir karar alıp uygulayan pozisyonda tasvir edilmiştir.

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 43b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 28a-28b.
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Molla Hüsrev’in padişahla olan ilişkisi şehzadelik döneminde başlamış-

tır. Hüsrev mansıbını terk etmiş, İstanbul’u bırakmış şehzadenin gittiği yere 

gitmiştir. Sultan kendisini neden terk etmediğini sormuş ve Hüsrev, mansıp 

için terk etmeyi uygun görmediğini söylemiştir. Sultan da bundan büyük 

keyif almış ona ihsanda bulunmuştur. Şehzadelikten padişahlığa yükseldi-

ğinde, Molla Hüsrev de kazaskerliğe yükselir. Bir süre İstanbul kadılığının 

yanında başka kadılıklar tevdi edilir ve ilimle de meşgul olması için mü-

derrislik görevi de verilir. Sultan ve Monla Hüsrev arasındaki ilişki böyle 

güzel giderken küçük bir olaydan dolayı araları soğur. Padişahın verdiği 

bir yemekte dönemin ünlü âlimlerinden Gürânî’ye nerede oturmak istediği 

sorulur. O da doğru olanın orada oturmak değil, hizmet etmek olduğunu 

söyler. Bu cevabı çok beğenen Fatih, sağ tarafına Gürânî’yi sol tarafına ise 

Hüsrev’i oturtmak ister. Hüsrev ise buna rıza göstermez ve darılmış bir şe-

kilde mektup yazarak İstanbul’dan Bursa’ya göçer. Orada bir medrese yaptı-

rarak dersler verir. Bir zaman sonra Fatih yaptığına pişman olur ve Hüsrev’i 

İstanbul’a çağırır ve eskisinden daha fazla ihsanla ona yeni görevler verir.1 

Hüsrev’in bu hareketi kişisel olarak değerlendirilebileceği gibi ilmine veri-

len değerin yeterli olmamasından da kaynaklanıyor olabilir.2 

Bazen bir cümle bile padişah ve âlimin arasının açılmasına sebep olabi-

lir. Hatîbzâde mansıbından uzaklaştırılmıştır. Gürânî’nin ricasıyla mansıbını 

geri alır ve padişaha muallim olur. Padişah ona Hocazâde ile tartışır mısın, 

diye sorar. Hatîbzâde bu soruya kibirle ters bir cevap verir. Bunun üzerine pa-

dişah onu kendi hocalığından atarak medrese müderrisliği ile görevlendirir.3

Padişahların siyasî zekâsı, insan idare ve sevk etme sanatı ulemânın ikna 

edilmesinde etkili olmuştur. Âlimler umumiyetle mansıp verildiğinde bunu 

emir telakki edip kabul ederlerken bazıları ise makam ve mevkiyi isteme-

miştir. Bunun sebebi kişinin mizacına uymaması olduğu gibi devlet işleri-

nin ilmî faaliyetlerden alıkoyması da olabilir. Muslihuddîn Mustafa’ya İs-

tanbul kadılığı verilmiş ancak vezirlerin ısrarına rağmen o, bu görevi kabul 

etmemiştir. Sultan bu olay üzerine kendi bizzat bir mektup yazar ve görevi 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 45a-47a.

2 Şaka’ık’ta bu olay daha farklı anlatılmaktadır. bkz: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi, age., s. 204-205.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 60a-60b.
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neden kabul etmesi gerektiğini açıklar. Yazdığı kâğıtta üst bir perdeden ko-

nuşma, zorlama gibi unsurlar yer almaz. Aksine padişah zekice bir şekilde 

liyakat vurgusu üzerinden Muslihuddîn Mustafa’ya sorumluluk yükler.1 

Melîhî ünlü bir âlim olmasına rağmen alkol müptelalığından dolayı zor bir 

hayat sürmektedir. Bu alışkanlıktan onu kurtarmak isteyen sultan, şehirde-

ki meyhanecileri ona içki vermemeleri konusunda uyarır, hatta tehdit eder. 

Ayrıca Melîhî’ye hazineden maaş da bağlar. Bir gün yine Melîhî’yi sarhoş 

hâlde bulurlar ve sultan huzuruna çıkarırlar. Sultan ağzını koklar fakat ağ-

zından bir koku gelmez. Bunun üzerine Melîhî’ye bunun nasıl olduğunu 

sorar. Melîhî ise korkudan içki içemediğini bu yüzden ihtikan ettiğini söy-

ler. Diğer latife örneklerinde olduğu gibi sultan bu latifeden çok büyük 

haz alır ve büyük ihsanda bulunur. Ayrıca artık içki içmesine karışmaz. 

Padişahları memnun edecek latife, ilmî hüner, zekice söylenilmiş bir vecize 

gibi şeylerin vuku bulması genellikle birbirine benzer “mutlu sonlarla” ne-

ticelenmektedir.2

Osmanlı topraklarının hızlı bir şekilde genişlemesi, yeni yerleşim yerle-

rinin iskân edilmesini ve buralarda da bir düzen kurulması için hukukun 

icra edilmesini gerektirmiştir. Bu sebeple İslâm topraklarındaki iyi âlim-

ler bir çekim merkezi olan Osmanlı topraklarına getirilmiştir. Hatta pa-

dişahlar, âlimleri maiyetinde çalışmasa dahi tanımaktadırlar. Fatih Sultan 

Mehmed âlimlerin nerede ne yaptığını, hangi durumda olduklarını takip 

eden bir hükümdardır. Yolda gezerken Efdalzâde’ye rast gelmiş, onu ta-

nımış, divana çağırmış ve medresede bir görev vermiştir. Görevi verirken 

Fatih’in söyledikleri ehemmiyeti hâizdir. Efdalzâde’ye onu tanıdığını ve çok 

çalışması gerektiğini söyler. Efdalzâde de bu sorumluluk altında sıkı bir şe-

kilde çalışmış, saçı sakalı dökülmüş ve etrafındakiler onun hasta olduğuna 

hükmetmişlerdir. Sultan ve Efdalzâde arasındaki ilişki aynı biçimde devam 

eder. Salgın hastalık olduğu hâlde Efdalzâde ders vermeye devam etmiş ve 

bir gün bile dersini atlamamıştır. Fatih de seferden döndüğünde bu du-

rumdan bilgisi olduğu için her âlime bir esir vermişken Efdalzâde’ye iki esir 

verir ve İstanbul kadısı yapar.3

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 79a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 80a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 69a-69b.
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Sinân Paşa’nın padişah ile olan macerası dalgalı bir seyir izlemiştir. Sinân 

Paşa, medrese ve darülhadis tecrübelerinden sonra bizzat sultanın hocası 

olmuştur. Bu ilişki hoca öğrenci ilişkisini aşmış ve dostluğa dönüşmüştür. 

Öyle ki sultanın Sinân Paşa’yı bir an bile yanından ayırmadığı, gece gün-

düz arkadaşlık ettiği söylenmektedir. Ali Kuşçu, Anadolu’ya getirildiğinde 

Sinân Paşa, Molla Lutfî vasıtasıyla ondan dersler almış ve böylece bir ders 

zinciri kurulmuştur. Sultan Mehmed Han ve Sinân Paşa’nın bu yakınlı-

ğı en sonunda Sinân Paşa’nın vezir olmasıyla sonuçlanmıştır. Birlikte ders 

zinciri kurduğu arkadaşı Molla Lutfî’yi de “hâfız-ı kütüb” yapar. Lutfî’nin 

bu makama getirilmesi bizzat Sinân Paşa’nın girişimiyle gerçekleşmiştir. Bu 

olay, padişah ile kurulan ilişkilerin devlet kademesine etkisinin bir örneği-

dir. Ancak metinde liyakat vurgusu ehemmiyeti hâizdir. Sinân Paşa hizmet-

teki liyakatini, disiplinlerdeki maharetini, fasih ve beliğ hitabetini Sultan 

Mehmed’e över. Böylece Lutfî bir kitap hazinesine konmuş olur. Hikâye 

bu kısımdan sonra tamamen tersine döner. Aralarını açacak bir olayın 

meydana gelmesiyle Sinân Paşa hapse attırılır. Ancak bu durum ulemânın 

ayaklanmasına sebebiyet verir. Âlimler toplanarak eğer Sinân Paşa hapisten 

çıkarılmazsa hepimiz memleketi terk ederiz ve kitaplarımızı ateşe veririz 

diyerek bu karara karşı gelirler. Bunun üzerine Sinân Paşa özgürlüğüne ka-

vuşturulur ve İstanbul’dan çıkarılarak kendisine Sivrihisâr kazası verilir. Bu 

olay karşısında ulemâ zümresinin bir baskı grubu oluşturarak karar mekâ-

nizmasına yaptığı etki dikkate değer bir husustur. Ancak paşanın hapisten 

kurtulması padişah ile arasındaki gerilimi sona erdirmez. Sultan paşanın 

ardından bir tabip göndererek ona her gün bir şerbet içirmesini ve elli değ-

nek vurmasını emreder. Hatta sultan, Sinân Paşa’nın aklını yitirdiğini söy-

ler. Ancak yine ulemâdan Hüsâmeddîn bunu duyar ve padişaha yaptığının 

doğru olmadığını ve bu işten vazgeçmesi gerektiğini mektup yazarak belir-

tir. “Memkeletten çıkıp gideriz” kozunu da yine bu mektupta dile getirir. 

Ancak Fatih’in öfkesi dinmemiş olacak ki gitsin Sivrihisâr’da otursun diye-

rek olayı neticeye bağlar. Sultanın ölümünden sonra Bayezid tahta geçer ve 

paşanın ününü duyup yeniden Edirne’de ona bir darülhadis verir.1

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 70b-71a.
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Sahibnağme biyografisinde de Sinân Paşa’dakine benzer bir durum anla-

tılmıştır. Sahibnağme isminden de anlaşılacağı üzere güzel sesli ve edebiyatı 

iyi bilen birisidir. Anadolu’ya geldiğinde Fatih Sultan Mehmed Han diğer 

örneklerde de görüldüğü gibi bu yeteneği tespit ve takdir edip Sahibnağme’yi 

hemen yanına aldırır. Ancak bu yakınlık fazla sürmez. Yaptığı bir işten ötü-

rü padişahın yanından kovulur ve Bursa’ya döner. Burada, musiki hakkında 

soruları olanların sorusunu cevaplayıp onlardan aldığı harçlıkla geçinmeye 

başlar. Padişahın yanında saadetle yaşam sürerken fakirliğe düşmesi Sahib-

nağme’nin akıl sağlığının bozulmasına yol açmıştır ve bu hâldeyken bile 

Arapça, Türkçe, Farsça kasideler yazıp şehrin ileri gelenlerine göndermiştir. 

Ancak yazdığı kasideler övgü değil, hiciv niteliği taşımaktadır. Özetle Sa-

hibnağme’nin yaşam öyküsü bir ibret vesikası olarak resmedilmiştir. Hâkî, 

biyografinin sonuna buna mutabık olarak bir şiir eklemiştir. Yetenek, keşif, 

padişaha yakınlık, padişahla gerilim ve yanından ayrılma, kötü bir yaşam sür-

me kurgusu bazı diğer biyografilerde de aynen görülmektedir.1

Bir bilginin zekâsı, ilmî derinliği, öğreticiliği, padişahla olan özel ilişkisi 

ve hitabeti gibi özelliklerinin yanında yaşanan kimi küçük olaylar söz konusu 

âlimin aldığı mansıbın yükselmesine sebep olmuştur. Ümmü Veled Fatih’in 

elini öpmek için yanına gider. Elini öperken elini döndürüp elinin içini tu-

tarlar ve aralarında bir diyalog gerçekleşir. El ayası üzerinden bir dil oyunu ile 

Ayasofya Medresesi’nin işaret ettiğini söyleyen âlim karşısında sultan, yanın-

da başka ihsanlarda da bulunarak medreseyi Ümmü Veled’e verir.2

Patronaj ilişkileri sadece âlim, mutasavvıf, hatip-vâiz ile sultan arasında 

oluşmamıştır. Bunların başkaca formları tabipler ve padişah arasında ger-

çekleşmiştir. Tabiplerin diğer zümrelere nazaran siyasî yönden etkisi az olsa 

bile yaptıkları iş direkt olarak insan hayatı ile ilgili olduğundan dolayı ol-

dukça önemlidir. Çünkü yanlış verilen bir ilaç veya hatalı bir tedavi kişinin 

ölümüne yol açabilir. Bu fark edildiğinde ise tabip zor durumda kalarak 

katledilmesiyle neticelenebilir. Ahî Çelebi, Kastamonu emiri ile yakın ilişki 

kurmuş ancak şehrin Osmanlı’ya geçmesiyle birlikte İstanbul’a gidip dük-

kân açarak tabiplik mesleğini sürdürmüştür. Bu meslekle meşhur ve zengin 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 81a-81b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 75b.
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olmuş, bu da sultanın ilgisini çekmiştir. En iyi âlimlerin kendi hizmetinde 

çalışmasını isteyen padişah defalarca Ahî Çelebi’yi hekimlik yapması için 

saraya davet etmiştir fakat Ahî Çelebi kişi özgürken kul olması doğru de-

ğildir diyerek bu teklifleri geri çevirmiştir. Çelebi’nin Kastamonu’da iken 

bir emir ile münasebeti bulunması ancak İstanbul’da Sultan Mehmed’in 

yanında çalışmak istememesi büyük ihtimalle kazandığı büyük ün ve para 

olmalıdır. Biyografide “tahsîl-i mâl etmesi” ve “âlâ evler iştirâ” etmesi zik-

redilmiştir. Bu ifadeler o dönemde meşhur bir doktorun büyük bir ün ve 

yüksek bir gelir elde ettiğini göstermektedir.1

Hatip veya vaizler, Kadızâdeliler ve Sivasîler geriliminde olduğu gibi etki 

gücü yüksek, toplum arasında nüfuzlu, siyasete müdâhil olabilen kimseler-

dir. Molla Arab el-Vâiz hem iyi bir vaiz hem de şöhretli eserler telif eden bir 

bilgindir. Molla Arab’ın hayat hikâyesi ve sultanlarla olan ilişkisi Osmanlı 

öncesinden, Sultan Kayıtbay döneminden başlatılmıştır. Sultan Kayıtbay 

Molla Arab’ın şöhretini duymuş onu ülkesine davet etmiştir. Molla Arab 

da orada bir fıkıh kitabı yazarak sultana ithaf etmiştir. Kayıtbay, ölümü-

ne değin mollanın dışarı bir yere gitmesine izin vermemiştir. Osmanlı hü-

kümdarlarının ulemâya olan ilgisine benzer bir şekilde Memlük sultanları 

da aynı şekilde âlim zümresine ihtimam gösterip, onları himayesine alıp 

ihsanlarda bulunmuşlardır. Kayıtbay’ın vefatı sonrası Molla, Anadolu’ya 

geçmiş ve halkın büyük sevgisiyle vaazlarına devam etmiştir. Bu vaazlara 

dönemin sultanı da katılmış ve Molla Arab’a ihsanda bulunmuştur. Va-

azlar nitecesinde ünlünen Molla, Bayezid’e bir kitap ithaf etmiş, Moton 

seferine katılmıştır. Biyografide temas edilen bir husus da raks eden sûfîle-

re Arab Vâiz’in mâni olması hususudur. Tasavvuf zümresinin yaşayışını ele 

aldığımız bölümde de bu konuya değinilmiştir. Âlim-mutasavvıf gerilimini 

oluşturan ve en çok tartışılan konulardan birisi sema ve raks mevzularıdır. 

Âlimlerin padişah nezdinde kabul gören kişiler olması onları gerilimde ta-

raf olarak kararları etkileyen bir güce dönüştürmüştür. Arab Vaiz de Ba-

yezid ile münasebeti açısından böyle bir konumdadır. Molla, İstanbul’dan 

ayrılıp Haleb’e gitmiş, orada da etkisini devam ettirmiş ve valisinden büyük 

yardım görmüştür. Memlük sultanı Kayıtbay, Sultan Bayezid, Haleb valisi 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 134a.
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Hızır Bey ile münasebetlerinden sonra Yavuz Sultan Selim dönemi gelmiş 

ve Arab Vaiz’in konumu daha stratejik bir hâl almıştır. Hitabet gücünün 

yanında bir âlim olması ve döneminin ekâbiri ile nasıl geçineceğini iyi bil-

mesi onu kilit noktadaki görevlere getirmiş ve kitleleri etkiler bir pozisyona 

konumlandırmıştır. Kızılbaşlarla yapılan savaşta askerle konuşan, onlara 

psikolojik destek veren ve bu cihatın dinî zeminini meşrulaşıran vaazla-

rı yine Arab Vâiz gerçekleştirmiştir. Kazanılan savaş neticesinde Yavuz’dan 

izin alarak Bosna ve Üsküp’e giderek imar faaliyetlerinde bulunmuştur.1 

Arab Vâiz Sultan Süleyman devrine de yetişerek onunla da sefere katılmış-

tır. Görüldüğü gibi Kayıtbay zamanında daha fazla ilmî faaliyette bulunan 

Molla Arab, zamanla bu faaliyetini azalmış, vaizlik görevindeki başarı ve 

etkisiyle yaşadığı tüm zamanda üç sultanın da takdirini toplayıp hepsinin 

yaptığı savaşlarda görev almıştır. Osmanlı sultanları hem vaiz, hem âlim 

hem de mutasavvıfların manevi etkisini göz önünde bulundurarak onla-

rı seferlerde yanlarında götürmüşlerdir. Sulh zamanlarında kazandıkları 

şöhret savaş zamanında elde edilen başarılarla birlikte daha da artmış ve 

padişahın ihsanlarıyla bunlar imar faaliyetlerine dönüşmüştür. Böylece söz 

konusu kişiler hayattayken vakfettiği mallar ile yaptırdıkları yapılarda adla-

rını ölümsüzleştirmişlerdir.

Sûfî Ali Çelebi’nin aldığı görevlerin ücretleri, bu ücretlerin artıp eksil-

mesi ve elde ettiği gelirdeki değişmenin siyasî nedenleri işlenmiştir. Diğer 

âlim biyografilerinde görüldüğü üzere sultan meşhur olan bir âlimin ünü-

nü duymuş ve ona bir görev tevdi etmiştir. Aldığı ücret ailesinin durumu 

da göz önüne alınarak artırılmıştır. Ancak dönemin veziri önce hazineden 

aldığı beş akçeyi daha sonra da medrese görevinden aldığı beş akçeyi keser. 

Ali Çelebi de zaten sultanın ricasıyla geldiği görevi bırakarak tasavvuf yo-

luna girer.2 Fatih Sultan Mehmed vefat edince Bayezid rüyasında Ali Çele-

bi’yi görür ve zorla yeniden ona görev tevdi eder. Daha sonra çeşitli med-

reselerde daha yüksek maaşla görevlendirilir. Otuz akçe ile başlayan maaşı 

fetva görevi ve medresedeki görevleriyle birlikte yüz elli akçeye kadar yük-

selir. Fakat bu sefer de ulemâdan Seydî el-Hamîdî bu durumu çekemez ve 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 132a-134a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 101a-101b.
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fetvalarının meşru olmadığını söyler. Fetvalarını toplayıp divana gönderir 

ve meşru olmadığını söyler. Ancak divandakiler bu durumu kabul etmeyip 

fetvaların geçerli olduğunu savunurlar. Adından anlaşılacağı üzere tasavvuf 

meşrepli biri olan Sûfî Ali Çelebi tüm aldığı görevleri padişahın zorlamasıy-

la kabul etmiş ve dönemin vezir ve âlimlerinden bazıları ona haset ederek 

onu işinden uzaklaştırmaya çalışmıştır. Ali Çelebi, Fatih ve Bayezid zama-

nında görev aldığı gibi Yavuz Sultan Selim döneminde de fetva makamında 

bulunmuştur. Yavuz’un yüz elli insanın katline ferman çıkarmasına karşı 

çıkmıştır. Daha sonra da dört yüz insanı elleri bağlı olarak görmüş ve Yavuz 

ile sert bir şekilde tartışarak onların da hür olmalarını sağlamıştır. Yavuz, 

Ali Çelebi’nin muhalefetlerine her defasında çok sinirlenmiş ancak sonun-

da onun dediğini yapmıştır. En sonunda ise ona daha yüksek bir mansıp 

vererek ücretini iki yüz akçeye çıkarmıştır. Ahlâkî olarak doğru olanı yap-

mada ısrarla sebat etmenin önemi, Ali Çelebi’nin yaşam öyküsü üzerinden 

anlatılmıştır. Üç padişah gören âlim, ilk padişahta vezir engeline, ikincisin-

de haset eden bir âlim engeline takılmış üçüncüsünde ise Yavuz’un asabî 

karakteri ile korkmadan cedelleşmiştir. Burada anlatılanlarda dikkat çeken 

bir diğer husus aldığı ücretin en küçük ayrıntısına kadar her kademede zik-

redilmiş olmasıdır. Hatta ilk aldığı mansıpta toplama çıkarma işlemi yapar 

gibi bu rakamlar özellikle verilmiştir. Bu vurgunun nedeni iletilmek istenen 

ahlâkî yapı ile yakından ilgilidir. Doğru bildiği yoldan ayrılmayan ve iste-

mediği hâlde zorla göreve getirilip görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan 

Ali Çelebi’nin maaşı, yirmi beş akçeden iki yüz akçeye kadar yükselmiştir. 

Böylece metinde ahlâkın sadece manevi değil, maddî bir mükâfatının da 

olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 

Müeyyedzâde’nin öyküsü dönemin şehzadesi II. Bayezid ve padişahı Fa-

tih arasında başlamaktadır. Bayezid gençliğinde Müeyyedzâde ile dostluk 

kurmuştur; fakat bunu çekemeyenler aralarını bozmak için Fatih’e bazı söz-

ler taşırlar. Fatih hemen katline ferman verir. Ancak şehzade ona yolluk ve 

harçlık tedarik eder. Müeyyedzâde de bunları alarak o dönemde Çerkesle-

rin elinde olan Haleb’e gider. Orada ilmini artıracak kimse bulamadığından 

Şîrâz’a gidip yedi sene tahsil görür ve birçok ilimde icâzet alır. Öğrenimi-

nin bitmesi ile Fatih’in vefatı aynı döneme rastlar. Müeyyedzâde de bunun 
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üzerine eski dostu II. Bayezid’in yanına gitmek üzere Anadolu’nun yolunu 

tutar.1 İstanbul’a geldikten sonra müderrislik yapar ve kazaskerlik payesine 

kadar yükselir. Yavuz döneminde de görev alır ve aklî melekeleri bozulması 

sonucunda emekliye ayrılır. Devletin en üst kademesinde kişisel olarak ku-

rulan bağlar bilginlerin kaderini etkilemektedir. 

Âlimlerin İslâm coğrafyasında hareketlilikleri kitapların, bilginin, gör-

günün, görüşlerin taşınmasını ve bunların alışverişinin yapılmasını sağla-

mıştır. Kırım’dan gelen bir âlim geldiği şehir hakkında padişaha bir nevi 

rapor vermiş, durumun tespiti ve çözümü için padişahla konuşmuştur. Sul-

tan, Seyyid Ahmed İbn Abdullâh el-Kırımî’ye Kırım’da yüzlerce âlim var-

ken nasıl harap olduğunu sormuştur. O da zalim bir vezirin geldiğini ulemâ 

dâhil herkese zulmettiğini söylemiştir. Kırımî, ilime verilmesi gereken öne-

mi daha açmak için toplumu bir bedene ve bilginleri ise bu bedenin kalbine 

benzetmiştir. Kalbin hastalığı ise bedene sirayet ederek tüm sağlığı boz-

muştur. Ulemâ şehri terk edince diğer kesimler de terk edip şehrin düzeni 

tamamen bozulmuştur.2 Kırımî’nin biyografisinin büyük bölümünü Sultan 

Fatih ile olan diyalog teşkil etmektedir. Bu konuşmanın teması ise ilim ve 

âlimin önemi ve yokluğunda tüm dengelerin bozulmasına dairdir. Başta Fa-

tih Sultan Mehmed olmak üzere birçok padişah-âlim ilişkisi, mezkûr tema 

üzerinden gerçekleşmiştir.

Molla Gürânî’nin sultanlar ile olan münasebetleri farklı zamanlarda ve 

dönemlerde gerçekleşmiştir. Gürânî ilk olarak Fatih ile bir çocuk iken tanış-

mıştır. Disiplinsiz bir talebe olan Fatih’i disipline sokması için babası Sultan 

Murad, Gürânî’yi görevlendirir. Sultan Murad, Fatih’in yanına gönderir-

ken de eline bir asa vererek sözünü tutmazsa oğlunu dövebileceğini söyler. 

Gürânî de şehzadenin yanına gittiğinde padişahtan aldığı telkini Fatih’e 

söyler. Şehzade ise bunu duyunca dayanamayıp güler. Gürânî de Fatih’i 

falakaya yatırır. Gürânî’nin disiplini sayesinde Fatih iyi bir şekilde yetişir ve 

Sultan Murad bundan çok hoşnut olarak ona ihsanda bulunur. Gürânî’nin 

sert mizacı hocalığına da yansımıştır. Fatih Sultan Mehmed büyüyüp pa-

dişah olduğunda Gürânî’ye vezirlik teklif eder. Fakat Gürânî hizmetinde 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 104a.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 35b.
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olanlardan birinin vezir olması gerektiğini, onlardan biri olmazsa haset yü-

zünden hizmette eksiklik gösterebileceklerini söyler. Fatih de bunun üzeri-

ne ona kazaskerlik mansıbını verir ve Gürânî de bunu kabul eder. Gürânî 

kendine uygun olmayan bir görevi reddetmiş, devletin bekâsını ve yararını 

gözeterek mansıbın kimlere verilmesi gerektiğini Fatih’e açıklamış, bir âli-

min yapabileceği kazaskerliği ise kabul edip görevden kaçmamıştır.1

 Gürânî kazasker olduktan sonra sultana danışmadan bazı kimselere 

müderrislik ve kadılık verir. Fatih bu durum üzerine vezirlerle oturup istişa-

re eder ve Bursa’da bazı aksaklıkların olduğunu, vakıfların kontrol edilmesi 

gerektiğini söyleyerek Bursa kadılığı ve vakıf mütevelliliğini vererek kazas-

kerlikten azleder. Bursa’da görevde iken sultan tarafından şeriata muhalif 

bir emirname gelir. Gürânî padişahtan gelen emri yırtıp görevliyi döver. 

Sultan bu durumu öğrenince Bursa’daki görevlerinden de azleder. Gürânî 

de Osmanlı topraklarını terk edip Mısır’a yerleşir. Gürânî’nin sert mizacı ve 

başına buyrukluğu Fatih ile aralarının açılmasına sebebiyet vermiştir. Fatih, 

hocasını idare etmeye çalışmış, görevinde değişikliklere gitmiş ancak krizi 

tam olarak yönetememiştir. Gürânî, Mısır’a vardığında Kayıtbay hüküm-

dardır. Gelmesine çok sevinip ona türlü ihsanlarda bulunmuştur. Ancak 

Fatih yaptıklarından pişman olup Mısır’a elçi göndererek Gürânî’nin geri 

dönmesini ister. Kayıtbay, Gürânî’nin gitmesini istemez. Kendi riayetinin 

Osmanlı devletinden daha fazla olacağını söyler. Gürânî ise Fatih ile kendi 

arasında baba oğul münasebetinin olduğunu söyler. Kayıtbay’ın gitmesi-

ne müsaade etmemesi durumunda ise Fatih’in Kayıtbay’a düşmanlık bes-

leyeceği öngörüsünde bulunur. Kayıtbay bu çözümlemesinden memnun 

olup Gürânî’ye ihsanlarda bulunarak Anadolu’ya geri gönderir. Fatih ile 

Gürânî’nin ilişkileri üç aşamalı olarak anlatılmıştır. Fatih’in şehzadelik yıl-

larında, padişahlık yıllarının ilk döneminde ve aralarının açıldığı zaman ve 

sonrasında... Padişah-âlim ilişkisi hem Gürânî’nin kişilik özelliklerini hem 

de padişahın kişilik özelliklerini gözler önüne sermektedir. Biyografi eserle-

ri ilişkisel olarak okunduğunda biyografi sahibinin dışındaki kişinin de hâl 

tercümesi ortaya çıkmaktadır. Gürânî başlığı bu duruma güzel bir örnek 

oluşturmaktadır. İncelediğimiz bu kısımda âlim, gittiği her coğrafyada ve 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 37a.
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münasebet kurduğu her zaman ve zeminde el üstünde tutulmuştur. Bunun 

dışında Gürânî’nin çamurlu günde saraya gitmek istememesi ve Fatih’in 

sultanların atından indiği yerde inebileceğini söylemesi; Şeyh Vefâ’nın 

Molla Hüsrev’i devamlı ziyaret etmesi ama Gürânî’yi ziyaret etmemesine 

Gürânî’nin âlim-sultan ilişkisi üzerinden verdiği cevap; Timur-Sa’düddîn-i 

Teftazânî münasebetinin Fatih-Gürânî üzerinden anılıp latife konusu ol-

ması Gürânî’nin hâl tercümesinde anlatılmıştır.1

Molla Zeyrek’in yaşam öyküsünde Seyyid Şerîf ’in ilim mahfillerindeki 

otoritesinin gölgesi ve padişah önünde âlimler arası münazara anlatılmış-

tır. Zeyrek’in Cürcânî üzerine bir üstünlük taslaması üzerine padişah hu-

zursuz olmuştur. Hatta Seyyid hele şöyle bir dursun buradaki âlimlerden 

Hocazâde ile bir tartış diyerek bir meclis toplamıştır. Zeyrek de mecburen 

bunu kabul edip Hocazâde’nin risalesi üzerine bir cevap kaleme almıştır. 

Arada hakem olarak da Molla Hüsrev tayin edilir. Padişah ilim konusun-

daki hassasiyeti yüzünden böyle bir karşılaşma tertip etmiştir. Hikâyenin 

devamında anlatılacağı şekilde tartışma yedi gün sürmüştür. Padişahın 

tüm bunlara tanıklık etmesi konulara olan merakının da bir göstergesi-

dir. Ayrıca tartışılan mevzular sadece dilde kalmamış tahrir de edilmiştir. 

Tartışmayı Hocazâde kazanmıştır. Tartışma sırasında Hocazâde, Zeyrek’e 

biraz da tarizde bulunarak latife yapmış bu da Fatih’in çok hoşuna gitmiş 

ve Hocazâde’ye ihsanda bulunmuştur. Hocazâde’nin kazanmasından son-

ra Zeyrek’in medresesi Hocazâde’ye verilir. Tartışmadan çıkıldıktan sonra 

Zeyrek’in arkadaşları ne olduğunu sormuş, Zeyrek de Hocazâde’nin tevhidi 

inkâr ettiğini söylemiştir. O da bunun üzerine tehvhidi ona kabul ettirmek 

için başına vurduğunu, Molla Hüsrev’in ise başına vurmaması için engel 

olduğunu söylemiştir. Ancak Zeyrek bu olaydan sonra Bursa’ya göçüp padi-

şahtan uzak olarak bir tacirin himayesinde hayat sürmüştür. Fatih’in verdiği 

mansıbı da reddederek kendi efendisinin, himaye gördüğü tüccar olduğunu 

söylemiştir. Hikâyenin en dikkat çeken özelliği bir iddianın büyüyerek bir 

münazaraya dönüşmesi, akabinde yazılı bir faaliyete ve ayrılığa evrilmesi, 

bu ayrılığın ise bir âlimin hayat serüveninin, makam-mevkisinin, yaşadığı 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 37a-39a.
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şehrin değişmesine yol açmasıdır.1 Hocazâde başlığında Fatih ile Hocazâ-

de’nin tanışması, padişah meclisinde Zeyrek ile olan münakaşası ve onu alt 

etmesi bunun üzerine Fatih’in de onu kendi hocalığına getirmesi anlatı-

lır. Şakâ’ik ve dolayısıyla tercüme âdeta kamerayı başka bir tarafa çevirmiş, 

merkeze bir diğer âlimi almış ve onun gözünden olan biteni anlatmıştır. 

Ortak hikâyelerin ayrı ayrı biyografilerden karşılaştırmalı okunması ayrı bir 

incelemeye konu olacak kadar mühim bir hacme sahiptir.

Haset ve çekememezliğin meydana gelmesi; insanların temasları, hare-

ketleri, konumları ve görevlerinden kaynaklandığından değişik biçimlerde 

tezahür etmiştir. Hasetten neşet eden kin ve düşmanlık çoğu zaman ölüm, 

sürgün, mansıp kaybı gibi olaylarla sonuçlanabilmektedir. Ancak Hocazâ-

de biyografisindeki durum biraz farklıdır. Padişah muallimi olan Hocazâ-

de’yi, Mahmud Paşa kıskanır. Paşanın asıl amacı Hocazâde’nin Fatih ile 

olan samimiyeti ve yakınlığını bozmaktır. Bu sebeple Hocazâde’nin kazas-

ker olması istediğini Fatih’e söyler ve ona mansıp kazandırarak bu emeli-

ne ulaşır. Hocazâde de aslında bu mansıbı istememektedir. Ama padişahın 

emri olduğunu söyleyerek reddetmesinin uygun düşmeyeceğini telkin edip 

Hocazâde’yi ikna eder. Bu mansıptan sonra Hocazâde’nin hayatı başka bir 

yöne doğru gider. Âlimin annesi ve babası bu haberi duyup ziyarete gelirler. 

Küçükken Hocazâde’ye bakmayan, ona ihtimam göstermeyen babası mah-

cup olur. Hocazâde ise babasını teselli eder ve türlü riayetler göstererek ebe-

veynini hoşnut eder. Kazaskerlikten sonra medreselerde müderrislik yapar. 

En çok tat aldığı ve en çok sevdiği iş hocalıktır. İdari görevden ziyade ilimle 

meşgul olmak Hocazâde’yi daha çok tatmin etmiştir. Hocazâde İstanbul’un 

havasından şikâyet edip ezberlediklerini unuttuğunu söyler. Bunun üzerine 

İznik Medresesi ve kazası derhal kendisine verilir. İlimle daha çok uğraşmak 

için kazadan feragat ederek medrese ile yetinir. Fatih’in ölümünden sonra 

İstanbul’a ziyarete gider ve artık öğrencileri mansıp sahibi olmuşlardır. Sa-

rayda ve gittiği yerlerde çok büyük saygı ile karşılanır. Vezir Mehmed Paşa 

bunun üzerine ilimin saygınlığı ile mansıbın saygınlığını karşılaştırarak şu 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 48a-49a.
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sözleri söyler: “Vezīr Meḥemmed Paşa bu ḥāli görüp āh idüp çoḳ cehd it-

düm. Bu şaḫṣuñ arżınuñ inkisārına müyesser olmadı. Bunuñ arżını menāṣıb 

ile degül ‘ilm ü fażlla imiş.”

Bürokraside çatışmalar, gerilimler, makam kavgaları bilginlerin hâl 

tercümeleri içerisinde zaman zaman çok geniş bir şekilde nakledilmiştir. 

Mahmud Paşa Bursa Muradiye Medresesi’ni Hacızâde Hasan’a vermiştr. 

Hayâlî Çelebi bu duruma içerlemiş, liyakatsiz birinin medreseye verildi-

ğini söyleyerek Mahmud Paşa’ya mektup göndermiştir. Hayâlî bu fikrini 

edebî bir şekilde, şiir yazarak belirtmiştir. Mahmud Paşa ise Hayâlî’nin, 

Hacızâde’nin ilmine vakıf olmadığını, seviyesini bilmediğini dile getir-

miştir. Bir süre sonra Hatîbzâde vefat etmiş ve boş kalan medreseyi Hayâlî 

ile doldurma fikri sultan ve vezir tarafından kararlaştırılmıştır. Fakat 

Hayâlî hac yapmak istediğini vezirlik veya saltanat dahi verilse kararından 

dönmeyeceğini söylemiştir. Mahmud Paşa bunu yumuşatarak Hayâlî’nin 

tüm sözlerini padişaha aktarmamıştır. Burada ilmî bir mevkiye birinin 

getirilmesinde hangi unsurların yer aldığı, bürokratik kararların nasıl 

alındığına dair göstergeler bulunmaktadır. Diyalogların bolca yer alma-

sı, değişik makamlardaki kişilerin görüşlerini açıkça vermesi bakımından 

mühim noktalar barındırmaktadır.1

Mevlânâ Abdülkâdir biyografisinde Hocazâde başlığında görülen bir 

durumun benzeri söz konusudur. Abdülkâdir padişahın muallimidir. Ho-

ca-öğrenci ilişkisi sayesinde Fatih ve Abdülkâdir arasındaki ilişki dostluk 

mertebesine kadar yükselir. Bu yakınlık aynı Hocazâde biyografisinde ol-

duğu gibi Mahmud Paşa’nın hasetine yol açar. Mahmud Paşa da bir tezgâh 

kurup Fatih ve Abdülkâdir’in aralarını açar. Fatih’in davetine gelmeyip başka 

bir kişinin davetine icabet etmesi bu gerilimi yaratmıştır. Kişiler arasındaki 

duygular, çekememezlik, akıl oyunları ve kıskançlık Abdülkâdir’in hayat 

hikâyesinde mevcuttur.2 Hekîm Ya‘kûb ve Hekîm Lârî biyografileri birbi-

rine paralel olarak okunabilecek bilgileri ihtiva etmektedir. Hekîm Ya‘kûb 

Yahudi olmasına rağmen çok iyi bir tabip olmasından ötürü defterdar 

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 57a-57b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 72a-72b.
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olmuştur. İslâm dinini seçtikten sonra vezirin hasedi yüzünden padişaha 

ilaç terkip edip tedavisini yapamamıştır. Başka bir hekim olan Hekîm Lârî 

tedavisini üstlenmiş fakat yanlış bir ilaç uygulamıştır. Buradaki hikâye özel-

likle liyakata vurgu yapmak ve kişisel siyasî ayak oyunlarının zararını gös-

termek amacıyla esere dâhil edilmiş olabilir. Hekîm Lârî biyografisinde de 

bu olay farklı bir şekilde yeniden ele alınmıştır. Hatta Hâkî, tercümesinde 

Hekîm Lârî’ye ve ekmeğine hıyanet edenlere lanet eden bir beyit eklemiştir. 

Bu biyografide vurgulanan başka bir husus bu tip insanların hâl tercüme-

sinin böyle bir eserde anılmasının aslında doğru olmamasıdır. Fakat Hâkî, 

neden Lârî’nin biyografisinin esere dâhil edildiğine de açıklık getirmiştir. 

Devlet daima teyakkuz ve uyanıklık hâlinde olmalıdır. Herkese tam bir 

bağlılıkla bağlanmamalı, itimat göstermemelidir. Eserde açıkça ifade edilen 

bu tip cümleler tercümeyi bir nasihat kitabına yaklaştıran ibarelerdir.1

Fenârî’nin ününün dışarıya taşması, padişah başta olmak üzere devlet 

ricalinin ona hürmet etmesi, ulemâ zümresinin çoğunun ondan ders al-

mak ve ona hizmet etmek için hazır bulunması bir kısım kimse tarafından 

sindirilememiştir. Hatîbzâde, Fenârî’nin eserlerinden daha iyi eser yazabi-

leceğini, bu hâlde iken ona olan ihsan ve riayetlerin sebebinin ne olduğunu 

anlamakta zorluk çektiğini direkt olarak padişaha söylemiştir. Sultan ise 

durumun farkında olduğundan cevap bile vermeyerek sadece sükût etmiş-

tir. İlim çevrelerinde sadece dostluk, öğrencilik, öğretmenlik, muhabbet 

değil, mansıp kavgaları, çekememezlik gibi olumsuz durumlar da olumlu 

olgularla beraber içiçe işlenmiştir.2 Molla Lutfî öldürülen âlimler arasın-

dadır. Döneminin iki önemli âlimi tarafından yetiştirilmiştir. Tercümede 

bunu vurgulamak için “takrîr, ta’bîr, tahrîr, nihrîr” kelimeleri çeşitli sıfatlar-

la nitelendirilerek secili bir şekilde övülmüştür. Ayrıca “kemâl-i kâbiliyyet, 

fart-ı meleke, tilâvet-i zebân, fesâhat-i lisân” terkipleri ile Lutfî’nin âlimlik 

vasıfları yüceltilerek âdeta lafı ölümüne getirmek için bir gerilim oluştu-

rulmuştur. Çünkü ona haset edilmesinin sebebi “kesret-i fazl” olarak öne 

sürülmüştür. Efdalüddîn’in verdiği hükümle de öldürülmüştür.3

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 97a-97b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 18b.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 98b.
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Tâczâde Cafer Çelebi’de de Molla Lutfî’dekine benzer bir durum söz 

konusudur. Döneminin en iyi âlimlerinden dersler aldığı, özel olarak ye-

tiştirildiği mahsusen öne çıkarılmıştır. Şiir gibi herkesin ustalaşamadığı 

“fünûn-ı cüziyye” kategorisinde yer alan disiplindeki mahareti vurgulan-

mıştır ve bu onu nişancılık payesini almasına sebebiyet vermiştir. Ancak 

burdan sonra hikâye döner ve Hâkî “şöhret âfettir” sözcüklerini kullanarak 

katline ferman verilmesi olayına sözü getirir. Mansıbını kaybetmesi, tekrar 

kazanması ve öldürülmesi âlimlik hususiyetlerine nazaran daha kısa bir şe-

kilde geçilir.1

Fenârî’de âlim-vezir geriliminin bir örneği yer almaktadır. Fenârî yaşla-

nıp gözleri kör olduğunda İvaz Paşa, Fenârî’nin ölümünün yakın olduğu-

nu söyleyip “ölse de namazını kılsak” diyerek düşmanlığını izhar etmiştir. 

Fenârî bu sözü duymuş ve inşallah ben şifa bulurum o kör olur diyerek 

beddua ile mukabele etmiştir. Padişah vezirin gözüne mil çekmiş, İvaz Paşa 

vefat etmiş, Fenârî namazını kılmıştır. Kavga ve gerilimin hangi sınırlarda 

olduğunu göstermesi açısından mühim bir örnektir.2

Âlimlerin sultanlarla, devletin ileri gelenleri ile münasebeti, ikili ilişkile-

ri, çekişmeleri, dostlukları, gerilimleri olduğu gibi mesafeleri ve soğukluk-

ları da tercümede resmedilmiştir. Molla Gürânî için “inhinâ vâki olmazdı” 

tabiri kullanılmış ve tüm devlet ricali ile olan mesafeli tutumu tasvir edil-

miştir. İki bayram dışında bu kesimle görüşmemesi ve yanına da bu kişileri 

her zaman kabul etmemesi aynı bağlam içerisinde verilmiştir.3

1 Hâkî, Mecma‘, vr. 111b.

2 Hâkî, Mecma‘, vr. 20a.

3 Hâkî, Mecma‘, vr. 38b.



163Mecma‘u’l-Eşrâf

HÂKÎ’NİN TERCÜMELERİ

A. TERCÜMELERİN İSİMLERİ, YAZILIŞ SEBEPLERİ 
VE TARİHLERİ, SUNULDUĞU KİŞİLER

Şakâ’ik mütercimleri tercümelerini gerçekleştirirken bazen biyografile-

ri muhtasar bir şekilde Türkçeye çevirmiş, kimi zaman asıl metne tama-

men bağlı kalmaya çalışmış, kimi çevirmenler ise hâl tercümelerine eklerde 

bulunarak eserlerini yarı telif hüviyetine dönüştürmüştür. Muhtesibzâde 

Mehmed Hâkî-i Belgrâdî ise yaptığı tercümede yukarıdaki tüm tutum-

ları yer yer sergilemiştir. Ancak onu farklı kılan unsur Osmanlı tercüme 

geleneğinde pek de görülmeyen şekilde aynı eseri üç kere tercüme etme-

sidir. Yaptığı tercümelerden birine hâtime ve mukaddimede farklı isimler 

verirken, bir tercümesine sadece hâtimede isim vermiştir. Elimizde en çok 

nüshası olan tercümenin adı ise mukaddimede ya da hâtimede belirtilme-

miştir. Müstensihler, eseri temellük edenler, kütüphanede katalog yapan 

kişiler nüshaların zahriyesine, iç kapaklarına, yanaklarına, serlevhalarına çe-

şitli kayıtlar düşmüşlerdir.1 Hâkî’nin bu tercümesinde daha çok Terceme-i 
Şaḳā’iḳu’n-Nu‘māniyye veya tamamen Farsça terkip ile Terceme-i Şaḳā’iḳ-ı 
Nu‘māniyye şeklinde geçmektedir. Biz ileride kullandığımız bölümlerde 

birlik sağlaması açısından Terceme-i Şaḳā’iḳ-ı Nu‘māniyye şeklinde adlan-

dırmayı tercih ettik. 

Terceme-i Şaḳā’iḳ-ı Nu‘māniyye’nin mukaddimesinde Taşköprizâde’nin 

âlimler ve salihlerin hayat hikâyesini konu edinen bir eser yazdığı, bu eser-

den bir meclis içerisinde birkaç bölüm okunduğu söylenmiştir. Eser okun-

duktan sonra topluluktan biri keşke bu eser Türkçeye tercüme olsa da eser-

den edinilen fayda daha genele yayılsa diyerek bir teklifte bulunmuştur. Bu 

teklifin ardından toplulukta bulunanlardan bazıları bu işi Hâkî’ye havale 

etmişlerdir. Hâkî, eserin büyük bir âlime ait olmasından ötürü kabul et-

mek istememiş, kendinin yapacağı bir iş olmadığını dile getirmiştir. Ancak 

ortamdaki insanlardan bir kısmı yüksek makamda yer alan ve Hâkî’ye söz 

geçirecek insanlardır. Bunun üzerine Hâkî, tercüme işini mecburen kabul 

1 Kayıtların ayrıntısı için bkz: Mehmet Yunus Yazıcı, Belgradlı Mehmed Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümeleri, 
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2020, s.220-221.
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etmiştir. Bunun ardından dönemin padişahı Kânûnî Sultan Süleyman’ı 

öven iki şiir, nesir parçaları ile birlikte verilir. Bu iki şiirin sonunda Sultan 

Süleyman ismi geçer ve “Sultan” kelimesinden hareketle kelimenin her har-

fi hakkında simgesel bir üslupla padişah yüceltilir.1

Hâkî, Terceme-i Şakâ’ik-i Nu‘mâniyye’nin son bölümünde2 h. 968 yılın-

da tercüme için izin aldığını bildirmiştir. Yaptığı diğer tercümelerin yazılış 

tarihi hâtime ve mukaddimesindeki kayıtlarda yazılmıştır ancak bu tercü-

menin başlangıç tarihi belli olmakla beraber bitiş tarihi belli değildir. Eserin 

mukaddimesinde, Kanûnî’ye övgü olması ve biyografiler için yazdığı şiir-

lerde Kanûnî’yi yücelten mısraların bulunması, tercümenin Kanûnî hayatta 

iken yapıldığını göstermektedir. Kanûnî’nin ölüm tarihi h. 974 yılıdır. Ter-

cüme buna göre h. 968-974 yılları arasında yapılmış olmalıdır. Ancak bir 

başka tercüme h. 972 yılında yapılmıştır. Bu tercüme (Hadâ’iku’r-reyhân), 

Terceme-i Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye’ye nispetle genişletilmiş bir tercümedir. 

Ayrıca Hâkî h. 975’te yaptığı tercümede (Mecma‘u’l-eşrâf) belirttiği üzere 

Taşköprizâde’ye, h. 968’de tercüme izni almaya gittiğinde yanında yaptığı 

biyografi tercümelerinden örnekler de götürmüştür. Başka bir deyişle h. 

968 yılında zaten Hâkî, tercümenin bir kısmını bitirmiş bulunmaktadır. 

Bunlar göz önüne alındığında Terceme-i Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye h. 968-972 

yılları arasında bir tarihte bitirilmiş olmalıdır. 

Bir diğer tercümenin ismi ve yazılış tarihi hâtime kısmı olarak nitelendi-

rebileceğimiz mesnevi nazım biçiminde yazılmış şiirde mevcuttur: 

Çün ṭoḳuz yüzi hicretüñ geçdi

Mi’e-i ‘āşire niḳāb açdı

Yetmiş ikide idi pes hengām

Terceme emri olmış idi tamām3

Yukarıdaki beyitler tercümenin h. 972 (m. 1564/65) yılında tamam-

landığını söylemektedir. Tercümenin ismi ise aynı mesnevi içerisinde yer 

1 Hâkî, Terceme, Millet Yazma Eser Kütüphânesi, AETRH 728, vr. 1b-3b.

2 Bu bölüm, bazı nüshalarda “hâtime” şeklinde geçerken bazılarında ise Taşköprizâde’nin hayatının 

anlatıldığını ifade eden başlıklarla istinsah edilmiştir.

3 Muhtesibzâde Mehmed Hâkî, Hadâ’iku’r-reyhân, Süleymaniye Kütüphanesi, Ahmed Paşa 230, vr. 

215b. 
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almaktadır. Tercümenin son beyti mütercimin hangi kitabı çevirdiğini ve 

hangi isimle adlandırdığını belirtmektedir.

Aṣlıdur çün Şaḳā’iḳu’n-Nu‘mān
Buña dindi Ḥadāi’ḳu’r-Reyhān1

Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye, lâle-i Nu‘mân, lâle-i kûhî, lâle-i duhterî bir 

tür gelincik çiçeğidir. Lahmîlerin son hükümdarı Nu‘mân b. Münzir (ö. 

602’den sonra),2 gezerken kırmızı ve sarı renklere sahip çiçeklerin olduğu 

bir bölgeye rast gelmiştir. Bu görüntü, hükümdarın çok hoşuna gitmiştir. 

Çiçeklerin hayatta kalıp çoğalmasını sağlamak için sahrada keşfettiği bu 

alanın korunmasını emretmiştir.3 Taşköprizâde’nin eserinin tam ismi “Os-

manlı Devleti Ulemâsındaki Gelincikler” şeklinde aktarılabilir. Gelincikler 

sahrada sarı ve kırmızı renkleriyle hemen göze çarpmış ve bir sultan tara-

fından himaye altına alınmıştır. Osmanlı ulemâsı ve urefasını bir sahrayı 

güzelleştiren, renkleriyle seçilen, belirgin şekilde ayrılan, kendini gösteren 

çiçekler olarak ele alabiliriz. Nu‘mân b. Münzır’ın çiçekleri çok sevip hima-

ye etmesi, bölgeyi koruması ise ulemâ ve hükümdar arasındaki patronaj ve 

muhabbetin bir göstergesi olarak okunabilir. Hâkî de Nu‘mân’ın “Şakâ’ik” 

çiçeklerine benzer bir biçimde bitki ismini tercümesini adladırırken kullan-

mış, reyhan bahçeleri anlamına gelecek Hadâ’iku’r-reyhân ismini vermiştir. 

Reyhan ya da fesleğen, görüntüsünden ziyade kokusuyla öne çıkan ve dö-

neminin tıbbında şifalı sayılan bir bitkidir. Hâkî, tercüme ettiği eserdeki 

her tabakayı bir bahçeye ve bu bahçedeki kişileri de kokuyu yayması itiba-

rıyla ilim ve irfanı yayan kişilere benzetmiş olabilir. 

Hadâ’iku’r-reyhân’ın mukaddimesindeki tercümenin yapılış nedenleri 

Terceme-i Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye ile birkaç ufak detay haricinde aynıdır. Bir 

toplulukta Şakâ’ik okunmaktadır. Ancak bu toplulukdaki bazı kişiler Arap-

çayı bilmemektedirler. Anadolu’da yazılan bu kitabın Türkçe olmasının ge-

rekliliğini söylerler. Bunun üzerine mecliste bulunan herkes bunun doğru 

1 Muhtesibzâde Mehmed Hâkî, Hadâ’iku’r-reyhân, Süleymaniye Kütüphanesi, Ahmed Paşa 230, vr 216a.

2 Nu‘mân b. Münzir b. Münzir Irak’ta Lahmîlerin son hükümdarıdır ve hicrî 580-602 tarihleri arasında 

hükümdarlık yapmıştır. Ayrıntılı bilgi için Mehmet Ali Kapar, “Lahmîler”, DİA, C. XXVII., Ankara: 

Türkiye Diyanet Vakfı.  

3 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, (haz. Cemal Kurnaz), MEB, İstanbul, 2004, 

s. 338.; אن אئ ا  maddesi http://www.kamus.yek.gov.tr/ (Erişim) 11.10.2019.
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olduğu ve tercüme edilmesinin gerekliliği hakkında fikir birliğine varıp bu 

işi Hâkî’ye havale ederler. Bu teklifi uygun dille reddeden Hâkî ısrarlara 

maruz kalır ve bu ısrarlardan kurtulmanın mümkün olmadığını anlar. Bu 

ahval içerisinde tercümeyi kabul eden Hâkî, tercümeyi sunduğu kişi olan 

Mustafa Paşa’ya övgü cümleleri ile devam eder. Araya bazı manzum parça-

lar da serpiştirerek ağdalı bir dille bu bölümü nihayete erdirir. Mustafa Pa-

şa’nın ayrıca Budin vilayetinde görev yaptığını ve buraya adalet getirdiğini 

de bu bölümde söylemektedir. Sokullu Mustafa Paşa 13 Muharrem 1974 

(31 Temmuz 1566) tarihinde göreve başlamış ve on iki yıl beylerbeyi ola-

rak görev yaparak 1578’de görevi sona ermiştir.1 Tercümenin yazılış tarihi 

h. 972 yılıdır. Yani tercümenin bitişi ile Mustafa Paşa’nın Budin’de göreve 

başlaması arasında iki yıllık bir süre vardır. Muhtemelen Hâkî, tercümeyi 

bitirdikten sonra başta mukaddimesi olmak üzere tercümesinin kimi kısım-

larını düzenleyerek Mustafa Paşa’ya sunmuştur.2 Bizi bu düşünceye iten en 

önemli neden tercümedeki şiirlerdir. Terceme-i Şakâ’ik’ta sadece Süleyman 

Han’dan padişah olarak bahsediliyorken Hâdâ’iku’r-reyhân, hem Süleyman 

Han’dan hem de Selim Han’dan padişah olarak bahsetmektedir. Şeyh İbn 

el-Vefâ için yazılan şiirlerin dua içeren son beyitleri üç tercüme için şu şe-

kildedir:

Terceme-i Şakâ’ik-ı 
Nu‘mâniyye Hadâ’iku’r-reyhân Mecma‘u’l-eşrâf

Şeyḫ İbnü’l-Vefā (Kıt’a)
Dünye durduḳça pādşāh eyle
Yedi iḳlīme Şeh Süleymānı

Şeyḫ İbnü’l-Vefā (Kıt’a)
Devine durduḳça pādşāh eyle
Yedi iḳlīme Şeh Selīm Ḫān’ı3

Şeyḫ İbnü’l-Vefā (Kıt’a)
Yedi iḳlīme şehriyār eyle

Dünye ṭurduḳça Şeh Selīm 
Ḫān’ı

Buradaki beyitlere göre, Hadâ’ik’ın h. 972’de bitirilse dahi (hâtimesin-

deki tarih kaydı) elimizde bulunan tek nüshası, Kanûnî’nin ölümünden 

sonra (ö. 974) mütercimin eseri üzerinde tasarrufa gittiğini göstermek-

tedir. Hâtimedeki kayıt bu açıdan yanıltıcıdır. Şiirler karşılaştırıldığında 

1 Nahîfî Mehmed Efendi, Cevâhiru’l-Menâkıb, (haz. İbrahim Pazan), TYEKB, İstanbul, 2019, s. 94.

2 Sokullu Mustafa Paşa için bkz: Yasemin Altaylı, “Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu 

Mustafa Paşa (1566-1578)”, AÜDTCFD, 2009 Cilt: 49, Sayı: 2.

3 Hâkî, Hadâ’ik, vr. 106a.
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Hâkî’nin Hadâ’ik özelinde hem Selim Han’a hem Süleyman Han’a padişah 

olarak hitap ettiği ve övdüğü başka örnekler de görülecektir. Başka bir de-

yişle tercümelerde verilen yazım tarihlerine tahkik edici bir gözle bakmak 

gerekmektedir.1

Hâkî’nin yaptığı son tercüme tenkitli metnini gerçekleştirdiğimiz Mec-
ma‘u’l-eşrâf’tır. Hâkî, hâtime olarak Hadâ’iku’r-reyhân’da yazdığı şiiri Mec-
ma‘u’l-eşrâf’ta da çok küçük değişikliklerle almıştır. Eserin hâtimesine bakıl-

dığında tercümenin h. 972 yılında yapıldığı ve isminin Hadâ’iku’r-reyhân 

olduğu neticesi çıkacaktır. Ancak mütercim eserin mukaddimesinde tercü-

menin ismi ve tarihi hakkında şunları söyler: 

Evṣāfın taḥrīr itdügüm nuḳabā-yı ‘iẓāmuñ ve fużalā-yı fiḫāmuñ 

rūḥāniyyetlerinden istimdād iderüm ki bu ṭarīḳ-ı daḳīḳde tevfīḳ 

refīḳ olup bu kār-i nīk-encām ḫayr ile iḫtitām bula ve bu dürer-i 

şehvārla pür-ḳulzüm-i ma‘ārif ve baḥr-i leṭā’if-i eslāfdan sābıḳīn-i 

menāḳıb-ı eşrāf olmaġın Mecma‘u’l-eşrāf ile nāmīde ḳılınduġı tārīḫ 

hicretüñ ṭoḳuz yüz yetmiş beşi idi ki...2

Buradan tercümenin isminin Mecma‘u’l-eşrâf olduğu ve h. 975 (m. 

1567/68) yılında vücuda getirildiği anlaşılmaktadır. Tercümeyi kabul edişi 

yukarıdaki iki örnekteki hikâyelere benzer bir şekilde cereyan etmiştir. Ter-

cüme, Sultan Selim Han’a sunulmuştur. İlk tercümede Kanûnî’ye yaptığı 

harfler üzerinden ve “Sultan” kelimesinden gerçekleştirilen övgü bu tercü-

mede “Selim” kelimesi üzerinden yapılmıştır. 

1 Şiirlerin ayrıntılı mukayesesi için bkz: Yazıcı, age., s. 281-311. 

2 Muhtesibzâde Mehmed Hâkî, Mecma‘u’l-eşrâf, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Yazmaları, 506, vr. 2b.
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B. TERCÜMELERİN NÜSHALARI

1. Terceme-i Şakâ’ik-i Nu‘mâniyye’nin Nüshaları

1. Akşehir Kütüphanesi 390 (Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., 

BY 9450)

Battal ebrulu fersûde mukavva mahfaza içerisindedir. Cildi 

kahverengi deri, üzeri yeşil bez kaplıdır. Ölçüleri 248x140-176x88 

mm’dir. 128 yaprak kâğıda nesih hat ile 23 satırda yazılmıştır. Ser-

levha sayfasının cetvelleri altın yaldızlıdır ve serlevhası tezhipli 

olup Terceme-i Şakâ’ik ibaresi bulunmaktadır. Sözbaşları, duraklar 

ve cetveller kırmızı mürekkeplidir. 1a ve 128b sayfalarında Ömer 

el-Akşehrî’nin kitabı Akşehir kütüphanesine vakfettiğine dair vakıf 

mührü bulunmaktadır. Yer yer nem lekeleri ve mürekkep dağılma-

ları mevcuttur.

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ل   ة  ر אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

2.  Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, EY 1307

265x230-175x85 mm boyutlarında, 31 satırda nesih hatla yazıl-

mış 96 yapraktadır. Her sayfa yaldızlı cetvellidir. Şemseli ve zenci-

rekli fersude cilt içerisindedir. Serlahvası tezhipli ve yaldızlıdır. Ta-

baka ve biyografi başlıkları derkenar ve metinde kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Hicrî 1307 (m. 1889-90) tarihinde Hocazâde Hasan 

tarafından istinsah edilmiştir. 
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Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

3.  Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, EY 1545

21 satırda kısmen harekeli ta‘lik hatla yazılmıştır. 132 yaprakta, 

290x215-170x80 mm ölçülerde, aharlı kâğıda istihsah edilmiştir. 

Sırtı meşin kaplı mukavva cilt içerisindedir. Başlıklar kırmızı mürek-

keple yazılmış, bazı Arapça ifadelere kırmızı veya siyah mürekkeple 

keşide çekilmiştir. Rebiülevvel ayının ortalarında h. 995 (m. 1587) 

yılında Ahmed b. Halvâcızâde tarafından istinsah edilmiştir.

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
א  م  ر   ة و ا אن و ا כ ا و ا א و  

אن ة و ا ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

4.  Ankara Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 5539

203x130- 150x75 mm boyutlarındadır. Yaprak sayısı 180, satır 

sayısı 17’dir. Mantar filigranlı kâğıda ta‘lik hatla yazılmıştır. İlk sekiz 

yaprakta yaldızlı cetvele sahiptir. Koyu bordo meşin kaplı mukavva cildi 

mıklepli, salbek şemseli, zencirekli ve yaldızlıdır. Söz başları, duracak ve 
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çizgiler kırmızıdır. Sayfalarda çift cetvel bulunmaktadır. 3, 4, 21. yap-

raklar şirazeden kopuktur. Bazı yaprakları yeşil renktedir. Baştan eksik-

tir. 1b’de 19 Temmuz 1985’te Kastamonu’da Mehmet Tufan Aslan’dan 

alındığına dair kayıt bulunmaktadır. 180b’de yine 19 Temmuz 1985 

kaydı bulunmakla birlikte “Fiyat: 4000” ibaresi bulunmaktadır.

Başı:

ب  ا وا  אی دو  אدت و راه  אن د  אرت  א ا אرات  ا
م وع ا م  כ ا ن ا א  زم ا ا و 

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

5.  Ankara Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 8967

149 varakta, kedi filigranlı kâğıda, 200x120 ve 145x65 mm 

ölçülerinde, 21 satırda, ta‘lik hat ile yazılmıştır. Serlevhası tezhipli 

ve mülevvendir. İlk iki varakta cetvellere yaldız çekilmiştir. Salbek 

şemseli, zencirekli, kahverengi meşin cit içerisindedir. Söz başları ve 

cetvelleri kırmızıdır. Eser başında 8 yaprak hacminde fihrist mevcut-

tur. Abduddâ’î tarafından istinsah edilmiştir. Eser sonunda “Fiyatı: 

1100000000 TL” kaydı vardır. 

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu: 

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola
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6.  Ankara Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 9317

Sırtı, sertabı ve dört kenarı vişne rengi meşin ile onarılmış, üzeri 

şemseli meşin kaplı, mıklepli mukavva cilt içerisindedir. 177x110-

128x155 mm ölçülerine sahiptir. Yaprak sayısı 216, satır sayısı 

17’dir. Saykallı kâğıt üzerine ta‘lik hatla yazılmıştır. İlk sayfada cet-

veller altın yaldızlıdır. Cetveller, söz başları ve duracaklar kırmızıdır.

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

أن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

7.  Ankara Milli Kütüphane/ Nevşehir Ürgüp Tahsin Ağa İlçe

     Halk Kütüphanesi, 50 Ür 374

Mıklebli, yeşil bezli mukavva cilt içerisindedir. 200x135-160x85 

mm boyutlarındadır. Çapa filigranlı kâğıda ta‘lik hatla yazılmıştır. 

141 varakta 21 satırdadır. Başında fihrist vardır. Fihristten sonra 

Tahsîn Ağa’nın vakfı olduğuna dair kayıt bulunmaktadır. Başlıklar, 

duraklar, cetveller kırmızı, Arapça ibareler kırmızı keşidelidir. Safer 

ayının 3. günü 1031 yılında (18 Aralık 1621) Muharrem b. Abdur-

rahmân tarafından istinsah edilmiştir.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola
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Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

8.  BNF, Suppl. Turc. 1159

Muhammed bin Süleymân tarafından 15 Rebiülahir 1004 (18 

Aralık 1595) tarihinde nesta‘lik hatla istinsah edilmiştir. Zahriye-

sinde yanlışlıkla “Menâkıbu’l-ulemâ” ve “Muhammed Sinâneddîn 

Yûsuf” isimleri kayıt edilmiş ve katalog kayıtlarına aktarılmıştır. 

Serlavhası tezhipli, cetvelleri yaldızlıdır. Başlıklar kırmızıdır. Mık-

lepli, şemseli, kahverengi ebrulu deri cilt içerisindedir. 247 yaprak, 

17 satırda ve 200x115 mm boyutlarındadır. 

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefsi noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

9. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 15

Şemseli mıklebli kahverengi meşin cilt içerisinde ta‘lik hatla 25 

satırla yazılmıştır. 260x141 mm boyutlarındadır ve 121 varak hac-

me sahiptir. Manzum parçaları sütunlara ayrılmış yaldızlı cetvellidir. 

Serlevhası tezhiplidir. Başlıklar ve duraklar sürh mürekkeple yazıl-

mıştır. Ahmed bin Sinân tarafından h. 1000 yılında Şaban ayında 

(Mayıs/Haziran 1592) istinsah edilmiştir.

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ل   ة  ر אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا
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Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

10. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 470

202 varağa 17 satırla, nesih hatla tahrir edilmiştir. İlk varağı 

altın yaldızlı ve sürh cetvellidir. Serlevhası çizilip boş bırakılmıştır. 

212x130 mm ölçülerindedir. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış-

tır. Kimi özel isimler ve Arapça ifadeler 49b’ye kadar kırmızı keşi-

delidir. Bazı varaklar tamamen harekelenmiştir. Zencirekli, salbek 

şemseli, mıklebli kahverengi cilt içerisindedir.

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن  ا ي  ا ا  ا
אن ات و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi yile hemīşe ‘āmil ola

ه را א   ه را כ  د زان  א  ا 

11. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 557

25 satırla ve ta‘lik hatla 117 yaprağa istinsah edilmiştir. Söz baş-

ları kırmızıdır ve metin cetvelsizdir. 208x137 mm ölçülerindedir. 

Nem lekeli ve kurt yeniklidir. Ahmed b. Mustafa el-Ustrûmcavî ta-

rafından 6 Muharrem 1048 (20 Mayıs 1638) yılında istinsah edil-

miştir. 

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  
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Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

12. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 1349

152 yaprağa ta‘lik hatla 19 satırla yazılmıştır. 209x140 mm bo-

yutlarındadır. Nem almış ve mürekkep lekelidir. Başlıklar, duraklar, 

keşideler, cetveller kırmızıdır. Manzum parçalar sütunlara ayrılmış 

ve çoğu kez ayrıca cetvellenmiştir. Eser bitiminde fihrist bulunmak-

tadır. Siyah mukavva cilt içerisindedir. 27 Cemaziyelevvel 987 tari-

hinde (22 Temmuz 1579) İlbasân’da istinsah edilmiştir.

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ل   ة  ر אن و ا כ ا و ا א

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

13. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 2487

230x133-159x79 mm boyutlarındadır. Suyolu filigranlı aharlı 

kâğıda ta‘lik hatla yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Serlevhası mih-

rabiyeli ve tezhipli olmakla birlikte sayfalar kırmızı cetvellidir. Şem-

seli ve mıklebli kahverengi meşin cilt içerisindedir. Kurt yeniklidir. 

138a’da temellük kaydı, 1a’da şahıs mührü bulunmaktadır. Temellük 

kaydında Abdülkerîm Çelebi İbn el-Kâdî el-Merhûm Muhammed 

Efendi (eş-Şehîr Bâzirgâzâde) yazmaktadır. 138 yaprak hacminde 21 

satırla yazılmıştır ve eser başında on sayfa fihrist ihtiva etmektedir. 1 

Muharrem 1013 (30 Mayıs 1604) tarihinde Mahmûd bin Muham-

med tarafından istinsah edilmiştir.
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Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

14. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 3790

21 satıra nesih hatla 112 varağa yazılmıştır. 192x113 mm bo-

yutlarındadır. Baştan ve sondan eksiktir. Mıklebi taraklı, ebrulu, 

fersude cilt içerisindedir. Eser 9. tabakadan sonra Terceme-i Şakâ’ik-ı 
Nu‘mâniyye ile farklılıklar göstermektedir. 9. tabakanın 17. biyogra-

fisinden (Muhyiddîn el-Berdaî) sonra ek biyografiler yer almaktadır. 

Bu başlıkların çoğu Mecma‘u’l-eşrâf’ta bulunmamakta ancak Hadâ’i-
ku’r-reyhân’da bulunmaktadır. Ancak muhtevası Hadâ’ik ile birebir 

tutmamaktadır. Özellikle 109b’den sonra eser müsvette bir görü-

nüme bürünmektedir. 110a’da satır sayısı 30’a çıkmıştır. Bu nüsha 

Hâkî’nin Terceme-i Şakâ’ik ve Hadâ’ik arasında bizzat kaleme aldığı 

bir müsvedde nüsha olabileceği gibi başka bir mütercim tarafından 

da eklenmiş olabilir. Son biyografi Nihânî’ye aittir.

Başı:

Şerḥ yazup ve sekiz yüz on dördinde hey’ete müte‘alliḳ Çaġ-

minī’ye şerḥ yazup ḫuṭbesinde terk-i vaṭan

Sonu:

Ba‘żı aṣḥābı ḳatında faṣīḥ ü belīġ ‘Arabī naẓmı görülmişdür.

ر   رو ا رو و 

15. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 6200

169 varakta, 19 satıra, ta‘lik hatla yazılmıştır. Vişne rengi meşin, 

salbekli, şemseli, zencirekli cilt içerisindedir. Aharlı kâğıda yazılmış 
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olup söz başları kırmızıdır. 1a’da üç adet temellük kaydı vardır. 2a’da 

bazı beyitler yazılmıştır. Eser sonunda bazı beyitler ve fevaid türün-

den kayıtlar ihtiva etmektedir. 2a’da şahıs mührü bulunmaktadır. 

Boyutları 205x125-135x68 mm’dir. 

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن و ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

ه را א   ه را כ  د زان  א  ا 

16. Kayseri Raşid Efendi Yazma Eserler Ktp., Raşit Efendi 

      Eki 7984

154 yaprakta 21 satıra ta‘lik hatla yazılmıştır. Ölçüleri 204x127-

134x74 mm’dir. Şemseli, salbekli, zencirekli, mıklebli sertabı ve sırtı 

tamir görmüş meşin vişneçürüğü cilt içerisindedir. Serlevhası mü-

zehheb, cetvelleri altın yaldızlıdır. h. 994 (m. 1585) yılında istinsah 

edilmiştir.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefsi noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola
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17. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi/ Burdur İl Halk

      Kütüphanesi, 15 Hk 794

Şemseli, dört tarafı tamir görmüş kahverengi meşin cilt içerisin-

dedir. Söz başları kırmızıdır. Çapa filigranlı kâğıda ta‘lik hatla ya-

zılmıştır. 210x145-145x80 mm boyutlarında, 168 varak hacminde 

olup 17 satır sayısıyla istinsah edilmiştir.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

ه را א   ه را כ  د زان  א  ا 
18. Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi, 13206

253 varağa 12 satırda, ta‘lik hatla yazılmıştır. 20x13 cm boyut-

larındadır. Kahverengi deri cildi şemselidir ve mıklebi kopmuştur. 

Başlıklar kırmızı mürekkeplidir. Zahriyesinde tabakaların sayfa nu-

maralarını gösteren fihrist bulunmaktadır.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

ه را א   ه را כ  د زان  א  ا 
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19. Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi, 45 Hk 1368

Çaharkuşe koyu vişne meşinle, deffeleri desenli kâğıt kaplı, mık-

lebli, şirazesi dağınık mukavva cilt içerisindedir. Arma ve taç filig-

ranlı 210x140 mm boyutlarındaki kâğıda 160x95 mm ölçüsünde 

nesta‘lik hatla 17 satırla istinsah edilmiştir. 177 varaktır. Müstensihi 

İsmâil bin Halîl h. 1040 (m. 1629) tarihinde tahrir etmiştir. Eser 

sonunda fihrist vardır.

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א

Sonu:
‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

20. Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi, 45 Hk 5068

Mihrabiye ve serlevha mülevven tezhipli, yaldız cetvellidir. Söz 

başları kırmızı, yaldız zencirekli vişne rengi meşin, mıklebli, aynı 

özellikle muhafazalı cilttedir. Mıklebi kopuk, yaprakları kurt yenik-

lidir. Başı ve sonunda Hacı Eyyüb’ün vakıf mührü bulunmaktadır. 

203 yaprakta 211x130-145x71 mm ölçülerinde 19 satırla saykallı 

ince abâdî kâğıda nesih hatla yazılmıştır.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

ه را א   ه را כ  د زان  א  ا 
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21. Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emîri Tarih 728

156 varakta 23 satırda ta‘lik hatla istinsah edilmiştir. 180x150 

mm ölçülerindedir. İstinsah tarihi h. 979 (m. 1571)’dir. Serlevhası 

mülevven tezhiplidir. Başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Cet-

velleri altın yaldızlıdır. 

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

ه را א   ه را כ  د زان  א  ا 

22. Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emîri Tarih 729

210x140 ve 150x100 mm ölçülerindedir. 165 yaprakta 17 satıra 

nesih hatla yazılmıştır. İstinsah tarihi h. 990’dır (m. 1582). Sırtı fer-

sude kahverengi şemseli cilt içerisindedir. Başlıklar ve derkenardaki 

biyografi isimleri kırmızıdır. Metin cetvelsizdir.

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ل   ة  ر אن و ا כ ا و ا א

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

23. Selimiye Kütüphanesi, 22 Sel 546

160 yaprağa ve 19 satıra ta‘lik hatla yazılmıştır. Kırmızı cetvel-

lidir. Şemseli kahverengi cilt içerisindedir. Zahriyesinde Saîd Girây 
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bin Saâdet’e ait temellük kaydı vardır. Serlevhasında mülevven tez-

hip ve besmele bulunmaktadır. 

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

24. Staatbibliothek zu Berlin, Ms Or Oct 2092

202 yaprakta, 21 satırda, nesta‘lik hatla, 200x120 mm kâğıda, h. 

983 (m. 1575) yılında istinsah edilmiştir. Yeşil bordo mukavva cilt 

içerisindedir. İlk sayfası kırmızı cetvellidir. Sayfaları nem lekelidir. 

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

ه را א   ه را כ  د زان  א  ا 

25. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 3153

186 varak ve 19 satırdır. Ta‘lik hatla yazılmıştır. Boyutları 

220x120-160x73 mm’dir. Ebrulu meşin cilt içerisindedir. Serlevha-

sı tezhiplidir. Dervîş Mehmed Ahlâtî tarafından istinsah edilmiştir. 
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Birinci Mahmûd’a ait vakıf mührü bulunmaktadır. Manzum bö-

lümleri ayrı cetvellidir. Başlıklar kırmızı mürekkepli Arapça ifadeler 

kırmızı keşidelidir.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة  ر   ا  و   אن و ا כ ا و ا א  

אن ة و ا א ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

26. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 2220

205x135-148x78 mm ölçülerindedir. Nesih hatla 21 satırla ya-

zılmış olup 193 varaktır. Hicrî 989 (m. 1581) yılında istinsah edil-

miştir. Serlevhası âdi müzehheplidir. İlk varağı kırmızı ve yaldızlı 

çift cetvelli, diğer sayfaları kırmızı cetvellidir. Başlıklar kırmızı, der-

kenardaki biyografi isimleri siyah mürekkeple yazılmıştır. Manzum 

parçalar ayrıca cetvellenmiştir. Sonundan küçük bir kısım eksiktir. 

Mıklepli, vişneçürüğü rengi meşin cilt içerisindedir. 

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ل   ة  ر אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

Mürūr u ‘ubūr idüp hicret-i nebeviyyenüñ ṭoḳuz yüz altmış seki-

zinde yine dārü’s-salṭanaya

27. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 4518

Eserin serlevhasında Hadâ’iku’r-reyhân yazmaktadır ama eser 

Terceme-i Şakâ’ik ve Mecdî’nin tercümesinin çeşitli şekillerde 
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derlenmesinden meydana gelmiştir. İlk üç tabaka Hâkî’nin Terce-
me-i Şakâ’ik’ına aittir. Bundan sonraki tabakalarda eseri derleyen 

çeşitli bilgileri birleştirerek biyografileri meydana getirmiştir. 381 

varakta, 20 satırla, nesih hatla yazılmıştır. 202x145 mm ölçülerin-

dedir. Birçok yerde derkenarlara çıkma yapılıp bilgiler eklenmiştir. 

Müstensihi Muhammed bin Cafer’dir. 

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

א ه رو  ه  א د  כ 

28. Süleymaniye Kütüphanesi, İzmir 456

Ta‘lik hatla 202 varağa istinsah edilmiştir. Diğer tam nüshalarda 

bulunan manzum parça bu nüshada yoktur. Cetveller ve başlıklar 

sürh mürekkeple yazılmıştır. 17 satırdadır. Zahriyesinde Mehmed 

Saîd’e ait mühür, ilk sayfada Ahmed Efendi’ye ait başka bir mühür 

vardır.

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א

Sonu:

Şeref-i muṣāḥabetleriyle müşerref olup ṭarīḳ-i ṣūfiyyede meṭāli-

b-i ‘ulyāya vāṣilīnden imişler. Pes zīnet-i dünyāyı gözinden çıḳarup 

māsivādan göz yummışlar.

29. Süleymaniye Kütüphanesi, Kadızâde Mehmed Efendi 355

Divanî hatla 17 satırda istinsah edilmiştir. 212 yapraktır ve 

210x145-145x80 mm ölçülerindedir. Şemseli meşin cilt içerisinde-

dir. Başlıklar kırmızıdır.
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Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

ه را א   ه را כ  د زان  א  ا 
30. Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli 2022

Ta‘lik hatla, 17 satırda, 203 yaprak kâğıda yazılmıştır. Serlev-

hası tezhipli ilk iki sayfa yaldız cetvellidir. Başlıklar ve diğer cetvel-

ler kırmızıdır. Manzum parçalar ayrıca cetvellenmiştir. 200x120-

128x64-70 mm ölçüsündedir. Zahriyesinde III. Mustafa’ya ait vakıf 

mühürü vardır. Kılıflı, mıklepli, dövme ve yaldız şemseli, yaldız zen-

cirekli, vişneçürüğü rengi meşin cilt içerisindedir.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefsi noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

31. Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye 3234

129 yaprakta 21 satırda ta‘lik hatla yazılmıştır. 199x131 mm öl-

çülerindedir. İlk iki sayfası yaldız cetvelli diğer sayfalar cetvelsizdir. 

Serlevhasında kitabın kimliğine dair bilgi mevcuttur. Başlıklar ve 

derkenar başlıkları sürh mürekkeplidir. Şirazesi dağınıktır. Zahriye-

sinde III. Osman’a ait vakıf mührü vardır. 



184 İNCELEME – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

32. Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye 3379

180x100 mm ölçülerinde 160 yaprakta, 21 satırla, nesih hatla 

istinsah edilmiştir. Serlevhası tezhipli cetvelleri yaldızlıdır. Başlıklar 

kırmızıdır. Sayfaları karışmıştır. Zayriyesinde III. Osman’ın vakıf 

mührü bulunmaktadır. 

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefsi noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

33. Süleymaniye Kütüphanesi, Yahya Tevfik 266

222x127-160x70 mm boyutlarındadır. 156 yaprağa, 21 satırda 

ta‘lik hatla yazılmıştır. Serlevhası müzehheptir. Cetvelleri yaldızlıdır. 

Başlıkları kırmızı mürekkeplidir. Kurt yeniklidir. Sayfalarında karı-

şıklıklar mevcuttur. Yer yer sah kayıtları vardır. Başındaki fihrist için 

açılan bölüm boş bırakılmıştır. Siyah meşin, şemseli, mıklepli zen-

cirekli cilt içerisindedir. Yahya Tevfik Efendi Medresesi’ne ait vakıf 
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mührü bulunmaktadır. 1039 Rebiülahir’inde (Kasım/Aralık 1629) 

Muhammed Mustafa tarafından istinsah edilmiştir.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א  

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

34. Süleymaniye Kütüphanesi/ Murâd Molla Kütüphanesi, 

      Hâmidiye 924

Ta‘lik hatla 23 satırdadır ve 162 varak hacmindedir. 196x118-

150x68 mm boyutlarındadır. Mustafa b. Hasan tarafından h. 1030 

(m. 1620) yılında istinsah edilmiştir. Zahriyesinde I. Abdülhamid’e 

ait vakıf mührü mevcuttur. Mıklepli, dövme şemseli, sırtı vişnerengi 

kapakları açık kahverengi meşin cilt içerisindedir. Serlevhası tezhipli 

ilk iki sayfasının cetveli ve duracakları yaldızlıdır. Eser eksik olarak 

istinsah edilmiştir. 

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א

Sonu:

Edā itmişler. Beyt:

Ḫalḳ içinde mu‘teber bir nesne yoḳ devlet gibi

Olmaya devlet cihānda bir nefes ṣıḥḥat gibi

35. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Kitaplığı 1263

295x175 mm boyutlarındaki aharlı krem rengi 260 yaprak kâ-

ğıda, 14 satırda ta‘lik hatla istinsah edilmiştir. Şemseli, salbekli ve 

köşelikli vişneçürüğü deri cilt içerisindedir. Başında mavi, kırmızı, 
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siyah ve yaldız mürekkeple yazılmış yaldız cetvelli fihrist bulunmak-

tadır. Serlevhası müzehheptir. Manzum kısımlar ayrıca yaldız cetvel 

içerisindedir. Eserde ulemâ, mutasavvıf ve sultanları ihtiva eden 49 

adet minyatür bulunmaktadır. 17. yüzyılda istinsah edilmiştir. So-

nuna ek olarak diğer tercümelerde ve nüshalarda yer almayan bir 

hâtime eklenmiştir.

Başı:

א  و  אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة  ر   ا  و   אن و ا כ ا و ا א  

אن ة و ا א ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

36. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1436

23 satıra ta‘lik hatla yazılmıştır. 270x250-180x90 mm ölçüle-

rindedir. 137 varak hacmindedir. Serlevhası tezhiplidir. İlk varağı 

yaldızlı cetvellidir diğer cetvelleri sürhtür. Şemseli, mıklepli vişne-

çürüğü cilt içerisindedir. Zahriyesinde III. Osman’ın vakıf mührü 

vardır. Başlıklar ve duracaklar kırmızıdır. Manzum parçalar bölünüp 

cetvellenmiştir. 

Başı:

א  و   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
אن ة و ا א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola
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37. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan 1437

195x155-130x70 mm boyutlarındadır. Aharlı elvan kâğıda ta‘lik 

hatla yazılmıştır. 170 yapraklı ve 23 satırlıdır. Mıklepli ve şemseli 

vişneçürüğü deri cilt içerisindedir. Başında es-Seyyid İbrâhim Ham-

dî’ye ait temellük kaydı ve şahıs mührü vardır. Şahıs mührünün al-

tında I. Abdülhamid’e ait mühür bulunur. Derkenardaki biyografi 

başlıkları ve metindeki başlıklar kırmızıdır.

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefsi noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

38. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Türkçe 

       Yazmalar 63

202x116-136x64 mm ölçülerinde 195 ve 200 arası boş olmak 

üzere 200 varak hacmindedir. 21 satırda nesta‘lik hatla aharlı kâğıda 

yazılmıştır. Mehmed bin Ali tarafından h. 1006 (m. 1597) yılında 

istinsah edilmiştir. Şemseli ve zencirekli vişneçürüğü fersude cilt içe-

risindedir. Serlevhası tezhipli, cetvelleri yaldızlıdır. Duracak ve baş-

lıklar sürh mürekkeple yazılmıştır. 

Başı:

א   אء  אت ا אن و ر  אن و  ا ي  ا ا  ا
ة و  א ا ة  ر   אن و ا כ ا و ا א و  

אن ا
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Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefsi noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

39. Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, DYBZG 1277

260x155-155x80 mm ölçülerindedir. 164 yaprağa 19 satırda, 

ta‘lik hat ile abadi kâğıda istinsah edilmiştir. Siyah bez kaplı şiraze-

si bozuk mukavva cilt içerisindedir. Metin cetvelsizdir. Söz başları, 

başlıklar, duraklar, derkenardaki isimler kırmızı mürekkeplidir. Ese-

rin ilk tabakası tamamen eksik olup ikinci tabakasındaki ilk biyog-

rafi de eksiktir. 

Başı:

وب   ط ا ر   כ ر  وب   א ا ر  ه   از

Sonu:

‘Ārif oldur ki baḳmaya ġayra

Dā’imā Ḥaḳḳ ile mu‘āmil ola

Nefs-i noḳṣānın eyleye tekmīl

‘İlmi ile hemīşe ‘āmil ola

2. Hadâi’ku’r-Reyhân Nüshası

1.  Süleymaniye Kütüphanesi, Hâfız Ahmed Paşa 230

Hicrî 996 (m. 1587) yılında istinsah edilmiştir. 215 varak olup 

nesih hatla 19 satırda yazılmıştır. 210x147-135x65 mm ölçülerinde-

dir. Zahriyesinde ve ilk sayfasında Hâfız Ahmed Paşa’ya ait iki adet 

vakıf mührü vardır. Kurt yenikli, mıklepli, fersude vişneçürüğü cilt 

içerisindedir. Başında besmele, serlevha yoktur ve cetvelsizdir. Met-

nin bazı kısımları ve çoğu başlık, noktasız olarak istinsah edilmiştir. 

Kırmızı mürekkepli olan ve noktasız olan bazı başlıklara daha sonra 

siyah mürekkeple nokta eklenmiştir. 6-8 varakları arası karışmış-

tır. Eser bitiminden sonra yine aynı iki vakıf mührü ve son sayfada 

iki beyit bulunur. 26 Safer 996 (26 Ocak 1588) yılında Yûsuf ve 
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Ali tarafından musannif nüshasından istinsah edilmiştir. 107b’den 

108’a geçişte hat değişmektedir. 

Başı:

ة   אن و ا כ ا و ا א אن و   ي  ا ا  ا
א אن و  ا و ا ة و ا א ا

Sonu:

Ṭūtiler gibi hep şeker yidiler

Bir münāsib isim gerek didiler

Aṣlıdur çün Şaḳā’iḳu’n-Nu‘mān
Buña dindi Ḥadā’iḳu’r-reyḥān 

3. Mecma‘u’l-eşrâf  Nüshaları

1. Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, EY 1308

280x254-160x90 mm boyutlarındadır ve 172 varağa 21 satır-

la nesih hatla istinsah edilmiştir. Zahriyesinde “Arkeoloji Müzele-

ri Bibliyotek”, “Müze-i Hümâyûn Kütübhânesi” ve Yümnî adında 

birine ait mühürler vardır. Serlevhasında besmele vardır. 149a’ya 

değin çoğu sayfa kırmızı cetvelli olmakla birlikte buradan sonra cet-

vel çekilmemiştir. Duracaklar ve biyografi başlıkları ve nazım şekli 

başlıkları sürh mürekkeple yazılıdır. Bazı biyografi başlıkların yanına 

derkenarda biyografi sahibinin meşhur ismi veya mahlası yazılmıştır. 

Arapça ifadeler kırmızı keşidelidir. Sah kayıtları mevcuttur. Sırtı ve 

sertabı tamir görmüştür. Mıklebi hatib ebruludur. 18 Rebiülevvel 

1029 (22 Şubat 1620) tarihinde istinsah edilmiştir. Metinden sonra 

Hâleti Efendi, Dervîş Bülendî, Dürrî-i Bağdâd’a ait şiirler ve “Arke-

oloji Müzeleri Bibliyotek” mührü vardır.

Başı:

ا  و  ا  כ  א و   אن  ا و   אن  ا ي   ا ا  
אن و   א ا و ا و ا ة     אن و ا و ا
ده و     א و او ان و  ا و ا ل ا א ه  ّ ة و ا ف ا

אن ّ و ا م ا ا 
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Sonu:

 Ṭūtiler gibi hep şeker yidiler

Bir münāsib isim gerek didiler

Aṣlıdur çün Şaḳā’iḳu’n-Nu‘mān
Buña dindi Ḥadā’iḳu’r-reyḥān

2.  Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Y 506

258x142-185x85 mm boyutlarındadır. 202 yaprağa 21 satıra 

nesta‘lik hat ile yazılmıştır. Sırtı ve köşeleri koyu kırmızı meşin, di-

ğer tarafları lacivet vilineks kaplı şirazeli mukavva cilt içerisindedir. 

12 Cemaziyelevvel 1038 (7 Ocak 1629) tarihinde Hasan b. Mustafa 

el-Budunî tarafından istinsah edilmiştir. İç kapağında battal ebru 

süslemelidir. Serlevlasında adi tezhip vardır. İlk varağı yaldızlı mü-

cedveldir. Diğer varaklar cetvelsizdir. Besmele bölümü boş bırakıl-

mıştır. Derkenarlarında matlab türünden kayıtlar vardır. Kayıtlar 

Arapça, Farsça ve Türkçe olarak üç dilde tutulmuştur. Bu kayıtları 

tutan kişi 10 Zilkade 1204 (22 Temmuz 1790) tarihinde 201b’ye 

mütalaa kaydı eklemiştir. 192b’de başlıklar yazılmamıştır. Biyografi 

başlıkları, nazım şekli başlıkları ve duracaklar kırmızı mürekkeple 

istinsah olunmuştur. Sah kayıtları vardır. Başında ve sonunda Türk 

Tarih Kütüphanesi mührü vardır. 

Başı:

ا  و  ا  כ  א و   אن  ا و   אن  ا ي   ا ا  
אن و   א ا و ا و ا ة     אن و ا و ا
ده و     א و او ان و  ا و ا ل ا א ه  ّ ة و ا ف ا

אن ّ و ا م ا ا 

Sonu:

Ṭūtiler gibi hep şeker yidiler

Bir münāsib isim gerek didiler

Aṣlıdur çün Şaḳā’iḳu’n-Nu‘mān
Buña dindi Ḥadā’iḳu’r-reyḥān
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C. ŞAKA’İK VE HÂKÎ’NİN TERCÜMELERİNDEKİ 
BİYOGRAFİLER

Terceme-i Şakâ’ik’ta toplam 313, Hadâ’iku’r-reyhân’da 422, Mecma‘u’l-eş-
râf’ta 385 adet biyografi bulunmaktadır. Herhangi üç tercümede de yer 

almayan biyografi sayısı 63’tür. Bunların tabakalara göre dağılımı şu şe-

kildedir: Altıncı tabakaya kadar herhangi üç tercümede de yer almayan 

bir biyografi bulunmamaktadır. Altıncı tabakada 5 adet: 6/9- Mecdüddin 

Efendi, 6/20- İbnü’l-Midas, 6/26- Bahşâyiş Efendi, 6/30- İlyâs el-Hanefî, 

6/37- Şeyh Pîrî Halîfe el-Hamîdî; yedinci tabakada 12 adet: 7/27- Eha-

veyn Muhyiddîn Muhammed, 7/48- Muslihuddin Mustafa Efendi, 7/50- 

Dinkoz Efendi, 7/61- Arap Hekim, 7/67- Şeyh İbnü’l-Attâr, 7/76- Şeyh 

Muslihuddin el-İpsalavî, 7/77- Şeyh Muhyiddîn el-Kocavî, 7/78- Şeyh 

Süleyman Halîfe, 7/80- Şeyh Hoca Muhammed Pârsâ, 7/85- Şeyh Habîb 

el-Ömerî, 7/86-Şeyh Mesud, 7/88- Şeyh Sinân; sekizinci tabakada 8 adet: 

8/63- Ömer el-Kastamonî, 8/64- Ali el-Kastamonî, 8/66- İbnü’d-Dellâk 

[Tellâkzâde], 8/70- Şeyh Muslihuddin es-Sirozî, 8/89- Şeyh Bedreddin 

Baba, 8/93- Şeyh İbnü’l-İmâm [İmâmzâde], 8/94- Şeyh Selâhaddin el-İz-

nikî, 8/95- Şeyh Bâyezid Halîfe; dokuzuncu tabakada 20 adet: 9/27- Muh-

yiddîn Mehmed İbn Zeyrek, 9/31- Bahşî Halîfe el-Amâsî, 9/41- Abdullâh 

Hoca, 9/42- İbn Dedecik, 9/43- İbnü’l-Kaffâl [Kilitçizâde], 9/44- Sâdık 

Halîfe el-Manisavî, 9/49- Haydar Efendi, 9/50- Hızır Şah, 9/52- Hüd-

hüd Bedreddin Efendi, 9/54- Şeyh Muslihuddin, 9/56- Şeyh Ebû Şâme, 

9/59- Şeyh Muslihuddin İbn Hocazâde, 9/60- Şeyh İbnü’l-Muallim [Mu-

allimzâde], 9/61- Şeyh Nebî Halîfe, 9/62- Şeyh Muhyiddîn el-Esved [Kara 

Muhyiddîn], 9/63- Şeyh Lutfullah, 9/64- Şeyh Emîr Ali, 9/65- Şeyh Hızır 

Bey Çelebi, 9/68- Şeyh Abdüllatîf, 9/70- Şeyh Sohta Sinân; onuncu taba-

kada 18 adet: 10/20- Ece Halîfe, 10/25- Haydar el-Esved [Kara Haydar], 

10/77- Muhyiddîn Mehmed [Hocazâde], 10/92- Ali el-Aydınî [Müfessir 

Ali Çelebi], 10/94- Câzim Hayreddin Efendi, 10/95- Bahşî Halîfe, 10/96- 

Câfer el-Menteşevî, 10/97- Dervîş Mehmed, 10/98- Mustafa bin Seyyidî 

el-Menteşevî [Ayızâde], 10/99- İbnü’ş-Şeyh eş-Şâzelî, 10/108- Pîr Mehmed, 

10/111- Tabip Osman, 10/114- Şeyh Pîrî Halîfe el-Hamîdî, 10/118- Şeyh 
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Muhyiddîn el-İznikî, 10/119- Şeyh İskender, 10/131- Şeyh Muhyiddîn 

el-Kağlavî [Kağlalı Muhyiddîn], 10/132- Şeyh Abdülgaffâr, 10/142- Şeyh 

Muslihuddin Mustafa. 

Hem oransal olarak hem de adet olarak en çok biyografi çıkarılan ta-

baka dokuzuncu tabakadır. Mehmed Hâkî %25,7 oranında yani yaklaşık 

olarak dörtte bir oranında bu tabakadaki biyografileri hiç çevirmemiştir. 

Hâkî, sadece müstakil biyografi eklemesini son tabakada yani 10. tabaka-

da yapmıştır. Terceme-i Şakâ’ik ve Hadâ’iku’r-reyhân’da eklediği biyografi 1 

adet: Sulṭān Süleymān Ḫān; her üç tercümede eklenen biyografi 1 adet: 

Ḥüsāmü’d-dīn el-Üskübī; Hadâ’iku’r-reyhân ve Mecma‘u’l-eşrâf’ta eklenen 

biyografiler 2 adet: Yaḥyā Çelebi (Muḥyi’d-dīncik-zāde), Sīneçāk; Terce-
me-i Şakâ’ik ve Mecma‘u’l-eşrâf’ta eklenen biyografi 1 adet: Ḳāsım Çelebi 

Oġlı; sadece Hadâ’iku’r-reyhân’da olan biyografiler 2 adet: Deñiz Çelebi, 

Monlā Uṣūlī el-Vardārī (el-Mevlā Uṣūlī) sadece Mecma‘u’l-eşrâf’ta bulu-

nan biyografiler 5 adettir: Yaḥyā Çelebi bin Nūrü’d-dīn el-Cemālī, Ebū 

es-Su‘ūd Efendi-zāde, ‘Abdu’llāh Çelebi bin Pīr Aḥmed el-Ḳāżī, ‘Alā’ü’d-dīn 

‘Alī el-Ḫāverī (Ḫāverī Efendi), Şeyḫ Sinānü’d-dīn Yūsuf. Toplamda onuncu 

tabakaya 12 adet biyografi eklemesi yapılmıştır. Bu 12 biyografinin 8 tanesi 

Mecma‘u’l-eşrâf’ta bulunmaktadır ve bu açıdan en çok ekleme son tercüme 

ile yapılmıştır.1

1 Tercümelerin mukayesesi hakkında geniş bilgi için bkz: Yazıcı, age, s. 220-343.
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SONUÇ

Taşköprizâde’nin Şakâ’ik’ı telif etmesi Osmanlı Devleti’nin kurumsal 

yapılarının çoğunu tamamladığı, kendilik bilincini idrak ettiği, askerî ve 

siyasî manada güçlü olduğu, kendi tarihini tahrir ettiği XVI. yüzyılda ger-

çekleşmiş olması, mezkûr eserin dönemin ulemâsı tarafından hızlı bir şe-

kilde benimsenmesine sebebiyet vermiştir. Bu benimseme; tercüme, telhîs, 

zeyl gibi yazım faaliyetleri ile birlikte Osmanlıların yıkılışına kadar süren 

bir serüven başlatmıştır. 

Çalışmamız bu geleneğe ilk olarak eklemlenen mütercimlerden olan 

Muhtesibzâde Mehmed Hâkî-i Belgrâdî’ye aittir. Kâtiplik görevi yapmış 

olan, Arapça, Farsça bilen ve dönemin üstadlarından edebî eserler okuyan 

Hâkî’ye, bir topluluk içerisinde Şakâ’ik okunurken tercüme görevi tevdî 

edilmiştir. Hâkî, tercümesini gerçekleştirmeden önce eserin müellifi Taş-

köprizâde ile görüşmüş, ona yaptığı tercümelerden örnekler göstermiş, 

olumlu görüşlerini alarak tercümesine başlamıştır. 

Mütercim, tercüme faaliyetini üç aşamada üç ayrı eser vücuda getirerek 

gerçekleştirmiştir ve bunların her birini ayrı ayrı kişilere sunmuştur. Tercü-

menin süreç içerisinde değişik kişilere sunulup üç ayrı tercüme üretilmesi, 

Hâkî’yi diğer Şakâ’ik mütercimlerinden ayırmaktadır. Ayrıca Osmanlı ter-

cüme geleneğinde aynı eserin defalarca tercüme edilmesine sıkça tesadüf 

edilse de tek kişi tarafından üç farklı tercüme yapılması örneğine az rastla-

dığımız bir durumdur. 

İlk tercüme ettiği Terceme-i Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye adlı eseri Kanûnî’ye 

sunmuştur. Oldukça tutulan bu tercümenin tespit edebildiğimiz kadarıy-

la 39 nüshası mevcuttur. Muhtasar bir tercüme olan Terceme-i Şakâ’ik-ı 
Nu‘mâniyye 313 adet biyografi ihtiva etmektedir. Ayrıca bu tercümenin bir 

nüshası minyatürlerle süslenmiştir ve bu örnek Osmanlı döneminden eli-

mizde kalan tek resimli ulemâ biyografisi olma hususiyetini taşımaktadır. 

Mütercim, üç adet biyografi ve 113 adet şiir eklemiş, bazı biyografileri kı-

saltmış, bazılarını ise genişletmiştir. İkinci tercümeye Hâkî, Hadâ’iku’r-rey-
hân ismini vermiş ve Budin valisi Mustafa Paşa’ya eserini sunmuştur. Tespit 

edilebilen tek nüshasında mütercim 422 adet biyografiyi tercüme etmiştir. 
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128 adet şiir eklemesinde bulunmuş altı kişinin hâl tercümesini telif ederek 

eserine eklemiştir. Bu tercüme biyografi sayısı açısından en çok kişiyi ihti-

va eden tercümedir. İki nüshasını bulabildiğimiz Mecma‘u’l-eşrâf adlı son 

tercüme h. 975 (m. 1567/68) yılında tamamlanmış ve dönemin sultanı 

II. Selim’e sunulmuştur. 385 kişinin hayat hikâyesine Hâkî, 146 tane şiir 

nazmetmiştir. Taşköprizâde’nin eserinde bulunmayan 8 kişinin hayatını 

Mecma‘u’l-eşrâf’ta telif etmiştir. Telif edilen biyografilerin ortak özelliği, so-

nuncu tabaka olan Kanûnî devrinde yaşamış ulemâya ait olmasıdır. Başka 

bir deyişle mütercim kendi döneminde yaşayan âlimlerin hâl tercümesini 

edindiği bilgilerle telif etmiştir. Hâkî, Şakâ’ik’ta yer alan 63 kişinin hayat 

hikâyesini yaptığı tercümelerin hiçbirine dâhil etmemiştir ve bunlar umu-

miyetle kısa biyografilerdir. İlk beş tabakada her üç tercümede de yer alma-

yan bir biyografi bulunmamaktadır. Üç tercüme kıyaslandığında Hâkî’nin 

biyografi sayılarında ve sıralarında, verilen bilgilerde, eklenilen şiirlerde 

değişik tercihlerde bulunduğu görülmüştür. Hâkî, biyografi telif ederek 

eserine eklemelerde bulunmuş, bazı biyografileri de genişletmiştir. Mezkûr 

genişletmeyi yerine göre hayal gücüyle, edindiği kaynaklarla ve edebî sâik-

lerle yapmıştır. Her üç tercümenin asıl maksadı insanlara bilgi verecek bir 

kaynak oluşturmak değil, okuyanların nasihat almasını sağlayacak, ahlâkını 

kemâle erdirecek, eskilerin hikâyelerinden dersler çıkaracak bir menakıp 

vücuda getirmektir. İkinci bir amaç ise ulemâ ve mutasavvıfların toplumun 

nezdindeki değerini yükseltmek ve korumaktır. Bu amaçları güden ifadele-

re ve yaptığımız çıkarımlara inceleme bölümlerinde değinilmiştir. Hâkî’nin 

umumiyetle biyografilerin sonuna eklediği şiirler de bahsettiğimiz amaçlara 

mutabık olarak basit ve anlaşılır bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. 

Yaptığımız çalışma ile birlikte Şakâ’ik geleneğinin önemli bir halkası 

olan tercüme geleneğine araştırmacıların eskiye nazaran daha fazla dikkat 

çekeceğini ummaktayız. İkinci bölümde gerçekleştirdiğimiz inceleme sade-

ce filolojik cihetten gerçekleştirilmemiş, insanların, ilişkisel toplum haya-

tından dönem resimleri sunulmuş, hikâyelerden özet muhteva verilmiş, ki-

şiye dair verilen bilgiler analiz edilmiş, eserler hakkındaki bilgiler kümelere 
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ayrılarak incelenmiştir. Değişik disiplinlere yer yer değinilerek edebî tetkik 

ile yetinilmemiş, mütercimin ve müellifin niyeti okunmaya çalışılmıştır. 

Şakâ’ik tercümeleri külliyatının neşrinin gerçekleşmesi mütercimlerin ter-

cüme tekniklerinin ortaya çıkmasına, tercümelerin yapılış sebeplerinin tar-

tışılmasına, dönemin sosyal, kültürel, iktisadî yapılarının aydınlatılmasına, 

metin-okuyucu ilişkilerinin açığa çıkmasına fayda sağlayacaktır. Yapılan 

neşirlere yapılacak ikincil çalışmalar, detaylı incelemeler ve mukayeseli oku-

malar filoloji, tarih, ilahiyat, bilimler tarihi, sanat gibi birçok disipline de 

kaynak olacaktır.
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TENKİTLİ METİN TESİSİNDE DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR 

1. Arapça ve Farsça birleşik kelimelerin yazımı, terkiplerin oluşturulma-

sı ve eklerin metin içinde tutarlı olarak yer alması için İsmail Ünver’in “Çe-

viriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” isimli makalesinin son neşri dik-

kate alındı.1 Tabaka başlıklarındaki tüm karakterler kalın (bold) ve büyük 

harfle yazıldı. Biyografi başlıklarında kalın (bold) karakter kullanılmakla 

beraber isim ve lakaplardaki harf-i tarifler ayrılarak yazıldı. Tabaka başlığı-

na örnek: ṬABAḲA-İ ḪĀMİSE SELĀṬĪN-İ ĀL-İ ‘O�MĀN’DAN ḲID-
VE-İ SELĀṬĪN-İ FERĪDŪN-ĀYĪN VE ZÜBDE-İ ḪAVĀḲĪN-İ RŪY-I 
ZEMĪN ES-SULṬĀN BİN ES-SULṬĀN ES-SULṬĀN MEḤEMMED 
ḪĀN BİN BĀYEZĪD ḪĀN ḤAŻRETLERİ

Biyografi başlığına örnek: Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti fī-Zemānihi 
el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Burhānü’d-dīn Ḥayder 
bin Maḥmūd el-Ḫˇāfī el-Herevī 

2. Biyografi başlıkların yanında bulunan ve genellikle şahsın halk ara-

sında anılan ismini belirten derkenarlar başlığın sonunda küme parantezi 

“{}” içinde yazıldı ve nüsha farklılıkları varsa aparatta gösterildi. Sah kaydı 

düşmek amacıyla yapılan derkenarlar metnin akışına uygun olarak metne 

dâhil edildi. Türk Tarih Kurumu nüshasındaki “fevaid” ve “matlab” türün-

den yazılan derkenar kayıtları metne dâhil edilmedi. Derkenar ve başlıkta 

geçmeyen ancak biyografide yer alan lakap ve isimler biyografi başlığının 

sonuna yine küme parantezi içinde eklendi. İsim ve lakap dışında biyografi 

içerisinde bir şair mahlası varsa yay parantez ile biyografi başlığının sonu-

na eklendi. Örnek: el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr 
bi-Deli Birāder {Deli Birāder} {Dīvāne Birāder} (Ġazālī) 

3. Manzumelerde noktalama işaretine yer verilmedi. Mensur kısımlarda 

noktalama işaretleri kullanıldı.

1 İsmail Ünver, “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies, Volume3/6, Fall 2008, s. 

1-46.
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4. Sürh (kırmızı) mürekkeple yazılan biyografi başlıkları, manzum par-

çaları gösteren ibareler, mensur metne geçişi gösteren ibareler kalın karak-

terle yazıldı. 

5. Varak numaraları köşeli parantez ile belirtildi. İki nüsha üzerinden 

kurulan metinde Türk Tarih Kurumu nüshasının varak numaraları normal 

köşeli parantezle ve “[T]” remziyle, Arkeoloji nüshasının varak numaraları 

“[A]” remziyle belirtildi. Örnek: Türk Tarih Kurumu, 506: [T 1b]; Arkeo-

loji Müzesi 1308: [A 1b]

6. Arapça ve Farsça manzum parçalar Arap alfabesi ile yazılıp dipnotta 

transkribe hâli ve çevirisi verildi. Diğer Arapça ve Farsça ibareler dilimizde 

kullanılan dua cümleleri gibi kalıplaşmış ifadeler değilse Arap alfabesi ile 

yazılarak çevirileri dipnotta verildi. Ayetler harekeli olarak dizildi. Diya-

net İşleri Başkanlığı Meali’ndeki tercüme dipnotta gösterildi. Eğer ayetten 

kısmî iktibas var ise ayet mealinin tümü verilerek ilgili anlam kalın (bold) 

karakterlerle yazıldı. Örnek: Rahman sûresi 41. âyetten kısmî iktibas: “Gü-
nahkârlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakala-

nırlar.”

7. Diyalog cümleleri tırnak içerisinde verildi.

8. Farsçada bulunan vâv-ı ma’dûle (ˇ) işaretiyle gösterildi.

9. Arapça ve Farsça kelimelerin imlasında Kubbealtı Lugatı’nın dijital 

sözlüğünden yararlanıldı: (www.lugatim.com). Metinde doğrudan kulla-

nılmayıp yararlanılan dijital kaynaklar şunlardır: www.kamus.yek.gov.tr, 

www.almaany.com, www.kuran.diyanet.gov.tr, www.sozluk.gov.tr 

10. Metin tamirleri ve dipnottaki bazı ek açıklamalar köşeli parantez 

“[]” ile yapıldı.

11. “Muhammed” adı “Rûm” topraklarında yaşayan şahısların isminde 

“Mehemmed” şeklinde okundu. “Arab ve Acem” diyarında yaşayanlar için 

“Muhammed” şekli tercih edildi.

12. Memlekete aidiyet bildiren ve Farsça “-ī” ekini almış özel isimler 

Farsça terkip hâline getirildi. Örnek: Faḫrü’d-dīn-i ‘Acemī.
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13. Elif-i maksûre ile sonlanan kelimeler “ā” şekliyle okundu. Örnek: 

Mūsā, ‘Īsā, müsemmā.

14. İki aynı sessiz harfle sona eren Arapça kelimeler Türkçe sessiz harfle 

başlayan bir ek getirildiğinde sessiz harfin biri düşürüldü. Tamlama gere-

ği sesli bir harfle bitişmedikçe şeddeli şekilde yazılmadı. Özel isimler bu 

kuraldan istisna tutuldu. Örnek: maḥalde, ‘avāmdan, ḫavāṣdan, mevādda; 

eşedd-i, mevedd-i; ḫāṣ u ‘ām, yu‘ad, ‘ad.

15. Nüsha farkları dipnotta aparatta gösterildi. Tenkitli metinde kulla-

nılan iki nüshadan biri olan Türk Tarih Kurumu, 506 numaralı nüsha “T” 

harfiyle, Arkeoloji Müzesi, 1308 numaralı nüsha “A” harfiyle gösterildi. 

İlk bölüme makbul varyant alındı ve “:” işareti ile diğer varyantın bölümü 

ayrıldı. Makbul varyanta nüsha remizi konulmadı, ikinci varyanta remiz 

konuldu. Eğer varyantta kelime bulunmuyorsa “-“ işaretiyle gösterildi. Ör-

nek: ḳılmışlar: ḳılup A, Ḫˇāce-zāde: Ḫˇāce T, virüñ: -A, ile meyl: -T.
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MECMA‘U’L-EŞRÂF

 [T 1b] [ A1b] El-ḥamduli’llāhi’lleẕī ﴾אَن َ ْ ِ ْ َ ا َ َ ﴿1 ve ﴾َאَن َ ْ ُ ا َ َّ َ ﴿
2 ve 

ce‘alehu mālike’l-‘ilmi ve’l-ma‘rifeti ve’l-‘irfāni ve’ṣ-ṣalātu ‘alā-men ḫaṣṣahu 
bi’l-ḫulḳi’l-‘aẓīmi ve’l-ḥucceti ve’l-burhāni ve şerrefehu bi-şerefi’n-nubuvveti ve 
eyyedehu bi-inzāli’l-Ḳur’āni ve ‘alā ālihi ve aṣḥābihi ve evlādihi ve ‘alā-men 
tebi‘ahum ilā-yevmi’l-birri ve’l-iḥsān.3 Emmā ba‘d:

İftiḫārü’l-ahālī, muḫtārü’l-mevālī, ḳıdvetü’l-müte’aḫḫirīn, zübde-

tü’l-mütebaḥḥirīn a‘nī bihi el-mevlā el-fāżıl Muṣliḥü’d-dīn ‘aleyhi raḥ-
metu’llāhi ilā-yevmi’d-dīn eş-şehīr bi-Ṭaşköprī-zāde ce‘alehu’llāhu’l-hüdā 
ve’t-tuḳā zādehu ḥażretleri fünūn-ı feżā’il ü ma‘ārife evā’il-i ḥālden iştiġāl 

idelden berü ṭab‘-ı laṭīf ve ẕihn-i şerīfleri tevārīḫe ve muḥāẓarāta mā’il ol-

maġın ‘ulemā-yı ‘iẓām ve meşāyiḫ-i kirām ebḳāhumu’llāhu ilā-yevmi’l-ḳıyām 

menāḳıbından ḳıṣaṣ-ı lā-yu‘ad ve ḥıṣaṣ-ı bī-‘ad aḫẕıyla ġurer-i ma‘lūmāt ve 

dürer-i yād-dāştdan ceyb-i cānları ve ‘atf-ı revānları müzeyyen olup ḫazīne-i 

derūn-ı leṭāfet-maḳrūnları memlū olmış idi. Eyle olsa bu serāy-ı sepenc ve 

kāşāne-i pür-derd ü rencde fenānuñ ‘adem-i beḳāsın ve libās-ı vücūduñ 

fenāsın mülāḥaẓa iden esrāra vāḳıf aṣḥāb-ı ma‘ārif, 

Naẓm: Şu kimse diridür dehr içre bāri

Ki ṣoñunda ḳala bir yādgārı

Neẟr:4 mefhūmuñ ẕevḳ idüp n’eylerse ider. Ḳuvvetine göre bir eẟer 

[T 2a] ḳor gider. Pes müşārün ileyh mevlānā-yı siyādet-intimā āb-ı ḥayāt-ı 

‘ilm ile neşv ü nemā bulaldan zemān-ı şebābdan āvān-ı şeybe deñlü -ki 

ḳalb-i rūşen-nihādın ve ḫāṭır-ı cenān-ābādın ḳıṣaṣ-ı ‘ulemā-yı şerefe ve 

ḥikāyāt-ı meşāyiḫ-i ṣāḥib-şerefe terġīb idüp ve ṣaḥā’if-i ḳalb-i vasī‘leri5 ve 

levā’iḥ-i ḫāṭır-ı refī‘leri ki nefā’isden pür [A 2a] idi- eẟer olmaġa bundan evlā 

1 Rahman sûresi 3. âyetten iktibas: “İnsanı O yarattı.” 

2 Rahman sûresi 4. âyetten iktibas: “Ona anlama ve anlatmayı öğretti.” 

3 “İnsanı yaratan, ona açıklamayı öğreten, insanı ilim, marifet ve irfan sahibi kılan Allah’a hamd olsun. 

Allah’ın yüce ahlâka, delil ve burhana has kıldığı ve onu peygamberlik şerefiyle şereflendirdiği, onu 

Kur’an’ın nüzuluyla desteklediği salat olsun, ailesine, ashabına, evladına ve iyilik gününe dek onlara tabi 

olanlara rahmet olsun.”

4 Neẟr: -T

5 vasī‘leri: serī‘leri T
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ne ola diyü ḥacle-i ḫayāl ve minaṣṣa-i bāllerinde mestūr olan ‘arā’is-i ebkārı 

iẓhār idüp bu bābda bir kitāb-ı müsteṭāb te’līf idüp Şaḳā’iḳu’n-Nu‘māniyye  
ile nāmīde ḳılmışlar idi. İttifāḳ bir gün bir meclis-i zībā ve bir maḥfil-i 

dil-güşāda meẕḳūr olan kitābdan birḳaç faṣl ü bāb ḳırā’at olınup bu eẟnāda 

sāmi‘īnden ba‘żılar dirler ki luġat-ı ‘Arabiyye ile ülfetleri ve lisān-ı ‘Arabī ile 

mümāresetleri yoġ idi. Eyitdiler ki: “N’olaydı bu şāhid-i müşgīn-niḳāb ve 

bu dilber-i ‘anberīn-burḳa‘ beyne’n-nās Rūmī libās ile cilve-nümā olaydı.” 

Terceme ḫod fī-zemāninā maḳbūl didüklerinde mīr-i meclis ve ṣadr-ı maḥ-

fil olan ṣāḥibü’d-devle, āsmān-ı fażīletüñ hümā-pervāzı ve fihrist-i belāġa-

tüñ nükte-perdāzı cümle-i luġāt yanlarında mertebe-i evveliyyātda olup 

tercemeye iḥtiyācları olmayup mücerred aṣḥāb-ı iltimāsuñ mültemesleri 

ḥuṣūle mevṣūl olmaġ-içün terceme emrin bu ḥaḳīre ḥavāle eylediler. Egerçi 

terceme bi-ḥasebi’ṣ-ṣūre emr-i sehldür. Ammā fī-zemāninā Türkī’de nezāket 

ü ẓarāfet kemālde ve edā-yı maḳṣūd ‘alā-vechi’l-ma‘hūd nihāyet-i ṣu‘ūbetde 

çāşnī [T 2b] virüp ḳıṣṣā-perdāzlıḳ tamām işkāldedür. Bu emr-i müşkil ve 

kār-ı mu‘ḍil benüm emẟālüm lāl ü kelālüñ kārı degüldür diyü her ‘illet ki 

īrād itdüm. Muḳaddemāt-ı müselleme ile red itdüklerinden ġayrı be-her-

ḥāl emr-i şerīflerine imtiẟāl lāzım olmaġın sevḳ-ı kelām ve siyāḳ-ı merāmda 

vāḳi‘ ḳuṣūrda el-me’mūru [ma‘ẕūrun]1 dāmenine teşebbüẟ olınup maḳṣūda 

şürū‘ olındı. İnşā’a’llāhu’l-Meliki’l-‘Allām. Evṣāfın taḥrīr itdügüm nuḳabā-yı 

‘iẓāmuñ ve fużalā-yı fiḫāmuñ rūḥāniyyetlerinden istimdād iderüm ki bu 

ṭarīḳ-ı daḳīḳde tevfīḳ refīḳ olup bu kār-i nīk-encām ḫayr ile iḫtitām bula ve 

bu dürer-i şehvārla pür-ḳulzüm-i ma‘ārif ve baḥr-i leṭā’if-i eslāfdan sābıḳīn-i 

menāḳıb-ı eşrāf olmaġın Mecma‘u’l-eşrāf  ile nāmīde ḳılınduġı tārīḫ hicretüñ 

ṭoḳuz yüz yetmiş beşi idi ki e‘āẓım-ı selāṭīn-i [A 2b] ‘Oẟmāniyān’dan şeh-

riyār-ı dādger, pādşāh-ı ‘adl-güster, İskenderü’z-zemān, Süleymānü’d-dev-

rān, şeref-i zemīn ü zemān, bāsıṭü’l-emni ve’l-emān, muḳassim-i erzāḳ-ı 

cihāniyān, melāẕ-ı cemāhir-i İslāmiyān, ḳahramānü’l-mā’ī ve’ṭ-ṭīn, ḫalīfe-

tu’llāh fi’l-arżīn a‘nī bihi, es-sulṭān ibn es-sulṭān Sulṭān Selīm Ḫān  bin 
sa‘īdü’l-ḥayāt, şehīdü’l-memāt Sulṭān Süleymān Ḫān . 

1 “Memur ma’zûrdur.”
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Naẓm: Ṣāḥib-ḳırān-ı dehrdür sulṭān-ı ‘ālī-ḳadrdür

Fetḥ ile nuṣret yāveri devlet [ü] sa‘ādet hem-‘inān

Şāhenşeh-i dīn ü düvel bī-miẟl ü bī-şibh ü bedel

Maḳbūl-i Ḥayy-ı lem-yezel şāh-ı kerīm ü kāmrān

Neẟr: İsm-i sāmī ve nām-ı nāmīleri çār ḥarfdür. Ẕāt-ı pāklerinde ‘anāṣır-ı 

erba‘a kemāl-i i‘tidālde olmaġa [T 3a] delālet idüp “sīn” fıṭrat-i ezeliyyede 

cümle-i saḳāmetden selāmete dāl, “lām” kemāl-i ‘adāletden me’ḫūẕ, “yā” 

nihāyet-i heybete ve “mīm” evc-i sa‘ādetde kemāl-i saṭvet ü ṣalābetden kinā-

yedür. Ḥaḳḳā budur ki hemānā nüsḫa-i pāk, şīr-i Ḫudā naḳd-i vaḳt-i ‘Aliy-

yü’l-Murtażā ’dur. 

Beyt: Bīşe-i ‘ālemde biz merd-i Ḫudā’ya irmişüz

Ḥamdü li’llāh ölmedin şīr-i Ḫudā’yı görmişüz

Neẟr: Vāhib-i Müte‘āl serīr-i ācāl ve taḫt-ı iclālde salṭanat u ḥükūmetle 

pāyidār ḳılup eḳālīm-i seb‘a serverleri ve rub‘-ı meskūn sipeh-sālārları rikā-

b-ı hümāyūnında birer ḫādim-i ḫıdmet-güẕār olup Ḥaḳḳ Te‘ālā mübārek 

sāyesin üzerimüzden ayırmasun ve biz ḳulların ve du‘ācıların bu hümā-yı 

‘iz ü iḳbālüñ ẓıll-ı ẓalīlinde musṭaẓil olmaḳdan ayırmasun. Bi-mennihi ve 
fażlihi.1

1 “Onun ihsanı ve faziletiyle.”
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ṬABAḲA-İ ŪLĀ 

EBU’L-FETḤ VE’N-NAṢR ES-SULṬĀN ‘O�MĀN ĠĀZĪ  
‘ALEYHİ’R-RAḤMETU VE’R-RIḌVĀN DEVRİNDE 

VE SALṬANATI TĀRĪḪİNDE VĀḲİ‘ OLAN ‘ULEMĀ-
YI ẔŪ-FÜNŪN VE MEŞĀYİḪ-İ REH-NÜMŪN 

BEYĀNINDADUR

Müşārün ileyh sulṭān-ı ṣāḥib-ḫurūc ṭārīḫ-i nübüvvetüñ ṣalavātu’llāhi 
‘aleyhi ve selāmuhu altı yüz ṭoḳsan ṭoḳuzında salṭanat taḫtına ‘urūc idüp 

perde-i istitārdan ‘arż-ı dīdār eyleyüp ḍarbet-i tīġ-i ābdār ile fetḥ-i eḳālīm ü 

diyār itdügi tārīḥde 

A‘lemü’l-‘ulemā ve Efḍalü’l-fużalā Mevlānā Şeyḫ Edebālī  -Ḳuddise 
Sirruhu-ḥażretleri olup vilāyet-i Ḳaraman ’dan ẓuhūr idüp ‘aṣrında mevcūd 

olan ahālī-i ṣāḥibü’l-lisāndan [A 3a] ṭāḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān eyleyüp zemān-i 

sehl ve ḳalīlü’l-mehlde1 aḳrānından derecātla tefevvuḳ idüp müşārün ileyh 

bi’l-benān olur. Bunuñla ḳanā‘at gelmeyüp li-ecli’t-taḥṣīl Mıṣr  ve Şām ’a gi-

düp [T 3b] ‘ulemā-yı ‘Arab’dan taḥṣīl-i fünūn-ı edeb idüp uṣūl ü fürū‘da 

ve ma‘ḳūl ü meşrū‘da ve eḥādīẟ ü tefāsīrde bī-naẓīr ‘ālim-i ‘ālem olup yine 

vaṭan-ı me’lūfa rücū‘ eyler. Pes sulṭān-ı kāmrān ḥażretleri mevlānānuñ ẕühd 

ü taḳvāsın ve ‘ilm ü fażl u kemālātın görüp eger meṣāliḥ-i şer‘iyyedür ve 

eger umūr-ı ‘örfiyyedür tedbīr-i umūr-ı cumhūrda cümleten mevlānānuñ 

ẕikr-i ẟābit ve re’y-i ṣā’iblerine mürāca‘at idüp dā’imā tedbīr-i münīrleriyle 

‘āmil olur. Mevlānānuñ cenāb-ı şehriyār-ı kāmkāra taḳarrüb-i tām ve ḳur-

bet-i tamām kesb itdügi beyne’l-ḫavāṣ ve’l-‘avām meşhūr olıcaḳ ber-mūci-

b-i feḥvā-yı 2 כ אس  د   nās-ı bī-ḳıyās ziyāret-i mevlānāya istīnās  ا

idüp eṭrāf u eknāfdan ṣoḥbetine ṭālib ve ḫıdmetine rāġıb olurlar. Monlā 

ḥażreti daḫı cevābından müslimīnüñ raġbetin görüp nāzilīn ü müsāfirīn 

içün bir ‘ālī zāviye binā eyler. Sulṭān ‘Oẟmān  ‘aleyhi’r-raḥmetu ve’l-ġufrān 

Ḥażretleri daḫı ziyāret ḥükmi ile zāviye-i meẕkūrede aḥyānen beytūtet-

den ḫālī olmayup aġleb-i evḳāt muṣāḥabet-i şeyḫle müşerref olurlar imiş. 

1 ḳalīlü’l-mehlde: ḳalīlü’l-mahalde T

2 “İnsanlar meliklerin dini üzerinedir.”
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İttifāḳ bir gice yine sulṭān-ı celīlü’l-‘unvān ḥażretleri muṣāḥabet-i şeyḫ-i 

şeref-yābla müşerref olup bir miḳdār muṣāḥabetden ṣoñra iẕn-i şerīfleri ile 

ḫˇāba varurlar. Görürler ki māḥ-ı cihān-tāb-ı āsmān, raḫş-ı seniyye-i şeyḫ-i 

ṣafā-baḫşdan çıḳup gelüp kendü ḳoyunlarına girer. Ol ḥālde sürrelerinden 

bir şecere-i ‘aẓīm biter. Sāyesi āfāḳı ṭutar. Ol şecer-i [T 4a] ‘aẓīmüñ ẓıllın-

da cümle-i ‘ālem musṭaẓil olup yir yir āb-ı revān nās-ı bī-ḳıyās üşüp içüp 

baḳḳārlar baḳarın, bostāncılar bostānın ṣıvadırlar. 

Meẟnevī: Görür ḫ‘ābda şāh-ı ‘ālī-maḳar

Girer ḳoynına gökden inüp ḳamer

Biter sürresinden anuñ bir şecer

Ki çaḳ şāḫı saḳf-ı semāya irer

Tutar gökleri yirleri sāyesi

İrer yidi ḳat yirlere pāyesi

Neẟr: Pādşāh-ı kāmkār, ‘ālem-i ḫˇābdan bīdār olup gördügi vāḳı‘ayı 

‘alā-vuḳū‘ihi monlāya taḳrīr idüp ṭaleb-i ta‘bīr iderler. [A 3b] Monlā buyu-

rurlar ki: “Pādşāhum, beşāret olsun ḥażretüñe ki salṭanatda ẕirve-i ‘ulyāya 

ve devlet ü ḥükūmetde rütbe-i ḳuṣvāya vāṣıl olup evlāduñ ve evlād-ı evlā-

duñ baṭnen ba‘de baṭnin, ser-tā-ser rūy-ı zemīne ve cümle-i arżīne sa‘ādet 

ü iḳbāl ve devlet ü iclāl ile pādşāh olsalar gerekdür ve bunlardan ba‘żısı 

vāḳı‘a muḳteżāsı üzre benüm el’ān mevcūde olan ḳızumdan vücūda gelse 

gerekdür. Bi-ḥükm-i Ḫudāvend-i ẕevi’r-reşed ve’l-felāḥ el’ān sizlere nikāḥ 

itdüm.” didükde sulṭān-ı kāmrān ta‘bīrden ḥaẓẓ-ı firāvān idüp emr-i nikāḥı 

cānla ḳabūl idüp ol ḳızdan niçe evlād-ı ṣāḥib-reşādı olur. Ḥażret-i şeyḫ ol 

sinnde yüz yigirmisinde imişler. Tārīḫüñ yedi yüz yigirmi altısında fevt 

olup bir aydan ṣoñra ḳızı daḫı fevt olur ki Sulṭān Orḫān ’uñ vālidesidür. 

Üçinci ayda Sulṭān Ġāzī daḫı dārü’l-ġurūrdan dārü’s-sürūra rıḥlet iderler. 

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh. 

Naẓm: Geldi dünyāya çü Sulṭān ‘Oẟmān 

Oldılar emrine bende-i fermān

Eyledi ṣan‘atını ‘adl ile dād

Gitdi vü ḳodı cihānda eyü ad 
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[T 4b] Ḥaḳ anı ġarḳa-i ġufrān itsün

Merḳadin ravża-i rıḍvān itsün

Mevālīden Biri Daḫı Feylesof u ẕū-Fünūn Mevlānā Ṭursun ’dur ki 

cümle-i fünūnı eger maḳbūl u meşrū‘dur ve eger uṣūl ü fürū‘dur merḥūm 

u maġfūrun leh Şeyḫ Edebālī ’den aḫẕ itmişlerdür. Nefsinde zāhid ü ‘ābid, 

rūz u şeb ṣā’im ü sācid müstecābü’d-da‘ve kimesne olup ba‘de vefāti’ş-şeyḫ 

maḳāmlarına ḳā’im olmışlardur.

Mevālīden Biri Daḫı Ḳara Ḥiṣārlu Mevlānā Ḫaṭṭāb ’dur ki vilāyeti 

‘ulemāsından bir miḳdār taḥṣīlden ṣoñra Şām ’a gidüp ‘ulemāsından eḥādīẟ 

ü tefāsīr ḳırā’at idüp cümlesinde bī-naẓīr olup kemāle irgürdükden ṣoñra 

bir miḳdār tefaḳḳuh daḫı idüp vilāyetine teveccüh ider. Vilāyetinde ‘Ömer 
Nesefī Manẕūmesi ’ne laṭīf şerḥ yazup ba‘de’l-itmām yedi yüz on yedisinde 

fevt olurlar.

Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati fī-Zemānihi el-‘Ārifu bi’llāh eş-Şeyḫ 
Muḫliṣ Baba 

Meẕkūr şeyḫ, Ḳaraman  vilāyetinde neşv ü nemā bulup Sulṭān-ı Ġāzī 

Ḥażretleriyle küffār-ı ḫāksār ve ‘adüvv-i bed-kirdār muḥārebātında aġleb-i 

evḳāt bilece bulınup müstecāb [A 4a] ü’d-da‘avāt, kerāmāt u maḳāmāt ṣāḥi-

bi, ‘aṣrında ferīd, zemānında vaḥīd, mālik-i taṣarruf kimesne imişler.

Meşāyiḫden Biri Daḫı ‘Āşıḳ Paşa  bin Muḥlis Baba ’dur ki ḥāl-i ḥayāt-

larında Ḳaraman  vilāyetinde Ḳırşehri  dimekle meşhūr şehrde sākin idiler. 

Vālid-i ‘azīzleri gibi bunlar daḫı müstecābü’d-da‘ve olmaġla iştihār bulup 

mādām ki ḳayd-ı ḥayātda idiler, āstāneleri ḳıble-i ṭullāb ve merci‘-i1 aṣḥāb 

u aḥbāb olmışdı. Eṭvār-ı ‘ārifīne ve maḳāmāt-ı sālikīne uṣūliyle vāḳıf ve 

menāzile ‘ārif, [T 5a] müşkilātı kāşif nefs-i nefīs olup Türkī dilde ṣūfiyye 

üslūbı üzre bir laṭīf kitāb nazm idüp eṭvār-ı sülūkı anda derc idüp2 ‘ömr-i 

girān-māyenüñ ekẟerin itmāmına ḫarc itmişler. Meẕkūruñ mertebesi kitā-

bında īrād itdügi ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳdan mefhūmdur. 

Meẟnevī: Āşıḳ-ı pāk çü ‘Āşıḳ Paşa 

Eyledi defter-i ‘ışḳı inşā

1 merci‘: müreccaḥ T

2 idüp: -T
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Senüñ içün niçe sükker ezdi 

Yalıñuz ṣanma ki ḥālin yazdı

Meşāyiḫden Biri Daḫı Şeyḫ ‘Elvān Çelebi ’dür ki meẕkūr ‘Āşıḳ Paşa  oġ-

lıdur. Amāsiyye  ḳurbında bir nāḥiyeden ẓuhūr idüp ḥużūr-ı Ḥaḳḳ’a vuṣū-

lı daḫı nāḥiye-i meẕkūrede olmışdur. Ṭaşköprī-zāde  Ḥażretleri “Meẕkūr 

şeyḫüñ merḳad-i münevver ve meşhed-i muṭahharların ziyāret itdüm. 

Rūḥāniyyetlerinden baña niçe ḥāl ḥāṣıl oldı.” diyü rivāyet iderler. Meẕkūr 

şeyḫ, ceẕbe-i ‘aẓīme ve ‘alāḳa-i ḳaviyye ṣāḥibi kimesne imişler.

Meşāyiḫden Biri Daḫı Ẓāhiri Ṭāhir Bātını Pāk u Müstaḥsen Şeyḫ Ḥa-
san ’dur ki ṭayy-ı maḳāmāt idüp ṣāḥib-i keşf ü kerāmāt olmışdur. Bunlar 

daḫı keẕālik du‘āsı müstecāb, nefsi müsteṭāb kimesne olup belde-i Buru-

sa ’ya ḳarīb maḥalde zāviyelerinde medfūn imişler.
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ṬABAḲA-İ �ĀNİYE 

SELĀṬĪN-İ ĀL-İ ‘O�MĀN’DAN SULṬĀN ORḪĀN  
–ESKENEHU’LLĀHU FĪ-FERĀDĪSİ’L-CİNĀN- 

ḤAŻRETLERİ DEVLETİNDE ẒUHŪR İDEN ‘ULEMĀ-
YI KİRĀM VE ṢULEḤĀ-YI ‘İẒĀM BEYĀNINDADUR

Müşārün ileyh sulṭān-ı celīlü’l-ḳadr ve’l-‘unvān tārīḫ-i hicretüñ yedi yüz 

yigirmi altısında taḫt-ı salṭanatı ve serīr-i ḥükūmeti vücūd-i şerīfleriyle mü-

şerref ḳılup yed-i ḳāhire ve devlet-i bāhire ile pençe-i a‘dāyı burup rūy-ı 

dehri ẓalām-ı ẓulminden ḫalāṣ idüp envār-ı [T 5b] Muḥammedī ile ṣaḥīfe-i 

rūzgārı [A 4b] münevver ḳılmışlardur.

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti fī-Zemānihi el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-
Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Dāvūd el-Ḳayṣerī 

Meẕkūr, kendü vilāyetinde ‘aṣrı ‘ulemāsından bir miḳdār taḥṣīl-i ‘ilm 

idüp andan li-ecli’l-iştiġāl diyār-ı ‘Arab’a irtiḥāl idüp ‘ulemāsından uṣūl ü 

fürū‘ı ve ma‘ḳūl ü meşrū‘ı ḳırā’at idüp ‘ulum-ı ‘aḳliyyede ve ma‘ārif-i ṣū-

fiyyede mahāret-i tāmme taḥṣīl idüp zemān-ı taḥṣīlde Şeyḫ-i Ekber  Ḥaż-

retlerinüñ Füṣūṣ ’ına şerḥ yazup ẕikr olınan şerḥüñ evvelinde muḳaddeme 

vaż‘ idüp ‘ilm-i taṣavvufuñ cümle-i uṣūlin anda derc idüp meẕkūr muḳad-

demeye Maṭla‘  nāmīde ḳılup muḳaddemede īrād itdügi taṣarrufāt-ı fā’iḳa 

ve nikāt-i rā’iḳasından meẕkūruñ uṣūl-i ṣūfiyyede ve ‘ulūm-ı ‘aḳliyyede 

kemāl-i mahāretine erbāb-ı iẕ‘ān muṭṭali‘ olur. Bu tārīḫde pādşāh-ı ‘ālem-

penāh İzniḳ ’de medrese binā idüp cihet-i tedrīsin şeyḫe ta‘yīn iderler. Şeyḫ 

daḫı niçe müddet laṭīf dersler diyüp ḳavābilden cemm-i ġafīr terbiyeleriyle 

meṭālib-i ‘ulyāya vāṣıl olup tekmīl-i ‘ulūm u fünūn iderler. Meẕkūr, nefsin-

de ‘ālim ü fāżıl, kāmil ü mükemmil, müfredāt-ı ‘dünyādan ‘ālim-i ‘ulūm-ı 

Rabbānī ve ‘ārif-i ma‘ārif-i Ṣamedānī, vāṣılīnden bir vücūd-i şerīf imişler. 

Ḳıṭ‘a:  Ḥażret-i Dāvūd  a‘nī Ḳayṣerī

Ḳıldı iḥyā rūḥ-ı Şeyḫ-i Ekber ’i

Ṭālibīne dürlü iḥsān eyledi

Müşkilāt-ı fenni āsān eyledi



211Mecma‘u’l-Eşrâf

Ve minhum el-Mevlā el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Tācü’d-dīn 

Mevlānā-yı meẕkūr ‘aṣrında vāḳi‘ ‘ulemādan Meṭāli‘  ve Beyānü’l-ḥikme  
nām kitāblaruñ mü’ellifi Sirācü’d-dīn el-Urmevī  ḫıdmetlerinden ‘ulūm-i 

keẟīre taḥṣīl idüp cümlesinde mertebe-i fażla irişüp fıḳhda keẕālik mahā-

ret-i tām ve ḳudret-i tamām ḥāṣıl ḳılup [T 6a] beyne’l-ebrār fażlla iştihār 

bulur. Dāvūd-ı Ḳayṣerī  fevt olduḳda medresesine müderris olup müddet-i 

medīd ders diyüp zemānında vāḳi‘ olan ṭalebe ṭā’ifesi ta‘līmi ile taḥṣīl-i 

fażl idüp vāṣıl-ı murād olurlar. Mevlānā Şeyḫ Edebālī ’nüñ bir ḳızın mev-

lānā-yı meẕkūr ve bir ḳızın daḫı Mevlānā Ḫayrü’d-dīn el-Ḳāżī  alup ba‘dehu 

meẕkūr Ḫayrü’d-dīn  vezīr-i sulṭān olup Ḫayrü’d-dīn Paşa  dimekle meşhūr 

olurlar. iḳātden mervīdür ki Sulṭān Orḫān  Ḥażretleri İzniḳ ’i muḥāṣara 

itdüklerinde ‘asākir-i küffār ba‘żı cevānibde hücūm ḳaṣdına cem‘iyyet idüp 

sulṭān-ı kāmrān ḥażretleri [A 5a] tedārük-i küffār-ı bed-kirdārdan ḫaber-

dār olıcaḳ mużṭarib olup ümerādan Emīr Şāhīn Lālā  ile meşveret iderler. 

Ḥīn-i meşveretde Şāhīn Beg  pādşāh ḥażretlerine eydürler ki: “Pādşāhum, 

siz emr-i ḥiṣārīyi te’ḫīr eyleñ. Kāfir ġalebesinden buyurılursa bi-iẕni’llā-
hi’l-Meliki’l-‘Allām küffārıñ inhizāmından ṣoñra ḥāṣıl olan ġanā’imi pādşāh 

ḳulına baġışlarsa pādşāh devletinde kāfire cevāb āsāndur.” “Hemān fermān 

olınsun.” didükde şehriyār-ı kāmkār Mīr Şāhīn ’üñ cür’etinden ḥaẓlar idüp 

“Cümle ġanā’im senüñ. Hemān sen daḫı ġayret ḳuşaġını bürüñ ve rāh-ı 

ġazāda cān u ser terk itmek gereksin.” diyü du‘ā-yı ḫayr ile icāzet virilicek 

Mīr Şāhīn  daḫı ṭurna tellü, gözi ḳanlu şeh-bāzlarla cānib-i ‘adūya pervāz 

idüp, 

Beyt: Ne deñlü çoġ olursa ördek ü ḳaz

Ṭaġılur çünki Şāhīn  ura pervāz

feḥvāsınca Mīr Şāhīn ’üñ hücūmından ‘adū-yı zāġ perīşān olup ṣınup ḳaçup 

ḥadden bīrūn ve ‘adden füzūn ġanīmet ḥāṣıl olur. Ḥażret-i sulṭān bu ḥāle 

peşīmān olup [T 6b] mevlānā-yı meẕkūrdan ḳıṣṣayı istiftā iderler ve Emīr 

Şāhīn  ile geçen mā-cerāyı i‘lām eylerler. Pes Mevlānā Şāhīn Beg  içün henūz 

rıḳ mıdur mu‘taḳ mıdur diyü su’āl iderler. Mu‘taḳdır diyü cevāb virilicek 
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bi-ḥasebi’ş-şer‘ ġanīmet anuñdur diyü ḥükm ider. Pes Emīr Şāhīn  ol māl 

ile Burusa ’da bir medrese ve Kirmāstī  nām ḳaṣabada bir köpri ve bir zāviye 

binā ider. 

Ḳıṭ‘a: Bu ne devlet durur ki ṣāḥib-i māl

Furṣat eldeyken ide fikr-i me’āl

Rūz u şeb dürüşe ‘ibādāta

Ṣarf ide ḥāṣılını ḫayrāta

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alī el-
Esved  eş-Şehīr bi-Ḳara Ḫˇāce  {Ḳara Ḫˇāce}

Mevlānā-yı meẕkūr uṣūle müte‘alliḳ Muġnī  nām metni ve fürū‘a mü-

te‘alliḳ Viḳāye ’yi şerḥ itmişlerdür. Meẕkūr, beyne’l-mevālī “Ḳara Ḫˇāce ” di-

mekle meşhūrdur. Vilāyetinde taḥṣīlden ṣoñra bilād-ı ‘Acem’e irtiḥāl idüp 

‘ulemāsından ‘ilme iştiġāl idüp taḥṣīl-i küllī eyleyüp merātib-i fażla irişüp 

yine vilāyetine gelüp bilād-ı Rūm’a müteveccih olup geldükde fużalā-yı Rūm 

ile muṣāḥabet idüp mā-beynlerinde küllī i‘tibār bulup fażīlet-i tāmmesine 

şehādet iderler. Bu eẟnāda İzniḳ ’de müderris olan Mevlānā Tācü’d-dīn  fevt 

olup mevlānānuñ fażlı [A 5b] pādşāhuñ sem‘-i şerīfine yetişmegin med-

rese-i meẕkūreyi iḥsān iderler. Viḳāye Şerḥi ’n medrese-i meẕkūrede te’līf 

idüp bī-nihāye müşkiller ḥal eylemişdür ki iḥṣādan bīrūn ve ḥadden efzūn-

dur. Muṣannif-i kitāb ẕikr olınan şerḥi “İki cildde görüp müṭāla‘a itdüm. 

Fevā’id-i ‘uẓmā ḥāṣıl itdüm.” diyü buyurmışlar. Ba‘żı ẟiḳātden mervīdür ki 

Mevlānā [T 7a] Şemsü’d-dīn el-Fenārī  mevlānā-yı meẕkūrdan ḳırā’at idüp 

lākin mā-beynlerinde münāferet ü muḫālefet vāḳi‘ olmaġın Şemsü’d-dīn 

mevlānānuñ ḫıdmetin terk idüp li-ecli’t-taḥṣīl Cemālü’d-dīn el-Aḳserāyī  

ḥużūrına gitmişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḫalīl el-
Cenderī  {Cenderlü Ḳara Ḫalīl }

Meẕkūr, beyne’l-‘ulemā “Cenderlü Ḳara Ḫalīl ” dimekle meşhūrdur. 

Mevlānā ‘Alī el-Esved  ṭalebesinden iken ḳāżi’l-‘asker olmışdur. Evvelā 

ḳāżi’l-‘asker bunlardur. Mervīdür ki bir gün sulṭān-ı kāmrān iclāl-i bī-kerān 
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ile seyrān iderek ‘Alī el-Esved  ḥücresine uġrayup ziyāret ḳaṣd idüp içerü 

girdüklerinde mevlānā-yı meẕkūr namāz üzre bulınup bir miḳdār bāb-ı 

ḥücrede tevaḳḳuf iderler. Ṭalebeden ba‘żı ḥāżırīne “Biz daḫı namāz ḳıl-

maḳ dilerüz.” diyü buyururlar. Mevlānā Ḫalīl  imām olup sultān-ı ‘ālī-şān 

iḳtidā eyleyüp edāsı lāzım olan ne ise edā iderler. Bu ḥāl üzre mevlānā, 

sulṭānuñ ḳudūmından ḫaber alup istiḳbālen ḥücreden ṭaşra çıḳup “Ḫayr 

maḳdem pādşāhum!” diyü du‘ā idüp ba‘dehu oturup muṣāḥabete meşġūl 

olurlar. Eẟnā-yı kelāmda Sulṭān Ġāzī Ḥażretleri mollāya buyururlar ki: 

“Re‘āyā ba‘żı meṣāliḥde gelüp bize murāfa‘a iderler. Biz ise aġleb-i evḳāt ve 

ekẟer-i sā‘āt sefer üzreyüz. ‘Ulūm-ı şer‘iyyeye çendān ıṭṭılā‘ımuz daḫı yoḳ. 

Ḫıdmet-i şerīfüñüzde istifāde-i ‘ilm iden ṭalebeden icāzetiñüzle birisin alup 

gidelüm. Yanımızca icrā-yı aḥkām eylesün.” didüklerinde ṭalebe külliyyen1 

mevlānāya tażarru‘ idüp niyāz iderler ki ol teklīfden ḫalāṣ eyleye. Sulṭān [T 
7b] bu ḥāle vāḳıf olduḳda “Siz hemān birin ta‘yīn eyleñ. Ben anı cebren 

alup giderüm. Meṣāliḥ-i re‘āyādur.” diyicek monlā daḫı sālifü’ẕ-ẕikr Ḫalīl ’i 

ta‘yīn iderler. [A 6a] Pes cebren alup giderler. Rivāyet iderler ki giderken 

yolda eşedd-i bükā ile bükā idüp taḥṣīl-i ma‘ārifden cüdā düşdügine te’es-

süf idermiş. Rivāyetdür ki mevlānā-yı meẕkūr Sulṭān Ġāzī Ḥażretlerinüñ 

salṭanatı evāḫirinde Bilecük  nām ḳaṣabada ḳāżī olup Sulṭān Orḫān  İzniḳ ’i 

fetḥ itdükde İzniḳ ’de ḳāżī olup ṣoñra Burusa ’ya ḳāżī olmış. Ba‘dehu Sulṭān 

Murād Ḫān  serīr-i salṭanata cülūs itdüklerinde ḳāżi’l-‘asker eyleyüp ba‘de-

hu beglerbegi ve vezīr olmış. Meẕkūr, Şeyḫ Edebālī  aḳrabāsından olup ‘āḳil 

ü kāmil, müşīr ü müdebbir, tedārük-i umūr-ı cumhūrda kāfī kimesne olup 

Ḫalīl Paşa  dimekle beyne’l-ḫavāṣ ve’l-‘avām iştihār-ı tām taḥṣīl ḳılmışlar. 

Ḳıṭ‘a:2  Her ki ulaşa cihāna vezīr

Lā’iḳ oldur ki ola Āṣaf-rāy

Meşveret ehli ola ‘ādil ola

Keh-rübā gibi ola nükte-rübāy

1 Bu kelime nüshalarda “külliyeten” şeklinde okunacak şekilde imla edilmiştir. Metnin tümünde 

külliyyen şeklinde okunmuştur.

2 T’de mükerrer.
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muhṣin 
el-Ḳayṣerī 

Fāżıl-ı meẕkūr, Mevlānā Mecdü’d-dīn el-Ḳayṣerī ’den ḳırā’at-ı ‘ulūm 

idüp aḳsām-ı ‘ulūmdan fünūn-ı keẟīreye muṭṭali‘ olur. ‘Ulūm-ı ‘Arabiyye’de 

ve feḳāhetde merātib-i fażla irişür. Ba‘dehu Dārü’l-İslām ’dan Şām ’a irtiḥāl 

idüp ‘ulemāsından eḥādīẟ ü tefāsīr taḥṣīl eyleyüp yine vilāyetine rücū‘ ider. 

Geldükde fevt olur. Fenn-i fıḳha müte‘alliḳ laṭīf mü’ellefi olup ve naẓmda 

fevḳa’l-ḥad rüsūḫı olmaġın ferā’iże müte‘alliḳ mesā’ili zībā naẓm idüp ṣoñra 

dönüp şerḥ eyler. Fenn-i meẕkūra müte‘alliḳ ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳdan nesne 

ḳalmaz ki taḥrīr itmeye ve ‘ilm-i [T 8a] ‘arūżda Şeyḫ Endülisī Muḫtaṣarı ’na 

şerḥ yazup tertībinde tamām diḳḳatlar ve nihāyetde san‘atlar ḫarc idüp 

fevā’id-i keẟīre derc eyler.

Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati fī-Zemānihi eş-Şeyḫu’l-‘ārifu Bi’llāh 
el-Vāṣılu ila’llāh Geyüklü Baba  -Ḳuddise Sirruhu- {Geyüklü Baba}

Meẕkūr şeyḫüñ ism-i şerīfleri ma‘lūm olmayup laḳabları ile meşhūr ol-

mışlardur. “Geyüklü Baba ” ile meşhūr olduḳlarına sebeb ba‘żılar: “Cins-i 

ġazāl bunlara musaḫḫar idi. Aḥyānen rākib olurlar idi. Aña binā’endür.” di-

mişler. Ḥażret-i şeyḫüñ mevlidi bilād-ı ‘Acem’den Ḫoy  nām şehrde olup an-

dan bilād-ı Rūm’a gelüp pādşāh-ı ‘ālem-penāh ile Burusa  fetḥinde bile olup 

ġazāla rākib imişler.1 [A 6b] Fetḥ müyesser olduḳdan ṣoñra medīne-i Buru-

sa ’ya ḳarīb maḥalde tavaṭṭun idüp anda fevt olmışlar. Sulṭān-ı kāmrān ḥaż-

retleri üzerlerine ḳubbe vaż‘ eyleyüp el’ān ziyāretgāh olmışdur. Şeyḫ-i meẕkūr 

ceẕbe-i ‘aẓīme ve kerāmāt-ı kerīme ṣāḥibi, ‘alāḳa-i dünyeviyyeden mu‘tezil, 

Ḥaḳḳ’a müştaġil vücūd-ı şerīf imişler. Aṣlda cāmi‘ü’l-menāḳıb Ṭaşköprī-zāde  

ḥażretleri “Mezār-ı şerīflerin ziyāret itdüm. Baña üns-i ‘aẓīm ḥāṣıl oldı. Ḳabr-i 

müteberrikleri civārında ḳubbe görüp su’āl itdüm. Didiler ki emīr-i Ger-

miyān  evlādındandur. İmāreti terk idüp şeyḫe irādet getürüp niçe müddet 

ḫıdmetlerinde olup terbiyeleriyle murādları ḥāṣıl olup vāṣılīnden olmışlar.” 

Mervīdür ki ḥażret-i şeyḫüñ Sulṭān ‘Oẟmān el-Ġāzī  beglerinden Turġud Beg  

nām kimesne eḥibbāsından olup şeyḫūḫet ġalebe idüp seferden ḳalup Sulṭān 

1 imişler: imiş A
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Ġāzī iẕni ile şeyḫüñ maḳāmına ḳarīb yirde temekkün ider. El’ān ol mekān 

Ṭurġudili  dimekle meşhūrdur ve emīr-i meẕkūr vefātı tārīḫine deñlü şeyḫüñ 

ḫıdmetine [T 8b] müdāvemet itmiş. Şehriyār-ı ẕevi’l-iḳtidār ḥażretleri daḫı 

şeyḫ-i ebrārdan olmaġın bī-iḫtiyār maḥabbet idüp şeyḫüñ maḳāmına ḳarīb 

İnegöl nām mevżi‘i tevābi‘i ile şeyḫe hibe idüp şeyḫ ḳabūl itmez. Buyurur-

lar ki: “Eger dirhem ü dīnār ve eger mülk ü ‘aḳārdan ümerāya ve selātīne 

sezāvārdur.” Şehriyār tekrār ḳabūle iḳdām idüp ibrām iderler. Pes emrlerine 

imtiẟālen odunluḳ diyü bir miḳdār yir ḳabūl itmişler. Ḥażret-i şeyḫ tasavvufı 

Şeyḫ Baba İlyās ’dan aḫz idüp anlar daḫı Şeyḫ Ebu’l-Vefā-yı Baġdādī ’den aḫẕ 

itmişler. Mervīdür ki bir gün sulṭān-ı kāmrān Orḫān , ḥaẕret-i şeyḫden du‘ā 

iltimās iderler. Şeyḫ buyurmışlar ki: “Faḳīr sizden ġāfil degülem. Ḳaçan bir 

ḥācetüñ olsa beni da‘vet eyle.” Pes bir müddetten ṣoñra şeyḫ bir aġac çıḳarup 

götürüp Burusa ’ya gelür. Dārü’s-salṭana ’ya dāḫil olup bāb-ı sa‘ādet-me’ābda 

dikmiş. Andan çıḳup gitmiş. Şeyḫüñ bu vaż‘ı mesmū‘-ı sulṭān-ı kāmrān ol-

duḳda ḥaẓẓ-ı firāvān idüp ol şecer içün müstaḳil mürebbī dikmişler. El’ān ol 

şecere şecer-i murabbā dirler. 

Naẓm: Bāġ-ı ‘irfānda [A 7a] ey göñül cehd it

Dike gör ma‘rifet nihālini

Cāh-ı dünyāya olmadı maġrūr

Şems-i ‘ömrüñ bilen zevālini

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil eş-Şeyḫu’l-‘ārifu 
Bi’llāh Şemsü’d-dīn Ḳaraca Aḥmed  -Ḳuddise Sirruhu- 

Meẕkūr, bilād-ı ‘Acem’de mülūk evlādından olup ceẕbe yetişüp vilāyetin 

terk idüp bilād-ı Rūm’a dāḫil olup Aḳḥiṣār  ḳurbında temekkün olurlar. 

El’ān ḳabri daḫı anda olup ziyāretgāh-ı erbāb-ı ḥācāt imiş. Mezārına varup 

ziyāret idüp du‘ā eyleyen merżā şifā bulup gider imiş.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Aḫī Evren  
[T 9a] -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr şeyḫ, keẕālik müstecābü’d-da‘ve, kāşif-i keşf ü kerāmāt, vāṣıl-ı 

maḳāmāt-ı ‘āliyāt, mükāşif kimesne imişler. 
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Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Mūsā Abdāl  
-Kuddise Sirruhu-

Meẕkūr şeyḫ, Sulṭān Orḫān  ḥażretleri ile Burusa  fetḥine ḥāżır olup anda 

fevt olmış. Cümle-i kerāmātındandur ki āteş-pāresin penbe içinde nihān 

idüp bir kimesne ile Geyüklü Baba ’ya gönderür. Şeyḫ gördükde bir ḳaṣ‘a 

getürdüp içine süd ḳoyup Şeyḫ Mūsā ’ya gönderür. Geldükde Şeyḫ Mūsā  

bu ḥālete fevḳa’l-ḥad ta‘accüb ider. Aṣḥābından ba‘żılar ḳażiyyenüñ keyfiy-

yetinden su’āl itmişler. Şeyḫ Mūsā  buyurmışlar ki Şeyḫ Geyüklü Baba  bize 

ġalebe ḳaṣd itmemişdür. Zīrā bu leben leben-i ġazāldur. Tesḫīr-i ḥayvān, 

tesḫīr-i nebātdan ṣa‘bdur. 

Naẓm: Her ki maḳbūl-ı Ḥaḳ olur āḫir

Cümle ‘ālem aña musaḫḫar olur

Ay u gün emrine olur me’mūr

Her1 biri boynu baġlu çāker olur

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ el-Mecẕūb 
Abdāl Murād  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, Sulṭān Orḫān  ‘aleyhi’r-raḥmetu ve’r-rıḍvān ḥażretleriyle Burusa  

fetḥine ḥāżır olup anda fevt olmış.

Ve minhum el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ el-Mecẕūb Dūġlu Baba  
-Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, Sulṭān Orḫān  Burusa  fetḥine ḥāżır olup ḥīn-i muḥārebede 

ġuzāt içün ṣu memzūc leben iḥżār idüp vaḳt-i ‘aṭaşlarından mā-beynlerinde 

taḳsīm idermiş. Burusa ’ya ḳarīb cebel ḳurbında bunlar içün bir mevżi‘-i 

mu‘ayyen vardur. Zā’irīn içün ziyāretgāhdur. 

1 T’de mükerrer.
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ṬABAḲA-İ �ĀLİ�E 

ES-SULṬĀN BİN ES-SULṬĀN SULṬĀN MURĀD 
ḪĀN  ḤAŻRETLERİ Kİ SELĀṬĪN-İ ẔEVİ’L-İḲTİDĀR 
MĀ-BEYNİNDE ĠĀZĪ [T 9b] ḪŪNKĀR İLE İŞTİHĀR 

BULMIŞLARDUR

Anlaruñ devrinde ẓuhūr iden [A 7b] ‘ulemā-yı aḫyār ve meşāyiḫ-i kibār 

ẕikrindedür. Meẕkūr ḫudāvendgār-ı ṣāḥib-iḳtidār hicret-i nebeviyyenüñ 

yedi yüz altmışında taḫt-ı ‘adāleti ve mesned-i ma‘deleti teşrīf itmişlerdür.

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti fī-Zemānihi el-‘Ālim el-Āmil ve’l-
Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Bedrü’d-dīn Maḥmūd el-Ḳāżī  eş-Şehīr bi-
Ḳoca Efendi  {Ḳoca Efendi}

Meẕkūruñ vilāyeti Sulṭānöñi  nām mevżi‘de olup ‘aṣrında vāḳi‘ olan 

fużalādan ‘ulūm-ı ‘Arabiyyeyi ve eḥādīẟ ü tefāsīri, uṣūl ü fürū‘ı tetebbu‘ 

idüp meẕkūr olan fünūnuñ cemī‘sinde māhir ve mübāḥaẟeye ḳādir olup 

‘aṣrında kemāl-i fażlla meşhūr olur. Sulṭān Murād Ḫān  Ḥażretleri Buru-

sa  ḳażāsın iḥsān idüp müddet-i medīd maḥmiye-i mezbūrede ḳāżī olur. 

Nefsinde selīmü’l-ḳalb, kerīmü’n-nefs, aḫlāḳ-ı ḥamīde ile muttaṣıf, kemāl 

mertebe munṣif kimesne olmaġın ḫavāṣ u ‘avām maḥabbet-i tām itmişler. 

Ḳatı pīr olmaġın “Ḳoca Efendi ” dimekle meşhūrlardı. Mervīdür ki Sulṭān 

Murād Ḫān  oġlı Sulṭān Bāyezīd ’e Germiyān Begi ’nüñ ḳızın tezvīc murād 

idindüklerinde gönderdükleri ümerā-yı kirāma mevlānāyı re’s naṣb itmiş-

lerdi. Mevlānānuñ Muḥammed  nām oġlı tevellüd idüp taḥṣīl-i ma‘ārif üzre 

iken sinn-i şebābda fevt olur. 

Evṣāf-ı Ḳāḍī-zāde-i Rūmī 1 {Mūsā Paşa } ‘Aḳabınca Mūsā Paşa  adlu 

oġlı tevellüd idüp kendü vilāyetinde bir miḳdār taḥṣīl-i ‘ilm idüp bu ḥāl 

üzre diyār-ı ‘Acem’de ‘ilmüñ ṣīt ü ṣadāsın işidüp taḥṣīl içün diyār-ı ‘Acem’e 

müteveccih olur. Ammā eḳāribe, mevżi‘-i ḳarībe gider ṣūretin eyleyüp aṣl 

maḳṣūdın bildürmez. Hem-şīresi ḥāle vāḳıf olup diyār-ı ġurbetde taḥṣīle 

mu‘āvenet içün birāderi bī-ḫaber kitābları içine bir miḳdār māl vaż‘ ider. 

1 Eser genelinde biyografi başlıklarının yanında derkenârda bulunan ve biyografisi verilen kişinin halk 

arasında anılan meşhur ismini veren bu ibâre A ve T nüshalarında başlık yanında olmayıp metin 

arasında derkenarda olduğu için metin içine alınmıştır.
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[T 10a] Bilād-ı ‘Acem’e vāṣıl olduḳda meşāyiḫ-i Ḫorāsān ’dan taḥṣīl-i ‘irfān 

idüp andan Māverā’ü’n-nehr ’e irtiḥāl idüp ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm ü 

fażl eyleyüp cümle-i ‘ulūm ü fünūnda merātib-i a‘lāya vāṣıl olur. Vilāyet-i 

‘Acem’de “Ḳāḍī-zāde-i Rūmī ” dimekle meşhūr-ı āfāḳ olur. Seyāḥat ile Se-

merḳand  pādşāhı Uluġ Beg bin Şāhruḫ bin Mīr Timur ’uñ1 ḫıdmet-i şerīfle-

rine yetişüp muṣāḥabet itdüklerinde meẕkūr mīr-i mükerrem ü mu‘aẓẓam 

mevlānā-yı mufaḫḫam ḥażretlerin cümle-i fünūnda māhir ve gösgötüriye 

ḳādir görüp muṣāḥabetden ḥaẓẓ-ı ‘aẓīm kesb idüp ta‘ẓīm ü tekrīm ile yan-

larında alıḳoyup mevlānādan ḳırā’at [A 8a] idüp çoḳluḳ ma‘ārif taḥṣīl idüp 

ḫuṣūṣā riyāżiyyāta müte‘alliḳ ‘ulūmda mahāret-i tāmme taḥṣīl iderler. Mev-

lānā-yı meẕkūr sekiz yüz on beşi tārīḫinde fenn-i hendeseye müte‘alliḳ Eş-
kāl-i Te’sīs ’i şerḥ idüp sekiz yüz on dördinde hey’ete müte‘alliḳ Çaġmīnī ’ye 

şerḥ yazup ḫuṭbesinde terk-i vaṭan idüp Semerḳand ’da iḳāmetlerine i‘tiẕār 

idüp buyururlar ki: 

Beyt:  و     اّن
2 ّ و ا אن ا م   

Neẟr: Cāmi‘-i menāḳıb ḥażretleri şerḥeyn-i meẕkūreyni vālidümden 

ḳırā’at eyledüm. Vālidüm Mevlānā Meḥemmed Ṭaşköprī ’den ḳırā’at ey-

lemiş. Anlar daḫı Mevlānā Fetḥu’llāh-ı Şirvānī ’den ḳırā’at itmişler ki an-

lar aṣl-ı şāriḥ-i fāżıldan ḳırā’at itmişler imiş. Şāriḥ-i fāżıldan mervīdür 

ki Seyyid Şerīf  ’den ḳırā’at idüp mā-beynlerinde muvāfaḳat müyesser ol-

mayup terk-i ḳırā’at itmişler. Seyyid Şerīf  bunlaruñ ḥaḳḳında ṭabī‘atları-

na riyāżiyyāt ġalebe itmişdür diyü buyurmışlar. Şāriḥ-i fāżıl Seyyid Şerīf  

içün ‘ulūm-ı riyāżiyyede baña ta‘līme ve cihet-i ifādeye ḳādir degüldür 

dimişler. Ba‘żı ẟiḳātden mesmū‘umdur ki Çaġmīniyye ’ye şerḥ yazduḳla-

rında [T 10b] Seyyid Şerīf  ḥażretine īrād itdükleri reddātdan ba‘żısın 

naḳl itdüklerinde kemāl mertebe maḳbūlleri olup “Feyyāẓda buḫl yoḳ... 

Bir fendür, bir şaḫṣa müyesser ve musaḫḫar olmış. N’eylesek gerek?” 

diyü buyurmışlar. Bundan ṣoñra Seyyid Şerīf  ’üñ Mevāḳıf ’a yazduḳları 

şerḥi müṭāla‘a idüp çoḳ maḥalle red yazmışlar. Lākin yazduḳların taḥşiye 

1 bin Mīr Timur: ibn Timur T

2 Ve lā-‘aybe fīhim ġayra enne ḍuyūfehum/Tulāmu bi-nisyāni’l-eḥibbeti ve’l-vaṭan “Onların misafirleri 

dışında hiçbir ayıpları yoktur. Dostları ve vatanı unutmakla suçlanırlar.”
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itmeyüp ancaḳ daḫl itdükleri mevāżi‘a ḳalem ile ḫalḳa resminde işāret 

itmişler. Ol tārīḫde ṭalebe ṭā’ifesin yazduḳları reddāta vuḳūfla imtiḥān 

ider imiş. Ḥikāyet iderler ki ol tārīḫde Semerḳand ’da bir medrese var 

imiş. Hücerāt-ı keẟīreden mā-‘adā dört gūşesinde ders-ḫāneler var1 imiş. 

Mevlānā-yı meẕkūr medrese-i meẕkūrede olan müderrislerüñ re’si imiş. 

Ders zemānı olıcaḳ evvelā müderrisīn mevlānā-yı meẕkūrdan ḳırā’at ider-

ler imiş. Mübāḥaẟāt-ı keẟīre olınup mezāyā-yı ‘ilmiyyeden īḳān u iẕ‘ān 

üzre muṣāḥabetler olınup maḥal ü mevād ne ise bi’t-tamām ve’l-kemāl 

münkeşif olup ba‘de tamāmi’d-ders mevlānā menzillerine rücū‘ itdükle-

rinden ṣoñra müderrisīn [A 8b] cā-be-cā ta‘yīn olınan gūşelerde oturup 

ādāb üzre ṭullāba derslerin dirlermiş. Aḥyānen Uluġ Beg  daḫı derse ḥāżır 

olup istimā‘ iderler imiş. İttifāḳ bu eẟnāda Uluġ Beg müderrisīnden birin 

‘azl ider. Mevlānā ol müderrisüñ meccānen ‘azlin istimā‘ idicek bir müd-

det dersden imtinā‘ gösterürler. Uluġ Beg  şöyle ẓan eyler ki monlā ḥażre-

tinüñ mizāc-ı şerīflerinde inḥirāf olup dersden inṣirāf aña binā’en ola. Pes 

‘ibādet ḥükmi ile mevlānānuñ ḥücresine gelürler. Ṣıḥḥatde göricek derse 

ḥāżır olmaduḳlarınuñ aṣlından su’āl iderler. Buyururlar ki meşāyiḫ-i ‘iẓām 

ḫıdmetlerinde iken vaṣiyyet itmişler idi ki menāṣıb-ı dünyeviyyeden ‘azl 

ṭārī olur nesneyi ḳabūl itmeyem. [T 11a] Ben ża‘īf cihet-i tedrīsi ‘azl 

ḳabūl itmez bilürdüm. Şimdiki ‘azli var imiş bildüm. Aña binā’en i‘tizāl 

itdüm dimişler. Uluġ Beg  mevlānānuñ bu nükte-āmīz ve ḥikmet-engīz 

kelimātından müte’eẟẟir olup itdügine peşīmān olup ol müderrise iḥsān-ı 

firāvān ile manṣıbın ta‘yīn ve muḳarrer ḳılup ve yedine muḳarrer-nāme 

vaż‘ idüp yine monlā ḥażretlerinden dürlü tażarru‘ ile derse ḥāżır olma-

ların tevaḳḳu‘ eyler. Min-ba‘d daḫı kimesneyi ‘azl itmeyem diyü sevgend 

idüp hezār i‘tiẕār idicek monlā ḥażretleri daḫı ‘öẕrlerin ḳabūl idüp derse 

meşġūl olurlar. Bundan ṣoñra Uluġ Beg  müteḳaddimīnüñ irṣādında ḫalel 

müşāhede idüp Semerḳand ’da mekān-ı raṣad tertīb eyleyüp meẕkūr em-

rüñ itmāmın Ġıyāẟü’d-dīn Cemşīd ’e sipāriş iderler. Bir miḳdār meşġūl 

olduḳdan ṣoñra fevt olurlar. Ba‘dehu monlā ḥażreti meşġūl olup anlar 

daḫı ḳable’t-tamām ḳażā-yı naḥb vāḳi‘ olup ba‘dehu Mevlānā ‘Alī Ḳuşcı  

tamām iderler. 

1 var: -A
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Ḳıṭ‘a: Manṣıb oldur ḥaḳīḳat añlar iseñ

Ṣıfat-ı ‘azle olmaya meşġūl

Yoḫsa manṣıb mıdur ki bir iki gün

Geçmedin fevrī olasın ma‘zūl

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
eş-Şeyḫ Cemālü’d-dīn Muḥammed el-Aḳserāyī  -Ḳuddise Sirruhu-

Şeyḫ-i müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh İmām Faḫr-ı Rāzī  neslinden-

dür. Zīrā Cemālü’d-dīn Muḥammed  oġlıdur. Bu daḫı dīger Muḥammed 

oġlıdur. Ol Muḥammed İmām Faḫrü’d-dīn  oġlıdur. Evvelā bilād-ı Ḳa-

raman ’da Müselsele  dimekle meşhūr medresede müderris olup meẕkūr 

medresenüñ bānīsi [A 9a] cihet-i tedrīsi şol ehl-i fażla şarṭ eylemişdi ki 

Ṣıḥāḥ-ı Cevherī  ḥıfẓında [T 11b] ola. Bu ḥālet şeyḫ ḥażretlerinde mevcūd 

olmaġın istiḥḳāḳ-ı tām ile medrese-i meẕkūreye müderris olmışlar idi. 

Ṭalebesi üç ṭabaḳa idi. Ṭabaḳa-i ednā ve ṭabaḳa-i vusṭā ve ṭabaḳa-i a‘lā 

ḳılmışlardı. Bunlardan ṭabaḳa-i ednā anlar idi ki mekān-ı cennet-nişān-

larından derse revān olsalar rikāb-ı hümāyūn ve civār-ı sa‘ādet-maḳrūnla-

rından giderken ifāde ve istifāde vāḳi‘ olurdı. Bunlara Meşşā’iyyīn  tesmiye 

itmişler idi. Bunlardan ṭabaḳa-i vusṭā anlar idi ki revāḳ-ı medresede sākin 

idiler. Ḥukemā-yı ḳudemā ‘ādetince bunlara Revāḳiyyīn  tesmiye itmişler-

di. Dāḫil-i medrese olanlara a‘lā diyü tesmiye itmişler idi. Evvelā rikāb-ı 

şeref-yāblarında olanlara ẟāniyen Revāḳiyyīn ’e ẟāliẟen a‘lāya tertīb üzre 

derslerin dirler idi. Mevlānā Fenārī  daḫı ṭalebeden olup henūz cüvān-ı 

melīḥü’l-beyān sinninde ḥadāẟet olmaġın Revāḳiyyīn ’den idiler. Mervīdür 

ki ḥażret-i şeyḫüñ kemāl-i fażlı ḳavābile ve ṭullāba nihāyet mertebe raġ-

beti meşhūr-ı āfāḳ olup pes eṭrāf u eknāfdan insān-ı ẕevi’l-iẕ‘āndan ṭālib-i 

‘irfān olanlar ḫāk-i pāyine revān olup her sūdan ṣular gibi aḳup gelmekde 

olup bu ḥāl diyār-ı ‘Acem’de Seyyid Şerīf  ’üñ mesmū‘ı olup şeyḫüñ ḫıd-

metine ve ziyāretine ve taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘ārife şevḳleri ṭālib ve leẕẕet-i 

‘ilmiyye ġālib olmaġın ḥużūr-ı şeyḫe cān u dilden rāġıb olup Rūm’a mü-

teveccih olur. Ta‘yīn geldükde şeyḫüñ Īżāḥ-ı Ma‘ānī ’ye taḥrīr itdükleri 

şerḥ Seyyid Şerīf  ’üñ manẓūrı olup ba‘de’l-mütāla‘a çendān maḳbūlleri 
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olmayup şeyḫüñ şüyū‘ ü şöhret bulan fażīlet-i tāmmesi ḫuṣūṣında [T 12a] 
Seyyid’üñ ḳalbinde rāsiḫ olan i‘tiḳād-ı tām naḳṣ-peẕīr olup şerḥ ḥaḳḳında
אر1 אب   ا -buyururlar. Böyle2 buyurduḳlarınuñ aṣlın ba‘żı erbā כאذ

b-ı beyān böyle beyān itmişdür ki fenn-i ma‘ānīde Īżāḥ  bir vāżıḥ kitāb-

dur. Kemāl-i vużūḥından ekẟer-i mevāżi‘unuñ şerḥe iḥtiyācı yoḳdur. Şeyḫ 

ḥażretleri taḥrīr itdükleri şerḥde metni bi-elfāẓihi tamām yazup elfāẓ-ı 

metnüñ bālāsın sürḫ keşīde ḳılmışlar imiş. Ke-ennehu cā-be-cā mā-bey-

nlerinde vāḳi‘ olan elfāẓ-ı şerḥ, laḥm-ı baḳar üzre siñek ḳonmış gibi olur. 

Eyle olsa Seyyid Şerīf  ’üñ Rūm’a teveccühinde [A 9b] refīḳ-ı hem-ṭarīḳi 

ihmāl göricek şeyḫüñ taḳrīri, taḥrīri gibi degüldür. Taḳrīri vücūhla vāżıḥ u 

rūşen ü müfīddür. Ḫuṣūṣā nefs-i nefīselerinde bī-naẓīr ‘ālim-i ‘azīzü’l-vü-

cūd, şerīfü’l-ḥāl, ziyāreti vācib kimesnedür diyü tekrār terġīb itdüklerinde 

ol ḥażrete yine şevḳ-ı evvel ṭārī olup ‘azīmet idüp vilāyet-i Ḳaraman ’a ge-

lürler. Geldüklerinde şeyḫ ḥażretin fevt olmış bulurlar. Mevlānā Fenārī ’ye 

mülāḳāt idüp birbirinden etem ü ekmel iki ṣāḥibü’l-fażl şīr ü sükker gibi 

birbiri ile āmīziş idüp ittifāḳen li-ecli’t-taḥṣīl diyār-ı ‘Arab’a müteveccih 

olurlar. Mıṣr’a gelüp mevālīden Şeyḫ Ekmel ’den bir müddet tekmīl-i ‘ilm 

idüp şirketle oḳurlar. Ba‘de müddetin Seyyid Şerīf  yine diyārına gider. 

Meẕkūr şeyḫ ḥażretleri nefsinde vaṣṣaf, vaṣfında ‘āciz, laṭīfü’ṭ-ṭab‘, ‘ulü-

vvü’l-himme, aḫlāḳ-ı ‘azīmeye maẓhar, dil ü dīni münevver, müfredāt-ı 

dünyādan ferīd-i ‘ālem ve vaḥīd-i benī-Ādem, ‘allāme-i zemān, müşkil-

güşā-yı devrān olup iştiġālleri ḥālinde Keşşāf ’a laṭīf ḥāşiye yazup ve Īżāḥ’ı 

şerḥ-i vāżıḥ idüp ve ṭıbbā müte‘alliḳ Mūcez  nām metne ‘ilmiyle şifā ve 

derd-i derūna3 devā virür. [T 12b] Fevā’id-i keẟīreyi ḥāvī zībā şerḥ yazup 

leṭā’if ü nefā’is derc itmişlerdür. Şeyḫ ḥażretlerinüñ vefātı ḥicretüñ sekiz 

yüz ḥudūdundan evvelce olmaḳdur. Zīrā Seyyid Şerīf  ḥażretleri yedi yüz 

ḳırḳında Cürcān ’da vücūda gelüp sekiz yüz on altısında Rebī‘ü’l-evvel’üñ 

dördünci güni civār-ı Ḥaḳḳ’a vāṣıl olmışlardur. Ẓāhir ḫıdmet-i şeyḫe te-

veccühleri ‘unfuvān-ı şebābda olsa gerekdür. 

1 “Sığır eti üzerindeki karasinekler gibi.”

2 Böyle: -T

3 derūna: derdine T
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Meẟnevī: Ṭālib iseñ efendi ‘ilme eger

Selef aḥvāline gel eyle naẓar

Ḫıdmet-i ehle dürüşürler imiş

Niçe yıllar sefer iderler imiş

Ḳul olurmış ahālīye muṭlaḳ 

Ẕāt-ı ‘ilm imiş i‘tibār ancaḳ

Uçdı eflāke ‘ilm ü fażl u kerem

Ḳalmadı i‘tibār ehline hem

Ḳaldı ortada i‘tibār-ı vaḳār

Bir büyük cübbe bir ḳaba destār

Ve minhum el-‘Ālimü’l-fāżıl el-Mevlā Bahā’ü’d-dīn ‘Ömer bin 
Ḳutbü’d-dīn el-İzniḳī 

Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl u kāmil, zāhid ü müteverri‘, faḳīh-i müteşerri‘ ki-

mesne olup zemānında vilāyet-i ‘Osmāniyān’da fetvā bunlara müveffeż imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-fāżılü’l-kāmil el-Mevlā İbrāhīm bin 
Muḥammed el-Ḥanefī 

Meẕkūr, keẕālik ‘ālim ü fāżıl u kāmil, zemānlarında bunlar daḫı vilāyet-i 

İslām’a müftī-i zemān [A 10a] imişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Necmü’d-
dīn el-Ḥanefī 

Müşārün ileyh keẕālik ‘ālim ü ‘āmil, fāżıl u kāmil, uṣūl ü fürū‘da bī-

naẓīr-i vaḳt olup ‘aṣrlarında müftī-i zemān imişler.

Ve minhum el-‘Āmilü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Yār ‘Alī 
eş-Şīrāzī 

Meẕkūr, ‘ulūm-ı mütedāvileden ma‘ḳūlāta ve meşrū‘āta ḳādir ve mü-

teferri‘ātıyla uṣūl ü fürū‘da māhir kimesne olup ‘aṣrında müşkil-güşā olup 

mürāca‘at idenlerüñ müşkilātın ḳuvve-i fikriyye ile ḥal idüp mütesellī olup 

giderler imiş. 
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Ḳıṭ‘a: Ne güzel nesnedür benüm şāhum

Saña ide mürāca‘at insān

Göresin luṭf ile mühimmātın

İdesin müşkilātını āsān [T 13a]

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-
vāḥid bin Muḥammed 

Meẕkūr, diyār-ı ‘Acem’den gelüp Kütāhiyye Medresesi ’nde müderris olup 

el’ān ol medrese mevlānāya nisbetle meşhūrdur. ‘Acem Medresesi  dimekle 

şāyi‘dür. Mevlānā-yı meẕkūruñ ‘ulūm-ı edebiyyede ve fünūn-ı şer‘iyyede 

vü aḳliyyede ḳudret-i tāmmesi olup Nuḳāye  nām metni tamām-ı neḳāvet 

üzre şerḥ idüp mühimmātdan mesā’il-i keẟīre derc idüp tārīḫüñ sekiz yüz 

altısında beyāż itmişler. Cāmi‘-i menāḳıb buyururlar ki meẕkūruñ cüm-

le-i ‘ulūmda müşāreketi olup ḥattā Meḥemmed Şāh Fenārī  nāmına ‘ilm-i 

usṭurlāba müte‘alliḳ bir laṭīf kitāb naẓm itmişlerdür. Tamām-ı belāġat u 

feṣāḥati müştemil zībā kitābdur. Kendü ḥaṭṭ-ı şerīfleriyle görüp müṭāla‘a 

idüp müstefīd oldum diyü buyurmışlar. 

Ve minhum el-‘Āmilü’l-‘ālim ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘İzzü’d-dīn 
‘Abdu’l-laṭīf bin el-Melek  {Firişte Oġlı }

Meẕkūr, ümerādan Muḥammed bin Aydın  nām beg ḫıdmetine mu‘allim 

olup maḥmiye-i Tire ’de müderris olup meẕkūr medrese mine’z-zemāni’s-sā-

bıḳ ile’l-āni’l-lāḥıḳ anlara iżāfetle meşhūrdur. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, cümle-i 

fünūnda kāmil, ḫuṣūṣā ‘ulūm-ı şer‘iyyede ṣāḥib-te’līf olup Mecma‘u’l-baḥ-
reyn ’e laṭīf şerḥ yazup ‘ömr-i girān-māye ḫarc idüp fevā’id-i lā-yuḥṣā derc 

itmişdür. Beyne’l-‘ulemā maḳbūldür. İmām [Ṣāġānī]  keẕālik Meşāriḳu’l-en-
vār ’ına laṭīf ü rūşen şerḥ yazmışdur ki beyne’l-meşāriḳ ve’l-meġārib bī-naẓīr-

dür ve uṣūle müte‘alliḳ Menār  nām metne ta‘līḳātı olup envār-ı ma‘ānī ile 

münevver ḳılmışdur. Meẕkūr metnüñ bundan müfīd şerḥi yoḳdur. [A 10b] 
Cāmi‘-i menāḳıb buyururlar ki mevlānānuñ taṣavvufa müte‘alliḳ bir risāle-

lerin gördüm, mütāla‘a itdüm. Fenn-i meẕkūrda daḫı ḥaẓẓ-ı ‘aẓīm ṣāḥibleri 

olduġı ma‘lūmum oldı. [T 13b] Meẕkūr, li-ebin ve ümmin ḳarındaşı olup 
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Fażlu’llāh-ı Tebrīzī  -ki Ḥurūfiyye  aṣḥābınuñ re’sidür- anuñ meẕhebine ẕā-

hib olmış. Fe-sübḥāna’llāh! 1﴾אٌج َ ٌ اُ ْ ِ ا  َ ٰ ﴿ ve 2﴾اٌت َ ُ ٌب  ْ َ ا  َ ٰ ﴿
Naẓm: Bu ne ḥālet durur ne ḥikmetdür

Bir iken aṣlı cümle eşyānuñ

Kimi zehr ü kimisi sükkerdür

Bunı ẕevḳ eyle varsa iẕ‘ānuñ

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Muḥammed bin ‘Abdu’l-laṭīf İbn el-Melek 

Meẕkūr, ‘aṣrında fażlla meşhūr olup Viḳāye  nām metne laṭīf şerḥ taḥrīr 

itmişlerdür. Ma‘ārif-i ṣūfiyyeye kemāl mertebe duḫūli olup ıṣṭılāḥāt-ı ṣū-

fiyyeye müte‘alliḳ kitāb te’līf idüp esrār-ı İlāhiyye’den çoḳ nesne derc idüp 

Ravżatü’l-müttaḳīn  ile tesmiye itmişlerdür. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’r-
raḥmān bin ‘Alī bin Aḥmed el-Bisṭāmī  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, Bisṭāmiyyü’l-meşreb, Ḥanefiyyü’l-meẕheb kimesne olup nis-

bet-i türābiyyeleri Anṭakıyye  nām ḳaṣabaya imiş. Nefsinde ‘ālim [ü] ‘āmil, 

fāżıl u kāmil, eḥādīẟ ü tefāsīre ve uṣūl ü fürū‘a ‘ālim, iksīre ve ḫavāṣṣ-ı 

ḥurūfa vuḳūf bulmış, ‘ilm-i fıḳha vāḳıf, fenn-i cifrde rüsūḫları fevḳa’l-ḥad 

imiş. Tevārīḫden lā-yu‘ad ve ḥikāyāt-ı selefden bī-‘ad yād-dāşt ve lā-yu‘ad 

ma‘lūmātı olup ‘ulum-ı ‘Arabiyye ve fünūn-ı ‘Acemiyye’ye mālik ‘ulemā 

mā-beyninde meşhūr olmayup mütedāvil olmayan ġayr-ı müsta‘mel fünū-

na ıṭṭılā‘ murād idinmegin pes ‘ulūm-ı ġarībeye mālik kimesne tecessüsüne 

sefer idüp diyār-ı ‘Arab’a, vilāyet-i Maġrib ’e varup gūşe-nişīn niçe kāmilīne 

mülāḳāt idüp muṣāḥabetlerinden behredār olup kimesne bilmeyüp ve yö-

resine uġramaduġı fünūndan çoḳluḳ nesne taḥṣīl ider. Pes ḫavāṣṣ-ı ḥurūfa 

vuḳūf ile ve esmāya iştiġāl ile taṣarruf-ı ‘aẓīm ve te’ẟīr-i ḳavī kesb idüp buña 

mübtenī mevlānā-yı meẕkūruñ niçe rivāyāt-ı ‘acībe ve ḥikāyāt-ı ġarībesi 

olup ẕikründe ıṭnāb-ı muḫil ve taṭvīl-i muḫil olmaġın terk olındı. [T 14a] 

1 Furkan sûresi 53. âyetten kısmî iktibas: “Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki 

denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O’dur.”

2 Furkan sûresi 53. âyetten kısmî iktibas: “Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki 

denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O’dur.”
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Meẕkūr, Burusa ’ya varduḳda Fenārī  ile muṣāḥabet idüp Fenārī  bunlardan 

‘ulūm-ı keẟīre taḥṣīl iderler. Mevlānānuñ ‘ilm-i cifre ve vefḳe ve tevārīḫe 

müte‘alliḳ teṣānīf-i keẟīresi vardur ki dā’ire-i ‘idād ve mertebe-i ta‘dāddan 

bīrūndur. [A 11a] ‘İlm-i vefḳe ve ādāb-ı vifāḳa müte‘alliḳ Şemsü’l-āfāḳ  nām 

kitābı ḫod meşhūr-ı āfākdur ve Fevā’iḥ-i Mekkiyye ’ye müte‘alliḳ Miskiyye  
nām kitābları ki ecell-i muṣannefātındandur. Meẕkūr kitābda derc itdügi 

fünūn hezāra yetmezse mi’e-i kāmileden ziyādesi muḳarrerdür. Müṭāla‘a 

idenlere ma‘lūmdur. Vaḳtā kim Burusa ’ya dāḫil oldılarsa āb u hevāsıyla im-

tizāc idüp nāsla istīnās itmegin temekkün idüp bunda fevt olmışlar. Buyur-

mışlar ki, 

Beyt:  ا   أ روم زائ
1 و د  ا ا 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-
dīn er-Rūmī  

Meẕkūr, ṭabī‘atı ḥiddetlü, ẕekī ve baḥḥāẟ olup Sa’dü’d-dīn-i Teftāzān ī 

ve Seyyid Şerīf el-Cürcānī  derslerine ve mübāḥaẟelerine kerrāt u merrāt 

bi’d-defa‘āt ḥāżır olup ol mecālis ü maḥāfilde vāḳi‘ olan es’ileden evcibesiyle 

nefā’is-i ‘ilmiyyeden çoḳ nesne ḥıfẓ eyleyüp buña binā’en kimesne bunuñ 

ile muḥādele ve mübāḥaẟeye ḳādir olmazdı. Bir risāle te’līf idüp risāle-i 

meẕkūrede fünūn-ı şettāya müte‘alliḳ es’ile-i vāfire derc eylemişdür. Cā-

mi‘-i menāḳıb risāle-i meẕkūre ceddüm ḫaṭṭıyla el’ān bende vardur diyü 

buyurmışlardur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Faḫrü’d-
dīn er-Rūmī 

Meẕkūr, ḥāl-i ṣıḥḥatlerinde Mudurnı  nām ḳaṣaba sākinlerindendür. 

Kendüler nefsinde ‘ālim-i ‘ulūm-ı Rabbānī, ‘ārif-i ma‘ārif-i Ṣamedānī, dün-

yādan inḳıṭā‘ ve ehlinden imtinā‘ idüp ancaḳ tekmīl-i nefse müştaġil kimes-

ne imişler. Ṣāḥib-i zühd ü taḳvā, ücretle imāmet idenlere iḥtiyāṭen [T 14b] 
iḳtidā itmeyüp ‘ibādātda ücret mekrūhdur diyenler ḳavli ile ‘āmiller imiş. 

Da‘vet-i me‘ẟūreyi ḥāvī bir kitāb-ı müsteṭāb yazup her ‘ilmden münāsebetle 

1 Faḳīrun ġarībun etā Rūme zā’irā/ Du‘iye ‘Abdu’r-raḥmān el-muḳīm bi-Burusa. “Garip bir fakir ziyaret için 

Anadolu’ya gelmişti. Bursa’da mukim olan Abdurrahmân diye anıldı.”
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ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳ derc itmişler. Meẕkūr kitāb mevlānā-yı meẕkūruñ cüm-

le-i ‘ulūmda ṣadāḳat u mahāretine delīl-i kāfī degül midür? 

Beyt:  N’idügüñ bildirür sözüñ şāhum

Yu�rafu’l-mücrimūne bi-simāhum1

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ramażān 
Efendi 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i fażl-ı bī-kerān idüp Sulṭān Bāyezīd 

Ḫān  devrinde ḳāżi’l-‘asker olup ba‘dehu fevt olmış.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr 
bi-Aḥmedī  (Aḥmedī)

Meẕkūruñ nisbet-i ṭīniyyesi Germiyān ’a olup ‘aṣrı [A 11b] ‘ulemāsın-

dan taḥṣīl-i ‘ulūm2 eyleyüp bir gün meẕḳūr ve Monlā Fenārī  ve Ḥācī Paşa  

üçi ma‘an ehlu’llāhdan bir ṣāḥib-i keşf ü kerāmetüñ ziyāretine varurlar. 

Şeyḫ ‘ayn-ı i‘tibārla bunlara naẓar idüp evvelā Aḥmedī ’ye ḫiṭāb idüp di-

miş ki: “Vā ḥayfā! ‘Ömrüñi şi‘rde żāyi‘ itmişsin.” ve Ḥācī Paşa ’ya naẓar 

idüp buyurmışlar ki: “Vā esefā! ‘Ömrüñi ṭıb ṭalebinde geçürmişsin.” Monlā 

Fenārī ’ye naẓar idüp buyururlar ki: “Beşāret olsun saña ki ‘ālim-i ‘ilm-i 

Rabbānī olursun” diyü buyurmışlar. Ol ‘azīz her ne ki buyurmışlardur vāḳi‘ 

olmışdur. Mevlānā Aḥmedī  ümerā-yı ṣāḥib-iḥtişāmdan Germiyān  oġlı-

nuñ muṣāḥibi olup meẕkūruñ şi‘re raġbeti olmaġın Aḥmedī , meẕkūruñ 

nāmına İskender-nāme  naẓm itmişdür. Şi‘re şu‘ūr vāsıṭasıyla ve ba‘żı ma‘ā-

rif iḥāṭasıyla mīr-i müşārün ileyh yanında muḳarreb olup ekẟer-i ḳaṣā’idin 

daḫı bunlaruñ nāmına dimişlerdür. Dīvānında meẕkūrdur. Lākin eş‘ārına 

muṣāḥabeti ġālib ve semt-i [muḥāvereye]3 rāġıb, suḫan-āferīn, nādire-gūy 

kimesne imişler. [T 15a] Mervīdür ki mevlānā-yı meẕkūr re’isü’l-büleġā, 

ḳıdvetü’l-fuṣaḥā Mevlānā Şeyḫī  ile hem-ḥücre, seferde ve ḥażarda niçe 

müddet birbiriyle celīs ü mūnis ü enīs imişler. Pes Aḥmedī  niçe kūşiş ü iḳ-

dām ile İskender-nāme ’yi itmāma irgürüp mīr-i kām-yābuñ meclis-i şerīf-i 

1 Rahman sûresi 41. âyetten kısmî iktibas: “Günahkârlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve 

ayaklarından yakalanırlar.” 

2 ‘ulūm: ‘ilm A

3 Bu sözcük her iki nüshada “muḥāvelāya” şeklinde istinsah edilmiştir. Kelimeyi sözlüklerde bulamadığımız 

için anlama mutabık olarak “muḥāvereye” şeklinde metin tamiri yapılmıştır.
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şeref-yāblarına iletüp manẓūr-ı ẓurefā-yı devrān olduḳda ‘ulemā-yı fuḥūl 

mā-beyninde çendān maḳbūl olmayup ba‘żılar “Bundan ise bir pāḳ ḳaṣīde 

ve birḳaç ebyāt-ı güzīde daḫı yeg idi.” diyüp ḳıṣṣa, Aḥmedī ’nüñ mesmū‘ı 

olduḳda kemāl-i ıżṭırābdan bir niçe şeb ārām-ı ḫˇāb itmeyüp Şeyḫī , Aḥme-

dī ’nüñ infi‘ālin ve inkisār-ı bālin müşāhede idüp su‘āl itdükde mā-vaḳa‘ ne 

ise alā-vuḳū‘ihi taḳrīr eyler. Şeyḫī , bu emr-i sehldür diyü ol gice Aḥmedī  

nāmına bir pāk ve laṭīf ḳaṣīde diyüp Aḥmedī  daḫı ḳaṣīdeyi beyāż idüp ya-

rındası götürüp ‘arż itdükde ẓurefā, ḳaṣīdeyi ve İskender-nāme ’yi mülāḥaẓa 

idüp eydürler ki: “Bu ḳaṣīde-i belīġa senüñ ise kitāb ġayruñdur ve eger kitāb 

senüñ ise ḳaṣīde āḫaruñdur.” dirler. Monlā Aḥmedī -i derdmend muḳābe-

lede sükūtdan ġayrı cevāba ḳādir olmayup sükūt ider. Cümle-i leṭā’ifin-

dendür ki meẕkūr [A 12a] vaḳtā kim Emīr Timur ’uñ ḫıdmetine yetişüp 

naẓar-ı ‘āṭıfetleriyle manẓūr oldılarsa Mīr Timur  aṣḥāb-ı suḫana mā’il ol-

maġın meẕkūra ri‘āyetler idüp aġleb-i evḳāt muṣāḥabetinden ḫālī olmazlar 

imiş. İttifāḳ bir gün ḥammām ṣoḥbetin eyleyüp mu‘āşeret üzre iken Mīr Ti-

mur  Aḥmedī ’ye eydürler ki: “Şol ālāt u esbāb ki el’ān mevcūd ve ḥammām 

içün maḳṣūddur, her birin bahāya ṭutup a‘lā vü ednāya ḳuvvet-i baṣīret ile 

ḳıymet ta‘yīn eyle, görelüm mubaṣṣırlıkda baṣīretüñ ne mertebedür.” diyi-

cek mevlānā daḫı “Bu ṭas buña deger ve bu [fūṭa] bu ḳadar filori ider.” [T 
15b] diyü her birine miḳdārına göre bahā biçer. Emīr Timur  eydür ki: “Be-

nüm içün daḥi ḳıymet ta‘yīn eyle. Ammā şöyle ki ba‘żı cevānibi ri‘āyet idüp 

artuḳ, eksük söyleyesin, maḳbūl degüldür; ġaflet itme.” dirler. Aḥmedī  daḫı 

Mīr Timur ’a ser-ā-pā naẓar idüp seksen aḳçe ḳıymet ḳor. Mīr Timur  eydür: 

“Bu ne gūne inṣāfdur ve niçe ḳıymetdür!. Yalıñuz belümde [fūṭa] seksen 

aḳçe seksen aḳçe ider!..” dir. Dönüp Aḥmedī  eydür: “Benüm daḫı ta‘yīn-i 

ḳıymet itdügüm [fūṭa]dur, yoḫsa sen nefsüñde buçuḳ degmezsin!..” dir. 

Mīr Timur  bu laṭīfeden ol ḳadar ḥaẓ eyler ki ḥammāmda mevcūd olan eger 

evānī-i sīm ü zerdür ve eger sā’ir-i esbāb-ı mu‘teberdür cümleten mevlānāya 

iḥsān eyler. Ḥaḳīḳatü’l-ḥāl buçuḳ ta‘bīrinde ‘acīb kināye ḳaṣd itmişdür. 

Ḳıṭ‘a: Olıgelmiş durur ezelden olur

Pādşehler leṭā’ife mā’il

Cüz’ī nesne ile küllī iḥsānı

Ġaflet itme alursun ey ‘āḳil
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin İsrā’īl bin ‘Abdu’l-‘azīz  {Ḳāżī-i Simāvna 
Oġlı }

Müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh “Ḳāżī-i Simāvna Oġlı ” dimekle meş-

hūrdur. Babası bilād-ı Rūm’dan Simāvna  nām ḳal‘ada ḳāżī iken vücūda 

gelmişdür. Ḳal‘a-i meẕkūrenüñ fetḥi mevlānānuñ vālidi yedinde olup niçe 

müddet ol vilāyetde mīr-livā daḫı olmışdur. Ecdādı āl-i Selcūḳ ’dan Sulṭān 

‘Alā’ü’d-dīn ’üñ ḳarındaşı, oġlına vezīr daḫı olup ḳal‘a-ı meẕkūrenüñ fetḥi 

ve ḥażret-i şeyḫüñ velādeti selāṭīn-i āl-i ‘Oẟmān’dan Sulṭān Ġāzī Ḫünkā r 

zemānında vāḳi‘ imiş. Ḥażret-i şeyḫ ‘unfuvān-ı cüvānīde babasından ḳırā’at 

idüp Ḳur’ān-ı ‘Azīm’i ḥıfẓ idüp ba‘dehu Mevlānā Şāhidī ’den ḳırā’at idüp 

[A 12b] naḥv u ṣarf ‘ilmin Mevlānā Sinānü’d-dīn Yūsuf  ’dan oḳumışlar. 

Ba‘dehu vālidinüñ ‘ammi-zādesiyle [T 16a] li-ecli’l-iştiġāl Mıṣr ’a intiḳāl 

idüp ‘ulemāsından taḥṣīl-i küllī idüp andan Ḳonya ’ya gelüp Mevlānā Faż-

lu’llāh ’dan telemmüẕ itmişler. Feyżu’llāh ’dan ḳırā’atla küllī feyż alup naḥv 

‘ilmin ba‘żı ‘ulūm ile tekmīl itmişler.1 Dört ay ḫıdmetlerinde olup ba‘de-

hu Feyżu’llāh  fevt olıcaḳ Seyyid Şerīf-i Cürcānī  ile mülāḳāt vāḳi‘ olup ol 

tārīḫde Melikşāh-ı Manṭıḳī  Ḳāhiriyye Medresesi ’nde müderris imişler. 

Şirketen varup anlardan ḳırā’at itmişler. Ba‘dehu Mübārek Şāh  ile ḥac ey-

leyüp Mekke -i Müşerrefe’de Şeyḫ Zeyla‘ī  ḥażretlerinden ḳırā’at itmişler.2 

Ba‘dehu yine Ḳāhiriyye ’ye gelüp yine şirketen Seyyid Şerīf  ile Şeyḫ Ek-

mel ’den ḳırā’at itmişlerdür. Birbirine nisbet ile iki ehl-i fażl çoḳluḳ me-

ratib ḳat‘ idüp fażīlet-i tāmme taḥṣīl iderler. Ol tārīḫde Sulṭān Ferec bin 

Berḳūḳ  Mıṣr ’a sulṭān imişler. Şeyḫüñ kemāl-i fażlını istimā‘ idüp da‘vet 

idüp ri‘āyetler idüp şeyḫden ḳırā’at idüp fevā’id taḥṣīl iderler. Ba‘dehu şeyḫe 

ceẕbe-i İlāhiyye yetişüp meşāyiḫ-i Mıṣr ’dan Seyyid Ḥüseyn el-Aḫlāṭī ’nüñ 

ḫıdmetine teşebbüẟ iderler. ‘Ulūm-ı ṣūfiyyeyi tamām taḥṣīl idüp mertebe-i 

irşāda irüp pes şeyḫ icāzet-nāme virüp irşād içün vilāyet-i Tebrīz ’e gönde-

rür. Mervīdür ki Emīr Timur  ḫurūc idüp Tebrīz ’e geldükde ‘ulemānuñ ba‘żı 

mesā’ilde nizā‘ları ve muḫālefetleri vāḳi‘ olup muḥākeme içün mümeyyize 

muḥtāc olurlar. Şeyḫ Cezerī  ḥażretleri ‘ulemā ortasında muḥākeme idüp 

1 itmişler: itmişlerdür T

2 itmişler: itmişlerdür T
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faṣl-ı ḫuṣūmet içün meẕkūr Şeyḫ Bedrü’d-dīn  ḥażretlerin münāsib görüp 

cümleten ‘ulūm ü fünūnda mahāret-i tāmmesin ve ḳudretin bilüp bey-

ne’l-‘ulemā’i’l-‘iẓām mezāliḳ-ı aḳdām olan mesā’il-i müşkile ḥallinde aṣlā 

tereddüd itmeyüp müşkil-güşā olduḳlarına [T 16b] ‘ilm-i şerīfleri lāḥiḳ 

olmaġın Emīr Timur ’a ‘arż iderler. Emīr Timur  daḫı meveddet-nāme ile 

ādemler gönderüp şeyḫi i‘zāz-ı tām ile da‘vet idüp getürüp ‘ulemānuñ ḥā-

lin i‘lām idüp mümeyyiz olmaların recā iderler. Şeyḫ daḫı icābet-i da‘vet 

idüp gelüp ḥużūr-ı sulṭānda ‘aḳd-i meclis [A 13a] olınup mübāḥaẟeye şürū‘ 

olınup münāza‘un-fīhā olan mesā’il-i müşkile ve mevādd-ı ġāmıża taḳrīr 

ḳılınup herkes murādı ne ise edā idüp şeyḫ daḫı ādāb üzre muḥākeme idüp 

cümle-i ‘ulemā ve gösgötüri fużalā ḥaḳ üzre ḳāżī olmaġın ḥükmine rāżī 

olup kemāl-i fażlına şehādet idüp ḥāṣılı vilāyet-i Fārs ’da meyādīn-i mü-

bāḥaẟātüñ fārisleri geçinüp manṭıḳ-ı ma‘ārifde aṣḥāb-ı nuṭḳ u beyān olan 

ahālī-i iẕ‘āndan biri bu maḳūle küllī baḥẟlerde bir māddede cüz’ī muḫālefe-

te ḳādir olmayup cümle-i ḥükmi müsellemü’l-kül olmış. Mīr Timur  şeyḫe 

iḥsān-ı firāvān iderler. Aṣlā mültefit olmayup ve himmeti çeşmine sīm ü zer 

ẕerre görinmeyüp cümlesinden dest-efşān olup Bidlīs  nām mevżi‘e revān 

olur. Andan yine Mıṣr ’a giderler. Yine şeyḫleri Seyyid Ḥüseyn  ḥużūrına 

gelürler. Ba‘dehu Seyyid Ḥüseyn  fevt olup şeyḫ ḫalīfe olurlar. Altı ay anda 

olup andan seyāḥat ḥükmiyle Ḥaleb ’e gelüp andan Ḳonya ’ya andan Şey-

re ’ye andan Saḳız Cezīresi Begi  olan şeyḫi da‘vet idüp öñünde İslām’a ge-

lüp cümle-i mürīdlerinden olmış. Andan şeyḫ Edrine ’ye gelüp vālideynin 

ḥayātda bulup bir miḳdār muṣāḥabet iderler. Ba‘dehu evlād-ı ‘Oẟmān’dan 

Mūsā Çelebi  şeyḫ ḥażretlerin ḳāżī-i ‘asker idinüp ba‘dehu Bāyezīd Yıldı-

rım Ḫān  oġlı Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ḳarındaşı Mūsā ’yı ḳatl idüp şeyḫi 

ehliyle ve ‘ıyāliyle İzniḳ ’de ḥabs idüp ayda biñ aḳçe vaẓīfe ta‘yīn eyler. An-

dan ṣoñra [T 17a] ḥabsden çıḳup gidüp Mīr İsfendiyār  ḫıdmetine irişür. 

Ḳaṣdı bu imiş ki geçüp bilād-ı Tatar’a gide. İsfendiyār Beg vāḳıf olıcaḳ 

‘Osmānīler ḫavfından şeyḫe gitmege iẕn virmeyüp kendü yanında alıḳo-

yup ba‘dehu vilāyet-i Rūm’dan Zaġra  nām mevżi‘e gelüp bir miḳdār anda 

iḳāmet ider. Pes eḥibbā-yı şeyḫ, şeyḫüñ anda iḳāmetin istimā‘ itmekle eṭrāf 

u eknāfdan ziyāret içün gelürler. Bunlardan mā-‘adā ṭālib-i ‘irfān olanlar 

şeyḫ ḥażretlerinüñ ṣīt ü ṣadāsın işitüp ve şeyḫüñ nefsinde ceẕbe-i tāmme 
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olmaġın maḥbūbü’l-ḳulūb olup eṭrāfından ve cevānibden ceẕbe ḥükmiyle 

ḫıdmetine [A 13b] nüfūs-ı keẟīre cem‘ olur. Eyle olsa ba‘żı aṣḥāb-ı ġaraż

ٌض﴾ َ َ  ْ ِ ِ ُ ُ  ۪  َ ۪ َّ  ki ḳabā-yı beḳāları mıḳraż-ı fenā ile bürīde ve ḫil‘at-ı 1﴿ا

nām u nāmūsları pençe-i ḳażā ile derīde ola. Şeyḫüñ aṣlā melḥūẓı degül 

iken ve salṭanat-ı dünyādan mu‘riż u cāh u celāl i‘tibārına mu‘teriż iken 

ṭālib-i salṭanat ve rāġıb-ı mesned-i ḥükūmetdür diyü sulṭān-ı zemāna ve 

pādşāh-ı devrāna ġamz iderler. Pādşāh ḥabs emr idüp ba‘de’l-ḥabs aḥvālin 

teftīş buyurup mevālīden Ḥayder el-‘Acemī  bir ṭarīḳ ile ḳatline fetvā virür. 

Emr-i şāhī ile ḳatl olınur. Ba‘żı müdevvenātından icmā‘a muḫālif ve ẓā-

hir-i şer‘e muġāyir ba‘żı nesne taḥrīr itmişler. Ġālibā rūḥāniyyet-i şer‘dür ki 

cerīmesin çekdürdi. Ḥażret-i şeyḫüñ teṣānīf-i keẟīresi olup fıḳha müte‘alliḳ 

metn yazup Leṭā’ifü’l-işārāt  ile nāmīde ḳılup ba‘dehu ṭullāba sühūlet murād 

idinüp metni şerḥ idüp Teshīl  ile tesmiye iderler. Bu metn ü şerḥi İzniḳ ’de 

maḥbūs iken te’līf itmişlerdür. Ol ḳadar ḥaḳā’ik ü daḳā’ik derc itmişlerdür 

ki vaṣfa gelmez ve beyāna sıġmaz. [T 17b] Cāmi‘ü’l-fuṣūleyn  daḫı bunlaruñ-

dur. Meẕkūr kitābında taṣarrufāt-ı fā’iḳa ve efkār-ı rā’iḳasından ‘ulemā vü 

fużalā idrākinde ḳāṣır bedāyi‘ yazmışlardur ve Maḳṣūd ’a şerḥ yazup ‘Unḳū-
du’l-cevāhir  ad ḳomışlardur ve fenn-i ṣūfiyyede Meserretü’l-ḳulūb  ve Vāridāt  
daḫı bunlaruñdur. Bi’l-cümle ḥażret-i şeyḫ, müfredāt-ı dünyādan ‘allāme-i 

zemān ve müşkil-güşā-yı devrān olup ẓāhir ü bāṭın riyāsetin cāmi‘, ‘āleme 

nāfi‘ kimesne imişler. Dā’imā kemāl-i riyāżet ve nihāyet-i ḳanā‘at üzre olup 

vilāyet-i Rūm’a böyle mirtāż vücūda gelmemişdür dirler. ‘Ulūm-ı ẓāhirede 

ḫod bī-miẟl olup Seyyid Şerīf-i Cürcānī  ḥażretleri -ki müsellemü’l-kül ḳıd-

ve-i ‘ulemā vü fużalādur- mecālis ü meḥāfilde şeyḫüñ fażīlet-i tāmmesine 

şehādet idüp vaṣfında mübālaġa ider imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr 
bi-Ḥācī Paşa 

Meẕkūruñ nisbet-i türābiyyesi Aydın  vilāyetine olup ba‘dehu Ḳāhi-

riyye ’ye intiḳāl idüp Şeyḫ Bedrü’d-dīn  ile şirketen Şeyḫ Ekmel ’den ḳırā’at 

itmişler. Mevlānā-yı meẕkūr, Şeyḫ Ekmel ’üñ fevḳa’l-ḥad maḳbūllerinden 

imişler. Bunlardan ‘ulūm-ı keẟīre tekmīl idüp ba‘dehu Mübārek Şāh-ı 

1 Tevbe sûresi 125. âyetten kısmî iktibas: “Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların (mânevî) 

kirlerine kir katmıştır ve onlar inkârcı olarak ölüp gitmişlerdir.”
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[A 14a] Manṭıḳī  ḫıdmetine vāṣıl olup ‘ulūm-ı ‘aḳliyyeyi anlardan ḳırā’at 

idüp anlaruñ ḫıdmetinde daḫı ḳabūl-i tām ve maḳbūliyyet-i tamām kesb 

itmişler. Ba‘dehu maraż ‘ārıż olup żarūret ḥükmiyle ṭıbba mürāca‘at lāzım 

gelüp ehlinden ḳavānīn-i ṭıbbı ḳırā’at idüp fenn-i meẕkūrede daḫı fā’iḳ 

olup ṭabīb-ı ḥāẕıḳ olur. Ḥattā zemānında bīmāristān-ı Mıṣr ’uñ cümleten 

umūrı bunlara müfevveẓ imiş. Ümerādan Meḥemmed bin Aydın  nāmına 

ṭıbba müte‘alliḳ bir kitāb taḥrīr idüp ba‘de’t-tekmīl Teshīl  ile tesmiye ḳıl-

mışlar. Şifā  nām kitābı mīr-i müşārün ileyhüñ nāmına yazmışlardur. Fenn-i 

ṭıbba iştiġālinden muḳaddem [T 18a] ‘allāme-i Rāzī ’nüñ Şerḥ-i Meṭāli‘ ’üñ 

taṣvīrātına ve taṣdīḳātına Ḥāşiye-i Taḥrīr  yazmışlar. Seyyid Şerīf  Ḥāşiye-i 
Meṭāli‘ ’i, bunlardan ṣoñra yazup ḥattā ba‘żı mevādda red iderler ve Beyżāvī  

ḥażretinüñ metn-i Ṭavāli‘’ ine keẕālik ḥāşiye tesvīd idüp taṣarrufāt-ı rā’iḳa-

larından çoḳ nesne derc itmişlerdür. Seyyid Şerīf-i Cürcānī  ḥażretleri bun-

laruñ daḫı fażlına şehādet iderler imiş. 

Ḳıṭ‘a: ‘İlm-i edyān egerçi lāzımdur

Olma ebdāndan daḫı ġāfil

Ṣıḥḥat olmayıcaḳ begüm tende

İdebilmek ‘ibādeti müşkil

Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati fī-Zemānihi el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-
Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Ḥāmid bin Mūsā el-Ḳayserī 

Meẕkūr şeyḫ, meşāyiḫ-i müte’aḫḫirīnüñ kibārındandur. ‘Ulūm-ı ẓāhi-

re vü bāṭıneye cāmi‘, kerāmāt-ı ‘aliyye ve maḳāmāt-ı seniyye ṣāḥibi olup 

evā’il-i ‘ömrinde Burusa ’da tavaṭṭun idüp etmekçilik ṣan‘atın işleyüp ḥāṣılı 

ḫabbāz-ı bī-enbāz olup ‘avāmmü’n-nās bişürdigi nānı ānī ḳapışup çörekle-

rinde çigi olmaduġı-çün her kişi alurdı. ‘Ulemādan Monlā Fenārī  bunlar-

dan ‘ulūm-ı keẟīre taḥṣīl idüp fażīlet-i tāmmesine şehādet iderler idi. Sulṭān 

Bāyezīd Ḫān  Burusa ’da cāmi‘ binā idüp ba‘de’l-itmām teberrüken cāmi‘inde 

va‘ẓa ibrām iderler. Şeyḫ daḫı sulṭān-ı zemānuñ emrlerine imtiẟālen birḳaç 

meclis va‘ẓa iştiġāl iderler. Şeyḫüñ enfās-ı nefīselerinde te’ẟīr-i ḳavī olup 

ẕāt-ı şerīflerinde ceẕbe-i ḳaviyye daḫı olmaġın ‘avām istimā‘-ı va‘ẓa izdiḥām 

idüp pes şeyḫ ‘avām müzāḥimesinden bī-ḥużūr olup vaḳtine teşvīş ḫavfın-

dan Aḳserāy ’a sefer idüp Şeyḫ Erdebīlī  [A 14b] ḫıdmetine mülāḳāt iderler. 



232 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Ẓāhiren bunlardan aḫẕ-ı ṭarīḳ idüp bāṭınen şeyḫ-i sāmī Bāyezīd-i Bisṭāmī  

rūḥ-ı pür-fütūḥlarında müstefīż olurlar ve Ḥażret-i1 [T 18b] Ḥıżr ’uñ ‘aley-
hi’s-selām muṣāḥabeti bi-emr-i Ḫudāvend-i ḳāżā vü ḳader bunlara muḳad-

der olup ol ḥażretüñ āb-ı ḥayāt-ı muṣāḥabetlerinden sīr-āb olup behre-yāb 

olurlar.2 Menḳūldür ki şeyḫüñ meredesinden biri kendü nefsi içün bir ḳıṭ‘a 

tarla ve şeyḫ niyyetine ḳıṭ‘a-ı āḫarı zirā‘at ider. İttifāḳ mürīdüñ tarlası şöyle 

oñar biter ki dānesi hezār ve ḥāṣıl-ı enbār olur. Şeyḫüñ tarlası oñmaz, belki 

dānesi bitmez. Bir gün şeyḫ ol zirā‘at ṣāḥibi mürīd ile tarla seyrin iderler. 

Şeyḫ “Ḳanġısı benümdür?” diyü su’āl ider. Mürīd ḥicābından ol ḥāsıl viren 

tarla içün “Bu sizüñdür.” diyü cevāb virür. Pes şeyḫ-i maġmūm nihāyet mer-

tebe hümūm ġalebe ider. Mürīde me’āl-i ḥāl-i şeyḫ ma‘lūm olmayup [bir] 

gün münāsib-i kelām ve sevḳ-ı merām ile şeyḫe infi‘āllerinden su’āl eyler. 

Buyururlar ki “Ol benüm tarlamuñ çoḳ bitdügi, benüm ḫod maḥāsinüm 

yoḳ, günāhum çoḳ, ke-ennehu ‘iṣyānum çoḳluġına işāretdür. Aña binā’en 

bu efkārdan dil-figār olup müteżaccir olup nefsümden müteneffir oldum.” 

Ḥażret-i şeyḫ medīne-i Aḳserāy ’da bu serāy-ı ġurūrdan dārü’s-sürūra rıḥlet 

iderler. El’ān ḳabr-i müteberrikleri anda olup ziyāretgāh-ı erbāb-ı ḥācāt ve 

ḥācetgāh-ı aṣḥāb-ı münācāt imiş. 

Ḳıṭ‘a: Ba‘żı ḥāl içre ḥayret alsa seni

Eyle şāhum bulardan istimdād

Bunlaruñ sözi müstecāb durur

Ḥā’il olmaz3 bulara seb‘-i şidād

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil 
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin ‘Alī el-Ḥüseynī el-Buḫārī  -Ḳuddise 
Sirruhu- {Ḥażret-i Emīr Sulṭān }

Ḥażret-i şeyḫ, ṣāḥib-taṣarruf, sulṭān-ı vaḳt, maẓhar-ı keşf ü kerāmāt ve 

mālik-i memālik-i derecāt-ı āliyāt, ‘ārif-i ẕāt u sıfāt, ‘ālim-i Kitāb ve sü-

nen-i Seyyid-i Kā’ināt olup vilāyetleri diyār-ı ‘Acem’den Buḫārā  nām şehrde 

olup [T 19a] ṣabāvet ‘āleminde ve ṭufūliyyet hengāmında bunlardan nice 

kerāmet ẓuhūr idüp vilāyetde velāyetle meşhūr olurlar. Ba‘dehu meşāyiḫ-i 

1 “ve hażret” T’de mükerrer yazılmıştır.

2 olurlar: olur A

3 “olmaz” T’de mükerrer yazılmıştır.
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‘izāmdan çoḳ kimesnelerüñ ḫıdmetine yetişüp muṣāḥabetlerinden behredār 

olup ṭarīḳata müte‘alliḳ cümle-i maḳāmāt [A 15a] keşf ü kesble ma‘lūmları 

olur. Ba‘dehu vilāyet-i Rūm temāşāsı ḫāṭıra olup bi-emri’l-Meliki’l-Müte‘āl 

‘Acem’den Rūm’a irtiḥāl eyleyüp Burusa ’ya gelüp ḫāṭır-ı ‘āṭırlarına āb u hevā-

sı ḫoş gelüp anda temekkün idüp Monlā Fenārī  ḫıdmetine mülāḳāt idüp 

anlardan ‘ulūm-ı keẟīre taḥṣīl itmişler. Ḥattā Sadrü’d-dīn-i Ḳonevī  ḥażret-

lerinüñ Miftāḥü’l-ġayb  nām kitābların hem yazup hem Mevlānā Fenārī ’den 

bi’t-tamām ḳırā’at itmişler ve yine kendü ḫaṭṭ-ı şerīfleriyle ẓahrında icā-

zet-nāme yazmışlar. Cümle-i ahālī-i Burusa  Ḥażret-i Emīr ’üñ kerāmāt-ı 

‘ayāniyye vü ma‘neviyyesin müşāhede itmekle ne ez-muḳteżā-yı āb u gil 

belki cān u dilden maḥabbet idüp kemāl-i maḥabbetlerinden mā-beynle-

rinde Emīr Sulṭān ile meşhūr olup bunuñla şöhreti meşhūr-ı āfāḳ olur. 

Ḥaḳīḳatde maḥmiye-i Burusa  beyne’l-bilād ġayret-i mīnū-yı ḫurrem-nihād 

د﴾ َ ِ ْ ِ ا א  َ ُ ْ ِ  ْ َ ْ ُ  ْ َ ﴿
1 mefhūmına mā-ṣadaḳ āb u hevāsınuñ leṭāfetinden 

sīret-i ‘āṭıfet ve ḫaṣlet-i şefḳat ehline ḫāṣṣa lāzım olup a‘yāndan cemm-i ġafī-

re ri‘āyetleri meẕkūr ḥażret-i şeyḫ gibi ve Zeyrek-zāde  gibi ḥadd-i tevātüre 

irmişdür. Zeyrek-zāde  ma‘zūl olduḳda İstanbul ’dan Burusa ’ya geçüp faḳr u 

fāḳa kemālde iken hem-civārı Ḫˇāce Ḥasan  dimekle meşhūr bir tācir mev-

lānānuñ ḥālin ṣorup “‘Acabā ḫarcuñuza ne ḳadar aḳçe kifāyet iderdi ola?” 

dimişler. “Yevmiyye yigirmi aḳçe ‘ā’idem olsa kifāyet iderdi.” dimiş. Mādām 

ki ḳayd-ı ḥayātda imişler Ḫˇāce Ḥasan  sā’ir in‘āmından ġayrı yevmiyye yi-

girmişer [T 19b] aḳçe vaẓīfe idüp her ay başında aḳçenüñ a‘lāsın intiḫāb 

idüp gönderürmiş. Ba‘dehu ḳıbel-i sulṭāndan ḫaber gelüp manṣıb iḥsānı 

içün da‘vet olınduḳda “Benüm sulṭānum Ḫˇāce Ḥasan ’dur.” diyü ḳanā‘at 

idüp da‘vete icābet itmez. Ol tārīḫde ki ahālī-i Burusa  ṣaġīr ü kebīr, ḳalīl 

ü keẟīr Sulṭān Emīr  ḥużūrına maḥabbet idüp ḫıdmetine raġbet itmişler 

idi. Sulṭān Bāyezīd Ḫān  ḥażretlerinüñ kerīmeleri sulṭān, kerāmet-i2 şeyḫe 

vāḳıf olup żarūret ḥükmiyle maḥabbet idüp kendüyi şeyḫe tezvīce iẕn ü rıżā 

virüp şeyḫüñ meẕkūreden niçe evlādı olur. Pes kerāmāt u maḳāmāt-ı Emīr  

şüyū‘-ı tām ile şāyi‘ olup müstecābü’d-da‘ve ve ṣāḥib-taṣarruf [A 15b] olduġı 

ẓāhir olıcaḳ ve nefs-i nefīslerinde ceẕbe-i ḳaviyye fevḳa’l-ḥad daḫı olmaġın 

1 Fecr sûresi 8. âyetten kısmî iktibas: Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu 

İrem’e… [DİB mealinde 7. ve 8. âyetler birlikte verilmiştir.] 

2 kerāmet: -T
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selāṭīn-i āl-i ‘Oẟmān her biri ḥubb-ı firāvān ‘arż idüp ḥattā ‘azīmet-i cihād 

ve ḳaṣd-ı düşmen-i bed-nihād idüp ġazāya müteveccih olsalar evvelā zāvi-

ye-i ḥażret-i şeyḫe mürāca‘at idüp du‘āsın alup şeyḫ daḫı mübārek eliyle 

seyflerin bellerine baġlayup ṣafā-yı himmetle gönderüp fütūḥāt-ı bī-nihāye 

ve nuṣrethā-yı bilā-ġāye müyesser olup sālimīn ü ġānimīn ‘avdet iderlerdi. 

Mervīdür ki vaḳtā kim Emīr Timur  ‘asākir-i bī-şümār yaġmacı Tatar  ile 

medīne-i Burusa ’ya geldüklerinde ṭā’ife-i Tatar -ı bed-kirdār ahālīyi tamām 

ıẕṭırār idüp ḳarārları firāra mübeddel olmalu olup bi’l-āḫire cümleten cem‘ 

olup ḥużūr-ı Emīr ’e gelüp istiġāẟe itdüklerinde buyurmışlar ki “Birḳaçuñuz 

varuñ ‘asker-i Timur ’a dāḫil olup tecessüs eyleñ. Fülān şeklde bir na‘l-bend 

kişisine buluşduḳda bizden selām ü du‘ā idesiz ve diyesiz ki sizden şim-

den girü irtiḥāl recā ider.” Pes Sulṭān Emīr  emriyle Burusa  ḫalḳından ba‘żı 

[T 20a] kimesneler varup ol şaḫṣı bulup Emīr ’üñ selāmın irgürüp murādla-

rın iblāġ itdüklerinde ol kimesne hezār i‘tiẕār ile Emīr ’üñ selāmın alduḳdan 

ṣoñra sem‘an ve ṭā‘aten İnşā’a’llāh ‘ale’s-seḥer diyü ḫaber virüp yarındası ol 

‘asker-i bī-pāyān ve leşker-i bī-kerān muḳaddemi mu’aḫḫarına ḳatlanma-

yup birbirin baṣaraḳ mānend-i tīz-bāzār-ı āyende tār u mār olup ṭā’ife-i 

Tatar ’dan ikisi bir yirde ḳarār itmeyüp göçüp giderler. Sulṭān Emīr ’üñ ṣāḥi-

b-taṣarruf olup bu maḳūle kerāmātına ḥad yoḳdur. Ġālibā risāle-i müs-

taḳille daḫı itmişlerdür. Tārīḫ-i hicretüñ sekiz yüz ikinci yılında ba‘żılar 

otuz üçinci yılında Burusa ’da fevt olup el’ān ḳabr-i cinān-āsāları meşhūr-ı 

āfāḳ ve ziyāretgāh-ı aṣḥāb-ı şevḳ ü iştiyākdur. 

Ḳıṭ‘a:1 Vālī-i mülk-i vilāyet oluban Sulṭān Emīr

Ḳutb-ı ‘ālem idi ol sulṭān-ı ‘ālī-menḳabet

Raḥmet-i Raḥmān idi devrinde ol sulṭān-ı dīn

Bunca ululuḳda kār u bārı yine meskenet

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ el-Ḥācc 
Bayram el-Anḳaravī  -Ḳuddise Sirruhu- {Şeyḫ Ḥācī Bayram Sulṭān }

Müşārün ileyh ḥażret-i şeyḫ Anḳara  nām ḳaṣaba ḳurbında Çubuḳ 

Ṣuyı  yanında Ṣolfaṣl  dimekle meşhūr ḳaryede tevellüd itmişlerdür. Evā’il-i 

‘ömrinde [A 16a] ‘ulūm-ı şer‘iyyeye ve ‘aḳliyyeye şürū‘ idüp ikisinde bile 

1 Ḳıṭ‘a: // meskenet -T
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mertebe-i fażla yetişmişdür. Ba‘dehu Anḳara Medresesi ’ne müderris olmış-

lar. Ba‘dehu ceẕbe-i İlāhiyye yetişür. Terk-i tedrīs idüp meşāyiḫden Şeyḫ 

Ḥāmid  ḥażretlerinüñ vaṣfından zā’id menāḳıbın işidüp ḫıdmet-i şerīflerine 

hezārān raġbetle gelüp şeyḫ daḫı meẕkūruñ ḳābiliyyetin görüp cānla sevüp 

terbiyesiyle maḳāmāt-ı ‘āliyeye irişüp eṭvār-ı sülūke ve sübül-i menāzilī-

ne vuḳūf-ı küllī taḥṣīl idüp mertebe-i ‘ayne’l-yaḳīne vāṣıl olur. Pes irşāda 

me’mūr olup mübāşeret iderler. Enfās-ı nefīselerinde te’ẟīr-i ḳavī olmaġın 

ḳavābilden ṣāḥibü’l-isti‘dād olanlar müddet-i sehlde terbiyeleriyle ṭayy-ı 

maḳāmāt eyleyüp ṣāḥib-i keşf ü şuhūd olurlar. [T 20b] Ḥażret-i şeyḫüñ 

kerāmāt-ı ‘ayāniyye vü ma‘neviyyesi fevḳa’l-ḥaddür. ‘Aṣrında kibār-ı meşā-

yiḫden olup ḳuṭbu’l-aḳṭāb daḫı olmışlardur diyü rivāyet iderler. Ḳaṣaba-i 

meẕkūrede fevt olup el’ān merḳad-i münevverleri daḫı anda olup erbāb-ı 

ẕevḳe ve aṣḥāb-ı ‘ışḳ u şevḳe ziyāretgāh imiş.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’l-Ḥaḳḳ ve’l-Vāṣılu ile’l-Ḥayyi’l-muṭlaḳ eş-
Şeyḫül-kāmil ‘Abdu’r-raḥmān el-Erzincānī  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr şeyḫ, Ṣafiyyü’d-dīn-i Erdebīlī ’nüñ ḫulefāsından imişler. Ba‘de-

hu bilād-ı Rūm’a müteveccih olup gelüp Amāsiyye  ḳurbında bir ṭaġ için-

de temekkün itmişler. İttifāḳ bir gün şeyḫüñ eḥibbāsından birḳaç kimesne 

ziyāret ḥükmiyle gelüp ḥużūr-ı şeyḫde mihmān olurlar. Şeyḫ mürīdlere 

ṭa‘ām içün emr itdükde “Aṣlā nesne yoḳdur maṭbaḫda.” diyü cevāb virürler. 

Bu ḥālde şeyḫ ṣavma‘asından çıḳup görür ki birḳaç āhūlar cem‘ olmış ṭurur. 

Şeyḫ bunlara ḫiṭāb ider. Eydür: “Ḳonucaġum geldi. Ḥasbeten li’llāh nef-

süñüz ḳangıñuz fedā idersiz ki ḳonuḳlarum żiyāfet idem.” dirler. Hemān 

içlerinden bir āhū segirdüp gelüp boynın uzadur. Ḳurbān idüp büryān idüp 

ḳonuḳların żiyāfet ider. 

Beyt: ‘Ayn-ı ‘ibretle naẓar ḳıl ādem iseñ eyle fehm

Ne kerāmetler ḳomış durur1 Ḫudā insānda

Neẟr: Mervīdür ki bir gün mürīdleri şeyḫi kemāl mertebe maḥzūn görüp 

infi‘āllerinden su’āl iderler. Buyururlar ki: “Şimdiye dek ṭā’ife-i Erdebīliyye  

kemāl-i taḳvā ve pür-hüner ve ḥüsn-i ‘aḳīde [A 16b] ve temyīz ile muttaṣıf-

lar idiler. El’ān ba‘żısın şeyṭān-ı ṣāḥib-ḫiẕlān ıḍlāl idüp maẓhar-ı ṭard u la‘n 

1 ḳomış durur: ḳomışlardur T
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oldılar. Aña bī-ḥużūrum.” diyü cevāb virürler. Ba‘dehu çoḳ zemān geçmez 

ki ṭā’ife-i meẕkūreden ba‘żı meşāyiḫüñ ḍalāleti ve şeyṭaneti ẓāhir olur. 

Ḳıṭ‘a: Yā İlāhī kemāl-i luṭfuñdan

Ṣaḳla ḳullaruñı ḍalāletden

Ḥāl ehli geçen ola bed-ḥāl

Ne olur pes bu resme ḥāletden [T 21a]

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed  eş-Şehīr Beyne’l-meşāyiḫ bi-Ḳātib-zāde  {Yazıcı-zāde 
Efendi Ḥażreti }

Meẕkūr şeyḫ, Gelibolı ’da sākin olup ṭarīḳatı Şeyḫ Ḥācī Bayram ’dan 

aḫẕ itmişlerdür. Ḫalā’iḳdan munḳaṭı‘, ḫāṭırı müctemi‘, lisān-ı Türkī’de bir 

kitāb naẓm idüp Muḥammediyye  ile nāmīde ḳılmışlardur. Seyyid-i ‘ālemüñ 

menāḳıbın ve evṣāf-ı1 laṭīfin derc itdükden ṣoñra devr-i Ādem’den berü 

veḳāi‘yi taḥrīr idüp ma‘ārif-i ṣūfiyyeden bī-nihāye nefā’is yazmışlardur ve 

Şeyḫ-i Ekber ’üñ Füṣūṣ ’ına ‘ale’l-icmāl cā-be-cā şerḥ yazup müşkilātına mü-

te‘arrıż olmamışlar. 

{Aḥmed-i Bī-cān Ḥażreti }2 Envārü’l-‘āşıḳīn  ṣāḥibi Aḥmed-i Bī-cān  

bunlaruñ birāderleridür. Meẕkūr kitābda ma‘ārif-i ẕevḳiyyeden çoḳ fevā’id 

yazmışlardur. Gelibolı ’da Yazıcı Oġulları  dimekle meşhūrlardur. İkisinüñ 

daḫı maḳāmātı kitāblarından ma‘lūmdur. 

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ bi-Şeyḫī  
-Ḳuddise Sirruhu- {Mevlānā Şeyḫī Çelebi }

Meẕkūr şeyḫ, bilād-ı Germiyān ’dan olup ‘unfuvān-ı cüvānīde Mevlānā 

Aḥmedī ’den telemmüẕ idüp ba‘dehu ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl idüp taḥṣīl 

üzre iken ṣūfiyye semtine rāġıb olup meşāyiḫden el-Ḥācc Bayram  ḫıdme-

tine ilticā idüp anlardan aḫẕ-ı ṭarīḳat iderler. Ba‘dehu Kütāhiyye  nām şehr 

ḳurbında mütemekkin olup el’ān ḳabr-i müteberrikleri daḫı anda imiş. 

Meẕkūr şeyḫüñ naẓma ḳudreti olup lākin ṭarz-ı meẟnevīde mahāretleri zā’i-

dü’l-vaṣf olup naẓm itdükleri Ḫusrev ü Şīrīn ’den ma‘lūmdur. Bundan evvel 

1 ve evṣāf: vaṣṣāf T

2 Başlık T ve A’da derkenârdadır.
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Aḥmedī  İskender-nāme  ki naẓm itmiş idi, Ḫusrev ü Şīrīn  ẓuhūr idicek aṣlā 

iltifāt olınmaz olur. Ḥattā ba‘żı erbāb-ı naẓm Aḥmedī ’ye “Bu kitāb naẓmın-

da bu miḳdār zaḥmet ki çekildi, bundan ise bir pākçe ḳaṣīde daḫı yeg idi.” 

dirler. Aḥmedī  bu sözden [T 21b] münfa‘il olup ḫāṭırasın gice Şeyḫī ’ye 

naḳl ider. Ol gice Aḥmedī  nāmına bir laṭīf ḳaṣīde peydā ider ve Aḥmedī ’ye 

[A 17a] virür ve eydür ki: “Ol size ṭa‘n iden eşḫāṣa murād ḳaṣīde ise ḳaṣī-

deñüz aluñ diñ.” Pes Aḥmedī  ḳaṣīdeyi alup yārān mā-beynine iletüp “Be-

nümdür, bu gice didüm ‘ucāle-i leyldür.” diyicek nuḥsendler alup ḳaṣīdeyi 

mülāḥaẓa iderler ve eydürler ki: “Ne diyelüm? Ammā şu ḳadar var ki eger 

bu ḳaṣīde sizüñ ise, İskender-nāme  sizüñ degüldür ve eger İskender-nāme  
sizün ise, bu ḳāṣīde sizün degüldür!..” Şeyḫī’nüñ mübārek gözleri ma‘lūl 

olup sebel-i dīdeden sebīlin görmekde ‘āciz imişler. Pes ‘alīlü’l-‘ayn olanlara 

teraḥḥumen bir kuḥl peydā idüp ṣatup ṣarf-ı ma‘āş idermiş. Bir gün bir rūz-

gār-dīde ve miḥnet-keşīde şeyḫden iki aḳçe kuḥl alur ve şeyḫüñ gözlerini 

ma‘lūl görür. Eydür ki: “Baña bir aḳçeliḳ kuḥl kifāyet ider ve ol bir aḳçeliḳ 

sizüñ olsun. Gözleriñüze ‘ilāc idesiz.” dir. Ol şaḫṣuñ bu laṭīfesinden şeyḫ 

tamām ḥaẓ idüp yārān ile muṣāḥabetde muṭāyebe ṭarīḳıyla ẕikr iderler imiş. 

Ḳıṭ‘a: Luṭf ḳıl her söze dehān açma

Ḫūbdur söz velī deminde gerek

Ġayrıyı ḳo özüñe nāẓır ol

Her kişi kendü ‘āleminde gerek

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh Ṭapduḳ Emre  
-Ḳuddise Sirrihu-

Meẕkūr, Ṣaḳarya  nām nehr ḳurbında bir köyde vücūda gelmişdür. Nās-

dan mu‘tezil, tekmīl-i nefse müştaġil, ṣāḥib-i keşf ü kerāmāt kimesne imiş-

ler.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Yūnus Emre  
-Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, Şeyḫ Ṭapduḳ Emre  aṣḥābından olup dā’imā maṭbaḫ-ı şeyḫe 

hīme-keş imişler. Müddet-i medīd ve emedd-i ba‘īd meẕkūr ḫıdmetde olup 

dā’imā eşcāruñ ṭoġrusın kesüp getürüp yıġarmış. Bir egri aġac getürmek 
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vāḳi‘ olmamışdur [T 22a] diyü rivāyet iderler. Ba‘żı muṣāḥabetde “Ṭoġ-

rusın diyelüm, buraya egri ṣıġmaz.” diyü buyururlar imiş. Meẕkūr, ṣāhib-i 

vecd ü ḥāl, dā’imā maḳāli Rabbānī-me’ālden ḫālī olmayup öz ḥāline münā-

sib ve ‘ışḳına ve sırrına muvāfıḳ ve kerāmāt-ı ‘āliye-i ṣūfiyyeye muṭābıḳ 

eş‘ār-ı belāġat-şi‘ārdan Türkī lisān üzre manẓūmātı çoḳ vāḳi‘ olmışdur. Ni-

tekim şāyi‘dür. 
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ṬABAḲA-İ RĀBİ‘A 

ŞĀH-I ṢĀḤİB-MEHĀBET PĀDİŞĀH-I ẔĪ-ŞEVKET 
ŞEHRİYĀR-I FERĪDŪN-FER KĀMKĀR-I BERḲ-

SEYR ES-SULṬĀN İBN ES-SULṬĀN [A 17b] SULṬĀN 
BĀYEZĪD ILDIRIM ḪĀN  ’ALEYHİ’R-RAḤMETU VE’R-

RIḌVĀN ḤAŻRETLERİ

Tārīḫ-i hicretüñ yedi yüz ṭoḳsan birinci güninde Ramaẓān-ı Şerīf ’üñ 

dördünci güni salṭanat u ḫilāfet taḫtına cülūs-ı hümāyūn buyurduḳları ‘aṣr-

da vāḳi‘ ‘ulemā vü fużalā beyānındadur.

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti fī-Zemānihi el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-
Fāżılü’l-kāmil Ebu’l-Feżā’il ve’l-Kemālāt Kāşifu Cemī‘i’l-Müşkilāt 
el-Mevlā Aḥmed bin Ḥamza bin Muḥammed  eş-Şehīr bi’l-Fenārī  
‘Aleyhi Raḥmetu’llāhi’l-Meliki’l-Bārī {Mevlānā Fenārī Aḥmedī } 
{Fenārī}

Müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh “Fenārī ” ile mülaḳḳab olmalarına se-

beb beyān itmişler; ba‘żılar buyurmışlar ki meẕkūrda ġınā kemālde olup 

lākin yine kemāl-i ictināb u perhīze binā’en kefāfları kedd-i yedlerinden 

olup fenār ṣan‘atın işler imiş ve ba‘żılar Fenār  nām ḳaryeden ẓuhūr itmişler, 

cihet-i tesmiye oldur dimişler. Meẕkūr, fażl u ‘irfānda ‘ālī-şān olup aḳrān 

u emẟālden imtiyāz degül belki ‘aṣrlarında bī-naẓīr imişler. Mevālīden 

Muḥyi’d-dīn el-Kāfiyeci  bunlaruñ vaṣfında ol ḳadar mübālaġa itmişlerdür 

ki istimā‘ iden müteḥayyir olur. Keẕālik fużalā-yı ‘Arab’dan Süyūṭī  ve İbn 

Ḥacer , Fenārī  içün “Fünūn-ı ‘Arabiyyet’de ve ma‘ānīde ve bedī‘ ü beyān-

da bedī‘ü’z-zemān olup ‘ulūm-ı sā’irede keẕālik mahāretleri [T 22b] zā’i-

dü’l-vaṣfdur.” diyü şehādet itmişler. Vilāyet-i ‘Acem’de daḫı fażīlet-i tāmme 

ile meşhūr olup ḥattā Monlā Cāmī  ḥażretleri ba‘żı risālelerinde mevla’l-‘al-

lāme diyü tavṣīf itmişlerdür. Yedi yüz elli birinde vücūda gelüp ‘Alī el-Es-

ved ’den aḫẕ-ı ‘ulūm idüp ve Şeyḫ Cemālü’d-dīn ’den daḫı taḥṣīl-i küllī idüp 

ba‘dehu fużalā-yı ‘Arab’dan Şeyḫ Ekmel ’den tekmīl-i fünūn idüp ba‘dehu 

bilād-ı Rūm’a gelüp Sulṭān-ı Ġāzī mevlānānuñ kemāl-i fażlın ma‘lūm idü-

nüp ḥaḳḳında envā‘-ı ri‘āyet ve eṣnāf-ı ḥimāyet mebẕūl buyurup ve ted-

bīr-i umūr-ı cemāhīr-i re‘āyāda re’y-i ẟāḳıb-ı ṣāḥibleri olmaġın mertebe-i 
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vezāretde cümle-i meṣāliḥ eger salṭanata müte‘alliḳdür ve eger meṣāliḥ-i 

müslimīndür ve mühimmāt-ı re‘āyādur dā’imā bunlarla meşveretden ḫālī 

olmayup bunlaruñ re’yi lāḥiḳ olmadın maṣlaḥat görülmez imiş. Ba‘dehu 

iẕn-i sulṭān-ı kāmrān ile Ḥaremeyn-i Şerīfeyn ziyāretine müteveccih olur-

lar. Vilāyet-i ‘Arab’a dāḫil olduḳlarında mevālī-i [A 18a] ‘Arab ile muṣāḥa-

bet idüp mübāḥaẟe-i ‘ilmiyye eyleyüp fużalā-yı ‘Arab fażīlet-i tāmmesine 

şehādet itmişler. Pes meẕkūr, cümle-i memālik-i Rūm u ‘Arab u ‘Acem’de 

fażīlet-i tāmme ile meşhūr olur ve devlet-i şehriyār-ı ẕevi’l-iḳtidārda ol deñ-

lü mālik-i ni‘met ve ṣāḥib-i ẟervet imişler ki ḥacca müteveccih olduḳlarında 

esb ü esterden ve evānī-i sīm ü zerden ve esbāb-ı mu‘teberden ḫādim ü 

çākerden mā-‘adā yüz elli biñ dīnār-ı kāmilü’l-‘ayār getürmişler. Pes kemāl-i 

vüs‘atle ve nihāyet-i ḳudret ü miknet ile ḥac idüp laṭīf ṭavāflar ve ṣafāyla 

sa‘ylar idüp ve maḳdem-i şerīfleri ile Ḳuds -i Şerīf ’i müşerref idüp enbiyā vü 

evliyā ziyāretin idüp taḥṣīl-i rūḥāniyyet iderler. 

Beyt: د כ  ل ا  ّ اب روزه و 
د1 אرت כ ه  را ز כ אك  כ 

Neẟr: Ba‘dehu tekrār Ḳāhiriyye ’ye vāṣıl olduḳlarında yine laṭīf [T 23a] 
cem‘iyyetler ve ra‘nā muṣāḥabetler iderler. Mevālī-i ‘Arab mevlānāya küllī 

ri‘āyetler idüp ḫıdmet-i şerīflerine teveccüh-i tām ile müteveccih olurlar. 

Birḳaç gün Ḳāhire ’de olup yine mekānlarına ‘azīmet idüp gelüp vāṣıl olur-

lar. Sekiz yüz otuz üçinci senesinde Anṭakıyye  yolından ḥacc-ı tekrār idüp 

ḥacdan dönüp gelüp vaṭanlarına dāḫil ve aḳrabāya vāṣıl olup çoḳ geçmeyüp 

şehr-i Receb’de raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl olurlar. Meẕkūr Ḥaẓret-i Mollā 

Fenārī  ‘aṣrında henūz Ḳosṭanṭıniyye  ve bilād-ı ‘Arab muḫālif yedinde ol-

maġın dergāh-ı a‘lā ve ecell-i manṣıb u ḳażā Burusa  olup pes müşārün ileyh 

cümleten memālik-i ‘Oẟmāniyye’ye müftī olup Burusa  ḳażāsın Manastır 

Medresesi ’yle bu üç manṣıbı bir uġurdan mādām ki ḳayd-ı ḥayātda imiş-

ler mutaṣarrıf imişler. Sulṭān-ı ẕī-himmet ve ḫāḳān-ı ṣāḥib-şevket eyyām-ı 

sa‘ādetlerinde ol mertebe mu‘azzez ve mükerrem imişler ki ḳaçan eyyām-ı 

cum‘a olup cāmi‘e gitseler ta‘ẓīmen ve tekrīmen öñine düşüp alup gitmek 

içün a‘yān-ı devlet ve erkān-ı ḥażret şöyle cem‘ olurlarmış ki sa‘ādet-ḫānele-

rinden bāb-ı cāmi‘e varınca esvāḳ a‘yān ile ṭolu ve ekābir ile ṭobṭolu olurmış. 

1 “Aşk meyhanesinin toprağını ziyaret eden kişinin orucu ve haccı kabul olur.”



241Mecma‘u’l-Eşrâf

Ġāşiyedār ve ḫıdmetkār ḫod iḥṣādan bīrūn imiş. Pādşāh ḥażretlerinüñ il-

tifāt-ı tāmmesinden [A 18b] ber-mūcib-i en-nāsu ‘alā-dīni mulūkihim1 

āstāneleri maṭāf-ı a‘yān-ı ẕevi’l-iḳtidār ve merci‘-i ahālī-i rūzgār olup hefte-

de birer def‘a vüzerā-yı ṣāḥibü’s-ṣadr ve celīlü’l-ḳadr olanlar ziyāretin idüp 

mübārek elin öpüp du‘āsın alurlar imiş. Mevālīnüñ ḫod ekẟeri telāmīẕinden 

olup menāṣıb-ı ‘ālī-mutaṣarrıfları fużalā vü ‘ulemā rikābında ḫıdmet itmegi 

cānlarına minnet bilürler imiş. Mevālīden Ḫaṭīb-zāde  bunlaruñ bu rif‘atına 

ve ‘izz-i ḥużūr-ı sulṭānda bu deñlü raġbetine fevḳa’l-ḥad ḥased idüp bir 

gün pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerine eẟnā-yı kelāmda dimişler [T 23b] ki: 

“Mevlānā Fenārī ’nüñ ecell-i mü’ellefātı ve ekmel-i muṣannefātı Bedāyi‘ ’dür. 

Ben anı ednā mütāla‘a ile tezyīfe māliküm. Yine anuñ her nesnesi āmāde, 

māl u menāṣıbı bizden ziyāde, ri‘āyeti ḫod fevḳa’l-‘āde sebebi ne idügi bilin-

medi.” diyü kelimāt itmiş. Pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretleri Fenārī’nüñ ‘ulü-

vv-ı şānın ve merātib-i fażlda ‘unvānın ve bi’l-cümle ‘aṣrında vaḥīd ü ferīd 

olduġun iẕ‘ān buyurup ve her ne deñlü ri‘āyet olınursa ẕātınuñ taḥammülin 

ve istiḥḳāḳın ma‘lūm idindükleri eclden ve Ḫaṭīb-zāde bāb-ı ḥasedde bī-iḥ-

tiyār olduḳları daḫı ‘ilm-i ‘ālem-ārālarına maḫfī olmamaġın cevābda sükūt 

itmişler. 

[Mıṣrā‘]: 2 א دو אن  د  כ  
Neẟr: Monlā Fenārī  bu ḳadar ḳudret ile ve sulṭān-ı devrāndan bu deñlü 

iltifātla ki fī-zemāninā ba‘żı ma‘ārif-i cüz’iyyeye mālik şaḫṣa ḳīl-i sulṭāndan 

bi-vāsıṭin cüz’ī iltifāt olınsa dünyāya ṣıġmaz ve ḫārice çıḳsa bir selām vire-

cek kimesne bulmaz olur. Mevlānā Fenārī  aṣlā taġyīr-i vaż‘ itmeyüp şānı 

rif‘at bulduḳça tevāżu‘ı ziyāde olup dā’imā ‘imāme-i ṣaġīre ve ẟiyāb-ı ḥaḳīre 

geyüp ve ṭa‘ām ü şarāb cinsinde daḫı dervīşāne vaż‘ üzre geçinüp me’kel 

ü melābis cümleten faḳīrāne imiş. Aṣlın ṣorduḳlarında “Benüm ṭa‘ām ve 

libāsum belki cümle-i levāzımum kedd-i yedüme maḳṣūddur. Ancaḳ bu 

miḳdāra kifāyet ider.” Aġleb-i evḳāt ḳazzāzlıḳ işlerler imiş. Ḥāṣılı dünyā 

vü ‘uḳbā riyāsetin cāmi‘ vücūd-ı şerīf imişler. ‘Ulūma kemāl-i iştiġāllerinde 

uṣūl-i fıḳha müte‘alliḳ kitāb-ı müsteṭāb [A 19a] te’līf idüp meẕkūr kitā-

buñ itmāmına otuz yıl kūşiş idüp Bedāyi‘  ile nāmīde ḳılup mesā’il-i uṣūl 

1 “İnsanlar meliklerin dini üzerinedir.”

2 “Dost merhametli olursa düşman ne yapar/yapabilir!”
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ü fürū‘ -ki fehm-ı muḥīt ile iḫāṭa olınur degüldür- meẕkūr fenne müte‘al-

liḳ ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳdan ma‘lūm degüldür ki bir mes’ele ḫāric ḳalup derc 

itmemiş olalar. ‘Aceb kitāb-ı laṭīfdür. [T 24a] Lākin nā-yābdur ve sūre-i 

Fātiḥa’yı belāġat u feṣāḥat üzre ḫūb tefsīr itmişlerdür ve bir risāle-i laṭīfe ve 

maḳāle-i münīfe te’līf idüp fünūn-ı mühimmeden mi’e-i kāmileye irişür 

fennüñ aṣlın ve mevżū‘ın beyān idüp yine her fenne müte‘alliḳ ḥaḳā’iḳ u 

daḳā’iḳ ne ise münāsebetle beyān itmişler ve ‘ulemā-yı selef ü ḫalef ki her 

biri birer fenne nisbet-i ḫāṣ ile iḫtiṣās idüp iẓhār-ı mahāret idüp taḥrīrāt u 

ta‘līḳāt ki itmişlerdür. Her birine ġayr-ı mücāb i‘tirāżāt-ı ḳaviyye ve īrādāt-ı 

‘acībe yazmışlardur ki istiḫrāc ve iẕ‘ānında ‘uḳūl-i fuḥūl müteḥayyirdür. 

Risāle-i meẕkūreye Enmūẕecü’l-‘ulūm  ile tesmiye ḳılmışlardur. Bu risālenüñ 

te’līfinde bu miḳdār ṣarf-ı maḳdūrla oġulları Meḥemmed Şāh  ḥıfẓ idüp 

müstefīd olmaların murād idinmişler. iḳātden mervīdür ki on ḳıṭ‘a naẓm 

itmişler ki her bir ḳıṭ‘a fünūndan bir fenne müte‘alliḳ imiş ve ol fennüñ 

ismüñ ḳıṭ‘ada ta‘miye idüp mu‘ammā ṭarīḳıyla īmā itmişler ve ‘aṣrında vāḳi‘ 

olan ‘ulemāyı imtiḥānen göndermişler ki müṭāla‘a ideler. Pes risāle bunlara 

vāṣıl olup ‘ulemādan herkes cell-i himmetin ve küllī ḳudretin ṣarf idüp niçe 

gün müṭāla‘alar ve mülāḥaẓalar iderler. Murād idindükleri fennüñ ismin 

istiḫrāc degül belki birisi bu fülān fendür diyü ta‘yīne daḫı mālik olma-

mış. Bu ḳanda ḳaldı ki maḫfī müşkilātın bilüp, bulup āsān ideler. Ma‘a-

hāẕā risāle-i meẕkūrenüñ dībācesindeون א  ّ م  א  1 diyü buyurmış-

lar. Risāle-i meẕkūreyi maḫdūmları Meḥemmed Şāh  Çelebi şerḥ idüp ve 

esāmī-i fünūnı ta‘yīn eyleyüp elfāẕāt-ı maḳṣūdenüñ mermūzātın ‘iyān ve 

müşkilātın [A 19b] āsān itmişler. Bu ḫāk-i ḥaḳīr ve müstemend-i faḳīr sene 

iḥdā ve sittīn ve tis‘a mi’ede İstanbul’da [T 24b] taḥṣīl üzre iken mevālīde 

olup ders-i aṣlī iñen ḳırā’at olınmayup aġleb-i evḳātımuz fünūn-ı cüz’iyye-

ye maṣrūf olup Helākī ’den Mihr ü Müşterī  -ki Muḥammed ‘Aṣṣār-ı Tebrīzī  

naẓm itmişdür- bi’t-tamām ḳırā’at idüp bundan evvel Rūm illerinde olup 

fenn-i mu‘ammāyla āşnālıḳ murād idinüp merḥūm Mu‘ammāyī ’ye uġra-

yup mu‘āmmādan çoḳluḳ nesne görilüp iḥāṭa olınmış idi. Mu‘ammāyī -i 

merḥūmda risāle-i meẕkūre olup bu ḥaḳīri imtiḥānen risāleyi çıḳarup “Ben 

naẓm itdüm, benümdür.” didiler. Henūz bu ḥaḳīr daḫı risālenüñ aṣlını 

1 “Gördüklerinizden oluşturulmuş bir günlük karalamadır.”
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bilmez idüm. Anlaruñ i‘tiḳād idüp istiḫrācına beẕl-i maḳdūr idüp kemāl-i 

ṣu‘ūbetinden müteḥayyir olup hele nice eyyām iḳdām-ı tām idüp üç fennüñ 

ismini ta‘yīn eyledüm. Meger Mu‘ammāyī ’de şerḥi daḫı var imiş. İkisinüñ 

istiḫrācında iṣābet üzre olup birinde ḫaṭā itmişüm. Risāle fi’l-vāḳi‘ Mu‘am-

māyī ’nüñ bilüp istiḫrācında bu deñlü ḫarc ki vāḳi‘ olmışdur, ancaḳ Ḫudā 

bilür, merḥūm Mu‘ammāyī  bu ḥaḳīrde olan ıżṭırāba ‘ālim olup ba‘dehu 

istiḥsānlar idüp ḳażiyyenüñ aṣlın beyān itdiler. Ve yine mīzānda vāḳi‘ Risā-
le-i Eẟīriyye ’yi laṭīf şerḥ idüp ebkār-ı efkārında leṭā’if-i bī-şümār taḥrīr idüp 

ḫuṭbesinde buyurmışlar ki “Meẕkūr şerḥe aḳṣār-ı eyyāmuñ ṣabāḥında şürū‘ 

idüp şām irişmezden iḫtitām müyesser oldı.” Ve metn-i Sirāciyye-i Ferā’iże ’yi 

rūşen şerḥ idüp envār-ı ma‘ānī ile münevver ḳılmışlardur. Bunlaruñ vālidi 

Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn el-Ḳonevī  telāmīẕinden olup mü’ellefātında Miftāḥü’l-
ġayb  nām kitābı bi’t-tamām ḥażret-i şeyḫden ḳırā’at idüp dönüp maḫdūm-

ları Fenārī ’ye tefhīm-i tāmmı, mūceb-i ta‘līm ile oḳudurlar. Ba‘dehu Fenārī  

ḥażretleri Miftāḥü’l-ġayb  ki ḳırā’atıyla mevlānāya ġaybiyyāt, ‘ayniyyāt meẟā-

besinde olmış idi, şerḥ taḥrīr eyleyüp [T 25a] aẕān-ı iẕ‘ān işitmedük eẕhān 

derkinde ‘āciz daḳā’iḳ derc itmişler ve icrā-yı aḥkām-ı Seyyidü’l-enām’da ol 

mertebe imişler ki ta‘bīre gelmez. Meẟelā bir gün pādşāh ḥażretleri [A 20a] 
mevlānā maḥżarında bir ḳażiyyeye şehādet iderler. Şehādetlerin1 ḳabūl it-

memiş. Sebebinden su’āl olınduḳda “Tārik-i cemā‘atsiz devletlü pādşāhum. 

Benüm ma‘lūmumdur.” dimişler. Pes pādşāh-ı sa‘ādet-destgāh ḥażretleri 

hemān ol ān cāmi‘ bināsına fermān iderler ve ol cāmi‘üñ bir gūşesin kendü-

ler içün ta‘yīn idüp artuḳ terk-i cemā‘at itmemişler. 

Ḳıṭ‘a:  Ḥākim oldur efendi ḳāżī hem

Ḥaḳḳı yirinde eyleye icrā

Ol durur pādşāh-ı ‘ādil hem

Eylemeye muḫālefet aṣlā

Niçe biñ raḥmet ol şehenşāha

Bir sözin iki itmemiş ḳaṭ‘ā

Ṣad selām olsun ol Ḫudāvend’e

Ravvaḥa’llāhu rūḥahu ebedā2

1 şehādetlerin: şahādīlerin T

2 “Allah, rûhuna ebedî rahmet etsin.”
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Neẟr: Ba‘dehu Mollā1 Fenārī  ile sulṭān-ı kām-yāb mā-beyninde şeker-āb 

vāḳi‘ olup şīr ü şeker gibi āmīzişde iken nev‘an bürūdet düşer. Pes cümle-i 

menāṣıbın terk idüp Ḳaraman  vilāyetine intiḳāl iderler. Sulṭān-ı vilāyet-i 

Ḳaraman , mollānuñ ḳudūmından ḥaẓẓ-ı firāvān idüp yevmiyye kendülere 

biñ aḳçe ve ṭalebesine beşer yüz aḳçe iderler ve bundan mā-‘adā iḥsān-ı 

firāvān idüp ri‘āyetler eylerler. Mevālīden Ya‘ḳūb el-Aṣfer  ve Ya‘ḳūb el-Esved  

Ḳaramanlılar olup mollādan şirketle oḳurlar. Mollā ḥażretleri bu iki monlā-

nuñ kendülerden telemmüẕ itdügünden leẕẕet alup ba‘żı eḥibbāya “Ya‘ḳū-

beyn bizden oḳudılar.” diyü naḳl idüp iẓhār-ı mübāhāt iderler imiş. Ba‘de 

zemānin sulṭān-ı kāmrān ḥażretleri mevlānā vilāyetin ḳoyup gitdügine ḥaẓ 

itmeyüp nādim olup Ḳaraman  ḥākimine mektūb [T 25b] gönderüp mev-

lānānuñ yine gönderilmesin iltimās idüp ilḥāḥ iderler. Monlāya daḫı müs-

taḳillen du‘ā-nāme gönderüp mā-beynlerinde bu deñlü ḥuḳūḳ-ı ẟābite cüz’ī 

nesne ile fā’iḳa olmaḳ münāsib degüldür dirler. Mektūb Ḳaraman  sulṭānına 

vāṣıl olıcaḳ yine mollā2 ḥażretlerin dürlü ri‘āyetler ile Rūm’a gönderürler. 

Geldüklerinde yine muḳaddemā mutaṣarrıf olduḳları cümle-i menāṣıbın 

ma‘a-ziyādetin teveccüh buyurup me’mūlinden ziyāde ve fevḳa’l-‘āde ri‘ā-

yetler iderler. Mevlānānuñ ṣūfiyye ṭarīḳına daḫı duḫūli olup meşāyiḫ-i 

kirāmdan el-Ḥācc Bayram ’dan aḫẕ-ı ṭarīḳ itmişler. Menḳūldür ki ṭalebe 

[A 20b] zümresinden muḥaṣṣılīn mevlānā zemānına gelince heftede yevm-i 

cum‘a ve yevmü’s-sülāẟāyı ta‘ṭīl iderler imiş. Zemānında Sa‘dü’d-dīn ’üñ 

mü’ellefātı şāyi‘ olup şöhret ṭutup ḳırā’atına ṭālib olurlar. Lākin muṣan-

nefātı henūz nā-yāb olup bey‘ ü şirā ṭarīḳıyla bulınmayup kitābete muḥtāc 

olur. Vaḳtde müżāyaḳa olmaġın mollā ḥażretleri emriyle yevmü’l-iẟneyni 

daḫı ta‘ṭīl iderler. Fī-zemāninā mü’ellefāt u muṣannefāt bī-ḥad olup ġāli-

bā aġleb-i evḳāt ve eyyām-ı ta‘ṭīl ḥükminde olduġına sebeb budur. Mollā 

ḥażretleri ma‘ārif-i ṣūfiyyede daḫı vāṣıl-ı maḳāmāt-ı ‘āliye olup ‘ālim-i ‘ilm-i 

Rabbānī ve vāḳıf-ı esrār-ı Ṣamedānī olup vāṣılīnden olmışlardur. Mervīdür 

ki ol tārīḫde vezīr-i a‘ẓam ‘İvaż Paşa ’nuñ mollā ḥażretine ‘adāvet-i nihā-

yetleri eksük olmayup eyle olsa monlāya şeyḫūḫet ‘ārıż olmaġın mübārek 

1 Mollā: Monlā T

2 mollā: monlā T
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gözlerinüñ nūrına nev‘an ża‘f u fütūr ṭārī olup ḥattā şu mertebeye mü’eddī 

olur ki ġalebe-i sebelden tedārük-i sebīl itmez olurlar. Bu ḥāl ‘İvaż Paşa ’nuñ 

mesmū‘ı olduḳda eydürler ki: [T 26a] “Hele gözleri görmez olmış. Ölümi 

daḫı yaḳındur. Ölse hemān namāzın ḳılsaḳ.” dirler.1 Pes bu ḫaber monlā 

ḥażretine irer. Buyururlar ki: “Ol bir bāṭıl-ı cāhildür. Meyyit namāzın bil-

mez ve şerā’iṭin añlamaz. İnşāallāhu’l-aliyyü’l-a‘lā ümīd-vārum, baña şifā 

vire ve anuñ göñli gibi gözi daḫı kör olup ba‘dehu yiri gūr ola ve namā-

zın ben ḳılam.” Bu sözden ṣoñra Semī‘ ü Baṣīr, monlānuñ baṣarına nūr ve 

göñline sürūr virüp Pādşāh-ı ‘ādil ‘ayn-ı ‘İvaż ’a mīl çeküp itdüginüñ ‘ivażın 

bulup ba‘dehu vefāt iderler.2 Mollā ḥażretleri namāzına ḥāżır olurlar. Mon-

lānuñ a‘mālıġına sebeb beyān iderler ki ‘ulemānuñ lüḥūmını ki yir yimez 

bir ḫaber vardur. Pes monlā ḫaberüñ ṣıdḳa kiẕbe iḥtimālinden bu māddede 

şübhe idüp dā’imā ḫāṭıra olurmış. Pes berāy-ı def‘-i ḫāṭıra üstādı olan ‘Alī 

el-Esved  ki fevt olalı bir niçe müddet olmış idi. Anuñ maḳberesin açdırur ki 

naẓar ide. Pes maḳbere açılup naẓarları müte‘alliḳ olduḳda çaḳ evvelki gibi 

ter ü tāze müşāhede iderler. Egerçi [A 21a] niçe müddet mürūr itmişdi. 

Bu ḥāl üzre ġaybdan ḫiṭāb vārid olur ki gözüñle görmeyince taṣdīḳ itme-

düñ. Allāh seni a‘mā eylesün. Bunuñ üzre zemān geçmeyüp a‘mā olmış ve 

bi’l-cümle Mollā Fenārī  müfredāt-ı dünyādan selīmü’l-ḳalb, ḥalīmü’n-nefs, 

kerīmü’ş-şān, melīḥü’l-beyān ṣaḥib-‘iz ü vaḳār, fi’l-leyl ve’n-nehār meşġūl-i 

evrād u eẕkār, mā-melekin fuḳarāya ve ḫayrāta ṣārif olup Burusa ’da medrese 

ve cāmi‘ binā idüp kendüler daḫı anda medfūn imişler. Fevt olduḳlarında 

sā’ir-i māldan mā-‘adā on biñ mücelled kitābı ḳalmış. Ammā kendülerinüñ 

meyli ‘ale’d-devām riyāżāt u ‘ibādāta ve Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a münācāta olup 

himmeti çeşminde sīm ü zer merātib-i [T 26b] seng ü mederde imiş. 

Ḳıṭ‘a:  Ẕī-sa‘ādet şol ehl-i ‘ilme k’ola

Dā’imā ‘ilmi ile ol ‘āmil

Çeşmini ṣarf ide ‘alā’iḳdan

Raḥmetu’llāh ber-çünīn fāżıl

1 dirler: dir A

2 vefāt iderler: fevt olup A
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Ebu’l-fażl ve’l-Feżā’il Ḥāfıẓü’d-dīn Muḥammed bin Muḥammed el-
Kerderī  {Ḥāfızü’d-dīn Ṣāḥib-i Fetāvā-yı Bezzāzī } {Bezzāzī }

Meẕkūr, beyne’l-‘ulemā “Bezzāzī ” ile meşhūrlardur. Fürū‘a müte‘alliḳ 

Fetāvā-yı Bezzāzī  bunlaruñdur. Uṣūl ü fürū‘da bī-naẓīr-i dehr olmaġın 

meẕkūr kitābında ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳdan ol ḳadar nefā’is cem‘ eylemişdür ki 

‘uḳalā müteḥayyir olur ve kendülerüñ taṣarrufāt-ı ḥāṣṣalarına nihāyet olma-

yup mecmū‘an kitābında derc idüp ve mesā’il-i ġarībeden ‘uḳalā ḥallinde 

‘āciz leṭā’if-i bī-şümār īrād itmişdür ki selef ü ḫalefden kimesne mālik olma-

mışdur ve ẕikr olınan kitābuñ taḥrīrinde ve üslūb-ı mütāla‘asında taṣarruf-ı 

ḫāṣ ḳaṣd idüp anuñ üzerine yazmışdur. Bir kitāb daḫı te’līf idüp İmām-ı 

A‘ẓam  ḥażretlerinüñ menāḳıbın anda ẕikr itmişdür. Meṭālib-i ‘āliyeyi müş-

temil zībā nüsḫadur. Aṣl-ı cāmi‘-i menāḳıb “Meẕkūr kitābı müṭāla‘a itdüm. 

Küllī-i fevā’id ‘ā’id oldı. Nüsḫa-i cāmi‘adur. Cidden insāna ve aṣḥāb-ı iẕ‘āna 

nāfi‘dür.” diyü buyurmışlar. Meẕkūr, Rūm’a geldükde Monlā Fenārī ’nüñ 

iştihārları zemānı olup pes cem‘ olup niçe eyyām u leyāl muṣāḥabete iştiġāl 

iderler. İkisi de ehl-i Ḥaḳḳ ve muṣannif kimesne olmaġın Monlā Fenārī, 

Bezzāzī  ḥażretleri kendülere fürū‘ u uṣūlde ġalebe itdügüne muḳir olup 

ve Mevlānā Bezzāzī , Fenārī  ḥażretleri ‘ulūm-ı ‘aḳliyyede kendülere ġālib 

[A 21b] olduġına mu‘terif olur. Bezzāzī  sekiz yüz yigirmi sekizi Ramażān’ı-

nuñ evāsıṭında vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olurlar. Mollā Fenārī ’nüñ fevti bunlaruñ fev-

tinden beş yıl ṣoñunda otuz üçinde vāḳi‘ olur. 

Ḳıṭ‘a:  Şöyle bil kim kitāb-ı Bezzāzī

Fenn-i fıḳh içre ḫoş mu‘ammādur 

[T 27a] Bunı her kim ki ide istiḫrāc

‘İlm-i fer‘ ile aṣla binādur

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Ṣāḥibü’l-Ḳāmūs Mecdü’d-dīn Ebū Ṭāhir Muḥammed İbn Ya‘ḳūb 
bin Muḥammed eş-Şīrāzī el-Fīrūzābādī  {Mevlānā Mecdü’d-dīn Ebū 
Muḥammed Ṣāḥibü’l-Ḳāmūsi’l-luġa }

Meẕkūr, nisbet-i şerīfin ba‘żılar Tenbīh  nām kitāb mü’ellifi Ebī İsḥāḳ 

eş-Şīrāzī ’ye nisbet iderler. Ba‘żılar ṣaḥābe-i kirāmdan Ebī Bekr eṣ-Ṣıddīḳ  
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neslindendür diyüp cümleten bu ma‘nāyı taṣdīḳ itmişler ve kendüler daḫı 

imżālarında kendülerin eṣ-Ṣıddīḳī diyü tavṣīf iderler imiş. Bilād-ı Rūm’a 

dāḫil olup sulṭān-ı kāmrāna vāṣıl olduḳda nitekim ‘ādetleridür fevḳa’l-ḥad 

ri‘āyetlerine maẓhar olmış. Bundan aḳdem Mīr Timur  daḫı beş bin filo-

ri iḥsān idüp anuñla şarḳ u ġarb seyrānın itmiş. Ol tārīḫde meşhūr olan 

fużalānuñ ekẟerinüñ meclisine yetişüp tekmīl-i ‘ilm ü fażl idüp cümle-i 

‘ulūmda taḥṣīl-i fażl iderler. Eḥādīẟ ü tefāsīrde ḫuṣūṣā ‘ilm-i luġatda bī-

miẟl ü bī-naẓīr imiş. Ḳırḳdan ziyāde mü’ellefi olup zebān-ı Tāzī’de luġat 

te’līf idüp altı cild ider. Ṣoñra telḫīṣ eyleyüp iki cild eyleyüp Ḳāmūsü’l-luġa  
diyü nāmīde ḳılur. Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e daḫı tefsīr taḥrīr idüp Buḫārī ’ye ve 

Meşāriḳ ’e daḫı keẕālik şerḥ yazmışlar. Mevlānāda ḳuvvet-i ḥāfıẓa tavṣīfden 

bīrūn olup mervīdür ki her şeb iki yüz saṭr ḥıfẓ itmeyince ḫˇāb vāḳi‘ olmaz 

imiş. ‘Ulūm-ı ġarībeye ve fünūn-ı ‘acībeye mālik olup ve bi’l-cümle cümle-i 

fünūna ıṭṭılā‘da ve īcād u iḫtirā‘da müfredāt-ı ‘aṣrdan olup yedi yüz yigirmi 

ṭoḳuzında bilād-i Yemen ’den [Zebīd ] nām şehrde vücūda gelüp ḳāżī iken 

sekiz yüz on yedisi Şevvāli’nüñ yigirminci gicesinde fevt olmış. Şeyḫ İs-

mā‘īl-i Cebertī ’nüñ türbesinde defn olınmış. Meẕkūr, şol ahālī-i ma‘rifetüñ 

birisidür ki [T 27b] cümle-i ‘ulūma mālik olduḳdan ṣoñra bir fenne nisbet-i 

ḫāṣ itmişlerdür ki aḳrānı ve emẟāli ol mertebeye irmek müyesser olmamış-

dur. [A 22a] Bunlardan birisi Şeyḫ Sirācü’d-dīn el-Bulḳīnī ’dür ki meẕāhib-i 

Şāfi‘ī’de feḳāhetde bī-naẓīrdür ve biri daḫı Şeyḫ Ẕeynü’d-dīn el-‘Irāḳī ’dür 

ki fenn-i eḥādīẟde tetebbu‘ına ve iẕ‘ānına aḳrānı ḫayrāndur ve biri Şeyḫ 

Sirācü’d-dīn bin el-Mülaḳḳın ’dur ki keẟret-i teṣānīfde fenn-i fıḳh u eḥādīẟ-

de kimesne dā’iresine irmemişdür ve biri daḫı Şemsü’d-dīn el-Fenārī ’dür 

ki ‘ulūm-ı ‘aḳliyyeye ıṭṭılā‘da vaḥīd-i dehr olup miẟli gelmemişdür ve biri 

daḫı Şeyḫ İbn ‘Arefe ’dür ki fıḳh-ı Mālikiyye’ye tamām ḳudretle mālikdür ve 

‘ulūm-ı sā’irede daḫı müteferriddür. Biri daḫı Şeyḫ Mecdü’d-dīn-i Şīrāzī ’dür 

ki ‘ilm-i luġatda yegāne-i ‘aṣrdur. 

Ḳıṭ‘a:  Bunlar anlardur ki taḥṣīl-i ma‘ārif eyleyüp

Her ki maḳṣūd-ı ümemdür yazuban derc itdiler

Rūz u şeb çalışdılar iḥyā-yı dīn-i Ḥaḳḳ içün

Bellerin büküp ṭalebde ‘ömrler ḫarc itdiler
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Meḥemmed Şāh Çelebi İbn el-Mevla’l-‘allāme Şemsü’d-dīn el-
Fenārī 

Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl ve fünūnda kāmil, ẕekī ve baḥḥāẟ, cümle-i ‘ulūmda 

vālidleri neye muṭṭali‘ oldılarsa bi’t-tamām ıṭṭılā‘-ı tām ile muṭṭali‘ olmış-

lardur. Ḳuvvet-i zekāda ḫod vālidlerine ġalebe muḳarrer idi diyü rivāyet 

iderler. On sekiz yaşında iken Burusa ’da Sulṭāniyye  müderrisi olmış. Evvel 

dersinde cümleten Burusa  ‘ulemāsı ve ṭalebeden merātib-i fażla yetişmiş ki-

mesneler ḥāżirūn olup her biri fünūn-ı müteferriḳaya su’āl idüp cümlesine 

aḥsen-i vücūh üzre cevāblar virüp pes cümleten fażīlet-i tāmmesine şehā-

det itmişler. Mevālīden Faḫrü’d-dīn el-‘Acemī  mu‘īdleri imiş. Mervīdür ki 

ṭalebesinden bir fısḳla meşhūr dānişmendi olup ammā eyülerden [T 28a] 
imiş. Bir ġāmıż maḥalde mevlānāyı ilzām eyler. Cevāb virmek ḳaṣd itdükde 

bir miḳdār te’emmül lāzım gelmegin şiddet-i ġayretinden eşedd-i bükā ile 

bükā ider. İttifāḳ vālidleri ol ḥālde gelüp aḥvāle muṭṭali‘ olup buyururlar ki 

“Oġul dirdük fāsıḳ ‘ālim olmaz. Bugün seni ilzām iden fāsıḳ degül mi idi? 

Eger fāsıḳ eger ġayrı kimesneye ḥaḳāret ile naẓaruñ aṣlı yoḳdur ve lā’iḳ daḫı 

degüldür.” diyü buyurmışlar. Meẕkūr, sekiz yüz otuz ṭoḳuzında fevt olmış. 

Ḳıṭ‘a:  [A 22b] Ẕātuñ ile naẓaruñ pāk eyle

İtme kimseye ḥaḳāretle naẓar

Göñliñüñ sırça serāyın pāk it

Ḳo ne cā’iz ki şeh-i baḥrle berr

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżıl el-Mevlā Yūsuf Bālī bin el-
Mevla’l-‘allāme el-Fenārī 

Meẕkūr, ‘ālim-i muḥaḳḳiḳ, fāżıl-ı müdeḳḳiḳ olup ḳarındaşınuñ vefā-

tından ṣoñra olduġı medreseye müderris olup ba‘dehu Burusa’ya ḳāżī olup 

ḳāżī iken sekiz yüz ḳırḳ altısında fevt olurlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘ālim ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥasan 
Paşa İbn el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn el-Esved  {Mevlānā Ḥasan Paşa }

Meẕkūr, evvelā vālidinden ḳırā’at idüp ba‘dehu Şeyḫ Cemālü’d-dīn ’den 

taḥṣīl itmişler ve Mevlānā Fenārī  ile cem‘ olup mervīdür ki bir gün Şeyḫ 
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Cemālü’d-dīn  ṭalebesi ḥücerātına naẓar ider. Mevlānāyı görür ki ittikā idüp 

müṭāla‘a ider ve Fenārī ’ye naẓar ider. Görür ki oturmış iki dizi üzre kitā-

bı öñünde müṭāla‘a ider ve kitābın taḥşiye ider. Evvelkisinüñ ḥaḳḳında 

“Merātib-i fażla yetişmez.” ve Fenārī  içün “Eglenmeyüp taḥṣīl-i fażl ider ve 

‘ilmde ‘aẓīmü’ş-şān kimesne olur.” dirler. Fi’l-vāḳi‘ didükleri gibi olup Mev-

lānā Ḥasan Paşa  Merāḥ ’a şerḥ yazup ve naḥvden [T 28b] Miṣbāḥ ’a İftitāḥ 

nām şerḥi yazarlar. Naẓar olınsa Monlā Fenārī  ile bunlaruñ mā-beyninde 

bevn-i ba‘īd vardur. Maḳām-ı Fenārī a‘lādur. 

Ḳıṭ‘a: Sa‘yüñe göre olursun ādemī

Leyse li’l-insāni illā mā se�ā1

Aç gözüni fevt-i furṣat eyleme

Ġafleti terk eyleyigör dā’imā

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ṣafer Şāh 

Meẕkūr, fażlla meşhūr olup beyne’l-‘ulemā cümle-i ‘ulūma ‘ālim, fenn-i 

feṣāḥatda ve ‘ilm-i belāġatda yed-i ṭūlā ṣāḥibi olup ‘ulūmdan ma‘ḳūl u 

menḳūl ve fürū‘ ü uṣūl mā-beynin cem‘ idüp cümlesinden mertebe-i faż-

la irüp ol ‘aṣruñ fużalāsından olur. Şemsü’d-dīn Fenārī  ‘ulūm-ı ‘aḳliyyeye 

müte‘alliḳ ba‘żı mesā’il-i ‘asīre taḥrīr idüp mevlānāya irsāl idüp cevāb-ı 

su’āl iderler. Mevlānā daḫı cevābların yazup ve ḥīn-i cevābda te’eddüben 

el-me’mūru ma‘ẕūrun2 ile i‘tiẕār iderler ve yazduḳları ecvibenüñ ḫuṭbesinde 

belāġat ḫarc idüp aḥsen-i tertīb ri‘āyet idüp kelāma şöyle niẓām virür ki 

Fenārī  naẓar itdükde żarūrī şevḳ ṭārī olur. Taḥsīnler [A 23a] ve āferīnler 

iderler. 

Ḳıṭ‘a: Her ne yazsañ ṣaḳın edeb bekle

İ‘tirāf it ḳuṣūruña yüri var

El el üstindedür benüm şāhum

İtme maġrūr kendözüñ zinhār

1 Necm sûresi 39. âyetten kısmî iktibas: “İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder.” 

2 “Memur mazurdur.”
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Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati fī-Zemānihi el-‘Ārifu bi’llāh el-
Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Şihābü’d-dīn es-Sivasī  �ümme el-Ayaẟuluġī  
-Ḳuddise Sirruhu1-

Ḥażret-i şeyḫ içün ba‘żılar Sivas ’dandur diyü naḳl itmişler. Mebānī-i 

‘ulūmı ḥadāẟet-i sinninde ḳırā’at idüp ol ‘aṣr ‘ulemāsından eyülerden te-

lemmüẕ idüp cehd-i belīġ ve sa‘y-i bī-dirīġ idüp vücūhla aḳrānından im-

tiyāz ve tefevvuḳ kesb idüp cümle-i fende fażlla meşhūr olurlar. Ba‘dehu 

ṣūfiyye ṭarīḳına sālik olup Şeyḫ Zeynü’d-dīn el-Ḥāfī  ḫulefāsından eş-Şeyḫ 

Muḥammed ’e [T 29a] yetişüp anlardan aḫẕ-ı ṭarīḳ idüp şeyḫle Ayaẟuluġ ’a 

sefer idüp varduḳlarında ümerādan Aydın Beg  anda vālī bulınur. Bunla-

ra ḥadden bīrūn ri‘āyetler idüp mīr-i meẕkūruñ ri‘āyetine binā’en birḳaç 

gün anda olurlar. Eglenmeyüp sekiz yüz seksen yılında fevt olurlar. Bel-

de-i meẕkūrede medfūn olup el’ān mezārları ziyāretgāh imiş. ‘İlme iştiġāli 

ḥālinde Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e laṭīf tefsīr taḥrīr idüp Uyūnü’t-tefāsīr ile nāmīde 

ḳılurlar. El’ān Tefsīr-i Şeyḫ  dimekle meşhūrdur ve Risāle-i Necāt  daḫı bunla-

ruñdur. Meẕkūr risāleye nāẓır olan şeyḫüñ taṣavvufda mahāreti ne mertebe 

idügin ma‘lūm idinür. 

Ḳıṭ‘a: Gel begüm çalış ṭuruş bil nefsüñi

Oḳumaḳdan bil ġaraż irfāndur

Şol ki insāniyyetin fehm itmedi

Fi’l-ḥaḳīḳa bil anı ḥayvāndur

Ve minhum el-‘Ārifu bi’l-Ḥaḳḳ ve’l-Vāṣılu bi’l-Ḥayyi’l-Mutlaḳ eş-
Şeyḫ Ḳuṭbu’d-dīn el-İzniḳī  -Ḳuddise Sirruhu- 

Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, zāhid ü müteverri‘, tevellüdleri belde-i İzniḳ ’de 

olup sinn-i şebāba irdükde ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp cümle-i ‘ulūmda 

merātib-i fażla irüp ḫuṣūṣā ‘ulūm-i şer‘iyyede bī-naẓīr olup fürū‘a müte‘al-

liḳ bir kitāb te’līf eyler. Ma‘lūm degül ki ṣalāta müte‘alliḳ bir2 mes’ele ḫāric 

ḳalmış ola. Ṣalāta müte‘alliḳ mesā’ili cümleten daḫı nice fā’ide-i müfīde 

ile kitābında derc iderler. Mīr Timur  Rūm’a geldükde meẕkūr şeyḫle cem‘ 

olurlar. Şeyḫ naṣīḥaten Timur ’a eydürler ki: “Size ol [A 23b] yegdür ki 

1 Ḳuddise Sirruhu: -T

2 bir: bu T



251Mecma‘u’l-Eşrâf

Ḥaḳḳ Te‘ālā’nuñ1 ḳulcaġuzların ḳatl itmekden ferāġat idesiz”. Mīr Timur  

şeyḫe cevāb virür ki: “Yā şeyḫ! Nitekim ‘ādet-i selāṭīndür. Bu maḥalle ḳo-

nup ḫayme vü ḫargāhum ve cā-be-cā bārgāhum ḳurılsa, ḫayme bābın şarḳa 

itseler yazın ġarba tebdīl olmış bulurun. Ata süvār olsam öñümce elli alt-

mış [T 29b] nefer kimesne düşer. Anları benden ġayrı kimesne görmez. 

‘Aḳablarınca olup emrlerine imtiẟāl iderüm. Kendü re’yümle iş itmezem.” 

Şeyḫ, Timur ’uñ bu kelimātın işidüp eydür ki: “Ḫayf ben seni recül-i āḳıl 

ẓan iderdüm. Şimdi bildüm ki cāhil imişsin”. Mīr Timur  dimiş ki: “Baña 

cehl ıṭlāḳı neden?” Şeyḫ dimiş ki: “Zīrā ol senüñ öñüñce düşüp dā’imā 

şer ü fesāda rāh-nümā olanlar şeyāṭīndür. Sen bunlaruñ ile iftiḫār idersün. 

‘Ālim olsañ şeyāṭīn ile ehlu’llāh ve ricālü’l-ġayb aḥvālin farḳ iderdüñ ve eh-

linden ṭarīḳ-ı müstaḳīmi ṣorup bilüp aña giderdüñ. Bu maḳūle ef‘āle sevḳ 

olınduġuñ bilürsüñ. Bunuñ ‘āḳıbeti Allāh’uñ ḳahrına maẓhar olmaḳdur.” 

diyüp ve şeyḫ sözi ḳaṭ‘ eyleyüp mā-beynlerinde ḫayran ve şerren daḫı nesne 

söylemeyüp bir birinden ayrılmışlar. 

Ḳıṭ‘a: Dā’imā ḳan dökdürüben ‘arż-ı ifsād eylemeñ

‘Āḳil iseñ bunı fehm it ḥālet-i şeyṭānīdür

Dest-gīr ol pādşāhum al elin üftādenüñ

Şefḳat ü ḥilm ü teraḥḥum ṣūret-i Raḥmānidür

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ el-Ḥācc 
Bektaş  -Ḳuddise Sirruhu- {Sulṭān Ḥācī Bektaş Velī }

Meẕkūr, cümle-i aṣḥāb-ı kerāmāt olan evliyā’u’llāhdan olup ḳabr-i şerīfi 

bilād-ı Türkmān ’da imiş. Üzerinde ḳubbe vaż‘ olınup civārında laṭīf zāviye 

daḫı olup a‘lā ziyāretgāh imiş. Her ne ḥācet içün olursa olsun ṣafā-yı derūn-

la varan kimesnenüñ ḥāceti maḳbūl olmamaḳ iḥtimāli yoḳ imiş. ‘Aṣrında 

ṣāḥib-taṣarruf, sulṭān-ı vaḳt, yegāne-i meşāyiḫ imiş. Aṣḥāb-ı melāḥideden 

ba‘żılar kendülerin bu ḥażrete nisbet iderler. Ḥāşā ve kellā kāẕiblerdür. 

Cümlesinden berī ve itdükleri isnādātuñ küllīsinden ‘arīdür. 

Beyt: Ḥaḳīḳat rāhı içre Ḫıżr-ı ‘ālem ola yoldaşuñ

Eger fehm itdüñ ise sırrını Sulṭān Bektaş’uñ

1 Te‘ālā’nuñ: Te‘ālā T
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Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh [T 30a] eş-Şeyḫ Muḥammed el-Küşter ī 
-Ḳuddise Sirruhu- [A 24a]

Meẕkūr, bilād-ı ‘Acem’den Rūm’a gelüp Burusa ’da tavaṭṭun idüp yine 

medīne-i meẕkūrede vefāt iderler. Ceẕbe-i ‘aẓīme ṣāḥibi kerāmāta mālik 

kimesne imişler.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Postīn-pūş  
-Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, ‘Acem’den Rūm’a gelüp Burusa ’da mütemekkin olup ceẕbe-i 

‘aẓīme ṣāḥibi müstecābü’d-da‘ve kimesne imişler. Sulṭān Murād el-Ġāzī  

meẕkūr şeyḫ içün Yeñişehr  nām ḳaṣabada bir zāviye binā itmişler. El’ān 

ḳabr-i şerīfi ol zāviyede imiş. Ziyāretgāh imiş.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil el-
‘Allāme eş-Şeyḫ Muḥammed bin Muḥammed bin Muḥammed bin 
‘Alī bin Yūsuf el-Cezerī  -Ḳaddesa’llāhu Ervāḥahum- {Ḥażret-i Şeyḫ 
Muḥammed el-Cezerī }

Ḥażret-i şeyḫüñ ismi1 Muḥammed, künyeleri Ebu’l-Ḫayr’dur. Tārīḫüñ 

yedi yüz elli birinci yılında Ramażān ayınuñ yigirmi beşinde şenbe güninde 

vücūda gelmişdür. Yedi yüz altmış dördinci senesinde Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i 

tamām ḥıfẓ eyleyüp ḳırā’at-i seb‘ayı bażı şüyūḫdan tekmīl itmişler. Ḥacca 

varup Ḥaremeyn-i Şerīfeyn ziyāretin eyleyüp Mıṣr ’a uġrayup ḳurrā ile 

muṣāḥabet idüp ḳırā’at-ı ‘aşer ve iẟnā-‘aşer ve ẟelāẟe-‘aşeri cem‘ eylemişler ve 

fuḳahāsından tefaḳḳuh idüp ve taḥṣīl-i uṣūl ü ma‘ānī vü bedī‘ ü beyān it-

mişler. Andan İskenderiyye ’ye rıḥlet idüp aṣḥāb-ı İbnü’s-selām ’a mülāḳāt 

idüp Şeyḫü’l-İslām Ebu’l-Fidā İsmā‘īl bin Keẟīr ’den ve Şeyḫ Żiyā’ü’d-dīn ’den 

ve Şeyḫü’l-İslām Bulḳīnī ’den iftāya mücāz olmışlar. Ba‘dehu eḳirrā içün 

cülūs idüp cemā‘at-i keẟīre bunlardan müstefīd olmışlar. Andan ṣoñra 

tārīḫüñ yedi yüz ṭoḳsan üçinci senesinde Şām ’a ḳāżī olup bu eẟnāda ba‘żı 

ẓalemenüñ ef‘ālinden mużṭarrü’l-aḥvāl olup itdükleri [T 30b] meẓālime 

taḥammül idemeyüp terk-i ḳażā idüp Rūm’a irtiḥāl itmişler. Yedi yüz ṭoḳ-

san sekizinde dārü’l-mülk olan medīne-i Burusa ’ya duḫūl idüp ḳırā’at-i ‘aşe-

ri anda tekmīl idüp cemm-i ġafīr ve cem‘-i keẟīr bunlardan bunlardan 

1 ismi: ism T
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müstefīd olmışdur. Ba‘dehu Mīr1 Timur  fitnesi ẓāhir olup medīne-i meẕkū-

reye geldükde Mīr Timur  şeyḫi sekiz yüz beşinde Burusa’ dan Mā-

verā’ü’n-nehr ’e alup gitmiş. Pes şeyḫ Keş  nām şehre ve Semerḳand ’a dāḫil 

olup ẕikr olınan şehrlerde cemā‘at-i keẟīre bunlardan müstefīd olurlar. Mīr 

Timur  fevt olduḳda [A 24b] sekiz yüz yedisinde bilād-ı Māverā’ü’n-neh-

r ’den gidüp Ḫorāsān ’a varup Herāt  nām şehrde bir miḳdār iḳāmet itmişler. 

Andan Yezd  ve İṣfehān ’a ve Şīrāz ’a varup ṭalebeden ba‘żısı seb‘a ve ba‘żısı 

‘aşere ḳırā’at itmişler. Şeyḫ ṣāḥib-i Şīrāz  Sulṭān Meḥemmed ’e varduḳda ker-

hen Şīrāz ’a ve nevāḥīsine ḳāżī naṣb itmiş. Cenāb-ı Ḥaḳḳ’dan fetḥ müyesser 

olınca ṭurup ba‘de müddetin Baṣra ’ya sefer itmişler. Andan Ḥicāz ’a gitmiş-

ler. Medīne ‘de ve Ka‘be ’de bir miḳdār mücāveret itmişler. Medīne ’de iḳā-

metleri ḥālinde Şeyḫü’l-Ḥarem bunlardan ḳırā’at itmiş. Ḳırā’at-ı ‘aşere mü-

te‘alliḳ Neşr  nām kitābı te’līf idüp iki cild itmişler. Mīr Timur  şeyḫi alup 

gitdükde Şerḥ-i Meṣābīḥ ’i anda te’līf idüp üç cildde derc itmiş. Hicretüñ 

sekiz yüz otuz üçinde medīne-i Şīrāz ’da evvel-i Rebī‘eyn’de vāṣıl-ı Ḥaḳḳ ol-

mışlar. Medīne-i meẕkūrede binā itdügi dārü’l-ḳurrāda dārü’l-ḳarāra müte-

veccih olmış. Cenāzesin götürmede ḫāṣ u ‘ām ol mertebe izdiḥām itmişler 

ki ekẟer-i nās pā-māl olup ve elleri irişmeyüp eli irişene teberrüken mes it-

mişler. Mevti cemī‘-i ‘āleme beliyye-i ‘āmme olup eger eşrāf-ı kirām ve eger 

ḫāṣ u ‘ām bu yıl tamām meẕkūr içün mātem-zede olmışlar. Şeyḫüñ iki oġlı 

olup ikisi daḫı merātib-i [T 31a] fażla irişmişler. Birinüñ ismi Muḥammed 

bin Muḥammed bin Muḥammed bin Muḥammed eş-Şeyḫ el-Cezerī Ebu’l-

fetḥ eş-Şāfi‘ ī tārīḫüñ yedi yüz yetmiş yedisinde Rebī‘ü’l-āḫir’üñ dördinde 

Dımışḳ ’da fevt olmış. Sekiz yaşında Ḳur‘ān-ı ‘Azīm’i ḳavā‘idiyle ḥıfẓ idüp 

‘ilm-i ḳırā’atda bī-naẓīr olup andan tefaḳḳuh idüp fenn-i meẕkūra müte‘al-

liḳ mütūnuñ ekẟerin ḥıfẓ idüp tefāsīr ü eḥādīẟde keẕālik mahāret-i tāmme-

leri olup ‘aṣrında vāḳi‘ olan fużalāyı iftāya ve tedrīse ve naḳl-i eḥādīẟe icāzet 

virüp kemāl-i fażlına şehādet itmişler. Şeyḫ Şīrāz ’da iken oġlı mezbūr 

Muḥammed, Rūm’a sefer idüp gelüp ṭā‘ūndan fevt olmış. Fevtleri ne 

maḥalde olduġı ta‘yīn olınmamış. Bu ‘abd-i faḳīr Filibe  nām şehrde Meric  

nām nehr kenārında Şihābü’d-dīn Paşa ‘İmāreti  -ki vardur meşhūr ‘imāret-

dür- anuñ dāḫilinde meẕkūr Şihābü’d-dīn Paşa  ve mevtādan çoḳ 

1 Mīr: -T
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[A 25a] kimesne medfūn olup bir mezār için “Şeyḫ Cezerī  evlādındandur. 

Seyāḥat ḥükmiyle gelüp bunda fevt olmış.” diyü rivāyet itdiler. Birisinüñ 

ismi daḫı keẕālik Muḥammed bin Muḥammed bin Muḥammed bin 

Muḥammed eş-Şeyḫ Cezerī Ebu’l-Ḫayr . Ḥażret-i şeyḫ bunuñ ḥaḳḳında 

tārīḫüñ yedi yüz seksen ṭoḳuzında Mıṣr ’dan geldükde mütevellid olup ḥa-

dāẟet-i sinninde ‘ilm-i ḳırā’atı tamām ḥıfẓ idüp ba‘dehu ḳarındaşıyla Mıṣr ’a 

gidüp Şāṭıbī  ve sā’ir ḳırā’ata müte‘alliḳ kütübi meşāyiḫ-i Mıṣr ’dan iẕ‘ānla 

oḳıyup mesā’ilin żabṭ idüp mertebe-i fażla irüp andan Dımışḳ ’a gelüp 

Buḫārī ’yi bi’t-tamām istimā‘ idüp ba‘dehu Rūm’a dāḫil olup sekiz yüz üçin-

ci senesinde ‘ulūm-ı ḳırā’atı tekmīl ider. Rūm’dan gidüp Keş  nām ḳaṣabada 

bize mülāḳāt itdi. Şīrāz ’a bilece gitdük. Ḳırā’at-ı ‘aşeri tekrār ḳırā’at idüp 

cümle-i ḳavā‘idi ile żabṭ u ḥıfẓ eyledi dimişler. [T 31b] Şeyḫüñ bir oġlı daḫı 

olup ismi Aḥmed bin Muḥammed bin Muḥammed bin Muḥammed el-Ce-

zerī . Bunuñ içün yedi yüz seksen senesinde Dımışḳ ’da vücūda gelüp ‘aṣrı 

‘ulemāsından taḥṣīl-i ulūm idüp tis‘īn tārīḫine varınca levāzımātıyla Ḳur’ān’ı 

ḥıfẓ idüp ḫatm ile namāza1 mālik olmış. Şāṭıbī ’yi ve ḳırā’at-i ‘aşere müte‘al-

liḳ ḳaṣīdeyi daḫı ḥıfẓ eyledi. āniyen yine ḳırā’at-i ‘aşeri iẕ‘ān ile ḳırā’at idüp 

meşāyiḫden ḳırā’ata mücāz oldı ve ḳırā’ata müte‘alliḳ te’līf itdügüm Neşr  ve 
Ṭayyibe  nām kitābları oḳıyup külliyyen ḥıfẓ idüp ḫāṭır-nişān idindi. Andan 

Rūm’a gidüp Burusa ’da Sulṭān Bāyezīd Ḫān Cāmi‘i ’nde mütevellī oldı. 

Ba‘de müddetin fitne-i Timur  vāḳi‘ olduḳda risālet ṭarīḳıyla Sulṭān Nāṣır ’a 

gönderilüp żarūret ḥükmiyle bizden müfāraḳat eyledi. Ol Rūm’da, ben 

‘Acem’de tā ol tārīḫe deñlü kim sekiz yüz yigirmi yedisi senesinde bize se-

fer-i Ḥicāz  naṣīb olup Rūm’a ḫaber gönderüp da‘vet eyleyüp gelüp Mıṣr ’da 

bizümle mülāḳāt itdi. Ba‘dehu ḥacca teveccüh idüp oġlumı Mıṣr ’da ḳo-

dum. Ḥacdan rücū‘ idüp gelüp yine ẟemān senesinde tekrār ḥac idüp oġ-

lum Aḥmed ile bilece gitdük. Ḥac müyesser olduḳdan ṣoñra yine cemī‘an 

diyār-ı Mıṣr ’a geldük. Andan [A 25b] ben diyār-ı Acem’e gidüp ol, vilāyet-i 

Rūm’a, ehline ve ‘ıyāline müteveccih oldı. Şeyḫüñ bunlardan ġayrı Ebu’l-

Beḳā İsmā‘īl  ve Ebu’l-Fażl İsḥāḳ  nām iki oġlı daḫı olup ve Fāṭıma  ve ‘Ā’īşe  

ve Selmā  nām üç ḳızı daḫı olmış. Bunlaruñ cemī‘i א א ا او  כאن  راً   ilm-i‘ 2ذכ

ḳırā’atda māhirler, mücevvidler, mürettiller ve muḥaddiẟler imiş. Meẕkūr 

1 “namāza” A’da mükerrer.

2 “Erkek olsun veya kadın olsun.”
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şeyḫüñ ebnāsından Meḥemmed Ebu’l-Ḫayr  Sulṭan Meḥemmed Ḫān bin 

Murād Ḫān  devrinde Rūm’a sefer idüp Sulṭān Meḥemmed Ḫān  dergāhına 

yüz sürdükde pādşāh-ı ‘ālem-penāh şeyḫ-zādenüñ kemāl-i fażlın müşāhede 

idüp [T 32a] ri‘āyeten dīvān-ı ‘ālīde nişāncı itmişler. Lākin ba‘żı tiryāḳāt 

isti‘māline mübtelā olmaġın mizāc-ı şerīfleri iḫtilāl üzre imiş. Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  “Eger şeyḫ-zāde bu ḥāle mübtelā olmasa vezāret virür-

düm. Tedbīr-i umūr-ı cumhūrda şāfī, kāfī ve meşveret emrinde marīża şer-

bet-i fikriyyesi şāfī kimesnedür.” diyü buyururlar imiş. Meẕkūr şeyḫüñ on 

yaşında ḳızçuġızı olup levāzımātı içün otuz biñ filori ta‘yīn itmişler ve bir 

ṣaġīr oġlı olup aña daḫı otuz biñ filori vaṣiyyet itmişler. Mevālīden ‘Alī bin 

Yūsuf İbn Şemsü’d-dīn el-Fenārī  vilāyet-i ‘Acem’e li-ecli’t-taḥṣīl sefer idüp 

Şeyḫ Ebu’l-Ḫayr  meẕkūruñ ḳudūmın işidüp ḳızçuġızın meẕkūra vaṣiyyet 

itmiş. Şeyḫ Ebu’l-Ḫayr  fevt olduḳda vaṣiyyetin ibḳā idüp ḳızın meẕkūr 

Fenārī-zāde ‘Alī Çelebi ’ye virmişler. Şeyḫüñ kerīmesinden ‘Alī Çelebi ’nüñ 

iki oġlı vücūda gelüp ikisi daḫı merātib-i fażla vāṣıl olmışlar. Mervīdür ki 

Şeyḫ Cezerī  Mīr Timur  ile Māverā’ü’n-nehr ’e gitdüklerinde Mīr Timur  

‘aẓīm żiyāfet tedārükin idüp ‘ulemāyı külliyyen da‘vet itmişler. Seyyid 

Şerīf-i Cürcānī  ol tārīḫde Semerḳand ’da müderris imişler. Pes Mīr Timur  

yesārın ümerāya ve yemīnin ‘ulemāya ta‘yīn itmişler. Fī-zemāninā merāti-

b-i yesārda daḫı yir bulıvirmek kemāl-i ‘asārdadur. Şeyḫ Cezerī’ yi Seyyid 

Şerīf  üzerine teḳaddüm itmişler. Seyyid Şerīf  ’e bunuñ teḳaddümi içün 

güft ü gū itdüklerinde buyurmışlar ki “Bir nefs-i nefīs [A 26a] ki Kitāb u 

sünnetden müşkili olsa Seyyid-i Kā’ināt’uñ rūḥ-ı pür-fütūḥlarında müş-

killeri āsān olup dā’im meşvereti anuñla ola. Niçün teḳaddüm itmeye? 

Belki teḳaddümi vācib [T 32b] ve ri‘āyeti lāzımdur.” Lākin Seyyid Şerīf  

içün Sa‘dü’d-dīn  üzerine teḳaddüm emr olınur. Mīr Timur  eydür ki: “Ṭu-

talum ki ‘ilm ü fażlda müsāvīlerdür. Seyyid ’de şeref-i nisbet vardur. Ri‘ā-

yeti lāzımdur.” Sa‘dü’d-dīn  bu vaż‘dan muġberü’l-ḥāl ve mükedde-

rü’l-aḥvāl olup bu ḫāṭıra ile marīż olup çoḳ geçmeyüp fevt olurlar. Monlā 

Sa‘dü’d-dīn , Teftāzān ’da yedi yüz yigirmi ikisinde Ṣafer ayında vücūda 

gelüp otuz sekizinde on altı yaşında Zencān ’ı şerḥ idüp yedi yüz ḳırḳ se-

kizinde Telḫīṣ ’i şerḥ idüp elli yedisinde Risāle-i Şemsiyye ’yi şerḥ idüp elli 

sekizinde Türkistān  vilāyetinde Gülistān  nām mevżi‘de Tavżīḥ  ile şerḥin 
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taḥrīr iderler. Altmış sekizinde ‘Aḳā’id ’i şerḥiyle te’līf iderler. Yetmişinde 

uṣūle müte‘alliḳ Muḫtaṣar ’a şerḥ yazarlar ve bi’l-cümle āḫir-i ‘ömrine1 

ḳarīb ẓāhir-i Semerḳand ’da seksen ṭoḳuzında Keşşāf ’a vāḳi‘ olan ta‘līḳātın 

beyāż idüp ba‘dehu hicretüñ yedi yüz toḳsan ikinci yılında Muḥarrem 

ayınuñ yigirmi ikisinde Semerḳand ’da fevt olup cenāzesin [Seraḫs ] nām 

şehrde alup gidüp sene-i meẕkūre Cemāẕiye’l-ūlā’sınuñ ṭoḳuzıncı güni 

çehārşenbe güni defn iderler. Bunlaruñ ẓuhūrı Seyyid Şerīf  ’den on sekiz 

yıl evvel olup bunlaruñ müddet-i ‘ömri yetmiş yıl ve Seyyid  ḥażretinüñ 

müddet-i ‘ömrleri yetmiş altı yıl olur. 

Ḳıṭ‘a: Bunca nisbet ile ta‘aṣṣub-ı tāmm

İkisi fevti ile oldı tamām

Ṣanma insān sen anı bilgil ded

Ḳaplaya ḳalbi milketini ḥased

Başı göge irerse rif‘at ile

Şems-i ‘ālem olursa şöhret ile

Kibrle ‘ucb olursa fi‘line żamm

‘Ārif olan dimez aña ādem

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh [T 33a] eş-Şeyḫ Baba 
Naḥḥās el-Anḳaravī  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr şeyḥ, el-Ḥācc Bayram  ḫulefāsından olup taṣavvufı bunlardan 

aḫẕ itmişlerdür [A 26b] ve meşāyiḫden Es‘ad Muṣliḥü’d-dīn Ḫalīfe  ve 

‘Ömer Dede el-Burusevī  meẕkūr Şeyḫ el-Ḥācc Bayram  aṣḥābından olup 

ikisi daḫı bunlardan tekmīl-i ṭarīḳat idüp terbiyeleriyle vāṣıl-ı maḳāmāt-ı 

‘ulyā olup irşāda mücāz olmışlar. Ba‘żılar dimişler ki meẕkūr Şeyḫ ‘Ömer  

taṣavvufı evvelā Şeyḫ Ḥāmid ’den görüp ba‘dehu Şeyḫ el-Ḥācc Bayram  ḫıd-

metine yetişüp vech-i meşrūḥ üzre ṭarīḳatı tekmīl itmişler. 

Beyt:  ‘Īd olur her bir güni şāmı olur Ḳadr ü Berāt

Ḥācī Bayram’uñ ḥużūrında ṭarīḳat aḫẕ iden

1 ‘ömrine: -T
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Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Luṭfu’llāh  
-Ḳuddise Sirruhu- 

Meẕkūr şeyḫ, ümerādan Emīr İsfendiyār  neslinden imişler. Vaṭanları Ba-

lıkesri  nām ḳaṣaba imiş. Rivāyetdür ki ol ‘aṣruñ ekābirinden1 biri Anḳara ’da 

ḥammām yapdurmış. Bir gün ḥażret-i şeyḫ ol ḥammāmuñ bināsına naẓar 

iderken ittifāḳ Şeyḫ el-Ḥācc Bayram  ḥażretleri ol maḥalden geçerken Şeyḫ 

Luṭfu’llāh  ile muṣāḥabet idüp Balıkesri ’yi vaṣf iderlermiş. Şeyḫ el-Ḥācc2 

Bayram  ḳaṣabanuñ vaṣfın işidicek ziyāretine ve temāşāsına rāġıb olur. Şeyḫ 

Luṭfu’llāh  muḳābelede buyururlar ki “Māni‘ var ise def‘ olınsun. Ba‘dehu 

her ḳaçan buyurılursa bilece gidelüm. Ḫıdmetler idelüm.” Şeyḫ Luṭfu’l-

lāh ’dan luṭf ile bu güftāruñ ṣudūrından Şeyḫ Ḥācī Bayram  tamām ḥaẓ idüp 

buyururlar ki “Biz fuḳarādanuz. Bizde ḳuyūd neyler? Hemān buyuruñ gi-

delüm.” diyü ol ḥālde ḳalḳup giderler. Pes Şeyḫ Ḥācī Bayram ’uñ aṣḥābı 

Şeyḫ Luṭfu’llāh ’a eydürler ki: “Şeyḫüñ himmeti sizlere fevḳa’l-ḥaddür. Şöy-

le ki yanlarında ḫalvete mürāca‘at idesiz, bilā-şek ü reyb cānib-i ġaybdan 

[T 33b] keşf ü küşūf müyesserdür.” Bunlar bu mükālemede iken Şeyḫ el-

Ḥācc Bayram  giderken bir miḳdār ārām idüp ba‘żı ḳavābile buyururlar ki 

“Şeyḫ Luṭfu’llāh  bizümle refīḳ ü hem-ṭarīḳ oldı. Münāsib oldur ki inşā’a’l-

lāh biz daḫı maḳṣūdına vuṣūlde taḳṣīr itmeyevüz dirler.” Bu ḥālde Şeyḫ 

Luṭfu’llāh  şeyḫe ḳarīb gelürler. Pes Şeyḫ Bayram  ḥażretine Ḥaḳḳ Celle ve 

‘Alā tecellī eyleyüp ḥażret-i şeyḫ ol ḥālde dönüp Şeyḫ Luṭfu’llāh ’a naẓar 

eyler. [A 27a] Ol naẓardan Şeyḫ Luṭfu’llāh ’a ḥālāt ‘ārıż olur ki envār-ı İlā-

hiyye’ye ġarḳ olup hemān atından inüp şeyḫüñ ayaġın ve rikābın öpüp yine 

atına binüp bu ḥāletle belde-i mezbūreye vāṣıl olduḳlarında ḥażret-i şeyḫe 

āb u hevāsı ḫoş gelüp anda bir zāviye binā iderler. Bir müddet sākin olup 

ḳalurlar. Şeyḫ Luṭfu’llāh  daḫı riyāżāt ü mücāhedāta meşġūl olup şeyḫün 

küllī terbiyesine muḳārin olup az müddetüñ içinde çoḳ menāzil ḳaṭ‘ idüp 

murāda vāṣıl olurlar. Ba‘de zemānin şeyḫ yine Anḳara ’ya gidüp Şeyḫ Luṭ-

fu’llāh ’ı li-ecli’l-irşād bilādında ḫalīfe naṣb eyler. Şeyḫ Luṭfu’llāh  emr-i şeyḫe 

imtiẟāl ile irşāda iştiġāl idüp bu ḥāl üzre fevt olup vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olurlar.

1 ekābirinden: ekābirden T

2 el-Ḥācc: Ḥācc A
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ṬABAḲA-İ ḪĀMİSE

SELĀṬĪN-İ ĀL-İ ‘O�MĀN’DAN ḲIDVE-İ SELĀṬĪN-İ 
FERĪDŪN- ĀYĪN VE ZÜBDE-İ ḪAVĀḲĪN-İ RŪY-I 

ZEMĪN ES-SULṬĀN BİN ES-SULṬĀN ES-SULṬĀN 
MEḤEMMED ḪĀN BİN BĀYEZĪD ḪĀN  ḤAŻRETLERİ

Hicretüñ sekiz yüz on altıncı senesinde taḫta cülūs itdükleri tārīḫde 

vāḳi‘ olan ‘ulemā-yı ṣāḥibü’ṣ-ṣadr ve ṣuleḥā-yı celīlü’l-ḳadr beyānındadur.

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti fī-Zemānihi el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-
Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Burhānü’d-dīn Ḥayder bin Maḥmūd el-
Ḫˇāfī [T 34a] el-Herevī 

Mevlānā-yı meẕkūr, Sa’dü’d-dīn-i Teftāzānī  telāmīẕinden ‘ālim-i mü-

deḳḳiḳ ve fāżıl-ı muḥaḳḳiḳ ṣāḥib-i te’līf ve mālik-i taṣnīf ‘aṣrında vaḥīd 

ü ferīd kimesne imişler. ’Allāme-i Teftāzānī ’nüñ Keşşāf ’a yazduḳları şerḥe 

ḥāşiye yazup fāżıl-ı Cürcānī ’nüñ üstādına īrād itdügi īrādāta aḥsen-i vü-

cūh üzre cevāblar yazmışlar ve Īżāḥ-ı Ma‘ānī ’ye vāżıḥ u lā’iḥ şerḥ yazup ve 

Ferā’iż-i Sirāciyye ’yi keẕālik laṭīf ü rūşen şerḥ itmişlerdür. Meẕkūr, nefsinde 

ṣāḥib-i mürüvvet, ehl-i fütüvvet, taḳvāsı ġālib, zühd ü vera‘ semtine rāġıb 

kimesne olup hicretüñ sekiz yüz otuzıncı senesinde fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ya‘ḳūb 
bin İdrīs bin ‘Abdu’llāh el-Nigdī el-Ḥanefī  {Ḳara Ya‘ḳūb }

Meẕkūr, beyne’l-mevālī “Ḳara Ya‘ḳūb ” dimekle meşhūrdur. [A 27b] 
Nisbet-i türābiyyeleri bilād-ı Ḳaraman ’dan Nigde  nām ḳaṣabayadur. 

Tārīḫ-i hicretüñ yedi yüz seksen ṭoḳuzında vücūda gelüp ‘aṣrı ‘ulemā-

sından oḳıyup taḥṣīl-i küllī idüp cümle-i fünūn-ı ‘Arabiyyet’de mahāret-i 

tāmme ile māhir olup uṣūle ve fürū‘a uṣūl ü fürū‘ıyla ḳādir olur. Ḥattā 

te’līf ü taṣnīfe ḳudret gelüp Meṣābīḥ ’e laṭīf şerḥ yazup Hidāye ’ye daḫı 

şerḥ taḥrīr iderler. Ba‘dehu diyār-ı Şām ’a ve Ḳāhiriyye ’ye dāḫil olup yine 

mekānına rücū‘ idüp Lārende ’de iḳāmet iḫtiyār idüp hicretüñ sekiz yüz 

otuz üçinde fevt olurlar.
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ya‘ḳūb el-
Aṣfer el-Ḳaramanī 

Meẕkūr, ‘ālim ü ‘āmil, fāżıl u kāmil, cümle-i ‘ulūmda müşāreket-i tām-

mesi olup ẕū-fünūn kimesne imişler. Muṣannif-i fāżıluñ ceddlerinden 

menḳūldür ki “‘Allāme-i Teftāzānī  Telvīḥ ’in bunlardan ḳırā’at itdüm ve 

fevḳa’l-ḥad müstefīd oldum. Fāżıl-ı dehr idi.” diyü şehādet iderler imiş. 

Eger ta‘līm ṭarīḳi ile veyā bir ġayrı münāsebetle [T 34b] bir mes’ele ẕikr 

olınsa ol mes’eleye müte‘alliḳ külliyyen mesā’ili naḳl itmeyince mütesellī 

olmaz imiş. Medīne-i Burusa ’da Mevlānā Yegān  ile baḥẟ-i firāvān idüp ba‘żı 

ġāmıż maḥallere müte‘alliḳ işkālāt ‘arż eylemiş. Mollā Yegān  fevḳa’l-ḥad is-

tiḥsān idüp cevāba müteṣaddī olmamışlar. Mevlānānuñ laṭīf resā’ili olup 

cümleden biri āyāt-ı kerīmeden ḳavluhu te’ālā:﴾َא َ ُ ُ ُر ُ ْ َ َ َّא   ve ḳavluhu 1﴿ِا

te’ālā:﴾ ٍۙ ّ َ  ِ ْ َ ِ  َ ّ۪ ِ َّ َن ا ُ ُ ْ َ  āyeteyn-i meẕkūreteyn beyninde vāki‘ te‘āruż 2﴿َو

def‘inden imiş. ‘Ulemā-yı Mıṣr  ile ḫuṣūṣ-ı mes’elede mübāḥaẟeleri vāḳi‘ ol-

maġın risāle-i müstaḳille itmişler. Risāle-i meẕkūrede münāsebetle ol deñlü 

ma‘ārif derc itmişdür ki kemāl-i fażlına şehādetde kāfīdür. Meẕkūrda taṣ-

fiye-i bāṭın daḫı olup mervīdür ki Resūlu’llāh ḥażretin mübeşşerede görüp 

dimişler ki: “אت א  ض و  اכ א  ّ ن   אء  م ا ل ا  א ر  vāki‘ 

midür?” Buyurmışlar ki: “م אء  م ا ب   א  ”3 

Ḳıṭ‘a: Vārid olmış durur ḫaberde ṣaḥīḥ

‘Ulemānuñ eti semūm durur

Her ki ide bu ḥālete inkār

Münkir ü bed-fi‘āl şūm durur

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Faḫrü’d-dīn el-‘Acemī  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, kendü vilāyetinde taḥṣīl-i [A 28a] ‘ilm idüp ba‘dehu Seyyid 

Şerīf  ḫıdmetine irişüp cümle-i ‘ulūmı anlardan aḫẕ iderler. Ba‘dehu diyār-ı 

1 Mü’min sûresi 51. âyetten kısmî iktibas: “Elbette biz, hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır 

bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz.” 

2 Âl-i İmrân sûresi 21. âyetten kısmî iktibas: “Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin 
canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele!” 

3 “Ey Allah’ın resulü! Âlimlerin eti zehirlidir. Kim onu koklarsa hasta olur, kim de yerse ölür. Buyurmuşlar 

ki: Yâ Ya’kûb! Şöyle de: Âlimlerin eti çok zehirlidir.’” 



260 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Rūm’a müteveccih olup gelüp mevālīden Meḥemmed Şāh el-Fenārī  mü-

derris iken mu‘īd idinmişler. Anlaruñ i‘ādesinden mülāzım olduḳdan ṣoñra 

ba‘żı medārise müderris olurlar. Sulṭān Murād Ḫān  devrinde müftī-i zemān 

olup yüz otuz aḳçe vaẓīfeye mutaṣarrıf imişler. Her çend ki teraḳḳī ider 

olsalar ḳabūl vāḳi‘ olmamış. “Baña bu miḳdār kāfīdür. Ziyādesi ḥelāl de-

güldür.” diyü buyururlarmış. Meẕkūruñ cümle-i umūrda ḥaḳdan tecāvüzi 

olmayup aḳvāl-i kāẕibeden ve erācīf-i kelimātdan taḫaşşī-i tām [T 35a] 
üzre imişler. ‘Aṣrında vāḳi‘ olan fużalādan Ḫˇāce-zāde  bunlardan Buḫārī  
ḳırā’at idüp naḳl-i eḥādīẟe icāzet almışlar. Mevlānā-yı meẕkūr naḳl-i eḥā-

dīẟe icāzeti Ḥayder-i Herevī ’den alup anlar ‘Allāme-i Teftāzānī ’den mücāz 

imişler. Mevlānā-yı meẕkūr ile Sulṭān Meḥemmed Ḫān  mā-beyninde 

ḳıṣṣa-i ġarībe vāḳi‘ olmışdur. Rivāyet iderler ki ṭā’ife-i Ḥurūfiyye -i ḍāllenüñ 

zu‘mlarında re’is-i ṣāḥib-temyīzi Fażlu’llāh-ı Tebrīzī  imiş. Pes aṣḥābından 

ba‘żı kimesne seyāḥatle Meḥemmed Ḫān  ḫıdmetine gelüp ma‘ārif-i mu-

zaḫrafalarından bir miḳdār keşf iderler. Sulṭān bunlara meyl ider. Ḥattā 

bir mertebeye varur ki sulṭān-ı kāmrān ḥażretleri ol fırḳa-i ḍālleye kendü 

dārü’s-sa‘ādesinde mekān virüp rūz u şeb muṣāḥabetlerinden müfāraḳat 

itmez olur. Maḥmūd Paşa  bu ḥāle kemāl-i iġtimām ile muġtem olur. Lā-

kin pādşāha kemāl-i taḳarrüblerinden ṭā’ife-i meẕkūre içün söz söylemege 

cür’et idemez. Pes żarūret ḥükmiyle bu ḥāl bir niçe müddet imtidād bulur. 

Bi’l-āḫire Maḥmūd Paşa ’nuñ ḳarārı ḳalmayup mevlānāya ḥāli i‘lām eyler. 

Pes mevlānā ṭā’ife-i meẕkūrenüñ kelimātın ve edille-i muzaḫrafātın ken-

dülerden istimā‘ murād idinür. Maḥmūd Paşa  [A 28b] ile ittifāḳ eyler ki 

bunları żiyāfet içün da‘vet idüp mevlānāyı bir gūşede iḫfā eyleye ve bunlara 

dürlü ri‘āyet ü raġbet ‘arż idüp meyl-i küllī gösterüp meẕhebleriyle meẕheb-

lenmek şeklin ḳurup meẕheb ve meşreblerinden ne ise taḳrīr itdüre. Pes bu 

meşveret üzre Maḥmūd Paşa  żiyāfet-i a‘lā tedārük idüp ḫafiyyeten bunlara 

‘arż-ı maḥabbet idüp da‘vet eyler. Bunlar daḫı “Vezīre de duḫūl itdük!” 

diyü kesb-i ḥaẓẓ-ı firāvān idüp pes re’is-i müfsidīn sā’ir-i mülḥidīn [T 35b] 
ile gelüp oturup eẟnā-yı kelāmda re’is-i mülḥidīn olan beẟẟ-i ma‘ārif ḳaṣd 

idüp kelimāta şürū‘ idüp ḳavānīn-i bāṭıla ve ḳavā‘id-i ‘āṭılaların ḫoş-edā ile 
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taḳrīre başlar. Cümleten Mevlānā Faḫrü’d-dīn’üñ  mesmū‘ı olur. Şu maḥal-

le dek ṣabr eyler ki kelāmın ḳavl-i bi’l-ḥulūla iletür. Mevlānānuñ ziyāde 

ṣabra mecāli ḳalmayup hemān mekānından çıḳup mülḥid-i meẕkūra ve 

tevābi‘ine evvelā eşedd-i seb ile seb idüp ba‘dehu ġażab ile üzerlerine sürüp 

mülḥid-i meẕkūr ṭoġrı pādşāhuñ serāyına kaçup mevlānā-yı meẕkūr ‘aḳab-

larınca segirdüp sulṭān-ı kāmrān ḥużūrında mülḥid-i meẕkūrı aḫẕ idüp 

bend itdürüp pādşāh ḥażreti istiḥyā’en aṣlā nesne dimeyüp mevlānā serāy-ı 

sulṭānīden çıḳup Yeñi Cāmi‘ ’e gelüp mü’eẕẕinlere ṣavt-ı a‘lā ile külliyyen 

‘ulemānuñ cāmi‘e cem‘ olmaları içün tenbīh idüp ‘ulemā-yı zemān, ḫāṣ u 

‘ām cem‘ olup mevlānā minbere su‘ūd idüp bunlaruñ meẕāhib-i bāṭılala-

rın uṣūliyle taḳrīr idüp bunlaruñ küfrine ve zendeḳalıḳlarına ḥükm idüp 

vücūb-ı ḳatllerine fetvā virür. Ba‘dehu cümle-i ‘ulemā vü fużalā vü re‘āyā 

vü berāyā Edrine ’nüñ muṣallāsına çıḳup ṭā’ife-i ḍālle daḫı çıḳarup re’isle-

rin iḥrāḳ bi’n-nār iderler. Rivāyet olınur ki mevlānā-yı meẕkūr āteşi kendü 

yaḳup ḥattā āteşe şol ḳadar meşġūl olur ki mübārek liḥyelerinden birḳaç 

ḳıl yanar. Re’isleri1 iḥrāḳından ṣoñra [A 29a] aṣḥābın külliyyen ḳatl idüp 

icrā-yı ḥaḳ itmişler. Mevlānā-yı meẕkūr icrā-yı aḥkām-ı Resūl’de mānend-i 

seyf-i meslūl, aṣlā ḥaḳdan yüz döndürmeyüp erkān-ı İslām’uñ rükn-i a‘ẓamı 

imişler. Maraż-ı mevtle marīż olduḳlarında mevālīden ‘Alī eṭ-Ṭūsī  ‘ibādet 

içün geldükde vaṣiyyeti bu olmış ki ‘aṣā-yı şerī‘ati ẓahr-ı ‘avāmdan eksük 

itmeye, bundan [T 36a] artuḳ nesne vaṣiyyet itmeyüp fevt olup Edrine ’de 

defn itmişler. 

Ḳıṭ‘a: ‘Ālim oldur ki ola ‘ilmi ile ol ‘āmil

Kesseler başını ayrılmaya ḳaṭ‘ā ḥaḳdan

Ḥaḳ sözi söyleyicek gelse muḳārin olsa

Birbirine düşürüp baḳmasalar ıraḳdan

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżıl el-Mevlā Bāyezīd eṣ-Ṣūfī 

Meẕkūr, ‘ālim ü ‘āmil, fāżıl u kāmil, tekmīl-i nefse mālik, ṭarīḳ-ı Ḥaḳḳ’a 

sālik kimesne olup Sulṭān Bāyezīd bin Meḥemmed Ḫān ’a mu‘allim iken 

fevt olmışlar.

1 re’sleri: re’slerüñ A
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Muḥyi’d-dīn el-Kāfiyeci  {Mevlānā Muḥyi’d-dīn Muḥammed el-
Kāfiyeci }

Meẕkūruñ metn-i Kāfiye ’ye kemāl-i ta‘alluḳı olup keẟret-i iştiġāli cihe-

tinden “Kāfiyeci” ile mülaḳḳab olmışlar idi. Meẕkūr, Süleymān oġlı Süley-

mān Sa‘d oġlı Sa‘d Mes‘ūd-i Rūmī oġlı imiş. Yedi yüz seksen sekizi sene-

sinde tevellüd idüp ‘ulūmdan mümkin olanı vilāyetinde taḥṣīl idüp ḳanā‘at 

gelmeyüp pes seyāḥatle Şemsü’d-dīn el-Fenārī  ve Burhānü’d-dīn Ḥayder  

ve Şeyḫ Vācid  ve şāriḥü’l-Mecma‘  Firişte-zāde  ve Ḥāfıẓü’d-dīn el-Bezzāzī  

bu cümlenüñ ḫıdmet-i şerīfleriyle müşerref olup her birinden ‘ulūm-ı 

bī-ġāye ve fünūn-ı mā-lā-nihāye aḫẕ idüp ba‘dehu Ḳāhiriyye ’ye dāḫil olup 

fużalāsından keẕālik taḥṣīl-i ‘ilm ve tekmīl-i fünūn idüp ‘ulūm-ı ma‘ḳūlā-

tuñ küllīsinde ‘ulemā-yı kibārdan olup fünūn-ı kelām u ma‘ānī ve bedī‘ ü 

beyān ve uṣūl ü fürū‘ ve manṭıḳ u hey’et ü hendese bu cümlede aṣlā ġubār 

ḳoymayup pāk ü ṣāf istiḫrāca mālik olur. Keẕālik tefāsīr ü eḥādīẟde yed-i 

‘ulyāsı olup ba‘dehu te’līf ü taṣnīfe şürū‘ idüp cümle-i ‘ulūma müte‘alliḳ 

müdevvenātı olup ‘ulūm-ı ‘aḳliyyede müdevvenātı ta‘dāddan bīrūn imiş. 

Cāmi‘-i menāḳıbdan mervīdür ki meẕkūrdan muṣannefātınuñ [T 36b] 
esāmīsin su’āl itmişler. Buyurmışlar ki “‘Adede mālik degülüm ve ekẟerinüñ 

adın bilmezem.” [A 29b] Ḳavā‘id-i İ‘rāb Şerḥi  ve Şerḥu Kelimeti’ş-şehāde  
bunlaruñdur. Ḥadīẟ ü tefāsīre müte‘alliḳ muḫtaṣarları olup buyurmışlar ki: 

“Yazduġum fennüñ muḫteri‘i benem. Her birisi müstaḳil fendür.” Fāżıl-ı 

meẕkūr i‘tiḳādiyāta rāġıb, ṣūfiyyūna ṭālib, erbāb-ı eḥādīẟ ü tefāsīre muḥibb, 

ehl-i hevā ve bida‘ı sevmez, şedā’id-i rūzgāra ṣabūr, kemāl-i vaḳār ile vaḳūr, 

‘ābid ü zāhid, şām u seḥer müte‘abbid, dā’imā meyli fuḳarāya ve naẓarı 

ẓu‘afāya olur. Necügize mālik ise erbāb-ı istiḥḳāḳa beẕl üzre imişler. Ol 

ḳadar baḥḥāẟ imişler ki keẟret-i ma‘lūmāt ve vefret-i yād-dāşt daḫı olmaġın 

kimesnenüñ bunuñla baḥẟe mecāli ve cür’et-i ḳīl ü ḳāli yoġ imiş.‘Ulemā-

dan birisine “Zeydun ḳā’imun ne terkībdür?” diyü ṣormış. Muḳābelede “Bu 

maḳūle su’āl eṭfāl cinsine gerekdür.” diyicek buyurmışlar ki “Meẕkūr tertīb-

de ber-vefḳ-ı ḳā‘ide yüz on üç baḥẟ vardur. Mā-‘adāsı ṭursun henūz on 
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üçine ‘ulemādan çoḳ kimesne mālik degüldür.” Cāmi‘-i menāḳıb buyurur-

lar ki “Mevlānānuñ baḥẟ-i istiẟnāya müte‘alliḳ bir risālesin gördüm. Risāle-i 

meẕkūrede ol ḳadar nefā’is-i nefīse ve daḳā’iḳ-ı ‘ilmiyye derc itmişler idi ki 

āẕān-ı iẕ‘ān işidüp ve ‘uyūn-ı a‘yān görmüş degül idi. Müṭāla‘a idüp fevā’id-i 

lā-yuḥṣā taḥṣīl itdüm.” diyü buyurmışlar. Hicretüñ sekiz yüz ḳırḳ ṭoḳuzın-

da dārü’l-ġurūrdan dārü’s-sürūra rıḥlet iderler.

Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh 
eş-Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī  -Ḳuddise Sirruhu -{Ḥażret-i Şeyḫ 
‘Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī -Ḳuddise Sirruhu’l-‘azīz-}

Ḥażret-i şeyḫ ba‘żı kimesneye icāzet-i tāmme iḥsān itdükde böyle ey-

dürler imiş: “‘Abdu’l-laṭīf bin ‘Abdu’r-raḥmān bin Aḥmed Ġānim el-Ḳudsī 

el-Enṣārī .” Tārīḫüñ yedi yüz sekseni Receb’inüñ yigirminci gicesi vücūda 

gelüp evvelā ‘ulūm-ı ẓāhiriyyeye [T 37a] iştiġāl eyleyüp ba‘dehu ṣūfiyye 

ṭarīḳına rāġıb olup meşāyiḫden Şeyḫ ‘Abdu’l-‘azīz  ḥażretlerinüñ ḫıdmet-i 

şerīfine vāṣıl olup tekmīl-i ṭarīḳat idüp irşāda mücāz olmışlar. Şeyḫ Zey-

nü’d-dīn el-Ḥāfī  -ḳuddise sirruhu- Ḳuds -i Şerīf ’i müşerref itdüklerinde 

istiḳbāl idüp nihāyet ikrām u tekrīm1 ve ġāyet tebcīl ü ta‘ẓīm ile kendü 

ḫānesine da‘vet idüp mihmān idinürler. Pes esrār-ı İlāhiyye muṣāḥabetine 

şürū‘ idüp birbirinüñ [A 30a] muḳārenet-i şeref-yābıyla müşerref olup ṭa-

rafeynden maḥabbet-i ‘aẓīme ve meveddet-i müstaḳīme peydā olur. Vaḳtā 

kim Şeyḫ Zeynü’d-dīn  Ḥicāz  seferin ta‘yīn itdiler, Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf  daḫı 

laṭīf diyü refīḳ ü hem-ṭarīḳ olmaḳ murād idinürler. Lākin vālideleri henūz 

ḥayātda olup marīże olmaġın vālidelerin ḫıdmetinde olmaġı rāciḥ görüp 

buyururlar ki “Vālideleri ḫıdmetinde olalar.” Ḥīn-i vedā‘da Ḫudā mevā-

ni‘den ḥıfẓ iderse geldükde ḥuṣūl-i murāda va‘de-i kerīme buyurup ba‘dehu 

menzil-i maḳṣūda müteveccih olurlar. 

El-ḳıṣṣa: Bi-‘avni’llāhi’l-Meliki’l-‘Ādil Ka‘be -i Şerīfe’ye dāḫil olup sa‘y u ṣafā 

ile ṭavāflar ve ziyāretler idüp ḥāṣılı itmām-ı menāsik-i ḥac idüp ḳurbān ve 

ıtḳdan mütemetti‘ olup Mīḳāt  ve ‘Arafāt  aḥvāline ‘ārif olduḳdan ṣoñra yine 

1 tekrīm: mükrīm T
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Ḳuds -i Muḳaddes’e müteveccih olup gelüp bir vaḳt-i laṭīfde yine Şeyḫ ‘Ab-

du’l-laṭīf  ’e mülāḳāt idüp ittiṣāl-i rūḥānī, cismānīye mübeddel olur. Pes Ḳu-

ds ’den Ḫorāsān ’a ma‘an revān olup geldüklerinde Şeyḫ Zeynü’d-dīn  emr-i 

şerīfleriyle Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf  ḫalvete girüp riyāżāta ve mücāhedāta iştiġāl ider. 

Ḫalvetden ba‘de’l-ḫurūc yine Şeyḫ Zeynü’d-dīn  iẕniyle Cām ’a gidüp Şeyḫ 

Aḥmed-i Cāmī  mezārı üzre erba‘īne cülūs idüp ḫalvetde vāḳi‘ [T 37b] olan 

keşf ü kerāmāt ve aḥvāl ü maḳāmātı, vuḳū‘ı üzre mektūbla ḥużūr-ı Şeyḫ Zey-

nü’d-dīn ’e ‘arż idüp āḫirü’l-emr āyetü’n-Naṣr vārid olup ḥużūr-ı şeyḫe inhā 

itdükde irşād-ı ṭā‘ata ṭālibīn içün icāzet-nāme yazup imżā-yı şerīfleriyle irsāl 

iderler. Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf  ḥużūrına icāzet-nāmenüñ vuṣūlinden ṣoñra irşād-ı 

ḳavābil içün diyār-ı Şām ’a dāḫil olup ba‘dehu Rūm’a müteveccih olur. Vilāyet-i 

Ḳaraman ’a dāḫil ve Ḳonya ’ya vāṣıl olduḳlarında vilāyet-i meẕkūrede şeyḫe vāḳi‘ 

olan velāyetden ve kerāmetden böylece ḫaber virmişler ki: “Vaḳtā ki Ḳonya ’ya 

vāṣıl oldum. Evvelā Şeyḫ Celālü’d-dīn-i Belḫī  mezārın ziyāret itdüm. ًا أ   
א1ً א  diyü buyurmışlar. Ba‘dehu Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn  mezārına vardum. Mezārı 

üzre şibāk resminde nesne gördüm. Beni ol şebekeden etegümden [A 30b] 
dāḫiline ceẕb itdi. Ba‘dehu Şemsü’d-dīn-i Tebrīzī  meşhedin ziyāret itdüm. 

Benden üzerine namāz ḳılmaḳ iltimās itdi. Ben daḫı ḳıldum. Ba‘dehu Buru-

sa ’ya müteveccih oldum. Seferüñ evvelki güninde at üzerinde beyne’n-nevm 

ve’l-yaḳaẓa işitdüm ki hātif-i ġaybī eydür ki “[Mütenebbih] ve āgāh ol. ‘Ārif-i 

bi’llāh niçe nüfūs senüñ içün muntaẓır-ı rāhdur. Bunlara mülākāta himmet 

idüp yürümekde sür‘at ve gelmekde diḳḳat eyle!” Egerçi bu ḫiṭāb-ı bi’ṣ-ṣavābı 

işitdüm. Lākin kim idügin bilmedüm. Pes iḳdām-ı tām ve ihtimām-ı tamām 

idüp şehr-i Şa‘bān’uñ evā’ilinde şehre vāṣıl oldum. Şa‘bān’uñ ‘aşr-i aḫīrinden 

āḫir-i Ramażān’a dek ‘ulemādan bir cemā‘at ile ḫalvete dāḫil oldum. Ḫalvetüñ 

evvelki güninde işitdüm. Hātif-i ġaybī dirdi ki “Bu bir cem‘iyyetdür ve bir 

laṭīf mu‘āşeretdür ki ‘ālemde bedeli ve dünyāda miẟli yoḳdur.” Bu cemā‘at-i 

şerīfe ve cem‘iyyet-i laṭīfe [T 38a] ḥaḳḳında iki beyt vāḳi‘ olmışdur ki bu iki 

beytden her kelimenüñ evvelinde vāḳi‘ ḥarf-i evvel ricāl-i kümmelüñ esmāsına 

işāret ve ol nüfūs-i nefīsenüñ nām-ı pāklarına beşāretdür. 

1 “Çıplak bir beden gördüm.”
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Naẓm: א אب  א  ي  ّ  ز 
ع כ א    
ي   א כ ر   

1 ي  ز   אه  כ
Neẟr: Bu iki beytden ḥāṣıl olan esāmī-i merġūbe ve esmā-yı maṭlū-

beye bu vechle tertīb virmişlerdür. ‘Abdu’l-laṭīf 2 ẟümme Zeynü’d-dīn el-

Ḥāfī  ẟümme ‘Abdu’r-raḥmān eş-[Şureysī ]3 ẟümme Yūsuf el-‘Acemī  ẟüm-

me Ḥasan eş-[Şimşirī ]4 ẟümme Maḥmūd el-İṣfehānī  ẟümme Nūrü’d-dīn 

en-[Naṭanzī ]5 ẟümme ‘Ömer es-Sühreverdī  ẟümme Aḥmed el-[Ġazzālī ]6 

ẟümme en-[Nessāḥ]7 İbn ‘Alī  ẟümme Kerkān Ebī ‘Alī  ẟümme Ebī ‘Oẟmān 

el-Maġribī  ẟümme Ebū ‘Alī el-Kātib  ẟümme Ebū ‘Alī [Rūẕbārī ] ẟümme Cü-

neyd el-Baġdādī  ẟümme Serī es-Seḳaṭī  ẟümme Ma‘rūf el-Kerḫī  ẟümme ‘Alī 

bin Mūsā er-Rıżā  ẟümme Mūsā el-Kāẓım  ẟümme el-İmām Ca‘fer eṣ-Ṣādıḳ  

ẟümme el-İmām Muḥammed el-Bāḳır  ẟümme el-İmām Zeyn el-‘Ābidīn  

ẟümme el-İmām Ḥüseyn bin ‘Alī . Mervīdür ṣūfiyye aṣḥābınuñ ve ṭarīḳat er-

bābınuñ def‘-i ḍarra ve celb-i nef‘e mu‘āvenet-i iḫvān ve muḳātele-i ‘udvān 

içün iştiġālleri ancaḳ Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf  [A 31a] ḥażretlerinden ṣādır olmış-

dur. Ve illā ṭarīḳ-ı Zeyniyye ’de buña cevāz ve icāzet yoḳdur. Ḥażret-i şeyḫ 

ṣūfiyye eṭvārında maḳāmāt u merātib beyānında bir kitāb te’līf idüp Tuḥfe  
ile nāmīde ḳılmışlardur. Tārīḫüñ sekiz yüz elli altısında Burusa Ḳal‘ası ’nda 

1 ‘Alā zeynu ‘izzī yā ḥubbābu mehce‘ā/ Muḥibben ‘alā nehcin ġalā nev‘u kevnihi/ ‘Afā kulle resmi sirrī 
metā ‘anā/ Kefāhu ceryu baḥrin zehā ḥīni ‘avnihi. “Zeyn üstünlüğümü artırtı, varolan paha biçilmez 

bir sevgi yolu üzerindedir. Tüm izler silindiğinde sırrımı açıkladı. Zaten korunması gerektiğinde onu 

korumuş olmak şeref olarak ona yeterlidir.” Çeviride Muhammet Hekimoğlu’nun yaptığı tercümeden 

yararlanılmıştır. bkz: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi, eş-Şakâ’ıku’n-Nu‘mâniyye fî-Ulemâi’d-Devleti’l-
Osmâniyye, TYEKB, İstanbul, 2019, s. 124.

2 Bu silsiledeki bazı isimler asıl metin ile farklılık göstermektedir ve tercümedeki kimi isimler yanlış 

istinsah edilmiş noktalar atlanmıştır. Asıl metine göre tamir yapılmıştır. Şakâ’ik’taki silsile şöyledir: 

“Abdüllatîf el-Kudsî, Zeynüddin el-Hâfî, Abdurrahmân eş-Şureysî, Yûsuf el-Acemî, Hasan eş-Şimşîrî, 

Mahmud el-Isfahânî, Nûreddin en-Natanzî, Ömer es-Sühreverdî, Necîb es-Sühreverdî, Ahmed el-

Gazzâlî, Ebû Ali en-Nessâc, Ebû Ali Kerkân, Ebû Osman el-Magribî, Ebû Ali el-Kâtib, Ebû Ali er-

Rûzbârî, Cüneyd el-Bağdâdî, Serî es-Sakatî, Mâruf el-Kerhî, Ali bin Mûsâ er-Rızâ, Mûsâ Kâzım, İmam 

Ca’fer es-Sâdık, İmam Muhammed Bâkır, İmâm Zeynelâbidîn, İmam Hüseyin bin Ali ve İmam Ali 

bin Ebû Talib” bkz: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi, eş-Şakâ’ıku’n-Nu‘mâniyye fî-Ulemâi’d-Devleti’l-
Osmâniyye, TYEKB, İstanbul, 2019, s. 126.

3 Metinde “Mürsī”.

4 Metinde “Semesrī”

5 Metinde “Nuṭrī”

6 Metinde “‘Arālī”

7 Metinde “Sāḥ”
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Rebī‘ü’l-evvel ġurresinde pençşenbe güni vefāt idüp kendü zāviyelerinde 

medfūn imişler. Merḳad-i münevverleri el’ān ziyāretgāh-ı erbāb-ı ḥācāt 

imiş. 

Ḳıṭ‘a: Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf cānına

Raḥmetu’llāh ire revānına

Himmeti ire pādşāhumuza

Pādşāh-ı cihān-penāhumuza

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ [T 38b] 
‘Abdu’r-raḥīm el-Merzifonī  (Rūmī )

Meẕkūr, Merzifon  nām ḳaṣabada ‘ālem-i vücūda ḳadem baṣup diyār-ı 

‘Arab’a sefer idüp Mıṣr ’da Şeyḫ Zeynü’d-dīn ’e mülāḳāt idüp muṣāḥabet-i 

şeyḫ-i şeref-baḫşla müşerref olup kemāl-i maḥabbetle maḥabbet idüp 

ma‘an medīne-i Ḫāf  ’a rıḥlet idüp menzil-i maḳṣūda vāṣıl olduḳlarında ḥaż-

ret-i Şeyḫ Zeynü’d-dīn  yanında erba‘īn çıḳarup bunlardan telḳīn-i kelime-i 

tevḥīd eyleyüp ve ḫırḳa-i mübāreklerin geyüp terbiyeleriyle maḳāmāt-ı ‘ul-

yāya vāṣıl olurlar. Pes tekmīl-i ṭarīḳ idüp şeyḫden irşāda icāzet-nāme vi-

rilüp menāzil-i sālikīne müte‘alliḳ ‘Avārifü’l-ma‘ārif  ve A‘lāmü’l-hüdā  nām 

kitābları naḳline ve rivāyetine daḫı icāzet iḥsān iderler. Keẕālik Veṣāyā-yı 
Ḳudsiyye  ile cümle-i mü’ellefātı rivāyetine icāzet virüp irşād içün vaṭanları 

Merzifon ’a göndermişler. Gönderdiklerinden ṣoñra buyurmışlar ki “Diyār-ı 

Rūm’a āteş-i şevḳ ve nār-ı ‘ışḳ gönderdüm.” Vaḳtā kim Merzifon ’a dāḫil 

oldılarsa Sulṭān Murād Ḫān  ḳaṣaba-i meẕkūrede vāḳi‘ ‘imāret zevā’idin-

den yevmiyye sekiz aḳçe vaẓīfe buyurmışlar ve be-her sene on müd buġday 

ta‘yīn itmişler. Şeyḫden ẕikr olınan ‘aṭiyyenüñ ḳabūl ve ‘adem-i ḳabūli su’āl 

olınduḳda “Yed-i vāḥideden bizüm içün ni‘am-i muḥtelife iḥżār olındı. 

Bunuñla nefsüñ aġzın baġlayup ferāġ-ı ḫāṭırla ‘ibādete sebeb olur. Żararlu 

nesne degüldür.” diyü buyurmışlar. Şeyḫden ṣudūr u ẓuhūr bulan keşf ü 

kerāmāt ḥadden efzūn ve iḥṣādan bīrūndur. Zebān-ı [A 31b] Türkī’de laṭīf 

ebyātı ve ḥarāreti müştemil kelimātı vardur. “Rūmī ” ile müteḫalliṣlerdür. 

Merzifon’da fevt olup el’ān mezār-ı şerīfleri [T 39a] ḳaṣaba-i meẕkūrede 

ziyāretgāh imiş. 
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Meẟnevī: Maḫzen-i nār-ı ‘ışḳdur sīne

N’eyler anda bürūdet ü kīne

Eyle taḥṣīl-i nār nūra yetiş

Vāḳıf-ı sırr olup sürūra yetiş

Sīne kim anda ‘ışḳ dāġı yoḳ

Beñzer ol ḫāneye ocaġı yoḳ

Gele ‘ışḳ āteşine per yaḳalum

Şevḳ-ı dīdāra ṣu gibi aḳalum

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil 
‘Abdu’l-mu‘ṭī {Şeyḫü’l-Ḥarem }   -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, Şeyḫ Zeynü’d-dīn  ḫulefāsından olup bu üçi beyne’l-meşāyiḫ 

‘abādile-i ẟelāẟe ile meşhūrlardur. Müşārün ileyh ‘Abdu’l-mu‘ṭī  diyār-ı ‘Ara-

b’da vücūda gelüp Mālikiyyü’l-meẕheb imişler. Pes Zeynü’d-dīn  ḥużūrına 

irişüp bunlaruñ ḫıdmetinde tekmīl-i ṭarīḳ idüp irşāda mücāz olmışlar. 

Ba‘dehu Mekke -i Mu‘aẓẓama’da mücāvir olup “Şeyḫü’l-Ḥarem ” diyü ‘Arab 

u ‘Acem içinde şöhret bulurlar.1 Bunlaruñ kerāmāt-ı ‘ayāniyye vü ma‘ne-

viyyesi meşhūr-ı āfāḳ olup beyāndan ve tavṣīfden müstaġnīdür. Mevlānā 

Bedrü’d-dīn Maḥmūd es-Semerḳandī ’den menḳūldür ki meẕkūr Şeyḫ ‘Ab-

du’l-mu‘ṭī  sinnde yüz yigirmisinde olup mübārek liḥyelerinde henūz beyāż 

ẓāhir degül idi. Meşāyiḥden Şeyḫ Zeynü’d-dīn ’e ve Ḫˇāce ‘Abdu’llāh ’a ve 

Seyyid Ḳāsım Envār ’a buluşup muṣāḥabetleriyle müşerref olup niçe şeref 

taḥṣīl itdüklerinden ṣoñra faḳīre ḥac müyesser olup Mekke -i Müşerrefe’de 

Şeyḫ ‘Abdu’l-mu‘ṭī ’ye mülāḳāt itdüm. Meẕkūr, şeyḫi nāsdan ḳaṭ‘-ı istīnās it-

miş. Bu ḳadar pīrlükle riyāżāt-i ḳaviyyeye mūnis müşāhede itmegin maḥab-

bet-i tāmme ile maḥabbet itdüm. Bir gün baña didi ki: “Şöyle işitdüm ki 

sen Ḫˇāce ‘Abdu’llāh  ḥażretlerin görmişsin. El’ān yine görseñ bilür misün? 

Ben daḫı ‘bilürüm’ didüm. Buyurdılar ki ‘El’ān ṭavāf üzredür. Var ṭavāf 

eyle.’ Ben daḫı maṭāfa vardum. Gördüm ki fi’l-vāḳi‘ Ḫˇāce ‘Abdu’llāh  ṭavāf 

eyler. Ben daḫı ṭavāfa meşġūl oldum. [T 39b] Bu ṭarafdan Ḫˇāce ‘Abdu’llāh  

ṭavāfdan ferāġatından ṣoñra Maḳām-ı İbrāhīm’e çıḳup ṣalāta meşġūl oldı-

lar. Vaḳtā kim ben daḫı ṭavāfı tamām itdüm. Maḳām-ı İbrāhīm’e [A 32a] 

1 bulurlar: bulur A  
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vardum. Edā-yı ṣalātdan ṣoñra naẓar itdüm. Ḫˇāce’den eẟer görmedüm. 

Yine dönüp Şeyḫ ‘Abdu’l-mu‘ṭī ’ye geldükde buyurdılar ki ‘Ma‘lūmum oldı 

ki ‘Abdu’llāh ḥażretlerin bilürmişsin.’ Ba‘de müddetin Semerḳand ’a varup 

müsāfir oldum. Ḫˇāce ‘Abdu’llāh ḥażretin ziyārete varduḳda ‘Mā-cerāyı 

keşf itme ṣaḳın!’ diyü buyurdılar. Andan ṣoñra yine Mekke -i Müşerrefe’ye 

‘azm itdüm. Geldükde gördüm ki Şeyḫ ‘Abdu’l-mu‘ṭī  beyne’n-nās kerāmāt-

la iştihār bulup ḫıdmetine cevānibden raġbet idüp cem‘-i ‘aẓīm müşāhede 

itdüm. Beni gördükde buyurdılar ki ‘Ḫˇāce ‘Abdu’llāh  ancaḳ senüñ yanuñ-

da meşhūr oldı. Anlar beni beyne’n-nās teşhīr eyledi.” ‘Abādile-i ẟelāẟeden 

biri ki meẕkūr Şeyḫ Zeynü’d-dīn el-Ḥāfī  ḥażretidür. Egerçi diyār-ı Rūm’a 

gelmemişdür, lākin  1 ا ل  א  ا ذכ    muḳteżāsınca teberrüken 

bi-ẕikrihi ve teyemmünen bi-vaṣfihi menāḳıb-ı şerīfesinden bir miḳdār ẕikr 

olındı.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Ebū Bekr 
Muḥammed bin Muḥammed  eş-Şehīr bi-Zeynü’d-dīn el-Ḥāfī 

Bilād-ı Ḫorāsān ’da ḳaṣaba-i Ḫāf  ’da hicretüñ yedi yüz elli birinde Re-

bī‘ü’l-evvel’üñ on beşinde vücūda gelmişler. ‘Ulūm-ı ẓāhire vü bāṭınayı 

cāmi‘, şer‘-i şerīfi kemāliyle ri‘āyet üzre olup ve ṭuruḳ-ı ṭarīḳatı tekmīl eyle-

yüp ekmel-i kümmelīnden olup ṣāḥib-i maḳāmāt-ı ‘āliyāt ve mālik-i merā-

tib-i keşf ü kerāmāt olur. Ṭarīḳ-ı taṣavvufı Şeyḫ Nūrü’d-dīn ‘Abdu’r-raḥmān 

el-Mıṣrī ’den aḫẕ idüp beyne’l-bilād irşād içün mücāz olmışlardur.2 Meẕkūr 

Şeyḫ Nūrü’d-dīn  mektūblarında buyurmışlar ki “Vaḳtā kim şeyḫ-i meẕkūr 

Zeynü’d-dīn  ḫalvete istiḥḳāḳ ve [vurūd]-ı vāridāt-i ġaybiyyeye liyāḳat taḥṣīl 

itdilerse benümle Cenāb-ı Ḫaḳḳ ve Feyyāż-ı Muṭlaḳ ortasında yedi gün ki 

ḫalvet-i ma‘hūde var idi. Meẕkūruñ [T 40a] ḫalvete duḫūline ve maḳāmāt-ı 

‘ulyāya vuṣūline istiḫāre eyledüm. Ḥaḳḳ celle şānuhu ve behera burhānuhu 

meẕkūr eyyām-ı seb‘anuñ dördünci gicesi kendü kemāl-i luṭfından bāb-ı 

mükāşefātı ve ebvāb-ı keşf ü kerāmātı cümleten Şeyḫ Zeynü’d-dīn ’e keşf 

idüp cümle-i ḳuyūdāt ve gösgötüri müşkilāt bir uġurdan def‘ olup eyyām-ı 

seb‘anuñ ṣoñunda [A 32b] levāmi‘-i tevḥīd-i ḥaḳīḳī ẓuhūr idüp maḳām-ı 

cem‘ü’l-cem‘e vāṣıl olurlar. Cenāb-ı Ḥaḳḳ’dan recā-yı küllī oldur ki bu 

1 “Ancak salihlerin zikri anında rahmet iner.”

2 olmışlardur: olmışlar A
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ḥālāt-i ‘āliye ve kerāmāt-ı sāmīyeyi ẕāt-ı şerīflerinde beḳā-yı dā’im ile bāḳī 

idüp dā’imā etḳıyāya imām ve aṣfiyāya muḳtedī eyleye.” Ḥażret-i şeyḫden 

mervīdür ki: “Kitāb icāzeti alduḳdan ṣoñra Ḫorāsān ’a sefer idüp icāzet-nā-

meyi Baġdād ’da unutdum. Bir niçe müddetden ṣoñra diyār-ı Mıṣr ’a irtiḥāl 

idüp şeyḫ ḥażretlerin fevt olmış buldum. Ḫalvetlerine girdükde ‘aynı ile 

virdükleri icāzet-nāmeyi yazılmış buldum. Mā-beynde bunca müddet-i 

medīd ve zemān-ı ba‘īd mürūr u ‘ubūr ide ve bāb-ı ḫalvet dā’imā meftūḥ 

olup rūz u şeb ḫalā’iḳ-ı pür-şūr u şaġab ziyāretlerinde olup icāzet-nāmeyi 

‘aynı ile bulup żāyi‘ olmaduġı ḫuṣūṣā icāzet-nāmeyi żāyi‘ idüp tekrār icā-

zet-nāmeye muḥtāc olup geldükde ‘aynı ile bulınduġı velāyet-i maḥż ve 

kerāmāt-ı bī-reybdür.” Ve yine ḥażret-i şeyḫden mervīdür ki: “Şeyḫüm Şeyḫ 

Nūrü’d-dīn  ḥażretleri mübārek tācların fuḳarādan niçe żu‘afāya geydürüp 

ba‘dehu Baġdād ’a sefer itdükde faḳīre iḥsān itmişler idi. Bir kimesne ol tācı 

minnet ile benden aldı. Aṣḥābımuz içre şol mürüvvet ki olıgelmişdür, vir-

memegi münāsib görmeyüp virmiş idüm. İttifāḳ ‘ālem-i ḫˇābda tāc öñüme 

gelüp aġlayup tażarru‘ eyledi ki bir niçe [T 40b] ‘aẓīmü’ş-şān kimesneler 

beni geyüp anlaruñ şerefiyle müşerref idem diyü bir bir nām-ı şerīflerin 

ẕikr eyledi. Şimdi sen beni bir ḫarābātī fāsıḳa virdüñ, lā’iḳ mı didi. Ben 

daḫı yarındası bir refīḳüm ile ḳalḳup ol şaḫṣ ki tāc virmiş idüm. Gördüm ki 

mest ü evgār, ‘ālemden bī-ḫaber. Pes refīḳüm varup tācı ol şaḫṣuñ başından 

aldı. Dönüp gitdük.” Ḥażret-i şeyḫ ḳıdve-i erbāb-ı ṭarīḳat ve zübde-i aṣḥā-

b-ı ḥaḳīḳatdur. Hicretüñ sekiz yüz otuz sekizinde şehr-i Şevvāl’üñ ikinci 

gicesinde civār-ı Ḥaḳḳ’a vāṣıl olmışlar.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Pīr İlyās 
el-Amāsī  -Ḳuddise Sirruhu- {Ḥażret-i Şeyḫ Pīr İlyās el-Amāsī-
Ḳuddise Sirruhu-}

Meẕkūr, zemānınuñ ferīdi ve ‘aṣrınuñ vaḥīdi, fażl u ‘irfān ve ma‘rifet-i 

bī-kerān ile müşārün ileyh bi’l-benān olup Amāsiyye  nāḥiyesinde mütemek-

kin imişler. [A 33a] Mīr Timur  ḫurūc idüp vilāyet-i meẕkūreye uġraduḳda 

meẕkūruñ kemāl-i fażlın istimā‘ itmekle ri‘āyet idüp vilāyet-i Şirvān ’a gönde-

rüp rüfeḳāsına kifāyet ider vaẓīfe ta‘yīn eylemiş. Pes mevlānā vilāyet-i mezbū-

rede niçe müddet sākin olup ṭalebe ṭā’ifesine ders idermiş. Vilāyet-i meẕkū-

rede meşāyiḫ-i kibārdan Pīr Ṣadrü’d-dīn-i Şirvānī  ḥażretlerinüñ ḫıdmet-i 
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şerīflerine yetişüp emrleriyle ḫalvet-i erba‘īne cülūs idüp ḳavī riyāżāta meşġūl 

olmışlar. Müşārün ileyh Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn  ümmī kimesne olmaġın mevlānāya 

ba‘żı evḳātda ve [fetret] ṭārī olup Şirvān ’dan yine vilāyetine gidüp on iki yıl 

miḳdārı riyāżet itmişler. Bu eẟnāda vilāyet-i Ḫorāsān ’da Şeyḫ Zeynü’d-dīn  

ḥażretinüñ ṣīt ü ṣadāsın işidüp ḫıdmet-i şerīflerine teveccüh murād idinür. Bu 

fikretde iken Ḥażret-i Risālet-penāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem1 vāḳı‘asında 

“Yā Baba İlyās ! Ṣadrü’d-dīn ’e teveccüh eyle!” diyü emr iderler. Pes ol ḥażre-

tin emr-i ‘ālīleriyle [T 41a] yine Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn ’e müteveccih olur. Yaḳın 

geldükde Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn aṣḥābına “Bu gün Mevlānā İlyās  gelüp bize vāṣıl 

olmaḳ üzredür. İstiḳbāl eyleñ!” diyü emr iderler. Varup istīḳbāl emrin yeri-

ne getirüp geldüklerinde ḥażret-i şeyḫüñ mübārek ellerin taḳbīl idüp ‘arż-ı 

‘ubūdiyyet itdüklerinde buyururlar ki: “Yā İlyās! Nāsdan az kimesneye vāki‘ 

olur ki mürşidi Ḥażret-i Risālet-penāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem 2 ḥażretleri3 

ola.” Pes Mevlānā İlyās şeyḫüñ ḫıdmet-i şerīflerinde cān u dilden iḳāmet idüp 

niçe müddet ḫıdmetlerinde kemāl-i riyāżāt ve envā‘-ı ‘ibādāt u mücāhedātda 

olurlar. Ba‘dehu iẕn-i şerīfleriyle ṣıla-i raḥm idüp bu eẟnāda Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn  

fevt olurlar. Mevlānā İlyās daḫı kendü bilādında irşād üzre iken marīż olup 

Amāsiyye ’de bir laṭīf bāġçede fevt olur. Meşhūrdur ki meẕkūr şeyḫ fevt olup 

ġassāl tene-şūya vaż‘ itdükde, ittifāḳ serīrüñ bir cānibi aşaġa meyl eyler. Mey-

yit iken serīrüñ bir cānibine yapışur ki düşmeye. Ġassāl ve āb-rīz ve nice ṣāḥi-

b-[temyīz] kimesneler ki anda ḥāżırlar idi, eylece müşāhede idüp müteḫayyir 

olurlar. Meẕkūr, Sevādiyye  [A 33b] nām mevżi‘de medfūndur. 

Ḳıṭ‘a: Ḥaḳḳ Te‘ālā’yı dā’imā ẕikr it

Bu ne ḥālet durur begüm fikr it

Evliyāda bunuñ gibi eṭvār

Çoḳ durur itme ki ṣaḳın inkār

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ el-‘Ārif 
Ẕekeriyyā el-Ḫalvetī 

Meẕkūr, Şeyḫ Pīr İlyās  aṣḥābındandur. Şeyḫ fevt olduḳda aṣḥābı külliy-

yen “Ḳā’im-maḳām ve nā’ib-i menāb kim olmaḳ gerekdür?” diyü Cenāb-ı 

1 ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem: -A

2 ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem: aleyhi ṣalātu’llāh A

3 ḥażretleri: -A



271Mecma‘u’l-Eşrâf

Ḥaḳḳ’a teveccüh itdüklerinde Şeyḫ Ẕekeriyyā ’ya işāret vāḳi‘ olur. Kemāl-i 

riyāżāt ve mücāhedāt üzre olup ma‘ārif-i ‘aẓīmeye mālik kimesne imişler. 

Amāsiyye ’de fevt olup ḳabr-i şerīfleri Serrāclar Mescidi  civārında [T 41b] 
vāki‘ olmışdur.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Abdu’r-
raḥmān Çelebi bin el-Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn  (Ḥüsāmī )

Meẕkūruñ vālideleri Şeyḫ Pīr İlyās ’uñ kerīmeleri imiş. Ṭarīḳ-ı taṣavvu-

fı Şeyḫ Ẕekeriyyā ’dan aḫẕ idüp kā’im-maḳāmları olmışlar. Vālideleri Gü-

müş  nām ḳaṣabadan olmaġın Gümüşlü-zāde  dimekle mülaḳḳab imişler. 

Meẕkūruñ aḥvāl-i vāḳı‘ātda ve ta‘bīr-i menāmātda mahāret-i tāmmesi olup 

derd-keşīde ‘āşıḳ-ı şūrīde kimesne imiş. Vecd ü ḥāl istīlā idüp ‘ışḳ u şevḳ 

ġalebe itdükde tesellī-i ḫāṭır içün laṭīf ġazeller diyüp Ḥüsāmī  taḫallüṣ ider-

ler imiş. Ḳabr-i müteberrikleri Amāsiyye  şehrinde Ya‘ḳūb Paşa Zāviyesi ’nde 

imiş.
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ṬABAḲA-İ SĀDİSE

SELĀṬĪN-İ ĀL-İ ‘O�MĀN’DAN SULṬĀN-I ‘ĀLĪ-CĀH 
ḪĀḲĀN-I ‘ĀLEM-PENĀH ES-SULṬĀN BİN ES-SULṬĀN 

ES-SULṬĀN MURĀD ḪĀN BİN MEḤEMMED ḪĀN  
‘ALEYHİ’R-RAḤMETU VE’R-RIḌVĀN ḤAŻRETLERİ

Hicretün sekiz yüz yigirmi beşi senesinde serīr-i salṭanata cülūs itdügi 

tārīḫde vāḳi‘ olan ‘ulemā ve meşāyiḫ beyānındadur.

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti fī-Zemānihi el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-
Fāżılü’l-kāmil1 el-Mevlā Muḥammed bin Armaġan  eş-Şehīr bi-
Monlā Yegān 

Meẕkūr, Yegān , zemānında fażlla yegāne-i rūzgār olup ‘aṣrı ‘ulemāsından 

taḥṣīl-i ‘ulūm idüp ba‘dehu Şemsü’d-dīn el-Fenārī ’ye yetişüp anlardan taḥṣīl 

eyleyüp fünūndan çoḳ nesneye vāḳıf olup mertebe-i fażla irişür. Pes Buru-

sa ’da ba‘żı medārise müderris olup bu eẟnāda Şemsü’d-dīn el-Fenārī  fevt 

olup taṣarruflarında olan menāṣıb-ı ‘āliye külliyyen bunlara virilür. Sulṭān-ı 

zemān yanında mālik-i fażl u ‘irfān olmaġla [A 34a] ‘unvān-ı küllī taḥṣīl 

idüp efḍal-i fużalā olmaġla iştihār bulur ve kendü ḥüsn-i iḫtiyārıyla ferāġat 

idince ‘uhdesinde olan menāṣıb-ı ‘āliyeye mutaṣarrıf olup [T 42a] ba‘dehu 

cümlesini terk idüp Ḥicāz’a sefer idüp andan yine2 bilād-ı Rūm’a gelüp 

sākin olup menāṣıbdan nesne ḳabūl itmemişler. Meẕkūr, nefsinde laṭī-

fü’ṭ-ṭab‘, ḳaviyyü’l-fehm lākin ḳuvvet-i ḥāfıẓaları noḳṣān üzre olup nisyān-

ları ġālib imiş. Dā’imā kendü aṣḥābından muṣāḥabete lā’iḳ ve ṭab‘-ı şerīfle-

rine muvāfıḳ kimesnelerle mu‘āşeretde olup aġleb-i evḳāt nefā’is-i nefīse ve 

eṭ‘ime-i leẕīẕe bişürdüp dürlü dürlü żiyāfetlerle muṣāḥabet idermiş. Mer-

vīdür ki mevlānā-yı meẕkūr Burusa ’da ḳāżī iken bir ḳażiyye ḥükm itmiş.3 

Evlād-ı Fenārī ḥükmine rāżī olmayup “Nā-meşrū‘dur!” diyü ‘inād itmişler. 

Pes ‘inād imtidād bulup fesāda mü’eddī olmaḳ iḥtimāli olıcaḳ ‘ulemā cem‘ 

olup ‘aḳd-i meclis olınup ḳażiyye aṣlı ile görilüp ḫuṣūmetdür, ref‘ olınsun 

dimişler. Ba‘żılar evlād-ı Fenārī’ye naṣīḥat idüp “Fāżıl kimesnedür. Cā’iz ki 

1 el-Kāmil: -T

2 yine: -T

3 itmiş: eylemiş T
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bu ḫuṣūṣda bir maḫlaṣ tedārük itmiş ola. Ṣoñra size1 ‘ulemā mā-beyninde 

ḫacālet ü şermendegī ḫaclet ve ser-efkendegī lāzım gele. Bu vaż‘dan ferāġat 

evlādur.” dimişler. Naṣīḥat-peẕīr olmayup elbette “‘Aḳd-i meclis olınsun.” 

dimişler. Meclis olınup ‘ulemā-yı ẓū-fünūn cümleten ḥāżirūn olup pes ev-

lād-ı Fenārī yek-dil ü yek-zebān bir uġurdan dehān açup Mevlānā Yegān ’a: 

“Bu senüñ itdügüñ ḥükm, şer‘-i şerīfe ve Kitāb-ı münīfe muḫālefetdür. 

Bunuñ aṣlı nedür?” didüklerinde buyururlar ki: “İmām [Züfer ] ḥażretle-

ri müctehidīnden midür degül midür?” Cümle-i ‘ulemā-yı mālikü’r-reşād, 

“Ecell-i aṣḥāb-ı ictihāddandur” diyü cevāb viricek yine Monlā Yegān  bun-

lara ḫiṭāb idüp dimiş ki “Şol ḳavl ki ben ḥükm itdüm, meẕkūr İmām Züfer  

ẕāhib olmışlardur. İtdügüm ḥükm meẕkūruñ ḳavline muṭābıḳ ve meẕhe-

bine muvāfıḳdur. Be-her-ḥāl ṭarīḳ-ı ‘ināda sālik [T 42b] olup cebre mālik 

olursañuz ibṭāl eyleñ!” diyicek evlād-ı Fenārī cümleten mebhūt olurlar.2 

Żarūrī sükūt idüp birisinde yārā-yı güftār ve mecāl-i ḳīl ü ḳāl olmayup 

ser-efkende olmışlar. Evlād-ı Fenārī’nüñ ‘adāvetine sebeb bunı naḳl iderler 

ki Mevlānā Fenārī  kerīmesin [A 34b] bunlara tezvīc murād idinüp Mevlānā 

Yegān  ise sābıḳada üstādı olan kimesnenüñ ḳızın almaġa ‘ahd idüp ‘örf-i 

nāsda nām-zed daḫı vāḳi‘ olmaġın red içün mecāl olmayup ḥadd-i ẕātında 

naḳż-ı ‘ahd münker daḫı olduġı sebebden ‘öẕr beyān idüp ḳabūl itmemişler 

imiş. Ol ‘adem-i ḳabūl bu miḳdār küstāḫī ve fużūle sebeb olmış. 

Ḳıṭ‘a: Senden a‘lem begüm kimesne ile

Eyleme baḥẟ ‘ucb ü kīne ile

Şol ki ululara ‘inād eyler

‘Irżını yıḳdurur fesād eyler

Ve minhum el-‘Ālim ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed Şāh 
Çelebi İbn el-Mevlā Yegān 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i fażl u ‘irfān idüp cihet-i tedrīs ü ḳażā-

ya istiḥḳāḳ-ı tamām ve liyāḳat-ı tām kesb itdükden ṣoñra ba‘żı medreseye 

müderris olup ba‘dehu Burusa ’da Sulṭāniyye ’ye müderris olup ba‘dehu Bu-

rusa ’ya ḳāżī olup ḳāżī iken fevt olmışlar.3

1 size: sen T

2 olurlar: olur A

3 olmışlar: itmişler T
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘ālim ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Yūsuf bin 
el-Mevlā Yegān 

Meẕkūr, vālidinden taḥṣīl-i fünūn idüp merātib-i fażla irüp istiḥḳāḳla 

Burusa ’da ba‘żı medārise müderris olup evā’il-i Telvīḥ ’e ḥāşiye taḥrīr idüp 

henūz cüvān iken Firdevs bāġın āşyān idinmişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Meḥemmed bin Beşīr 

Meẕkūr, kendü diyārından gidüp Burusa ’da temekkün iḫtiyār idüp 

niçe müddet Sulṭān Bāyezīd Ḫān Medresesi ’nde ittiḫāẕ-ı mekān idüp 

taḥṣīl-i ‘irfāna müdāvemet itmiş. Ba‘dehu medrese-i meẕkūrede [T 43a] 
mu‘īd olup giderek müderris daḫı olmışlar. Ḥīn-i taḥṣīlde Seyyid Şerīf  ’üñ 

Şerḥ-i Meṭāli‘’e  taḥrīr itdükleri ḥāşiye-i laṭīfeye otuz altı kerre iẕ‘ān u īḳān 

üzre fużalā-yı mālikü’l-beyāndan ḳırā’at itmişler. Cāmi‘-i menāḳıb ki 

ecell-i fużalādandur, buyururlar ki ceddüm ḥāşiye-i meẕkūreyi mevlānā-yı 

meẕkūrdan bi’t-tamām ḳırā’at itmişler. Tetebbu‘ları anuñla otuz yedi olmış. 

Eyyām-ı seb‘anuñ cum‘adan ġayrısında terk-i ders itmeyüp sene-i kāmilede 

ancaḳ iki bayram eyyāmında ders dimeyüp eyyām-ı sā’irede aṣlā terk vāḳi‘ 

olmaz imiş. Yanlarında fevt, ders-i mevte ber-ā-ber muṣībet imiş. Medrese-i 

meẕkūrede [A 35a] müderris iken fevt olmışlar. 

Ḳıṭ‘a: ‘İlmi tekmīl ise murādun eger

Eyle ta‘tīl günleri taḥṣīl

Oḳı yaz sür ẕemā’imi dilden

Eyle ḫulḳuñ maḥāmide tebdīl 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şerefü’d-
dīn İbn Kemāl el-Ḳırımī 

Meẕkūr, kendü diyārında cümle-i ‘ulūmı taḥṣīl idüp ḫuṣūṣā ‘ilm-ı 

fürū‘da Ḥāfıẓü’d-dīn el-Bezzāzī  -ki ‘ilm-i meẕkūrda bī-naẓīr ve uṣūlde bī-

miẟl Fetāvā-yı Bezzāzīyye  gibi kitāb tedvīnine mālik olmışlardur- anlardan 

ḳırā’at idüp müddet-i keẟīre ḫıdmetlerinde olup‘ulūm-ı mütedāvilenüñ 

ekẟerin taḥṣīl ü tekmīl iderler. Ḥattā ‘aṣrınuñ ferīdi ve devrinüñ vaḥīdi olur-

lar.Vaḳtā kim belde-i Ḳırım  cevr-i ẓulmden ḫarāba müşrif oldıysa fużalā-yı 
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feżā’il-me’āb ittifāḳ ile āfāḳa müteferriḳ olup ol tārīḫde sulṭān-ı Rūm’uñ 

‘ulemāya raġbeti ve fużalāya maḥabbeti cümle-i memālik ü diyārda iştihār 

bulmaġın Rūm’a müteveccih olup geldükde pādşāh-ı cihān-penāh mevlānā-

nuñ ḳudūmından āgāh olduḳda vilāyetin terk idüp āstāne-i ‘adālet-me’āb 

ve ‘atebe-i ‘aliyye-i [T 43b] mürüvvet-intisāblarına ilticā itdüginden ḥaẓ 

eyleyüp envā‘-ı ri‘āyete ve eṣnāf-ı ḥimāyete maḳrūn olur ve bi’l-cümle maẓ-

har-ı ‘avāṭıf-ı ḫusrevānī ve manẓūr-ı ‘ayn-ı ‘ināyet-i ḫāḳānī olup me’mūlin-

den ziyāde cümle murādātı ḥāżır u āmāde ḳılınup vefātına deñlü devlet-i 

sulṭān-ı ‘ādilde ni‘met-i vāfire ve ẟervet-i mütekāẟire ile ‘ıyş eyleyüp ‘ilme 

iştiġāli ḥālinde uṣūle müte‘alliḳ Menār  nām metne şerḥ yazup lākin beyāża 

çıḳup meşhūr olmamış.

Ve minhum el-‘Ālimül-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Seyyid 
Aḥmed İbn ‘Abdu’llāh el-Ḳırımī 

Meẕkūr, vilāyeti ‘ulemāsından Mevlānā Şerefü’d-dīn ’den taḥṣīl idüp şe-

ref-i ‘ilm ile müşerref olup Ḳırım  ḥarāb olıcaḳ bilād-ı Rūm’a sefer idüp 

gelüp ba‘de müddetin Merzifon  nām ḳaṣaba medresesinde müderris olmış. 

Ba‘dehu Dārü’s-sa‘āde İstanbul ’a gelüp bi-ṭarīḳi’t-teḳā‘üd elli aḳçe ta‘yīn olı-

nur. Ba‘dehu İstanbul ’dan Edrine ’ye müteveccih olup icāzet içün dergāh-ı 

pādşāh-ı cihān-penāha varup gelsün diyü fermān olınup ḥużūr-ı sulṭāna 

girdükde ve ol [A 35b] ḥasretü’l-mülūk olan pādşāh-ı ‘ādilüñ ‘izz-i ḥużūrına 

irdükde muṣāḥabete meşġūl olup eẟnā-yı kelāmda Ḳırım  nām şehrüñ ḥāli 

ve ḥarāb olması aḥvāli teẕekkür olınup pes pādşāh hażretleri buyurmışlar 

ki: “Mesmū‘ımuzdur ki Ḳırım , şehr-i ‘aẓīm olup ḥattā elsine-i nāsdan bir 

kimesne şānınuñ ‘azametinden ta‘bīr itmelü olsalar “Hemānā Ḳırım  ḳāżīsı-

dur!..” dirler. Pes ‘imāreti zemānında üç yüz ḳāżīsı ve altı yüz fetvāya mālik 

kimesnesi var imiş.” ve “Vāḳi‘ midür?” didüklerinde mevlānā cevāb virmiş 

ki “Bu niẓāmuñ āḫirine ve intiẓāmuñ evāḫirine du‘ācuñ daḫı yetişdüm. Bu-

yurduġıñuz vāḳi‘dür pādşāhum.” [T 44a] diyicek “‘Acabā bu maḳūle şehr-i 

ma‘mūr ve cāy-i sürūr ve rāsiḫ-bünyāduñ mertebe-i ḫarāb-ābāddā olması 

neden olmışdur ve bu ṣūreti ne sebebden bulmışdur? ‘İlmüñüz lāḥiḳ olduġı 

üzre beyān eyleñ.” diyü buyurduḳlarında cevāb virürler ki: “Şehr-i meẕkūr 

tamām derece ma‘mūr olup ecnās-ı nās-ı bī-ḳıyās ile memlū ve envā‘-ı ḥı-

ref ile ṭopṭolu iken her ittiṣālde, infiṣālde, kemālde ve zevāl ḥükmiyle bir 
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vezīr-i müzevvir ve ẓulm-güster peydā olur. Ri‘āyet-i bālā vü zīr ve ḥimā-

yet-i ṣagīr ü kebīr itmeyüp ḥürmetsizlik itmez illā ‘ulemāya ve ihānet ḳıl-

maz. Meger ki ṣuleḥāya ve fuḳarāya ma‘a’l-ḳıṣṣa ‘ulemā-yı şer‘e muḫālefete 

ve kendülere ihānete taḥammül idemeyüp vezīr-i ẓālimüñ dest-i cevrinden 

perākende olup bī-iḫtiyār terk-i şehr ü diyār iderler. ‘Ulemā ḫod dāḫil-i 

şehrde ḳalb menzilesinedür. Ḳalbe āfet irişse bedene sirāyet muḳarrerdür. 

Eyle olsa ‘ulemādur cümleten ri‘āyet ve ḥimāyet ve istirāḥat istimā‘ itdük-

leri yerlere ber-mūcib-i feḥvā-yı ﴾ٌ َ ِ ِ َوا ّٰ  .müteveccih olup giderler 1﴿اَْرُض ا

Re‘āyā vü berāyā ise ‘ulemāya baġlu ṭā’ife ‘aḳablarınca re‘āyā daḫı ṭaġılur. 

Şehr der-ḫarāb olur.” Mevlānā bu ḳıṣṣayı rivāyet iderken pādşāh ḥażretleri 

Maḥmūd Paşa ’yı da‘vet idüp geldükde Ḳırım şehrinüñ ḳadīmden bu resme 

ma‘mūr iken ḫarāb olmasına sebeb ẓulm-i vezīr olduġın mevlānāya tekrār 

taḳrīr itdürürler ki Maḥmūd Paşa  ḥiṣṣe-peẕīr ola. Pes Maḥmūd Paşa  kinā-

yeye vāḳıf olıcaḳ aṣlā tevaḳḳuf itmeyüp “Pādşāhum küstāḫlıḳ olmasun. Ol 

vilāyetüñ [A 36a] ḫarāb olmasına bā‘iẟ sulṭān-ı dīn olan kimesne olmışdur. 

Bu ḫuṣūṣda günāh pādşāhuñ2 ve ṣuç pādşāhuñdur. Sulṭān olanlar içün ḫod 

cümle-i ḥālde ḳaḥṭ-ı ricāl ile ‘illet ḫod münāsib degül. Ol maḳūle ẓāli-

müñ ẓulmine ‘ālim olup yine istiḫdām iden kimesne anuñ ẓulmine [T 44b] 
rāżī olup vilāyetin ẓulmle ḫarāb itdürmiş olur. Bi-ḥamdi’llāh pādşāhum 

Maḥmūd diyü nidā itse der ü dīvārdan hezār Maḥmūd peydā olur.” Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān 3 ḥażretleri i‘tisāfdan dūr, inṣāf ehli olmaġın Maḥmūd Pa-

şa ’nuñ kelimātın ḥaḳḳa muvāfıḳ ve vāḳı‘a muṭābıḳ olduġı ecilden taṣdīḳ 

idüp “Söz senüñdür Maḥmūd.” diyü buyurmışlar. 

Ḳıṭ‘a: Pādşāh-ı cihān-penāh olan

Ẕerrece ẓulme olmaya rāżī

Bilinür bulınur benüm şāhum

Ḥaḳ Te‘ālā olıcaġız ḳāżī

Mevlānā-yı meẕkūr iştiġāli ḥālinde Seyyid ‘Abdu’llāh Şerḥi ’ne ḥāşiye yaz-

mışlar ve Şerḥ-i ‘Aḳā’id ’i daḫı taḥşiye itmişler ve Telvīḥ ’e daḫı lā’iḥ ü vāżıḥ 

1 Zümer sûresi 10 âyetten kısmî iktibas: “De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey inanan kullarım! Rabbinize 

karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah’ın arzı geniştir. 
Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir.”

2 pādişāhuñ: şāhuñ A

3 Ḫān: -T
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ḥāşiye taḥrīr idüp ba‘dehu medīne-i İstanbul’da fevt olup anda medfūn 

imişler. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
es-Seyyid ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī es-Semerḳandī  Seyyid ‘Abdu’llāh

Meẕkūr, kendü vilāyetinde ‘ilm ü ma‘ārifi taḥṣīl ü tekmīl idüp cem‘-i 

‘ulūmda merātib-i fażla yetişüp ba‘dehu ṣūfiyye semtine sālik olup ba‘żı 

meşāyiḫden tekmīl-i ṭarīḳat iderler. Ba‘dehu bilād-ı Rūm’dan Lārende ’de 

sākin olup Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e Mücādele sūresine varınca tefsīr taḥrīr idüp 

dörd cild idüp kütüb-i tefāsīrden fevā’id-i bisyār ve nefā’is-i bī-şümār in-

tiḫāb idüp derc itdügünden ġayrı kendü taṣarrufāt-ı ḫāṣṣasından daḫı ḫaylī 

nesne ilḥāḳ ider. Cümleten ‘ibārāt-ı faṣīḥa ve ma‘ānī-i belīġayı müştemil 

fevā’iddür. Müṭāla‘a idenlere ma‘lūmdur. Ḳāżī Beyżāvī  ḥażretlerine īrādāt-ı 

keẟīreleri vardur. Rabb-i Celīl ‘ömr-i ṭavīl muḳadder idüp müddet-i ‘ömri 

yüz elliye irişdügi müttefaḳun ‘aleyh; mi’eteyne tevācüzde iḫtilāf itmişler. 

Ḳıṭ‘a:  Ne sa‘ādet durur bu ‘ömr-i ṭavīl

Ger muḳārin olan ‘ibādāta

Biñ yıl olursa da müfīd degül

‘Ömr kim ṣarf ola fesādāta [T 45a]

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Ebu’l-feżā’il Şemsü’l-mille ve’d-Dīn Aḥmed bin İsmā‘īl el-Gürānī  
-Nevvera’llāhu Merḳadehu- {Mollā Gürānī  Ḥażretleri}

Müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh [A 36b] ‘ulūmdan uṣūlde māhir, 

fürū‘a müteferri‘ātıyla ḳādir, şerīfü’n-nefs, ‘ulüvvü’l-himmet, mehīb [ü] 

vaḳūr ve ṣabūr u şekūr kimesne olup kendü vilāyetinde taḥṣīl-i ma‘ārif-i 

külliyye ve tekmīl-i feżā’il-i ḳudsiyye eyleyüp andan Ḳāhiriyye ’ye intiḳāl 

idüp anda evvelkiden fıḳha izdiyād buldurup ba‘dehu ‘ulūm-ı ḳırā’ata 

meşġūl olup zemān-ı sehlde cümleten żabṭ u ḥıfẓ eyleyüp ba‘dehu tefāsīr 

ü eḥādīẟe meşġūl olup fāżıl İbn Ḥacer ’den naḳl-ı eḥādīẟe eẟer-i tekmīl-i 

fünūnü’t-tefāsīr ve’l-eḥādīẟ icāzet alup fużalā-yı ‘Arab mevleviyyetine ve 

kemāl-i fażlına şehādet idüp fażīlet-i tāmmesine muḳir olurlar. Ḫuṣūṣā 

Buḫārī  nām kitābı rivāyeten ve dirāyeten ḥıfẓ idüp Ḳāhiriyye ’de ders-i 



278 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

‘ām eyleyüp merātib-i fażla irmiş. ‘Ulemādan çoḳ kimesne ḳırā’at idüp 

mā-beynlerinde ḥuḳūḳ-ı isti’dādı ẟābit olup kemāl-i fażl-ı mevleviyyetine 

mu‘terif olurlar. Mevlānā Yegān  Ḥicāz ’a revān olup Ḥarameyn-i Şerīfeyn 

ziyāretin idüp Ḳāhiriyye ’ye dāḫil olduḳlarında Mevlānā Gürānī  muṣāḥa-

beti ile müşerref olurlar. Bunuñ kemāl-i fażlın ve ‘ulūm-ı mu‘teberede bu 

miḳdār iḥāṭasın görüp nāsa nāfi‘, vücūd-ı pür-menāfi‘ görüp ibrām-ı tām 

ve iḳdām eyleyüp ve sultān-ı Rūm’uñ ‘ulemā vü fużalā ḥaḳḳında vāḳi‘ 

olan maḥabbetin ve raġbetin naḳl idüp bu cevāhir-i ma‘ārif ki ṣandūk-ı 

seniyyeñüzde maḥfūẓdur, aña pādşāh-ı Rūm gibi kāmilü’l-‘ayār ḫarīdār 

olmaz diyü żarūrī Rūm’a meyl itdürüp alup giderler. Ba‘de zemānin gelüp 

ḥużūr-ı sulṭāna girüp ba‘de’l-muṣāfaḥa “Yā mevlānā! Ḥarameyn-i Şerī-

feyn’den baña ne maḳūle hediyye getürdüñ?” didükde buyurmışlar ki: 

“Sa‘ādetlü pādşāhum! [T 45b] Şu maḳūle bir müfessir ve muḥaddiẟ, ‘ālim 

ü fāżıl kimesne getürdüm.” Ya ḳandadur?” diyü buyurduḳlarında “Dev-

letlü ḫānum! El’ān āstāne-i ‘adālet-‘unvāna gelüp ayaġıñuza yüz sürmege 

ve mübārek eliñüz öpmege mütevaḳḳıf [u] ḥāżırlardur.” didüklerinde 

Monlā Gürānī ’ye icāzet virilüp ḥużūr-ı sulṭāna girüp pādşāh ḥażretleri 

daḫı “Mevlānā ḫoş geldüñüz!” diyü ri‘āyetler idüp1 yanına alup muṣāḥa-

bete meşġūl olurlar. Sulṭān-ı kāmrān mevlānānuñ ‘ulūmda kemāl-i ḳud-

retin ve bu deñlü [A 37a] miknetin ve mahāretin ma‘lūm idindükde Bu-

rusa ’da ceddi Sulṭān Murād Ḫān Medresesi ’n virürler. Andan ṣoñra Sulṭān 

Bāyezīd Ḫān Medresesi ’ne getirürler. Ol tārīḫde Sulṭān Meḥemmed  

Maġnisa ’da imārete mutaṣarrıf imişler. Vālidi pādşāh ḥażretleri ta‘līm içün 

niçe mu‘allim gönderüp hīç birisinüñ sözine imtiẟāl idüp ḳırā’at vāḳi‘ 

olmamış. Pes pādşāh ḥażretleri mü’eddib edīb-i mehīb ister ki varup 

taḫvīf idüp oḳuda. Mevlānā Gürānī ’yi ‘arż iderler. Ma‘kūl görüp mev-

lānāyı tenhāsına da‘vet idüp Meḥemmed Ḫān’a mu‘allim naṣb idüp ve 

ḥāl-i māżīyi ḥikāyet idüp ve eline bir ‘aṣā daḫı virür ki “Ḳaçan ki emrüñe 

muḫālefet ide, bu ‘aṣāyla muḥkem let idesin.” Defa‘ātle tenbīh idüp ve 

“Bu ḳażiyye, aḳṣā-yı murādımdur.” diyü mevlānāya tażarru‘lar idüp gön-

derür. Pes mollā ḥażretleri daḫı müteveccih olup gelüp şeh-zādeye mülāḳāt 

iderler ve buyururlar ki: “Babañ Murād Ḫān beni saña gönderdi ve elüme 

1 idüp: eyler T
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bu ‘aṣāyı virdi ve buyurdı ki ben seni oḳudam ve eger sen baña ‘inād u 

muḫālefet iderseñ bu ‘aṣā ile senüñ ḥaḳḳuñdan gelem; muḥkem let 

uram.” Sulṭān Meḥemmed Ḫān  bu kelāmı işidicek ḳahḳaha idüp güler. 

Mevlānā şeh-zādenüñ güldügin göricek kemāl mertebe bī-ḥużūr olup 

şeh-zādenüñ [T 46a] ṭabanın falaḳaya ḳoyup muḥkem let ider. Şeh-zā-

deye bir vechle ḫavf gelür ki min-ba‘d ta‘līmden ibā itmeyüp müddet-i 

yesīrde Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i ḫatm eyler. Sulṭān-ı Ġāzī ḥużūrına ḫaber vāṣıl 

olıcaḳ ḫoş-ḥāl1 ve mesrūrü’l-bāl olup mevlānāya emvāl-i ‘aẓīme gönde-

rür. Ba‘de müddetin salṭanat Meḥemmed Ḫān ’a iştiġāl idüp devletle 

serīr-i sa‘ādete cülūs itdüklerinde mevlānāya vezāret teklīf ider. Ḳabūl 

itmez. Buyururlar ki: “Bāb-ı sa‘ādet-me’abuñda ḫıdmet iden ḫuddām 

anuñ içün kūşiş iderler ki lā’iḳ-ı ṣadr-ı vezāret ve sezāvār-ı ḥükūmet ol-

duḳlarında vezīr olup sāye-i devletüñde ve ẓıll-ı ḥimāyetüñde ber-murād 

olalar. Vüzerā ġayrdan olıcaḳ ḳalbleri münḥarif olup umūr-ı salṭanat ve 

aḥvāl-i ḥükūmet muḫtel olur.” Pādşāh-ı kāmrān mevlānāya istiḥsān idüp 

ḳāżī-i ‘askerlik teklīf idüp ṭarīḳlerine münāsib olmaġın ḳabūl iderler. Pes 

umūr-ı ḳażā vü tedrīse iştiġāl idüp birḳaç günden ṣoñra ba‘żı ḳażā vü 

tedrīs [A 37b] vāḳi‘ olur. Sulṭāna ‘arż itmeksizin virürler. Pādşāh ḥażret-

leri bu ḥāle nev‘an muġber olup lākin istiḥyā’en iẓhār itmeyüp vüzerā ile 

meşveret iderler. Fikr buña müntehī olur ki ḫāṭır-ı şerīflerin cihet-i uḫrā 

ile tesellī idüp birkaç gün ġayrı ḫıdmet teklīf ideler. Bir gün pādşāh ḥaż-

retleri buyururlar ki: “İşitdüm ki medīne-i Burusa ’da vāḳi‘ olan ceddüm 

Sulṭān Murād Ḫān  evḳāfı muḫtel olup mütevellīler ḫarāb idüp umūr-ı 

evḳāf teftīş olınup görilmek lāzım olmışdur. Bir ehl-i Ḥaḳḳ, ‘ādil-i fāżıl 

kimesne olsa, varup görse ve bi’l-cümle bir kimesne olsa ki Ḥaḳḳ’dan 

ġayra mā’il olup bir cānibe sa‘y idüp beni ve ṣāḥib-vaḳfı vebāle ḳoyma-

sa.” didükde mevlānā ḥażretleri buyururlar ki: “Pādşāh emr iderse kendü 

nefsümle varup göreyin.” dirler. Pādşāh ḥażretleri: “Bu küllī maṣlaḥat-

dur. Cüz’ī müddetde olmaz. Buña zemān gerekdür. Burusa  ḳażāsın tevli-

yetle [T 46b] bile virdüm.” diyü buyururlar. Pes monlā ḥażretleri emr-i 

sulṭāna imtiẟālen Burusa ’ya irtiḥāl idüp varup umūr-ı ḳażā ve tevliyete 

iştiġāl iderler. Bu eẟnāda Burusa ’da mühimmāt-ı mīrīden bir ‘örfī ḳażiyye 

1 ḥāl: el-ḥāl T
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vāḳi‘ olup bir çavuş emr-i sulṭānī ile varup emrin sunduḳda emr-i şerīfde 

ba‘żı şer‘e muġāyir tekālīf-i ‘örfiyye olmaġın mevlānā bī-ḥużūr olup pā-

dşāhuñ emrin yırtup çavuşa muḥkem let çalup ḳovar. Pādşāh-ı ‘ālem-

penāh bu ḳażiyyeden āgāh olıcaḳ kemāl mertebe bī-ḥużūr olup mevlānā-

yı ‘azl idüp mā-beynlerinde münāferet vāḳi‘ olur. Pes mevlānā tevaḳḳuf 

itmeyüp Mıṣr ’a sefer ider. Ol tārīḫde Sulṭān Ḳayıtbay  Mıṣr ’da sulṭān 

imiş. Meẕkūruñ ḳudūminden kemāl mertebe ḥaẓ idüp dürlü dürlü ri‘ā-

yetler idüp ḥużūr-ı sulṭānda ḳabūl-i tām kesb idüp bir müddet devletin-

de āsūde-ḥāl ve müreffehü’l-aḥvāl geçinür. Ba‘dehu Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān  itdügine peşīmān olup sulṭān-ı Mıṣr ’a du‘ā-nāme ile çavuş gönde-

rüp mevlānānuñ Rūm’a gönderilmesin iltimās eyler. Sulṭān-ı Mıṣr’a ḫa-

ber vāṣıl olıcaḳ eydürler ki “Benüm size ikrāmum ve ri‘āyetüm ümīd-vā-

rum ki anlardan noḳṣān üzre olmaya. Ba‘de’l-yevm daḫı ziyāde ri‘āyet 

ideyin. Bizi ḳoyup gitme ve vilāyetimüz terk itme!” Muḳābelede mev-

lānā buyururlar ki “Pādşāh-ı Rūm ile [A 38a] benüm mā-beynümde 

ḥaḳḳ-ı übüvvet ü bünüvvet1 vardur ve bu daḫı ma‘lūmlarıdur ki bu dā‘ī-

lerinüñ maḥabbeti kendülere cibillīdür. Da‘vet idüp varulmaduġı taḳdīr-

ce benden imtinā‘ mülāḥaẓa itmezler; sizlerden bilürler. Mā-beynde 

‘adāvet ḥāṣıl olur. Bu faḳīr, ‘adāvete sebeb olmış olurın.” didükde Melik 

Ḳayıtbay  bu sözden ḥaẓ idüp sefer ḫavā’icin tedārük emr idüp niçe 

tuḥaf-ı cemīle ve hedayā-yı [T 47a] cezīle ile mevlānāyı diyār-ı Rūm’a 

gönderür. Geldükde sulṭān-ı ‘ālī-şāna mülāḳāt idüp2 cümle-i ġubār 

tekrār ikisinüñ daḫı levḥ-i ḫāṭır-ı ḫurşīd-āẟārlarından merfū‘ olup yine 

Burusa  ḳażāsın iḫtiyār iderler. Bir müddet anda icrā-yı aḥkām-ı şer‘iyye 

idüp ba‘dehu yevmī iki yüz aḳçe vaẓīfe ile şeyḫü’l-İslām ve müftī’l-enām 

olur. Be-her şehr yigirmi biñ aḳçe cev bahā ve sene tamāmında keẕālik 

elli biñ aḳçe cev bahā daḫı ta‘yīn olınur. Sā’ir hedāyā-yı marżiyye ve 

cevārī vü ġılmān ḫod bī-ḥadü bī-pāyān ve bi’l-cümle sulṭān-ı ‘ālī-şān 

devletinde kāmrān olup Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’den Seb‘u’l-Meẟānī’ye Ġāye-
tü’l-emānī  nām tefsīr yazup ṣāḥib-i Keşşāf ’a ve Beyżāvī ’ye ġayr-i mücāb ve 

īrādāt-ı ḳaviyye yazmışlar ve Buḫārī ’ye şerḥ yazup Kevẟer-i Cārī  ile tesmi-

ye itmişler. Şerḥ-i Kirmānī ’ye ve İbn Ḥacer ’e reddāt yazup Ḳaṣīde-i 

1 bünüvvet: -T

2 idüp: -T
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Şāṭıbī ’ye ve Şerḥ-i Ca‘berī ’ye daḫı ḥāşiye yazmışlar. El’ān ḥāşiye-i meẕkū-

re beyne’l-ahālī ġāyet maḳbūldür ve ‘ulūmdan tefāsīr ü eḥādīẟe ve ḳırā’a-

ta ṭālib olanlar cemm-i ġafīr ve cem‘-i keẟīr bunlardan müstefīd olup 

mertebe-i fażla irüp mücāz olmışlardur.1 Mevlānā-yı meẕkūr tażyī‘-i 

evḳāt itmeyüp dā’imā ‘ibādāta ve mücāhedāta ve evrād u eẕkār u riyāżāta 

meşġūl imişler. Mervīdür ki ṭalebesinden bir maḳbūl dānişmend bir gice 

monlā ile2 beytūtet vāḳi‘ olur. Vaḳtā kim ba‘de’l-‘aşā ‘işā namāzın edā 

eylediler; Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’üñ evvelinden ḳırā’ata meşġūl oldılar. İcāzet bu-

yurdılar; ben ḫˇāb itdüm. Bīdār oldum. Oḳurlardı. Yine uyudum, uyan-

dum, diñledüm. Ke-ennehu henūz ḳırā’ata ibtidā itmişlerdür. Şevḳle 

oḳurlar. Sūretü’l-Mülk’e inmişler. Vaḳt-i fecre deñlü ḫatm-ı Ḳur’ān itdi-

ler. Baña bu ḥāl ġarīb gelüp ba‘żı ḫuddāmdan su’āl itdüm. Her şeb ḥāl bu 

minvāl üzredür [A 38b] diyü cevāb virdiler. Meẕkūr, mehīb, [T 47b] 
vaḳūr, ṭavīlü’l-ḳāme, ṣaḥīḥü’l-‘aḳl, ṣādıḳü’l-ḳavl, vüzerāya belki selātīne 

ve mülūk ü ümerāya cümleten ismi ile söyleyüp eger muṣāfaḥada ve eger 

selāmda inḥinā vāḳi‘ olmazdı. Selāṭīn ḫıdmetine ve ziyāretine ancaḳ iki 

bayram güni varup tehniyet-i ‘īd iderlerdi. Sā’ir eyyāmda varmaḳ vāḳi‘ 

olmazdı, meger ki da‘vet olınup icāzeten varılaydı. iḳātden rivāyet olı-

nur ki Sulṭān Meḥemmed Ḫān  devrinde ittifāḳ bir gün bārān-ı bī-kerān 

yaġup her sū seyl revān olup cereyān üzre idi. Pādşāhdan monlāya ḫaber 

geldi ki yarınki gün teşrīf buyursunlar. Pes monlā buyururlar ki: “Yarın 

daḫı böyle olursa varmaġa mecālimüz3 olmaz. Zīrā edüklerüm balçıḳ 

olur.” Çavuş ḥużūr-ı sulṭāna ‘aynı ile monlānuñ sözin ‘arż eyler. Pādşāh 

buyururlar ki: “Luṭf idüp gelsünler ve geldükde bizüm indigümüz yerde 

atdan insünler ve yanlarınca çavuşlar yüriyüp çamurdan ṣiyānet üzre ol-

sunlar.” Bu ḫaber varıcaḳ gülmişler. Aġleb-i evḳāt ve ekẟer-i sā‘āt mev-

lānā-yı meẕkūr sulṭān-ı kāmrān ile muṣāḥabet üzre olup naṣīḥatden ve 

ḥikmet ü ma‘rifet naḳlinden ḫālī olmazlar imiş. Mā-beynlerinde niçe 

mülāṭafe ve dürlü dürlü muṭāyebe vāḳi‘ olup lā-tekellüfāne envā‘-ı laṭīfe 

olurmış. Bir gün pādşāh ḥażretleri buyururlar ki: “Yā mevlānā! Bu ne-

dendür ki ḳuṭbü’l-‘ārifīn faḫrü’l-vāṣılīn Şeyḫ Vefā  ḥażretleri Monlā 

1 olmışlardur: olmışlardur ve T

2 ile: -T

3 mecālimüz: mecāl T
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Ḫusrev ’i ziyāret içün vara; sizleri niçün ziyāret itmeye?” Cevāb virmişler 

ki: “Monlā Ḫusrev  ‘ālimdür, fāżıldur, ziyāreti vācib kimesnedür. Ben 

daḫı ‘ālimüm. Ammā benüm selāṭīn ile iḫtilāṭum vardur. Aña binā’en 

beni ziyāret münāsib degüldür. Şeyḫ ḥażretleri ‘ārif-i bi’llāhdur. Bu 

ḫuṣūṣda iṣābet itmişdür.” Mevlānā Gürānī  -ḳuddise sirruhu- ḥażretleri-

nüñ bu cevābı nikāt-ı belīġayı ḥāvī cevāb-ı laṭīfdür. Meẕkūr, aḳrān u 

emẟālinden kimesneye ḥıḳd ü ḥased itmeyüp bir kimesneye [T 48a] 
kendüden a‘lā manṣıb virilse “Ol kimesnenüñ ẕātı ḳābil ve şānı mü-

teḥammil ve ‘ilm ü fażlda bizden ziyāde imiş. Eger degül imişse Ḥaḳḳ 

celle şānuhu revā görmezdi. [A 39a] Daḫı ziyādeler müyesser ola.” diyü 

du‘ā iderler imiş. Ḥaḳḳ Te‘ālā raḥmetin ziyāde eyleye ki ṭarīḳat-i ehl-i 

ṣafā ve fütüvvet-i iḫvān-ı vefā böyledür. Bir gün mevlānā-yı meẕkūr pā-

dşāh ile muṣāḥabet iderken mevlānā buyurmışlar ki: “Vaḳtā ki Mīr Ti-

mur  ḳuvvet-i ḳāhire ile niçe memleketi żabṭ u ḫıfẓ itdi. Bir gün bir mü-

him maṣlaḥata ulaḳ gönderürler ve emr ider ki eger yolda oġlum Şāhruḫ  

daḫı olursa atına binüp fevrī ḫaber getüresin. Pes firistāde bu menzilde 

Sa‘dü’d-dīn’e rāst gelür ki ḳonmış oturur. Atın almaġa ḳaṣd ider. Pes 

Sa‘dü’d-dīn  ġażab idüp ulaḳı ḫuddāma ṭutdurup muḥkem let urur. Bu 

ḫaber Mīr Timur ’uñ mesmū‘ı olduḳda ḫaylī bī-ḥużūr olur. ‘Oġlum Şāh-

ruḫ  daḫı olursa ḳatl iderdüm. Lākin niçe ḳat idem. Bir şaḫṣ ki her mem-

lekete ki varurum, benüm seyfümden muḳaddem anuñ teṣānīfi girmiş 

bulurum.’ Eyle olsa benüm ḫod teṣānīfüm el’ān Mekke ’de ve Medīne ’de 

oḳunur. Senüñ ḳılıcuñ henūz ol diyāra varmamışdur.” Monlā böyle diyi-

cek pādşāh buyururlar ki “Yā mevlānā! Senüñ teṣānīfüñ Sa‘dü’d-dīn  

mü’ellefātına beñzer mi? Fużalā vü ‘ulemā Sa‘dü’d-dīn ’üñ teṣānīfini dürlü 

dürlü raġbetlerle yazup ve yazdurup ilden ile, vilāyetden vilāyete gönde-

rürler. Senüñ teṣānīfüñi ancak sen oḳur yazarsun ve kendüñ yazup gön-

derürsün. Sa‘dü’d-dīn  ile ne münāsebet?!” didükde mevlānā pādşāhuñ bu 

laṭīfesinden dünyālarca ḥaẓ idüp pādşāhuñ kemāl-i ẕekāvetine ve 

suḫan-āferīnliġine taḥsīnler ve āferīnler idüp pes bu sa‘ādetle ‘ömr geçü-

rüp hicretüñ sekiz yüz ṭoḳsan üçinci senesinde İstanbul ’da fevt olup 

vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olurlar. Vefātları ḳıṣṣası [T 48b] böyle olmış ki ol sene ki 
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fevt olsalar gerek. Evvel-i bahār ayı gelicek mevlānā ḫuddāma buyururlar 

ki İstanbul ’da ḫāric bir laṭīf cāygāhda ḥayme vü ḫargāh vaż‘ ideler. Faṣl-ı 

bahār tamām olınca ol cāygāhda ḳarār ide. Emriyle ‘amel idüp bir laṭīf 

murġzārda çadırlar ḳurup faṣl-ı bahār güẕār idüp nevā-yı hezār nevbetin 

tamām idince anda olurlar. Tekrār emr iderler ki kendü ḥelāl mālından 

bir miḳdār aḳçe ifrāz idüp anuñla bir ra‘nā bāġçe alup dāḫilinde ṣafā ile 

‘ıyş idüp [A 39b] ṣuffalar yapmasın buyururlar. Bunı daḫı emrleri üzre 

idüp bir zībā bāġçe iştirā idüp içinde zībā köşkler ve ra‘nā kāḫlar peydā 

eyleyüp bāġ-ı İrem’den nişāne bir zībā mekān iderler. Güz faṣlın anda 

iderler. Ḥażret-i mevlānā bu cāygāha girüp oturup vüzerā her hefte ziyā-

rete gelürler imiş. Bir gün ṣabāh namāzın edādan ṣoñra ḫuddāma emr 

iderler ki mülki içinde bir ḫoş maḥalde bir serīr vaż‘ ideler. Ānīde iderler. 

İşrāḳ namāzın edādan ṣoñra ḳalḳup ol serīrüñ üstine çıḳup ḳıbleye mü-

teveccih olup ṣaġ cāniblerine ittikā itmişler ve buyurmışlar ki: “İstan-

bul ’da ne ḳadar ḳırā’at-i Kur’ān’a ḳādir kimesne var ise küçük büyük 

gelsünler.” Buyurduḳları üzre nidā ve tenbīh olınur. Ḥuffāẓ-ı şehr külliy-

yen gelüp oturup ḳırā’at-ı Ḳur’ān’a meşġūl olurlar. Vüzerā ḫaber alup 

külliyyen ‘ibādet ṭarīḳıyla gelürler. Mevlānānuñ Dāvūd Paşa  ile mā-bey-

nlerinde maḥabbet kemālde olup pes Dāvūd Paşa ’ya riḳḳat ṭārī olup 

bükā ġalebe eyler. Ḥāṣılı bī-iḫtiyār olup aġlar. Mollā buyurmışlar ki: “Yā 

Dāvūd oġlancuġum, niçün aġlarsun?” Dimiş ki: “Ḥażretiñüzde ża‘f gö-

rüp aġlarum.” Buyurmışlar ki: “Yā Dāvūd oġlancuġum, kendü nefsüñi 

tedārük eyle. Ben dünyāya sa‘ādetle geldüm. ‘Ayşum ار ا אش   1 

feḥvāsına muvāfıḳ olup selāmetle geçindüm. Allāh buyurursa iḫtitāmum 

daḫı  2ار אت  ا  muḳteżāsına muṭābıḳ olup [T 49a] ḫayr ile olsa ge-

rekdür. Cümleñüz benden Bāyezīd ’e selām eyleñ ve diyesiz ki benüm 

namāzuma bi-nefsihi ḥāżır olsun ve benüm deynümi beytü’l-māldan edā 

eylesün ve beni ḳabre vaż‘ itmelü olduḳda beni ayaġumdan ḳabr içine 

çeküp düşürüp andan ḳabr içüne vaż‘ idesiz.” diyü vech-i meşrūḥ üzre 

te’kīd ile her birine naṣīḥatla vaṣiyyet itdükden ṣoñra öyle namāzı vaḳti 

irişüp namāzı īmā ile ḳılup ba‘dehu bir miḳdār geçüp “‘Aṣr vaḳti oldı 

1 “Hürlerin yaşadığı şekilde yaşamak.” 

2 “İyilerin öldüğü şekilde ölmek.”
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mı?” diyü birkaç def‘a su’āl idüp ‘aṣr vaḳti olup mü’eẕẕin “Allāhu ekber” 

diyüp mollā ḥażreti daḫı “lā-ilāhe illa’llāh” diyüp āḫir nefeslerin bunuñla 

ḫatm idüp vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olmışlar. Ba‘dehu Sulṭān Bāyezīd Ḫān  ḥażretleri 

namāzlarına ḥāżır olup bilā-şuhūd seksen biñ iki yüz aḳçe deynini edā 

idüp ḳabre vaż‘ itmelü [A 40a] olduḳda kimesne mübārek ayaḳlarına 

yapışup çekmege ḳādir olmayup būriyā üzre vaż‘ idüp andan içerü çek-

mişler. İstanbul  ḫalḳına ol gün bir ḥāl olur ki ṣaġīr ü kebīr feryād ü fiġān 

u nāleden mertebe-i helāke varmışlar. Ḳabr-i müteberrikleri el’ān dāḫil-i 

Ḳosṭanṭıniyye ’dedür. 

Ḳıṭ‘a: Efāżıl zümresinüñ āb-ı rūyı Monlā Gürānī 

Aña mekşūf idi ḥaḳḳā budur kim ‘ilm-i Rabbānī

Bilüp ḳadrini ‘ilmüñ kimseye baş egmemiş ḳaṭ‘ā

Eger ḥaḳḳ üzre bir ādem dilerseñ varagör1 anı

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḫayrü’d-
dīn Ḫıżır Paşa 

Mevlānānuñ nisbet-i türābiyyesi Menteşe  vilāyetine olup ‘ulūmdan 

ba‘żısın kendü diyārında ḳırā’at idüp ba‘dehu Mıṣr ’a irtiḥāl idüp ‘ulemā-

sından on beş yıl miḳdārı taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp andan vilāyet-i Rūm’a müte-

veccih olup geldükde mevālīden Mevlānā ‘Alī eṭ-Ṭūsī ’ye mülāḳāt idüp ba‘żı 

mecālis ü maḥāfilde ḫaylī mübāḥaẟeleri vāḳi‘ olur. Ba‘dehu on beş aḳçe 

ile2 Balaṭ [T 49b] Medresesi ’ne müderris olup mevlānānuñ fażlı mesmū‘-ı 

sulṭān-ı ‘ālī-şān olduḳda mevlānāyı da‘vet idüp Burusa ’da Sulṭān Murād 

Ḫān Medresesi ’n elli aḳçe ile virmişler. Ḳabūl itmeyüp cevāb virmişler ki: 

“Benüm maṣārifüm içün on beş aḳçe kifāyet ider. Ziyāde olıcaḳ vaḳtü-

me teşvīş virür ve ferāġ-ı ḫāṭıruma noḳṣān gelür.” Mevlānā dā’imā ṭalebeye 

dersden ḫālī olmayup ba‘de tamāmi’d-ders merkebine binüp ferācesin öñi-

ne baġlayup kitābın üstine vaż‘ idüp müṭāla‘asın3 iderek bostānına gider-

miş. Varup gelmede ḥāli bu minvāl üzre olup müṭāla‘adan ayrılmaz imiş. 

Meẕkūr, tārīḫüñ sekiz yüz elli üçinde vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olmışlar.

1 varagör: var gör A

2 ile: -T

3 müṭāla‘asın: müṭāla‘a A
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Meḥemmed bin Ḳāżī-i Ayāẟulūġ  {Ayāẟulūġ Çelebisi }

Meẕkūr, beyne’l-‘ulemā “Ayāẟulūġ Çelebisi ” dimekle meşhūrdur. Nefsin-

de ḳavī-ṭabī‘at, ẕī-mehābet, cümle evḳātını ‘ilme ve ‘ibādāta ṣārif, münḳaṭı‘ 

‘ani’l-ḫalā’iḳ, mu‘tezil ‘ani’l-‘avā’ıḳ, Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a teveccüh-i tāmmla mü-

teveccih, tekmīl-i nefs idenlerüñ birisi imişler. Monlā Yegān  Aġrās ’da mü-

derris iken anlardan ḳırā’at idüp Monlā Yegān ’dan ṣoñra medrese-i meẕkū-

reye Ḫˇāce-zāde  ve Mevlānā İyās  uġrayup anlardan daḫı keẕālik ḳırā’at-i 

‘ilm idüp cümle-i ‘ulūmda kesb-i mahāret idüp1 [A 40b] İbn Sā‘ātī ’nüñ 

metnine şerḥ yazup meẕkūr kitābda Şerḥ-i Hidāye ’ye ġayr-i mücāb ḳavī 

i‘tirāżāt īrād itmişdür ki müṭāla‘a iden itdügi diḳḳatde müteḥayyir olur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Ḫıżır Beg bin Celālü’d-dīn  {Cerāb el-‘İlm } (Ḫıżrī )

Meẕkūr, bilād-ı Rūm’dan Seferīḥiṣār  nām ḳaṣabada neşv ü nemā bulup 

vālidi medīne-i meẕkūrede ḥākim olmaḳ ḥükmiyle mebānī-i ‘ulūmı vāli-

dinden ḳırā’at idüp ba‘dehu fużalādan Mevlānā Yegān  ḫıdmetine yetişüp 

‘ulūm-ı ‘aḳliyye vü naḳliyyeyi ve sā’ir ‘ulūm-ı mütedāvileyi [T 50a] anlar-

dan taḥṣīl ü tekmīl idüp ve kerīmelerin daḫı alup niçe evlād-ı ṣāḥib-reşādı2 

olur. 

Ba‘dehu belde-i meẕkūrede müderris olup cümle-i ‘ulūma kemāl-i 

maḥabbet idüp şiddet-i ṭaleble fünūn-ı ġarībe ve ‘ulūm-ı ‘acībeden fünūn-ı 

mā-lā-yuḥṣā taḥṣīl eyler. “Mevlānā Fenārī ’den ṣoñra ‘ulūm-ı ġarībeye mālik 

bunlardan a‘lem ü efḍal vücūda gelmemişdür.” diyü rivāyet iderler. Mervī-

dür ki Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’uñ evā’il-i salṭanatında ‘ulūm-ı ġarībede ve 

ma‘ārif-i ‘acībede keẟīrü’l-ıṭṭılā‘ bir şaḫṣ gelür. ‘Ulemā ile ḥużūr-ı sulṭāna 

cem‘ olduḳlarında cümleyi ilzām u iskāt eyler. Pes Sulṭān Meḥemmed Ḫān  

bu ḥāle muġber olup buyururlar ki: “Şu benüm taḫt-ı ḥükūmetümde bir 

kimesne yoḳ mıdur bu şaḫṣa cevāb vire!” Mevlānāyı ‘arż iderler. Meẕkūr, 

ol ḥālde henūz cüvān olup ḫünkār ḳulları şeklinde yürürlermiş. Pes emr-i 

pādşāhī bu vechle ṣādır olur ki ‘izz-i ḥużūr-ı sulṭānda ol şaḫṣla cem‘ olup 

1 idüp: bulup T

2 ṣāḥib-reşādı: ṣāḥib-irşādı T
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mübāḥaẟe ideler. Pes ikisi ma‘an gelüp dīvān-ı ‘ālīde ḥużūr-ı pādşāhda cem‘ 

olurlar. Ol şaḫṣ bunları görüp şekline baḳup henūz cüvān görüp tebessüm 

ider. Pes Ḥıżır Beg  pādşāh ḥużūrında ḥissin cem‘ idüp ol şaḫṣa “Tebessüm 

maḥalli degüldür. Pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḥużūrıdur. Su’āl eyle, cevābuñ al!” 

diyü ta‘rīżen kelimāt idicek ol şaḫṣ daḫı söze gelüp bir bir su’ālātın idüp 

Ḥıżır Beg  daḫı ol şaḫṣuñ īrād itdügi īrādāta ādāb üslūbı1 üzre laṭīf ü vecīh 

cevāblar virür. Ziyādeye mālik olmayup nevbet Ḥıżır Beg  cānibine gelicek 

on altı fen ki her biri aṣlā işidilmiş degül, her birinden birer su’āl ider. Ol 

şaḫṣ cümleye degül, tenhā [A 41a] birine cevāba mālik olmayup mülzem 

olur. Pādşāh ḥażretleri şiddet-i ṭarabından ve kemāl-i ẕevḳinden birḳaç 

def‘a ḳalḳup oturup ḥaẓẓından semā‘ eyler. Pes Ḥıżır Beg ’e iḥsān-ı [T 50b] 
firāvāndan ṣoñra Burusa ’da Sulṭān Murād Ḫān Medresesi ’n i‘ṭā ider. Laṭīf 

cem‘iyyetler idüp fużalādan Mollā Kestellī  ve ‘Alī el-‘Arabī  cem‘iyyetde 

Ḫˇāce-zāde  ve Ḫayālī  mu‘īdleri imiş. Bu cem‘iyyet vilāyet-i Rūm’da bir mü-

derrise müyesser olmamışdur. Mevlānā-yı meẕkūr, cemī‘-i evḳātın ‘ilm ü 

‘ibādāta ṣārif, cümle-i ‘ulūm u fünūnda vāḳıf, serī‘ü’l-fehm, ḳaviyyü’l-ḥıfẓ, 

müstaḳīmü’l-‘aḳl ve’ṭ-ṭab‘ kimesne olup ‘ilme kemāl-i iştiġālinden “Cerā-

bü’l-‘ilm ” ile mülaḳḳab imişler. Ba‘dehu İstanbul  fetḥ olınduḳda evvel ḳāżī 

bunlar olmışdur. Ḳāżī iken sekiz yüz altmış üçinci senesinde fevt olmışlar. 

Meẕkūruñ envā‘-ı naẓma ḳudretleri olmaġın aḳā’ide müte‘alliḳ Ḳaṣīde-i 
Nūniyye ’yi naẓm idüp naẓmında kemāl-i diḳḳatlar idüp ḳaṣīde-i meẕkūreyi 

Mevlānā Ḫayālī  laṭīf şerḥ itmişlerdür. Ḳaṣīde-i Nūniyye -i āḫarı naẓm idüp 

‘Ucāle-i Leyleteyn  ile tesmiye itmişlerdür. Maṭla‘ı budur. 

Maṭla‘:  ی  ا  زاد ا
2 و  ا  ا

Neẟr: Ḳaṣīdeyi tāmām idüp pādşāha gönderür. Vāṣıl olduḳda Mevlānā 

Gürānī  ḥāżır bulınup ḳaṣīdeye naẓar itdükde i‘tirāż ider ki lafẓ-ı “zāde” lāzım-

dur. Müte‘addī olmaz. Ma‘nādan müte‘addī olmaḳ münfehimdür. Pes emr-i 

pādşāh ile i‘tirāżı ẓahr-ı ḳaṣīdeye yazup yine nāẓıma gönderüp cevāb isterler. 

Nāẓımuñ i‘tirāż manẓūrı olduḳda taḥt-ı i‘tirāża mucīben bu āyeti yazar:

1 üslūbı: üslūb T

2 Leḳad zāde’l-hevā fi’l-bu‘di beynī/ Ve beyne’l-beyni bu‘de’l-meşriḳayni. “Ayrılık yüzünden sevgiliye olan 

özlemim doğu ile batı arasındaki özlem kadar oldu.” Çeviri şuradan alınmıştır: Taşköprülüzâde, eş-
Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye, s. 166.



287Mecma‘u’l-Eşrâf

َن﴾  ُ ِ َْכ ا  ُ َכא א  َ ِ  ٌ ۪ اَ اٌب  َ َ  ْ ُ َ َو אً  َ َ  ُ ّٰ ا  ُ ُ اَد َ َ ٌض  َ َ  ْ ِ ِ ُ ُ  ۪ ﴿1 Ḥaḳīḳa-

tü’l-ḥāl cevāb olduġundan ġayrı nükte-i belīġayı ḥāvīdür. Ol tārīḫde Ḥācī 

Ḥasan-zāde  nāẓımuñ ṭalebesinden imişler. Ḳażiyyeyi işitdükde dimiş ki 

sulṭānum cevābda:

 ٰ َ אً َو א َ ْ ۪ا ُ ْ ُ َزاَد ُ َא ْ ٰا ِ ْ َ َ  ْ َ ِ ُ ْ َوِاَذا  ُ ُ ُ ُ  ْ َ ِ ُ َو ّٰ َ ا َ ِاَذا ُذِכ ۪ َّ َن ا ُ ِ ْ ُ ْ א ا َ َّ  ﴿ِا
َن﴾2 ُ כَّ َ َ َ  ْ ِ ِّ َر

Īmānā daḫı bilece ḳayd olınsa daḫı gökçek olmaz mıydı? Ḥıżır Beg,  

Ḥācī Ḥasan-zāde ’nüñ bu kelimātından küllī ḥaẓ idüp āferīnler itmişler. 

Ammā aṣl ġarābet bundadur ki Gürānī  ḥażretleri [T 51a] bu ḳadar fażl u 

‘irfān ile bir kelime ki te‘diyesi günden iẓhār ola, onlardan bu maḳūle su’āl 

ṣādır ola. “Sā’ile meẕheb olmaz.” didükleri gibi ḳuvvet-i fikriyye ilḥāḳı daḫı 

lāzım degül gibi fehm olınur. [A 41b] 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
‘Alī eṭ-Ṭūsī  {Mevlānā ‘Alī eṭ-Ṭūsī}3

Meẕkūr, ferīdü’l-‘aṣr ve vaḥīdü’d-dehr, ‘allāme-i zemān ve müşkil-güşā-yı 

devrān olup vilāyet-i ‘Acem’de ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i fażl ü ‘irfān idüp 

‘ulūm-ı ‘aḳliyye vü naḳliyyeyi tekmīl idüp ‘ulūm-ı sā’irede mahāret-i küllī 

ḥāṣıl ḳılup aḳrānından derecātla tefevvuḳ idüp beyne’l-emẟāl müşārün ileyh 

bi’l-benān olur. Bilād-ı Rūm’a geldükde Sulṭān Murād Ḫān  fażl u ‘irfānın 

ma‘lūm idinüp ri‘āyeten Burusa ’da babası Sulṭān Meḥemmed Ḫān Medre-

sesi ’n elli aḳçe vaẓīfe ile iḥsān eyler. Sulṭān Meḥemmed  Ḫān dārü’s-salṭa-

na-i Ḳosṭanṭıniyye ’yi fetḥ idüp sekiz kilīsāyı ki medrese itmişler idi. Anuñ 

birin yüz aḳçe vaẓīfe ile mevlānā-yı meẕkūra iḥsān iderler. İstanbul  ḳur-

bında bir köy daḫı ṣadaḳa idüp el’ān ol ḳarye medrese iżāfetle meşhūrdur. 

Ol sekizden birisin Ḫˇāce-zāde ’ye virin. Mevlānā ‘Abdu’l-kerīm ’e virürler. 

emāniyye  bunlaruñ muḳābelesinde binā olınmışdur. Ba‘de zemānin ki 

emāniyye  yapılup tamām olur. Ol kilīsā medreselerinde olanları emā-

niyye ’ye getürürler. Kenā’isden mevlānā-yı meẕkūra virilen el’ān Zeyrek 

1 Bakara suresi 10. ayetten iktibas: “Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu 

arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden, kendilerine acı veren bir azap da vardır.”

2 Enfal suresi 2. ayetten iktibas: “Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, 

kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca rablerine 

güvenirler.”

3 Mevlānā ‘Alī eṭ-Ṭūsī: -T



288 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Cāmi‘i  didükleri mevżi‘dür. Eṭrāfında ḳırḳ ḥücre olup cümlesinde ṭalebe 

memlū imiş. Ba‘żı aḥyānda sulṭān-ı kāmrān ki maḥabbet-i fażl u ‘irfān idi-

ler, mevżi‘-i meẕkūra gelüp mevlānānuñ dersin diñler imiş. İttifāḳ bir gün 

ṣulṭān-ı celīlü’l-‘unvān, ḫāḳān-ı ‘adīmü’l-miẟāl, melīḥü’l-beyān ḥażretleri 

ma‘rifet-i Rabbāniyye fikri ile şevḳe gelüp devletle seyrān iderek mevżi‘-i 

meẕkūra gelüp [T 51b] ṭalebe içün ḥużūr-ı şerīflerinde ḳırā’at emr ider-

ler. Pes mollā ḥażretleri pādşāhuñ emrine imtiẟālen ders içün ta‘yīn olınan 

mekānına cülūs idüp ṭalebe ādāb ile gelüp derse meşġūl olurlar. Monlā-

nuñ yemīninde pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretleri ve yesārında vezīr-i ‘ālī-cāh 

Maḥmūd Paşa  cālis olup müstemi‘ olmışlar. Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i1 ‘Aḍud ’a 

yazduḳları ḥāşiyeden ḳırā’at itmişler. Pādşāhuñ derse ḥāżır olduḳlarından 

mevlānāya [A 42a] kemāl mertebe şevḳ ve nihāyet-i derece inbisāṭ u ẕevḳ 

ṭārī olup daḳā’iḳ ü ḥaḳā’iḳden münāsebetle ḳulaḳlar işitmedük fevā’id-i 

‘uẓmā mezāyā-yı ‘ilmiyyeden cān u dile leẕẕet viren nefā’is-i nefīse naḳl it-

mişler ki şehriyār-ı kāmkār bī-iḫtiyār olup kemāl-i şevḳ ve şiddet-i ṭarabdan 

semā‘ idüp birḳaç def‘a ḳalḳup yine oturmış. 

Ḳıṭ‘a: Hey begüm hey bu dem ne ḫoş-dem imiş

Bu niçe pādşāh-ı ‘ālem imiş

Ne imiş bu mürüvvet ü iḥsān

Ne imiş ehl-i fażla bu ‘unvān

Neẟr: Ba‘de tamāmi’d-ders mevlānāya istiḥsān-ı bī-ġāyeden ṣoñra on biñ 

aḳçe ile bir ḫil‘at iḥsān iderler ve ṭalebeden her birine beşer yüz aḳçe in‘ām 

buyururlar. Ba‘dehu pādşāh daḫı ḳalḳup gidüp mevlānā daḫı yanlarınca 

bilece gidüp Mevlānā ‘Abdu’l-kerīm  müderris olduġı medreseye uġramışlar. 

Henūz derse gelmişler imiş. Pādşāh ḥużūrında ders dimege iḳtidārı olma-

yup i‘tiẕār itmişler. Pādşāh ḥażretleri aġleb-i aḥyān müderrisīnüñ şuġline ni-

gerān üzre olup tefaḥḥuṣ üzre imişler. Ba‘żı vaḳtde ki müderrisīnden ba‘żısı-

na ṭarīḳ üzre mülāḳāt vāḳi‘ olaydı ba‘de’s-selām luṭf eyleñ. Şuġl üzre oluñ. 

Vilāyetimüzde ‘ulemā çoġalsun. ‘İlm ziyāde olsun. Benüm ḫod maḳdūrum 

‘ulemāya maṣrūfdur diyü buyururlar imiş. Pādşāhdan bi’ẕ-ẕāt tenbīh ṣādır 

olıcaḳ ‘ulemāya küllī ġayret gelüp [T 52a] diḳḳatler ile şuġller iderler imiş. 

1 Şerḥ: -T
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Pādşāh-ı ‘ādilüñ kemāl-i ‘adāletinde ve ẓıll-ı ḥimāyetinde aṣlā bir ferdüñ 

ḥaḳḳı żāyi‘ olmayup herkes şānına göre ri‘āyet olınurmış. Ba‘dehu mev-

lānāya Edrine ’de Sulṭān Murād Ḫān Medresesi ’n ṣadaḳa itmişler. Mevlānā 

Rūm’dan bilād-ı ‘Acem’e rıḥlet idicek Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ol medrese 

civārında bir medrese daḫı binā idüp elli aḳçe vaẓīfe ile virmişler. Ḥālā ol 

medreseler Çifte  ile meşhūrdur. Mollā Ṭūsī  ve Ḫˇāce-zāde  müderrisler iken 

emr ṣādır olmış ki İmām Ġazālī  Tehāfüt ’i ile ḥukemā mā-beyninde muḥā-

keme ṭarīḳıyla bir kitāb yazalar. Ḥaḳ ḳanġı cānibedür? Delā’il-i ‘aḳliyye ve 

berāhīn-i naḳliyye ile iẟbāt idüp ḥükm ideler. Pes ikisi daḫı imtiẟālen bi-

emri’l-‘ālī ol emr-i ‘aẓīme şürū‘ iderler ve diḳḳat-i tām ve ictihād-ı tamām 

ile dört ayda Ḫˇāce-zāde  altı ayda Mollā Ṭūsī  yazup [A 42b] beyāż itmişler. 

Meẕkūr olan kitāblar perde-i istitārdan ‘arż-ı dīdār idüp mevālīnüñ manẓū-

rı olduḳda cümleten mevālī ‘ale’t-tafṣīl Ḫˇāce-zāde ’yi tafḍīl idüp mü’ellefin 

Ṭūsī  te’līfinden tercīḥ itmişler. Pes aña binā’en pādşāhdan her birine onar 

biñ aḳçe ṣıla buyurılup Ḫˇāce-zāde ’ye muraṣṣa‘ ālāt ve müẕehheb raḫt ile 

ziyāde bir ḳatır ihsān olınmış. Mevlānā Ṭūsī ’nüñ vilāyet-i ‘Acem’e gitme-

sine sebeb bunı beyān iderler. Monlā Ṭūsī  Tebrīz ’e varduḳda Şeyḫ-i İlāhī  

ḥażretlerine ittiṣāl vāḳi‘ olur. Meger Şeyḫ-i İlāhī  mevlānānuñ telāmīẕinden 

imişler. Pes münāsebet-i sābıḳa ve müddet-i ṣādıḳaya binā’en şeyḫ monlā 

ḥażretlerin ba‘żı ra‘nā bostānlarda żiyāfetler itmişler. İttifāḳ bir gün bir mā-

yı cārī kenārında ṣoḥbet idüp bu eẟnāda monlāya fikret ‘ārıż olup bir miḳ-

dār ġavvāṣvār biḥār-ı fikrete ġarḳ olurlar. Pes Şeyḫ-i İlāhī  gelüp mülāṭafetle 

“Efendüm ne1 [T 52b] fikretdesin?” dirler. Cevāb virürler ki “Bilād-ı Rūm 

temāşāsı ve menāṣıb-ı ‘āliye sevdāsı ḫaṭırum perīşān idüp olur olmaz efkār-ı 

dil-figārda idüm. Ḥālā ol perīşānlıḳlar def‘2 olup ḫāṭıra-i ḥużūr ḫuṭūr itdi. 

Bilād-ı Rūm3 ārzūsı ve menāṣıb sevdāsı göñlümden, gözümden çıḳdı.” di-

dükde. Şeyḫ-i İlāhī  ḥażretleri daḫı: 

Beyt:              א אد ي ز اي و ر د כ
4 ا  א ز    ا  د 

1 “ne” T’de mükerrer.

2 def‘: ref‘ T

3 Rūm: -T

4 Dilā gedāyī vü rindī zi-pādşāhī bih/ Demī ferāġat-ı ḫāṭır zi her çi ḫˇāhī bih. “Ey gönül, dilencilik ve rintlik 

padişahlıktan iyidir. Bir an gönül ferahlığı, istediklerinden daha iyidir.”
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Neẟr:1 Feḥvāsınca ‘ālem-i ferāġ leẕẕetin, müş‘ir ve tevekküllük leṭāfetin 

muẓhir birḳaç ḥālet-āmīz kelimāt ider. Şeyḫüñ kelimātından monlāya bir 

ḥāl istīlā ider ki maġşiyyen ‘ale’l-vech düşüp bī-‘aḳl u bī-mecāl olup bir 

miḳdār yatup ba‘de’l-ifāḳa bu ḥālün ḥuṣūlinden ve bu maḳāma vuṣūlinden 

Cenāb-ı Mennān’a şükr-i bī-pāyān idüp Māverā’ü’n-nehr ’e gidüp meşā-

yiḫden Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh es-Semerḳandī  ḫıdmetlerine irişüp terbiyesiyle 

ṭarīḳ-ı taṣavvufı tekmīl idüp ḳaṭ‘-ı menāzil eyleyüp ‘ilm ü ‘amel riyāsetin 

cāmi‘, ḳuyūdāt-ı dünyeviyyeye dāfi‘ insān-ı kāmil olup cümle-i murādātı 

ḥāṣıl olup 2ة א כא  ا ّכ  ا א ا و ا ّ mevlānā ḥażretleri derse ve 

tedrīse iştiġālinde Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i Mevāḳıf ’ın laṭīf taḥşiye idüp keẕā-

lik Şerḥ-i ‘Aḍud ’a ḥāşiye taḥrīr idüp ‘Allāme-i Teftāzānī Telvīḥ’in [A 43a] 
keẕālik taḥşiye iderler ve yine Seyyid Şerīf  ’üñ Keşşāf ’a olan ḥāşiyesine ḥāşiye 

taḥrīr idüp ebkār-ı efkārından minaṣṣa-i ḫayāl ricāl-i kümmele duḫūl itme-

miş daḳā’iḳ-ı daḳīḳa derc itmiş. Ḥāşiye-i Meṭāli‘ ’i daḫı ẕihn-i pür-envārla-

rından ṭāli‘, şümūs-ı ma‘ānī ḥāvī kelimāt-ı faṣīḥe vü belīġa ile taḥşiye itmiş-

ler. Cümle-i müdevvenātı ve gösgötüri mü’ellefātı beyne’l-ahālī maḳbūl ü 

müstaḥsen vāḳi‘ olup taḳrīrleri daḫı [T 53a] taḥrīrleri gibi vāżıḥ u rūşen, 

ceriyyü’l-cenān, ṭalīḳü’l-lisān, melīḥü’l-beyān muṣāḥabetleri kemāl-i leṭāfet 

ü ẓarāfet üzre olup ekẟeriyyā kelimāt-ı ‘uẕūbet-āmīzlerinde luṭf yüzinden 

laṭīf laṭīfeler ve zībā nükteler ḳaṣd iderler imiş. 

Naẓm: ‘Ālim-i ‘allāme Ṭūsī  ḥażreti

Fażl ile bulmışdı ġāyet rif‘ati

‘Ārif idi kāmil ü dānā idi

Cümleten ‘ilm içre mevlānā idi

Ḥaḳḳ Te‘ālā raḥmetin itsün ziyād

Fāżıl u kāmil idi rūşen-nihād

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥamza 
Bālī el-Ḳaramanī 

Meẕkūr, kendü ‘aṣrı ‘ulemāsından eḥādīẟ ü tefāsīri ve uṣūl ü fürū‘ı 

‘alā-vechi’l-kemāl tekmīl idüp cümlesinde merātib-i fażla vāṣıl olur. Ḳāżī 

1 Neẟr: -T

2 “Gayret gösterdikten sonra keşif yolunu, Allah bize ve size kolaylaştırsın.”
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Beyżāvī Tefsīri ’ne kemāl-i belāġat üzre ḥāşiye taḥrīr itmişler. El’ān bey-

ne’l-‘ulemā risāle-i maḳbūledür. Meẕkūr, kendü vilāyetinde hicretüñ ṭoḳuz 

yüzinde fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
eş-Şehīr bi-İbn et-Temcīd 

Cāmi‘-i menāḳıb buyururlar ki vālidümden mesmū‘umdur ki mev-

lānā İbn Temcīd  içün ‘aṣrında ferīd ve devrinde vaḥīd kimesne idi diyü 

şehādet iderler idi. Pes cihet-i fażlī meşhūr olmaġın Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān ’a mu‘allim naṣb olınup mu‘allim iken fevt olurlar. Meẕkūr, nefsinde 

kemāl mertebe müteşerri‘ ve zāhid ü müteverri‘, ‘ilme iştiġālleri ḥālinde 

‘allāme-i Beyżāvī Tefsīri ’n taḥşiye itmişler ve fünūn-ı cüz’iyyeden şi‘r ü inşā-

da ve naẓm u neẟr ü mu‘ammāda ḫaylī mahāretleri olup zebān-ı Fürs’de ve 

Türkī’de naẓmları daḫı var imiş. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-
dīn el-‘Acemī 

Meẕkūr, kendü ‘aṣrında vāḳi‘ olan ‘ulemādan taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘rifet idüp 

[T 53b] ba‘dehu Seyyid Şerīf-i Cürcānī  ḫıdmetine irişüp müddet-i medīd 

müfāraḳat [A 43b] itmeyüp tekmīl-i ‘ulūm eyler. Andan bilād-ı Rūm’a 

müteveccih olup Ḳasṭamonı ’ya dāḫil olur. Ol tārīḫde belde-i meẕkūrede 

İsmā‘īl Beg  ḥākim imiş. Mevlānānuñ ‘ilm ü fażlın görüp fevḳa’l-ḥad ri‘āyet-

ler idüp iḥsān-ı firāvān iderler. Bir miḳdār ol diyārda olup andan medīne-i 

Edrine  ārzūsı ve temāşāsı ḫāṭıra olup müteveccih olup Edrine ’ye gelüp gel-

düklerinde ziyāret ḥükmiyle sulṭān-ı zemān Murād Ḫān  ḥażretlerinüñ mü-

bārek ellerin öpüp ḫāk-i pāy-i sa‘ādet-baḥşlarına yüz sürüp vāṣıl-ı dergāh-ı 

‘ālī ve bārgāh-ı müte‘ālī olduḳlarında sulṭān-ı kāmrān mollānuñ muṣāḥabe-

tin ve fünūn-ı ma‘ārife küllī duḫūl ü ḳudretin müşāhede itmekle ri‘āyeten 

Burusa ’da Sulṭān Bāyezīd Ḫān Medresesi ’n yanınca niçe in‘ām ile iḥsān 

iderler. Sulṭān-ı kāmrān aġleb-i ahyān ehl-i ‘irfān cem‘iyyetin idüp mevālī-i 

ṣāḥibü’ṣ-ṣadr ve ahālī-i celīlü’l-ḳadr cem‘ olup küllī mübāḥaẟeler idüp pā-

dşāh-ı ‘ālem-penāh ḥüsn-i ādābla istimā‘ idüp kesb-i ḥaẓẓ-ı firāvān idermiş. 

Mevlānā-yı meẕkūr bu maḳūle cem‘iyyetlerde ‘ulemāya ġalebe idüp diyār-ı 

Rūm’da ve ‘izz-i ḥużūr-ı sultānda mu‘azzez ü mükerrem olur. Mevlānā 
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mālik-i taṣnīf ü te’līf olup Seyyid Şerīf  ’üñ Küçük Ḥāşiyesi ’n taḥşiye idüp 

keẕālik Ḥāşiye-i Meṭāli‘  ’i taḥşiye idüp Şerḥ-i Mevāḳıf ’a daḫı ta‘līḳātı olup 

ebkār-ı efkārından çoḳ nesne taḥrīr itmiş. Meẕkūruñ cümle-i ma‘ārifinden 

fażla laṭīf ve bī-bedel kitābeti olup zemānlarında zībā-nüvīsüñ re’si imişler. 

Ṣafḥa-i rūzgārda böyle ra‘nā ḥaṭ yazar kimesne gelmedi. Eger saṭır-nüvīslik-

de ve eger ġayrda bī-miẟāl idi diyü rivāyet iderler. Cāmi‘-i menāḳıb ḥażret-

leri vālidlerinden mervīdür ki meẕkūruñ ḫaṭṭıyla bir Keşşāf  gördüm. Evvelā 

luṭfla taḥrīr idüp ṣoñra dönüp iḳdām u ihtimām ṣarf idüp taṣḥīḥ itmişler. 

[T 54a] Levḥa-i ‘aṣr ve saḥīfe-i dehrde ol maḳūle bir Keşşāf  olmaz. Olursa 

yine ol ḳadar olur. Ḥīn-i taṣḥīḥde ol deñlü sanāyi‘ ve ol mertebe bedāyi‘ 

ḳaṣd itmiş idi ki ḳalemle taḥrīr ve lisān ile ta‘bīr olınmaz. Hicretüñ sekiz 

yüz yetmişinde evā’il-i salṭanat-ı Meḥemmed Ḫān ’da vāṣıl-ı [A 44a] Ḥaḳḳ 

olmışlar. 

Ḳıṭ‘a: ‘İlm ile fażl ile Mevlānā ‘Alī

Fāżıl-ı vaḳt idi dehrüñ kāmili

Ḳıdve-i ‘irfān idi sırr-ı Ḫudā

Raḥmetu’llāhi ‘aleyh dā’imā

Ve mine’l-Meşāyiḫi’l-‘Ārifīn fī-Zemānihi el-‘Ārifu bi’l-Ḥaḳḳ 
ve’l-Vāṣılu bi’l-Ḥaḳḳi’l-Muṭlaḳ eş-Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā  
-Ḳuddise Sirruhu- {Debbāġlar İmāmı }

Meẕkūr, Edrine ’de “Debbāġlar İmāmı ” dimekle meşhūrlardur. ‘Ulūm-ı 

ẓāhireyi tekmīl idüp cümleten taḥṣīl itdükden ṣoñra ceẕbe-i ḳaviyye-i 

İlāhiyye irişüp ṣūfiyye ṭarīḳına sālik olup anda daḫı bir kāmil-i rāsiḫ ve 

ṭavd-ı şāmiḫ olup Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī  ḥażretleri bunlaruñ ḥaḳḳında 

biḥār-ı ḥaḳīḳatdan bir baḥr-ı zeḫḫār ve cibāl-i şerī‘atdan bir cebel-i āsmān 

vaḳārdur. ‘İlm ü ‘amel riyāsetin ve dünyā vü āḫiret sa‘ādetin cāmi‘, ‘azī-

zü’l-vücūd, şerīfü’l-ḥāl kimesnedür diyü şehādet iderlermiş. Dā’imā ḥay-

retde, ‘ale’d-devām fikretde ġarīḳ-ı deryā-yı vaḥdet ve müstaġraḳ-ı biḥār-ı 

ḥayret imişler. Bunlaruñ rif‘at-i şānına bu daḫı şāhiddür ki Şeyḫ İbnü’l-Vefā  

gibi bunuñ emẟāli ‘azīzler terbiyeleriyle vāṣıl-ı ‘ayn-ı taḥḳīḳ olmışlardur. 

Mervīdür ki her şeb yüz rek‘at namāz ḳılup her şef‘den ṣoñra tecdīd-i vużū’ 

iderler imiş ve bi’l-cümle mālik-i maḳāmāt-ı ‘āliyāt, ṣāḥib-i keşf ü kerāmāt 
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kimesne olup Edrine ’de ḳażā-yı naḥb vāḳi‘ olup el’ān ḳabr-i müteberrikleri 

medīne-i meẕkūrede ziyāretgāhdur. 

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫu’l-‘Ārif Tacü’d-
dīn İbrāhīm bin Baḥşī Faḳīh 

Meẕkūruñ nisbet-i ṭīniyyeleri vilāyet-i Manavġat ’a [T 54b] olup Şeyḫ 

Pīrī Ḫalīfe  ḫıdmetlerinde fevḳa’l-ḥad taḥṣīl-i ma‘ārif itmişler. Şeyḫ ‘Ab-

du’l-laṭīf  Ḳonya ’ya ziyārete geldüklerinde meẕkūr Şeyḫ Tācü’d-dīn  bilece 

imişler. Vaṭanlarına müteveccih olduḳlarında Şeyḫ Tācü’d-dīn ’i yanlarında 

alıḳoyup teklīf-i ḫalvet itmişler. Medīne-i Burusa ’ya geldükde Tācü’d-dīn  

yine bile1 olup terbiyeleriyle irşāda vāṣıl olup Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf  fevt ol-

duḳlarında ṭālibīn irşād içün ḳā’im-maḳām naṣb idüp ḫalīfe itmişler. Tā-

cü’d-dīn  daḫı umūr-ı irşāda meşġūl olup nüfūs-ı keẟīre terbiyeleriyle merā-

tib-i a‘lāya vāṣıl olmışlar. Meẕkūruñ ṭullāb ḥaḳḳında ve ḳavābil umūrında 

ihtimām-ı tām ve iḳdām-ı tamāmı olup bundan ġayrı nefsinde [A 44b] 
ceẕbe-i tāmme daḫı olmaġın şol mertebe cem‘iyyeti var imiş ki her şeb 

fuḳarāya yüz yigirmi kāse ṭa‘ām baḫş olurmış. Meẕkūr, nāsdan münḳaṭı‘, 

ḫalā’iḳdan mümteni‘, dā’imā ḫalvetde ve rūz u şeb fikretde [imiş]. Aṣḥābın-

dan mervīdür ki vaḳthā şeyḫ mā-beyninde nā-bedīd olup kimesne ḳanda 

gitdügün bilmeyüp pes yārān2 eṭrāfa perīşān olup arayup Burus a’ya ḳarīb 

ṭaġ içinde tenhā gūşelerde ‘ibādetde bulurlar imiş. Dāḫil-i kūhda bir ḫoş 

cāygāh olup ekẟer ol maḥalle varur imiş. Aña binā’en Ḫˇāce Rüstem  -ki Bu-

rusa ’nuñ ṣāḥibü’l-ḫayr ‘aġniyāsındandur- ol mevżi‘de bir miḳdār binā itmiş. 

El’ān mesīredür. Medīne-i Burusa ’da sākin olduġı zāviyeyi ve ‘ibādet itdü-

gi mescidi daḫı Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf  eḥibbāsından ‘Acem tācirlerinden Ḫˇāce 

Baḫşāyiş  dimekle ma‘rūf bir ṣāḥib-ḫayr kimesne binā itmiş. Meẕkūr Şeyḫ 

Tācü’d-dīn  tārīḫüñ sekiz yüz yetmiş ikisinde fevt olup Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf  

civārında defn itmişler. Vefātlarına ba‘żılar böylece tārīḫ dimişler. 

Beyt: אر ا ا و 
3 ّ ر כ ا  ّ

1 yine bile: yine eyle T

2 pes yārān: pūyān T

3 “Şeyh göçtü, tarihi ise Allah yüksek bir sırla seni mübarek kılsın ifadesidir”. Çeviri şuradan alınmıştır: 

Taşköprülüzâde Ahmed Efendi, eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye, s. 196.
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Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh ve el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫu’l-Vāṣıl 
Ḥasan Ḫˇāce 

Meẕkūr şeyḫ, Ḳaraṣi  vilāyetinden [T 55a] ẓuhūr idüp meşāyiḫden Sey-

yid Aḥmed el-Buḫārī  ḫıdmetine vāṣıl olup ba‘de müddetin Seyyid Buḫārī  

marīż olup aṣḥāb cem‘ olup nā’ib-i menāb ḫuṣūṣunı işrāb iderler. Buyur-

mışlar ki: “Ben fevt olduḳda Burusa ’da fülān mevżi‘de bir mecẕūb vardur. 

Aña varasız. Ol size yā ṣarāḥaten yā delāleten ḫilāfet kimüñ ḥaḳḳıdur işāret 

itse gerekdür. Anuñla ‘āmil olasız.” diyü vaṣiyyet iderler. Pes şeyḫ fevt olıcaḳ 

aṣḥāb cümle cem‘ olup vaṣiyyet itdükleri mecẕūbuñ mekānın bilüp bulup 

şeyḫ işāreti mūcebince ‘arż-ı ḥāl iderler. Mecẕūb maġḍūbu’l-ḥāl olup varan 

cemā‘ati ḳovar. Tekrār aṣḥāb iḳdām idüp varup şeyḫ ḥażreti vaṣiyyetin ādāb 

üzre mecẕūba taḳrīr iderler. Luṭfla söylerler. Bu def‘a mecẕūb ġażab itme-

yüp aṣḥāba ḫiṭāb idüp eydürler ki: “Görmez misiz yā aṣḥāb! ‘Arş-ı mecīde 

naẓar eyleñ. El’ān Seyyid Aḥmed el-Buḫārī  cālīs. Ḥasan Ḫˇāce  hem-meclis. 

Altı yanında oturmışdur.” dir. Remz ü īmāyla cevāb virür. Pes aṣḥāb bilürler 

ki mecẕūbuñ işāreti Ḥasan Ḫˇāce ’nüñ ḫilāfetinedür. Meẕkūrı ḫalīfe idinüp 

ḫıdmetinde olurlar. Meẕkūr, ‘ālim ü ‘ārif, [A 45a] cāmi‘-i cemī‘ü’l-leṭā’if 

ve’l-‘avārif, taḳī vü naḳī, kemāl mertebe müttaḳī, vefātı tārīḫine deñlü em-

r-i irşāda mübāşeret idüp irşād üzre iken fevt olurlar.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Velī Şemsü’d-dīn 

Meẕkūr, Ḥasan Ḫˇāce  ḫulefāsından olup zāhid ü ṣāliḥ, vā‘iẓ ü nāṣiḥ 

kimesne olup aġleb-i evḳāt naṣīḥat u ‘ibādāt üzre olup nās-ı bī-ḳıyās va‘ẓ 

u naṣīḥatine müctemi‘ olup müstemi‘ olup müntefi‘ olurlar imiş. Ṭarīḳ-ı 

ḥaḳḳa rāġıb cāmi‘-i menāḳıb buyururlar ki meẕkūruñ ḫaṭṭ-ı şerīfleriyle 

bir mecmū‘alarına mālik oldum. Leṭā’if-i Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’den ve daḳā’iḳ-ı 

eḥādīẟ-i ḳavīmeden ve kelimāt-ı ḳudsiyye-i erbāb-ı ‘irfāndan ẕikr olınan 

mecmū‘ada [T 55b] ol deñlü leṭā’if cem‘ eylemişler idi ki ḳābil-i ta‘rīf ü 

tavṣīf degül. Meẕkūruñ fünūn-ı eḥādīẟ ü tefāsīrde kemāl-i fażlına ve ma‘ā-

rif-i Rabbānī’ye duḫūline ve ıṭṭılā‘ına bu mecmū‘a mecmū‘ası şāhid-i kāfī-

dür. Benüm ‘ilmüm lāḥiḳ oldı diyü şehādet iderler imiş ve bu şehādetlerin 

‘aynıyla taḥrīr itmişlerdür.
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ṬABAḲA-İ SĀBİ‘A 

DÜRRETÜ’T-TĀCİ’S-SULṬĀNĪ, ZİYNET-İ VİLĀYET-İ 
‘O�MĀNĪ, MUḤİBB-İ ‘ULEMĀ, MİVEDD-İ ṢULEḤĀ, 
MAḲBŪL-İ DERGĀH, MES‘ŪD-I BĀRGĀH-I ḤAYY-İ 

MUṬLAḲ, SEMİYY-İ SEYYİDÜ’L-KEVNEYN VE 
ḪALĪFE-İ BENİ’L-ḪĀFİḲEYN, SULṬĀN-I VĀLĀ-‘ALEM, 

ḪĀḲĀN-I ḪAVĀḲĪN-İ ‘ARAB U ‘ACEM, MĀLİK-İ 
MEMĀLİKÜ’R-RŪM VE’T-TÜRK VE’D-DEYLEM, ES-
SULṬĀN BİN ES-SULṬĀN ES-SULṬĀN MEḤEMMED 
ḪĀN BİN MURĀD ḪĀN  ‘ALEYHİ’R-RAḤMETU VE’R-

RIḌVĀN ḤAŻRETLERİ1

ki eḳālīm-i seb‘a kātibleri ilā-yevmi’l-ḳıyām evṣāfın yazmaġa ḳıyām it-

seler biḥār-i luṭfından ḳaṭre ve ḫurşīd-i birr ü iḥsānından ẕerresin yazmaġa 

mālik olmayalar. Müşārün ileyh sulṭān-ı deryā-dil hicretüñ sekiz yüz elli 

beşinci senesinde envār-ı ‘adālet ve eşi‘‘a-i āẟār-ı ma‘deletleri ile rūy-ı zemīni 

ve cümle-i arżīni tābān u dıraḫşān buyurduḳları tārīḫde vāḳi‘ olan ‘ulemā-

yı ẕī-devletüñ ve ṣuleḥā-yı ṣāḥib-rif‘atüñ beyānındadur.

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti2 fī-Zemānihi el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-
Fāżılü’l-kāmil Ebu’l-feżā’il ve’l-Kemālāt el-Kāmilü’n-niḥrīr eş-Şehīr 
bi-Monlā Ḫusrev  {Mevlā el-‘Allāme Mollā Ḫusrev  Ḥażretleri}

Bu ḳıṣṣa meşhūr ve ḫalḳ içinde meẕkūrdur ki Sulṭān Murād Ḫān  ḥāl-i 

ḥayātında salṭanatı [A 45b] terk idüp belde-i Maġnisa ’ya gidüp oġlı Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān ’ı taḫta geçirüp3 velī-‘ahd itmişler idi. Yine nedāmet gelüp 

Dārü’s-sa‘āde’ye gelüp taḫta geçmişler idi ve Sulṭān Meḥemmed’i yine bel-

de-i meẕkūreye göndermişler idi. Sulṭān Meḥemmed  evvelā taḫtına4 cülūs-ı 

hümāyūn buyurduḳlarında Mollā Ḫusrev  ḥażretlerin ḳāżi’l-‘asker naṣb it-

mişler idi. Ṣoñra ki yine Sulṭān Murād Ḫān  [T 56a] taḫta geçdi ve Meḥem-

med Ḫān  mekānına göçdi. Cümle-i erkān-ı devlet ve a‘yān-ı ḥażret 

1 Bu kelime T’de mevcut olmakla birlikte başlığa dâhil edilmemiştir.

2 el-‘Ulemā el-‘Allāmeti: el-‘Allāmeti el-‘Ulemā T

3 geçirüp: çekirüp T

4 taḫtına: taḫta T
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İstanbul ’da menāṣıbında ḳalup Monlā Ḫusrev  şeh-zādeyi terk itmeyüp 

manṣıbın terk idüp bilece gitmişler idi. Sulṭān Meḥemmed  eẟnā-yı kelāmda 

“Mevlānā, siz niçün bizden müfāraḳat itmedüñüz? Göz göre manṣıbdan 

ferāġat eylediñüz.” diyicek buyururlar ki: “Devletlü şeh-zāde! Bir kimesne 

bir devletde velī-ni‘meti ile şirketde olup ‘ālem-i ẕevḳ ve ṣuffe-i ṣafāda mu‘ā-

şeretleri ma‘an olup ḥāl-i ‘azlde vefāsızlık idüp manṣıb içün müfāraḳat 

münāsib-ı ḥāl-i ‘ārifān olmamaġın müfāraḳatı mürüvvet görmedüm.” diyi-

cek Sulṭān Meḥemmed Ḫān  mollānuñ ‘ārifāne kelimātından kesb-i ḥaẓẓ-ı 

firāvān idüp taḥsīnler iderler ve buyururlar ki: “İnşā’a’llāh devlet el virüp 

manṣıb ayaġa gelüp dāmen-i murāda dest-res müyesser olduḳda ri‘āyet nice 

olur görile.” diyicek mollā ḥażretleri daḫı şeh-zādenüñ devām-ı devletine 

du‘ā vü ẟenā idüp menzil-i maḳṣūda müteveccih olurlar. Müşārün ileyh 

ḥażretlerinüñ ism-i şerīfleri Meḥemmed olup vālidleri ümerādan imişler. 

Rūmiyyü’l-aṣl olup ba‘de’l-İslām şeref-i imāret ile müşerref olıcaḳ kerīmesin 

ümerādan Ḫusrev Beg nām kimesne tezvīc ider. Bu ḥāl üzre mevlānānuñ 

vālidleri fevt olup kendüler ṣaġīr ḳalup Mīr Ḫusrev’üñ ḥacrında ve terbiye-

sinde neşv ü nemā bulurlar. Monlā Ḫusrev  diyü iştihārlarına sebeb bunı 

ẕikr iderler. Meẕkūr, cümle-i ‘ulūmı Mevlānā Burhānü’d-dīn Ḥayder-i He-

revī ’den ki müftī-i zemān olmışlar idi. Anlardan aḫẕ itmişler. Merātib-i faż-

la irüp cihet-i tedrīs ü ḳażāya istiḥḳāḳ-ı ḥaḳīḳī ile müsteḥaḳ olduḳlarından 

ṣoñra evvelā Edrine ’de Şāh Melik Medresesi ’ne müderris olurlar. Ol tārīḫde 

birāderleri Ḥalebiyye ’de müderris imişler ve ol zemānda cāmi‘-i menāḳıb 

Taşköprī-zāde ’nüñ ceddi Ḥalebiyye ’de bī-mānend [T 56b] dānişmend 

imişler. Pes müderrisleri fevt olmaġın Mollā Ḫusrev  ve Taşköprī [A 46a] 
-zāde ’nüñ ceddin mektūb-ı merġūblarıyla Fenārī-zāde Yūsuf Bālī  ḫıdmeti-

ne göndermişler ki Burusa ’da Sulṭān Murād Ḫān Medresesi ’ne müderris 

imişler. Monlā Ḫusrev  Muṭavvel Ḥāşiyesi ’n Şāh Melik’de müderris iken yaz-

mışlar. İttifāḳ bu eẟnāda Seyyid Aḥmed el-Ḳırımī  Rūm’a gelürler. Monlā 

ḥażretleri ḳudūmların mübārek bād itdüklerinden ṣoñra tesvīd itdükleri 

ḥāşiyeyi göndermişler. Naẓar-ı şerīfleri müte‘alliḳ ola. Mollā Ḳırımī  ki 

henūz Rūm’a gelmişler idi. Vücūd-ı şerīflerinde olan fażīletlerin iẓhār ḳaṣd 
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idüp ḥāşiye-i meẕkūreyi müṭāla‘a itdüklerinde çoḳluḳ mevāżi‘ına reddāt 

taḥrīr itmişler. Ẓāhir ol ‘aṣrda Monlā Ḫusrev  kelimātın redde mālik olıcaḳ 

sā’ir-i mevālīye ġalebe fe-bi’ṭ-ṭarīḳi’l-ūlā böyle olsa meẕkūruñ taḥrīr itdügi 

reddāt şāyi‘ olup ḥattā Mollā Ḫusrev ’üñ manẓūrı olur. Pes Monlā Ḫusrev  

‘aẓīm żiyāfet tedārük idüp Mollā Ḳırımī  ḥażretlerin da‘vet idüp ‘ulemā vü 

fużalādan daḫı ḫaylī kimesne gelür. Eẟnā-yı muṣāḥabetde Monlā Ḫusrev ’üñ 

Muṭavvel Ḥāşiyesi  teẕekkür olınup pes bu taḳrīb ile Monlā Ḫusrev  ve Mon-

lā Ḳırımī ’nüñ i‘tirāżātın ‘ulemāya vāżıḫ u rūşen taḳrīr idüp bir bir beyān 

idüp aṣlā edā-yı murādda ḳuṣūr ḳomazlar. Dönüp luṭfla Monlā Ḳırımī ’ye 

“Vāḳi‘ olan īrāduñuzda daḫı faḳīrüñ taḳrīrinden ziyāde murād-ı şerīfüñüz 

var mıdur?” dirler. Mollā Ḳırımī  daḫı “Me’āl-i maḳāl ancaḳ taḳrīrüñüz-

dür.” diyüp Monlā Ḳırımī  i‘tirāżātında tamām-ı ḳuvvet fehm idüp ġayr-i 

mücāb mülāḥaẓa iderken dönüp Monlā Ḫusrev  her birisine ādāb üzre laṭīf 

cevāblar virür. Cümle-i meclisde olan ‘ulemā cevābların maḳbūl ve müsel-

lem ṭutup taḥsīnler iderler. Pes Monlā Ḳırımī  yazduġı i‘tirāżāta ḫaylī nādim 

olup ve şermende olup vāḳi‘ [T 57a] olan taḥrīr ancaḳ sebeb-i muṣāḥabet 

olsun içün olmışdı. Yoḫsa ḫāşā ki gerçekden kelām-ı şerīfiñüz reddi maḳṣū-

dumuz olmış ola diyü i‘tiẕār iderler. Monlā Ḫusrev  Melik Şāh Medresesi ’n-

den ṣoñra ba‘żı medārise daḫı müderris olup ba‘dehu ḳāżī-i ‘asker olurlar. 

Sulṭān Meḥemmed  ẟāniyen taḫta cülūs buyurduḳlarında mevlānā-yı 

meẕkūra yevmiyye yüz aḳçe vaẓīfe ta‘yīn idüp İstanbul  ḳāżīsı Ḥıżır Beg  fevt 

olduḳda İstanbul  ḳāżīsı ḫāṣlarıyla ve Ġalaṭa  ve Üsküdār  ḳāżīlıḳlarıyla bir 

gidüp Monlā Ḫusrev ’e [A 46b] virürler ve ‘ilme iştiġāle sebeb olsun içün 

Ayaṣofya Medresesi ’n daḫı ilḥāḳ iderler. Mādām ki müderris iderler, ‘ādet-

leri bu minvāl üzre idi ki medresede olan ṭalebe bi-ecma‘ihim ḍahve-i 

kübrāda cem‘ olup monlānuñ sa‘ādet-ḫānelerine varup ṭa‘ām yidükden 

ṣoñra mevlānānuñ atı öñünce düşüp medreseye gelince rikābında yüriyüp 

geldükde cümleten rikābına yapışup ta‘ẓīmle indirüp ādāb-ı tamām ile ders 

ḳırā’at olduḳdan ṣoñra yine cemī‘-i ṭullāb rikāb-ı şeref-yāblarına teşebbüẟ 

idüp esb-i sa‘ādete devletle süvār olduḳdan ṣoñra yine kimi ġāşiyedār ve 

ḫıdmetkār ve kimi yanlarınca leṭāfet-i güftārların istimā‘ iderek gidüp 
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sa‘ādet-ḫānelerine getirürler idi. Meẕkūr, uzun boylu, ‘aẓīmü’l-liḥye bu 

deñlü rif‘at-ı şānla başında ‘imāme-i ṣaġīre ve arḳasında ẟiyāb-ı ḥaḳīre ile 

ḳanā‘at idüp aṣlā zīb ü zīnete ve devlet semtine iltifāt itmeyüp dervīşāne 

vaż‘dan tecāvüz itmezler imiş. Cum‘a güni olup müslimīn ile pādşāh-ı rūy-ı 

zemīn cāmi‘e cem‘ olup Ayaṣofya ’ya geldüklerinde mevlānānuñ ‘ādeti 

namāzı dā’imā miḥrāb civārında edā itmek imiş. Gelürken ta‘ẓīmen ḫalḳ 

cümleten ḳalḳup istiḳbāl [T 57b] idüp selāmlayup miḥrāba varınca yol 

iderler imiş. Şehriyār-ı kāmkār bunuñla iftiḫār idüp vüzerāya naẓar eyleñ. 

Monlānuñ ‘arż u vaḳārın ve dervīşāne cübbe vü destārın zemānuñ Ebū 

Ḥanīfe ’si ve devrānuñ Nu‘mān ’ı degül midür diyü buyururlar imiş. Mev-

lānā-yı meẕkūrda devlet-i şehriyārda māl ü menāl çoḳ. Cevārī vü1 ġılmānuñ 

hesābı yoḳ. Bu ḳadar ḳudret-i bī-kerān ve cevārī vü ġılmān var iken yine 

müṭāla‘a-ḫānesin kendü süpürüp çerāġın kendü uyarurmış. Tecemmülāt-ı 

dehrī ve tezyināt-ı ‘aṣrī göze göstermeyüp dünyānuñ vaḳārından ve cümle-i 

i‘tibārından geçüp murādı ancaḳ ri‘āyet-i ḳulūb-ı insān ve rıżā-yı Ḫudā-yı 

Mennān imiş. Bunca menāṣıb ḳabūlüne sebeb ulu’l-emr iltimāsına binā’en 

olup ṣalāḥ-ı ‘ālem ve benī-Ādem maḳṣūd idinürler imiş. Yoḫsa ne anuñ 

kendülerde bār u bengāha ve manṣıb u cāha ṭama‘ olup müvellā olduḳları 

menāṣıb-ı ‘āliyede ṭaleb vāḳi‘ olmış ola. Umūr-ı ḳażā vü tedrīsden ‘uhdele-

rinde bu ḳadar mühimmāt var iken yine kütüb-i selefden günde ikişer 

kāġıd yazarlar imiş. Vaẓīfe-i mu‘ayyeneleri imiş. [A 47a] Kitābları daḫı ẕāt-ı 

nīk-nihādları gibi bī-bedel ve bī-miẟāldür. ‘Aṣrlarında zībā-nüvīsüñ birisi 

imişler. Bu kūşişden daḫı ġarażları kendülerden ṣoñra ḫaṭṭ-ı şerīfleri ile 

ba‘żı kütüb-i mu‘tebere ḳalup ḫayr-du‘āya sebeb olmaḳ imiş. Vefātlarından 

ṣoñra ḫaṭṭ-ı şerīfleriyle Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i Mevāḳıf ’ı bulınur. Yüz filoriye 

ṣatılur. Mervīdür ki Sulṭān Meḥemmed Ḫān  żiyāfet tedārükin idüp Mev-

lānā Gürānī ’ye ḫaber gönderürler ki ḳanda cālis olmaḳ murād olmaḳ idi-

nürler. Mevlānā cevāb virürler ki pādşāhum velī-ni‘metüm, żiyāfetini dir 

bize lā’iḳ oldur ki oturmayup ḫıdmet ideyüz. Pādşāh ḥażretlerine bu söz 

ḫoş gelüp cānib-i yemīnlerin Monlā Gürānī ’ye yesārların Monlā Ḫusrev ’e 

1 vü: -T
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ta‘yīn iderler. Monlā Ḫusrev  bu vaż‘a rāżī olmayup ḥużūr-ı sulṭāna mektūb 

yazmışlar ki pādşāhum [T 58a] ġayret-i ‘ilmiyye bunı iḳtiżā eyledi ki faḳīr 

ol żiyāfetde ḥāżır olmayam. Bu mektūbı gönderüp henūz ḫaberi gelmedin 

gemiye binüp Burusa ’ya müteveccih olur. Geldükde Burusa ’da bir medrese 

binā idüp niçe müddet ol medresede ders dimişler. Ba‘de zemānin Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  itdügi vaż‘a peşīmān olup ḫādim ve mektūb gönderüp 

yine mevlānāyı ikrām-ı tām ile Dārü’s-sa‘āde ’ye da‘vet eyler. İcābeten gelüp 

pādşāh ḥażretine mülāḳāt vāḳi‘ olduḳda fetvā manṣıbın virüp evvelkiden 

ziyāde fevḳa’l-‘āde ri‘āyetler iderler. Niçe müddet diyār-ı İslām’da müftī 

olup sulṭān-ı ‘ādil ve hümā-yı ẓılluñ envā‘-ı ḥimāyetine maḳrūn olmışlar. 

İstanbul’da daḫı niçe maḥalde mescid binā itmişlerdür. Cümle-i ḥālde ‘ilme 

iştiġālden müfāraḳat itmeyüp ‘Allāme-i Teftāzānī  Muṭavvel ’in evvelā taḥşiye 

idüp evvel-i mü’ellefleri bu vāḳi‘ olmışdur. Keẕālik Telvīḥ ’e ve Tefsīr-i 
Beyżāvī ’ye laṭīf ḥavāşī taḥrīr itmişlerdür. Uṣūle müte‘alliḳ metn ü şerḥ īcād 

idüp metne Mirḳātü’l-uṣūl  şerḥe Mir’ātü’l-uṣūl  nāmīde ḳılmışlardur ve 

fürū‘a müte‘alliḳ keẕālik metn ü şerḥ yazup Dürer ü Ġurer  ile tesmiye itmiş-

lerdür ve mes’ele-i velāyete müte‘alliḳ risāle-i laṭīfe yazmışlardur ve bi’l-cüm-

le-i mü’ellefātı gösgötüri muṣannefātı şāyi‘ olup beyne’l-ahālī ve’l-mevālī 

maḳbūl ü müstaḥsen vāḳi‘ olmışdur. [A 47b] İbtidā-yı devlet-i selāṭīn-i 

‘Oẟmāniyān’dan -ilā-yevminā hāẕā ki üç yüz yıl ḳarībdür- vilāyet-i Rūm-ı 

pāk-būmda egerçi ‘ulemā-yı ‘iẓām ve fużalā-yı fiḫāmdan çoḳ kimesne ẓuhūr 

itmişdür. Lākin bu üç nefer-i fāżıl-ı mu‘teber-i ittifāḳ-ārā budur ki cümle-

den efḍal u a‘lem ve ekmel ü ekremdür. Biri meẕkūr fāżıl u kāmil Monlā 

Ḫusrev ’dür ve biri daḫı ebu’l-fażl ve’l-kemālāt Kemālpaşa-zāde Aḥmed Çe-

lebi  Efendi’dür [T 58b] ve biri daḫı ḥālā şeyḫü’l-İslām, müftī’l-enām, ebu’l-

fażl ve’l-cūd Ebu’s-Su‘ūd Efendi  dāme ‘uluvvuhu ve zāde sumuvuhu ḥażret-

leridür. Ol iki ‘ārif-i āgāh ġarīḳ-ı raḥmetu’llāh olduḳlarınca Ḥaḳḳ celle 

şānuhu ve behara burhānuhu ḥażretleri bunlaruñ vücūd-ı şerīflerin ve 

‘unṣur-ı laṭīflerin āfāt u beliyyātdan maḥfūẓ ḳılup ḥadā’iḳ-ı şerī‘atı ve ḥıyāż-ı 

ṭarīḳatı ḳalb-i pāk-i kevẟer-nihādlarından cereyān ider. Āb-ı ‘ilm ü ma‘rifet-

leriyle reyyān idüp niçe yıllar ‘ömr-i ṭavīl muḳadder idüp ecsām-ı ‘āleme ve 
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ebdān-ı benī-Ādeme ḥayāt-ı ebed müyesser itmiş ola. Meẕkūr Monlā Ḫus-

rev  tārīḫ-i hicretüñ sekiz yüz seksen ikisinde evāḫir-i salṭanat-ı Meḥemmed 

Ḫān ’da vefāt idüp Burusa ’ya geçürüp anda defn itmişler. 

Meẟnevī:  Fāżıl u kāmil-i Monlā Ḫusrev 

Şems-i āfāḳ idi ol meh-i nev

Ḥażret-i ‘ilmi ri‘āyet itdi

Rāst ṭogrı yolı ṭutup gitdi

Baġlayup cān u dili mevlāya

Baḳmadı ẕerre ḳadar dünyāya

İtdi fānīyi bekā yolına terk

‘Ālim olınca kişi böyle gerek

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḫayrü’d-
dīn Ḫalīl bin Ḳāsım el-Ḥācc Ṣafā 

Fāżıl-ı meẕkūr ḳıdvetü’l-ahālī Ṭaşköprī-zāde ’nüñ icāzetinden imişler. 

Cedd-i a‘lāları Cengiz Ḫān  muḥārebesinde tebdīl-i mekān eyleyüp bilād-ı 

‘Acem’den Rūm’a sefer eyler. Gelüp Ḳasṭamonı  nāḥiyesinde temekkün ider-

ler. Cedleri ki gelüp vilāyet-i meẕkūrede mütemekkinler idi, meẕkūr, ṣāḥi-

bü’l-keşf ve’l-kerāmāt ve müstecābü’d-da‘avāt kimesne imişler. Maḥmūd ve 

Aḥmed ve el-Ḥācc Ṣafā ve Ḳāsım nām dört oġlı olup her biri ‘ilme meşġūl 

olur. Lākin henūz cüvān iken fevt olmışlar. Evlādından meẕkūr Ḫay-

rü’d-dīn  taḥṣīl-i fażl idüp mebānī-i ‘ulūmı bilādında taḥṣīl idüp ba‘dehu 

medīne-i Burusa ’ya gidüp Mevlānā Beşīr-zāde ’den oḳıyup yine Edrine ’ye 

gelüp [T 59a] Monlā Ḫusrev ’üñ birāderinden taḥṣīl idüp ba‘dehu Mev-

lānā Faḫrü’d-dīn ’den [A 47a] eḥādīẟ ü tefāsīr tetebbu‘ idüp andan Buru-

sa ’ya gelüp Fenārī-zāde Sinānü’d-dīn  -ki Sulṭāniyye müderrisi idi- anlardan 

taḥṣīl-i ‘ilm idüp ba‘dehu fużalā-yı zemāndan yegān-ı devrān Monlā Yegān  

ḫıdmetine yetişüp müddet-i keẟīre ḫıdmetlerinde olup taḥṣīl-i küllī idüp 

mertebe-i fażla irişüp ol tārīḫde Ḳasṭamonı ’da İsmā‘īl Beg  ḥākim olup bel-

de-i Ḳasṭamonı ’da Muẓafferü’d-dīn Medresesi ’ne müderris lāzım olup pes 

müşārün ileyh Mevlānā Yegān  ḫıdmetlerine mektūb gönderüp müderris 

iltimās eyler. Mollā Yegān  daḫı ṭalebesinden merḳūm Ḫayrü’d-dīn  içün 
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ṭalebemüzdendür, fāżıl u kāmildür, lā’iḳ-ı menāṣıbdur diyü şehādet idüp 

gönderür. Varduḳda cihet-i tedrīsi otuz aḳçe ve ri‘āyeten Küre-i Nuḥās  

maḥṣūlinden elli aḳçe tamām seksen aḳçe vaẓīfe iderler. Bir niçe müddet 

mutaṣarrıf olup ẟervet-i vāfire ve ni‘met-i mütekāẟire ile ‘ıyş itmiş. Ba‘de 

müddetin Sulṭān Meḥemmed Ḫān  belde-i meẕkūreyi İsmā‘īl Beg  elinden 

alup ol vilāyeti ḳabża-i hükūmetinde ḳılduḳda mevlānā-yı meẕkūr Kü-

re-i Nuḥās  maḥṣūlinden ta‘yīn olınan elli aḳçeden ferāġat itmişler. Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān 1 vaḳtā kim emāniyye ’yi tamām itdilerse Mevlānā Ḫay-

rü’d-dīn ’üñ kemāl-i fażl u ‘irfānı mesmū‘ı olmaġın emāniyye ’nüñ birin 

anlara ta‘yīn idüp da‘vet itmişler. Da‘vete icābet itmemişler. Ḳabūl itme-

yicek elinde olan medresesin daḫı alup ma‘zūl iderler. Sulṭān-ı ‘ādil buyu-

rurlar ki Mollā Ḫayrü’d-dīn  -ki ma‘zūl oldı- be-her-ḥāl ṭālib-i manṣıb olup 

āstāne-i ‘ālem-maṣīre gelse gerekdür. Cebren alıḳoyup medrese vireler. Bu 

ittifāḳ mevlānānuñ ma‘lūmı olıcaḳ min-ba‘d der-i devlete manṣıb ṭalebine 

gelmekden ferāġat ider. Eyle olsa mevlānānuñ2 [T 59b] şehrinde olan eḥib-

bāsından aġniyā ṭā’ifesi mevlānānuñ sefer itmeyüp ve manṣıb ṭalebine var-

maduġın ‘adem-i ḳudretden mülāḥaẓa idüp ve istiḳrāża ḥicāb ider. Fehm 

itmegin ba‘żılar mālından on biñ aḳçe ifrāz idüp alup gidüp naẓarlarına 

iletdüklerinde ḳabūl itmeyüp buyurmışlar ki “Şimden girü bize münāsib 

degüldür ki Ḥaḳḳ celle ve ‘alā ḳapusun manṣıb içün varup ġayra ‘arż-ı iḥ-

tiyāc [A 47b] idevüz.” Ma‘a-hāẕā şimdiki ḥālüm manṣıbda olduġum ḥālden 

derecātla yegdür diyü va‘ẓ u naṣīḥata meşġūl olup vilāyet aġniyāsı kemāl-i 

maḥabbet ile maḥabbet idüp cümle-i levāzımını ḳadr-i kifāyeden ziyāde 

tedārük iderler imiş. Meẕkūr, ẕikr olınan medresede ḳırḳ yıl miḳdārı mü-

derris olup ‘ilm-i belāġatda ve fenn-i feṣāḥatda bī-miẟl olup beyne’l-‘ulemā 

kemāl-i fażlla meşhūr imiş. Keẕālik uṣūlde ve fürū‘da ve eḥādīẟ ü tefāsīrde 

bī-naẓīr, müteşerri‘ ü mütedeyyin, ẓāhiri ṭāhir, bāṭını pāk, melīḥü’l-beyān, 

ṭalīḳü’l-lisān, fuḥşiyyātdan kemāl-i ictinābda olup cemī‘-i ‘ömrlerinde 

lisānlarına Ḥaḳḳ’dan ġayrı nesne cārī olmayup dā’imā nāṭık-ı bi’l-Ḥaḳḳ, 

ṣādıku’l-ḳavl, ṣaḥīḥü’l-‘aḳl kimesne imiş. Ekẟer-i evḳāt tilāvet-i Ḳur’ān’a 

ṣalāt-ı nāfileye meşġūl olup çoḳluḳ i‘tikāf iderler imiş. Cāmi‘ü’l-menāḳıb 

buyururlar ki fużalā-yı ‘aṣrdan Mevlānā Ḫaṭīb-zāde  Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥīm ’üñ 

1 Ḫān: -T

2 “mevlānānuñ” T’de mükerrer.
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ḫulefāsından ‘Alī nām ṣūfīden ḥikāyet eyler ki Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥīm  İstanbul  

fetḥinden evvel merkebine binüp beni yanına alup varup İstanbul ’a dāḫil 

olduḳda müşārün ileyh ruhbānlardan çoḳ kimesne ile baḥẟ idüp rūḥāniy-

yetleri ve ceẕbeleri ḥükmiyle ḳırḳ nefer miḳdārı kimesne ‘arż-ı İslām idüp 

ve bunlar kendülerin iḫtifā üzre olup ḥattā İstanbul fetḥinde bu ḳırḳ nefer-

den altı nefer kimesne bulınmış. Şeyḫ İstanbul ’dan çıḳup [T 60a] gitdük-

de Ṭaşköpri  nām ḳaṣabaya uġrayup yanında ḫıdmetkārı ‘Alī’ye dimiş ki: 

“Yā ‘Alī! Bunda bir mütedeyyin ü müteşerri‘ ü müteverri‘, ṭarīḳında Ḫā-

tem bir şaḫṣ-ı ekrem vardur. Bir ‘azīz-i mükerremdür. Muṣāḥabete ‘adem-i 

liyāḳatimüzden cā’iz ki biz ża‘īfden ictināb ideler. Yoḫsa varup bir miḳdār 

ziyāret idüp taṣdī‘ iderdük.” diyü ḫāric-i ḥücrede bu maḳūle nikāt-āmīz 

kelimāt idüp işitdür. Şeyḫüñ kelimātı Monlā Ḫayrü’d-dīn ’üñ mesmū‘ı ol-

duḳda bī-iḫtiyār ḳalḳup şeyḫi istiḳbāl eyleyüp, buluşup, görüşüp, ṣoruşup 

birbirine ḥadden efzūn ta‘ẓīm ü tekrīm ile muṣāḥabete meşġūl olurlar. Bir 

miḳdār muṣāḥabetden ṣoñra vedā‘ idüp giderler. Monlā Ḫayrü’d-dīn  ba‘żı 

eḥibbāya şeyḫ ḥażretleri bize şu üslūbla geldiler diyü naḳl [A 49a] iderler 

imiş. Meẕkūr, nefsinde selīmü’ṭ-tab‘, muḥaḳḳiḳ ü müdeḳḳiḳ, taḳrīrinüñ 

leṭāfetinden ve kelimātınuñ melāḥatinden çoḳ kimesne dersine ḥāżır olup, 

istimā‘ idüp müteleẕẕiẕ olurlar imiş. 

Ḳıṭ‘a: Ey feṣāḥat iline mālik olan

Dād-ı ḥaḳdır saña rūşen taḳrīr

Mālik olmaz niçeler iki söze

Sen idersün niçe biñ söz taḥrīr

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Muḥyi’d-dīn Muḥammed  eş-Şehīr bi-Zeyrek {Monlā Zeyrek }

Mevlānā-yı meẕkūr evvelā meşāyiḫden el-Ḥācc Bayram  ḥażretlerinden 

ḳırā’at-ı ‘ilm idüp zeyreklikle mülaḳḳab olduḳlarına bā‘iẟ bunlar olmışdur. 

Ba‘dehu mevālīden Ḫıżır Şāh  ḫıdmetine teşebbüẟ idüp cümle-i ‘ulūm u 

fünūnı anlardan aḫẕ idüp merātib-i fażla irüp bunlaruñ şehādetiyle Bu-

rusa ’da Sulṭān Murād Ġāzī Medresesi ’ne müderris olurlar. Ba‘dehu Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  İstanbul ’ı fetḥ eyleyüp sekiz kilīsā ki medrese itmişler 

[T 60b] idi. Birisin elli aḳçe ile mevlānāya tevcīh buyurup Burusa ’dan 
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getürmişler. El’ān mevżi‘-i meẕkūr bunlara iẕāfetle meşhūrdur. Zeyrek Cā-

mi‘i  dirler. Mevlānā-yı meẕkūrda ḳanā‘at fevḳa’l-ḥad olup hattā elli aḳçe 

vaẓīfe-i mu‘ayyenesi ki var idi. Yigirmi aḳçesiyle ḳanā‘at idüp mā-‘adāsın 

Şeyḫ el-Ḥācc Bayram  fuḳarāsına gönderürler imiş. ‘İlme iştiġālinden ‘ibā-

dete iştiġālleri ziyāde imiş. Bāb-ı ḳanā‘atda ve ‘ibādetde ḥālleri bu minvāl 

üzre iken bir gün pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḥużūrlarında kendülere münāsib 

degül ḫaṭāen kelimāt idüp Seyyid Şerīf  üzerine da‘vā-yı rüchān ider. Sulṭān-ı 

kāmrān Zeyrek ’üñ bu sözinden çendān ḥaẓ itmeyüp belki bī-ḥużūr olup 

terk-i de’b bilüp buyururlar ki “Çünki bu maḳūle söz sözledüñ, bunuñ ‘uh-

desinden gelmek gereksin. Seyyid  ṭursun hele. El’ān mevcūd olan mevālī-

den Ḫˇāce-zāde  ile baḥẟ eyle. Keyfiyyetüñ ve māhiyyetüñ bundan ma‘lūm 

olur.” diyicek Zeyrek  daḫı bir sözdür söylemiş oldı, n’eylesün. Pes emr-i pā-

dşāha imtiẟālen baḥẟe rıżā virür. Eyle olsa Ḫˇāce-zāde ’nüñ burhān-ı tevḥīde 

su’āl ü cevābı müştemil risālātı olup beyāż idüp sebeb-i mübāḥaẟe olsun 

içün Zeyrek ’e irsāl idüp cevāb ṭaleb iderler. Mevlānā Zeyrek  daḫı cevāb ya-

zar. Pes ba‘de1 ketbi’l-cevāb sulṭān-ı kām-yāb [A 49b] ḥużūrına cem‘ olur-

lar. Mā-beynlerinde muḥākeme içün Monlā Ḫusrev  mümeyyiz ta‘yīn olı-

nup Maḥmūd Paşa  ol tārīḫde vezīr olup maḳām-ı ḫıdmetde ṭururlar imiş. 

Evvelā Ḫˇāce-zāde taḳrīre başlayup dimişler ki: “Sa‘ādetlü pādşāha ma‘lūm 

olsun ki benüm sözüm bu risālede ancaḳ burhānadur. Burhāna inkārdan 

nefs-i müdde‘āya inkār lāzım gelmez. Rūḥ-ı kelāma vāḳıf olmayup esālī-

b-i baḥẟe ‘ālim olmayanlar cā’iz ki Ḫˇāce-zāde  tevḥīde inkār itmiş diyeler. 

Ḥāşā benüm murādum ancaḳ taḳrīr itdügümdür.” diyü murādın edā eyler. 

[T 61a] Muḳābelede Mevlānā Zeyrek  cevāb virüp mā-beynlerinde mü-

bāḥaẟet-i ‘aẓīme ve işkālāt-ı keẟīre vāḳi‘ olur. Yedi güne degin baḥẟ imtidād 

bulur. Faṣl olınmaz. Pes sulṭān-ı kāmrān ḳıbelinden fermān-ı vācibü’l-iẕ‘ān 

ṣādır olur ki her biri ḫaṣmınuñ taḥrīrin yazup müṭāla‘a idüp cevāb yaza-

lar.2 Mevlānā Zeyrek  benüm yanumda bu nüsḫadan ġayrı nüsḫa yoḳdur 

dimişler. Ḫˇāce-zāde  bende bir nüsḫa daḫı vardur. Taḥrīrinüñ bir nüsḫa-

sın Zeyrek ’e virür. Zeyrek’üñ taḥrīrinüñ ṣūretin yazınur. Yanında devīt 

bulınmayıcaḳ Maḥmūd Paşa  yanlarından [devītlerin] çıḳarup virürler. Pes 

Ḫˇāce-zāde  kitābete meşġūl olup sükūt iderler. Pādşāh ḥażretleri laṭīfeten 

1 ba‘de: -T

2 yazalar: yaza A
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Ḫˇāce-zāde ’ye “Ṣaḳın Zeyrek ’üñ taḥrīrin yañlış yazma.” dirler. Ḫˇāce-zā-

de  daḫı “Devletlü pādşāhum. Ne ḳadar yañılsam kendü ġalaṭından ziyāde 

olmaya.” dirler. Pādşāh ḥażretlerine bu laṭīfe ġāyet ḫoş gelüp fevḳa’l-ḥad 

istiḥsānlar itmişler. Yedinci gün Ḫˇāce-zāde ’nüñ fażlı ẓāhir olup müftī’l-

enām Monlā Ḫusrev  Ḫˇāce-zāde ’nüñ ġalebesine ḥükm idüp söz bunlaruñ-

dur. Anlar mülzimdür diyü emr eylemişler. Eyle olsa pādşāh-ı ‘ālem-penāh 

ḥażretleri Ḫˇāce-zāde ’ye ḫiṭāb idüp buyurmışlar ki: “Ezelden olıgelmiş-

dür, bir kimesne bir kimesneyi ḳatl eylese ṣoyġunı anuñdur. Ben şāhidin 

ve monlā ḥażreti şāhiddür. Sen bu şaḫṣı ḳatl itdüñ. Medresesin saña vir-

düm.” Pes ikisi daḫı ma‘an ḳalḳup meclis-i sulṭāndan gitmişler. Mevlānā 

Zeyrek ’üñ eḥibbāsı cem‘ olup keyfiyyet-i mübāḥaẟeden su’āl itdüklerinde 

dimişler ki “Ṣāliḥ-i Baḫīl  oġlı tevḥīde inkār eyledi. Ben daḫı başına şol 

[A 50a] mertebe ḍarb itdüm. Żarūrī tevḥīde iḳrār eyledi. Ḫusrev  benüm 

ḍarbumı Ḫˇāce-zāde ’nüñ başından def‘ içün ḫaylī dürüşdi. Lākin ḳādir 

olmadı.” diyü cevāb virdükden ṣoñra artuḳ İstanbul ’da ṭurmaġa [T 61b] 
iḳtidārı olmayup Burusa ’ya gitmiş ve anda temekkün itmiş. Medīne-i mez-

būrede Ḥasan Ḫˇāce  nām bir hem-civārı olup bir gün su’āl itmiş ki: “Yā 

mevlānā! Yevmiyye ḳaç aḳçe ḫarcıñuz olur?” “Yigirmi aḳçe olur.” dimiş. 

Ḫˇāce Ḥasan  daḫı “Senüñ ḫarcuña ben kefīl[üm] ferāġ-ḫātır ile ‘ibāde-

tüñde ol dimiş.” Fi’l-vāḳi‘ vefātı tārīḫine deñlü yigirmişer aḳçeyi virürmiş. 

Ba‘dehu Sulṭān Meḥemmed Ḫān  itdügine nādim olup manṣıb virmiş. Ḳa-

būl itmemiş. “Benüm sulṭānum Ḫˇāce Ḥasan ’dur.” diyü ḫaber göndermiş. 

Meẕkūr, te’līf ü taṣnīf semtine şāri‘ olmayup ba‘żı kütübi taḥşiye vāḳi‘ olmış. 

Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki mevlānānuñ bir risālesin gördüm. Risāle-i 

meẕkūrede ḫāṣṣa-i ḳarīhasından nāşī ve cevdet-i ṭabī‘atlarından mütelāşī 

ḫaylī nesne yazmışlar idi. Ol risāle, kemāl-i ẕekāsına ve fıṭnatına şehādetde 

kāfīdür. Lākin Seyyid Şerīf  ’üñ şānını taḥḳīr itdügi içün kelimātınuñ cerī-

mesin çeküp ‘azle müsteḥaḳ olmış. 

Ḳıṭ‘a: Gün gibi rif‘at buluban irse başuñ göklere

Key ṣakın ḥaddüñden1 artuḳ vaż‘a cür’et eyleme

Dā’imā merdān içinde eyleyüp da‘vā-yı merd

Düşmene irsüñ ḳaçup kendüñi ‘avret eyleme

1 ḥaddüñden: ḥadden T
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Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti fī-Zemānihi el-‘Ālimü’l-‘āmil 
ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā  el-
Kāmilü’n-niḥrīr eş-Şehīr beyne’ṣ-Ṣaġīr ve’l-Kebīr bi-Ḫˇāce-zāde  
{Mevlā el-‘Allāme Fāżıl Ḫˇāce-zāde} {Ḫˇāce-zāde}

Fāżıl-ı müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh mevālī içinde “Ḫˇāce-zāde ” 

dimekle meşhūrlardur. Meẕkūruñ vālidi mütemevvil ve māldār ṭā’ife-i tüc-

cārdan imişler. Bir niçe evlādı olup cümlesi nāz u ni‘met ile perverde ve 

ẟervet-i firāvānla āsūde Ḫˇāce-zāde  mā-beynlerinde felek-zede düşüp sā’ir 

evlādınuñ babalarından yevmī otuz aḳçe vaẓīfeleri var imiş. Bunlaruñ 

ṭarīḳ-ı ‘ilme sālik olup babası ṣan‘atın terk [T 62a] itdügi içün birer aḳçe 

imiş. Ol birer aḳçeyi daḫı biñ belā ile virürmiş. İttifāḳ bir gün Ḫˇāce-zā-

de ’nüñ vālidi evlādıyla meşāyiḫden Velī Şemsü’d-dīn  ziyāretine [A 50b] 
varur. Ḥażret-i şeyḫ naẓar-ı i‘tibār ve baṣar-ı baṣīret ile naẓar idüp Ḫˇāce-zā-

de ’yi ṣaff-ı ni‘ālda ẟiyāb-ı ḥaḳīre geyüp erẕāl ile cālis ve ḳarındaşları aḳmişe-i 

fāḫire ve elbise-i nādire geyüp yanlarında ḫıdmetkārlarla görüp vālidlerine 

“Bunlar kimlerdür?” diyü su’āl iderler. “Evlādumdur.” diyü cevāb viricek 

Ḫˇāce-zāde ’yi ṣorarlar. “Ol daḫı oġlumdur. Lākin ṭarīḳüm terk itdügi içün 

naẓar itmez oldum.” dir. Ḥażret-i şeyḫ babalarına ba‘żı naṣīḥat itmek ḳaṣd 

iderler. Lākin görürler ki kelimāt-i ḥikmet te’ẟīr idüp naṣīḥat-peẕīr olur 

şaḫṣa beñzemez. Pes sükūt idüp gider olduḳlarında tenhāca Ḫˇāce-zāde ’ye 

baña yaḳın gel diyü işāret ider. Geldükde buyururlar ki “Ṣaḳın su’-i ḥālüñ-

den münfa‘il ve ḳıllet-i nafaḳadan perīşān-dil olma. Ṭarīḳ senüñ ṭarīḳün-

dür. İnşā’a’llāh bir vaḳt ola ki senüñ şānuñ ‘aẓīm olup iḫvānuñ ḳulluḳ 

maḳāmında el ḳavuşurup ḳarşu ṭuralar ve ḫıdmetüñ ideler ve babañ gibi 

degül, daḫı a‘lā kimesneler yarıcuñ Allāh diyü maḳām-ı ‘ubūdiyyetde ṭurup 

rif‘atüñe du‘ālar ideler.” diyü tesellī idüp gönderür. Mervīdür ki mevlānā-yı 

meẕkūr bir köhne göñlekden ziyādeye mālik olmayup iştirā-yı kitāba ḳud-

reti olmayup evrāḳ-ı ża‘īfe üzre dersin yazup oḳurmış. Bu ṭarīḳ ile taḥṣīl-i 

‘ilm ü fażl idüp Ayaẟuluġ-zāde  ḫıdmetine yetişüp Aġrās Mesresesi ’nde bedī‘ 

ü beyān taḥṣīlin idüp ba‘dehu fużalādan Celāl-zāde Ḫıżır Beg  ḫıdmetlerine 

yetişüp ol tārīḫde anlar Burusa ’da Sulṭāniyye  müderrisi olup anlara mu‘īd 

olurlar. Anlaruñ yanında ‘ulūm-ı keẟīre taḥṣīl iderler ve bi’l-cümle Ḫˇā-

ce-zāde ’yi fevḳa’l-‘āde [T 62b] gūşiş ile tekmīl-i ‘ulūm idüp üstād-ı 
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ṣāḥib-sedādı meẕkūruñ mertebe-i şebābda fażlla, ‘ilmle bu deñlü intisāb 

itdügün göricek aḳrānından ziyāde ri‘āyet idüp meẕkūrdan “‘aḳl-ı selīm” ile 

ta‘bīr iderler imiş. Ba‘żı ṭalebe ḳaçan mesā’il-i ‘ilmiyyede şübheñüz olsa 

“Evvelā ‘aḳl-ı selīme ‘arż eyleñüz.” diyü buyururlar imiş. Ba‘dehu Ḫıżır Beg  

Ḫˇāce-zāde ’yi Sulṭān Murād Ḫān  dīvānına [A 51a] gönderüp menāṣıbdan 

ḳażā vü tedrīse kemāl-i istiḥḳāḳın bildirüp liyāḳatına şehādet iderler. 

Ḥużūr-ı sultāna vuṣūlda kemāl-i ḳabūl ile maḳbūlleri olup lākin sefer üzre 

olmaġın Kestel  ḳażāsı maḥlūl bulınup virilür. Sa‘ādetle seferden geldükle-

rinde Burusa ’da on aḳçe ile Esediyye Medresesi ’n ṣadaḳa itmişler. Altı yıl 

mütevāliyen meẕkūr vaẓīfecikle geçinüp kemāl-i faḳr u fāḳa ve nihāyet 

müżāyaḳada iken yine bir gün dersin terk itmeyüp belki şuġlin ziyāde it-

miş. Ḳıllet-i ḫarclıḳdan ḫıdmetkār istiḥdāmına ḳudreti olmayup niçe müd-

det ḥücresinüñ ferrāşı ve öz nefsinüñ sebū-keşi olup ḥavā’ic-i żarūriyyesine 

bi’ż-żarūre kendüler mübāşeret iderler imiş. Yine bu ḥāletde Şerḥ-i Mevāḳıf ’ı 
ta‘līḳāt u ḥavāşī ile ḥıfẓ idüp ḫāṭır-nişān idinmişler. Ba‘de müddetin salṭa-

nat Meḥemmed Ḫān ’a intiḳāl itdükde ‘ulemā, sulṭān-ı kāmrānuñ ‘ilme raġ-

betin ve ehline maḥabbetin müşāhede itmekle eṣnāf-ı ‘ulemā ve cemāhīr-i 

fużalā eṭrāf u eknāfdan āstāne-i ‘adāletine ve ‘atebe-i ma‘deletine revān 

olup, her biri gelüp ḥużūr-ı sulṭān-ı kāmrāna vāṣıl olup kimi mü’ellefāt u 

muṣannefātın ve kimi risālāt u münşe’ātın ṣunup ve kimi kemāl-i pür-ḥu-

būrunda iẓhār-ı fażl u ‘irfān eyleyüp ve bi’l-cümle  א  ّ   ّ -feḥvā 1כ

sınca herkes nihādında nihāde olan fażl u hünerin āşikār idüp kimesnenüñ 

[T 63a] ḥaḳḳı żāyi‘ olmayup2 iḳtidārı ḳadar ri‘āyet olınur. Devlet-i sulṭān-ı 

‘ādilde cümle-i ‘ulemā murādına vāṣıl olur. Ḫˇāce-zāde  ḥadden ziyāde faḳra 

mübtelā olup ḥavā’ic-i sefere, esb ü estere mālik olmamaġın dergāh-ı 

‘ālem-penāha ve bārgāh-ı felek-iştibāha gelmege bir yol bulımaz. Bi’l-āḫire 

bir ḫıdmetkāra mālik olur. Meger ol ḫıdmetkāruñ sekiz yüz aḳçecügi var 

imiş. Anuñ aḳçesin ḳarż ṭarīḳıyla alur, kendüsine ve ḫıdmetkārına ednā 

bahālu bārgīrcükler alup gelüp İstanbul ’a dāḫil olur. Meger ol eẟnāda pā-

dşāh-ı ‘ālem-penāh ṣa‘ādet ü iḳbāl ile medīne-i Edrine ’ye irtiḥāl üzre imiş-

ler. Pes cenāb-ı vālā-‘aẓamet, bedr-i semā-yı rif‘at Maḥmūd Paşa ’ya buluşur-

lar. Maḥmūd Paşa  Ḫˇāce-zāde ’ye ḫoş geldiñüz diyü me’mūlinden ziyāde 

1 “Her kap içindekini sızdırır.”

2 olmayup: almayup T
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ri‘āyetler idüp [A 51b] gelmekde iṣābet itdüñüz. Ben sizleri pādşāh ḥażret-

lerine söyleyüp terbiye fevḳa’l-ḥad olmışdur. Ḥālā beyne’l-‘ulemā mübāḥaẟe 

daḫı vardur. Sen daḫı bilece ol. Ol demdür ki herkes fażlın iẓhār ve ḳudre-

tin āşikār ide ve bi’l-cümle biñ yıluñ başıdur, tedārük gerekdür diyüp Ḫˇā-

ce-zāde ’yi sulṭān ḥużūruna alup giderler. Gelüp sulṭān-ı ‘ādil ve hümā-ẓıl-

luñ mübārek ellerin hezār tebcīl ile taḳbīl idüp ve du‘ā vü ẟenā idüp maḳām-ı 

‘ubūdiyyetde ṭururlar. Bunlar kimlerdür diyü su’āl olınduḳda Ḫˇāce-zāde  

du‘ācıñuz bunlardur diyü cevāb virürler. Pes pādşāh-ı cihān-penāh Ḫˇā-

ce-zāde ’ye ḥayr-maḳdem diyü luṭfla ḫiṭāb idüp ḳu‘ūd emr iderler. Pādşā-

huñ bir cānibinde Monlā Zeyrek  ve bir cānibinde Seydī ‘Alī  cālisler olup 

mevlānā daḫı mertebesine göre bir gūşede ḳu‘ūd iderler. Pes ba‘żı mübāḥaẟe 

olup Seydī ‘Alī,  Mevlānā Zeyrek ’e ba‘żı su’āl idüp anlar daḫı cevāba mü-

teṣaddī olup mā-beynlerinde mübāḥaẟāt-ı keẟīre ve münāza‘āt-ı şedīdeden 

ṣoñra Mevlānā Seydī  çıḳup giderler. Zeyrek  ḳalup sulṭān-ı kāmrān ile mü-

bāḥaẟeye şürū‘ idüp [T 63b] ḥattā şu mertebeye mü’eddī olur ki pādşāh 

ḥażretleri “Ḳīl ü ḳāl ki idersün, cümleten iḫtilāl üzredür. Ḥāṣılı sözüñ söz 

degüldür.” diyü Zeyrek ’e ‘itābla ḫiṭāb idüp Zeyrek daḫı gidüp Ḫˇāce-zāde  

ḳalur. Bir miḳdār muṣāḥabet iderler. Yine bunlaruñ ġaybetlerinde pādşāh 

ḥażretleri her birinüñ kemāl-i fażl ve mevleviyyetlerine şehādet ider. Ḫˇā-

ce-zāde  ‘arż-ı ‘ubūdiyyet idüp selāmlayup çıḳup gider. Mekānına gelüp mü-

btelā olduġı ālāmı ve cefā-yı çarḫ-ı nā-fercāmı ḫāṭıra idinüp eḳāṣī ve erāẕil-i 

edānī ve cühhāl cümleten ṣuffe-i ṣafāda ve ḥadīḳa-i vefāda dürlü dürlü ‘iş-

retde kendü bu ḳadar fażlla nikbetde olduġına müteḥayyir olur. Ḥattā ḫıd-

metkārı daḫı şimdiye degin sulṭān meclisine irsem ben daḫı mübāḥaẟeye 

girsem dirdüñ. İşte geldüñ ḥużūr-ı pādşāha daḫı girdüñ ve mübāḥaẟeye ve 

mücādeleye daḫı irdüñ. Eger senüñ daḫı sā’irler gibi ‘ilmde ḳudretüñ ve fażl 

u ma‘rifetde mahāretüñ olsa sen daḫı niçün mu‘azzez ve mükerrem olmaya 

idüñ diyü bir cānibden1 [A 52a] ‘itāb idüp ḫıdmet itmez olur. Vaḳthā bār-

gīrcügüne bi-nefsihi ḫıdmet idüp ‘alefin ve yemin tedārük ider imiş. Bir 

gün bir şecer-i ‘ālī ẓıllında maġmūm u mahzūn otururken görür ki ḳarşuda 

üç nefer-i mu‘teber kimesneler “Ḫˇāce-zāde ’nüñ mekānı ḳandadur?” diyü 

ṣorarlar. Ba‘żılar ḳarşu şecer sāyesinde oturan anlardur diyü ḫaber virürler. 

1 cānibden: cānibde T
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Pes üçi bile müteveccih olup gelüp Ḫˇāce-zāde ’ye selām virüp “Ḫˇāce-zāde 

siz misiz?” dirler. “Benem.” diyü cevāb virürler. Tekrār “Şol Ḫˇāce-zāde  siz 

misiz ki Esediyye  müderrisi olup Zeyrek ’i ilzām itmişdür.” Tekrār “Benem” 

diyü cevāb viricek hemān ol ān üçi bile atından inüp segirdüp mevlānānuñ 

mübārek elin öpüp “Ḥaḳḳ Te‘ālā mübārek itsün. Mu‘allim-i pādşāh ol-

duñuz!” diyü müjde iderler. Ol cāygāhda a‘lā bārgāhlar ḳurup ṭavīle ile esb 

ü ester ve ġulām u çāker [T 64a] şeref-i nās, a‘lā libās ve esbāb-ı bī-ḳıyās 

iḫżār idüp on biñ aḳçe ceb ḫarclıġı bile andan bir niçe biñ aḳçe-i diger, bir 

zībā at, muraṣṣa‘ raḫt ve ālātla binüñ diyü çekivirüp ḫıdmet içün me’mūr 

olanlar rikābın ṭutup ata bindürüp öñine düşüp kimi ġāşiyedār ve kimi 

ḫıdmetkār olup dergāh-ı şehriyār-ı ẕevi’l-iḳtidāra getirürler. Bu vāḳı‘anuñ 

vuḳū‘ında ḫıdmetkār ḫˇābdā olup Ḫˇāce-zād e üzerine varup ḫˇābdan bīdār 

itmek ḳaṣd itdükde yatduġı yerde ḳoya bir mikdār uyuyayın dir. Ḫˇāce-zā-

de  eydür ki “Uyḫudan gözüñ aç. ‘Avn-i Ḫudā-yı Müte‘āl’de aḥvāle naẓar 

eyle. Evvelki ḥāle düşmenlerüñ beñzesin.” didükde “Ben senüñ ḥālüñ bilü-

rin. Hemān uyḳumı uçurma. Beni ḥużūrumdan geçürme.” diyicek tekrār 

Ḫˇāce-zāde  “Be hey oġlan! Hele bir ān gözüñ aç! Ṣoñra yine uyuyasın.” 

didükde gözin açar. Eṭrāfa baḳar, görür. A‘lā çadırlar ḳurulmış. Ṭavīle ile 

atlar baġlanmış. Ġılmān ‘ubūdiyyetde, ḫuddām ḫıdmetde şermende olup 

mübārek ellerin öpüp i‘tiẕār idüp sā’ir ḫıdmetkār ile ḫıdmete mübāşeret 

ider. Hemān ol ān sekiz yüz aḳçeyi yanınca niçe iḥsān ile edā eyler. Ba‘dehu 

cenāb-ı sulṭāna vuṣūl bulup ta‘līme meşġūl olur. Ṣarfa müte‘alliḳ [A 52b] 
‘İzzü’d-dīn Zencān  yazduġı metni oḳudup aña laṭīf şerḥ yazup pādşāh-ı 

‘ālem-penāha kemāl-i taḳarrüb ile ḳurbet kesb idüp şöyle olmış ki laḥẓa ve 

sā‘at muṣāḥabetde müfāraḳat vāḳi‘ olmaz imiş. Eyle olsa buġż u ḥasedüñe 

beyne’n-nās mehdden laḥda sürer olıgelmiş maraż-ı ‘ārıżdur. Maḥmūd Paşa  

bunuñ ḳurbetine fevḳa’l-ḥad ḥased eyler. Bir gün eẟnā-yı kelām ve sevḳ-ı 

merāmda “Ḫˇāce-zāde  ḳāżī-i ‘asker olmaḳ ister pādşāhum.” diyü kelimāt 

eyler. Pādşāh ḥażretleri daḫı “İsterse n’ola. Ammā ‘acabā [T 64b] bizüm 

muṣāḥabetimüzden müfāraḳatdan murādları ne ola?” dir, “Bilmezem pā-

dşāhum.” diyü cevāb virür ve Ḫˇāce-zāde ’ye gelüp “Pādşāh ḥażretleri size 

ḳāżī-i ‘askerlik manṣıbın virdi.” diyü kelimāt eyler. Ḫˇāce-zāde  “Baña ḳāżī-i 

‘askerlik gerekmez.” diyicek Maḥmūd Paşa  “Emr-i pādşāhī böyle cārī 
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olmışdur. İmtiẟāl eylemez misün?” diyicek żarūrī ḳabūl eyler. Ol tārīḫde 

vālidleri henūz ḥayātda olup “Oġluñ ḳāżī-i ‘asker oldı.” diyü ḫaber gelür. 

İnanmayup ḳażiyye ‘ale’t-tevātür irişüp ḫaber mütevātir olıcaḳ ‘ilm-i yaḳīnī 

ḥāṣıl idüp Burusa ’dan oġlınuñ ziyāretine müteveccih olur. Yaḳın geldükde 

Ḫˇāce-zāde ’ye ḫaber olur. İstiḳbāl içün süvār olduḳda a‘yān-ı şehr ve fużalā-

yı ‘aṣr ve ‘ulemā-yı dehr külliyyen hemvār-ı süvār olup, şehrden çıḳup niçe 

fersaḫ yir gidüp mevlānānuñ vālidleri muḳābelede cemm-i ġafīr ve cem‘-i 

keẟīr envā‘-ı zīb ü zīnetle ḳarşu gelür. ‘Aẓīm cem‘iyyet müşāhede idüp “Ne 

maḳūle cemā‘atdür?” diyü su‘āl itdükde eydürler ki “Oġluñdur, eṭrāfındaki 

kimi şehrüñ a‘yānı ve kimi eḥibbāsı ve vilāyetüñ ‘ulemā vü fużalāsı ve kimi 

kendüye müte‘alliḳ ḫuddāmıdur.” didükde “Şimdi benüm oġlum bu mer-

tebeye irdi mi?” diyü ta‘accüb idüp Cenāb-ı Mennān’a şükr-i firāvān eyler. 

Ḫˇāce-zāde  babasın gördükde maḥabbet-i bünüvvet ve şefḳat-i übüvvet ġa-

lebe idüp atdan inüp babası kendüñ evlādıyla atından inüp oġlın öpüp 

ḳoçup dürlü dürlü i‘tiẕārla ḥālin ṣorup Ḫˇāce-zāde  daḫı babasınuñ elin 

öpüp “Ḥaḳīḳatü’l-ḥāl benüm bu mertebeye irdügüme [A 54a] bā‘iẟ yine siz 

olmışsızdur ve eger sā’ir ḳarındaşlarum gibi ṣāḥib-i ẟervet ve mālik-i ni‘met 

olsam mālla muġtenem olup ṣāḥib-i cāh-ı ‘ālī olmaz idüm.” diyü babasın 

tesellī ider. Ba‘dehu babasınuñ ḳudūmın sulṭāna ‘arż idüp duḫūle icāzet 

alup tuḥfe-i cemīle ve hedāyā-yı cezīle ile varup sulṭān-ı ‘ādilüñ elin öperler. 

İltifāt-ı şāh-ı mu‘aẓẓam ile mu‘azzez ü mükerrem olurlar. Ba‘dehu Ḫˇā-

ce-zāde  vālidin [T 65a] żiyāfet tedārük idüp ekābir-i ‘aṣr ve fużalā-yı dehr 

erkān-ı salṭanat ve a‘yān-ı devlet meclisine ḥāżır olup kendüler ṣāḥibü’ṣ-ṣadr1 

olup vālidlerin yanlarına alup cümle-i ekābir merātibince cülūs idüp ekābir 

izdiḥāmından ḳarındaşlarına oturacaḳ yir bulınmayup maḳām-ı ḫuddām-

da ḳıyām itmişler. Ḫˇāce-zāde  naẓar-ı i‘tibārla naẓar idüp şeyḫüñ kerāmeti 

ẓāhir olur. İşāretleri bu imiş diyü Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a şükr-i firāvān iderler. 

Ba‘dehu ḳāżī-i ‘askerlikden ma‘zūl Burusa ’da Sulṭāniyye Medresesi ’ne mü-

derris olurlar. Muṣannif, vālidlerinden naḳl iderler ki Ḫˇāce-zāde  medrese-i 

meẕkūra müderris olduḳlarında otuz üç yaşlarında imişler. Buyurmışlar ki 

“Meẕkūr medresede itdügüm ḥaẓẓı ne ta‘līm-i sulṭānda ve ne ḳāżī-i ‘asker-

likde itdüm. ‘İlimden ġayrı şey’e aṣlā iltifātum ve maḥabbetüm yoḳdur.” 

1 ṣāḥibü’ṣ-ṣadr: ṣāḥib-i ṣadr A
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diyü buyururlar imiş. Ba‘dehu Zeyrek ’i mübāḥaẟede ilzām idüp Zeyrek’üñ 

yirine müderris olmışlar. Ol medresede ‘ilme kemāl-i iştiġāl ile meşġūl olup 

emr-i sulṭān-ı ‘ālī-şān ile kitāb-ı Tehāfüt ’ü anda taḥrīr iderler. Andan Edri-

ne ’ye ḳāżī olup andan İstanbul’a ḳāżī olup icrā-yı aḥkāma meşġūl olurlar. 

Manṣıb-ı ḳażāyı ancaḳ imtiẟālen bi’l-emr ḳabūl iderler imiş. Yoḫsa kendüle-

rüñ nefsüñde emr-i ḳażā aṣlā marażīleri degül imiş. Mevlānā ‘İẕārī ’den 

menḳūldür ki eger menāṣıb-ı ‘āliye ve merātib-i seniyye meẕkūra dāmen-gīr 

olmasa cemī‘-i ‘ulūm ü fünūnda bir vechle mahāret ve bir ṭarīḳle ḳudret iẓhār 

iderlerdi ki ṣāḥibü’n-nühā ve ulu’l-ārā olanlar müteḥayyir olur. Te’līf ü taṣnī-

finde bunlardan āẟār-ı ‘aẓīme peydā olup kütüb-i selef ve müdevvenāt-ı ḫalef 

ḳalup cümleye ġalebeleri muḳarrer idi. Lākin selāṭīn emrine imtiẟālen tecā-

vüz münāsıb [A 53b] olmamaġın żarūrī virdükleri menāṣıba iştiġāl iderlerdi. 

Ba‘dehu Sulṭān Meḥemmed Ḫān  Ḳaramanī Meḥemmed Paşa ’yı [T 65b] 
vezīr idinüp mezbūr ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī eṭ-Ṭūsī ’nüñ telāmīẕinden olmaġın Ḫˇā-

ce-zāde ’ye nisbet ve ta‘aṣṣub idüp bir gün eẟnā-yı kelāmda sulṭān-ı ‘ādil ḥużū-

rına Ḫˇāce-zāde İstanbul  hevāsından şikāyet idüp “Ḥıfẓ itdüklerüm unut-

dum.” diyü İzniḳ āb u hevāsın ve medrese vü ḳażāsın medḥ ider diyü naḳl 

eyler. Pes sulṭān-ı kāmrān “Çünki ḥaẓẓı gūşesidür, ikisin bile virdüm. Varsun 

birḳaç gün imtizāc idüp kesb-i mizāc eylesün.” diyü buyururlar. Böyle olıcaḳ 

gelüp Ḫˇāce-zāde ’ye “Pādşāh ḥażretleri sizlere İzniḳ  ḳażāsın virdi medresesiy-

le.” diyü i‘lām eyler. Pes Ḫˇāce-zāde emre imtiẟāl idüp İzniḳ ’e irtiḥāl eyler. 

Birḳaç günden ṣoñra ḳażādan ferāġat idüp medrese ile ḳanā‘at eylerler. 

Naẓm: ‘Ālim oldur ki ola ol ḳāni‘

Ola ṭavrında ḫāżi‘ ü ḫāşi‘

Devrimüzde bu ne ‘alāmetdür

Yā İlāhī ne gūne ḥāletdür

Ehl-i ‘ilmüñ birin disüñ maḥżā

Biñ ḳażā olsa yoḳ dimez ḳaṭ‘ā

Ger medāris durur ü ger ki ḳażā

Bulsa hep kendinüñ ider farażā

Ġayrı ḳardaşın añlamaz bilmez

Bu da muḥtācdur efendi dimez
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Neẟr: Sulṭān Meḥemmed Ḫān  vefātına deñlü medrese-i meẕkūrede mü-

derris olurlar. Bir müddetden ṣoñra pādşāhuñ ziyāreti ḫāṭıra olup İstan-

bul ’a gelürler. Henūz Meḥemmed Paşa  vezīr olup ziyāret ḥükmiyle vezīrüñ 

serāyına gelürler. Ḫˇāce-zāde ’nüñ telāmīẕinden Sirācü’d-dīn ve Bahā’ü’d-

dīn ol ṭārīḫde her biri emāniyye  müderrisleri imiş ve Murādiyye  müderris-

leri Mevlānā Muṣliḥü’d-dīn  mevlānānuñ rikāb-ı şeref-yāblarında rācil olup 

vezīre bile gelürler. Vezīr Meḥemmed Paşa , Ḫˇāce-zāde ’nüñ ‘ulüvv-i şānın 

ve bu mertebe ‘unvānın görüp ḫuṣūṣā mevālīden rikābında niçe ṣāḥibü’l-fażl 

kimesneler Meḥemmed Paşa  ḳalḳup serāy bābına deñlü istiḳbāl idüp andan 

getirüp ṣadrına geçürüp kendüsi [T 66a] ādābla ḳarşusında cālis olmışlar. 

Yanınca gelen fużalādan müderrisīn ḳarşu maḳām-ı ḫuddāmda ḳıyām idüp 

bir miḳdār muṣāḥabetden ṣoñra [A 54a] ḳalḳup selāmlayup yine müder-

risīn rikābına gelüp ta‘ẓīm ü tekrīm ile atına1 bindirüp öñine düşüp alup 

giderler. Vezīr Meḥemmed Paşa  bu ḥāli görüp āh idüp “Çoḳ cehd itdüm. 

Bu şaḫṣuñ arżınuñ inkisārına müyesser olmadı. Bunuñ arżını menāṣıb ile 

degül ‘ilm ü fażlla imiş.” Ba‘żılar rivāyet iderler ki Ḫˇāce-zāde’nüñ  aṣl bu 

tārīḫde İstanbul ’a gelmesine bā‘iẟ vaḳtā kim Vezīr Meḥemmed Paşa  ḫużūr-ı 

şehriyār-ı ẕevi’l-iḳtidārda Ḫˇāce-zāde ’nüñ ‘arżına inkisār murād idindi. 

Ḫaṭīb-zāde’de  ‘ilm ü fażl cihetinden ġalebe ẓan idüp Ḫˇāce-zāde ile baḥẟe 

terġīb iderdi. Ḫˇāce-zāde ’nüñ ḳıṣṣa nev‘an mesmū‘ı olup ziyāreti bahāne 

idüp gelmiş idi. “Geldüklerinde evvelā bizden telemmüẕ iden ehl-i ‘irfān-ı 

yārān ile muṣāḥabet-i ‘ilmiyye itsünler. Murād idinürlerse biz daḫı ıraḳda 

degülüz.” diyü ḫaber göndermişler idi. Ḫaṭīb-zāde bu ḫaberden ba‘żı mecā-

lisde “Ḫˇāce-zāde  ḥālā efḍal-i fużalā ve a‘lem-i ‘ulemā geçinüp ḥużūr-ı pā-

dşāh-ı cihān-muṭā‘da bizümle baḥẟden imtinā‘ itdi.” diyü söyler. Ḫˇāce-zā-

de ’nüñ mesmū‘ı olup baḥẟi muḳarrer idüp İzniḳ ’de ba‘żı teṣānīfi var imiş. 

Anı getürmek içün ḫādim gönderür. Eyle olsa Ḫˇāce-zāde ’nüñ mübāḥaẟeye 

ḳudreti ve ‘ilm ü fażlda mahāreti Sinān Paşa’nuñ ma‘lūmı olup ḳalḳup 

Meḥemmed Paşa ’ya varup eydür ki “Ḫaṭīb-zāde ’nüñ ‘arżına inkisār virüp 

ḥużūr-ı ḫudāvendgārda şermende ve ser-efkende ḳılmaḳ maḳsūduñ mıdur 

degül midür?” dirler. “Degül.” diyü cevāb viricek yine Sinān Paşa  eydür ki 

“Devletlü paşa, imdi ma‘lūm-ı şerīfiñüz olsun. Ḫˇāce-zāde ’nüñ müṭāla‘asın 

1 atına: ata A



312 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

tekmīl itdükden ṣoñra eger Ḫaṭīb-zāde  ve eger ġayr anuñla bir eḥad ve 

‘ulemādan [T 66b] bir ferd ḳīl ü ḳāle ve baḥẟ ü cidāle ḳādir degüldür.” 

Ḫaṭīb-zāde ’nüñ ‘arżına ḫalel gelmezden muḳaddem hemān bir ṭarīkle İz-

niḳ ’e rıḥlete iẕn münāsib gibi gelür. Pes Meḥemmed Paşa  bu ḥāle dānā 

olıcaḳ “Ḫˇāce-zāde ’ye şimden girü İzniḳ ’e buyursunlar diyü pādşāh emr 

eylemişdür.” diyü ḫaber gönderür. Bunuñ üzre zemān [A 54b] geçmeyüp 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān  Firdevs bāġın āşyān idinür. Sulṭān Bāyezīd Ḫān  

pādşāh olıcaḳ Ḫˇāce-zāde ’nüñ kemāl-i fażlla iştihārı ma‘lūmı olmaġın ri‘ā-

yet idüp yüz aḳçe ile Burusa ’da Sulṭāniyye Medresesi ’n virür. Ba‘dehu Bu-

rusa ’da fetvā manṣıbın daḫı virür. Ol tārīḫde mevlānānuñ ayaḳları ‘illetden 

pāydār olmayup ṣaġ elleri şel olup cevāb-ı fetvā ki vāḳi‘ olur. Ṣoluyla yazar-

lar imiş. Vāḳi‘ olan mesā’ili maḥallinden görmeyince yazmayup mes’ele 

tekrār vāḳi‘ olsa yine tekrār görüp görmeyince olmazlar imiş. Ba‘żı mesā’il-i 

ġāmıża düşüp ‘ayni ile bulınmasa meslek-i re’ye sālik olup ba‘żı vücūh yüz 

gösterüp birisin ḳuvvet-i fikriyye ile tercīh idüp cevāb yazsa vaḳt olurmış ki 

‘ayni ile mes’eleyi bulup keẕālik ḫāṭıra lā’iḥ olan vücūh daḫı bulınup tercīh 

itdükleri ḳavl içün huve’l-eṣaḥḥ ve ‘aleyhi’l-fetvā diyü muḳayyed bulurlar 

imiş. Cāmi‘ü’l-menāḳıb ḥażretinüñ vālidlerine bir gün meẕkūr ḳażiyyeyi 

vech-i meşrūḥ üzre naḳl itmişler. Dimişler ki “Sulṭānum buyurduġuñuz 

‘aẓīm mertebedür. Dā’ire-i ictihāddur.” Buyurmışlar ki: “‘Ulemā vü fużalā 

üzre bizüm daḫı fażlımuz ancaḳ budur.” Yine cāmi‘ü’l-menāḳıb ḥażretleri-

nüñ vālidinden menḳūldür ki Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i Muḫtaṣar ’a yazduḳları 

ḥāşiyeyi ḳırā’at iderdük. Ḫavāṣṣ-ı ẕātī mebḥaẟine irmişdük. Ḥīn-i ḳırā’atda 

Seyyid Şerīf  ’e ba‘żı i‘tirāżāt naḳl iderlerdi. Seyyid Şerīf  ’üñ kelāmın mülāḥaẓa 

iderdük. Mevlānānuñ itdügi i‘tirāżı mülāḥaẓa iderdük. [T 67a] Ġāyet ḳuv-

vetde olmaġın cevāba ḳudretimüz olmazdı. Kendüler daḫı buyururlar ki: 

“Ḥażret-i Seyyid  ḥayātda olup ẕikr olınan uṣūle ḥużūrlarında taḳrīr olınsa 

bilā-tevaḳḳufin ḳabūl iderlerdi” ve yine buyururlar idi ki “Zinhār ve zinhār 

ṣakınuñ. Benüm kelimātumdan bu münfehim olmasun ki ben Seyyid Şerīf  

üzerine da‘vā-yı rücḥān yāḫūd iddi‘ā-yı tesāvī eyleyem. Ḥāşā vü kellā! Anlar 

dā’ire-i ‘ulyāda benüm üstādumdur. Gösgötüri ‘ulūmı anlaruñ mü’ellefātın-

dan aḫẕ itmişümdür. Anuñ mü’ellefātından [A 55a] ġayrı kitāba ifāde ve 

istifāde yüzünden baḳmış degülüm. Ammā şu ḳadar vardur ki anlar 
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ṣaḥīḥü’l-mizāc olup menāṣıb-ı ecnebiyye ile imtizāc itmeyüp cell-i himmet-

leri ve cümle-i ḳudretleri tekmīl-i ‘ulūma maṣrūf idi. Eger bize daḫı anlar 

gibi menāṣıb-ı ecnebiyye dāmen-gīr olmayup ve mizācımuz ṣıḥḥat-peẕir 

olmış olaydı inşā’a’llāhu’r-Raḥmān anlar gibi ‘ilmde ‘aẓīmü’ş-şān olmaḳ 

muḳarrer idi.” Cāmi‘ü’l-menāḳıbuñ vālidinden menḳūldür ki bir gün Ḫˇā-

ce-zāde  ziyāret ḥükmiyle Meḥemmed Paşa ’ya varur. Bir cānibde mu‘allim-i 

sulṭān Ḫayrü’d-dīn ’i bulup bir cānibe kendüler cālis olup cenāḥeyn olurlar. 

Ba‘de zemānin Efḍal-zāde  gelüp Ḫˇāce-zāde  altında cülūsa te’ennüf u te’ed-

düf eyleyüp Ḫayrü’d-dīn ’üñ altı1 yanında ḳu‘ūd ider. Ḫīn-i muṣāḥabetde 

Seyyid Şerīf  ’üñ fażlı ẕikr olınur. İkisi bile ittifāḳ iderler ki Seyyid ’e “Su’āl 

vārid olmaz ve ḫaṭā daḫı ṣādır olmamışdur. Ben mu‘āraża idüp su’āl vārid-

dür. Beşeriyyet ḥükmiyle ḫaṭā daḫı ṣādırdur. Nihāyet ḳıllet üzre ola.” di-

dükde benüm sözüme ikisi bile eşedd-i inkār ile inkār idüp כ ا  2ا 
אن כ ا  didiler. Baña burhān lāzım olıcaḳ didüm ki Seyyid Şerīf  Şerḥ-i و 
Mevāḳıf ’da ve Şerḥ-i Muḫtaṣar ’a yazduġı ḥāşiyede Sa‘dü’d-dīn ’e i‘tirāżı olup 

ḥāşiye-i meẕkūrede [T 67b] ve’l-ḥaḳ diyü muḥākeme itdügi maḥalde ṣarīḥ 

ḫaṭā itmişdür. İkisi bile Şerḥ-i Mevāḳıf  ’dan itdügüm naḳle iḳrār idüp ḥāşi-

ye-i meẕkūrede naḳle inkār itdiler. Pes didüm ki “Benüm nüsḫamda ṣaġ 

ṣaḥīfede dördinci ṣaṭrdan ṣoñra el’ān ġūyā ki naẓarumdadur.” didükde 

vezīr-i meẕkūr “Çünki eyledür, ḥāşiyeyi getürsünler.” didi. Bu iḳdāmdan 

ġarażı bu ki bir ṭarīḳle baña ilzām müteveccih ola. Pes ḥāşiye içün ādem 

gönderdüm. Getürdüklerinde ‘aynı ile bulup ikisine bile göstericek Ḫay-

rü’d-dīn  sākit ü mebhūt olup İbn Efḍal  didi ki “Ḥāşiyede mektūb olan 

nefs-i emrī beyāndur. Şerḥ-i Mevāḳıf  ’da vāḳi‘ olan i‘tirāżdur.” Böyle diyicek 

didüm ki “Nefsü’l-emr [A 55b] ki dirler ma‘nāsı nedür?” didi ki “İki ma‘nā-

sı vardur.” Böyle didigüne bī-iḫtiyār olup güldüm. Didüm ki “Ḫaṭā itdüñ. 

Cehlüñ ma‘lūm oldı. Nefs-i emrüñ ma‘nāsı birdür. Lākin emreyne ṣādıḳ-

dur. Sen mefhūm ile mā-ṣadaḳ mefhūmuñ mā-beynin farḳ itmezsin. Yine 

dönüp ‘ilm ü fażl da‘vāsın eylersün.” Böyle diyicek İbn Efḍal  daḫı sākit olup 

mebhūt oldı. Vezīr didi ki “Yā mevlānā! Sende daḫı ḥiddet ü tehevvür var 

imiş.” Ben didüm ki “Ḥiddetüm ve muḫālefetüm kelām-ı bāṭıladur. Ḥaḳḳ 

söze ne sözüm vardur.” Yine vezīr didi ki “Ṭalebe ile daḫı ḥālüñ bu mıdur?” 

1 altı: -T

2 “Senden delil ve beyan istiyorum.”
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Didüm ki “Ṭalebeden biri bu maḳūle söz söylese kitāb ile başına ḍarb ider-

düm, degül ki azar itmek.” Vezīr bī-iḫtiyār olup güldi. Ben selāmlayup 

çıḳup gitdüm. Yine nāḳil-i meẕkūrdan menḳūldür ki Sulṭān Bāyezīd Ḫān  

pādşāh olduḳda Ḫorāsān  sulṭānı Ḥüseyn-i Bayḳara ’dan tehniye-i salṭanat 

içün elçi gelüp tuḥaf-i bī-pāyān ve hedāyā-yı bī-kerān getürdükde Ḫˇā-

ce-zāde ’nüñ fażlı meşhūr-ı āfāḳ olmaġın Ḫorāsān ’dan bir ‘ilm şūrīdesi ve 

ma‘rifet bendesi Ḫˇāce-zāde ’den ḳırā’at ümīdine ve taḥṣīl recāsına mütevec-

cih olup bi’ẕ-ẕāt Ḥüseyn-i Bayḳara  gibi ‘ālī-şān sulṭān [T 68a] Sulṭān Bā-

yezīd Ḫān ’dan şaḫṣ-ı meẕkūr içün Ḫˇāce-zāde  ḳırā’atın iltimās idüp şefā‘at 

itmişler idi ve Sulṭān Ḥüseyn  cenābından müstaḳil Ḫˇāce-zāde ’ye hediyye-i 

marżiyye daḫı irsāl olınmış idi. Pes ol şaḫṣı monlā ḥażretleri żiyāfet idüp 

Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i Muḫtaṣar ’a yazduġı ḥāşiyeden ta‘rīf-i ‘ilmden ḳırā‘at 

ta‘yīn olınmış idi. Ẕikr olınan derse fāżıl Taşköprī-zāde ’nüñ vālidi ḥāżır 

olup ol şaḫṣa ḳırā‘at emr olınup ben ve sā’ir şürekāya aṣlā kelimāt itmeyüp 

hemān ḳırā’at u taḳrīr ol şaḫṣa münḥaṣır idi. Ders-i ẟānīde ol şaḫṣ bir i‘tirāż 

itdi. Ben cevāb virdüm. Cevābum maḳbūl oldı. Tekrār bir su’āl daḫı itdi. 

Aña daḫı cevāb virdüm. Keẕālik cevābum maḳbūl [A 56a] oldı. Üçinci 

i‘tirāżda cevābum maḳbūl itmeyüp aşaġa oḳunsun buyurdılar. Derse meşġūl 

oldılar. İki saṭr ḫāşiyeden oḳunduḳda ol cevāb ki ẟāliẟen virmiş idük. Yine 

taḳrīr ile buyurdılar. Pes emrleri üzre i‘āde itdüm. Pes aḥsen-i ḳabūl ile ḳa-

būl idüp buyurdılar. “Seyyid Şerīf  ’üñ fülān ‘ibāreti ki vardur, Seyyid Şerīf  

ol ‘ibāretle ol su’ālüñ def‘in murād idinmişdi. Ol ‘ibāret senüñ cevābuñı 

mü’eyyiddür.” Ders tamām olup ḳalḳup gitdük. Buyurmışlar ki “Müṭāla‘a-

sı benüm müṭāla‘ama muvāfıḳdur.” Pes bu söz baña cemī‘-i ‘ömrümde se-

beb-i1 iftiḫār oldı. Mervīdür ki Ḫaṭīb-zāde ’nüñ Şerḥ-i Tecrīd ’e yazduḳları 

ḥāşiye şāyi‘ olduḳda monlā ḥażretleri ṭaleb idüp bulup getürdügümüzde 

müṭāla‘a idüp çendān maḳbūlleri olmayup Celālü’d-dīn-i Devvānī  ḥażret-

lerinüñ Şerḥ-i Cedīd ’e yazduḳları meşhūr olup keẕālik ḥużūr-ı şerīflerine 

getürdügümüzde ba‘de’l-müṭāla‘a ta‘accüb itdiler. iḳātden mervīdür ki 

Mü’eyyed-zāde  diyār-ı ‘Acem’de ‘Allāme-i Devvānī  ḫıdmetine varduḳların-

da “Baña Rūm’dan ne2 [T 68b] tuḥfe getürdüñ?” didüklerinde “Ḫˇāce-zā-

de ’nüñ Tehāfüt ’in getürdüm.” diyü naẓar-ı şerīflerine vaż‘ eylemişler. Alup 

1 sebeb: -T

2 “ne” T’de mükerrer.



315Mecma‘u’l-Eşrâf

bir müddet müṭāla‘a idüp buyurmışlar ki “Allāh sizden ve bu kitābuñ 

mü’ellifinden rāżī olsun. Bu bābda bir kitāb te’līfi içün niyyet itmiş idüm. 

Eger bu kitābı görmezden evvel itmiş olaydum rüsvāyī olurmışum. Laṭīf 

itmişler.” diyü buyurmışlar. Monlā ḥażretleri müftī olduḳları tārīḫde iki 

ayaḳları ve ṣaġ elleri marīż olup ol ḥālde Sulṭān1 Bāyezīd Ḫān  ḥażretlerinüñ 

Şerḥ-i Mevāḳıf ’a maḥabbetleri olmaġın ḥāşiye yazmaḳ emr iderler. Mev-

lānā-yı meẕkūr i‘tiẕār idüp “Benüm Şerḥ-i Mevāḳıf ’a vāḳi‘ olan kelimātumı 

Ḥasan Çelebi  alup ḥāşiyesinde derc itmişdür. Ammā emr iderlerse Telvīḥ ’e 

yazduġum ḥāşiyeyi beyāż ideyin.” Pādşāh ḥażretleri mütesellī2 olmayup be-

her-ḥāl Mevāḳıf ’a yazmaḳ gereklidür diyü tekrār emr itdüklerinde emre 

imtiẟāl idüp iştiġāl itdüklerinde Şerḥ-i Mevāḳıf ’ı öñlerinde yaṣdıḳ üzre vaż‘ 

idüp [A 56b] müṭāla‘aya meşġūl olup istīlā-yı elem ve ġalebe-i marażdan 

āḫar kitāb müṭāla‘asına ḳudretleri olmayup ancaḳ Şerḥ-i Mevāḳıf ’a naẓar 

idüp anuñ daḫi varaḳın taḳlībe ḳādir olmayup vaḳt-i ḥācetde bir kimesne 

gelüp taḳlīb-i varaḳ idermiş. Lā’iḥ olan ḫāṭırayı ṣol elleriyle yazarlar imiş. 

Baḥẟ-i vücūda inince yazmışlar. Ol maḥalle geldükde ecel gelüp va‘de yeti-

şüp dārü’l-ġurūrdan dārü’s-sürūra rıḥlet iderler. Tesvīd olınan müsveddeyi 

telāmīẕinden Mevlānā Bahā’ü’d-dīn  beyāż itmişler. Anlar daḫı ol eẟnāda 

fevt olmışlar. Meẕkūr ḥāşiyenüñ ṣoñ ‘ibāreti ki müsvedde ol maḥalde ḳal-

mış. Lā-yetimmu’l-maṭlūb3 ‘ibāreti imiş. Mülāḥaẓa olınsa ḳażāyā-yı ittifāḳiy-

yenüñ ġarā’ibindendür. Monlā ḥażretleri Burusa ’da fetvā manṣıbın mu-

taṣarrıf iken tārīḫüñ sekiz yüz ṭoḳsan üçi senesinde Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’uñ 

evā’il-i salṭanatında fevt olmışlar. Seyyid Buḫārī  civārında [T 69a] medfūn 

imişler. Müellefāt u muṣannefātından Tehāfüt ’leri meşhūr-ı āfāḳdur. Mon-

lā-zāde’ye daḫı bir miḳdār taḥşiye vāḳi‘ olmış. Buyurmışlar ki Monlā-zāde 
Ḥāşiyesi  ḳaṣda muḳārin olmamışdur. Ancaḳ Veliyyü’d-dīn-zāde Aḥmed Pa-

şa ’nuñ birāderi Ebū Bekr Çelebi  Monlā-zāde ḳırā’at iderlerdi. Ḳırā’at itdük-

leri zemānda ba‘żı maḥalle lā’iḥ olan yazılup virilürdi. Bekr Çelebi  cem‘ 

idüp risāle-i müstaḳille itmişlerdür. Ṭavāli‘  ’e daḫı şerḥ yazup Telvīḥ ’e daḫı 

ḥāşiyeleri vardur ve kütüb-i mu‘tebereden niçesine ta‘līḳāt ve ḥavāşīsi olup 

lākin istīlā-yı marażdan beyāżı mümkin olmadı. Kendülerüñ vefātından 

1 Sulṭān: -T

2 mütesellī: -T

3 “İstenilen tamamlanıyor.”
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ṣoñra Şeyḫ Meḥemmed ve ‘Abdu’llāh iki oġulları ḳalup meẕkūr Şeyḫ 

Meḥemmed henūz monlā ḥażretleri ḥayātda iken Burusa ’da Mendik Med-

resesi ’ne1 müderris olup yanınca Kete  ḳażāsın daḫı żamīme itmişler idi. 

Ṣoñra tedrīs ve ḳażāyı bir uġurdan terk idüp ṣūfiyye ṭarīḳına sālik olup 

Zeynīlerden Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe  ḫıdmetlerine yetişüp andan ‘Acem beglerin-

den ba‘żı ümerā ile muṣāḥabet idüp anlarla vilāyet-i ‘Acem’e gidüp anda 

fevt olmışlar. Vefātları ṭoḳuz yüz üçünde vāḳī‘ olmış. Meẕkūr, muḥaḳḳiḳ ü 

müdeḳḳiḳ, ḳuvvet-i fikriyye ile ḥall-i müşkilāta [A 57a] ḳādir olup cümle-i 

‘ulūmda müşāreketleri olup ‘ulūm-ı ‘aḳliyyeye iḫtiṣāṣ-ı tāmları var imiş. Kü-

çük oġulları ‘Abdu’llāh daḫı her fenden āgāh, kemāl-i ẕekāvet ile muttaṣıf, 

mutafaṭṭın, mütefennin henūz ‘unfuvān-ı cüvānīde vāṣıl-ı ravża-i cinān ol-

mışlar. ‘Ömri vefā itse cümle-i ‘ulūmda ‘aẓīmü’ş-şān ve ṣāḥib-‘unvān olmaḳ 

muḳarrer idi diyü rivāyet iderler. 

Ḳıṭ‘a: ‘Aṣrında Ḫˇāce-zāde-i ‘allāme-i cihān

Devrinde bī-naẓīr idi sulṭān-ı ehl-i fażl

Eylerdi müşkilātını ḫalḳuñ hemīşe ḥall

‘İlm ü ma‘ārifi ḳılur idi cihāna beẕl

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin [T 69b] Mūsā  eş-Şehīr bi-Ḫayālī  {Mevlānā 
Ḫayālī Çelebi }

Fāżıl-ı meẕkūr kemāl-i diḳḳatle meşhūr, ‘ālim-i müdeḳḳiḳ, fāżıl-ı 

muḥaḳḳiḳ ve taḳī vü naḳī, [vāḳī]2 ü müttaḳī, zāhid-i müteverri‘, ‘ābid-i 

müteşerri‘ kimesne olup ḳāżī-zāde imişler. Ba‘żı ‘ulūmı vālidinden taḥṣīl 

idüp ba‘dehu fużalādan Ḫıżır Beg Çelebi  ḫıdmetine vāṣıl olup Sulṭāniyye ’de 

müderris iken meẕkūra i‘ādesin virüp fevḳa’l-‘āde ri‘āyet itmişler. Ba‘dehu 

ba‘żı medārise müderris olup ṣoñra ṣoñra otuz aḳçe ile Filibe Medresesi  vi-

rilmiş. Ol tārīḫde Ḥācī Ḥasan-zāde  Gelibolı ’da ḳāżī imişler. Maḥmūd Paşa  

fużalādandur diyü pādşāha ‘arż eyleyüp Burusa ’da Murādiyye ’yi alıvirmiş. 

Mevlānā Ḫayālī  bu vaż‘a fevḳa’l-ḥad ḥased idüp Maḥmūd Paşa ’ya mektūb 

getirüp içinde ba‘żı beyit yazmış ki mefhūmı Ḥācī Ḥasan-zāde ’nüñ cehlini 

1 Kaynaklarda ismi Çendik Medresesi olarak da geçmektedir. bkz: Mefail Hızlı-Murat Yurtsever, Ravza-i 
Evliyâ, Arasta Yayınları, Bursa, 2000, s. 160.

2 Her iki nüshada “ .şeklinde istinsah edilmiştir ”و
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müş‘ir ve ol maḳāma ‘adem-i liyāḳatın maẓhar imiş. Maḥmūd Paşa  mek-

tūbı gördüklerinde “Mevlānā Ḫayālī , Ḥācī Ḥasan-zāde ’nüñ keyfiyyet-i ‘il-

miyyelerine vāḳıf degüller imiş. Ol maḳāma liyāḳat degül, elyaḳdur.” diyü 

buyurmışlar. İttifāḳ bu eẟnāda İzniḳ Medresesi ’nde Ḫaṭīb-zāde ’nüñ fevti 

ḫaberi gelüp Ḫaṭīb-zāde  fużalādan olmaġın vefātını pādşāha ‘arż iderler. 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān  meẕkūruñ fevtine ḫaylī bī-ḥużūr olup fāżıl kişi idi. 

Ḳā’im-maḳām olup ilerü gelecek ḳavābilden bir vücūd-ı kāmil görüñ diyü 

emr eyler. Maḥmūd Paşa ’nuñ ḫāṭırına Ḫayālī  gelüp lākin ol eẟnāda ‘arż ey-

lemez. [A 57b] Tekrār meclis olup dīvān olduḳda ‘arż eyler. Sulṭān-ı kām-

rān daḫı buyururlar: “Ol Ḫayālī  degül midür? Yazduġı ḥāşiyede seni ẕikr 

itmişdür.” “Belī pādşāhum oldur.” diyicek “Ben daḫı bilürin. Ol kimesne ol 

medreseye lā’iḳdür.” diyü ri‘āyeten bir uġurdan yüz otuz aḳçe iḥsān iderler. 

[T 70a] Mevlānā Ḫayālī  daḫı Filibe ’den İstanbul ’a gelür. Pādşāh ḥażret-

lerinüñ medrese iḥsān itdügin Maḥmūd Paşa  i‘lām itdükde “Ben bu yıl 

ḥacca niyyet eyledüm. Be-her-ḥāl ferāġat itsem olmaz. Sefer lāzım olmış-

dur.” diyicek Maḥmūd Paşa  buyururlar ki “Hele emr-i pādşāha imtiẟālen 

bir miḳdār varuñ. Medresede oluñ. Ba‘de zemānin iẕn-i sulṭānla gidesin. 

Münāsib budur.” didüklerinde Ḫayālī  eydür ki “Eger Sulṭān Meḥemmed  

salṭanatın ve Maḥmūd Paşa  vezāretün daḫı virürse ḥacdan ferāġat müyesser 

degüldür.” diyü cevāb virür. Pes Maḥmūd Paşa  ḳıṣṣayı pādşāha ‘arż eyler. 

“Niçün ibrām itmedüñ?” didükde “İtdüm, lākin eger Maḥmūd Paşa  vezā-

retün daḫı virürse niyyet itdüm. Ferāġat idemezin.” diyü istiḥyā’en salṭa-

nata müte‘alliḳ itdügi kelimāta müte‘arrıż olmaz. Pes pādşāh emr iderler 

ki Ḫayālī  varup ḥac idüp gelince mu‘īd olan ṭalebeye ders diye. Ḫayālī ’dür 

geldükde medreseyi mutaṣarrıf ola. Pes Ḫayālī  bir nice mevālī ile ‘azm-i ḥac 

idüp varup ısḳāt-ı farż eyleyüp geldükde medrese-i meẕkūrede müderris 

iken fevt olurlar. Vefātları tārīḫünde henūz otuz üç yaşında imişler. Mev-

lānā-yı meẕkūr müddet-i ‘ömrinde evḳātın ‘ilme ve ‘ibādāta ṣārif, pāye-i 

belāġat ve māye-i berā‘atında ser-āmed-i cihān, yegāne-i zemān, mütāla‘a-

dan laḥẓa vü ān münfek olmayup dā’imā ḥaḳā’iḳ-ı ‘ilmiyyeye müte‘alliḳ 

biḥār-ı efkāra ġarīḳ imişler ve şebān-rūzı bir def‘a tenāvül vāḳi‘ olmamış. 

Anı daḫı cüz’ī nesne ile ḳanā‘at iderler imiş. Şol mertebe naḥīf imiş ki aṣā-

bi‘den sebbābe ile ibhāmı taḥlīk idüp ḳolına tamām ḥalḳa olup ṭolaşurmış. 
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Mevlānā Ġıyāẟü’d-dīn ’den menḳūldür ki iki yıl miḳdārı ḫıdmetinde olup 

ḳırā’at-ı ‘ilm itdüm. Aṣlā bir ān ḫande itdügin görmedüm. Dā’imü’ṣ-ṣamt, 

keẟīrü’t-tefekkür [T 70b] [A 58a] kimesne ile tekellüm vāḳi‘ olmazdı. Me-

ger ki ta‘līm ü ta‘allüm yāḫūd mübāḥaẟe ṭarīḳıyla kelimāt-i ‘ilmiyye ola. İt-

tifāḳ bir gün cāmi‘de Ḫˇāce-zāde  ile cem‘ olup mübāḥaẟe-i ‘ilmiyye iderler. 

Ḫˇāce-zāde ’de bu ḳadar ḳudret var iken ġalebe ider. Muṣāḥabet müfāraḳata 

mü’eddī olup menzile geldüklerinde mübāḥaẟede ḥāżır olanlar “Bu gün 

Ḫˇāce-zāde ’ye ziyāde1 ġalebe itdüñüz.” dirler. Muḳābelede “Ṣāliḥ-i Baḫīl  

oġlın kitābla başına urmaḳ ḳaṣd itdüm. Lākin maġlūbiyyetleriyle mütesellī 

oldum.” diyü ḫande iderler. Ḫıdmetinde olanlar “Tebessümün ancaḳ ol 

ḥālde gördük.” diyü rivāyet iderler. Ammā bu ol ‘adem-i tebessüm degüldür 

ki turş-rūluḳdan nāşī ola. Ancaḳ ḫāṭıraları ġayrı olmaġın vāḳi‘ olmaz imiş. 

Ḫˇāce-zāde ’nüñ ceddi Ṣāliḥ-i Baḫīl  ile mülaḳḳab olmaġın bu iştihāra sebeb 

bu imiş. Ḫˇāce-zāde ’den menḳūldür ki “Ḫayālī  ile mā-beynimüzde ġayret-i 

‘ilmiyye ol mertebede idi ki anuñ ġayretinden ve farṭ-ı fikretinden baña 

daḫı ġayret ol mertebe istīlā itmiş idi ki mülāḥaẓa-i ‘ilmiyyeden ārām u ḫˇāb 

vāḳi‘ olmazdı. Çaḳ fevt olmayınca cāme-i ḫˇābda istirāḥatla ḫˇāb müyesser 

olmazdı. Vefātından şimden girü arḳam üzre yaturam.” diyü buyurmışlar. 

Ammā Ḫˇāce-zāde  ġalebesi Ḫayālī ’nüñ ḫayāline gelmeyüp muḥaḳḳaḳ ġāli-

b-i muṭlaḳ imişler. Mevlānā Ḫayālī  ṣūfiyye ṭarīḳına daḫı duḫūl idüp Şeyḫ 

‘Abdu’r-raḥīm-i Merzifonī  Edrine ’de Cāmi‘-i Cedīd ’de kelime-i ẕikri telḳīn 

iderler imiş. Bu müddet-i sehlde Şerḥ-i ‘Aḳā’id ’e ḥāşiye yazup ḥāşiye-i meẕ-

būra kemāl-i īcāz üzre mertebe-i elġāzda olup zemāne ezkiyāsını anuñla 

imtiḥān iderler. Beyne’l-ḫavāṣ maḳbūldür. Güzel itmişdür. Ḥāşiye-i Taḥrīr  
evā’iline daḫı yazmışlardur. Üstādı olan Ḫıżır Beg ’üñ ‘aḳā’ide müte‘alliḳ 

naẓmına laṭīf şerḥ yazıp çoḳ diḳḳatler [T 71a] idüp ḥaḳā’ik ü daḳā’iḳdan 

fevā’id-i keẟīre derc itmişdür. Cāmi‘ü’l-menāḳıb, meẕkūruñ ḫaṭṭıyla Telvīḥ  
gördüm. Kenārında kelime-i2 laṭīfe-i daḳā’iḳ-āmīzlerinden çoḳ leṭā’if taḥrīr 

olınmışdur. Keẕālik ḫattlarıyla Tefsīr-i Beyżāvī  gördüm. Anuñ daḫı kenā-

rında efkār-ı laṭīfesinden bisyār ü bī-şümār leṭā’if var idi ki her biri niçe 

fikr-i bikri ḥāvī idi. Meẕkūra [A 58b] ‘ömr-i ṭavīl müyesser olmış olaydı 

çoḳ kimesneye te’līf ü taṣnīfden uṣandırup bunlardan kimesneden ṣādır 

1 ziyāde: -T

2 kelime: -T
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olmamış āẟār-ı ‘aẓīme peydā vü hüveydā olup cümle-i ‘ulūm ü fünūnda ve 

te’līf ü taṣnīfde ‘azīmü’ş-şān ve Seyyid  ve Sa‘dü’d-dīn  mānendi ṣāḥibü’l-‘un-

vān kimesne olaydı. 

Ḳıṭ‘a: Müdeḳḳiḳ-ı ‘ulemā ḥażret-i Ḫayālī ’nüñ

Ḥaḳīḳat uymış idi ism ü resmī ḥāline

Taḫayyül itdügi fikret ile ḫayālātuñ

Kimesne irmez idi ḥaḳ budur ḫayāline

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳasṭallānī  {Mevlā el-‘Allāme-i Kestellī }

Fāżıl-ı meẕkūr ‘ulemā-yı Rūm’dan çoḳ kimesneden taḥṣīl-i ‘ilm eyle-

yüp ba‘dehu fużalādan Ḫıżır Beg  ḫıdmetine yetişüp taḥṣīl-i ‘ulūm itmiş. 

Ol tārīḫde Ḫˇāce-zāde  ve Ḫayālī  mu‘īdler imiş. Ba‘de müddetin menāṣıba 

kesb-i istiḥḳāḳ itdükden ṣoñra evvelā Dimetoḳa ’da müderris olup ba‘de-

hu Meḥemmed Ḫān  binā itdügi emāniyye ’nüñ birisi virilmiş. İḥāṭa vü 

ma‘lūmāt şol mertebe imiş ki vaḳthā germ olup ḥālāt-ı ‘ilmiyye ġalebe idüp 

eydürmiş ki: “Eger pādşāh ḥażretleri sekiz medreseyi bir uġurdan iḥsān 

itse inşā’a’llāhu’l-Melikü’l-Ḳādir cümleye derse ḳādir olurdum.” Mevlānā-yı 

meẕkūr bilād-i ẟelāẟeden üçine bile üçer kerre ḳāżī olur. Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān 1 salṭanatı evāḫirinde ḳāżi’l-‘asker olur. Ol tārīḫe deñlü ḳāżī-i ‘asker bir 

imiş. Ol zemānda Ḳaramanī Meḥemmed Paşa  vezīr olup Mevlānā Kestellī  

kemāl-i istiḳāmet [T 71b] ve nihāyet-i diyānet ile muttaṣıf cümle-i aḥvālde 

ḳavvāl bi’l-ḥaḳ olup ḥaḳdan tecāvüz itmeyüp levme-i lā’imden ḫavf itme-

dükleri ecilden Meḥemmed Paşa  bunlardan kemāl-i ṣıyānet2 üzre3 imişler. 

Mevlānādan ḫafiyyeten pādşāha ‘arż eyler ki vüzerā-yı salṭanat erkān-ı dev-

let dört kimesne ola. Memālik-i pādşāhī ise nā-mütenāhī yevmen-fe-yev-

men ziyāde olmaḳda ḳāżī-i ‘asker daḫı ikişer olsa biri Rūmili  vilāyetine ve 

biri Anaṭolı ’ya mühimmāt-ı ḳużāt ve müderrisīn ve sā’ir meṣāliḥ-i müs-

limīn āsān vechle görilüp ve hem zīnet-i dīvān-ı şāhī ve tertīb-i erkān-ı 

şehenşāhīye daḫı muvāfıḳ ve münāsib idi. Pes pādşāh re’yin ma‘ḳūl 

[A 59a] görüp ve tedārükin maḳbūl görüp Rūmili  vilāyetine yine Ḳasṭallānī  

1 Ḫān: -T

2 ṣıyānet: -T

3 üzre: üzre ṣıyānet üzre T
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Anaṭolı  semtine İstanbul 1 ḳāżīsı olan Ḥācc Ḥasan-zāde ’yi ta‘yīn eyler. Bu 

ḥāl Mevlānā Ḳasṭallānī ’nüñ ma‘lūmı olıcaḳ müşārekete rāżī olmayup varan 

kimesneleri āzār ider. Vezīr Meḥemmed Paşa  tedbīr eyler ki bi-nefsihi varup 

mülāyemet ile söyleyüp irżā eyleye. Ba‘żılar dirler ki sizüñ söziñüzden tecā-

vüz itmez. Ammā ṣoñra şerrinden daḫı ṣıyānet gerek ve bi’l-cümle Meḥem-

med Paşa  varup ne dirse dir, rāżī eyler. Yine maḳāmına gider. Ḥācī Ḥa-

san-zāde  ḳāżi’l-‘asker olduḳda ṭalāḳa yemīn eyler ki şerīki ḥużūr-ı pādşāhda 

vezīr ḥaḳḳında ne söylerse gelüp naḳl eyleye. Bunuñ üzre çoḳ zemān geç-

mez. Sulṭān Meḥemmed Ḫān  Firdevs bāġın mekān idinüp Sulṭān Bāyezīd 

Ḫān  iclāl-i bī-kerān ile pādşāh olur. Pes Ḳasṭallānī  ma‘zūl olup teḳā‘üd ḥük-

miyle yüz aḳçe ta‘yīn olınup Ḫalīl Paşa oġlı Tacü’d-dīn  ḳāżī-i ‘asker ta‘yīn 

olınur. Cāmi‘ü’l-menāḳıb ḥażretinüñ vālidlerinden menḳūldür ki mevālī-

den Muṣannifek  fevt olup ‘ulemā-yı ẕū-fünūn külliyyen cenāzesine ḥāżirūn 

olup defninde bile olurlar. Ol tārīḫde Mevlānā Kestellī  İstanbul  [T 72a] 
ḳāżīsı olup el’ān Sulṭān Selīm Ḫān Cāmi‘i  olduġı maḥalde olurlar imiş. 

Meyyitüñ defninden ṣoñra her kişi menziline rücū‘ itdüklerinde Mevlānā 

Kestellī  yanında mevālīden Maġnisa-zāde  ile Ḳāḍī-zāde  bulınur. Anlardan 

el-Ḥācc eydür ki ol gice muṣāḥabet ideler. Yarındası Muṣannifek ’üñ mezā-

rına bilece gideler. Pes ikisi ma‘an fikr iderler. Be-her-ḥāl icābet-i da‘vet lā-

zım varılduġı taḳdīrce ekl-i ma‘cūn muḳarrer böyle ittifāḳ iderler ki menzil-

lerine varup yine geleler. Ma‘cūn teklīfinde tenhāmuzda birer miḳdār ifṭār 

olınmışdur diyü i‘tiẕār idüp mübtelā-yı ibrām olurlarsa birer miḳdār daḫı 

yiyeler diyü cüz’ī nesne ile ḫalāṣ olalar. Bu meşveret üzre varup yine gelürler. 

Pes da‘vet olınan gelüp merātibince ḳu‘ūd idüp oturınca ber-vech-i mu‘tād 

ḥaḳḳıhi mā-beyne gelüp mevlānā vāfir ekl idüp ba‘dehu Ḳāḍī-zāde ’ye teklīf 

idüp ibrām itdüklerinde odaya uġramaḳdan ġaraż ekl-i ma‘cūn idi. Ziyā-

deye taḥammülüm yoḳdur diyü bi’l-ıżṭırār kiẕbi iḫtiyar eyleyüp ḫalāṣ olur-

lar.2 [A 59b] Dönüp Maġnisa-zāde ’ya teklīf itdükde ḫāṭırı içün bir miḳdār 

ifṭār iderler. Ḳāḍī-zāde ’den menḳūldür ki ẕikr olınan meclisde bir müddet 

geçüp ma‘cūn yetişüp keyfiyyet-i varaḳü’l-ḫayāl ile pür-ḥāl olduḳlarında 

münāsebetle taḳrīr-i ‘Avārif ü Ma‘ārif ’e şürū‘ idüp bir miḳdār ‘ulūm-ı ḥike-

miyyeden söyleyüp meẕkūr fenne müte‘alliḳ ol ḳadar daḳā’iḳ naḳl eylediler 

1 İstanbul: Sitanbul A

2 olurlar: olur A
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ki görmiş ve işitmiş degül idim. Keẕālik ‘ulūm-ı şer‘iyyeye şürū‘ idüp ve 

uṣūl ü fürū‘ ẕikr eyleyüp her birine müte‘alliḳ mesā’il-i ġarībe vü ‘acībe-

den āẕān-ı ehl-i iẕ‘ān işitmedük ġarā’ib ẕikr eyleyüp ba‘dehu tevārīḫden ve 

muḥāżarātdan söyleyüp mesāmi‘-i ‘ulemā istimā‘ itmemiş ḳıṣaṣ u hikāyāt ve 

nevādir-i vāḳı‘āt ḥikāye idüp ba‘dehu luġat-ı ‘Arabiyye ve fünūn-ı edebiyye-

den kelimāt idüp ḍurūb-ı emẟāl-i ‘Arab ve ‘Acem’den ra‘nā [T 72b] meẟeller 

īrād idüp ve gāhī belāġatda derece-i a‘lāyı müştemil ḳaṣā’id-i ‘Arabiyye oḳı-

yup cümlemüz cān u dil ile müstemi‘īn olup hezār-āferīn idüp inṣāf itdük. 

Eẟnā-yı taḳrīrde şöyle ta‘bīrde iken ḥoḳḳaya işāret idüp sebeb-i tekellüm 

ve şeṭāret budur dirler idi. Monlā Luṭfī ’den menḳūldür ki Sinān Paşa  vezīr 

iken anlaruñ ṭalebesinden olup paşanuñ ḥāli bu minvāl üzre imiş ki leyālī 

ve eyyām-ı ta‘ṭīlde tedārük olınup mevālī da‘vet olınup laṭīf cem‘iyyetler-

le muṣāḥabetler iderler imiş. İttifāḳ bir gice Monlā Kestellī  ve Ḫaṭīb-zāde  

ve Ḫˇāce-zāde  ve Mollā Luṭfī  cem‘ olup muṣāḥabetler iderler imiş. Monlā 

Luṭfī ’nüñ yanında bir kimesne vāḳi‘ olup muṣāḥabetler iderler imiş. Mon-

lā Luṭfī  muṣāḥabete dimiş ki: “Bir tārīḫde baña bir maraż ‘ārıż oldı. Ḳan 

derledüm. Pīrehenüm ṣıḳdılar. Ḳan ṭamladı.” Pes ol şaḫṣa bu umūr ġarīb 

gelüp gülmiş. Civārında olanlar işidüp anlar daḫı istiġrāb idüp gülüşmişler. 

Monlā Kestellī  işidüp keyfiyyet-i tebessümlerinden su’āl itdükde mā-cerāyı 

taḳrīr itmişler. Buyurmışlar ki: “Bu ne istiġrāb maḥallidür. İnsāna ‘ārıż olan 

emrāżdandur. İbn Sīnā  Ḳānūn ’ında fülān faṣlda ẕikr itmişdür.” diyicek Ḫˇā-

ce-zāde  “Ḳānūn ’ı müṭāla‘a itdüñüz mi?” dirler. Cevāb virürler ki: “Yalıñuz 

Ḳānūn  [A 60a] degül belki İbn Sīnā ’nuñ cümle-i mü’ellefātuñ görüp müṭā-

la‘a idüp ḥattā Şifā ’yı mine’l-evvel ile’l-āḫir yedi def‘a müṭāla‘a itdüm. Ye-

dinci itdügüm müṭāla‘ada her maḥalle her dānişmend-i evvel dersine itdügi 

diḳḳati itdüm.” diyicek ḥāżirūn cümleten iḥāṭasın ve diḳḳatin ta‘accüb it-

diler. Ḫˇāce-zāde  aḳrānından kimesneyi “mevlā” lafẓıyla teẕekkür itmeyüp 

bunları her bār “monlā” lafẓıyla ẕikr iderlerdi. Dā’imā ḥakkında ḥallāl-i 

müşkilātdur. Müddet-i yesīrde ‘ulūm-ı keẟīre ḥıfẓına ve iḥāṭasına mālikler-

dür. Lākin beşeriyyet ḥükmiyle bir mes’elede ḫaṭā eylese muṣır olup ḫaṭāyı 

ṣavāb fehm idüp [T 73a] rücū‘ müyesser degül imiş. Ḫˇāce-zāde ’den naḳl 

olınur ki Meḥemmed Paşa  meclisinde bir mes’elede ḫaṭā itdi. Ḫaṭāyı bizüm 

cānibimüzde isnād idüp Ḫˇāce-zāde  ḫaṭā itdi diyü ol i‘tiḳād üzre ḳaldı. 
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Rücū‘ müyesser olmadı. Meẕkūr, uzun boylu, naḥīfü’l-beden, aṣferü’l-levn, 

ezraḳü’l-‘ayneyn, mütemevvil ü māldār kimesne olup İstanbul’da cāmi‘ ve 

medrese daḫı binā itmişlerdür. Mü’ellefātından Şerḥ-i ‘Aḳā’id ’e ḥāşiye ya-

zup ekẟer-i mevāżi‘da Ḫayālī ’ye red itmişlerdür. ‘Allāme Ṣadrü’ş-şerī‘a ’nuñ 

Muḳaddimāt-ı Erba‘a ’sına risāle yazmışlardur.1 Mevālīden ‘Alī el-‘Arabī ’nüñ 

Muḳaddimāt ’a taḥrīrin ekẟer red ḳaṣd itmişler. Meẕkūr, aġleb-i evḳāt derse 

ve ḳażāya ve meṣāliḥ-i fuḳarā vü aġniyāya meşġūl olmaġın te’līf ü taṣnīfe 

evḳātında müsā‘ade bulınmayup tārīḫüñ ṭoḳuz yüz birinde sulṭān-ı a‘ẓam 

Süleymān Ḫān  ‘aleyhi’r-raḥmetu ve’l-ġufrān ḥażretlerinüñ ‘ālem-i şehādete 

geldüklerinden bir yıl ṣoñra fevt olup Eyyūb-i Enṣārī ’de medfūn imişler. 

Ḳıṭ‘a: Ḳasṭallānī  ḥażreti keyfiyyet-i esrār ile

‘Ālim-i ‘ilm ü ma‘ārif vāḳıf-ı esrār imiş

Bir zemān imiş ki ‘ilmüñ müşterīsi var imiş

Geldi vü geçdi ṭaġıldı bu da bir bāzār imiş

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed  eş-Şehīr bi-Ḫaṭīb-zāde  {Mevlānā Ḫaṭīb-
zāde Efendi} {Ḫaṭīb-zāde}

Meẕkūr mevlānā beyne’l-‘ulemā “Ḫaṭīb-zāde ” dimekle meşhūr olup 

mebānī-i ‘ulūmı vālidinden ḳırā’at idüp ba‘dehu ‘Allāme-i Ṭūsī  ve Ḫıżır 

Beg  ḫıdmetine irüp ba‘dehu İzniḳ ’de müderris olup emāniyye ’nüñ tamā-

mında birisine müderris olmışlar. Ba‘de müddetin ma‘zūl olur. Mevlānā 

Gürānī,  Ḫaṭīb-zāde  emrinde pādşāha naṣīḥat [A 60b] idüp yine manṣıb-

ların muḳarrer iderler. Ṣoñra pādşāh nefs-i nefīslerine mu‘allim idüp bu 

ḥālde Ḫˇāce-zāde  ile baḥẟ da‘vāsın eyleyüp pādşāh “Ḳādir misün?” didükde 

[T 73b] “Ḳādirüm, ḫuṣūṣā pādşāh dergāhında bir miḳdār ḥayyizüm ola.” 

didükde pādşāh bu sözden münfa‘il olup ta‘līmden giderüp yine medrese 

virmişler. Mevlānā faṣīḥü’l-lisān, melīḥü’l-beyān, baḥḥāẟ-i suḫan-dān ki-

mesne olmaġın ‘ulemādan nüfūs-ı keẟīreye ġalebe itmişler. Meẕkūr, ancaḳ 

ẕāt-ı ‘ilme nāẓır olup devlet-i dünyā çeşmi ḳatında ẕerre degül imiş. Mev-

lānā Muḥyi’d-dīn el-Fenārī ’den menḳūldür ki ḳarındaşları Şāh Efendi  ile 

Ḫaṭīb-zāde ’den oḳurken yüz aḳçe vaẓīfe ile müteḳā‘id itmişler. İttifāḳ ‘īd-ı 

1 yazmışlardur: yazmışlar A
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sa‘īd1 irişüp Ḫaṭīb-zāde  didiler ki: “Tehniye-i ‘īd içün pādşāha bilece vara-

lum. Anda sizi terbiye idüp mübārek ellerin öpesiz.”2 didi. Meẕkūr müddet-

de ṭoḳsan aḳçe ile Efḍal-zāde  müftī olup mecālis ü maḥāfilde Ḫaṭīb-zāde  

teḳaddüm iderler imiş. ‘Īd olıcaḳ Ḫaṭīb-zāde  Efḍal-zāde  ma‘iyyetle tehniye-i 

‘īd içün dīvān-ı ‘ālīye müteveccih olurlar. Varduḳlarında ittifāḳ Efḍal-zāde  

vüzerāya selām virüp Ḫaṭīb-zāde ’ye bu vaż‘ ḳabīḥ gelüp Efḍal-zāde ’nüñ gö-

gsine urup dimiş ki: “‘Ulemā ‘ırżını pāymāl ve beni münkesirü’l-bāl itdüñ 

ki bu maḳūle cühhāla selām itdüñ. Ṣabr itmek gerek idüñ. Nihāyet istiḳ-

bāl iderlerse selām virileydi. Sen maḫdūmsun. Anlar ḫādimdür. Siyyemā 

eşrāfdan ḥasīb ü nesīb, fāżıl u lebīb olasın.” Ma‘a’l-ḳıṣṣa ḥużūr-ı sultāna 

dāḫil olurlar. Pādşāh bunları istiḳbāl eyler. Mevlānā Muḥyi’d-dīn el-Fenārī  

barmaġum ile ‘ad itdüm. Yedi ḳadem ḳarşu geldi. Ḫaṭīb-zāde  aṣlā3 egilmek 

ve taḳbīl-i yed vaż‘ın göstermedi. Ancaḳ sā’ire virdügi gibi selām virüp el 

ucı ile muṣāḥafa idüp Allāh mübārek ‘īdüñ mübārek ide pādşāhum diyü 

tehniye-i ‘īd idüp bir miḳdār oturup andan bizi teẕekkür idüp [T 74a] ter-

biye idüp biz daḫı varup pādşāhuñ elin öpdük. Her birimüzde ‘ilme şuġlüñ 

ziyāde eyleñ diyü tenbīh buyurup naṣīḥatler idüp ba‘dehu Ḫaṭīb-zāde  rücū‘ 

idüp yanına düşüp çıḳup gitdük. Eẟnā-yı kelāmda [A 61a] Efḍal-zāde  didi 

ki: “Münāsib ol degül mi idi ki ‘aẓīm pādşāhdur. Mübārek ellerin öpesiz.” 

Didiler ki: “Siz vāḳıf-ı ḥāl degülsiz. Pādşāh-ı rūzgāra sebeb-i iftiḫār bu yet-

mez mi? Ḫaṭīb-zāde  gibi fāżılü’d-dehr ayaġına varup mübārek bād ide.” 

Cemī‘-i ‘ömrinde selāṭīne ve vüzerāya varup gelmekde. Aḥvāli bu minvālde 

idi. Bir gün Sulṭān Bāyezīd  ‘Alī el-‘Arabī  ile Ḫaṭīb-zāde ’yi ve ‘ulemādan 

ba‘żı kimesneyi cem‘ idüp baḥẟ-ı rü’yete müte‘alliḳ baḥẟ itdürür. Baḥẟ bir 

yerde müntehī olur ki Ḫaṭīb-zāde ’nüñ kelimātına pādşāh eşedd-i inkār ile 

inkār idüp ve meẕkūre kemāl-i derece bī-ḥużūr olup Ḫaṭīb-zāde  vāḳıf-ı 

ḳażiyye olup baḥẟ-i rü’yete risāle yazup müdde‘āsın edille-i ḳaviyye ile iẟbāt 

idüp ḫuṭbesinde Bāyezīd Ḫān  ḥażretlerin teẕekkür ider. Risāleyi vüzerādan 

İbrāhīm Paşa  ile gönderür. Pādşāh risāleye mültefit olmayup eline daḫı al-

maz4 ve buyururlar ki: “Ol da‘vā itdügi kelām-ı bāṭılı lisānıyla söyledügi 

1 ‘īd-ı sa’īd: ‘īd-ı şerīf T

2 öpesiz: öpüñ T

3 aṣlā: -T

4 almaz: -T
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yetmez. Risāle idüp yazup gönderdügi ne edebsizlikdür. Hemān risālesiyle 

yüzine uraydı. Elbette ve elbette diyesin. Benüm vilāyetümden çıḳup gitsün. 

Min-ba‘d ṭurmasun.” Vezīr ise müteḥayyir, pādşāhuñ sözin Ḫaṭīb-zāde ’ye di-

mege ḥicāb ider. Ḫaṭīb-zāde  ise ḥużūr-ı sulṭānda i‘tibārı var ṣanur. Cā’ize ve 

ri‘āyet recā ider. ‘Adem-i ri‘āyeti vezīrden ṣanup vezīrden bī-ḥużūr olur. Eydür 

ki: “Pādşāhdan icāzet alıvir. Varayın Ka‘be ’de mücāvir [T 74b] olayın.” Vezīr 

görür olmaz. Kendü mālından on biñ aḳçe ifrāz idüp sulṭān ḳıbelinden diyü 

Ḫaṭīb-zāde ’ye gönderür. Bu eẟnāda Celālü’d-dīn-i Devvānī  bilād-ı Rūm’da 

ba‘żı eḥibbāsına mektūb gönderüp gūşe-i mektūbda evvelā Ḫaṭīb-zāde ’ye 

selām yazup ba‘dehu Ḫˇāce-zāde ’ye yazar. Ḫaṭīb-zāde  mektūbı işidüp istedüp 

alup vezīre gönderür ki “Ḫˇāce-zāde ’nüñ benüm üzerüme fażlın añlarsun. 

Ma‘a-hāẕā eyle degüldür. Bilād-ı ‘Acem’de daḫı benüm fażlum anuñ üzrine 

meşhūrdur. Aña binā’en Celālü’d-dīn  mektūb-ı merġūbında beni taḳdīm it-

mişdür.” diyü mektūbı vezīre gönderür. Naẓarıñuz müte‘alliḳ olsun dir. Vezī-

re ḫaber [A 61b] ve mektūb-ı Ḫaṭīb-zāde  vāṣıl olduḳda eydürler ki: “Ṭuta-

lum fāżıl ve cümleden kāmil imişler. Şimdi da‘vā-yı fażl ider kimesne yoḳ ve 

el’ān bu ḥāle taṣaddī daḫı yoḳ. Böyle iken elbette ve elbette ben fāżılın diyü 

cebren ‘āleme i‘tiḳād itdürmek bu ehl-i ‘ilme düşer ḥāl degül. ‘İlm ü fażlla 

meşhūr-ı āfāḳ olup cümleye ġalebe idüp şeyḫü’l-İslām olmaġa istiḥḳāḳ bu 

bir dādiş-i ḥaḳdur. Cebrī degüldür. Mektūba geldük, ẕikrde taḳdīmden fażl 

u ‘irfānda taḳdīm lāzım gelmez. Kendüler çün efḍal-ı fużalādur. Bu mes’ele 

ḫod mertebe-i evveliyyātda meşhūr ola. Niçün ġaflet ideler.” Bundan ṣoñra 

çok geçmeyüp fevt olurlar. Vefātları ṭoḳuz yüz birinde vāḳi‘ olmış. İştiġālleri 

ḥālinde Ḥāşiye-i Tecrīd ’e ḥāşiye yazmışlardur. El’ān maḳbūl u mütedāvildür. 

Sulṭān Bāyezīd Ḫān  emriyle evā’il-i Viḳāye ’ye şerḥ yazup itmām-peẕīr olma-

mış. Rivāyet olınur ki oġulları olup kemāl-i fażlla meşhūr olur. Ḥattā henūz 

tāzeligi ḥālinde fażl ü ‘irfānda mollāsından sebḳat itmiş idi diyü rivāyet ider-

ler. Eyyūb-i Enṣārī ’de müderris iken ḳulları ḳatl eylemiş. Ḫaṭīb-zāde ’nüñ bu 

muṣībetinden niçe müddet ‘ilme iştiġāle mecāli [T 75a] olmamış. Seyyid 

Şerīf  ’üñ Keşşāf ’a yazduġı ḥāşiyeye ḥāşiye yazup keẕālik Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i 
Muḫtaṣar ’a yazduġı ḥāşiyeye ḥāşiye yazmışlar. Şerḥ-i Mevāḳıf ’uñ evā’iline 

daḫı ḥāşiye taḥrīr idüp Ṣādrü’ş-şerī‘a’nuñ Muḳaddimāt-ı Erba‘a ’sına keẕālik 

risāle taḥrīr itmişler. 
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Ḳıṭ‘a: Vaż‘ına bu fāżıl-ı dehrüñ hezārān āferīn

‘İlm ü fażluñ ḥaḳḳını ḥaḳ bu ki icrā eylemiş

‘İlm ü ‘irfān ‘arżını ḥaḳḳā ṣıyānet eyleyüp

‘Ayn-ı ‘ibretle cihān bāġın temāşā eylemiş

Ve minhum ‘el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-
dīn ‘Alī el-‘Arabī  {Mollā ‘Arab el-Müftī }

Fāżıl-ı meẕkūruñ nisbet-i türābiyyesi nevāḥī-i Ḥaleb ’e olup andan bilād-ı 

Rūm’a gelüp Burusa ’da Bāyezīd Ḫān Medresesi ’nde Monlā Gürānī  müder-

ris iken dānişmend olup anlardan taḥṣīl-i küllī itmişler. Cāmi‘ü’l-menāḳıb-

dan menḳūldür ki meẕkūr, Mevlānā Gürānī  ḫıdmetinde ol mertebe maḳ-

būl olmış ki buyururlar imiş: “Sen benüm yanumda Melikşāh-ı Manṭıḳī  

yanında Seyyid Şerīf  meẟābesindesin.” [A 62a] Anlaruñ ḥālinden su’āl 

olınduḳda buyurmışlar ki: “Seyyid Şerīf  Şerḥ-i Meṭāli‘ ’i on altı def‘a ḳırā’at 

idüp ḳanā‘at gelmeyüp nefsinde muḳarrer itmiş ki varup muṣannifden 

oḳuya. Muṣannif ol tārīḫde Herāt  nām şehrde imiş. Seyyid Şerīf  ‘azm idüp 

ḥużūr-ı muṣannife varur. Mülāḳāt ider. Meger muṣannif-i pīr-i nā-tüvān 

yüz yigirmi yaşına irmiş. Ḳaşları uzayup mübārek gözlerin örtmiş. İki eliyle 

ḳaşların gözi üzerinden giderüp Seyyid ’e naẓar ider. Henūz cüvān görür. 

Eydür ki sen tāze cüvān ben pīr-i nā-tüvān. Derse iḳtidārum yoḳ. Eger 

Şerḥ-i Meṭāli‘ ’i  benden ḳırā’at murāduñ ise Mübārek Şāh ’a var. Ol benden 

telemmüẕ idüp oḳumışdur. Benden nice işitdi ise bī-ḳuṣūr ta‘līme mālik-

dür. Meger ol1 [T 75b] tārīḫde Mübārek Şāh  Mıṣr ’da imiş. Mübārek Şāh  

şāriḥüñ ġulāmı olmaġın cümleten ‘ulūmı ta‘līm idüp ḥıfẓ itdürmiş. Pes 

Seyyid , şāriḥden mektūb alup Mıṣr ’da Mübārek Şāh ’a vāṣıl olur. Mektūbı 

virürler. Buyururlar ki müstaḳil ders dirseñ aña mecālimüz yoḳdur. Lākin 

mücerred semā‘ ile ḳanā‘at idersek ṭalebe dersine ḥāżır ol diyü buyurur-

lar. Seyyid  daḫı bu ḳavle ḳā’il olup ekābir-zādelerden birisine evā’il-i Şerḥ-i 
Meṭāli‘ ’den ders ta‘yīn iderler. Derse çıḳılduḳda Seyyid Şerīf  daḫı ḥāżır olup 

ıṣġā eyler. İttifāḳ Melik Şāh  ol medreseye muttaṣıl yerde olup evlerinden 

medreseye ḳapu var imiş ve dīger medrese saḥnında ne-kim tekellüm olınsa 

içerü Mübārek Şāh ’uñ mesnedinden işidilürmiş. Gūyā ki yanında tekellüm 

1 “meger ol” T’de mükerrer.
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olınur. Seyyid Şerīf  ise gündüzin ancaḳ ıṣġā ider. Tekellüme icāzet yoḳ, dün 

ġarībüñdür diyü gice medreseye çıḳup devr idüp efkār-ı laṭīfesinden lā’iḥ 

olanı ḫāṭıra idinüp eydür ki şāriḥ böyle buyurur ve üstād böyle buyurur. 

Ben daḫı böyle direm diyü naḳl eyler. Mübārek Şāh ’uñ mesmū‘ı olup ıṣġā 

iderek Seyyid ’üñ laṭīf kelimātından bir ḥālet gelür ki istimā‘ ile olmaz. 

Şevḳinden semā‘ eyler. Yarındası Seyyid Şerīf  ’den i‘tiẕār idüp ḳırā’ata ve 

kelimāta iẕn virüp [A 62b] murādı ne ise edā idüp dürlü dürlü ri‘āyetler 

eyler. Ḥāşiye-i Meṭāli‘’ i ol şevḳle taḥrīr itmişler. Ba‘dehu mevlānā-yı meẕkūr 

fużalādan Ḫıżır Beg  ḫıdmetine yetişüp anlardan daḫı ‘ulūm-ı keẟīre taḥṣīl 

ider. Ba‘dehu Edrine ’de Dārü’l-ḥadīẟ ’e mu‘īd olup Şerḥ-i ‘Aḳā’id ’e ḥāşiyesin 

anda yazar. Ba‘dehu Burusa ’da Sulṭān Murād Medresesi ’nde müderris iken 

meşāyiḫden ‘Alā’ü’d-dīn  gelüp bir gün ziyāretle ‘Alī el-‘Arabī ’nüñ evine va-

rur. Ḳapu ḳapup kendüler ḳapuya gelüp şeyḫe [T 76a] mülāḳāt idüp ḫayr 

maḳdem diyü alup müṭāla‘a-ḫānelerine iletüp muṣāḥabete başlayup münā-

sebetle taṣavvufa duḫūl idüp ma‘ārif-i ṣūfiyyeden şeyḫ, esrār-ı İlāhiyye naḳl 

eyler. Mevlānā ‘Alī el-‘Arabī  şeyḫüñ kelimāt-ı ḳudsiyyesinden münceẕib 

olup hemān ol ān terk-i tedrīs idüp şeyḫüñ ḫıdmetin kemāl-i ‘ubūdiyyetle 

iḫtiṣār idüp ṭarīḳ-ı ṣūfiyyeye duḫūl ider.1 Cibillet ü ḫilḳatlarında esrār-ı 

ṣūfiyye iẕ‘ānında kemāl-i ḳābiliyyet ve farṭ-ı isti‘dādları olup siyyemā cüm-

le-i ‘ulūmda mahāret ü ḳudretleri fevḳa’l-ḥad olmaġın müddet-i yesīrede 

ṭarīḳ-ı taṣavvufı taḥṣīl ve cümleyi tekmīl idüp irşāda mücāz olur. Müşārün 

ileyh şeyḫde ceẕbe-i kemālde2 olduġı ecilden ḫavāṣ u ‘avām ḫıdmetine ve 

ziyāretine izdiḥām idüp Sulṭān Meḥemmed Ḫān  bu ḥāli iẕ‘ān idicek salṭa-

nat umūrına iḫtilālden ḫavf idüp şeyḫi memleketden iḫrāc emr ider. ‘Alī 

el-‘Arabī  mu‘ānede şeklin ṭutup ba‘żı ḫusemāya ḫuṣūmet idüp cevāb ḳaṣd 

itdükde anı daḫı ma‘an nefy ‘ani’l-beled itmişler. Pes Burusa ’dan Maġni-

sa 3’ya varup meger ol tārīḫde Sulṭān Bāyezīd Ḫān  oġlı Muṣṭafā  anda imāret 

żabṭ iderler imiş. Şeyḫle mülāḳāt itdükde maḥabbet idüp Maġnisa ’da olma-

sı-çün babasından şefā‘at eyler. Belde-i Maġnisa ’da medrese alıvirüp anda 

‘ilme ve ‘ibādāta meşġūl olup ‘ilm ü ‘amel riyāsetin cem‘ eylemiş. Mervīdür 

1 ider: eyler T

2 kemālde: -T

3 Kelime her iki nüshada da bazen “Ma‘nisa” bazen “Maġnisa” şeklinde imlâ edilmiştir. Metinin 

tamamında “Maġnisa” şekli kullanılmıştır.
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ki eyyām-ı ṣayfda yaylaḳa çıḳup yaylaḳda iken e’imme ṭā’ifesinden ba‘żı 

kimesne ziyārete gelürler. E’immeden birine mevlānā ḥażretleri buyururlar 

ki: “Senden necās rā’iḥası gelür.” Ol imām ḳoltuġın [A 63a] ḳoynın yoḳ-

lar. İttifāḳ ḳoynından bir risāle düşer. Meger Şeyḫ Bedrü’d-dīn ’üñ Vāridāt ’ı 
imiş. Mevlānā risāleyi eline alup naẓar ider. İcmā‘a muḫālif nesne [T 76b] 
görüp buyururlar ki: “Ol gelen rā’iḥa bundan imiş. İḥrāḳ bi’n-nār eyle.” 

İmām muḫālefet ider. Yaḳmaz. Tekrār “Yaḳmaḳ gereksin. Saña andan ḫayr 

yoḳdur.” diyü buyururlar. İmāmuñ eksigi olmaz. Bu eẟnāda ıraḳdan bir 

āteş peydā olur. İmām naẓar ider. Görse ki evidür yanar. Muḫālefete nādim 

olur. Evine cān atar. Gelince cümle yanar ve yine mervīdür ki bir kimesne-

nüñ evlādından ancaḳ bir oġlancuġı olup oġlına nefsinden artuḳ maḥabbeti 

olup ittifāḳ maraż-ı mühlik ‘ārıż olur. Şöyle ki mevti muḳarrer olur. Ḳalḳup 

varup şeyḫüñ ayaġına düşüp yüzin sürüp tażarru‘ idüp aġlayup niyāz eyler 

ki Ḥaḳḳ’dan ṣıḥḥatin recā idüp du‘ā eyleye. Şeyḫ ḫalvet-i erba‘īnde olup 

marīżüñ üzerine gelmege ḳudreti olmayup oġlanuñ babası ibrām-ı ġalīẓ ile 

ḫāk-i pāyine ġalṭān olup giryān u sūzān fevḳa’l-ḥad tażarru‘ idicek şefḳat 

idüp ḳalḳup marīżüñ üzerine gelüp du‘ā eyler. Ol ānda ṣıḥḥat bulup şeyḫle 

ḳalḳup evden ṭaşra gelür. Meẕkūr, keşf ü kerāmāt, maḳām-ı ‘āliyāt ṣāḥibi 

kimesne olup bu ḥāl üzre ḳażā-yı naḥb irüp Rabb’e vāṣıl olurlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘ārif 
‘Abdu’l-kerīm el-Ḫayālī  {Mevlānā Ḫayālī ‘Abdu’l-kerīm} (Ḫayālī )

Fāżıl-ı meẕkūr, Sulṭān Murād Ḫān  beglerinden Meḥemmed Aġa  ḳulla-

rından imiş. Keẕālik Maḥmūd Paşa  ve Mevlā İyās  daḫı mīr-i meẕkūr1 ḳulla-

rından imişler. Henūz bunlar ṣaġīr iken vilāyetlerinden getürüp ḫˇāce naṣb 

idüp oḳudur. Ba‘de zemānin bunlardan Maḥmūd Paşa ’yı Sulṭān Meḥem-

med ’e gönderür. Sulṭān Meḥemmed daḫı henūz şeh-zāde bilece neşv ü nemā 

bulmışlar. Nevbet-i salṭanat Meḥemmed Ḫān’a degdükde Maḥmūd Paşa ’yı 

vezīr idinmiş. Mevlānā-yı meẕkūr taḥṣīl-i ‘ilm üzre ḳalup Mevlānā ‘Alī-i 

Ṭūsī ’den ve Meḥemmed Şāh el-Fenārī ’den ve Mevlānā Sinānü’d-dīn ’den [T 
77a] ḳırā’at idüp cümle-i ‘ulūmı tekmīl itmişler. Ba‘dehu ba‘żı medārise 

müderris olup İstanbul  [A 63b] fetḥinden ṣoñra emāniyye ’de müderris 

1 meẕkūr: meẕkūruñ T



328 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

olmışlar. Ba‘dehu ḳāżī-i ‘asker olup müftī olup müftī iken fevt olmışlar. 

Mervīdür ki Mevlānā Vildān  ba‘żı erbāb-ı ‘irfān ile Maḥmūd Paşa ’da cem‘ 

olurlar. Muṭāyebe ṭarīḳıyla eydürler ki: “Ne ‘acebdür benüm size maḥab-

betüm fevḳa’l-ḥad iken ‘Abdu’l-kerīm ’i bizden ziyāde seversiz.” Maḥmūd 

Paşa  dimişler ki: “Kelāmuñuzda ṣādıksız. Hem eyledür.” Yine Mevlānā 

Vildān  dimişler ki: “‘Abdu’l-kerīm  elüñ alup cennete ḳoyıcaḳ degül.” Yine 

Maḥmūd Paşa  dimişler ki: “Ben ol ḥāli Allāh’uñ ‘ināyeti ve hidāyeti olıcaḳ 

anlardan recā itsem olur. Zīrā ben ḳapucı başı iken şürb-ı ḫamra mübtelā 

idüm. Bir gice ḥadden ziyāde mest ü evgār olup yarındası bīdār olduḳda 

‘‘Abdu’l-kerīm  Efendi geliyor’ didiler. Pes ‘ale’l-‘acele odanuñ içinde olan 

ālāt-ı ḫamrı ṭarḥ idüp muṭṭali‘ olsun içün buḫūrlar itdüm. Ba‘dehu geldiler. 

Bir miḳdār muṣāḥabetlerle müşerref olduḳdan ṣoñra gider olup yanlarınca 

bile çıḳdum. Çıḳduḳda tevaḳḳuf itdiler. Buyurdılar ki: ‘Saña birḳaç sözüm 

vardur. Bi-ḥamdi’llāh ‘ulemādansın. Pādşāh dīvānında bu deñlü devletde 

ve rif‘atdesin inşā’a’llāhu’r-Raḥmān ‘an-ḳarībi’z-zemān vüzerā-yı ẕī-şāndan 

olmaḳ muḳarrerdür.1 Yā ẕātuña lā’iḳ midür vezārete vāriẟ iken ümmü’l-ḫa-

bā’iẟ murdārı baṭnuña dökesin. Mezra‘a-i ḳalbüñe ḫabāẟet toḫmun eke-

sin.’ Böyle buyurduḳlarında şol mertebe ḥicāb ‘ārıż oldı ki ez-pā tā-be-farḳ 

ġarḳ-ı ‘araḳ oldum. Hevāda nev‘an bürūdet olmaġın penbelü ḳaftān geymiş 

idüm. ‘Araḳum ḳaftāndan ṭaşra geldi. Pes enfās-ı şerīfleri müte’eẟẟir olup 

ol mūriẟ-i ḳabāḥat ve mūcib-i feżāḥat olan ḳabīḥden tā’ib olmama sebeb 

olup naṣīḥatinden sūdmend oldum. Nice maḥabbet itmemeyin didükde 

Mevlānā Vildān  [T 77b] buyurdılar ki ‘Eyle olsa senüñ aña maḥabbetüñ 

vācib imiş.’”

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥasan bin 
‘Abdü’ṣ-ṣamed es-Samsūnī  {Mevlānā Samsūnlu-zāde }

Fāżıl-ı meẕkūr, maḥabbet-i fuḳarā, mevedd-i ṣuleḥā mevālī-i Rūm’dan 

ḳırā’at idüp fużalādan Monlā Ḫusrev  ḫıdmetine yetişüp ‘ulūmdan uṣūl 

ü fürū‘ı ve ‘ulūm-ı ‘aḳliyye vü naḳliyyeyi cümle taḥṣīl idüp [A 64a] ba‘żı 

medārise müderris olup emāniyye ’ye gelür. Ba‘dehu Sulṭān Meḥem-

med Ḫān ’a mu‘allim olup ṣoñra ḳāżi’l-‘asker olup ma‘zūl olmışlar. Tekrār 

1 muḳarrerdür: muḳarrer A
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emāniyye ’ye müderris olup andan İstanbul ’a ḳāżī olmışlar. Umūr-ı ḳażā-

da selīmü’ṭ-ṭab‘, ḥalīmü’n-nefs, kemāl-i istiḳāmet ve nihāyet-i diyānet ile 

muttaṣıf, müteşerri‘ ü mütedeyyin, ‘ulūmda mütefennin1 kimesne imişler. 

Cümle-i ma‘ārifinden ziyāde ḫaẓẓ-ı nefīse mālik olup zībā-nüvīslerüñ birisi 

imiş. Çoḳ kitāb kitābet idüp Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’a Ṣıḥāḥ-ı Cevherī  
yazmışlar. İştiġālleri ḥālinde Muḳaddimāt-ı Erba‘a ’ya ḥāşiye taḥrīr idüp 

Seyyid ’üñ Şerḥ-i Muḫtaṣar ’a yazduḳları ḥāşiyeyi taḥşiye itmişler. Tārīḫüñ 

sekiz yüz ṭoḳsan birinde fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Muḥammed bin Muṣṭafā bin el-Ḥācc Ḥasan  {Ḥācī Ḥasan-zāde }

Fāżıl-ı meẕkūr, ḥuẕẕāk-ı ‘aṣrdan ebu’l-fażl ve’l-‘irfān Mevlānā Yegān  

ḫıdmetine yetişüp bunlaruñ şehādetleriyle evvelā Dimetoḳa ’da müderris 

olup ba‘dehu Malġara 2’ya müderris olup andan Gelibolı ’ya ḳāżī olur. Ḳāżī 

iken Maḥmūd Paşa  pādşāh ḥażretlerine Ḥācī Ḥasan-zāde  fużalādandur. 

Pādşāh-ı ‘ālem-penāhuñ ‘ināyeti olursa medrese iḥsān olınup ilerü gelicek 

kimesnedür diyü ‘arż eyler. Pes Burusa ’da Sulṭān Murād Ḫān Medresesi  

iḥsān olınup şuġl emr olınur. Andan Burusa  ḳażāsın virüp andan emāniy-

ye ’ye getürüp emāniyye ’den İstanbul ’a ḳāżī olur. Andan [T 78a] Anaṭol ’a 

ḳāżī-i ‘asker olup ol yıl ki sekiz yüz seksen altısı tārīḫi idi, Sulṭān Meḥem-

med  fevt olup Sulṭān Bāyezīd Ḫān  pādşāh olup mevlānāyı manṣıbda ibḳā 

eyleyüp andan Rūmili ’ne ḳāżī-i ‘asker olup ṭoḳuz yüz on biri tārīḫine deñ-

lü yigirmi beş yıl miḳdārı ḳāżi’l-‘asker olup ṭoḳsan yaşında fevt olmışlar. 

Meẕkūr, uzun boylu, ‘aẓīmü’l-liḥye, ḫandān-rūy, ḫoş-ḫūy, kerīmü’ṭ-ṭab‘, 

ḥalīmü’n-nefs kimesne imişler. ‘Ulūm-ı ‘aḳliyyede ve şer‘iyyede mahāret-i 

tāmmeleri olup cāmi‘ü’l-uṣūl ve’l-fürū‘ imişler. Ḳāżī Beyżāvī  ḥażretlerinüñ 

En‘ām’a yazduḳları maḥalle ḥāşiye yazup Muḳaddimāt-ı Erba‘a ’ya keẕālik 

laṭīf ḥāşiye taḥrīr itmişler. ‘Allāme-i Devvānī  ile [A 64b] Mīr Ṣadrü’d-dīn  

mā-beyninde muḥākeme idüp müstaḳil kitāb itmişler ve fenn-i ṣarfa mü-

te‘alliḳ bir kitāb yazup Mīzānü’t-taṣrīf  nāmīde ḳılmışlar. Meẕkūr, sulṭān-ı 

ṣāḥib-ḳırān Sulṭān Selīm Ḫān ’uñ evā’il-i salṭanatında fevt olmışlar. 

1 mütefennin: mütefennin ‘ulūmda T

2 Malġara: Maġlaġra A
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Beyt: Zemānında ‘aceb nefs-i nefīs imiş Ḥasan-zāde

Cemī‘-i luṭf u aḫlāḳ u şiyem ẕātında āmāde

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Ebu’l-fażl ve’l-Feżā’il ‘Alī bin Muḥammed el-Ḳuşcı  {Mevlānā ‘Alī 
el-Ḳuşcı }

Fāżıl-ı meẕkūruñ vālidi Māverā’ü’n-nehr ’den Sulṭān Uluġ Beg  beglerin-

den şikār-bāz-ı ṭuyūr cinsinden şāhīn ve balaban ve bāz terbiye itmegin 

“Ḳuşcı” ile meşhūr olmışlar. Fāżıl-ı müşārün ileyh Semerḳand  ‘ulemāsın-

dan taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp ba‘dehu Ḳāżī-zāde-i Rūmī  ḫıdmet-i şerīflerine 

müteşebbiẟ olup anlardan ‘ulūm-ı riyāżātı tekmīl idüp müşārün ileyh sulṭā-

nuñ ‘ilme kemāl-i maḥabbetleri ve raġbetleri olmaġın bunlardan ‘ulūm-ı 

riyāżiyyeden ḳırā’at itmişler. Ba‘dehu ḫafiyyeten Kirmān  semtine revān 

olup ‘ulemāsından [T 78b] taḥṣīl-i küllī idüp Şerḥ-i Cedīd ’i anda yazmışlar. 

Bir niçe müddet Uluġ Beg  mevlānānuñ ḫaberin alımayup ba‘de zemānin 

yine gelüp sulṭān ḥużūrına vāṣıl olup āḫar diyārda olduġına i‘tiẕār idüp 

mevlānānuñ ‘öẕri maḳbūl olup “Baña hediyye ne getürdüñ?” diyü buyu-

rurlar. “Eşkāl-i ḳameri ḥal umūrında bir risāle te’līf idüp getürdüm.” diyü 

tekrār i‘tiẕār eyledüklerinde “Getür naẓar ideyin. Ne maḳūle maḥalde ḫaṭā 

itdüñ?” diyü buyurduḳlarında pes mevlānā ḳā’imen ‘ale’l-ḳademiyye ‘ale’l-

fevr risāle-i meẕkūreyi bi’t-tamām ḳırā’at iderler. Uluġ Beg  mevlānānuñ 

iḥāṭasın ta‘accüb idüp taḥsīnler iderler. Ba‘dehu emvāl-i ‘aẓīme ḫarc1 idüp 

raṣad vaż‘ idüp ‘ulūm-ı riyāżiyyede māhir Ġıyāẟü’d-dīn Cemşīd  bināsına 

şürū‘ idüp ḳable’t-tamām ḳażā-yı naḥb vāḳi‘ olur. Andan Ḳāḍī-zāde-i Rūmī  

mübāşeret iderler. Anlar daḫı ḳable’t-tamām dāḫil-i dārü’s-selām olurlar. 

Pes mevlānā şürū‘ idüp tamām iderler. Raṣaddan maḥṣūli müstaḳil kitāb 

iderler. Uluġ Beg ’üñ Zīc-i Cedīd ’i diyü iştihār bulur. Ba‘dehu vāḳi‘ olan 

taḥrīrlerin Uluġ Beg  ḥażretine ta‘līm iderler. Bu ḥāl üzre Uluġ Beg  fevt 

olup [A 65a] evlādı mevlānānuñ ḳadrin bilicek bunlardan ḫalāṣ murād idi-

nüp iẕnleriyle Tebrīz ’e gelüp Tebrīz ’de2 Uzun Ḥasan  sulṭān imiş. Mevlānāya 

fevḳa’l-ḥad ta‘ẓīmler ve tekrīmler idüp risālet ṭarīḳıyla Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān ’a gönderürler. Mā-beynlerin muṣālaḥa idinürler. Sulṭān Meḥemmed 

1 “ḫarc” T’de mükerrer.

2 Tebrīz’de: -T
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Ḫān monlā geldükde kemāl-i ikrām ve ta‘ẓīm-i tamām gösterüp ba‘de’l-

yevm ẓıll-ı ẓalīlleride müsṭaẓıl olmaların ilḥāḥ u ibrām eyler. Pes sulṭān-ı 

kāmrānuñ da‘vetin icābet idüp va‘de-i kerīme müvā‘ade-i müstaḳīme iderler 

ki pādşāhum risālet emridür. Tamām olup edā-yı ḫıdmet-i lāzımeden ṣoñra 

yüzler süreler. Pes yine monlā ḥażretleri [T 79a] Tebrīz ’e müteveccih olup 

varup Sulṭān Ḥasan ’a mülāḳāt idüp risālet emri tamām olduḳdan ṣoñra bu 

cānibden yine Sulṭān Meḥemmed Ḫān  māl-ı firāvān ile çavuşlar gönderüp 

varup monlāya mülāḳāt idüp envā‘-ı ta‘ẓīm ve eṣnāf-ı tekrīm ile her ḳo-

naḳda biñ aḳçe ḫarcla İstanbul ’a getirürler. Geldüklerinde hediyye ṭarīḳıyla 

‘ilm-i ḥisāba müte‘alliḳ bir kitāb getirürler. Sulṭān-ı kāmrān nāmına te’līf 

idüp Muḥammediyye  ile nāmīde ḳılmışlar. Bir kitāb-ı nā-yābdur. ‘İlm-i 

ḥisābda bundan laṭīf mü’ellef yoḳdur diyü rivāyet olınur. Ba‘dehu Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  Sulṭān Ḥasan ’a muḥārebe içün gitdüklerinde monlā ḥaż-

retleri bilece olup sefer üzre fenn-i hey’ete müte‘alliḳ yine Sulṭān Meḥem-

med nāmına bir kitāb-ı müsteṭāb taḥrīr idüp ‘Irāḳ  fetḥinde denilmegin 

ismin Fetḥiyye  dimişler. Seferden rücū‘-ı pādşāh-ı ‘ālem-penāh ‘adālet taḫtın 

menzilgāh idindükde monlāya Ayaṣofya Medresesi ’n iḥsān idüp yevmiyye 

yüz aḳçe ta‘yīn itmişler ve evlādına a‘lā manṣıblar virmişler. Mervīdür ki 

seferden geldükde tevābi‘den yanlarınca iki yüz nefer miḳdārı kimesne var 

imiş. İstanbul ’a geldüklerinde ‘ulemā vü fużalā emr-i ḫudāvendgār ile istiḳ-

bāl eyleyüp Ḫˇāce-zāde 1 ol zemānda İstanbul  ḳāżīsı imişler. Mevālī ile sefī-

neye girdüklerinde eẟnā-yı muṣāḥabetde Timur  Ḫān meclisinde ‘Allāme-i 

Teftāzānī  ile Seyyid Şerīf-i Cürcānī ’nüñ bir meclisde mübāḥaẟelerin ẕikr 

idüp cānib-i Teftāzānī ’ye meyl göstermişler. Ḫˇāce-zāde  dimiş ki: [A 65b] 
“Ḳażiyye buyurduġuñuz üzredür lākin ol maḥal bir tārīḫde teẕekkür olınup 

eyā ḥaḳ ne cānibinde ola diyü baḥẟ-ı meẕkūrı ‘alā vechi’d-diḳḳa müṭāla‘a 

idüp cānibeynden vāḳi‘ olan kelimātı ve taḥrīrātı mülāḥaẓa itdüm. Ḥaḳ 

Seyyid Şerīf  elinde olduġı müṭāla‘amda ẓāhir olup pes maḥall-i [T 79b] 
meẕkūr tafṣīlen taḥḳīḳ olınup risāle-i müstaḳille itdüm. Ḫıdmet-i şerīfe 

irsāl olınup naẓaruñuz müte‘alliḳ olsun. Cā’iz ki biz daḫı ḫaṭā itmiş ol-

mayavüz.” diyü buyurup menzile varduḳda risāle-i meẕkūreyi gönderürler. 

Pes fāżıl Ḳuşcı , Ḫˇāce-zāde ’nüñ risālesin diḳḳatle müṭāla‘a idüp itdükleri 

1 Ḫ‘āce-zāde: Ḫˇāce T
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muḥākeme ḳabūl-i tamām ile maḳbūlleri olup taḥsīnler ve āferīnler iderler. 

Ba‘dehu Sulṭān-ı kāmrān ḥużūrına mülāḳāt vāḳi‘ olduḳda “Ḫˇāce-zāde ’yi 

nice bulduñuz mevlānā?” diyü su’āl iderler. “Rūm u ‘Acem’de bī-naẓīr bul-

dum.” diyü cevāb virdüklerinde pādşāh ḥażretleri “Vilāyet-i ‘Arab’da keẕālik 

‘adīmü’l-miẟāl, ṣaġīr ü kebīr yanında ‘adīmü’n-naẓīrdür.” diyü buyururlar. 

Mervīdür ki Mevlānā ‘Alī eṭ-Ṭūsī  bilād-ı ‘Acem’e intiḳāl itdüklerinde ‘Alī 

el-Ḳuşcı  ile mülāḳāt vāḳi‘ olur. ‘Azīmetlerinüñ semtinden su’āl itdüklerinde 

diyār-ı Rūm’a diyicek eydürler ki: “Vilāyet-i Rūm’a ve ol pāk yevme duḫūl-i 

vuṣūl müyesser olup mevālī ile muṣāḥabet olınduḳda mevālīden Ḫˇāce-zā-

de  dimekle meşhūr bir kūsec vardur. Bu serāy-ı sepencde genc-i ma‘ārif 

ve ṣāḥibü’ṭ-ṭā’if olup cümle ‘ālemüñ mechūli anuñ bedāheten ma‘lūmıdur. 

Anuñla medār üzre olasız.” diyü vaṣiyyet iderler. Mevlānā ‘Alī el-Ḳuşcı  vaṣiy-

yet-i meẕkūreyi ḳabūl idüp meẕkūruñ dürer-i neṣā’iḥin gūş-ı cāna mengūş 

idüp ferāmūş itmeyüp Rūm’a gelüp birḳaç def‘a mütevālī mevālī vü ahālī ile 

muṣāḥabet vāḳi‘ olduḳda Ḫˇāce-zāde  ḫuṣūṣında mevlānānuñ itdügi naḳli 

vāḳı‘a muṭābıḳ ve ḫārice muvāfıḳ müşāhede idüp pes tedrīcle münāsebet 

ziyāde olup kerīmesin Ḫˇāce-zāde  tezvīc ider. Ḫˇāce-zāde’nüñ kemāle ir-

miş ḳızı olup ‘Alī el-Ḳuşcı ’nuñ Ḳuṭbu’d-dīn  nām maḫdūmlarına virürler. 

Mā-beynlerinde ḳarābet-i tāmme ḥāṣıl [A 66a] olup birbirine muḳārenetle 

rif‘at-i şānları [T 80a] mużā‘af olup ‘alā-raġmi’l-ḥussād maḥabbetleri im-

tidād bulup pādşāh-ı ‘ālem-penāh-ı sa‘ādet-destgāh ḳıbelinden cānibīne 

ḫod iltifāt u i‘tibār dā’ire-i tekrār u teẕkārdan bīrūn olup müddet-i medīd 

ve zemān-ı ba‘īd devlet ü sa‘ādetle zindegānī idüp geçinürler. Mevlānā-yı 

meẕkūr iştiġālleri ḥālinde taḥrīr içün Şerḥ-i Cedīd  tesvīd idüp ẕikr olınan 

kitābda ‘arā’is-i efkārından [ḥacle]-i ḫayāl-i ricāl ma‘mūretü’l-ḳulūba girmez 

ve yöresine uġramaz ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳ derc iderler ve ‘ilm-i hey’ete ve hen-

deseye müte‘alliḳ Muḥammediyye  ve Fetḥiyye  nām iki laṭīf risāle daḫı taḥrīr 

iderler, nitekim ẕikr olındı ve fenn-i ṣarfa metn yazup ‘Unḳūdü’z-zevāhir  
ile nāmīde ḳılmışlar ve mebāḥiẟ-i mehre bir risāle yazup Seyyid Şerīf  ’üñ 

Ḥāşiye-i Meṭāli‘ ’e yazduġı ḥāşiyede mihr ḫuṣūṣında vāḳi‘ olan kelimātın 

taḥḳīḳ itmişler ve fünūn-ı ‘adīdeye müte‘alliḳ yigirmi metn yazup bir cil-

de derc idüp cümle-i ‘ulūmı şāmil olmaġın Maḥbūbü’l-ḥamā’il  ile nāmīde 
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ḳılmışlar.1 Seferde ve ḥażarda dā’imā ḫıdmetkārlarından bir a‘lā cüvān ḥırz-ı 

cān idinüp ẕikr olınan kitābı ḥamā’ilvār-ı hemvār yanında getürmiş. Aṣlā 

yanından ayırmayup vaḳthā şevḳ-ı ‘ilmiyye ġālib olduḳda oġlanuñ yanın-

dan alup bir miḳdār müṭāla‘a idüp niçe ḥaẓẓ-ı rūḥānī kesb itdükden ṣoñra 

cümle-i ‘ulūmı şāmildür diyü meẕkūr kitāb ile iẓhār-ı mübāhāt idüp oġlana 

ḥıfẓında ve getürmesinde dā’imā ṭahāret üzre olmaḳ emr iderler imiş. Mev-

lānā İstanbul ’da fevt olup Eyyūb-i Enṣārī ’de medfūn imişler. 

Ḳıṭ‘a: Gözin çün yumdı bu bāġ-ı fenādan fāżılı Ḳuşcı 

Açup per bāz-ı rūḥı irdi ol dem āşyānına

Çün ol ‘allāme-i ‘ālem civār-ı Ḥaḳḳ’a yüz ṭutdı

İşidenler didi biñ şevḳ ile raḥmet revānına [T 80b]

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-
dīn ‘Alī bin Muḥammed  bin Mes‘ūd bin Maḥmūd bin Muḥammed 
bin Muḥammed bin Muḥammed bin ‘Amr eş-[Şāhrūdī] el-Bisṭāmī 
el-Herevī er-[Rāzī] el-‘Amrī el-Bekrī {Mevlānā Muṣannifek Efendi} 
{Muṣannifek }

Fāżıl-ı meẕkūr “Muṣannifek ” dimekle meşhūr imişler. Muṣannifek’de kāf 

taṣġīr içündür. Henūz [A 66b] tāzeligi zemānından te’līfe meşġūl olmaġın 

Muṣannifek dimişler. Meẕkūr, İmām Faḫrü’r-rāzī  evlādındandur. Hicretüñ 

sekiz yüz üçinci senesinde tevellüd idüp sekiz yüz onıncı yılında ḳarındaşı 

ile yedi yaşında iken Herāt ’a taḥṣīl içün müteveccih olur. Sekiz yüz yigirmi 

üçinci yılında yigirmi yaşında iken Şerḥ-i İrşād ’ı te’līf eyler. Yigirmi beşinci 

yılında -ki yigirmi iki yaşında olur- fenn-i naḥve müte‘alliḳ Miṣbāḥ ’a mü-

te‘alliḳ şerḥ yazup yigirmi altıncı yılında Ādāb-ı Baḥẟ ’e şerḥ taḥrīr itmiş-

ler. Yigirmi sekizinci senesinde Lübāb ’a şerḥ yazmışlar. Otuz ikincide –ki 

yigirmi ṭoḳuz yaşındadur- Muṭavvel ’e ḥāşiye yazup otuz dördünci yılında 

Sa‘dü’d-dīn  Şerḥ-i Miftāḥ ’ına şerḥ yazmışlar. Otuz beşinde Telvīḥ ’e ḥāşi-

ye yazmışlar ve hem sene-i meẕkūrede Ḳaṣīde-i Bürde ’ye ve İbn Sīnā ’nuñ 

Rūḥiyye Ḳaṣīdesi ’ne şerḥ yazmışlar. Otuz ṭoḳuzıncı yılında Herāt ’a ‘azm 

idüp Viḳāye ’ye şerḥ yazmışlar ve Hidāye ’yi keẕālik şerḥ itmişler. Yine se-

ne-i meẕkūrede ehl-i ‘irfān içün Ḥadā’iḳ-ı Īmān  nām kitābı yazmışlar. Sekiz 

1 ḳılmışlar: ḳılup A
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yüz ḳırḳ sekizinde diyārına müteveccih olup ḫamsīn senesinde Beġavī ’nüñ 

Meṣābīḥ ’ine ḥażret-i risālet ṣalla’lāhu ‘aleyhi ve sellem vāḳı‘alarında işāret it-

megin şerḥ yazmışlar ve yine sene-i meẕkūrede Şerḥ-i Miftāḥ ’a ḥāşiye yazup 

ve Ḥāşiye-i Meṭāli‘ ’i daḫı taḥşiye itmişler ve Faḫrü’l-İslām Pezdevī ’nüñ uṣūle 

yazduḳları kitābuñ [T 81a] ba‘żı mevāżi‘ın şerḥ itmişler. Elli altıncı sene-

sinde Keşşāf ’a şerḥ yazup sene-i meẕkūrede lisān-ı Fürs üzre Envār-ı Aḥdāḳ  
nām kitābı yazmışlar ve Ḥadā’iḳü’l-īmān  ve Tuḥfetü’s-selāṭīn  nām kitābları 

daḫı sene-i meẕkūrede dimişler. Vüzerāya naṣīḥati ḥāvī Maḥmūd Paşa  nā-

mına sekiz yüz altmış birinde yine zebān-ı Fürs’de Tuḥfetü’l-Maḥmūdiyye ’yi 

yazmışlar. Ba‘dehu niyyetleri ve ‘azīmetleri buña muḳarrer olmış ki te’lī-

finden ferāġat ideler. Bu tārīḫde sinleri elli sekize yetmiş imiş. Mevlānā-

nuñ meẕkūr olandan ġayrı mü’ellefātı olup cümleden biri lisān-ı Fürs üzre 

Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e laṭīf tefsīr taḥrīr itmişler [A 67a] ve yine Şerḥ-i Şemsiyye ’ye 

zebān-ı Fürs üzre şerḥ yazmışlar ve Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ve Şerḥ-i ‘Aḳā’id ’e daḫı 

ḥāşiyeleri var imiş. Mevlānā cümle-i ‘ulūm-ı edebiyyeyi Celālü’d-dīn Yū-

suf el-Evbehī ’den aḫẕ idüp taḥṣīl itmişler. İmām Ebū Ḥanīfe  meẕhebine 

müte‘alliḳ mesā’ili İmām Faṣīḥü’d-dīn Muḥammed bin Muḥammed ’den 

ḳırā’at itmişler. Ba‘dehu bilād-ı Rūm’a gelüp Ḳonya ’da müderris olmışlar. 

Ba‘dehu mevlānāya ṣamem ‘ārıż olup İstanbul ’a gelüp Maḥmūd Paşa ’ya bu-

luşup pādşāha fażlın ‘arż idüp terbiye eyleyüp seksen aḳçe teḳā‘üd ḥükmiyle 

vaẓīfe alıvirmiş. Meẕkūruñ ṣūfiyye ṭarīḳına daḫı duḫūli olup meşāyiḫden 

Zeynü’d-dīn el-Ḥāfī  ḥażretlerinüñ ba‘żı ḫulefāsından tekmīl-i ṭarīḳat idüp 

‘ilm ü ‘amel ve ẓāhir ü bāṭın riyāsetin cem‘ eylemişler. Meẕkūr, nefsinde 

ṣāḥib-i ‘iz ü vaḳār ve perhīzkār kimesne olup başlarına ṣūfiyye tācın ge-

yüp arḳalarına ḳabā-yı ‘abā geyerler imiş. Bir gün Maḥmūd Paşa  meclisine 

ziyāret ḥükmiyle gelüp ittifāḳ mevālīden Ḥasan Çelebi  daḫı anda bulınur. 

Eẟnā-yı kelāmda Ḥasan Çelebi , Muṣannifek  ve muṣannefātın ẕikr eyler. 

[T 81b] Maḥmūd Paşa ’ya dirler ki: “Anuñ ekẟer-i kelimātına red yazmı-

şumdur. Ġalebüm muḳarrerdür. Yine anuñ ‘ā’idesi bizden ziyāde.” diyicek 

Maḥmūd Paşa  dönüp “Muṣannifek  ḥażretlerin bilür misiz?” dirler. “Bilme-

zem.” didüklerinde “Bunlardur.” diyü işāret iderler. Pes Ḥasan Çelebi ’ye 

tamām ḫaclet ‘ārıż olur. Maḥmūd Paşa , Ḥasan Çelebi ’nüñ ḥāline muta-

faṭṭın olup buyururlar ki: “Bī-ḥużūr olmañ. Ṣammı şu mertebededür ki aṣlā 
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nesne istimā‘ına mālik degüldür.” Mevlānānuñ kitābetde nihāyet mertebe 

sür‘ati olup bu ḳadar işġāl ile yine mü’ellefātından yevmiyye bir cüz’ kitābet 

iderler imiş. Her gün yine ṭalebeye ders dimekden ḫālī olmayup mevāżi‘-i 

müşkile vāḳi‘ olduḳda taḥrīr idüp ḥallinde tafṣīl iderler imiş ki ṭalebeye 

iẕ‘ān āsān ola.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Sirācü’d-
dīn ‘Ömer-i Ḥalebī 

Mevlānānuñ nisbet-i ṭīniyyesi Ḥaleb ’e olup Timur  Ḫān gelüp vilā-

yet-i Ḥaleb ’i talan itdükde mevlānāyı Māverā’ü’n-nehr ’e alup gitmiş. Anda 

varduḳda vilāyet-i meẕkūre ‘ulemāsından taḥṣīl-i bī-pāyān [A 67b] idüp 

Sulṭān Murād Ḫān  devri olup Rūm’a geldükde mevlānāya sulṭān-ı zemān 

iḥsān-ı firāvān idüp Sulṭān Meḥemmed ’e mu‘allim naṣb itmişler. Ba‘dehu 

medīne-i Edrine ’de Sirāciyye Medresesi ’n virüp el’ān medrese-i meẕkūre 

meẕkūr müderrise intisāb ile meşhūrdur. Meẕkūr, fāżıl u kāmil kimesne 

olup Muṭavassıṭ ’a laṭīf ḥāşiye taḥrīr idüp el’ān beyne’ṭ-ṭalebe mu‘teberdür 

ve Seyyid ’üñ Ḥāşiye-i Tevāli‘ ’ine daḫı ḥāşiye taḥrīr idüp medrese-i meẕkūre-

de müderris iken Meḥemmed Ḫān ’uñ devleti evā’ilinde fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Dervīş 
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin Ḫıżır Şāh  {Mevlānā Dervīş 
Meḥemmed Efendi }

Mevlānā-yı meẕkūr Burusa ’da Sulṭāniyye  müderrisi iken muṣannif-i 

risālenüñ [T 82a] babaları meẕkūr medresede1 mevlānānuñ dānişmendi 

olup kemāl-i fażlın ve nihāyet-i zühd ü taḳvāsın ve aḫlāḳ-ı ḥamīde ile 

ittiṣāfın naḳl iderler imiş. İsmi müsemmāya muṭābıḳ, evżā‘ı dervīşāna 

muvāfıḳ mübārek başlarına şemle ve arḳalarına dā’imā ḳabā-yı ‘abā geyüp 

medreselerine ve evlerine māşiyen varup gelüp merkebe süvār olmadan 

belki cümle-i i‘tibārdan geçüp ancaḳ tekmīl-i nefs üzre imişler. Muṣan-

nifüñ vālidlerinden menḳūldür ki Sulṭān Meḥemmed Ḫān , Uzun Ḥasan  

muḥārebesinden ‘avdet idüp sa‘ādet ü iḳbāl ve rif‘at ü iclāl ile dārü’s-sa‘ā-

de-i medīne-i Burusa ’ya ta‘yīn geldüklerinde mevlānā merkebçügine bi-

nüp şāh-rāh-ı a‘ẓam -ki pādşāh mürūr itse gerekdür- bir gūşesinde ṭurup 

1 meẕkūr medresede: medrese-i meẕkūrede A
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sā’ir müslimīn ile pādşāh-ı rūy-ı zemīni selāmlayup dönüp gitdüklerinde 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ḥażretleri -ki dā’im mübārek tekellümleri cehr 

üzre imiş- Maḥmūd Paşa ’ya ḫiṭāb-ı müsteṭāb idüp “Şol bizi fülān mevżi‘de 

selāmlayan Monlā Dervīş Meḥemmed  degül midür?” dirler. “Belī pādşā-

hum.” diyicek “Var imdi sür‘atle mevlānānuñ ‘aḳabından iriş. Luṭfla bi-

züm cānibimüzden ḥālin ṣorup iltimās eyle ki bizi ḫayr du‘ādan unut-

masunlar.” Ve yine menḳūldür ki mevlānā-yı meẕkūr müstecābü’d-da‘ve 

olmaġla meşhūr olup ve ‘ādet-i mu‘tādesi bu imiş ki mübārek başların 

yılda bir kerre [A 68a] tırāş iderler imiş ve tırāş içün yevm-i ‘āşūrāyı ta‘yīn 

eylemişler imiş. Niçe sāl bu minvāl üzre ‘amel idüp taḥalluḳda ‘ādet-i 

mu‘tāddan taḫallüf itmemişler ve tırāş güni ‘avām izdiḥām idüp ṣaçın 

yire düşürmeyüp alup ṣaçı ṣaġışı ḫasteler devā olurmış. Ekẟer-i evḳāt 

serīrine cülūs idüp mübārek saçıñuzdan birḳaç ḳıl virüñ1 diyü tażarru‘ 

[T 82b] idenlere bī-tevaḳḳuf ḳoparup virürler imiş. Mevlānānuñ cümle-i 

kerāmātındandur ki medresede bir kimesnenüñ kitābı żāyi‘ olur. Mev-

lānā buyururlar ki medresede ne ḳadar ṭalebe var ise cem‘ olup ḥużūrına 

geleler. Geldüklerinde bunlara ez-pā tā-be-ser bir bir naẓar idüp birisine 

kitābı getür dirler. Ol kimesne inkār eyler. Ṭalebeden ḥāżirūn ol şaḫṣuñ 

eylügin bilüp ṣalāḥ-ı ḥāline i‘timāden vāḳi‘ olan isnādı istib‘ād iderler. Bu 

ḥālde mevlānā ba‘żılara emr eyler ki varuñ ḥücresin yoḳlañ. Varup arayup 

bulup getürürler. Pes ol şaḫṣa yine luṭfla ḫiṭāb idüp “Bir ḳażiyyedür ġaf-

let ile vāḳi‘ olmış, tevbe eyle bir daḫı itmeyesin.” diyü buyurur. Ol şaḫṣ 

hezār ḫaclet ve şermsārī ile itdügine nādim olup tevbe eyler. Mevlānānuñ 

lisānlarında nev‘an lüknet ve tekellümlerinde ẟıḳlet olup meḫāric-i ḥurūfı 

edāda ‘usretleri olmaġın aṣlā imāmet itmeyüp şān-ı Ḳur’ān’ı fevḳa’l-ḥad 

ṣıyānet üzre imişler. Bir gün saṭḥ-ı bāma çıḳup inmek üzre iken düşüp 

fevt olmışlar. 

Ḳıṭ‘a: ‘Irżuñı ṣaḳla ādem iseñ eger

İtme rüsvāy-i ‘āmm kendözüñi

Alnı açıḳ gezer iken şāhum

Ki ṣaḳın itme müttehem özüñi

1 virüñ: -A
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā İyās  
{Mevlānā İyās }

Mevlānā-yı meẕkūr mevālīden Ayaẟuluġī ḫıdmetine yetişüp Ḫˇāce-zāde  

ile şirketen ḳırā’at itmişler. Ba‘dehu Sulṭāniyye  müderrisi Ḫıżır Beg ’den tek-

mīl-i fünūn eyleyüp bu eẟnāda ceẕbe-i İlāhiyye yetişüp terk-i ḳażā vü tedrīs 

idüp meşāyiḫden Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf-i Ḳudsī  ḫulefāsından Şeyḫ Tācü’d-dīn  

ḫıdmetine yetişüp ṭarīḳın ‘alā-vechi’l-kemāl bunlardan tekmīl idüp irşāda 

mücāz olmışlar. Andan ḫalḳdan ‘uzlet-i küllī eyleyüp Burusa ’da [A 68b] 
sākin olup Allāh’uñ raḥmetine vāṣıl olınca bāḳī ‘ömrüni ‘ilme [T 83a] ve 

‘ibādāta ṣarf eylemiş. Meẕkūr, aġleb-i evḳāt ve ekẟer-i sā‘āt kütüb taṣḥīḥine 

meşġūl olup ḥattā taṣḥīḥde ihtimām-ı tām iderler imiş. Müṭāla‘a itdügi 

kütübüñ eṭrāfın laṭīf ü müfīd ḥavāşī ile taḥşiye idüp barmaḳ baṣacaḳ yir 

ḳomazlar imiş. iḳātden menḳūldür ki meşāyīḫden biri kendü şeyḫiyle Ḥi-

cāz ’a sefer iderler. ‘Arafāt ’a varduḳlarında şeyḫ yanınca giden refīḳine eydür 

ki: “Ḳuṭbü’z-zemān olan ‘Arafāt ’da elbette imāmuñ ṣaġına ṭura gelmişdür. 

Naẓar ile ḳuṭb kimdür ma‘lūm idinesin. Naẓar itdüm. Gördüm ki Buru-

salu Mevlānā İyās ’dur. Ol senede ḫod Mevlānā İyās  ḥażretlerin Burusa ’da 

alıḳomış idük. Pes dönüp şeyḫe ḫaber virdüm. Şeyḫüm daḫı beni taṣdīḳ 

eyledi. Vaḳṭā kim umūr-ı ḥaccı tamām idüp ḥacdan dönüp Burusa ’ya gel-

dük, Burusa ḫalḳı bizi istiḳbāl eyledi. Eẟnā-yı maḳālda bunlardan biri su’āl 

idüp ‘Arafāt ’da ḳutb-ı ‘ālem kimdür gördüñüz mi didi. Ben daḫı cevāb vi-

rüp el’ān sizüñ şehriñüzde sākin Mevlānā İyā s’dur didüm. Ol gice bir vechle 

marīż oldum ki mevte ḳarīb oldum. Şöyle ki güçle ḫalāṣ oldum. Yarındası 

olduḳda şeyḫle Mevlānā İyās  ziyāretine varduḳda baña ġażab ile naẓar idüp 

bu kimdür didi. Şeyḫüm daḫı cevāb virince buyurdılar ki bu benüm sırru-

mı şāyi‘ itdi. Bu gice Allāhu Te‘ālā’ya tażarru‘ itdüm ki bunuñ rūḥın ḳabż 

eyleye. Ḥażret-i Muḥammed ’üñ ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem rūḥ-ı şerīfleri 

şefī‘ oldı. Bildüm ki evlādındandur. Andan ṣoñra naṣīḥat idüp ifşā-yı sır 

ḫaṭar-ı ‘aẓīmdür. Min-ba‘d bu maḳūle vaż‘ eyleme. Perhīz eyle didiler.” 

Ḳıṭ‘a: Dir iseñ kim serüñ selāmet ola

İtme sırruñ kimesneye iẓhār

Yum ṣadef gibi aġzuñı gūş ol

Żāyi‘ olmaya tā dürr-i şehvār 
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[T 83b] Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır  eş-Şehīr bi-Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn  { Ḫˇāce Ḫayrü’d-
dīn}

Meẕkūr, Sulṭān Meḥemmed ’e mu‘allim olup cümle-i ‘ulūmı ‘aṣrı 

‘ulemāsından Celālü’d-dīn-zāde Ḫıżır Beg ’den aḫẕ eyleyüp müddet-i keẟīre 

ḫıdmetlerinde olmışlar. Ba‘dehu ba‘żı medārise müderris olup [A 69a] yine 

tekrār mu‘allim-i sulṭān-ı kāmkār olur. Fevḳa’l-ḥad mütemevvil ü māldār 

olmaġın İstanbul ’da cāmi‘ ve medrese binā itmişler. Mevlānā; fāżıl, muta-

faṭṭın, muṣāḥabeti leẕīẕ, ‘ilmden müteleẕẕiẕ, ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, ḥalīmü’n-nefs ki-

mesne olup Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’uñ evāḫir-i salṭanatında fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥamīdü’d-
dīn İbn Efḍalü’d-dīn el-Ḥüseynī  {Efḍal-zāde Efendi} {Efḍal-zāde }

Fāżıl-ı meẕkūr “Efḍal-zāde ” dimekle meşhūrdur. Nefsinde mütedey-

yin ve perhīzkār, şedā’id-i rūzgāra ṣayyād kimesne olup evvelā vālidinden 

taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp ba‘de müddetin Mevlānā Yegān  ḫıdmetine vāṣıl olup 

bunlardan tekmīl-i ‘ilm ü ‘irfān itmişler. Ba‘dehu istiḥḳāḳla Burusa ’da 

Sulṭān Murād Medresesi ’ne müderris olup Sulṭān Meḥemmed ’üñ evā’il-i 

salṭanatında medreseden ma‘zūl olup İstanbul ’a gelmişler. İttifāḳ sulṭān-ı 

kāmrān Meḥemmed Ḫān  ba‘żı aḥyānda ġılmān ile şehri seyrān itmek ‘ādet-

leri imiş. Bir gün bir maḥalleden güẕerān üzre iken Efḍal-zāde ’ye rāst ge-

lür. Mevlānāya bir cānibe ṣapmaġa mecāl olmayup atından inüp edāyla 

ṭurup pādşāhı selāmlar. Pes pādşāh at başın çeküp “Siz Efḍal-zāde  degül 

misiz?” dirler. “Belī pādşāhum.” diyü cevāb viricek “Yarın dīvāna gelesiz.” 

diyü tenbīh idüp geçüp giderler. Yarındası Efḍal-zāde  pādşāhuñ emri üzre 

dīvāna varur. Girüp vüzerāya selām virüp geçüp otururlar. Vüzerā pādşāha 

giricek “Efḍal-zāde  dīvāna gelse gerek idi. Geldi mi?” dir. “Geldi pādşā-

hum.” didüklerinde “Burusa ’da babam Murād Ḫān Medresesi ’n [T 84a] 
elli aḳçe ile virdüm ve kifāyet miḳdārı maṭbaḫdan ġalle virilsün.” diyü fer-

mān iderler. Pes vüzerā mevlānāya pādşāhuñ iḥsānın taḳrīr iderler. Mevlānā 

daḫı nitekim ‘ādetdür, pādşāhum mübārek ellerin öpmege geldüklerinde 

buyurmışlar ki “Ben senden ġāfil degülüm. Hemān şuġl üzre olmaḳ gerek-

sin.” diyü te’kīd ile tenbīh iderler. Mevlānāya pādşāhun ‘alā-vechi’d-diḳḳa 
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tenbīhinden mevlānāya1 bir ġayret gelür ki keẟret-i iştiġālden ṣaçı saḳalı 

dökilüp ḥattā ba‘żı a‘dā meẕkūruñ [A 69b] bu ḥālin görüp maraż-ı hā’il 

isnād iderler. Müddet-i iştiġālde Ekmelü’d-dīn  Hidāye ’ye itdügi i‘tirāżātuñ 

cümlesine laṭīf ü vecīh Ecvibe  taḥrīr iderler. Ba‘dehu emāniyye ’den birisin 

iḥsān iderler. Andan ġazāya müteveccih olurlar. Pes İstanbul ’da ‘aẓīm ṭā‘ūn 

olup külliyyen mevālī eṭrāfa çıḳup mevlānā daḫı evlādıyla ḳaraya çıḳup yine 

pādşāhuñ vaṣiyyeti ḫāṭırından çıḳmayup eyyām-ı mu‘tādede derse müdāve-

met idüp bir gün terk vāḳi‘ olmamış. Sulṭān-ı kāmrān ġanā’im-i bī-pāyān ile 

seferden ‘avdet itdüklerinde Efḍal-zāde ’den menḳūldür ki istiḳbāl eyledük. 

Beni gördükde yanlarına da‘vet idüp buyurdılar ki benüm vaṣiyyetüm ri‘ā-

yet idüp dersüñ fevt itmeyüp sen saña lāzım olanı itmişsin. İnşā’a’llāh bize 

lāzım olanda daḫı ḳuṣūr olınmaya diyü2 buyurup getürdükleri ġanā’imden 

‘ulemāya birer esīr ve baña ikisini gönderdi. Andan ṣoñra İstanbul  ḳażāsın 

virdi. Mevlānā bir niçe müddet ḳāżī olup müftī iken Sulṭān Bāyezīd Ḫān  

devrinde ṭoḳuz yüz sekizinde fevt olmışlar. Mevlānānuñ umūr-ı ḳażāda sīret-i 

ḥasenesi ḫāric ‘ani’l-vaṣf olup mālik-i ṭab‘-ı selīm ve vaḳūr u ḥalīm, ḳuvvet-i 

ġażabiyyeyi sākin ḳılmış kimesne olup aṣlā ġażabdan nesne ḳalmamış idi. 

Mervīdür ki bir gün meclis-i ḳażāda ḳażāya [T 84b] istimā‘ iderlerdi. İttifāḳ 

bir ‘avret ile bir şaḫṣ ḫuṣūmet ider. Ḥaḳ recül cānibine olmaġın ḳāżī ol cānibe 

ḥükm eyler. ‘Avret yüzsüzlük idüp ba‘żı zebān-dırāzī ider. Mevlānā ṣabr idüp 

aṣlā ġażabından nāşī kelimāt itmeyüp bi’l-āḫire eydürler ki: “Be hey ‘avret! 

Ya’nī şöyle midür sen zebān-dırāzī itmekle beni daḫı kendüñe tābi‘ ḳılup nā-

ma‘ḳūl söyledesin. Ol mutaṣavver degüldür. Benden ṣādır olmaz.” dimişler. 

Cāmi‘ü’l-menāḳıb üstādları Mevlānā Muḥyi’d-dīn el-Fenārī ’den naḳl iderler 

ki bir niçe müddet mevlānādan ḳırā’at itdüm. Eger ‘ulūm-ı şer‘iyye ve eger 

‘aḳliyyeye müte‘alliḳ mesā’il olmazdı ki ḫāṭır-nişānları olmaya. Ḳuvvet-i ḥā-

fıẓa kemālde olmaġın cümleyi ḥıfẓ eylemişler idi. Kütüb-i ‘ulūm-ı mühimme 

vü mütedāvile cümleten żāyi‘ olsa ḫāṭır-ı veḳḳād [A 70a] ve ẕihn-i naḳḳād-

larından yazılmaḳ cā’iz idi ve mümkin idi. Ḥāl-i iştiġālde İsfahānī ’nüñ Şerḥ-i 
Ṭevāli‘ ’ine ḥāşiye-i merġūbe taḥrīr itmişler. El’ān maḳbūl u mütedāvildür. 

Keẕālik Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i Muḫtaṣar ’a yazduġı ḥāşiyeye ḥāşiye yazmışlar. 

Ol daḫı maḳbūl u merġūbdur. 

1 Kelime A ve T’de bulunmakla beraber cümlede gereksizdir.

2 diyü: diyüp T
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Beyt: ‘Ulemā efḍali ḥaḳḳā bu ki Efḍal-zāde 

Ḥiddet ü ḫışm ü ġażabdan idi ḳalbi sāde

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Sinānü’d-
dīn bin Ḫıżır Beg  İbn Celālü’d-dīn {Sinān Paşa }

Fāżıl-ı meẕkūr ‘aṣrında efḍal-i fużalādan olup ‘ulūm-ı ‘aḳliyyeye vü 

naḳliyyeye kemāl-i ıṭṭılā‘ı ve ḥüsn-i tetebbu‘ı olduġından ġayrı ẕekāvet ü 

feṭānet fevḳa’t-ta‘bīr olup ẕihninüñ hiddetinden ve ṭab‘ınuñ ḳuvvetinden 

ṭab‘-ı şerīflerine şükūk u şübehāt aġleb-i evḳāt istīlā üzre imiş. Bu sebeb-

den taḥḳīḳe çendān mültefit degüller imiş. Vālidleri bu ḥāllerine mün-

fa‘il olup vaḳthā melāmet iderler imiş. Bir gün vālidiyle bir ṭabaḳ içinde 

yaḥnī yirler imiş. Eẟnā-yı kelāmda mevlānānuñ şükūk u şübehāt üzre ol-

masına [T 85a] müte‘alliḳ kelimāt olınur. Vālidi ta‘rīżan dimiş ki: “Ġa-

lebe-i şükūkdan bir mertebeye varmışsın ki yanuñda cā’izdür ki şu ṭa‘ām 

yidügimüz ṭabaḳ baḳırdan olduġına şübhe idesin.” Vālidleri böyle didükde 

“Niçün cā’iz olmaya? Ḥavās içün ḫod ġalat-ı muḳarrer.” dimişler. Vālidleri 

bu sözden kemāl-i derece bī-ḥużūr olup ṭabaḳla başlarına urmışlar. Vālid-

leri fevt olduḳda yigirmi yaşa ḳarīb imişler. Pes Sulṭān Meḥemmed Ḫān  

Edrine ’de medrese virüp ṣoñra dārü’l-ḥadīẟi virmişler. Ba‘dehu nefslerine 

mu‘allim idüp muṣāḥabetlerinden ḥaẓ itmegin bir ān müfāraḳat itmeyüp 

leyl ü nehār hemvār muṣāḥabetde imişler. Mevālī-i ‘Acem’den ‘Alī el-Ḳuşcı  

diyār-ı Rūm’a geldükde Sulṭān Meḥemmed Ḫān  Sinān Paşa ’ya ‘Alī Ḳuş-

cu ’dan ‘ulūm-ı riyāżiyye taḥṣīli içün terġīb itmişler. Pes Sinān Paşa  Mollā 

Luṭfī ’yi gönderüp, Monlā Luṭfī  varup oḳıyup gelüp Sinān Paşa ’ya ta‘līm 

ider imiş. Bu ṭarīḳla Sinān Paşa  ‘ulūm-ı riyāżiyyātı tekmīl eyler. Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  emr-i vācibü’l-‘iẕ‘ānlarıyla Ḳāḍī-zāde-i Rūmī Ḥāşiyesi ’ne 

ḥāşiye taḥrīr iderler. Ba‘dehu Sulṭān Meḥemmed Ḫān  Sinān Paşa ’yı vezīr 

idinüp muṣāḥabet-i feraḥ-fezāsıyla ve kelimāt-ı [A 70b] tarḥ-nidāsıyla pā-

dşāh ḥażretlerin şöyle ceẕb ider ki pādşāhuñ bir ān müfāraḳata mecālleri 

olmayup muṣāḥabetlerine ālüfte vü firīfte olurlar. Bu eẟnāda pādşāh ḥaż-

retleri ḥāfıẓ-ı kütüb olmaġa ehl-i ‘ilmden kimesne murād idinürler. Sinān 

Paşa  Monlā Lutfī ’yi terbiye iderler. Ẕikr olınan ḫıdmete liyāḳatın ve cüm-

le-i fünūnda farṭ-ı mahāretin ve suḫanverlikde feṣāḥatın ve belāġatın ‘arż 

iderler. ‘Arżları maḳbūl-i cenāb-ı ḫudāvendgār-ı kāmkār olup pes Mollā 
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Luṭfī  ḥāfız-ı kütüb ta‘yīn olınup kufl-i ḫızāne-i kütüb yedine teslīm olınur. 

Mollā Luṭfī  [T 85b] bu ḫıdmet sebebi ile gözler görmedük kitāba mālik 

olup ‘ulūm-ı ‘acībe ve fünūn-ı ġarībe müṭāla‘asın idüp fevā’id-i lā-yuḥṣā 

żabṭ u ḥıfẓ eyler. Ba‘de müddetin Sinān Paşa  ile sulṭān-ı vālā mā-beyninde 

münāfareti mūcib ve nefreti mūriẟ ḳażiyye vāḳi‘ olup ‘azline ve ḥabsine 

sebeb olur. ‘Ulemā-yı ‘aṣr ve fużalā-yı dehr Sinān Paşa ’nuñ ḥabsin istimā‘ 

idüp cümleten cem‘ olup dīvāna gelüp Sinān Paşa ’nuñ bu maḳūle zecre 

istiḥḳāḳından istifsār idüp ıṭlāḳ olınmasın iltimās iderler. Olmazsa cüm-

lemüz kitāblarımuz iḥrāḳ bi’n-nār idüp vilāyetüñde ḳarār itmeyüp firār 

iderüz diyü kelimāt itdüklerinde Sinān Paşa ’yı ḥabsden çıḳarup ‘ulemāya 

teslīm ider. ‘Ulemā bir miḳdār sākin olduḳlarından ṣoñra Sivriḥiṣār  ḳażāsın 

virüp memleketden iḫrāc emr eyler. Sinān Paşa  daḫı çıḳup gidüp İzniḳ ’e 

vāṣıl olduḳda ‘aḳabından bir ṭabīb gönderüp ve bir şerbet virür ve buyurur 

ki: “Sinān’uñ ‘aḳlı ve dimāġı muḫtel olmışdur. Her gün bu şerbetden içü-

rüp ellişer degnek urasın.” Pes ṭabīb Sinān Paşa ’nuñ ardından irüp emr-i 

pādşāhī böyledür diyü her gün şerbet içürüp ellişer degnek let urur. Meẕkūr 

ḥāl, mevālīden Hüsāmü’d-dīn’üñ  ma‘lūmı olup pādşāhuñ bu vaż‘ına kemāl 

mertebe müte’ellim olup mektūb gönderür ki pādşāhum yā bu ẓulmi ol 

kişiden ref‘ eyle yā memleketden çıḳup gitmemüz muḳarrerdür. Pādşāh ol 

[A 71a] kişinüñ mektūbı muḫālefetin münāsib görmeyüp varsun ḳāżīlıġı 

Sivriḥiṣār ’da otursun diyü emr eyler. Mevlānā daḫı çār u nā-çār bi’l-ıżṭırār 

kābet-i bisyār ve nekbet-i bī-şümār ile, 

Mıṣrā‘: Cevri çün sulṭān ider aṣṣı nedür feryāddan

Neẟr: Nüktesince belāya ṣabr [T 86a] idüp varup menzilde bunuñ üzre 

çoḳ geçmeyüp Sulṭān Meḥemmed  fevt olup Bāyezīd Ḫān  pādşāh olur. 

Sinān Paşa ’nuñ ‘ilm ü fażlı ma‘lūm-ı şerīfleri olmaġın yüz aḳçe ile Edrine ’de 

Dārü’l-ḥadīẟ ’i iḥsān iderler. 

Beyt: ّ ّ اخ ا ا  
1

ّ אف  ر ا
Sinān Paşa  daḫı ḫālıḳ-ı kevn ü mekāna şükr-i bī-pāyān idüp derse meşġūl 

olur. Şerḥ-i Mevāḳıf ’uñ faṣl-ı cevāhire müte‘alliḳ mebāḥiẟine ḥāşiye yazup 

1 Elā lā-taḥzenenne aḫa’l-beliyyeti/ Feli’r-Raḥmāni elṭāfı ḫafiyyeti. “Ey belâya uğramış kişi. Hüzünlenme. 

Gözünü aç! Rahmânın gizli lütufları vardır.”
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Seyyid Şerīf  ’e i‘tirāżāt-ı keẟīre īrād iderler. Ḥattā ikişer saṭrda üçer dörder 

i‘tirāż vāḳi‘ olur. Pes Seyyid Şerīf  cümle-i ‘ulūmda ẕī-şān ve refī‘ü’l-‘unvān 

kimesnedür. Bu ḳadar es’ilenüñ aṣlı yoḳdur. Aṣḥāba intiḫāb emr iderler ve 

icāzet virürler. Göreler şol ki mücābdur, ısḳāṭ idüp ba‘żı ḳavī söz ki olur. 

Anı ibḳā ideler. El’ān mevcūd olan ol intiḫāb olınandur. Mevlānānuñ Türkī 

dilde daḫı kitābları olup birisi Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a külliyyen münācāt olup 

selīs ü rūşen ve belīġ ü müstaḥsen laṭīf kitābdur. Menāḳıb-ı Evliyā  daḫı 

yazmışlardur. Fī-nefsi’l-emr ṣūfiyye semtine raġbetleri ziyāde olup aġleb-i 

evḳāt meşāyiḫle muṣāḥabet idüp cemī‘-i umūrda ẓāhiren ve bāṭınen bun-

lardan istimdād üzre imişler. Ḫuṣūṣā Şeyḫ İbnü’l-Vefā  ḥażretlerine ‘ubū-

diyyetleri ve meveddetleri fevḳa’t-taḥrīr ve’t-ta‘bīr olup ekẟeriyyā ḫıdmet-i 

şerīflerinden ḫālī olmazlar imiş. Mervīdür ki Şeyḫ İbnü’l-Vefā  ḥażretleri 

Ḥanefiyyü’l-meẕheb iken besmelede cehr iderler imiş. Bu ḥāl ‘ulemānuñ 

ma‘lūmı olup Mevlānā Gürānī  İstanbul  mevālīsin cem‘ eylemiş ki bir cā-

mi‘de cem‘iyyet idüp [T 86b] şeyḫi da‘vet idüp bu vaż‘dan döndüreler. 

Pes ‘ulemā cümleten cem‘ olup Sinān Paşa ’ya tevaḳḳuf eylerler. Sinān Paşa  

gelüp cem‘iyyetüñ sebebin ṣorduḳda i‘lām iderler. [A 71b] Pes Sinān Paşa  

eydür: “Ol şaḫṣ ki da‘vet idersiz, geldükde meẕkūr mes’elede benüm ic-

tihādım bunuñ üzredür dirse ne cevāb virürsiz?” Mevlānā Gürānī  “Şimdi 

Şeyḫ Vefā ’da bu mertebe var mıdur ki?” didükde Sinān Paşa  buyurmışlar ki: 

“Ḥażret-i şeyḫ Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i büṭün seb‘asıyla ḳırā’ata mālikdür. Ḳavā‘id-i 

uṣūl üzre şerā’iṭ-i ictihāda ‘ālimdür.” Dönüp Mevlānā Gürānī  Sinān Paşa ’ya: 

“Sen bu mertebeye şehādet ider misün?” didükde: “Şehādet iderüm. Benüm 

ta‘rīf ü tavṣīfümden ziyāde ‘ālim-i ‘ilm-i Rabbānī bir ‘azīz ü şerīf vücūddur. 

Vaṣfında ḳāṣırum.” diyicek Mevlānā Gürānī  “Bir kimesnenüñ bunlar gibi 

şāhidi ola ve kendüleri nefsinde böyle şerīfü’l-ḥāl kimesne ola, mu‘ārażanuñ 

aṣlı yoḳdur. Buyuruñ maṣlaḥatuñuza.” diyü ‘ulemāya icāzet virür. Ḳalḳup 

giderler. Mevlānā Sinān Paşa  fażl u ẕekā ile meşhūr olduġından ġayrı seḫā 

vü ‘aṭāda bir mertebe imiş ki vāṣıf vaṣf itse ḥadd-i tekẕīb irişür ḥattā fevt 

olduḳda tesḫīn-i mā’ içün aḳçesi bulınmamış. Hicretüñ sekiz yüz ṭoḳsan 

birinde Edrine ’de fevt olmışlar. 

Ḳıṭ‘a: Ne güzel nesnedür begüm iḥsān 

Ola vāfir yanuñda māl ü menāl
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 İdesin dürlü dürlü iḥsānı

 Ola sāyeñde niçeler ḫoş-ḥāl

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ya‘ḳūb 
Paşa İbn el-Mevlā Ḫıżır Beg  bin Celālü’d-dīn {Ya‘ḳūb Paşa }

Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, aḫlāḳ-ı ḥamīde ile muttaṣıf Burusa ’da Sulṭāniyye 

Medresesi ’ne müderris olup andan emāniyye ’ye gelüp ba‘dehu Burusa ’ya 

[T 87a] ḳāżī olmışlar. Ḥīn-i iştiġālde Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ḥāşiye yazup taṣar-

rufāt-ı fā’iḳasından ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳ derc itmişler.1El’ān beyne’l-‘ulemā 

maḳbūl u mütedāvildür. Sekiz yüz ṭoḳsan birinde fevt ve vāṣıl-ı Ḥaḳḳ ol-

mışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Aḥmed 
Paşa İbn el-Mevlā Ḫıżır Beg  bin Celālü’d-dīn {Aḥmed Paşa }

Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, selīmü’ṭ-ṭab‘, ḥalīmü’n-nefs, muḥibb-i ‘ulemā vü 

fuḳarā olup ḳırḳ aḳçe ile bir müddet emāniyye ’de olup ol ḥālde sinnleri 

yigirmiden nāḳıṣ2 imiş. Ḳarındaşları Sinān Paşa  vezāretden ma‘zūl olduḳ-

da ḳarındaşı meẕkūrı daḫı ‘azl itmişler. Ba‘de müddetin ḳażā-yı [A 72a] 
Üsküb  ile medresesin virmişler. Sulṭān Bāyezīd Ḫān  pādşāh olduḳda Edri-

ne ’de Çifte  birin virüp ba‘dehu emāniyye ’ye getürmişler. Andan yüz aḳçe 

ile Burusa ’da fetvā manṣıbın virmişler ve Burusa  ḳurbında bir köy daḫı vir-

mişler imiş. Bu ḥālde iken ṭoḳuz yüz yigirmi yedisinde fevt olmışlar. Raḥ-
metu’llāhi ‘aleyh.3

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ṣalāhü’d-
dīn  {Mevlānā Ṣalāhü’d-dīn}

Fāżıl-ı meẕkūr ba‘żı medārise müderris olup bir müddet Sulṭān Bāyezīd 

Ḫān ’a mu‘allim olmışlar. Şeh-zāde ol ḥālde Şerḥ-i ‘Aḳā’id  oḳurlar imiş. Aña 

binā’en ḥāşiye yazmışlar. Ba‘dehu ḥikmete müte‘alliḳ Mevlānā-zāde ’ye 

şürū‘ itmişler. Aña daḫı ḥāşiye yazmışlar. İkisi daḫı mütedāvildür. Meẕkūr, 

nefsinde ṣalāḥ ile pīrāste ve zühd ü ‘afāfla ārāste olup Sulṭāniyye ’de müderris 

iken fevt olmışlar.

1 itmişler: eylemişler A

2 nāḳıṣ: nāḳıż T

3 Raḥmetu’llāhi ‘aleyh: -T
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-
ḳādir 

Meẕkūr, Ḥamīd  ilinden Ispārtā  nām ḳaṣabadan ẓuhūr itmişlerdür. ‘Aṣ-

rında vāḳi‘ olan ekābir-i fużalādan ‘Alī eṭ-Ṭūsī  ḫıdmetine yetişüp Ḫayālī  

ile şirketen ḳırā’at [T 87b] idüp oḳumışlar. Ba‘de müddetin menāṣıba 

istiḥḳāḳ taḥṣīl itdükden ṣoñra liyāḳatla ba‘żı menāṣıb żabṭ idüp ba‘dehu 

Sulṭān Meḥemmed ’e mu‘allim olmışlar. Sulṭān-ı kāmrānda erbāb-ı ‘irfāna 

maḥabbet cibillī olmaġın ve meẕkūr, nefsinde muṣāḥabeti laṭīf olup suḫan-

dān olup erbāb-ı beyāndan olmaġın pādşāh ḥażretine küllī taḳarrüb taḥṣīl 

ider. Bir mertebeye mü’eddī olur ki bir ān sulṭān-ı ‘ālī-şān bunlarsız olmaz 

olur. Pes Maḥmūd Paşa  bu ḥāle fevḳa’l-ḥad ḥased idüp ittifāḳ bir gün pā-

dşāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretleri mevlānāyı da‘vet iderler. Mizāclarında nev‘an 

inḥirāf u ıżṭırār olmaġın gelmekde i‘tiẕār iderler. Bu ḥāl üzre mevlānānuñ 

muṣāḥabetlerinden ba‘żısı dirler ki mizāc-ı şerīfüñüzde inḳıbāż def‘i içün 

ba‘żı yārān fülān bāġçededür. Varılsa olmaz mı? Cā’iz ki tebdīl-i hevā ile 

ḫāṭır-güşāde olayduñuz diyü ibrām idüp terġīb iderler. Bunlaruñ iḳdāmına 

ve iltimāsına binā’en ḳalḳup varmış. Rivāyet iderler ki [A 72b] meger ol 

şaḫṣ bu ḳıṣṣayı Maḥmūd Paşa  meşveretiyle idüp varup ol ḥālde ḫaber eyler. 

Paşa daḫı pādşāha mevlānā muṣāḥabetiñüze gelmege ta‘allül ider. El’ān şehr 

oġlanıyla fülān bāġçede imişler diyü ġamz eyler. Pādşāha tamām yaḳīn gel-

meyüp tekrār tecessüs itdürür. Ġaraż itdükleri gibi bulınur. Hemān ol ān 

‘azl idüp min-ba‘d yanına getürmez. Pes mevlānānuñ İstanbul ’da ṭurmaġa 

mecāli olmayup çıḳup gider. Çoḳ zemān geçmez fevt olur. 

Ḳıṭ‘a: Gitdi mevlānā egerçi āstān-ı şāhdan

Gitdi āḫir derd ile Maḥmūd’a daḫı ḳalmadı

Eyle itdüklerüñ bir bir bulursun sen daḫı

Ḳanġı ḥāsid var durur andan felek dād almadı

Ḳıṭ‘a: Pādşāh-ı cihān ile ṣoḥbet

Yoḳ durur bundan özge bir leẕẕet

Bunlaruñ [T 88a] ḫāṭırı olur nāzik

Ki ṣaḳın kiẕbe eyleme cür’et
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alī bin 
Yūsuf bin el-Mevlā Şemsü’d-dīn el-Fenārī 

Fāżıl-ı meẕkūr ‘ilme kemāl-i ḥırṣından kendü vilāyetinde tesellī ḥāṣıl it-

meyüp li-ecli’t-taḥṣīl tebdīl-i mekān idüp Buḫārā ’ya ve Semerḳand ’a çıḳup 

‘ulemāsından taḥṣīl-i küllī, şuġl-i ‘aẓīm ider. Ba‘dehu bilād-ı Rūm’a gelüp 

Monlā Gürānī  ile muṣāḥabet ider. Pes Monlā Gürānī  meẕkūruñ cümle-i 

‘ulūmda kemāl-i ḳudretin ve farṭ-ı mahāretin ma‘lūm idinüp pādşāha ‘arż 

idüp kemāl-i fażlına şehādet ider. Pādşāh ḥażretleri Burusa ’da Manastır 

Medresesi’n iḥsān ider. Ba‘dehu altmış aḳçe ile Murād Ḫān Medresesi ’n vi-

rürler. Ba‘dehu Burusa ’da ḳāżī olup andan ḳāżi’l-‘asker olurlar. Ḫaylī müd-

det ḳāżi’l-‘asker olup ‘ulemā himmet-i ‘aliyyesiyle üç şerefe ṣu‘ūd idüp ḳāżī-i 

‘askerligi zemānı beyne’l-‘ulemā tārīḫ olur. Andan ma‘zūl olup yevmiyye elli 

aḳçe vaẓīfe ve be-her sene cev bahā on biñ aḳçe ta‘yīn olınur ve iki oġlı olup 

birine elli ve birine ḳırḳ aḳçe iderler ve İnegöl  ḳażāsın daḫı virürler. Sulṭān 

Bāyezīd  pādşāh olduḳda yine Rūmili ’ne ḳāżī-i ‘asker ider. Sekiz yıl miḳdārı 

olup yine ma‘zūl olur. Yetmiş aḳçe bi-ṭarīḳi’t-teḳā‘üd ta‘yīn iderler. Dā’imā 

yine şuġl üzre olup bir gün dersi fevt itmezler imiş ve ‘ilme kemāl-i iştiġāl 

ile [A 73a] ḫˇāb itmeyüp ḫˇāb itmelü olsa kitāb ellerinde bir miḳdār dīvāra 

ṭayanup ḫˇāb iderler imiş. Firāş üzre yatmaḳ vāḳi‘ olmaz imiş. Bu miḳdār 

iştiġāl ile te’līf ü taṣnīfe mültefit olmayup ancaḳ Kāfiye ’ye şerḥ yazup ve 

‘ilm-i ḥisāba müte‘alliḳ bir risāle daḫı yazmışlar. Meẕkūr, ‘ilm-i riyāżiyyāt-

da [T 88b] ve uṣūl ü fürū‘ u ma‘ḳūlātda mahāret-i tāmmeleri ve ṣūfiyye 

ṭarīḳına daḫı duḫūli olur. Şeyḫ Ḥācī  ḫıdmetlerine yetişüp anlaruñ terbi-

yesiyle vāṣıl-ı murād olmışlar. Mevlānā-yı meẕkūr aġleb-i evḳāt ṣamt üzre 

olup lākin selāṭīn añılsa bunlara müte‘alliḳ laṭīf ü ra‘nā ḥikāyeler naḳl idüp 

naḳlinden müteleẕẕiẕ olurlar imiş. Bir gün “Selāṭīn-i rūzgārla bu miḳdār-

la muṣāḥabet itdüñüz. Bu leẕā’iẕüñ ḳanġısından ḫaẓẓıñuz olmışdur?” diyü 

su’āl itmişler. Buyurmışlar ki: “Bir gün Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ḥażretle-

riyle eyyām-i şitāda sefer itdük. Vaḳthā atdan indüklerinde bir seccāde vaż‘ 

olınup ḫaymeler dikilince üzerinde otururlardı. Ḳaçan oturmaḳ ḳaṣd itseler 

bir ḫıdmetkār ayaḳlarından çizmelerin çıḳarınca bir şaḫṣa ṭayanurlardı. Bir 

gün ṭayancak kimesne bulmayup baña ṭayandılar. Bu leẕẕet cemī‘-i ‘öm-

rümde ḫāṭırumdan gitmedi.” diyü buyururlar imiş. Bir laṭīfe-gūy kimesne 
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olup dā’imā muṭāyebāta mā’iller imiş. Mervīdür ki bir gün eyyām-ı ṣayf-

da Bāyezīd Ḫān  ḥażretleri yaylaḳ seyrin idüp mevlānā daḫı çıḳar. Bir gün 

ṣalāt-ı ‘asrı ḳılurken meger ġāyet ıssı gün imiş. Şemse naẓar idüp aṣḥāba 

ḫiṭāb idüp dimişler ki “Şems ıssıdan şöyle olmışdur ki bizceleyin ḥarekete 

mecāli yoḳ.” dirler ve bir gün yaylaḳda naẓarına laṭīf ḳar1 getirürler. Ḳara2 

naẓar idüp yārān hemān “Aḳ beñizlü, ṭabī‘ati bārid maḥbūba beñzemez 

mi?” diyü buyurmışlar. ‘Ömrlerinüñ āḫirinde yārāna “Cenāb-ı Ḥaḳḳ’dan 

cümle-i murādum ve maḳṣūd-ı fu’ādum maḥṣūldür. Üç ḥācetüm daḫı var-

dur. Evvelā kendü ḫānemde fevt olmaḳ. İkinci marażum mümted olma-

maḳ. Üçinci īmān ile ḫatm olmak. Ümīd-vārum ki Ḥażret-i Ḥaḳḳ’dan bu 

murādātum daḫı ḥāṣıl olup vāṣıl-ı [T 89a] murād olam.” diyü buyururlar. 

Mervīdür ki ḫānelerinde fevt olup ve ṣalāt-ı ẓuhra ābdest alup eẕān-ı ‘aṣrda 

fevt [A 73b] olmışlar. Üçinci murādı daḫı maḳbūl olmaḳdur. İnşā’a’llāhu 

te‘ālā. Hicretüñ ṭoḳuz yüz üçinde fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥasan 
Çelebi İbn Meḥemmed Şāh bin el-Mevlā el-Fenārī 

Fāżıl-ı meẕkūr ‘ilme ve ‘ibādāta kemāl-i şuġlle meşġūl imişler. Fāżıl-ı le-

bīb ve hasīb ü nesīb iken dā’imā ẟiyāb-ı ḥaḳīre ve ‘imāme-i ṣaġīre ile kemāl-i 

tevāżu‘ından cemī‘-i zemānda ata binmek vāḳi‘ olmamış. Edrine ’de Ḥale-

biyye Medresesi ’ne müderris olmışlar. Sulṭān Meḥemmed  zemānı Fenārī-zā-

de’nüñ ḳāżī-i ‘askerligi evānı olup bir gün ḳāżī-i ‘askere varup dimişler ki: 

“Pādşāhdan icāzet alıvir. Mıṣr ’a varup Muġni’l-lebīb  nām kitābı bilür bir ‘ālim 

var imiş. Andan oḳıyup yine gelüp gidem.” Pādşāha ‘arż itdükde buyumış-

lar ki: “Ol mürāyīnüñ dimāġı muḫtel olmışdur.” Pes Mıṣr ’a varup ol kitābı 

bi-tamāmihi oḳıyup ve İbn Ḥacer  telāmīẕinden Buḫārī  oḳıyup andan ḥac 

idüp andan yine bilād-ı Rūm’a gelüp Muġni’l-lebīb  nüsḫasın sulṭān-ı kāmrā-

na hediyye gönderür. Gördüklerinde ḫāṭır-ı şerīflerinde olan tekeddür gider. 

İzniḳ Medresesi ’n virüp andan emāniyye ’ye getürür. Müderris iken ḥücre-

sinüñ birisinde sākin olup başında şemle, arḳasında ‘abā ḳabā geyer, evḳātı 

cümle cāmi‘de edā idermiş. Ba‘de müddetin Sulṭān Meḥemmed  fevt olup 

Bāyezīd Ḫān  taḫta geçdükde vaẓīfelerin yevmiyye seksen aḳçe idüp vefātları 

1 ḳar: ḳād A

2 Ḳara: Ḳāda A
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tārīḫine deñlü mutaṣarrıf olmışlar. ‘İlme meşġūl iken Muṭavvel ’e ve Şerḥ-i 
Mevāḳıf ’a ve Telvīḥ ’e ḥavāşi taḥrīr itmişerdür. El’ān beyne’l-‘ulemā maḳbūl 

u mütedāvildür. Mevlānānuñ cümle-i vāḳı‘ātındandur ki bir gün mu‘īdīn 

da‘vet ider. Ḥücre ḳapusına geldükde riḳḳatle aġlamaḳ işidür. [T 89b] İçerü 

girdükde görür ki ancaḳ müderris daḫı kimesne yoḳ. Sebeb buña ne ola diyü 

su’āl itdükde dimişler ki “Nıṣfü’l-leylde bir ḫāṭıra oldı ki üç ay miḳdārı olmış. 

Żarar-ı dünyevīden nesne vāḳi‘ olmamış. Pes ol żarar āḫirete müterettib ola 

diyü ḫavf idüp anuñ içün aġlardum. Şimdi senden evvelce ḫaber geldi ki bir 

ġulām bir ḳatıra binüp ḫıdmete giderken düşüp saḳaṭ olmış. Pes Allāh’a şükr 

idüp ol ġulāmı āzād itdüm.” diyü buyurmışlar. [A 74a]

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Muṣliḥü’d-dīn İbn el-Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘żı medārise müderris olup 

ba‘dehu Burusa ’da müderris olup ṣoñra müftī olmışlar. ‘İlme iştiġāllerinde 

Telvīḥ ’e ḥāşiye yazup Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ḥāşiye yazup fenn-i inşāda kemāl-i 

mahāretleri olmaġın eḥibbāya gönderdükleri mürāselātı cem‘ idüp risāle 

itmişler. Meẕkūr, cemī‘-i ‘ulūm-ı edebiyyede ve şer‘iyyede ve ‘aḳliyyede mā-

hir olup ṭarīḳ-ı ṣūfiyyede daḫı ḥaẓẓ-ı ‘aẓīmleri var imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḳāsım  eş-
Şehīr bi-Ḳāḍī-zāde 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu fużalādan Ḫıżır Beg  ḫıd-

metine irişüp anlardan taḥṣīl-i küllī eyleyüp mebānī-i ‘ulūmı kemāl-i te’sīs ile 

taḥṣīl eyleyüp lā’iḳ-ı ḳażā vü tedrīs olıcaḳ ba‘żı medārise müderris olup an-

dan emāniyye ’ye gelüp andan Burusa ’ya ḳāżī olup andan ma‘zūl olup tekrār 

emāniyye ’ye ‘avdet idüp Bāyezīd Ḫān  pādşāh olduḳda meẕkūra Burusa  

ḳażāsun virüp ḳabūl itmeyicek kerhen göndermişler. Meẕkūr, cümle-i ‘ulūma 

ḳudret-i şāmilesi ve miknet-i kāmilesi olup umūr-ı ḳażāda ṣāḥib-sīret-i ḥase-

ne, istiḳāmetde şerīḥa-i mu‘ādil ‘ālim ü fāżıl olup ḳażāsı [T 90a]1 müddeti 

beyne’l-enām tārīḫ olup ḳāżī iken sekiz yüz ṭoḳsan ṭoḳuzında fevt olmışlar. 

1 T nüshasına varak numarası verilirken [90a] sahifesi art arda iki kere yazılmıştır. Bu sebeple T 

nüshasında neşirde verdiğimiz varak numarası ile yazmada bulunan numara arasında bir varaklık bir 

fark bu kısımdan sonra devamlı yer alacaktır.
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Ḳıṭ‘a: Ḳāżī oldur ola Ḫudā rāżī

Cümle-i ḥālde ‘adālet ide

İde ḫaṣmını tesviye dā’im

İkisin bir göre diyānet ide

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Muḥammed  eş-Şehīr bi-İbn Maġnisa  {Maġnisa-zāde }

Fāżıl-ı müşārün ileyh ‘aṣrında vāḳi‘ olan ‘ulemādan taḥṣīl idüp ba‘dehu 

fāżıl ‘Allāme Monlā Ḫusrev  ḫıdmetine yetişüp Ayaṣofya ’da müderris iken 

mevlānā ḫıdmet-i şerīflerinde olup ḥücresi ṭabaḳa-i a‘lāda olup ez-şām 

tā-seḥer çerāġı yanarmış. Sulṭān Meḥemmed  dā’imā dārü’s-sa‘ādelerinde 

görüp ṣorarlarmış. Pes Monlā Ḫusrev  bir gün mużāflarından ol ḥücrenüñ 

ṣāḥibin ṣorar. Maġnisa-zāde  diyü ḫaber virürler. Ma‘lūmları olduḳda yine 

münāsebetle pādşāha i‘lām iderler. Ba‘de müddetin Maḥmūd Paşa Medre-

sesi  binā olınduḳda [A 74b] medrese tamām olup pādşāhum kime iḥsān 

ider diyü ‘arż itdüklerinde Monlā Ḫusrev  dānişmendlerinden olup ṣabāḥa 

çerāġın çıkaran Maġnisa-zāde ’ye virdüm diyü buyurur. Maġnisa-zāde  daḫı 

laṭīf cem‘iyyet tedārük eyleyüp evvel dersine üstād-ı ṣāḥib-sedādı Monlā 

Ḫusrev  ve Ḫaṭīb-zāde  ve ‘ulemādan cemm-i ġafīr ḥāżirūn olurlar. Ba‘de 

tamāmi’d-ders Monlā Ḫusrev  buyururlar ki: “Vilāyet-i Rūm’da iki ders gör-

düm. Birisi Meḥemmed Şāh Fenārī ’nüñ evvel dersi ve birisi daḫı el’ān ḥāżır 

olduġumuz.” Andan emāniyye ’ye gelüp ba‘dehu İstanbul ’a ḳāżī olmışlar. 

Andan ḳāżi’l-‘asker olmışlar. Pes bu eẟnāda ittifāḳ sulṭān-ı ṣāḥib-‘adl u dād 

Rūmili ’ne cihād niyyetine ‘azīmet iderler. Nitekim ‘ādetdür, cümle-i mevālī 

ve ehli ile pādşāh ḥażretlerin du‘ā vü ẟenā ile gönderdi. Çıḳduḳda sulṭān-ı 

kāmrān ile Maġnisa-zāde  hem-‘inān olurlar. Muṣāḥabet iderken bir ‘Ara-

bī beyt [T 90b] teẕekkür olınur. Ma‘nāsın ṣorarlar. Maġnisa-zāde  menzile 

varduḳda mülāḥaẓa idüp cevāb virem dirler. Böyle diyicek pādşāh ḥażret-

leri “Bir beyte daḫı ne tefekkür gerek?” diyü vüzerāya Sirācü’d-dīn  da‘vet 

olınmasın emr ider ki ol ḥālde nişāncı paşa imişler. Ḥāżır olduḳda pādşāh 

ol beyti Sirācü’d-dīn ’e daḫı su’āl eyler. Pes Sirācü’d-dīn  bilā-tevaḳḳuf laṭīf ü 

rūşen ‘ibāretle ma‘nāsın taḳrīr ider ve ḳanġı şā’irüñdür ve baḥri ne baḥrdür 

ve ne maḳūle ḳaṣīdedendür diyü beytüñ siyāḳın ve sibāḳın cümleten beyān 
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eyler. Sulṭān Meḥemmed Ḫān  dönüp İbn Maġnisa ’ya işte ‘ālim ü fāżıl olı-

caḳ nāmında olan böyle müstaḥżır ve her mes’elede ḥāżır gerek. Ḫuṣūṣā 

mevleviyyet mertebesinde olan ‘ulemā cümleyi cāmi‘ ve göstörüri fünūnı 

mütetebbi‘ olmayup müşkilāt ḥallinde kāfī ve şāfī olmayıcaḳ ḳurı mevle-

viyyetle iştihārı neyi1 müfīd olur. Böyle buyurduḳlarından Maġnīsā-zāde ’ye 

emāniyye ’den birisin virüp şuġl emr iderler. Bunuñ üzre müddet-i keẟīre 

mürūr idüp bu mā-beynde Maġnisa-zāde  ġayret ile cümle-i fünūnı teteb-

bu‘ iderler. Pes yine medreseden vezāret virürler. Ba‘de zemānin vezāretden 

[A 75a] ma‘zūl olup yevmiyye iki yüz aḳçe ta‘yīn iderler. Sulṭān Bāyezīd 

Ḫān  taḫta geçdüklerinde yine ḳāżī-i ‘askerlik virilüp ḳāżī-i ‘asker iken fevt 

olurlar. Meẕkūruñ meyli dā’imā riyāsete ve dünyevī devlete olmaġın te’līf ü 

taṣnīf semtine mültefit olmamışlar. 

Ḳıṭ‘a: Devlet-i dünyā ‘aceb ḥālet durur

Āḫiret semtini hep unutdurur

Sīm ü zer taḥṣīline terġīb ider

Āḫiret işġāli ḫāṭırdan gider

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Ḥüsāmü’d-dīn bin Ḥasan  bin Ḥāmid et-Tebrīzī eş-Şehīr bi-Ümmü 
Veled  {Ümmü Veled}

Fāżıl-ı meẕkūr “Ümmü Veled ” ile mülaḳḳab olmasına sebeb Faḫ-

rü’d-dīn-i ‘Acemī ’nüñ ümmü veledin tezevvüc itdükleri çün imiş. [T 91a] 
Meẕkūr, ba‘żı medārise müderris olup tedrīcle emāniyye ’ye gelüp mev-

lānānuñ ṣalāḥ-ı nefsi ve selāmet-i fıṭratı ve ṣafvet-i ‘aḳīdeti olmaġın Sulṭān 

Meḥemmed  ri‘āyet ider murād idinüp manṣıbın ‘azl vāḳi‘ olmamış. Meẕkū-

ruñ evlādından menḳūldür ki pādşāh-ı ‘ālī-cāh vaḳthā Sulṭān Eyyūb  ziyā-

retine giderken evimüz öñünden uġrar geçerdi. Vālid dā’imā selāmlayup 

şerbet iḥżār iderlerdi. Pes pādşāh ḥażreti neşāṭ-ı tamāmla ‘arż-ı inbisāṭ 

idüp ṣafā-yı ḫāṭırla “Va’llāhi ben bu şerbetden vāfir içeyin.” diyü buyurup 

mübārek elleriyle vālidüñ elinden ṭası alup ḥaẓẓla nūş idüp tamām ḥaẓ 

itdük diyü laṭīfe idüp devletle geçüp giderlerdi. İḥsān-ı ḥassān-ı bī-kerān 

iderlerdi. Bir gün sulṭān-ı ṣāḥib-saṭvet cihād niyyetine ‘azīmet idüp ‘ulemā 

1 neyi: neni T
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vü fużalā daḫı rikāb-i şeref-yāblarında ve ‘asākir-i nuṣret-me’āsir daḫı ḳol 

ḳol, fevc fevc tuġ-i şāhī ve sancaḳ-ı pādşāhī daḫı hezārān zīb ü zīnetle 

ser-efrāz ve mümtāz āsmān-pāye ḳılunup ‘aḳablarınca bir niçe çüft ṣūrnā 

vü ṭabl u naḳḳāre ḍarb olınup ṣīt ü ṣadāsı kim ṭās-ı felege ṭanīn ṣalmış-

dı, bu eẟnāda ‘ulemādan ba‘żısı su’āl iderler ki mü’minīn olanlara Ḳur’ān-ı 
‘Aẓīm’de: َאِب ِכ ْ َوا  ۪ ِ ُ َر  ٰ َ َل  َّ َ ي  ۪ َّ ا َאِب  ِכ ْ َوا  ۪ ِ ُ َوَر  ِ ّٰ א ِ ا  ُ ِ ٰا ا  ٓ ُ َ ٰا  َ ۪ َّ ا א  َ ُّ اَ َٓא  ﴿ 
اً﴾1 ۪ َ  ً َ َ  َّ َ  ْ َ َ  ِ ِ ٰ ْ ِم ا ْ َ ْ ۪ َوا ِ ُ ۪ َوُر ِ ُ ۪ َوُכ ِ ِٓئَכ ٰ َ ِ َو ّٰ א ِ  ْ ُ َْכ  ْ َ ۜ َو ُ ْ َ  ْ ِ َل  َ ْ ي اَ ۪ٓ َّـ  ا
buyurılup pes īmān ile emr olınmaġa  ḥikmet nedür. Sulṭān Meḥem-

med Ḫān  ḥażretleri su’āle mutafaṭṭın olduḳlarında dönüp mevlānā-yı 

[A 75b] meẕkūra luṭfla ḫiṭāb idüp buyururlar ki 2 א  כ  ّ ا א ا  ّ    ا
dimişler. Mevlānā daḫı dimiş ki: “Devletlü pādşāhum. Bize cevāb virmek 

lāzım degül. Ḫalefimüzde ṭabl cevāb viriyor. Fehm gerek dirler.” Pes pādşāh 

ḥażretleri “Niçe cevāb virür yā mevlānā!” diyü buyurıcaḳ dirler ki “Düm 

düm dir. Ya’nī3 [T 91b] īmāna getirüñ. İmānıñuz üzre dā’im oluñ. Ya’nī 

ẟābit oluñ.” Sulṭān Meḥemmed Ḫān  mevlānānuñ bu nükte-āmīz cevābı-

na hezārān istiḥsān idüp iḥsān-ı firāvān iderler. Mevlānāya bu ḳadar fażlla 

öñünce delīl olmasa medresesine varımaz imiş. Vaḳthā medresesin yañılup 

ġayrı ders-ḫāneye girermiş. Bir gün Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’uñ mübārek 

ellerin taḳbīl içün varırlar. Ḥīn-i taḳbīlde mübārek ellerin döndürüp aya-

ların ṭutarlar. “Neye işāret itdüm bildüñ mi?” dirler. “Bildüm pādşāhum. 

Ayaṣofya Medresesi ’ne işāret eylediñüz. Zīrā Ayaṣofya  luġat-ı Yunanī’de şol 

mevżi‘üñ ismidür ki medrese vāḳi‘ olmışdur ve yine aya, rāḥenuñ ismidür 

ki el4 ayasıdur.” Pes medrese-i meẕkūreyi yanınca niçe iḥsānla virürler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Bahā’ü’d-
dīn bin Şeyḫ el-‘Ārif Luṭfu’llāh 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu Ḫˇāce-zāde ’ye yetişüp 

i‘ādesinden mülāzım olmışlar. Ba‘dehu ba‘żı medārise müderris olup tedrīc-

le emāniyye ’ye gelürler. Ba‘dehu terk-i tedrīs idüp nāsdan i‘tizāl idüp nefsi 

1 Nisa suresi 136. ayetten iktibas: Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba 

ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret 

gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.

2 “Ey Acemî! İçindeki hikmetleri açıkla!”

3 “ya‘nī” T’de mükerrer. 

4 el: -T
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manṣıbdan ma‘zūl olmazdan evvel manṣıbı nefsinden ma‘zūl idüp meşġūl-i 

bi’l-Ḥaḳḳ olup Balıkesri ’de temekkün iderler. Ba‘dehu Bāyezīd Ḫān  emr-i 

şerīflerine imtiẟālen Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd ’e müderris olurlar. Bu ḥālde 

iken sekiz yüz ṭoḳsan beşinde fevt olup vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olurlar. 

Tārīḫu li-fevtihi: ه א  אء ا  א 
1 ّ ّ  ر אر  א 

Neẟr: Mervīdür ki bir gün Edrine ’de bir mecẕūba rāst gelür. “Yā mev-

lānā! Emrüñi tedārük eyle. Vaḳt-i raḥīldür.” dirler. Evlerine geldükde me-

cẕūbuñ kelimātından mütenebbih olup vaṣiyyet eyleyüp yedinci gün āḫi-

rete intiḳāl itmişler. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Sirācü’d-
dīn  [T 92a] 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından [A 76a] ḳırā’at idüp ba‘dehu Ḫˇāce-zāde  

ḫıdmetlerine yetişüp taḥṣīl-i küllī ile tedrīs ü ḳażāya kesb-i istiḥḳāḳ itdük-

lerinde şehādetleriyle ba‘żı medārise müderris olup emāniyye ’ye meşġūl 

olurlar. Ol tārīḫde emāniyye ’nüñ biri fużalādan Kestellī ’ye virilmiş idi ki 

Mevlānā Sirācü’d-dīn  sevābıḳ-ı eyyām u ‘avāmda Mollā Kestellī ’den telem-

müẕ itmişler idi. Sirācü’d-dīn , Ṣaḥn ’a geldükde ḥālleri bu minvāl üzre idi 

ki her bār derse geldüklerinde Kestellī  ḥażretleri2 daḫı derse gelmiş olsa-

lar bir dānişmend naṣb iderdi. Kestellī  çıḳup gider olduḳda gelüp ḫaber 

iderdi. Dersi ḳoyup rikābına yapışup3 ata bindirüp gönderürdi. Mādām ki 

Kestellī  derse ḥāżır olurdı, Sirācü’d-dīn  bu minvāli ri‘āyet idüp terk itmedi. 

Meẕkūr, nefsinde cümle-i ‘ulūm ü fünūna ḳādir, ‘ulūm-ı cüz’iyyeden şi‘r ü 

inşāda ve naẓm ü neẟr ü mu‘ammāda māhir, belāġat ü feṣāḥatde bī-naẓīr 

ve inşā-yı mekātibde ve kitābet-i aḥkām ve evāmir-i sulṭānīde mānend-i 

ḫˇāce-i cihān, mālik-i memālik-i ‘irfān olmaġın Sulṭān Meḥemmed Ḫān  

dīvān-ı ‘ālīde tevḳī‘-i refī‘ ḫıdmetine naṣb itmişlerdi. ‘Unfuvān-ı şebābda ve 

‘unvān-ı cüvānīde fevt olup kemāl-i fażl u ‘irfān ile ārāste olduġı ecilden bu 

ḥālde fevti ‘ulemā vü fużalāya muṣībet-i ‘uẓmā oldı. 

1 “Asrının fâzılı Bahâüddîn’i biz kaybettik. Onun için ‘Rabbi ona merhamet etti’ tarihini söyledik.”

2 ḥażretleri: -T

3 yapışup: yetişüp A
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Beyt: Menāhī ile ālūde iken bu deyr-i fānīde

Ne müşkildür ölüm ḥaḳḳā budur devr-i cüvānīde

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Meḥemmed  eş-Şehīr bi-İbn Küpelü 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından telemmüẕ idüp feṭānet ü ẕekāvetde ve fehm 

ü firāsetde ‘adīmü’n-naẓīr olmaġın giderek fażlla iştihār bulup ba‘żı menāṣıb 

taṣarruf idüp ba‘dehu Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ḳāḍı’l-ḳuḍāt manṣıbın vir-

mişler imiş. Ḳaraman  [T 92b] vilāyetin sulṭān-ı kāmrān fetḥ itdükden ṣoñ-

ra ma‘zūl olup keẕālik Maḥmūd Paşa  daḫı ma‘zūl olurlar. Tārīḫ-i hicret se-

kiz yüz yetmiş ikisinde imiş. İki ḳız ḳarındaşı olup birisin mevālīden Sinān 

Paşa  alup Meḥemmed Çelebi  nām maḫdūmları mütevellid olup mertebe-i 

fażlla irüp Maḥmūd Paşa Medresesi ’ne müderris olur [A 76b] ve birisini 

Süleymān Çelebi bin Kemāl Paşa  alup ‘ālimü’d-dehr ve fāżılü’l-‘aṣr Kemāl-

paşa-zāde  bunlardan mütevellid olur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Meḥemmed  eş-Şehīr bi-Mevlānā Vildān  {Monlā Yegān }

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ olan aṣḥāb-ı beyāndan taḥṣīl-i fażl u ‘irfān idüp 

aḳrānından tefevvuḳ idüp naṭ‘-ı ‘ilmde ferzāne ve yārān içinde yegāne ol-

maġla “Monlā Yegān ” ile meşhūr olurlar. Evvelā Gelibolı ’ya ḳāżī olur. Vezīr 

Maḥmūd Paşa  mollānuñ berā’atin ve cümle-i fünūna ḳudretin ma‘lūm idi-

nüp pādşāha envā‘-ı terbiye ile ‘arż eyler. İstanbul ’a da‘vet iderler. Geldükde 

zemāne ḳāḍı’l-ḳuḍāt olan ehl-i fażla maraż ‘ārıż olup mevlānā-yı meẕkūrı 

ba‘żı ḳażāyā ‘arżında ḳā’im-maḳām ve nā’ib-i menāb idinür. Ba‘żı mühim-

māt içün ḥużūr-ı sulṭāna girüp ‘arż eyledükde pādşāh ḥażretleri mevlānā-

nuñ ādāb üzre kelimātın ve meṣāliḥde baṣīretin ve ẕekāvetin görüp cüm-

le-i evżā‘ u eṭvārı pesendīde ve umūrdīde olmaġın ‘ayn-ı ‘ināyetlerine ve 

luṭf-ı himmetlerine maẓhar olup Burusa ’da Murād Ḫān Medresesi ’n iḥsān 

iderler. Ba‘dehu Burusa  ḳażāsın virürler. Andan ḳāżi’l-‘asker iderler. Ba‘de 

müddetin ma‘zūl olurlar. Sulṭān Bāyezīd  taḫta cülūs buyurduḳlarında yine 

ḳāżī-i ‘asker iderler. Ḳāżī-i ‘asker iken fevt olurlar. Meẕkūr, umūr-ı ḳażāda 

ve mesned-i hükūmet ü imżāda kemāl-i istiḳāmet ve nihāyet-i diyānetle 

mevṣūf ve beyne’n-nās nihāyet-i ‘adl ile ma‘rūf olup ‘adl ü inṣāfda [T 93a]
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mū-şikāflıḳlar idüp ḳılı ḳırḳ yarar, ḥaḳḳı bāṭıldan seçer ‘ārif kimesne imiş-

ler. Mervīdür ki ḳāżī-i ‘asker iken pādşāh ḳullarından biri Edrine ’de edeb-

den ḫāric vaż‘ idüp nā’ib-i maḥkeme men‘ itmek içün ḫuddām gönderüp 

imtinā‘ itmeyicek bi-nefsihi atına binüp varduḳda nā’ibi muḥkem let ider-

ler. Nā’ib daḫı keyfiyyet-i mā-cerāyı ve itdükleri ẓulm ü nā-sezāyı pādşāha 

‘arż eyler. Pādşāh ḥażreti taḥḳīr-i şer‘-i şerīf ve ihānet-i maḥfil-i münīf it-

digi-çün bilā-tevaḳḳuf ḳatline emr iderler. [A 77a] Vüzerā şefā‘at eylerler. 

Şefā‘atleri mü’eẟẟir olmaz. Pes ġulāmuñ ḫalāṣını mevlānāya ḥavāle ider ki 

mevlānā daḫı nā’ibü’ş-şer‘ olan meclisinde ḳıyām itmekle ve mesnedin-

den ḳalḳup gitmekle rütbe-i ḳażādan düşdi. Mażrūb olduġı ḥālde meclis-i 

şer‘de degül idi ki taḫfīf-i şer‘ bulınaydı ḳatl lāzım gelmez diyü pādşāha ‘arż 

ider. Pādşāh daḫı sākit olur. Andan ol ġulām İstanbul ’a gelüp vüzerā şefā‘at 

ṭarīḳıyla ḳalḳup pādşāhuñ elin öpdürürler ve ṣuçın ‘afv içün niyāz iderler. 

Pādşāh ḥażretleri daḫı şefā‘atleriyle ḳatlinden geçer. Elin te’dīb lāzımdur 

diyü ḳalḳup kendü mübārek eliyle ol ġulāmı ḍarb-ı şedīd ile ḍarb ider. 

Ḥattā niçe müddet ṣāḥib-firāş olup mu‘ālece ile ḫalāṣ bulur. Ba‘dehu Sulṭān 

Bāyezīd Ḫān ’a vezīr olur. Mādām ki ḳayd-ı ḥayātda imiş, benüm vezāretü-

me sebeb Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’uñ te’dībi oldı diyü du‘ālar idüp zemān-ı 

vezāretinde Dāvūd Paşa  dimekle meşhūr imiş. 

Beyt: Niçe mecnūnı uṣladur ḍarbı

Ne ‘aceb nesnedür begüm te’dīb

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Aḥmed 
Paşa bin el-Mevlā Veliyyü’d-dīn el-Ḥüseynī  {Meşhūr Olan Aḥmed 
Paşa } (Aḥmed )

Müşārün ileyh ‘aṣrında vāḳi‘ olan fużalādan taḥṣīl-i fażl [T 93b] u ‘irfān 

idüp cümle-i ‘ulūm u fünūnda merātib-i fażla irüp ẕū-fünūn olup feylesūf-ı 

vaḳt olurlar. Burusa ’da Sulṭān Murād Ḫān Medresesi ’ne müderris olup an-

dan Edrine ’ye ḳāżī olup ba‘dehu ḳāżi’l-‘asker olmış. Andan Sulṭān Meḥem-

med Ḫān  nefs-i nefīslerine mu‘allim eyleyüp muṣāḥabetlerinde kemāl-i 

leẕẕet ve edālarında fevḳa’l-ḥad leṭāfet olmaġın ve pādşāh-ı ‘ālem-penāh 

ḥażretleri ‘ulemāya ḥubb-ı cibillī ile muḥib olmaġın meẕkūra meyl-i küllī 
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ile meyl1 idüp şöyle olmış ki bir ān muṣāḥabetden müfāraḳat itmezler imiş. 

Meẕkūr, nefsinde ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, laṭīfü’l-fehm, suḫan-dān, nükte-dān, şi‘rüñ 

envā‘ına ḳādir, naẓm ü neẟrde māhir, ‘aṣrında sulṭān-ı şi‘r olup feṣāḥatleri 

belāġatlarına ġālib imiş. Dā’imā ra‘nā ġazeller ve zībā ḳaṣīdeler diyüp ve 

‘Arabī ve Türkī ve Fārisī ḳaṣā’id ḳırā’at [A 77b] itdürüp kemāl-i şevḳ ü 

ẕevḳ ḥāṣıl idüp istimā‘ında semā‘ eyleyüp müteleẕẕiẕ olurlar imiş. Ḥattā 

muṣāḥabetlerinden fikāk ve laḥẓaten infikāk derūn-ı tābnāklerine elem vi-

rüp her ḥālde ittiṣāl murād idinmegin vezāret virürler. Mevlānānuñ maḥ-

būbü’l-ḳulūb-ı ser-āmed-i maḥbūba ve ra‘nā cüvāna diḳḳatla naẓarda iḫ-

tiyārı olmaduġı sebebden bunlardan pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḥażretlerinüñ 

naẓarında āyīne-i ṭab‘-ı rūşen-nihādlarına keder virür nesne ṣādır olup 

pes vezāretden ‘azl olınup müddet-i medīd maḥbūs2 ve ḫalāṣ u menāṣdan 

me’yūs olup ṣoñra Kerem Ḳaṣīdesi ’n inşād idüp ma‘ānī-i belīġa īrād eyleyüp 

dürlü dürlü tażarru‘ ile ma‘füv olmasın tevaḳḳu‘ eyler. Şehriyār-ı ẕevi’l-iḳ-

tidār ḳaṣīdeden fevḳa’t-ta‘bīr ve ḫāric ‘ani’t-taḳrīr kesb-i ḥaẓ idüp ḥabsden 

ıṭlāḳ idüp Burusa  imāretin iḥsān iderler. Meẕkūr, şerīfü’n-neseb, [T 94a] 
ḳaviyyü’l-ḥaseb, refī‘ü’l-ḳadr, ẕī-şān, ‘ulüvvü’l-himme, seḫāda vü ‘aṭāda ‘adī-

mü’n-naẓīr kimesne olup cemī‘-i ‘ömrinde tezvīc ü tezevvüc vāḳi‘ olmayup 

ancaḳ teferrüc-i dīdāra ḳāni‘ Mesīḥ-kirdār tecerrüd iḫtiyār idüp mīr-i mü-

cerredān imişler. Ba‘żılar mübtelā-yı ‘iffet3 idi diyü rivāyet iderler. Cemī‘-i 

‘ömrlerinde leẕẕet-i cimā‘ ne idügin bilmeyüp ve ol semtden ḥaẓ almayup 

cümle-i a‘mār-ı rūzgārı bu minvāl üzre güẕerān itmiş. Bir gün mevālīden 

bir ẕī-şān kimesne ile hem-‘inān olup seyr iderken eẟnā-yı kelāmda leẕẕet-i 

cimā‘ teẕekkür olınur. Anlardan cimā‘uñ leẕẕetin su’āl iderler. Anlar daḫı 

eydürler ki: “Şimdi ‘asel ki bir leẕīẕ nesnedür, leẕẕetin taḳrīr ve şānından 

ta‘bīr ile bilmek murād olınsa müyesser degüldür. Mādām ki ḳuvvet-i ẕā’iḳa 

ile ẕevḳ olınmaya, bu daḫı eyledür. ‘Men lem yeẕuḳ lem-ya‘rif ’ 4nüktesince 

ẕevḳ itmeyen bilmez ve bu ‘aselden ṭatmayan leẕẕetine daḫı irmez diyü 

cevāb virürler.” Dönüp Aḥmed Paşa  eydür: “Ben cemī‘-i ‘ömrümde leẕẕet-i 

cimā‘ ne idügin bilmezem.” dimişler. Pes ol muṣāḥabetleri laṭīfeten leẕẕetin 

1 ile meyl: -T

2 medīd maḥbūs: medīdle ḥabs T

3 ‘iffet: ‘anet T

4 “Tatmayan bilmez.”
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bilmedigüñüz ne cānib idügi ma‘lūm oldı sulṭānum dimişler. 

Ḳıṭ‘a: Şu‘arā zümresinüñ ḳıdvesi Aḥmed Paşa

Aña mekşūf idi ṣan‘at-ı şi‘r ü inşā

Niçe müddet oluban şāh-ı cihāndāra ḳarīb

Niçe dem itdi ṣafā sürdi hemīn keyfe yeşā

Şimdi gör ḫāk-i meẕelletde nedür [A 78a] aḥvāli

Devlet ol kişiye dünyāda eyü adı ḳala

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā İbrāhīm 
bin Ḫalīl  bin İbrāhīm bin Ḫalīl1 {İbrāhīm Ḫalīl }

Fāżıl-ı meẕkūruñ cedd-i a‘lāsı ki Ḫalīl’dür, Devlet-i ‘Oẟmāniyān’da ev-

velā ḳāżi’l-‘asker bunlar olmışlar. Vālidi Ḫalīl Paşa  Sulṭān Murād Ḫān ’a 

vezīr olmışdur. Sulṭān Meḥemmed Ḫān  taḫta [T 94b] cülūs buyurduḳ-

larında ḥabs idüp cemī‘-i mālın alup maḥbūs iken fevt olmışlar. Meẕkūr 

İbrāhīm Paşa  ol eẟnāda Edrine  ḳāżīsı imiş. Anı daḫı ihāneten ‘azl eyler. Pes 

der-i devletden dūr ve āstāne-i ṣa‘ādetden mehcūr olmaġla ibtihāl ü ibtiẕāl 

ile merātib-i erẕāle irüp ḥattā bir mertebeye tenezzül itmiş ki2 ‘ulemādan 

ba‘żı kimesnenüñ ṭalebesinden olmaḳ fikr itmiş. Pādşāhdan ḫavfdan ki-

mesne ḳabūl itmemiş. Ba‘dehu Burusa ’da Sulṭān Murād Ḫān ‘İmāreti ’ne 

mütevellī olup meger ol tārīḫde Kirmāstī  Burusa ’da ḥākimü’l-vaḳt imiş-

ler. Meẕkūrı teftīş idüp ‘arż eyleyüp tevliyetden ‘azl idüp envā‘-ı ḥaḳāret u 

cefā itmiş. Ba‘dehu żarūret ḥükmiyle Burusa ’da muḥtesib olup ḫıdmetkāra 

ḳādir olmayup bunca devletde ve bu deñlü sa‘ādetde iken bārgīrin kendü 

eyerler imiş. Bir gün kemāl mertebe mużṭarib olup bi’l-āḫire ayrıḳ çāre bul-

maz. Cümlesin terk idüp meşāyiḫden Ḥācī Ḫalīfe  ḫıdmetine varup fuḳarā 

silkine münselik olup ḥattā ba‘żı a‘dāsı cünūn ‘ārıż oldı diyü pādşāha i‘lām 

iderler. Bu ḥāl üzre birḳaç gün mürūr ü ‘ubūr idüp bir gün şeyḫ ḫıdmetin-

de olduġı eḥibbāsıyla ve fuḳarāsıyla Burusa  yaylaḳına çıḳarlar. Şeyḫüñ bir 

feresi var imiş. Żāyi‘ olmadan ḫavf idüp boynına ceres vaż‘ itmişler imiş. 

1 T ve A’da derkenâr: İbrāhīm Paşa.

2 Metinde: “mertebeye irmiş ki” şeklinde geçmekle beraber her iki nüsha derkenarında “tenezzül itmiş” 

şeklinde ibare bulunmaktadır. Düzeltmenin yapılacağı yer iki yazmada da işaretlenmediği için Ahmed 

Paşa 230 numaralı yazma yardımı ile düzeltme yapılmıştır. Hadâ’iku’r-reyhân’da ibare şu şekildedir: “‘azl 

idüp ḥattā bir mertebeye tenezzül itmiş ki ‘ulemādan ba‘żı kimesnenüñ ṭalebesinden olmaḳ fikr itmiş” 

bkz: Hâkî, Hadâ’ik, Ahmed Paşa 230, vr. 88b.
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Şeyḫ ba‘żı ḫuddāma emr ider ki “İbrāhīm’e tenbīh eyleñ. Bārgīrümi arayup 

bulup üstine binsün ve boynından ceresin gidermesün. Çaḳ benüm öñüme 

gelsün.” Pes fuḳarādan ba‘żılar şeyḫüñ emrin meẕkūra i‘lām iderler Ol ḥāle 

ḳā’il ve şeyḫüñ emriyle ‘āmil olup bārgīri ḫılāl-ı eşcārda bulup üstine binüp 

ḥużūr-ı şeyḫe gelür. Şeyḫ daḫı öñünde ḳālī cinsinden nesne döşeyüp gelüñ 

oturuñ diyü teklīf iderler. İbrāhīm Paşa  daḫı oturur. [T 95a] Şeyḫ eydür ki: 

“Yā İbrāhīm! Yarınki gün İstanbul ’a git. Lākin [A 78b] Sulṭān Bāyezīd ’den 

gāfil olma.” dirler. Pes şeyḫüñ elin öpüp vedā‘ ider. Rāvī, İbrāhīm Paşa ’dan 

rivāyet ider ki İstanbul ’a dāḫil olduḳda yol üzre Sulṭān Meḥemmed Ḫān  

ḥażretlerine rāst geldüm. Atdan inip yoluñ bir gūşesinde ṭurdum. Selām-

ladum. Faḳīri bilüp “Sen Ḫalīl Paşa  oġlı degül misün?” didiler. “Ne‘am 

pādşāhum.” diyicek yine buyurdılar ki “Bi-ḥamdi’llāh cünūnuñ zā’il olmış. 

Yarın dīvāna gel.” Buyurduḳları üzre dīvāna vardum. Vüzerā ḥużūr-ı sulṭā-

na girdüklerinde “Ḫalīl Paşa  oġlı geldi mi?” diyü su’āl itmiş. “Geldi.” dimiş-

ler. “Varuñ ṣoruñ. Ne maḳūle manṣıb ister.” diyü buyurmışlar. Ba‘de’s-su’āl 

Amāsiyye  ḳażāsın iltimās itmiş. Tekrār su’āl itmişler. Tekrār yine1 Amāsiyye  

ile cevāb viricek yine pādşāh ḥażretleri buyurmışlar ki “Tamām ‘ālim ol-

dum ki ḳayd-ı cünūndan ḫalāṣ bulmış. Eger daḫı a‘lā manṣıb dilese virür-

düm ve cümle-i murādına irgürürdüm. Ammā ḥālā murādın virdüm.” diyü 

buyurmışlar. Mevlānā daḫı Ḥaḳḳ’a şükr idüp manṣıba gider. Manṣıbına 

varup vāṣıl olduḳda bir gice ḫˇābda görür ki Sulṭān Bāyezīd Ḫān  fīle bi-

nüp mevlānāyı ardına alur. Yarındası Sulṭān Bāyezīd Ḫān  ḫıdmetine varup 

taḳbīl-i yed itdükde buyururlar ki: “Yā Mevlānā! Bilürüm ki sen manṣıbı 

baña mülāḳāt içün alduñ. Ḫaḳḳ Te‘ālā baña devlet virürse senüñ ḥaḳḳuñda 

ḳuṣūr itmeyem.” diyü va‘de-i kerīme buyururlar. Bunuñ üzre çoḳ geçmeyüp 

Sulṭān Bāyezīd Ḫān  pādşāh olur. Mevlānāya ehl ü ‘ıyālin İstanbul ’a intiḳāl 

emr eyler. Geldükde Ḳasṭallānī ’yi ‘azl idüp Rūmili ’ne ḳāżi’l-‘asker iderler. 

İbrāhīm Paşa  ḳāḍı’l-ḳuḍāt olıcaḳ -Mevlānā Kirmāstī  ki tevliyetinden ‘azli-

ne sebeb olup envā‘-ı cevr ü cefā itmişdi- tehniye-i manṣıb [T 95b] içün 

żarūrī gelmek lāzım olıcaḳ hezār ḫaclet ü şermsārī ve nihāyet-i şermendegī 

nigūsārī ile gelürler. Pes İbrāhīm Paşa  aṣlā mā-cerā-yı güẕeşteden işrāb itme-

yüp Kirmāstī ’ye bir vechle ri‘āyet ider ki daḫı bedter şermende olur. Ba‘dehu 

1 Tekrār yine: Yine tekrār T
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Sulṭān Bāyezīd  mevlānāyı vezīr-i a‘ẓam idinüp cümle-i umūr-ı memālik 

maḥrūsayı meẕkūra tefvīż eyler. Meẕkūruñ eger vezāretde ve eger umūr-ı 

ḳażāda ve tedrīsde sīret-i ḥasenesi ve ‘ādet-i marżiyyesi fevḳa’l-ḥad olmaġın 

ḳāżī-i ‘askerligi [A 79a] zemānı ve vezāreti evānı beyne’l-enām tārīḫ olup 

‘ulemā himmet-i ‘aliyyesi ile üç rif‘ate ‘urūc idüp ve re‘āyā vü berāyā kemāl-i 

ri‘āyet ve nihāyet-i şefḳatinden āsūde olup zemānunda pelīd-nihād ẓaleme-

nüñ köki kesilmiş ve erbāb-ı fitne vü fesāduñ oḳı atılmış yayı yaṣılmış idi. 

Saḫāvetde ḫod ‘adīli ve luṭf ü ‘aṭāda miẟli gelmeyüp İstanbul  fuḳarāsından 

altı yüz nefer kimesne her rūz gelürler, maṭbaḫından ṭa‘ām alurlar imiş. 

Vefāt itdüklerinde ḫazīnesinde ancaḳ sekiz biñ aḳçe bulınmış. 

Ḳıṭ‘a: Kişinüñ nāmını unutdurmaz

Ne güzel nesnedür begüm iḥsān

Gitdi ḫātem efendi biñ yıldur

Nāmı dillerde tāzedür el’ān

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā bin Evḥadü’d-dīn el-Yārḥiṣārī 

Meẕkūr, ẕī-ẟervet ‘ālī-himmet kimesne olup kendü ‘aṣrı ‘ulemāsından 

ḳırā’at idüp ba‘dehu Ḫˇāce-zāde  ḫıdmetine yetişüp andan ba‘żı medārise 

müderris olup andan emāniyye ’ye gelüp andan İstanbul ’a ḳāżī olur. On 

yıl miḳdārı ḳāżī olup ḳāżī iken fevt olmışlar. Mervīdür ki meẕkūra İstanbul  

ḳażāsın virdüklerinde ḳabūl itmeyüp vüzerā ibrām iderler. Mü’eẟẟir olmaz. 

Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’a ‘arż iderler. Buyururlar ki: “Ben mevlānāya kendü 

elümle kāġaẕını1 yazayın.” [T 96a] Yazarlar ki “Ben bilürin ki siz bu ḳażāya 

müsteḥaḳ ve cümleden eḥaḳ u elyaḳsız. Bunı daḫı bilürin. Eger bu ḳażāyı 

senden ġayrı kimesne virürsem ve bu mesned-i manṣıba nā-sezā kimesne 

getürürsem Ḫudā’ya ‘āṣī olmış olurın. Saña teferru‘ iderüm ki ḳabūl idesin 

ve rāh-ı ṣavāba giresin.” Pādşāhdan bu maḳūle ibrām olıcaḳ imtiẟālen ḳabūl 

itmişler. Meẕkūr, uṣūl ü fürū‘da ve eḥādīẟ ü tefāsīrde ve cümle-i ‘ulūm ü 

fünūnda fażīlet-i tāmmesine cümleten mevālī şehādet iderler imiş ve icrā-yı 

aḥkām-ı seyyidü’l-enām’da ve iḥyā-yı senen-i sünen-i resūlde hemānā sey-

f-i meslūl olmaġın ẓalemenüñ yanında aṣlā vücūdı yoġ imiş. Zemānında 

1 kāġaẕını: kāġaẕ A
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kimesnenüñ ḥadd-i şer‘den tecāvüze ḳudreti olmayup ḳāżī iken ṭoḳuz 

yüz on birinde fevt olup İstanbul ’da binā itdügi mescidi ḥareminde defn 

itmişler. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Veliyyü’d-
dīn el-Karamānī  Vālid-i Merḥūm Niẓāmī eş-Şā‘ir 

Meẕkūr, şu‘arānuñ [A 79b] şīrīn kelāmı Mevlānā Niẓāmī ’nüñ vālid-

leridür. Kendü bilādında taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘ārif eyleyüp ‘ulūm-ı nāfi‘adan 

eḥādīẟ ü tefāsīrde bī-naẓīr olup aḥyānen nāsa naṣīḥat ve naḳl-i kelām-ı ḥik-

met iderler imiş. Vaḳthā vecd ü ḥāl istīlā idüp ḥattā minberden suḳūṭ u 

hübūṭ vāḳi‘ olurmış. Mevlānā Niẓāmī  henūz cüvān iken bāġ-ı cinānı āşyān 

idinüp vālidi bu muṣībetden dā’im giryān u sūzān olup vaḳt olur eẟnā-yı 

va‘ẓda ba‘żı muḥarriḳ ü müşevviḳ kelimātın ve ebyātın oḳıyup pes ġalebe-i 

sūz u güdāzdan eşedd-i bükā ile bükā idüp meclisde olan müslimīne bir 

ḥālet ṭārī olurmış ki bir uġurdan feryād u fiġān peydā olurmış. Bu ḥarāretle 

dünyādan rıḥlet iderler. Merḥūm Niẓāmī ’nüñ henūz sinn-i şebābda ġaze-

liyyātı meşhūr-ı āfāḳ olup sulṭān-ı kāmrān Meḥemmed Ḫān  ḥażretlerinüñ 

[T 96b] mesmū‘-ı şerīfleri olduḳda ġazellerinden ḥaẓẓ-ı tamām buyurduḳ-

ları ecilden ri‘āyet içün emr-i şerīf gönderilüp dergāh-ı ‘ālem-i maṣīre da‘vet 

olınmışlardı. İmtiẟālen bi’l-emri’l-‘ālī gelürken yolda fevt olurlar. Pādşāh 

ḥażretlerinüñ ma‘lūm-ı şerīfleri olduḳda Niẓāmī ’nüñ fevtine kemāl merte-

be maḥzūn olmışlar.

 Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr 
bi-Melīḥī  {Mevlānā Melīḥī ‘Ayyāş 1} (Melīḥī)

Meẕkūr, Aydın  vilāyetinden peydā olup ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp 

evā’il-i şuġlinde diḳḳat-i ‘aẓīme eyleyüp taḥṣīl-i fażl idüp beyne’l-aḳrān müşā-

rün ileyh bi’l-benān olur. Ba‘dehu bilād-ı ‘Acem’e gidüp ‘Abdu’r-raḥmān el-

Cāmī  ḥażretlerine mülāḳāt idüp anlarla şerīk olup bir müddet taḥṣīl ider-

ler. Andan yine Rūm’a gelüp İstanbul ’uñ henūz evvel-i fetḥi olmaġın sākin 

olur. Andan Herāt ’a düşüp idmān-ı ḫamra mübtelā olur. Meẕkūruñ Sıḥāḥ-ı 
Cevherī  bi’t-tamām ḥıfẓında imiş. Şürekādan ve ġayrdan luġatda müşkili 

1 “‘Mevlānā Melīḥī Ayyāş” ibaresi sadece A’da bulunmakla beraber “‘Ayyāş” kelimesi başka bir hatla ve 

değişik bir mürekkeple yazılmıştır.
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olanlar mürāca‘at itdüklerinde laṭīf ḥal idüp ‘aynı ile Cevherī ’nüñ ‘ibāreti 

budur diyü naḳl idermiş. Mervīdür ki bilād-ı ‘Acem’de bir kimesne Cāmī  

ziyāretine varur ve Rūm’a giderüm dir. Pes Cāmī , mü’ellefātından bir risāle 

virür ve buyurur ki: “Rūm’a varduḳda Mevlānā Melīḥī  ḳanda ise ṣorup 

anlarla şerīk olmışuzdur. [A 80a] Bu risāleyi bizden hediyye viresin.” dir. 

Ol şaḫṣ Rūm’a gelüp İstanbul ’a dāḫil olup Melīḥī  içün mekānın ṣorduḳda 

ḫarābātda ḫaber virürler. Pes arayaraḳ mest ü evgār ḫāne-i ḫammārda bu-

lur. Monlā Cāmī ’nüñ selāmın īṣāl idüp risāleyi ṣunar. Mevlānā Melīḥī  alup 

risāleye nāẓır olup bükā-yı şedīd ile bükā idüp eydür ki: “Ḳażā vü ḳader 

anuñ yolın kerāmāta ve benüm yolum ḫarābāta sevḳ eylemiş. Benüm sū’-i 

ḥālüme ve ḳabīḥ ef‘ālüme lā’iḳ degüldür ki bu maḳūle risāleye nāẓır olam.” 

diyü hezār tebcīl ile taḳbīl idüp yine risāleyi [T 97a] mürsile teslīm ider. 

Sulṭān Meḥemmed  bunuñ ḫamra idmānın erbāb-ı dīvāndan iẕ‘ān idinüp 

şāyed ki hidāyet-peẕīr ola diyü şehrde olan mey-ḫānecilere nidā vü tenbīh 

olınur ki Melīḥī ’ye ḫamr virmeyeler ve yevmiyye ḫızāne-i ‘āmireden on beş 

aḳçe vireler. Her kim ḫamr virürse veyā içirürse ḳatl ideler diyü te’kīd ile 

tehdīd iderler. Şarāb bulmıyıcaḳ bir müddet ṣalāḥla geçinür. Bir gün yine 

kemā-kān sekrān görüp Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’a ‘arż iderler. Hemān ol ān 

buldurup ḥużūr-ı sulṭāna ihżār iderler. Aġzın ḳoḳarlar. Rā’iḥa-i ḫamr yoḳ. 

Pādşāh ḥażretleri “Aġzuñda rā’iḥa yok. Bu ḥālet nedendür? Ṭoġru söyle!” 

diyü buyurduḳlarında cevāb virür ki: “Sa‘ādetlü pādşāhum! Bāde-i nāb-

dan ḥāṣıl olan mestānelik ‘ālemin ārzū idüp pes ḫavfdan içmege ise mecāl 

yoḳ. Żarūrī iḥtiḳān itdüm.” diyicek sulṭān-ı ‘ālī-şān bu ḥāle ḥayrān olup 

bī-iḫtiyār gülüp Melīḥī ’ye ihsān-ı firāvān idüp min-ba‘d şürbine müte‘arrıż 

olmazlar. Pes Melīḥī yine kemā-kān 

Beyt: Şarāb-ı nāb didügüñ nedür nenüñ emidür 

İçüp içüp kişi mest ü melāmet olmayıcaḳ

diyü ‘işrete meşġūl olup ḫarābātda fevt olur. 

Ḳıṭ‘a: Hidāyet hüdhüdi olmazsa hādī

Bulımazmış kişi rāh-ı reşādı

Olup ma‘mūresi anuñ ḫarābe

Olurmış menzili dārü’l-ḫarāba
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Yūsuf bin 
Ḥüseyn el-Kirmāstī  {Kirmāstī-zāde }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından mebānī-i ‘ulūmı taḥṣīl eyleyüp ba‘dehu Ḫˇā-

ce-zāde  ḫıdmetine yetişüp bunlardan taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān eyleyüp cihet-i 

tedrīs ü ḳażāya istiḥḳāḳına şehādet [A 80b] itdüklerinde ba‘żı medārise 

müderris olup tedrīcle emāniyye ’ye gelür. Andan Burusa ’ya [T 97b] an-

dan İstanbul ’a ḳāżī olur. Üslūb-ı ḳażāda ve ḥükm ü imżāda bī-naẓīr olup 

ve icrā-yı şer‘-i şerīfde ve faṣl-ı ḫuṣūmetde ve bāb-ı istiḳāmetde seyf-i ḳaṭ‘ 

olup levme-i lā’imden ḫavf itmez kimesne imişler. Mervīdür ki bir gün ten-

hālarında olan vaż‘la ve ‘imāme-i ṣaġīre ve ẟiyāb-ı ḥaḳīre ile mescide gider-

ler. Mescidden ḫurūcda Vezīr İbrāhīm Paşa ’dan ḫādim gelüp ba‘żı meṣāliḥ-i 

müslimīn içün da‘vet iderler. Bulınduḳları vaż‘la varmaḳ münāsib olmayup 

tebdīl-i ṣūret ḳaṣd itdüklerinde mescidden tebdīl-i ḫāṭıra olmaġın ol ḥālle 

varmışlar. Vezīr keyfiyyet-i ḥālden su’āl itdükde ḫıdmet-i Ḫālıḳ’a bu hey’et 

ile ḥāżır olup bu cānibe gelmede tebdīl-i ṣūretde mescidden rücḥān rā’iḥa-

sından ḫavf itdüm. Bu vaż‘la geldüm diyü i‘tiẕār idüp cevāb virürler. Vezīr 

bu sözden ḥaẓẓ-ı firāvān idüp çaḳ ḥużūr-ı sulṭāna i‘lām iderler ve bi’l-cümle 

müşārün ileyh ṭarīḳinüñ eri ve etḳıyānuñ biñde biri bir vücūd-ı şerīf imiş-

ler. Şerḥ-i Muṭavvel ’e ve Viḳāye ’ye laṭīf şerḥ yazup uṣūl-i fıḳhda Vecīz  nām 

muḫtaṣar daḫı bunlaruñdur ve fenn-i ma‘ānīye laṭīf mü’ellefleri olup lākin 

meşhūr olmayup ṭoḳuz yüz tamāmında fevt olup Sulṭān Meḥemmed Cā-

mi‘ ’i ḳurbında binā itdügi mektebde medfūn imişler. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ümmü’l-
Eşref  {Eşref-zāde }

Meẕkūr, mevālī-i ‘iẓāmdan Ḫˇāce-zāde ’den ve Mevlānā ‘Alī eṭ-Ṭūsī ’den 

taḥṣīl-i ‘ulūm idüp ‘Alī-i Ṭūsī  i‘ādesinden mülāzım olmışlar. ‘Alī-i Ṭūsī  bu 

deñlü fażlla ḥallinde ‘āciz olduġı mesā’ili meẕkūra ‘arż itdüklerinde bilā-te-

reddüdin ḥal idermiş. Meẕkūr, cümle-i ‘ulūm ü fünūnda ve gösgötüri 

‘ulūm-ı mütedāvilede ‘ināyetu’llāh ile şöyle olmış ki cümleten müşkilāt 

yanında evveliyyāt mertebesinde olup ser-ḥadd-i keşf ü kerāmāta irmişler

[T 98a] imiş. Bu eẟnāda ba‘żı ṣūfiyyūna mülāḳāt idüp ellerinden ḫalāṣ mü-

yesser olmayup cebren seyāḥate alup gidüp bu ḥāl üzre fevt olmışlar. 
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alī  el-
Mensūb [A 81a] ile’l-Fenārī

Meẕkūr, mevālīden Monlā Ṭūsī ’den taḥṣīl-i fażl u ‘irfān eyleyüp ba‘dehu 

ba‘żı medārise müderris olup andan emāniyye ’ye gelüp andan Burusa ’ya 

ḳāżī olur. Andan Anaṭolı  vilāyetine ḳāżi’l-‘asker olur. Andan ma‘zūl olup 

teḳā‘üd ḥükmiyle seksen aḳçe vaẓīfe iderler. Meẕkūr, fażlla meşhūr olup 

Şerḥ-i Miftāḥ ’a ḥāşiye yazmışlardur. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Sinānü’d-
dīn Yūsuf  eş-Şehīr bi-Ḳara Sinān 

Meẕkūr, ḥuẕẕāk-ı ‘aṣrdan taḥṣīl-i ‘ulūm u fünūn idüp cihāt-ı tedrīs ü 

ḳażāya kesb-i istiḥḳāḳ itdükden ṣoñra ba‘żı medārise müderris olup mü-

derris olduġı medārisde şuġl-i ṭām idüp ‘ulūm-ı ‘Arabiyye’de ve edebiyyede 

taḥṣīl-i mahāret-i tāmme ider. Merāḥ ’a şerḥ yazup ve fenn-i ṣarfa keẕālik 

bundan mā-‘adā risālātı olup ve Çaġmīnī  nām hey’ete müte‘alliḳ metne şerḥ 

yazup ve Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya keẕālik ta‘līḳātı var imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-
dīn Aḥmed el-Aydınī  {Ṣāḥib-naġme }

Meẕkūruñ nisbet-i ṭīniyyesi Aydın  vilāyetine olup evvelā ‘ulemā-yı 

Rūm’dan ḳırā‘at idüp andan bilād-ı ‘Acem’e gidüp ‘ulemāsından taḥṣīl eyle-

yüp andan vilāyet-i ‘Arab’a rıḥlet idüp fużalāsından taḥṣīl-i ‘ulūm ü fünūn 

idüp ḥāṣılı ‘ilm-i belāġatda ve feṣāḥatda ve mūsīḳārda tamām iştihār bu-

lur. Rūm’a geldükde āvāzı āvāzesi Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’uñ mesmū‘ı 

olduḳda da‘vet iderler. Muṣāḥabet idüp diñleyüp bir bahāne ile pādşāh-ı 

‘ālem-penāhuñ muḳarriblerinden olur. Pes kemāl-i ḳurbetde ve nihāyet 

mertebe ‘izzetde iken meẕkūrdan vaż‘-ı nā-ma‘ḳūl [T 98b] ve bir fi‘l-i ġay-

r-ı maḳbūl ṣādır olup ḫıdmet-i sulṭāndan dūr ve ḳurbından mehcūr olur. 

Andan Burusa ’ya gelüp ḥücresinde sākin olup ḥāline meşġūl olur. Faḳr 

ġalebe itdükçe ḥücresinden çıḳup ḫāricde gördüklerinde erbāb-ı naġme 

başına üşüp naġamātda ba‘żı müşkilātdan su’āl itdüklerince ḥal idüp ve 

niçe ḳavā‘id aḫẕ itdükden ṣoñra ṭālibler birer miḳdār ḫarclıḳ virürler imiş. 

Anuñla geçinürmiş. Sulṭāndan mufāraḳatla dimāġına ḫalel gelüp vaḳthā 

dīvāne-i [A 81b] vaḳt ve şūrīde-reng olup ḫalṭ-ı kelām vāḳi‘ olurmış. Yine 
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bu ḥāl ile eger ‘Arabī ve eger Fārisī ve eger Türkī laṭīf ḳaṣā’id dimekden ḫālī 

olmayup ekābire irsāl eylermiş. Muḳābelede ri‘āyetcük iderlermiş. Her ḳaṣī-

de -ki naẓm idermiş- müṭāla‘a olınup taṣḥīf olınsa evvelden āḫire hicv ḥāṣıl 

olurmış. Meẕkūruñ ‘ilm-i edvārda ve mūsīḳāra müte‘alliḳ ba‘żı mü’ellefātı 

olup ahālī-i naġme mā-beyninde cümleten maḳbūldür. Fevtleri ṭoḳuz yüzi 

ḥudūdında vāḳi‘ olmışdur. 

Beyt: Kişiyi ‘aḳldan ider bīrūn

Pādşāh-ı zemān ayrılıġı

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-
dīn  eş-Şehīr beyne’l-‘Ulemā bi-Ḳaraca Aḥmed  {Ḳaraca Aḥmed}

Meẕkūr, “Ḳaraca Aḥmed ” dimekle meşhūrdur. Ba‘żı medārise müderris 

olduḳdan ṣoñra Burusa ’da Sulṭān Murād el-Fenārī Medresesi ’ne müderris 

olur. Müderris iken sekiz yüz elli dördinde evāsıṭ-ı Şa‘bān’da fevt olurlar. 

Meẕkūr, cemī‘-i evḳātın ‘ilme ṣarf idüp şiddet-i ictihād u ictihādda imtidād 

ile cümle-i ‘ulūm-ı mütedāvilede merātib-i fażla irüp muḫtaṣarātdan kütü-

b-i mu‘teberenüñ ekẟerine ḥāşiye yazup beyne’ṭ-ṭalebe meşhūr u mütedā-

vildür. Ta‘dāda iḥtiyāc yoḳdur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā  eş-Şehīr bi’l-Baġli’l-Aḥmer 

Meẕkūr, ‘ilme vü ma‘rifete kemāl-i derece ḥarīṣ olup [T 99a] ve ṭale-

be emrinde ihtimām u iḳdāmları ḫod fevḳa’l-ḥad imiş. Rūz-merre kütüb-i 

mu‘tebereden on kitābdan ders dirler imiş ve ṭalebeden birinüñ zehresi yoġ 

imiş ki bir gün derse ḥāżır u öz vaḳtine nāẓır olmaya. Ṭalebeden birisi iki 

yıl ḫıdmetlerinde oldum. Şiddet-i ihtimāmlarından ve diḳḳatlerinden bir 

gün dersi terk itmege kāḍir olmadum diyü rivāyet idermiş. Eger ‘ulūm-ı 

‘aḳliyye ve eger naḳliyyedür ve eger uṣūl ü fürū‘dur müteferri‘ātıyla cümle-

ten bi-elfāẓihā ḫāṭır-nişānları olup maḥfūẓları imiş. Bir gün bir mes’elede 

ṭalebe ‘inād itmişler. Buyırmışlar ki Maḳṣūd ’dan Keşşāf-ı Zemaḫşerī ’ye va-

rınca ṭalebe mā-beyninde mütedāvil olan mesā’il cümleten elfāẓıyla ḫāṭı-

rumdadur. Münāza‘un fīhā olan [A 82a] mes’ele birisinde yoḳdur diyü 

buyurmışlar. Burusa ’da Manastır  nām medresede müderris iken Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  Edrine ’de medrese-i cedīde iḥsān itmişler. Hemān ol gün 
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yine emāniyye ’den biri ḥal olmış. Pādşāh ḥażretleri mevlānāya bir gün 

emāniyye ’den ḥal olan medreseyi virdüm diyü fermān-ı celīlü’l-‘unvān 

ṣādır olur. Vüzerādan bir gün Edrine ’de medrese virildi. Pādşāh ḥażretleri 

müsteḥaḳdur. Nesne lāzım gelmez diyü buyırmışlar. Bāyezīd Ḫān  ḥażret-

leri cülūs-ı hümāyūn buyurduḳlarında Edrine ’de binā itdükleri medreseyi 

ri‘āyet içün virmişler. Müderris iken anda1 fevt olmışlar. Meẕkūrda cesāmet 

ol mertebe imiş ki degme at götürmeyüp vefātında sekiz nefer kimesne 

götürmekde ‘āciz olmışlar. 

Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati fī-Zemānihi el-‘Ārifü’l-Muḥaḳḳiḳ eş-
Şeyḫu’l-Vāṣılü’l-müdeḳḳiḳ el-Kāmilü’l-mükemmil eş-Şeyḫu’ş-Şehīr 
bi-Aḳşemsü’d-dīn  -Ḳuddise Sirruhu- {Şeyḫ Aḳşemsü’d-dīn}

Şeyḫ-i müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh Dımışḳ ’da tevellüd idüp henūz 

ṣabī iken vālidleriyle Rūm’a gelüp ‘ulūm-ı ẓāhireye iştiġāl idüp sehl müd-

detde tekmīl-i cümle-i fünūn idüp ‘Oẟmancıḳ  medresesine müderris olur-

lar. Lākin ṣūfiyye ṭarīḳına [T 99b] daḫı kemāl mertebe maḥabbetleri olup 

ba‘żılar meşāyiḫden Şeyḫ Ḥācī Bayram  ḫıdmetine gitmege iḳdām iderler 

imiş. Lākin Şeyḫ Ḥācī Bayram  erāmil ü eytām içün erbāb-ı istiḥḳāḳ ḥaḳḳın-

da devr-i esvāḳ itdügi ma‘lūmı olmaġın bu vaż‘dan ḳaçup Şeyḫ Zeynü’d-dīn 

el-Ḥāfī  ḥażretlerinüñ kerāmātın ve maḳāmātın istimā‘ idüp terk-i tedrīs 

idüp anlara müteveccih olurlar. Ḥaleb ’e geldükde rü’yāda görürler ki ger-

denlerinde bir zencīr ucı Şeyḫ Ḥācī Bayram  elinde. Vāḳı‘adan bīdār olup 

bir miḳdār ġarīḳ-ı baḥr-ı efkār olurlar. Pes feyż, el-Ḥācc Bayram  semtinden 

işāret olıcaḳ ‘azm idüp belde-i ‘Oẟmancıġ ’a gelürler. Ba‘dehu el-Ḥācc Bay-

ram  ḫıdmetine girerler. Geldükde şeyḫ ḥażretin mürīdleriyle ḥaṣād üzre 

bulurlar. Şeyḫ bunları görüp aṣlā mültefit olmayup ḫıdmetine meşġūl olur. 

Bir müddetden ṭa‘ām iḥżār olınup fuḳarāya tevzī‘ olınur [A 82b] ve bir 

miḳdār kilāba daḫı dökilüp ṭa‘āma şürū‘ iderler. Ṭa‘āma şürū‘da keẕālik 

şeyḫ cānib-i Şemsü’d-dīn ’e aṣlā iltifāt itmeyüp iġmāż-ı ‘ayn buyururlar. Pes 

Şeyḫ Şemsü’d-dīn  varup kilābla bilece ṭa‘āma oturup rīze-i ṭa‘āmdan ekl 

şeklin ider. Şeyḫ Ḥācī Bayram  sırran Şemsü’d-dīn ’üñ ḥālin görüp kilābla 

ṭa‘āma oturduġın göricek bī-ārām olup: “Yā kūsec! Gel benden yaña.” diyü 

1 anda: -T
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ḫiṭāb iderler. Pes segirdüp gelüp mübārek ellerin öpüp i‘tiẕār eyleyüp otu-

rurlar. Ba‘de müddetin ḥużūr-ı şeyḫde ḳurbet-i tām taḥṣīl idüp terbiyesiyle 

vāṣılīnden olup zemān-ı sehl ve ḳalīlü’l-mehlde tekmīl-i ṭarīḳ eyleyüp cüm-

le-i murādāta vāṣıl olur. Ḥażret-i şeyḫ ṭabīb-i ervāḥ olduġı gibi ṭabīb-i eb-

dān olup ‘ilm-i edyānda fażīlet-i tāmme ṣāḥibi olduġınlayın ‘ilm-i ebdānda 

keẕālik mahāret-i kāmileleri olup fenn-i meẕkūra müte‘alliḳ müfīd taṣānīf-i 

şerīfeleri vāḳi‘ olmışdur. Seyrle eṭrāfa çıḳduḳda nebātāt zebān-ı ḥālle ben 

fülān derde devāyın [T 100a] ve ben fülān maraża şifāyın diyü söylerler 

imiş. Sulṭān-ı ṣāḥib-şevket Meḥemmed Ḫān  İstanbul  fetḥine ‘azīmet bu-

yurduklarında İstanbul  fetḥi ki ḥasretü’l-mülūk olup iẕn-i Ḥaḳḳ ile bunlara 

müyesser olmışdur. Pes bu sefer-i ẓafer-reh-ber vāḳi‘ olduġı tārīḫde meẕkūr 

şeyḫ ḥażretleri ve mecẕūbīnden Aḳ Bıyıḳ  müstecābü’d-da‘ve olmaġla meş-

hūr olup ḥażret-i şeyḫüñ ḫod kerāmāt-ı ‘ayāniyye vü ma‘neviyyesi eẓher 

mine’ş-şems idi. Sulṭān-ı kāmrān bu ‘azīzlerüñ seferde bile olmaların 

maḳṣūd idinüp da‘vet içün vüzerādan Veliyyü’d-dīn-zāde Aḥmed Paşa ’yı 

göndermişler idi. Aḥmed Paşa  daḫı emr-i pādşāhla müteveccih olup varup 

da‘vete me’mūr olduġı ‘azīzlere mülāḳāt idüp da‘vet itdükde Şeyḫ Aḳ Bıyıḳ  

meslūbü’l-‘aḳl, recül-i mecẕūb olup anlardan fetḥe müte‘alliḳ kelimāt ṣudūr 

itmeyüp lākin Aḳşemsü’d-dīn  ḥażretleri Aḥmed Paşa ’ya “İnşā’a’llāh ‘asākir-i 

müslimīn ḳal‘aya ḍaḥve-i kübrāda fülān mevżi‘den dāḫil olup pādşāh murā-

dına vāṣıl olup fetḥ müyesser olur ve pādşāh ḳal‘aya duḫūl itdükde sen daḫı 

yanında bile bulınursun.” diyü ḫaber virmişler idi. Mervīdür ki pādşāh-ı 

‘ālem-penāh ‘asker-i bī-şümār ile gelüp ḳal‘ayı muḥāṣara idüp [A 83a] niçe 

gün ceng ü cidāl u ḥarb u ḳıtāl idüp eyle olsa pādşāh ḥażretleri şeyḫüñ 

ta‘yīn itdükleri vaḳte nāẓırlar idi ve bunı daḫı bilürlerdi ki virdükleri ḫa-

ber-i ṣādıḳdur ve vuḳū‘ı muḥaḳḳaḳdur. Pes ol vaḳt-ı mu‘ayyen gelüp irişüp 

geçmelü olup fetḥ-i mübīn müyesser olıcaḳ pādşāha ḫavf-ı ‘aẓīm istīlā idüp 

bī-iḫtiyār cānib-i şeyḫe müteveccih olurlar. Meger ḥażret-i şeyḫ daḫı cāni-

b-i Fettāh’dan fetḥ recāsına müteveccih olup bāb-ı ḫatmede ḫuddāmdan 

kimesne naṣb itmişler idi ki ḫāricden kimesne gelüp şeyḫüñ vaḳtine teşvīş 

virmeye. Şehriyār-ı ẕevi’l-iḳtidār [T 100b] bī-iḫtiyār olup ḫaymenüñ bir 

cānibin ḳaldurup naẓar iderler. Görür ki şeyḫ mübārek başın açmış. Ṣaçla-

rın perīşān itmiş. Yüzin secdeye vaż‘ idüp iñleyüp aġlayup hezārān-ı hezār 
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tażarru‘ u zārī vü iftiḳārla fetḥ ü fütūḥ ṭaleb ider. Hemān ol ān mübārek 

başların yerden ḳaldurup ṣıçrayup el-ḥamdü li’llāh fetḥ müyesser oldı dir-

ler. Pes pādşāh ḳal‘a cānibine naẓar ider. Görür ki ‘asker-i muẓaffer-fer bir 

uġurdan ḳal‘aya duḫūl idüp āvāz-ı tekbīr ü tehlīl ‘ālemi ṭutmış. Kendüler 

ṭurduḳları maḳāmdan şükr-gūyān olup ḳal‘aya revān olup māh-ı tābān 

eṭrāfında vāḳi‘ olan encüm-i bī-kerān gibi mübārizāndan ‘asākir-i bī-pāyān-

la tekbīr ü tehlīl ile ḳal‘aya dāḫil olurlar. Yanlarına naẓar itdükde Veliy-

yü’d-dīn-zāde ’yi bile görüp şeyḫün kerāmātı ẓāhir olur. Pes pādşāh buyu-

rurlar ki “Bi-‘avni’l-Meliki’r-Rabbānī ḥālā vāḳi‘ olan fetḥ-i ḫāḳānī 

kimesneye müyesser olmayup baña muḳadder olup el’ān ki vāḳi‘ olmışdur. 

Aṣl gūşe-i ḥaẓẓum fetḥ ü fütūḥa degüldür. Belki zemānumda şu maḳūle 

veliyy-i ẕī-ḥikmet, ṣāḥibü’l-keşf ve’l-kerāme, ‘aẓīmü’ş-şān kimesne ẓuhūrı-

nadur.” dir. Şeyḫüñ ziyāretine ḫaymesi semtine müteveccih olurlar. Pādşāh 

geldükde şeyḫ bir cānibine ittikā itmiş bulınup pādşāha ḳıyām degül belki 

ṭoġrulup daḫı oturmayup ancaḳ “Gelüñ buyuruñ pādşāhum.” dimişler. Pā-

dşāh daḫı gelüp şeyḫüñ mübārek elin öpüp bir miḳdār muṣāḥabetden ṣoñ-

ra “Ḥużūrıñuzdan bir ḳavī ḥācetüm vardur.” dimişler. “Ol nedür, ne maḳū-

le ḥācetdür?” diyicek buyurmışlar ki: “Du‘āñuz berekātında fetḥ-i mübīn 

müyesser olup vāṣıl-ı murād olduḳ. ‘Acebā ẓāhirimüz ta‘mīrine iḥsān 

[A 83b] itdügüñüz gibi bāṭınımuz semtin ta‘mīre daḫı terbiyeñüz dirīġ it-

meyüp sā’ir-i mürebbālarıñuz gibi birḳaç gün ḫalvet buyurup terbiye it-

señüz olmaz mı?” dimişler. Pes şeyḫ rıżā virmeyüp “Münāsib degüldür!” 

diyicek tekrār ibrām idüp iḳdām eylemişler. Yine şeyḫ “Olmaz, mümkin 

degüldür!” diyicek [T 101a] dönüp pādşāh ḥażretleri bī-ḥużūr olup eydür-

ler ki “Eger biri Etrāk-ı bī-idrākdan olsa bir söz ile ḫalvete ḳoyup erba‘īn 

buyurur idiñüz. Bizüm anlar ḳadar liyāḳatimüz yoḳ mıdur?” didüklerinde 

şeyḫ buyururlar ki: Size lāzım olan fuḳarāya ve żu‘afāya şefḳat ve re‘āyā vü 

berāyā ḫuṣūṣında ‘adāletdür. Siz ḫalvetden leẕẕet alıcaḳ salṭanat-ı ‘ālem ve 

devlet-i dünyā1 göziñüzden çıḳup pādşāhlıḳdan ferāġ gelüp pes umūr-ı 

salṭanat ḫalel-peẕīr ve rūzgār fitne-gīr olup ben ḳıbel-i Ḥaḳḳ’dan mu‘āteb 

olup ‘ālemüñ bozulmasına sebeb olurın. Ḥaḳḳ Celle ve ‘Alā sizi tedārük-i 

umūr-ı re‘āyā ve meṣāliḥ-i berāyā içün naṣb eylemişdür. Var maṣlaḥatuñda 

1 dünyā: -T
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ol.” didükde pādşāh ḥażretleri şeyḫüñ sözin cān u dille ḳabūl idüp vedā‘ 

iderler ve iki biñ filori gönderürler. Ḳabūl itmeyüp yine īṣāl iderler. Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  ḥużūr-ı şeyḫden çıḳduḳda Aḥmed Paşa ’ya “Şeyḫ bize 

ḳıyām itmedi. Ḫāṭırum tamām müte’eẟẟir oldı.” dimişler. Pes Aḥmed Paşa 

dimişler ki: “Pādşāhum, ḥaḳīḳatü’l-ḥāl şeyḫ ḥażretleri mürebbīdür. Bu fetḥ 

ki ile’l-ān selāṭīn-i zemāndan kimesneye virilmeyüp size virilmişdür. Şeyḫ 

şānıñuzda nev‘an ġurūr-ı sürūr görüp şe’āmetin def‘ içün ri‘āyetde fütūr ve 

ḳıyāmda ḳuṣūr gösterdi. Ke-ennehu bi-ṭarīḳi’l-işāret buyurmışlardur ki 

dünyā salṭanatı ve rif‘ati naḳddür. Ziyāde olursa nesneye mālik oldum di-

yüp kendüñe rif‘at-i şān u ‘unvān virüp ululanma ki ṣoñı fenā ve āḫiri he-

bādur.” Pes şehriyār-ı kām-gīr, taḳrīr-i vezīr-i ṣāḥibü’t-tedbīr ile tamām mü-

tesellī olup ḥażret-i şeyḫe tekrār hezār tażarru‘ u i‘tiẕārla ḫaber gönderdiler 

ki Ebī Eyyūb-i Enṣārī  -ḳuddise sirruhu- ḥażretlerinüñ mezār-ı şerīfleri ve 

merḳad-i münīfleri ne maḥaldedür delālet buyuralar. Pes şeyḫ icābet buyu-

rup ata binüp Ebī Eyyūb-i Enṣārī  ḥażretlerinüñ ḳabri olduġı mevżi‘e gelür-

ler. Şeyḫ buyururlar ki: “Ben bu mevżi‘de [T 101b] vaḳthā nūr müşāhede 

iderin. Ḳabr-i müteberriklerin burada añların.” dirler. Pes laḥẓaten tevec-

cüh buyurup [A 84a] bir zemān fikretden ṣoñra eydürler ki: “El’ān merḥū-

muñ rūḥ-ı şerīfleri teşrīf buyurup tehniye-i fetḥ itdiler ve cesed-i rūḥāniy-

yelerin bu mevżi‘de olduġına işāret itdiler.” diyü ol maḳām-ı mu‘ayyeni 

pādşāha ta‘yīn iderler. Tekrār şehriyār-ı kāmkār buyururlar ki: “Her ne ki 

buyurdıñuz ‘ayn-ı ḥaḳ ve ṣıdḳa mā-ṣadaḳdur. Lākin küstāḫāne mültemes 

oldur ki bu mevżi‘de olduḳlarına nişāne buyurıla ki sebeb-i iṭmi’nān-ı ḳal-

b-i nā-tüvān ola. Pes şeyḫ sā‘aten müteveccih olup buyururlar ki: “Şol 

mevżi‘ ki ḳabrüñ semt-i re’sidür. Bir miḳdār ḳazılsun. Bir mermer ẓāhir olsa 

gerekdür. Ol mermer üzre ‘İbrānī lisānı ile ol ḥażretüñ bu maḥalde medfūn 

olınduġı yazılmışdur.” diyü ‘aynı ile ol mektūb olan ḫaṭṭı daḫı taḳrīr iderler. 

Pes ol maḥal ḳazılup bir mermer ẓāhir olur. Buyurduḳları ḫaṭ ‘aynı ile ol 

mermerde mektūb bulınur ve ol mektūb olan ḫaṭṭı ehline oḳudurlar. Fi’l-

vāḳi‘ Ebī Eyyūb-i Enṣārī  ḥażretlerinüñ ol maḥalde medfūn olduġı ma‘lūm 

olur. Sulṭān Meḥemmed Ḫān  bu ḥālete vālih ü ḫayrān olup bir ḥāl ṭayerān 

eyler ki meslūbü’l-‘aḳl olup kendüden gider. Şeyḫ nigerān olup “Kendüñi 

cem‘ eyle yā Meḥemmed!” dimese maġşiyyen ‘ale’l-vech düşmek muḳarrer 
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idi. Hemān ol ān ḳubbe bināsına fermān olınup mübāşeret olınur. Çoḳ 

zemān geçmeyüp cāmi‘ ü hücerāt yapılup tamām olur. Pes sulṭān-ı kāmrān 

şeyḫe eḥibbāsıyla ol maḳāmda olmaḳ iltimās iderler. Ḳabūl itmeyüp vaṭan-

ları ki mekān ittiḫāẕ itmişler idi, ‘azīmete icāzet ṭaleb iderler. İcāzet virilüp 

varduḳlarından ṣoñra eglenmeyüp raḥmetu’llāha vāṣıl olurlar. [T 102a] 
Ḥażret-i şeyḫüñ taṣavvufa müte‘alliḳ laṭīf risāleleri olup Risāle-i Nūr  ile 

nāmīde ḳılmışlar ve ṭıbbā müte‘alliḳ kitāb te’līf idüp insāna nāfi‘ ḫavāṣṣ-ı 

eşyāyı anda derc itmişler. Mervīdür ki şeyḫüñ evlādından Nūrü’l-Hüdā  
nām mecẕūb oġlı var imiş. İttifāḳ bir gün ümerādan bir kūsec kimesne ki 

aṣlā yüzinde mūdan eẟer yoġ imiş. Şeyḫi ziyārete gelür. İttifāḳ ḥużūr-ı şeyḫ-

de cālis iken mecẕūb oġlı ṭaşradan içerü girüp ol şaḫṣuñ yüzine baḳup is-

tiġrāb idüp ve bi’l-cümle kūsenüñ ṣaḳalına güler. Şeyḫ bī-ḫużūr olup oġlın 

ḳaḳıyup ḳovar. İttifāḳ ol [A 84b] kimesne şeyḫe vedā‘ idüp ṭaşra çıḳduḳda 

mecẕūba rāst gelür. Eydür ki: “İster misüñ ṣaḳaluñ gelsün?” dir. Ol beg daḫı 

du‘ā eyle diyü tażarru‘ iderler. Hemān cüvān mecẕūb aġzı yarından alup ol 

şaḫṣuñ yüzine sürer. Ol kimesnenüñ zībā siyāh1 ṣaḳalı biter. İstanbul ’a dāḫil 

olup ekābir ḥużūrına varduḳda mā-cerā-yı ṣaḳaldan su’āl olınduḳda me-

cẕūbla geçen ḳīl ü ḳāli2 naḳl ider. Sāmi‘īn müteḥayyirīn olup ḳıṣṣa uzayup 

ḥużūr-ı sulṭāna irişüp ol şaḫṣı da‘vet idüp mā-cerāsın söyledür. Pes ol me-

cẕūb nāmına sulṭān-ı kāmrān evḳāf-ı keẟīre binā ider. El’ān daḫı evḳāf-ı 

meẕḳūreyi evlād-ı şeyḫ mutaṣarrıflar imiş. 

Ḳıṭ‘a: Maẓhar-ı sırr-ı Ḫudā a‘nī ki Aḳşemsü’d-dīn 

Rütbet-i ‘ālī ile olmış idi Ḥaḳḳ’a ḳarīn

Gele rūḥāniyyetinden idelüm istimdād

Himmeti ḥāżır u nāẓır ola tā yevmü’d-dīn

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ İbrāhīm bin 
Ḥüseyn bin eṣ-Ṣarrāf es-Sivasī  (‘Āşıḳ )

Şeyḫ-i müşārün ileyh evvelā Ḳonya ’da Mevlānā Ya‘ḳūb ’dan taḥṣīl-i ‘ilm 

idüp ba‘żı medārise müderris olduḳdan ṣoñra ceẕbe-i İlāhiyye yetişüp terk-i 

tedrīs idüp Şeyḫ Aḳşemsü’d-dīn ’e müteveccih olurlar. Ol tārīḫde [T 102b] 

1 siyāh: siyeh A

2 ḳīl ü ḳāli: mā-cerāyı T
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ḥażret-i şeyḫ Begbāzārı  nām ḳaṣabada irşāda meşġūl olur imişler.1 Ḥużūr-ı 

şeyḫe girdükde görür ki nās-ı bī-ḳıyās üşüp ba‘żı emrāż-ı bedeniyye içün 

‘ilāc ṭaleb iderler. Bunlaruñ teferruḳından ṣoñra şeyḫ buyururlar ki: “Bir 

eḥad gelmez ki emrāż-ı ḳalbiyyeden ve rūḥiyyeden ‘ilāc ṭaleb ide.” Hemān 

meẕkūr Şeyḫ İbrāhīm  teḳaddüm idüp eydürler ki: “Ḥaḳīr Ḳayṣeriyye ’de 

müderris idüm. Ḳalbümde merhem ḳabūl itmez hemm-i ‘aẓīm peydā oldı. 

Aña müdāvā içün geldüm.” dirler. Ḥażret-i şeyḫ “Hediyye-i yegāne getür-

düñ.” dirler. “Kemāl mertebe mübtelā-yı faḳrüm. Yüz ḳaralıġı ile ḳalb ḳa-

ralıġından ġayrı nesneye mālik degülüm.” diyicek ḥażret-i şeyḫ bu sözden 

mütebessim olup hemān ol ān ḫalvet emr iderler. Pes ol şeb iḥyā eyleyüp 

‘ibādet itdüm. Yine bu mertebe iken dört yüz vāḳı‘a gördüm. Ṣabāḥ olup 

elüme ḳalem alup evā’il-i vāḳı‘āta işāret itdüm. Nisyānı ġālib kimesne idüm 

ki aṣlā ḫāṭırumda nesne ṭurmazdı. Pes bu ḥāli şeyḫüñ rūḥāniyyeti añladum. 

Pes fi’n-nehār ve’l-leyāl ‘ibādāta iştiġāl itdüm. Şeyḫüñ aṣḥābından ba‘żılar 

ḫalvete me’mūr olup şeyḫ ḳıbelinden dā’imā me’kūl ü meşārib gönderilüp 

faḳīr bu ḥāli görüp [A 85a] bunca müddetden ḥayvānātdan perhīze mecāl 

yoġ idi. Bārī maḥallidür diyü eṭ‘ime yolın sed idüp geleni red itdüm. Nefsi2 

ṭa‘āmdan izāle ile vāḳı‘āta ḳudret gitdi. Şeyḫ ḥālüme mutafaṭṭın. Ḫıdmet-

kār ile ḫaber göndermiş ki vaż‘-ı sābıḳ lāḥiḳa muvāfıḳ olmamaḳ münāsib 

degül. Senüñ ṭabībüñ olan tīmāruñ ve ‘ilācuñ üslūbın bilür. Hemān ta‘bīr 

vaż‘ itme. Ḫilāf semtine gitme. Pes yine emrleri üzre oldum. Ṭarīḳ-ı ḫilāfa 

gitmedüm. Ne ki geldi red itmedüm. Ḫalvetüñ yedinci sekizinci giceleri 

gelüp leyle-i Berāt daḫı geldi. Nefsüm noḫūdı ve büberi vāfir pilāv ārzū itdi. 

[T 103a] Ol gice şeyḫ beni da‘vet eyledi. Varduḳda gördüm. Ol ḫāṭıra olan 

ṭa‘āmı iḥżār itmişler. Öñüme vaż‘ idüp elbette yimek gereksin diyü iḳdām 

eyledi. Ben daḫı kāsede olanı bi’t-tamām ekl idüp ba‘dehu ḫalvetden ḫurūc 

emr eyledi. Meẕkūr şeyḫüñ ḥāli dā’imā bu minvāl üzre idi ki evvelā nehār-

larda ḫıdmet ve leylīde iḥyā emr iderdi. Ṭarīḳden bir gūşe fetḥ olınca bir 

gūşe fetḥ olınduḳda ḫalvet buyururlardı. Aġleb-i evḳāt ve ekẟer-i sā‘āt şeyḫe 

ḥālāt ‘ārıża olup vaḳt olur öz oġılların bilmeyüp bu kimdür diyü ṣorarlar-

dı. Gülşen-i ḳalblerinde ve gülzār-ı derūnlarında şüküfte-i ma‘ārif güllerin 

ve esrār ġoncaların yazup bir kitāb idüp Gülzār  ile nāmīde ḳılmışlardur. 

1 imişler: imiş T

2 Nefsi: nefs T
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Ḳayṣeriyye ’de irşād üzre iken hicretüñ sekiz yüz seksen yedisinde fevt ol-

mışlar. 

Ḳıṭ‘a: Gül-i gülzār-ı ṣafā ḥażret-i Şeyḫ İbrāhīm 

Ki aña berd ü selām olmış idi nār-ı caḥīm

Umarın bunlaruñ āb-ı ruḫına ey Ḫākī 

Biz siyeh-rūlara raḥm ide Ḫudāvend-i Ḳadīm

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Ḥamdu’llāh 
bin Aḳşemsü’d-dīn  {Ḥamdī Çelebi } (Ḥamdī )

Meẕkūr, şeyḫ beyne’l-meşāyiḫ “Ḥamdī Çelebi ” dimekle meşhūrdur. 

Aḳşemsü’d-dīn’üñ  küçük oġlıdur. Nāsdan mu‘tezil, tekmīl-i nefse müştaġil, 

naẓmuñ envā‘ına ḳudretleri ve fünūn-ı keẟīrede mahāretleri olup ḫāṣṣaten 

meẟnevīde ‘adīmü’n-naẓīr olup Yūsuf u Züleyḫā  ve Leylā vü Mecnūn  naẓm 

itmişler. Yūsuf u Züleyhā ’ları ġāyet ḫoş-āyende, bī-bedel naẓmdur. Egerçi 

ekẟer-i ebyātı şeyḫü’s-sāmī [A 85b] ḥażret-i Cāmī ’den tercemedür. Kendü 

taṣarrufāt-ı ḫāṣṣası daḫı vāḳi‘ olmışdur. Meẕkūr kitābuñ vaṣfında buyur-

mışlardur. 

Ḳıṭ‘a: Şevḳ virür oḳınsa ehl-i dile

Ḥamdī ’nüñ Yūsuf u Züleyḫā ’sı

[T 103b] Bī-tereddüd cilā virüp giderür 

Göñül āyīnesindeki pāsı 

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Sa‘du’llāh bin 
Aḳşemsü’d-dīn 

Meẕkūr şeyḫ, merḥūm Aḳşemsü’d-dīn’üñ  büyük oġlıdur. ‘Aṣrında vāḳi‘ 

‘ulemādan taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl eyleyüp ba‘dehu fużalādan ‘Alī eṭ-Ṭūsī  ḫıd-

metine yetişüp müddet-i keẟīre ḫıdmetlerinde taḥṣīl-i küllī eyleyüp ḥattā 

üstādı olan fāżıl eṭ-Ṭūsī  kemāl-i fażlına şehādet ider. Ṣoñra ceẕbe-i İlāhiy-

ye yetişüp babası ṭarīḳına sālik olup ḫaylī müddet ḳā’im-maḳāmları olup 

fevt olmış. Ḥażret-i şeyḫüñ Fażlu’llāh  nām bir oġlı daḫı olup ‘ilm ü fażl-

dan ḥaẓẓ-ı ‘aẓīm kesb itdükden ṣoñra ṣūfiyye ṭarīḳına sālik olup merḥūm 

şeyḫüñ ekber-i aṣḥābından Şeyḫ Ḥamza-i Şāmī  ḫıdmetine irişüp anlaruñ 

yanında maḳāmāt-ı ‘āliyeye vāṣıl olur. Mervīdür ki Aḳşemsü’d-dīn  ḥāl-i 
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ḥayātında bir gün Şeyḫ Şāmī  oġlı Fażlu’llāh ’ı bile alup ḥammāma gider-

ler. Ḥammāmdan çıḳduḳda ḥażret-i şeyḫ Şemsü’d-dīn ’üñ yanında kürk var 

imiş. Oġlı Fażlu’llāh  henūz ma‘ṣūm imiş. “Ḳalḳ oġul. Şol kürk ile şeyḫiñüñ 

arḳasın ört.” diyü buyurmışlar. Meger bu ḥālete işāret itmişler imiş. Şeyḫüñ 

evlādından biri Emru’llāh ’dur ki ‘ulemā-yı ‘aṣrdan fāżıl Ḫayālī  ḫıdmetinde 

taḥṣīl-i fażl idüp ḥażret-i şeyḫüñ vefātından ṣoñra Mevlānā Emru’llāh ’uñ 

yedinde vaḳf-ı meşrūṭları olup vezīr elinden alup ṭaleb içün āstāneye var-

duḳda iskāt ḳaṣd idüp Ḳaramanī Meḥemmed Paşa  Burusa ’da emīr-i necāt 

tevliyetin virür. Ba‘dehu Burusa ’da Murād Ḫān  evḳāfına mütevellī olur. 

Ba‘dehu [nıḳrīs]1 ‘ārıż olup ḥareketden ḳalup müddet-i medīd kötürüm 

olup ṣoñra elli aḳçe vaẓīfe iderler. Müşārün ileyh Emru’llāh  babam şeyḫüñ 

vaṣiyyetin ṭutmadum. Baña bu nekbet andan ‘ārıż oldı diyü aġlayup söyler 

imiş. Meger şeyḫ ḳażādan ve tevliyetden ve bunlaruñ emẟāli manṣıbdan 

nehy itmiş imiş. Tārīḫüñ ṭoḳuz yüz [A 86a] on ṭoḳuzında [T 104a] fevt 

olmış.

Ve minhum eş-Şeyḫu’l-‘ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh el-Kāmilü’l-
mükemmil eş-Şeyḫü’l-ecel eş-Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn  eş-Şehīr bi-İbn 
el-Vefā -Ḳuddise Sirruhu- {Şeyḫ İbn el-Vefā } (Vefā )

Şeyḫ-i2 müşārün ileyh ṭarīḳ-ı taṣavvufı Edrine ’de evvelā ḳuṭbü’l-‘ārifīn 

Debbāġlar İmāmı Muṣliḥü’d-dīn ’den aḫẕ itmişler. Bunlaruñ emriyle ve iẕ-

niyle Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī  ḫıdmetlerinde vāṣıl olup tekmīl-i ṭarīḳat 

idüp irşāda mücāz olmışlar. Ḥażret-i şeyḫ cemī‘-i ‘ulūm-ı ẓāhire vü bāṭı-

nayı cāmi‘, ‘ulūm u fünūnda ḳudretleri fevḳa’l-ḥad, mahāretleri lā-yu‘ad, 

her neye şürū‘ itdilerse anda taṣarrufāt-ı fā’iḳaları olup cümle-i müşkilāt 

yanlarında merātib-i evveliyyātda imiş. Ḫuṣūṣā fünūn-i cüz’iyyede küllī 

ḳudretleri ve miknetleri olup fenn-i fıḳha vuḳūfları ḥadden ziyāde imiş. 

Bunuñ sebebi ile taṣarrufāt-ı ‘aẓīmeye mālik imiş ve ‘ulūm-ı mūsīḳīde ve 

şi‘r ü inşāda ve naẓm u neẟr ü mu‘ammāda keẕālik ‘adīmü’n-naẓīr imişler. 

Dā’imā nāsa istīnāsdan ictināb idüp ḫavāṣ u ‘avām ziyāret emrinde ne deñlü 

izdiḥām itse vaḳt-ı mu‘tādlarından ġayrıda ḫārice ḳadem ḳomazlar imiş. 

Zīnet-i dehre ve ekābir-i ‘aṣra aṣlā mültefit olmayup Sulṭān Meḥemmed 

1 Kelime “ ” şeklinde imla edilmiştir.

2 Şeyḫ: -T
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Ḫān  ve Bāyezīd Ḫān  niçe def‘a cem‘ olmaḳ murād idinmişler. Rıżā virme-

miş. Fevt olduḳda Sulṭān Bāyezīd Ḫān  cenāzesine ḥāżır olmışlar ve cemāl-i 

şerīflerine iştiyāḳları fevḳa’l-ḥad olmaġın müşāhede içün keşf-i vech emr 

itmişler. Nā-meşrū‘dur didüklerine mültefit olmayup açdurup baḳmış. 

Kemāl-i celāl üzre müşāhede idüp dehşet itmişler. Ḥażret-i şeyḫden cümle-i 

kelimāt ki ṣādır olurmış, ekẟerī ḥikmet-engīz ve nükte-āmīz olup maḥallin-

de ra‘nā laṭīfelerine nihāyet yoḳdur. Bir gün bir kimesne dimiş ki: “Sulṭā-

num! Sizüñ içün fülān kimesne kāfir didi.” Buyurmışlar ki: “Biz anlara 

müselmān diyelüm. Cā’iz ki ḥużūr-ı [T 104b] Ḥaḳḳ’da ikimüz daḫı yalan 

çıḳavuz.” ‘Ulemādan birisi: “Manṣūr ’uñ ‘ene’l-ḥaḳḳ’ didügi içün ne buyu-

rursun?” dimiş. “Yā neylesün? Ol ‘ārif kendüye ene’l-bāṭıl dimegi nefsine 

lā’iḳ görmedi.” dimiş. Te’emmül [A 86b] olınsa ikisi daḫı ‘aceb belāġat üzre 

cevāblardur. Ḥażret-i şeyḫ Ḥanefiyyü’l-meẕheb olup lākin ṣalātda besmele-i 

cehr iderler imiş. ‘Ulemā ḫalṭ-ı1 meẕheb münāsib degüldür diyü cem‘ olup 

men‘ eylemek murād idinmişler. Mevlānā Sinān Paşa  cevāb virüp “Eger 

ol kimesne bu mes’elede benüm ictihādum bunuñ üzredür dirse ne cevāb 

virürsiz?” dimiş. ‘Ulemā dimişler ki “Şeyḫde merātib-i ictihād var mıdur?” 

Sinān Paşa  dimiş ki “Şeyḫde şerā’iṭ mevcūd olduġından ġayrı seb‘a-i buṭūn 

ile Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i tefsīre mālikdür. Fażlına ve ‘ilmine nihāyet yoḳdur. Ben 

bu ḫuṣūṣa şehādet iderin.” Pes cümle-i ‘ulemā bir kimesnenüñ bu maḳūle 

ehlü’l-fażl şāhidi ola. Siyyemā fażlına nihāyet olmaya. Anuñla nizā‘ münā-

sib degüldür diyü rücū‘ itmişler. Şeyḫüñ cümle-i menāḳıbındandur ki Şeyḫ 

Muṣliḥü’d-dīn Ḳocevī  İstanbul ’a geldükde şeyḫ mürīdlerin istiḳbāl içün 

gönderür. Varup ḳarşulayup cümleten elin öperler. Meger şeyḫüñ ‘ādeti bu 

imiş ki bir kimesne elin öpse elin yurmış. Pes Şeyḫ Vefā  fuḳarāsı el öp-

dükde -Şeyḫ Veliyyü’d-dīn  ki şeyḫüñ cümle-i mürīdlerindendür- sā’irler2 el 

öpdükde elin yumış. Veliyyü’d-dīn  öpdükde3 yumamış. Veliyyü’d-dīn ’e bu 

ḥālden nev‘an ġurūr gelüp şeyḫe geldüklerinde sā’ir ḳarındaşlarımuz el öp-

dükde elin yudı. Ben öpdükde yumadı diyü naḳl ider. Pes ḥażret-i şeyḫ 

Veliyyü’d-dīn ’üñ ġurūrına mutafaṭṭın olup buyurmışlar ki: “Ol müslümā-

nuñ eline senüñ elüñden yetişen kerāhet yumaḳla gitmez. Belki ḳaṭ‘ı vācib 

1 ḫalt: -T

2 sā’irler: sā’ir T

3 öpdükde: -T
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olmışdur.” Şeyḫ Veliyyü’d-dīn  bu laṭīfe-i leṭāfet-āmīzden kemāl-i ḥaẓ alup 

bāb-ı taṣavvufı şeyḫüñ bu sözinden fetḥ itdüm. Meẕkūr ḳıṣṣa-ı rāḥeden baña 

hezār istirāḥat-ı [T 105a] ma‘nevī el virdi diyü naḳl idermiş. Bir kimesne 

şeyḫle eẟnā-yı muṣāḥabetde “Bu gün şehre bir pehlivān geldi. Şu maḳūle 

aġar ṭaşı ḳaldırur.” dimiş. Şeyḫ buyurmışlar ki: “Pehlivān ise āb-dest ibrīġin 

ḳaldursun. Zīrā āb-dest ibrīġin ḳaldurmada dā’imā nefse muḫālefet var. Ṭaş 

ḳaldurmada ḥaẓẓ-ı nefs var. Ẓāhir budur ki nefse muvāfaḳatdur. [A 87a] 
Muḫālefet müşkildür.” Cümle-i leṭā’ifindendür ki fuḳarāsından deryā-yı 

ma‘ārifüñ ġavvāsı Deñiz Dede  bir gün su’āl eyler ki: “Sulṭānum! Fir‘avn ’uñ 

īmānı ḥaḳḳında ne buyurursız?” Buyururlar ki: “İkimüzden daḫı īmānı muḥ-

kem ve i‘tiḳādı müstaḥkemdür. Zīrā Şeyḫ-i Ekber  gibi şāhidi vardur ki vāḥid 

ke’l-elfdür. Belki senüñle benüm ḥaḳḳumda kimesne īmān ile gitdi dimez 

ve risāleler yazup ḥükm eylemez. Ḫuṣūṣā benüm küffār-ı ḫāksār elinde gi-

riftār olduġumuñ aṣlı ve bāb u faṣlı budur ki ittifāḳ deryā yüzinde giderdük. 

Ol ḥażretüñ Fir‘avn  içün īmānla gitdi diyü itdügi ḥükm ḫāṭıra olup ẓāhire 

muḫālefeti ve ‘adem-i muṭābaḳatı olduġı içün ṭabī‘atümde inkār ṣūreti semt-i 

iḳrāra ġalebe eyledi. Bu ḫāṭırada iken eglenmeyüp giriftār oldum. Elüm-

de ayaġumda bend-i girān, gerdenümde selāsil-i hicrān niçe müddet esīr-i 

ḳayd-ı Fireng -i nā-merdler elinde vālih ü dil-teng olup bir gice ‘ālem-i ḫˇāb-

da ol ḥażret-i kerāmet-me’āb ḳıbelinden daḫı münkir misün ve ḫilāfı iẟbāta 

ḳādir misün diyü ‘itābla ḫiṭāb olınup bīdār olduḳda mes’elenüñ ḥaḳīḳati ve 

şer‘-i şerīfe muṭābaḳatı keşf olup inkār zā’il olup hemān bu keşf ü küşūf ve 

ḥaḳīḳat-i ḥāle vuḳūf ki el virdi. Eglenmeyüp bi-iẕnillāh ḫalāṣ oldum.”Ḥaż-

ret-i şeyḫ ḥacca giderken giriftār olup eḥibbāsından Emīr İbrāhīm Beg bin 

Ḳaraman  kāfirden bahā ṭarīḳıyla çıḳarup İstanbul’a gelüp mutavaṭṭın olup 

irşād üzre iken tārīḫüñ sekiz yüz ṭoḳsan [T 105b] altısında fevt olup cāmi‘le-

rinde medfūndur. Vefātlarına “İlā raḥmeti rabbihi” tārīḫ vāḳi‘ olmış. 

Ḳıṭ‘a: Ḳıdve-i ‘ārifān İbn Vefā 

Menba‘-i vāridāt-ı Sübḥānī

Aña rūşen levāmi‘-i tevḥīd

Aña mekşūf sırr-ı Sübḥānī

Yā İlāhī be-ḥaḳḳ-ı ‘irfāneş

Hem be-ḥaḳḳ-ı ḳabūl-i Yezdānī
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Yedi iḳlīme şehriyār eyle

Dünye ṭurduḳça Şeh Selīm Ḫān ’ı

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫü’l-‘ārifü’l-
kāmil Ḥācī Ḫalīfe  -Ḳuddise Sirruhu- {Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe}

Meẕkūr şeyḫüñ nisbet-i türābiyyesi Ḳasṭamonı ’ya olup evvelā ‘ulūm-ı 

ẓāhireye iştiġāl idüp [A 87b] tekmīlden ṣoñra ṣūfiyye ṭarīḳına teşebbüẟ 

idüp Şeyḫ Tācü’d-dīn  ḫıdmetine vāṣıl olup terbiyesiyle tekmīl-i ṭarīḳat eyle-

yüp ma‘ārif-i ‘ulyāya ve merātib-i a‘lāya vāṣıl olup irşāda mücāz olur. Ba‘de 

müddetin ḳā’im-maḳām-ı Şeyḫ Tācü’d-dīn  olur. Meẕkūr, ‘ulūm-ı ẓāhire vü 

bāṭınayı cāmi‘ ta‘bīr-i menāmāt ve taḳrīr-i vāḳı‘ātda zā’idü’l-vaṣf, maẓha-

rü’l-ḫayrāt ve ma‘denü’l-berekāt, mürebbiyyü’l-fuḳarā ve’ż-żu‘afā, ṭarīḳinüñ 

vaḥīdi, ‘aṣrınuñ ferīdi, laṭīf ve cesīm ve besīm her bir sözinde hezār nükte 

vü ḥikmet münderic bir vücūd-i şerīf imişler. Tārīḫüñ sekiz yüz ṭoḳsan 

dördinde fevt olup şeyḫi zāviyesinde medfūn imişler. 

Ḳıṭ‘a: Vāṣıl-ı ḳurb-ı Ḫudā ḥażret-i şeyḫ

Ḳıdve-i zümre-i ehl-i taḥḳīḳ

Bunlaruñ yüzi ṣuyına yā Rab

Eyle ben bendeñe tevfīḳi refīḳ

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh el-Kāmilü’l-
mükemmil eş-Şeyḫ Sinānü’d-dīn el-Ferevī  {Şeyḫ Sinān-ı Ferevī }

Meẕkūr, Şeyḫ Tācü’d-dīn  ḫulefāsından olup zühd ü taḳvāda zā’idü’l-vaṣf 

olup perhīz ü zühd ü vera‘da meşāyiḫ içre bī-naẓīr imiş. Menḳūldür ki 

meẕkūr şeyḫ bir gün fuḳarāsıyla Burusa ’ya ‘azm idüp varduḳda Şeyḫ el-Ḥācc 

Ḫalīfe  ḫānesinde mihmān olur. Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe  Şeyḫ Sinān ’uñ kemāl-i 

zühd ü taḳvāsın bilüp muḳaddemā ma‘lūmları olmaġın külliyyen fuḳarā-

sına [T 106a] te’kīd ile tenbīh eyler ki mādām ki şeyḫ mihmānlarıdur, 

cümle-i evżā‘da perhīz üzre olalar ve ādāb-ı ṭarīḳına bi-vechin mine’l-vücūh 

muḫālefet itmeyeler. İttifāḳ meger ol eẟnāda Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe  fuḳarāsın-

dan biri bir tācirüñ ḳızın alur. Ol tācir daḫı dervīşe ṣūf cinsinden ḳaftān 

iḥsān ider. Dervīş daḫı ḳaftān üzerinde şeyḫüñ ikisi ma‘an muṣāḥabetde 

iken muḳābelelerine gelür. Şeyḫ Sinān  ġażaba gelüp Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe ’ye: 
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“Niçün fuḳarā emrinde ihmāl idersiz. Bu maḳūle vaż‘a rıżā virürsiz. Fuḳarā 

aġniyā libāsın geymek münāsib midür?” diyü ḫaylī teşnī‘ idüp Ḥācī Ḫalī-

fe : “Ṣāḥib-cāme ḳayın atasıdur. Ḫāṭırın ri‘āyet ḳaṣd idüp geymişdür.” diyü 

i‘tiẕār ider. İ‘tiẕār müfīd olmayup bi’l-āḫire çaḳ varup çıḳarup dervīşāne 

libās geyüp tebdīl-i cāme itmeyince sākin olmaz. 

Ḳıṭ‘a:  [A 88a] Lā’iḳ oldur bu dār-ı fānīde

Her kişi vaż‘ını ri‘āyet ide

Bile ḥaddin tecāvüz eylemeye

‘Irżını ṣaḳlaya ṣıyānet ide

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil 
Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī  {Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Ḳocevī}

Ḥażret-i şeyḫ kemāliyle müteverri‘ ve fevḳa’l-ḥad müteşerri‘ ve perhīz-

kār ve ictinābda nihāyetde olup mervīdür ki bir miḳdār ġalle berāy-ı daḳīḳ, 

aṣḥābdan birḳaç refīḳ-ı ṣāḥib-tedḳīḳ ile āsyāba gönderür. Eglenmeyüp ögü-

tüp gelürler. Sür‘atle geldüklerinüñ sebebin ṣorar. Eydürler ki: “Ba‘żı nās, 

şeyḫ maṣlaḥatı muḳaddemdür diyü evvelce nevbet virdiler. Aña binā’en 

maṣlaḥat tamām olup geldük.” didüklerinde şeyḫ ḫaberden mużṭarib olup 

“Bunuñ ekli cā’iz degüldür. Ādem degül bil ki kilāb yimek daḫı münāsib 

degüldür.” diyü evinüñ bir gūşesinde çuḳur ḳazup unı içine döker. Şeyḫüñ 

[T 106b] evlādından biri naḳl eyler ki henūz ‘unfuvān-ı cüvānīde şeyḫle 

ḥacca gitdüm. Eẟnā-yı seferde Cāmi‘-i Benī Ümeyye ’de i‘tikāf itdiler. Uzun 

giceler ḫˇāb itmeyüp ‘ibādetden bir ān ḫālī olmayup aṣlā ekl ü şürb vāḳi‘ 

olmazdı. Nice vāḳi‘ olsun? Bir dem ‘ibādetden ferāġat itmezlerdi ki ekl ü 

şürbe müte‘alliḳ nesne ideler. Bir gün buyurdılar ki: “Oġul! Bitden1 ġāyet 

bī-ḥużūrum.” Aña binā’en mübārek arḳalarından göñleklerin çıḳardum. 

Bir ḥālete irmiş ki ḳırmaġa mecāl yoḳ. Hele bārī Ḥicāz ’a varduḳ. Aṣḥābına 

birḳaç aḳçe virüp ḥavā’ice ṣarf idüñ diyü vaṣiyyet idüp gitdi. İki ay ḳanda 

olduġın bilmedük. Geldüklerinde evvel-i naẓarda bilmedüm ḫurşīd-i envār 

gibi mübārek dīdārları münevver olup ġalebe-i cemāl ü celālden kimesne-

nüñ yüzlerine baḳmaġa ṭāḳatı yoġ idi. İstanbul ’da olduḳlarında vüzerā aġ-

leb-i evḳāt ziyārete geldüklerinde vāḳi‘ olan meẓālimi yüzlerine urup i‘tiẕār 

1 Bitden: Kehleden T
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itdüklerince daḫı bedter āzār idüp her biri hezār ḥicāb ile elün öpüp ḳalḳup 

giderlerdi. 

Ḳıṭ‘a: Ehl-i Ḥaḳ budur zemānede kim

İtmeye ḫavf levm-i lā’īmden

Ẓālimüñ ẓulmini yüzine ura

İtmeye ḫavf ẓulm-i ẓālimden

Kimi ḳorḳar kimisi de utanur

Kimi maḥcūbdur meġānimden

Fuḳarānuñ nice olsun aḥvāli

Yā nice ḳurtula meẓālimden [A 88b]

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh el-Kāmilü’l-
mükemmil1 eş-Şeyḫ ‘Abdu’llāh el-İlāhī  -Ḳuddise Sirruhu- {Şeyḫ-i 
İlāhī }

Şeyḫ-i müşārün ileyh ḥażretlerinüñ mevlid-i şerīfleri Samsūn  nām ḳaṣa-

badur. ‘Ömrinüñ evā’ilinde ‘ulūma iştiġāl eyleyüp medīne-i İstanbul ’da 

Medrese-i Zeyrek ’de sākin iken mevālīden ‘Alī eṭ-Ṭūsī  ile diyār-ı ‘Acem’e 

gidüp Kirmān ’a varup bir miḳdār sākin olur ve ‘ulemāsından taḥṣīl-i fażl u 

‘irfān eyler. Ba‘dehu ceẕbe-i İlāhiyye [T 107a] irüp dā‘iye-i terk ġalebe idüp 

mālik olduġı kitābların cem‘ idüp gāh iġrāḳ ve gāh iḥrāḳ ḳaṣd idüp tereddüd 

üzre iken bu eẟnāda bir faḳīrü’l-ḥāl kimesne çıḳa gelüp ḫāṭırasın ma‘lūm 

idindükde “Cümlesin ṣat. emenin taṣadduḳ eyle ve bu kitābı ḥıfẓ eyle. 

Saña müfīddür.” dirler. Meger ol kitābda menāḳıb-ı meşāyiḫ2 var imiş. Ol 

kimesnenüñ vaṣiyyeti ile ‘āmil olup ba‘dehu Semerḳand ’a ‘azm ider. Ḫˇāce 

‘Ubeydu’llāh es-Semerḳandī  ḫıdmet-i şerīflerine vāṣıl olup anlaruñ yanın-

da tekmīl-i ṭarīḳat idüp ba‘dehu işāret-i ḫˇāce ile Buḫārā ’ya gider. Şeyḫ 

Bahā’ü’d-dīn  ḥażretlerinüñ mezār-ı şerīflerinde i‘tikāf idüp rūḥāniyyetlerin-

den füyūżāt-ı nā-mütenāhī aḫẕ ider. Vaḳthā ḳabr şaḳ olup ḫˇāce mütemeẟẟil 

olup menāmātın ta‘bīr vāḳi‘ olurmış. Ba‘dehu yine Semerḳand ’a ‘azm idüp 

Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh  ile müşerref olur. Andan icāzet-i şerīfleriyle Rūm’a 

müteveccih olur. Herāt ’a uġrayup şeyḫ-i sāmī ‘Abdu’r-raḥmān el-Cāmī  ile 

1 mükemmil A’da mükerrer.

2 meşāyiḫ: şeyḫ T
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müşerref olup andan vaṭanına gelüp irşāda meşġūl olup maḳāmāt u kerāmā-

tı āfāḳa meşhūr olur. Ṭālib-i ma‘ārif-i ḳudsiyye olan ṭullāb cevāniben gelüp 

terbiyesiyle nüfūs-i keẟīre behremend olurlar. Şeyḫüñ ṣīt ü ṣadāsı İstanbul  

ekābirine yetişüp iştiyāḳlar ve maḥabbetler ‘arż eyleyüp da‘vetler iderler. 

Aṣlā mültefit olmayup irşāda meşġūl olur. Sulṭān Meḥemmed Ḫān  vefātı-

na deñlü maḳāmında olup fiten ẓuhūrında İstanbul ’a gelüp sākin olurlar. 

Pes izdiḥām-ı ḫavāṣ u ‘avām ve ziyāret-i a‘yān u ekābir ṭullāba teşevvüş-i 

ḫāṭır virüp bu ḥālden şeyḫ ḥaẓ itmeyüp bir tenhā gūşeye [A 89a] intiḳāl 

ve diyār-ı āḫara irtiḥāl tedārük ider. Lākin bir cānibe muḳarrer itmez. Ol 

tārīḫde ümerā-yı ẕī-şāndan Aḥmed Beg el-Evrenosī  Āstāne-i Sa‘ādet ’de bu-

lınup [T 107b] şeyḫe mülāḳāt idüp kemāl-i maḥabbetle maḥabbet iderler. 

Ḥażret-i şeyḫ daḫı ol mīr-i mükerremüñ kendülere tamām-ı muṣāfāt üzre 

maḥabbetlerin ma‘lūm idinüp şeyḫ ḥażretleri ḳıbelinden daḫı meẕkūra 

raġbet-i nihānī peydā olup ittifāḳ bir gün eẟnā-yı kelāmda vilāyetleri Var-

dar  nām diyārı yād idüp ol vilāyetüñ aġniyāsın ve ehl-i derūna maḥabbet-i 

bī-ḳıyāsın ẕikr idüp şeyḫi vilāyetlerine da‘vet iderler. Da‘vetlerin icābet 

idüp gelüp Vardar ’da sükūn-ı iḫtiyār iderler. Meẕkūr şeyḫe sükūn ü vaḳār 

ve cem‘iyyet-i ḫāṭır-ı kerāmet-āẟār şöyle el virmiş idi ki ḫavāṣ u ‘avām ziyā-

ret içün ne deñlü izdiḥām itseler yine ḥużūr-ı tām üzre olup vaḳtlarına ve 

nihādlarına aṣlā teşevvüş ü tefriḳa ṭārī olmayup aġleb-i evḳāt ṭullābuñ ḫāṭı-

rası def‘ine iltifāt üzre idiler. Bir gün meclis-i şerīflerinde Şeyḫ İbnü’l-Vefā  

añılup aḫlāḳ-ı ḥasenesinden a‘lā vü ednā ve ednā vü a‘lā kim gelürse vaḳt-i 

mu‘tādeden ġayrda ṭaşra çıḳmazlar ve kimesneye buluşmazlar dinildük-

de ḥüsn-i ḫulḳ üzre ḥużūr iḫtiyār eylemişlerdür diyü buyurmışlar. Şeyḫ 

Muṣliḥü’d-dīn Ṭavīl  -ki aḳrānında bī-‘adīl şeyḫ-i celīlü’l-ḳadrdur- anlardan 

mervīdür ki bir gün ba‘żı aṣḥāb ile ḥażret-i Şeyḫ-i İlāhī  meclis-i şerīflerinde 

cālis idük. ‘Ābid Çelebi  ki terk-i ḳażā idüp şeyḫüñ fuḳarāsından olmış idi. 

Şeyḫ sırran meẕkūr ‘Ābid Çelebi ’ye ba‘żı söz söyledi. Pes ‘Ābid Çelebi  bir 

semte baḳup ta‘accüb idüp tebessüm eyledi. Şeyḫüñ kelimātından ve ‘Ābid 

Çelebi ’nüñ tebessüminden ṣordum. ‘Ābid Çelebi  eyitdi ki: “Şeyḫ baña didi 

ki miḥrābda imām olan Nūrü’d-dīn Ḫalīfe ’ye naẓar eyle. Ben daḫı naẓar 

itdüm. Rāhib şeklinde görüp tebessüm itdüm.” ‘Ābid Çelebi ’den bu ḳıṣṣa 

işitdükde bu söz baña kemālinde [T 108a] ıżṭırāb virdi ve şeyḫ bu sözi āḫara 
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dimeyüp ‘Ābid Çelebi ’ye didüginüñ āslı nedür bī-ārām olup şeyḫden su’āl it-

düm. Buyurdılar ki ol şekl mevlānānuñ dīnī ṣūreti degüldür. Bize inkārı şek-

līdür ve ‘Ābid [A 89b] Çelebi’ye ifşānuñ aṣlı budur ki meşārib-i nās muḫteli-

fedür. Meẟelā ṣıbyān-ı ‘avām ḍarbla ve ṣıbyān-ı ḫavāṣ luṭfla ta‘līm olınur. Ben 

aña bu ḳadar ifşā itdügüm ṭarīḳa maḥabbet itdürmekdür. Luṭfla ta‘līmdür. 

İtmesem terk-i ṭarīḳ itmek cā’izdür. Şeyḫüñ menāḳıbındandur ki Vardar ’da 

‘acā’izden biri gelüp eydür ki: “Sulṭānum! Menāmumda ḍıfda‘ şeklinde olmı-

şam. Siz beni eyle görürsiz. Ta‘bīri nedür?” diyü su’āl itdükde şeyḫ ḥażretleri: 

“Bu düşden saña żarar yoḳdur. Ḫayrdur.” diyü cevāb virür. Ḳanā‘at itme-

yüp gitmez. Görür ki ḳurtuluş yoḳ buyururlar ki: “Ḫātūn kişi hīç kimesneyi 

żiyāfet tedārük itdüñ mi idi?” Eydür: “Belī, sizüñ aṣḥābıñuzı żiyāfet itmek 

murād idinmiş idim. Māni‘ oldı. İtmedüm.” dir. Pes şeyḫ buyururlar ki: “Bu 

vāḳı‘a anuñ ṣūretidür. Vāḳı‘a gāh olur lafẓından me’ḫūẕ olur. ‘Ḍıf ’ żiyāfet-

den ‘da‘’ terkdendür. Żiyāfet ideyin dimişsin. Terk itmişsin. Ol ṣūretdür ki 

görindi.” dirler. ‘Acūz müteselliye olup girmiş. ‘Ābid Çelebi ’den menḳūldür 

ki bir niçe müddet ḥażret-i şeyḫde olup nesne fetḥ olmamış. Aña binā’en 

Şeyḫ Muḥyi’d-dīn el-İskilibī  ḫıdmetine gitmek ḫāṭırası olup pes ‘Ābid Çelebi  

eydür ki: “Bu ḫāṭıra üzre cāmi‘de namāz ḳıldum. Ba‘de’ṣ-ṣalāt şeyḫe mülāḳāt 

itdüm. Buyurdılar ki ben seni namāzda Şeyḫ Muḥyi’d-dīn el-İskilibī  şeklinde 

gördüm.” Şeyḫden bu sözi istimā‘ itdükde fevḳa’l-ḥad şermende olup hezār 

i‘tiẕār ile mübārek ellerin öpüp ba‘de’l-yevm kemāl-i inḳıyād ve’ṭ-ṭā‘at üzre 

ḫıdmetlerine muvāẓebet itdüm. [T 108b]

Maṭla‘: Āzādelik maḳāmına irmek ise murād 

Bekle yirüñi serv gibi ey sehī-nijād

Neẟr: Ḥażret-i şeyḫ Vardar ’da mādām ki sākin idiler ol vilāyetüñ a‘lāsı 

ve ednāsı ve fuḳarāsı ve aġniyāsı א א راً כאن او ا  şeyḫe kemāl-i maḥabbetle 1ذכ

maḥabbet idüp ḳavābilden ve ṭālibīnden lā-yu‘ad ve lā-yuḥṣā kimesneler 

terbiyesiyle meleke-i isti‘dāda ve dā’ire-i irşāda irişüp maḳāmāt-ı a‘lāya vāṣıl 

olurlar. İrşād üzre iken hicretüñ sekiz yüz ṭoḳsan altısında Sulṭān Bāyezīd 

Ḫān  salṭanatı evā’ilinde ḳaṣaba-i meẕkūrede medfūn [A 90a] olup merḥūm 

Aḥmed Beg  üzerine ḳubbe binā itdürüp kendüler daḫı civārında medfūn-

dur. Bu ḥaḳīr ziyāret itdüm. 

1 “Erkek olsun veya kadın olsun.”
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Ḳıṭ‘a: Mükāşif-i ḥażret-i Şeyḫ-i İlāhī 

Kerāmātına var biñ biñ güvāhı

Anuñ yā Rab kerāmātı ḥaḳıyçün

Emīn eyle ḫaṭādan pādşāhı

Veṣāyā-yı Ḳudsiyye-i Ḥażret-i Şeyḫ

Cāmi‘ü’l-menāḳıb Ṭaşköprī-zāde  ḥażretlerinüñ meşāyiḫ-i kirāma raġbet-

leri ve maḥabbetleri fevḳa’l-ḥad ve’t-ta‘bīr olup belki aṣl bu kitābuñ te’līfine 

bā‘iẟ  1 א ل ا  ذכ ا   nüktesi mūcebince meşāyiḫüñ ẕikrin idüp 

ve anlaruñ maḳāmāt-ı cāmi‘-i ḥālāt-ı şerīfesin taḥrīrdür. Ḫuṣūṣā kendüle-

rüñ ṭā’ife-i mezbūreden Naḳşbendiyye  semtine nisbet-i tāmmeleri olup ol 

ṭarīḳa müte‘alliḳ meşāyiḫ-i celīlü’l-ḳadrdan ba‘żı ekābirüñ ẕikrin itdükleri 

ecilden ṭarīḳ-ı ma‘hūda muvāfıḳ ba‘żı fevā’id naḳl eylemişler. Buyurmışlar 

ki aṣl-ı re’sü’ṭ-ṭarīḳ Ḫˇāce Bahā’ü’d-dīn-i Naḳşbendī  ki ismleri Muḥammed 

bin Muḥammed’dür. Meẕkūr şeyḫ -ḳuddise sirruhu- aṣḥāb-ı fażl u kemālden 

Emīr Seyyid Külāl ’den aḫẕ-ı ṭarīḳ idüp anlara telḳīn-i kelime-i tevḥīd itmiş-

ler ve Şeyḫ ‘Abdu’l-ḫālıḳ el-Ġucdüvānī  mezār-ı şerīflerinde müddet-i medīd 

i‘tikāf idüp rūḥāniyyetlerinden füyūżāt-ı nā-mütenāhī aḫẕ idüp [T 109a] 
mertebe-i irşāda ve derece-i reşāda irmişlerdür. Meẕkūr şeyḫ ḥażretlerine 

ṭarīḳından su’āl itmişler ki mevrūẟ mıdur yā muktebes midür? Buyurmışlar 

ki 2 ازی  ا אت ا     bu mefhūmdan aḫẕ-ı ṭarīḳ itmişdümdür 

ve me’āl-i ṭarīḳden su’āl itmişler. Buyurmışlar3 ki el-ḫalvetu fi’l-keẟreti ya’nī 

kişinüñ ẓāhiri ḫalḳa ve bāṭını Ḥaḳḳ’a olmaḳdur. Ḥaḳḳ Celle ve ‘Alā buyur-

mışdur. Eger ticāretdür ve eger bey‘ ü şirādur ve eger sā’ir meṣāliḥ-i dünye-

viyyedür mādām ki göñül Ḥaḳḳ’a meşġūl ola, żarar virür degüldür ve ‘ibādāt 

naḳddür. Keẟret üzre olursa ḳalb ki taṣfiye kesb idüp mā’il-i Ḫudā olmaya 

müfīd degüldür. Ḥażret-i şeyḫüñ ṭarīḳ-ı ẕikri ḫafī olup Ḫˇāce ‘Abdu’l-ḫālıḳ 

el-Ġucdüvānī  ‘amelde ‘azīmet itmişlerdür diyü buyururlar imiş ve cāriye vü 

ġulām cinsinden nesne istiḫdām itmeyüp ‘abd-i seyyid olmaḳ münāsib de-

güldür dirler imiş. Ba‘żılar silsilelerinden [A 90b] ṣormışlar. 

1 “Salihlerin zikri esnasında rahmet iner.”

2 “Allah’ın bir cezbesi dünya ve ahiret halkının (veya insan ve cinlerin) amellerine denktir.”

3 Buyurmışlar: -T
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Mıṣrā‘:  1 א  از  כ 
Neẟr: diyü cevāb virmişler. Dā’imā nefsüñ mekā’idinden ve mekāri-

hinden kemāl-i ittiḳā emr idüp mādām ki kişi mekā’id-i nefse ‘ālim olup 

ve anuñ def‘ semtin tedārük idüp ictihād itmeye, ehl-i ṭarīḳat olup vāṣıl-ı 

Ḥażret-i Ḥaḳḳ olmaḳ müyesser degüldür diyü vaṣiyyet iderler imiş ve bi-

züm ṭarīḳimüzde aṣl maḳṣūd nefy-i vücūddur. Cümle-i a‘mārda terk-i iḫ-

tiyār gerekdür ve ḫalvet şöhretdür. Şöhret ise āfetdür. Aṣl ḥaḳḳa ḳurbet 

ve maḳām-ı vaḥdet keẟretde mu‘teberdür ve cemī‘-i zemānda şer‘-i şerīfe 

inḳıyād ve cümle-i umūrda şerī‘ate ḥüsn-i muṭābaḳat lāzımdur ve uṣūl-ı 

ṭarīḳ-ı şuhūda ‘ālim bir kāmil-i mükemmil vücūduñ ṣoḥbetine irüp behre-

dār olmaḳ dileyen mādām ki bir kimesnede ẕikr olınan vaṣiyyetleri mevcūd 

bula, laṭīf ü ‘ālā andan nesne ḥāṣıl olmaz. Bir ġayrısın göre. Ḥażret-i şeyḫüñ 

kelimāt-ı ḳudsiyyesinden [T 109b] ṭālibīne bu miḳdār ile iktifā olındı.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh el-Kāmilü’l-
mükemmil eş-Şeyḫ ‘Ubeydu’llāh es-Semerḳandī  -Ḳuddise Sirruhu- 
{Şeyḫ ‘Ubeydu’llāh }

Şeyḫ-i müşārün ileyḥ Şāşī vilāyetinden Taşkend  nām şehrde vücūda gel-

mişlerdür. Nisbeleri ṣaḥābeden ‘Ömer bin el-Ḫaṭṭāb  cenābına irişürmiş. 

Şöyle meşġūl-i ẕāt-ı Ḥaḳḳ imişler ki buyururlarmış ki cemī‘-i zemānın-

da Ḫudā’dan ġaflet vāḳi‘ olmadı. Meger ol dem ki on yaşında var idüm. 

Mu‘allime giderken na‘leynüm balçıġa batup keẟret-i vaḥlden iḫrāc idin-

ce ıżṭırābdan ol ānda nev‘an ġaflet vāḳi‘ oldı. Buyururlar ki ‘unfuvān-ı 

cüvānīde taḥṣīl-i ma‘rifet ve tekmīl-i ‘ilm ḫāṭırası olup Niẓāmüd’d-dīn-i 

Ḫāmūş  ḫıdmet-i şerīflerine gitdüm. Ol tārīḫde Semerḳand ’da Uluġ Beg 

Medresesi ’ne müderris idiler. Mevlānā Niẓām  istiġrāḳ u ceẕbesi istimā‘ ile 

ma‘lūmum olmışdı. Varduḳda medresede ders üzre buldum. Medresenüñ 

bir gūşesinde ṣāmit olup cālis oldum. Ba‘de’l-ferāġ naẓar idüp buyurdılar ki 

“Niçün ṣāmitsin?” Biz cevāb virmezden evvel buyurdılar ki “Ṣamt ikidür. 

Birisi ‘ālem-i beşeriyyetde keẟret-i [A 91a] kelāmdan ṣamtdur. Ol mübā-

rekdür. İkinci ki mücerred ṣamtdur, ol ṣāḥibine mekrdür. Pes bunlardan 

niçe zemān ‘ilm ü fażl ve beyān-ı taḥṣīl eyledüm. Ba‘dehu meşāyiḫden daḫı 

1 Ez-silsile kesī be-cāyī ne-resed. “Kimse, silsileyle bir yere varamaz.”
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kāmil ü mükemmil vücūduñ ḫıdmetine yetişüp ve bi’l-cümle mertebe-i 

irşāda idüp kerāmāt u maḳāmāt ile meşhūr-ı āfāḳ olur.” Şeyḫüñ cümle-i 

kerāmātındandur ki Semerḳand ’da bir gün yevmü’l-ḫamīs imiş. “Atumı 

eyerleñ!” diyü aṣḥābına ḫiṭāb ider. Pes ata binüp ba‘żı aṣḥāb yanına düşüp 

şehrden ṭaşra giderler. Aṣḥābına “Siz şehr ḳurbında tevaḳḳuf eyleñ!” diyü 

emr idüp kendüler Deşt-i ‘Abbās  nām ṣaḥrāya müteveccih olurlar. Aṣḥāb-

dan biri ‘aḳablarınca gider. Pes ḥażret-i şeyḫ [T 110a] bir miḳdār gidüp 

miyān-ı ṣaḥrāda atların cevānibe sürüp segirdüp gāh ġā’ib gāh ẓāhir olur-

lar. Birḳaç sā‘atden ṣoñra dönüp gelürler. Aṣḥābından ba‘żılar su’āl iderler. 

Buyururlar ki “Sulṭān-ı Rūm Meḥemmed Ḫān  üzerine bī-ḳıyās kāfir gelüp 

kefere-i fecere ḥadden bīrūn olmaġın bizüm cānibimüzden istimdād ey-

ledi. Bi-iẕni’llāh anlara mu‘āvenet içün vardum. Bi-ḥamdi’llāh müslimīn 

ġālib ve müşrikīn maġlūb oldı.” diyü ḫaber virürler. Ḫˇāce Meḥemmed 

Ḳāsım ’dan mervīdür ki babam ‘Abdu’l-hādī  Rūm’a çıḳup Sulṭān Bāyezīd 

Ḫān ’a mülāḳāt itdükde eẟnā-yı kelāmda babamdan Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh  

şeklin ṣorarlar ve atınuñ levninden ve evżā‘ından1 ve eṭvārından su’āl ider-

ler ve daḫı buyururlar ki: “Babam sulṭān, küffār-ı bed-kirdār ile muḥā-

rebe içün müteveccih olup ġalebe ẓan eyleyüp Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh es-Se-

merḳandī ’den istimdād iderler. Ol ḥālde ḥażret-i şeyḫ fülān şeklde ve atları 

fülān levnde ḥāżır oldılar. Baña ḫiṭāb eyledi: ‘Yā Sulṭān Meḥemmed ḫavf 

eyleme!’ Ben de didüm ki nice ḫavf itmeyeyin. Küffār bī-şümārdur. Ben 

eyle didükde baña naẓar eyle didi. Baḳdum. ‘Asākir-i bī-kerān gördüm ki 

ḥaddi ve ḥaṣrı yoḳ. Bunlar saña mu‘āvenet içün gelmişlerdür. Hemān ḳar-

şudaki depenüñ üstine çıḳ. Üç kerre ṭabluñ çal. Ḳomañ diyü yürüyiş emr 

eyle. Andan baña ḳavī cür’et ḥāṣıl olup buyurduġı üzre itdüm. Ḫˇāce [A 
91b] ‘Ubeydu’llāh ’ı gördüm. Üç dört def‘a kāfire at ṣalup ḥamle eyledi. Bu 

eẟnāda bir uġurdan ān-ı vāḥidde ‘asker-i küffār firār idüp münhezim oldı. 

Vüzerā ‘Ubeydu’llāh ḥażretlerin görmeyüp benüm kelimātım ḥayretümden 

ṣandılar.” Böyle vāḳi‘ oldı diyü ḫaber virürlerdi. Fi’l-vāḳi‘ evṣāf-ı ḥażret-i 

şeyḫ böyle midür didükde babam daḫi eyledür pādşāhum diyü taṣdīḳ eyle-

miş. Fi’l-ḥaḳīḳa buyurduḳları [T 110b] gibi imiş. Şeyḫ ḥażretleri istiġrāḳ-

da māsivāya aṣlā şu‘ūrı olmayup mülāḥaẓadan ve fikretden ḫālī degüller 

1 evżā‘ından: evżā‘ A



381Mecma‘u’l-Eşrâf

imiş. Ḥaḳīḳat-i tevḥīd külliyyen ḳalbi māsivādan taḫlīṣ ü tefrīddür diyü 

buyururlar imiş. Tārīḫüñ sekiz yüz ṭoḳsan beşinde fevt olup ẓāhir-i1 Se-

merḳand ’da medfūn imişler. 

Ḳıṭ‘a: ‘Ubeydu’llāh sulṭān-ı ṭarīḳat

Velāyet-kān-ı burhān-ı ḥaḳīḳat

Biḥār-ı vaḥdete müstaġraḳ idi

Aña mekşūf idi esrār-ı2 vaḥdet

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫü’s-sāmī 
Mevlānā ‘Abdu’r-raḥmān el-Cāmī  -Ḳuddise Sirruhu’l-‘azīz- 
{Mevlānā Şeyḫ Cāmī } {İmāmü’d-dīn } {Nūrü’d-dīn }

Müşārün ileyh şeyḫ, meşāhīr-i fużalā-yı ‘Acem’den şerīfü’n-neseb, ḳaviy-

yü’l-ḥaseb, ‘aẓīmü’ş-şān, nādirü’l-aḳrān kimesne imişler. Laḳabları “‘İmā-

dü’d-dīn ” ve “Nūrü’d-dīn ” olup tārīḫüñ sekiz yüz on yedi yılında Şa‘bān 

ayında yigirmi üçinci güninde ‘işā vaḳtinde envār-ı velādetleriyle Cām  şeh-

rin münevver ḳılmışlar. Neseb-i şerīfleri ḳıdvetü’l-e’immeti’l-müctehidīn 

İmām Muḥammed-i Şeybānī ’ye irişürmiş ki meẕheb-i İmām-ı A‘ẓam ’da 

e‘āẓım-ı erbāb-ı ictihāddan imişler. Anlardan daḫı birḳaç atadan Hürmüz-i 

Şeybānī ’ye muttaṣıl olurmış ki ‘Ömer bin Ḫaṭṭāb  zemānında şeref-i İslām 

ile müşerref olup melik-i Baġdād -ı Ādem-ābād imişler. Aṣl vālidlerinüñ 

ismi Niẓāmü’d-dīn Aḥmed-i Deştī  ve ceddlerinüñ ismi Şemsü’d-dīn 

Muḥammed  imiş. İṣfehān  şehrinde Deşt  nām maḥallede sākin iken ba‘żı 

ḥavādiẟ muḳteżāsıyla Deşt ’den çıḳup seyr-i kūh u deşt iderek eyyāmla 

Cām ’a gelüp anda umūr-ı ḳażāya ve fetvāya meşġūl olurlar. Cām  sākinlerin-

den Ḳıvāmü’d-dīn Muḥammed  kerīmelerin fuḳahā-yı ālī-şānından Şere-

fü’d-dīn Ḥācī Şāh ’a tezvīc idüp pes Şerefü’d-dīn’üñ kerīmesi olup [A 92a] 
[T 111a] Cāmī  ḥażretlerinüñ ceddi ‘aḳd-i nikāḥ iderler. Andan vālidleri 

Niẓāmü’d-dīn Aḥmed  vücūda gelüp ba‘dehu Ḫāḳān Şāhruḫ  Mīrzā Sulṭān-ı 

Ḫorāsān  varup ‘Irāḳeyn  fetḥin itdügi tārīḫde Mevlānā Cāmī  vücūda gelüp 

nitekim ẕikr olındı. Bir müddetden ṣoñra vālidleri ile vilāyet-i Herāt ’a ge-

lüp Niẓāmiyye Medresesi ’nde müsāfir olurlar. Mevālī-i ‘Acem’den Mevlānā 

1 ẓāhir: -T

2 esrār: sır ile T
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Cüneyd  ol tārīḫde ‘Amr ü Zeyd dimeyüp ṭalebeye terbiyede ve ta‘līmde 

kemāl mertebe diḳḳatleri ve sa‘yları olmaġın cevānibden ṭalebe taḥṣīl içün 

gelürler imiş. Mevlānā Cāmī  henūz daḫı tāze olup metn-i Telḫīṣ  ḳırā’atına 

meylleri olur. Mevlānā-yı meẕkūrdan birḳaç ders oḳıyup ḥaẓ idemeyüp pes 

sulṭānü’l-muḥaḳḳiḳīn Seyyid Şerīf  ’üñ ekmel-i telāmīẕinden Ḫˇāce ‘Alā’ü’d-

dīn es-Semerḳandī  ol tārīḫde ‘allāme-i zemāne imişler. Anlaruñ fażlın is-

timā‘ idüp taḥṣīl içün müteveccih olurlar. Varduḳlarında ḳırḳ günde müṭā-

la‘asın ‘Alā’ü’d-dīn es-Semerḳandī  müṭāla‘asından teraḳḳī itdürüp ba‘dehu 

yine efāżıl-ı ‘Acem’den Sa‘dü’d-dīn et-Teftāzānī  telāmīẕinden Şihābü’d-dīn 

Muḥammed-i Cāmī  -ki kemāl-i fażlla meşhūrlar idi- anlardan ḳırā’at idüp 

anlardan daḫı ḥaẓ itmeyüp Semerḳand ’da Ḳāḍī-zāde-i Rūmī ’nüñ ṣīt ü ṣadā-

sın işidüp anlara daḫı ‘azīmet idüp gelüp ḳırā’at iderler. Ders-i evvelde bir 

ġāmıż maḥalde münāza‘aları olup münāza‘āt-ı şedīde ve muḫāṣamāt-ı ‘adī-

de geçüp ṣoñra monlā ḥażretleri sözlerinden ve müṭāla‘asından rücū‘ idüp 

Cāmī ’nüñ müṭāla‘asın ḳabūl idüp taḥsīnler ve āferīnler itmişler. Fetḥu’l-

lāh-ı Tebrīzī  ki Mīrzā Uluġ Beg  dīvānında ṣadr-ı ṣadāretde olup fużalādan 

imişler. Anlardan menḳūldür ki Ḳāḍī-zāde-i Rūmī  Semerḳand ’da bir gün 

bir ‘aẓīm iclās eyler. Nās-ı bī-ḳıyās cem‘ olur. Mevālī-i Semerḳand ’dan ve 

‘ulemādan kimesne ḳalmaz ki [T 111b] anda ḥāżır olmaya. Monlā ḥażret-

leri kendüler mīr-i meclis olup ḥīn-i muṣāḥabetde ve eẟnā-yı kelāmda ‘aṣ-

ruñ ḳābil cüvānlarından ve ṣāḥib-ṭab‘ dā’ire-i meleke vü isti‘dāda irmiş ṭa-

lebeden söylenür. Ṣadr-ı meclis monlā buyurur ki: “Semerḳand  binā olaldan 

berü ḳavābil cinsinden Cāmī  gibi ma‘rifet cāmından [A 92b] ẕevḳ almış bir 

laṭīfü’l-meşreb cüvān, Āb-ı Āmū ’dan Semerḳand ’a geçüp ne gelmiş ve ne 

gelecekdür. Bu ḥāletde ki henūz tāze cüvāndur. Ol ḳadar ḳudret ve taṣarruf 

ve cevdet-i ṭabī‘at vardur ki cānib-i Feyyāz’dan kimesneye feyż olınmamış-

dur.” diyü şehādet iderler. Meẕkūr Monlā Ḳāẓī-zāde  ol tārīḫde hey’ete mü-

te‘alliḳ Çaġmīnī  nām metni telḫīṣ eyleyüp ve şurrāḥdan Seyyid Şerīf  ve 

Niẓāmü’d-dīn  ki fużalānuñ şürūḥına reddāt-ı ḳaviyye taḥrīr idüp laṭīf kitāb 

itmişlerdür. Monlā Cāmī  müṭāla‘a idüp aṣlā Ḳāḍī-zāde  yöresine uġrama-

duḳ efkār-ı daḳīḳa ile ekẟer-i mevāżi‘ın red ider. Ṣoñra ḥaḳḳ-ı üstādiyye 

ḫāṭıra olup ferāġat itmişler. Bu tārīḫde ‘Alī el-Ḳuşcı  -ki efḍal-i fużalādan 

Şerḥ-i Cedīd  ṣāḥibidür- fenn-i hey’ete nisbet-i ḫāṣları var imiş. Pes ta‘bīr-i 



383Mecma‘u’l-Eşrâf

vaż‘ ve tebdīl-i ṣūret idüp bir cem‘iyyete ḥāżır olur ki mevālīden niçe kimes-

ne ve Monlā Cāmī  ḥāżırlar imiş. Meẕkūr ‘Alī el-Ḳuşcı  ki fenn-i hey’etde 

kemāl-i rüsūḫı olup daḳā’iḳine ‘ālim idiler. Meẕkūr fenne müte‘alliḳ ba‘żı 

daḳā’iḳ ẕikr idüp ehl-i hey’ete ḥallinde ‘āciz ba‘żı mes’ele ẕikr ider ve bir bir 

su’āl eyler. Sā’irler sāmi‘ olup Monlā Cāmī  cevāba müteṣaddī olup her biri-

ne ādāb üzre ma‘ḳūl u müvecceh cevāblar virür ki ‘Alī el-Ḳuşcı  bu ḳadar 

mahāretle müteḥayyir olur. Aṣḥābına dimiş ki: “Şimdiye dek enfās-ı ḳud-

siyyeye inkārda idüm. Şimdi bildüm ki var imiş ve muḳarrer imiş.” Bundan 

ṣoñra Mollā Cāmī  ṣūfiyye ṭarīḳına maḥabbet idüp meşāyiḫ-i kirāmdan 

Sa‘dü’d-dīn el-Kāşġīrī  [T 112a] ḫıdmet-i şerīfleriyle müşerref olup bunlar-

dan telḳīn-i kelime-i tevḥīd idüp ba‘dehu ‘Abdu’llāh es-Semerḳandī  ḥażret-

lerine yetişüp anlara intisāb-ı tām idüp terbiyeleriyle merātib-i a‘lāya vāṣıl 

olurlar. Ḥāṣılı ‘ulūm-ı ẓāhire vü bāṭıne riyāsetin cāmi‘ olup merātib-i irşāda 

vücūh ile kesb-i istiḥḳāḳ idüp kerāmāt-ı ‘ayāniyye vü ma‘neviyye ile meş-

hūr-ı āfāḳ olurlar. Ḥażret-i Sulṭān-ı A‘ẓam Bāyezīd Ḫān  ḥażretleri cevā’iz-i 

seniyye ve hedāyā-yı marżiyye gönderüp hezār ta‘ẓīm ü tekrīm ve tevḳīr ü 

tebcīl ile Rūm’a da‘vet eylerler. Monlā daḫı emr-i pādşāh-ı ‘ālem-penāha 

[A 93a] imtiẟālen Ḫorāsān ’dan Rūm’a irtiḥāl idüp Hemedān’a gelürler. 

Ḫıdmet içün irsāl olınan çavuşa buyururlar ki: “Pādşāh-ı ‘ālem-penāh emr-

lerine imtiẟāl idüp bu maḥalle deñlü geldük. Şimden ṣoñra ẕeyl-i i‘tiẕāra 

teşebbüẟ idüp şehriyār-ı ẕevi’l-iḳtidārdan iltimās iderüz ki bu gūşede du‘ā-

larına meşġūl olavuz. Vilāyet-i Rūm’a duḫūle mecāl ü ḳudret, irtiḥāl ü in-

tiḳāl yoḳdur.” Ḫuṣūṣā arż-ı vebāyī imiş. İmtizāc müte‘assirdür diyü ‘öẕr 

idüp ḳalurlar. Mevlānā Muḥyi’d-dīn el-Fenārī  vālidlerinden naḳl eyler ki 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān  devrinde ‘ulemā-yı Rūm mā-beyninde vālidleri 

ḳāżi’l-‘asker iken ‘ilm-i ḥaḳīḳata müte‘alliḳ mebāḥiẟ-i vücūddan bir mes’e-

lede nizā‘ vāḳi‘ olup nizā‘-i mütemādī olur. Mevālīden kimesne faṣl-ı ḥuṣū-

mete ḳādir olmayup bir cevāb-ı şāfī virür mümeyyiz lāzım olur. Lākin 

mevālī-i Rūm’dan kimesne taḥḳīḳına ḳādir olımaz. Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān  bu ḥāle tamām mertebe bī-ḥużūr olur. Pes ḳāżī-i ‘asker1 ‘arż eyler ki bu 

mes’eleyi Rūm’da ḥal ider kimesne yoḳdur. Meger mādde-i muḫālefet ‘aynı 

ile yazılup vilāyet-i ‘Acem’de Monlā Cāmī ’ye gönderile. Anlardan ġayrı bir 

1 ḳāżī‘-i asker: ḳāżī T
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vücūd daḫı münāza‘un fīhā olan bahẟ-i vücūdda [T 112b] temyīze ve faṣl-ı 

ḥükūmete mālik degüldür. Pes Sulṭān Meḥemmed Ḫān  emri ile ẕikr olınan 

maḥall, tafṣīli ile yazılup muḫālifinüñ ve ḫuṣemānuñ taḳrīrleri cümleten 

derc olınup çavuş eline virilüp hedāyā-yı firāvān ile irsāl olınur. Vuṣūl bul-

duḳda Monlā Cāmī  ḥażretleri baḥẟ ne ise mine’l-evvel ile’l-āḫir ve me’āl-i 

maḳālden bāṭın u ẓāhir cümleten taḥrīr idüp müstaḳil risāle idüp ‘unvānın-

da Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ḥażretlerinüñ teberrüken ve teyemmünen ism-i 

şerīflerin ve nām-ı nāmīlerin ẕikr idüp gönderürler. Rūm’da gelüp sulṭān-ı 

celīlü’l-ḳadra vāṣıl olup naẓar-ı ‘ālīleri müte‘alliḳ olduḳdan ṣoñra mevālīye 

‘arż iderler. Cümleten görüp müṭāla‘a idüp risāle-i meẕkūra ḳabūl-i tām ile 

maḳbūlleri olup ve ṭavā’if mā-beyninde faṣl-ı ḫuṣūmet ṭarīḳıyla itdügi ḥük-

me gösgötüri rāżī olup [A 93b] ḥüsn-i ḳabūl ile ḳabūl iderler. El’ān risāle-i 

meẕkūre mevālīden ba‘żı kimesnede vardur ve bi’l-cümle meẕkūruñ cüm-

le-i ‘ulūm ü fünūnda ḳudretleri zā’idü’l-vaṣf olup lākin naẓma raġbetleri ve 

şi‘r ü inşāya mümāresetleri ziyāde olmaġın üç ḳıṭ‘a dīvān tertīb idüp her 

birine müstaḳil ism virmişlerdür ve Kāfiye ’ye bī-bedel ve laṭīf şerḥ yazup 

şürūḥ-ı kāfiyede olan fenn-i naḥve müte‘alliḳ fevā’idi īcāz üzre derc idüp 

kendü taṣarrufāt-ı fā’iḳalarından çoḳ nesne ilḥāḳ idüp bī-bedel kitāb itmiş-

lerdür ve Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e tefsīr taḥrīrine şürū‘ idüp lākin eglenmeyüp fevt 

olmışlar. Eger itmāmı müyesser olmış olaydı cümle-i müfessirīne ġalebe 

muḳarrer idi. Birḳaç cüz’i ki yazmışlardur, ġāyet bī-naẓīr itmişlerdür. Müṭā-

la‘a idenlere ma‘lūmdur ve Şevāhidü’n-nübüvve  ve Nefeḥātü’l-üns  ve Silsile-
tü’ẕ-ẕeheb  nām kitābları bī-bedel kitāblardur. Tamām-ı ḫamseye cevāb yaz-

duḳlarından mā-‘adā iki kitāb daḫi naẓm idüp [T 113a] Heft Evreng  ile 

nāmīde ḳılmışlardur. Ḳırḳ ḳıṭ‘adan ziyāde mü’ellefi vardur. Cümlesi bey-

ne’l-ahālī kemāl-i ḳabūl ile maḳbūl ü mütedāvildür ve zemān-ı irşādlarında 

bunlardan vāḳi‘ olan kerāmāt bī-nihāyedür. Vefātlarından ṣoñra ba‘żı ehl-i 

‘irfān-i yārān bir bāġçede cem‘ olup muṣāḥabet iderler iken Nehīḳi  nām bir 

şaḫṣ olup ḥażret-i şeyḫe münkir imiş. Şeyḫüñ müdevvenātından ve dīvān-

larından mā-beynde bir niçe kitāb var imiş. Pes yārān, şeyḫüñ ma‘ārifine 

müte‘alliḳ mevāddan baḥẟ iderler. İttifāḳ içlerinden bir nāzik eydür ki: 

“Şeyḫ -raḥimehu’llāh- el’ān vefātda Nehīḳi  ḥayātda ve bunlaruñ inkārı ise 

kemā-kān ittifāḳ-ı yārān ile dīvānlarından tefe’ül idelüm görelüm. Şeyḫ 
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‘aleyhi’r-raḥme cevābda ne buyururlar?” Pes fetḥ-i dīvān iderler. Ḳaṣīde-i 
Şeybiyye ’de bu beyt gelür. 

Beyt:    כ ش  از    כ
م1           א د   ش  ّ א  כ

Neẟr: Ol şaḫṣ şermende olup bu fāl, beyne’l-enām rūzgārda meş-

hūr olur. Şeyḫ Cāmī ’nüñ kerāmātı çoḳ ve bunlardan ṣādır olan nevādire 

[A 94a] ‘ad yoḳdur. Kemāliyle ıṭṭılā‘ murād idinen fużalā-yı ‘Acem’den Ḥü-

seyn Vā‘iẓ-i Kāşifī ’nüñ ‘Aynü’l-ḥayāt nām kitābın müṭāla‘a itsün. Tercemede 

ki ba‘żı fużalā-yı ‘Acem evṣāfın taḥrīrde aṣla ki muḫālefet vāḳi‘ olmışdur. Bu 

ḥaḳīr, taḥrīr-i menāḳıbda mücerred istimā‘ ile ḳanā‘at itmeyüp belki fużalā 

birbirinüñ evṣāfın yazduḳları maḥalden görüp ‘aynın naḳl itdüm. Mīr ‘Alī 

Şīr  vezīr iken dā‘iye-i terk ġalebe idüp cümleyi bu uġurdan selb idüp cāh 

u celālden i‘tizāl idüp Monlā Cāmī ’nüñ ḫıdmet-i şerīfine gelüp irādet ge-

türürler ve terbiyeleriyle maḳāmāt-ı a‘lāya vāṣıl olurlar. Lema‘āt Şerḥi ’nüñ 

ve Şevāhidü’n-nübüvve ’nüñ ve Nefeḥātü’l-üns ’üñ te’līfine [T 113b] bunlar 

sebeb olmışlardur. Şeyḫüñ ‘ālem-i ṭufūliyyetden vefātına deñlü vāḳi‘ olan 

ḥālāṭın ve maḳāmātın beyān idüp ve mā-beynlerinde cārī olan mürselātı 

mufaṣṣal u meşrūḥ ẕikr idüp müstaḳil risāle idüp Ḫamsetü’l-müteḥayyirīn  
ile tesmiye itmişlerdür ve ḥażret-i şeyḫüñ maḳāmāt u kerāmātın anda derc 

itmişlerdür. Laṭīf risāledür. Ḥażret-i şeyḫ tārīḫüñ sekiz yüz ṭoḳsan seki-

zinde Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’uñ evāsıṭ-ı salṭanatında fevt olup Mīr ‘Alī Şīr  

henūz ḫıdmetlerinde olup vefātlarında terci‘-i bend üslūbıyla merẟiye di-

yüp tārīḫin bu beytde derc itmişlerdür. 

Tārīḫ:              כ زان د   ّ ا   כא 
2 ّ ا א כא  אر و    כ 

Li’l-mütercim:  Menba‘-i sırr-ı Ḫudā ḥażret-i Monlā Cāmī 

‘Işḳ mey-ḫānesinüñ āşıḳ-ı dürd-āşāmı

Bāde-i ‘ışḳ-ı İlāhīyle olup mest-i elest

Geldi mestāne cihān bāġına vü gitdi mest

1 Por-est gūş-ı men ez-subḥa-i melek çu Mesīḥ/ Kocā teşevvuş-i ḫāṭır dihed nehīḳ-i ḫarem. “Benim 

kulağım Mesîh gibi meleklerin tesbihiyle doludur. Eşek anırtısı sesi gönlümü nasıl huzursuz edebilir?”

2 Kāşif-i sırr-ı ilāhī buved bī-şekk zān sebeb/ Keşf-i tārīḫ-i vefāteş kāşif-i sırr-ı ilāh. “Şüphesiz o sebeple 

ilâhî sırların kâşifidir. Bu sebeple vefat tarihinin keşfi: Kâşif-i sırr-ı ilâh’dır.”
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Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Ömer Dede 
el-Aydınī  -Ḳuddise Sirruhu- {Şeyḫ ‘Ömer Dede  eş-Şehīr bi-Rūşenī} 
(Rūşenī )

Meẕkūr şeyḫ, ‘ilme meşġūl olup şi‘r ü inşā ile mümāreseti olmaġın ‘un-

fuvān-ı cüvānīde kemāl mertebe heccāv idi. Ba‘dehu li-ecli’t-taḥṣīl bilād-ı 

‘Acem’e müteveccih olup büyük birāderi Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn ’e mülāḳāt idüp 

cümle-i ma‘āṣīye nā’ib olup meşāyiḫden Seyyid Yaḥyā ’ya vāṣıl olurlar. 

Riyāżāt u mücāhedāta başlayup ‘ışḳ-ı ḥaḳīḳīye ḳadem baṣup gāh Berde‘a ’da 

gāh Gence ’de sākin olup [A 94b] ümerā-yı kibārdan Uzun Ḥasan  ol tārīḫde 

vilāyet-i Tebrīz ’e sulṭān olup şeyḫüñ kemāl-i maḥabbetle muḥiblerinden 

olmaġın ṣafā-naẓarlarına maẓhar olurlar. Meẕkūr şeyḫ, tārīḫüñ sekiz yüz 

ṭoḳsan ikisinde fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn 
el-Ḫalvetī  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr şeyḫ, Seyyid Yaḥyā Efendi ’nüñ ḫulefāsından [T 114a] olup 

ẕāt-ı melekiyyü’ṣ-ṣıfātlarında ceẕbe fevḳa’l-ḥad imiş. Ekẟer-i nās bir söz-

lerinden mecẕūb olup meslūbu’l-‘aḳl olurlar imiş. Burusa ’ya dāḫil olduḳ-

da Mevlānā ‘Alā’ü’d-dīn el-Maġribī  Ḳabluca ’da müderris olup şeyḫe kemāl 

mertebe inkār üzre imişler. İttifāḳ bir meclisde mevlānā ile cem‘ olur. Şeyḫ 

ḳulaḳlarına bir söz söyler. Hemān sayḥa idüp maġşiyyen ‘ale’l-vech düşüp 

‘aḳlı gider. Kendüye geldükde inābet ü istiġfār idüp terk-i inkār eyleyüp 

irādet getürüp terk-i tedrīs idüp mürīd-i şeyḫ olur. Pes terbiye-i şeyḫ ile 

maḳāmāt-ı ‘ulyāya idüp vāṣılīnden olur. Pes şeyḫ geldükde ceẕbe ḥükmiyle 

ḫāṣ u ‘ām şöyle izdiḥām iderler ki Sulṭān Meḥemmed  ‘arż-ı salṭanatına ḫa-

lelden ḫavf idüp āḫar vilāyete ‘azīmetlerin münāsib görüp emr eyler. Şeyḫ 

daḫı imtiẟālen Ḳaraman ’a gidüp Lārende ’de fevt olup andan defn iderler.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Meḥemmed 
el-Cemālī  eş-Şehīr bi-Çelebi Ḫalīfe  -Ḳuddise Sirruhu- {Şeyḫ Ḫalīfe 
Çelebi }

Şeyḫ-i müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh şeyḫ-i sāmī Cemālü’d-dīn-i 

Aḳserāyī  neslinden olup evvelā ‘ulūm-ı ẓāhireye meşġūl olup Şerḥ-i Muḫ-
taṣar ’a iştiġāl ṣadrında iken ḫalḳdan i‘tizāl murād idinüp ṣūfiyye ṭarīḳına 



387Mecma‘u’l-Eşrâf

sülūk ider. Bilād-ı Ḳaraman ’da Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn el-Ḫalvetī  ḫulefāsından 

Şeyḫ ‘Abdu’llāh  emriyle ḫalvete dāḫil olup bir müddet ḫıdmetlerinde olup 

Şeyḫ ‘Abdu’llāh  fevt olıcaḳ Toḳat ’a gelüp Ḫalvetīlerden Şeyḫ İbn Ṭāhir  

ḫıdmetine teşebbüẟ ider. Meẕkūr şeyḫ, fuḳarāsına riyāżet-i ḳaviyye emr 

idüp ṭāḳat getürmeyen kimesneyi red iderdi. Meẕkūr şeyḫ, Terākime ṭā’i-

fesinden ümmī kimesne olup lākin bāṭınında ḳuvvet-i ‘aẓīme olup mālik-i 

irşād idi. Meẕkūr şeyḫ daḫı fevt olup belde-i Erzincan ’a sefer1 [T 114b] 
idüp anda Pīrī Ḫalīfe  ile muṣāḥabet [A 95a] iderler. Andan Seyyid Yaḥyā  

ḫıdmetin ārzū idüp Şirvān ’a müteveccih olur.2 İki gün gitdükden ṣoñra 

Seyyid Yaḥyā ’nuñ vefātı ḫaberin işidüp yine dönüp Mevlānā Pīrī Ḫalī-

fe ’ye gelürler. Bir miḳdār ḫıdmetlerinde olduḳdan ṣoñra irşād-ı ṭālibīn 

içün vilāyet-i Rūm’a gönderürler. Pes İstanbul ’a gelüp irşāda meşġūl olup 

kerāmāt-ı ‘ayāniyye vü ma‘neviyye ile meşhūr-ı āfāḳ olur. Mervīdür ki ol 

tārīḫde Ḳaramanī Meḥemmed Paşa  Meḥemmed Ḫān ’a vezīr-i a‘ẓam olup 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān  evlādından Cem  semtine rāġıb olup Sulṭān Bā-

yezīd ’e buġż-ı nihānīsi var imiş. Sulṭān Bāyezīd  bu ḥāle vāḳıf olup Meḥem-

med Paşa ḫuṣūṣında kemāl-i ıżṭırābda olur. Pes Çelebi Ḫalīfe ’nüñ kerāmātı 

mesmū‘ı olmaġın da‘vet idüp tażarru‘ eyler ki Ḳaramanī ’nüñ mażarratın 

‘ālemden ve müselmānlardan def‘ içün teveccüh ide. Şeyḫ bu ḥāletden im-

tinā‘ gösterdükce Sulṭān Bāyezīd  tażarru‘ın ziyāde ider. Pes şeyḫ, ibrām-ı 

şeh-zāde-i nīk-encām ile müteveccih olup evliyā-yı Ḳaramanī  cümleten 

Cem  cānibinde görür. Şeyḫ bunlara ḳaṣd idüp āteş-pāre atar. Ḫaṭā idüp 

ḳızına rāst gelür. Ḫaste olup fevt olur. Şeyḫ tekrār müteveccih olıcaḳ ev-

liyā-yı Ḳaraman  cümleten ḥāżır olup “Murāduñ nedür yā şeyḫ?” dirler. 

Ḳaramanī Meḥemmed Paşa ’yı gösterüp “Evḳāf-ı müslimīni baṭṭāl eyledi 

ve beytü’l-mālı tamām itdi. Vücūdı żarar-ı ‘āmdur, ḥaẕfı lāzımdur.” didük-

de cümleten paşaya nuṣretden ferāġat idüp ancaḳ Şeyḫ İbnü’l-Vefā  ḳalur. 

Her bār şeyḫ müteveccih olsa Meḥemmed Paşa’yı bir muḥkem, müdevver 

dā’ire içinde bulur. Hezār teveccühle ve diḳḳatle dā’ireye daḫı dāḫil olur ve 

Sulṭān Bāyezīd’e ḫaber gönderür ki “Ol dā’ireyi daḫı fetḥ itdüm. [T 115a] 
İnşā’a’llāh otuz üç günden ṣoñra eẟeri ẓāhir olur.” Mervīdür ki meẕkūr va‘de 

tamāmında Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’uñ vefātı ḫaberi gelür. Sulṭān Bāyezīd 

1 “sefer” T’de mükerrer.

2 olur: -T
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Ḫān  İstanbul ’a müteveccih olur. Beşinci günde Meḥemmed Paşa’nuñ ḳatli 

ḫaberi gelür. Meger Şeyḫ İbnü’l-Vefā  Meḥemmed Paşa  nāmına ṣad ender 

ṣad vefḳ konup başına götürürmiş. Sulṭān Meḥemmed Ḫān  vefātında ḫıd-

met üzre [A 95b] ḥadden ziyāde derleyüp ol vefḳüñ ba‘żı ḫāneleri bozılur. 

Pes başından çıḳarup ıṣlāḥ içün şeyḫe gönderür. Vefḳ gelüp yetişmezden ev-

vel ḳatl iderler. Meẕkūr şeyḫ müstecābü’d-da‘ve olup Sulṭān Bāyezīd  cülūs 

itdükde şeyḫe niyāz ider ki ḥac eyleye. Varup Ḥicāz ’da İstanbul ’da ṭā‘ūn 

def‘i içün du‘ā eyleye. Pes imtiẟāl idüp ḳırḳ nefer dervīş ile müteveccih olur. 

Sulṭān Bāyezīd Ḫān  müstaḳillen şeyḫe bir kīse aḳçe virüp fuḳarāya üçer 

biñ aḳçe virür. İttifāḳ şeyḫ yolda fevt olur. On yıl miḳdārı İstanbul ’dan 

ṭā‘ūn münḳaṭı‘ olur. Ḥażret-i şeyḫüñ teveccühinde te’ẟīr ol mertebe imiş 

ki Ḳaramanī Meḥemmed Paşa ’nuñ nekbetine ki müteveccih olmış idi. Ol 

semtde Meḥemmed adlu kimesne ḳalmamış idi ki bir ṭarīḳla aña nekbet 

müteveccih olmaya. Ḥattā rāvī eydür: “Benüm daḫı nāmum Meḥemmed 

idi. Ol tārīḫde aġacdan düşdüm. Başum yarıldı.” diyü rivāyet itmişdür. 

Ḳıṭ‘a: Bu ne ḳudret durur ne ḥāletdür 

Bu ne cür’et ne gūne himmetdür

Bir nefesde cihānı seyr eyler

Her ne olsa murādını işler

Ve min Meşāyiḫi’l-Ḫalvetiyyeti eş-Şeyḫu’l-‘ārifu bi’llāh el-Vāṣılu 
ila’llāh Yaḥyā bin es-Seyyid Bahā’ü’d-dīn [eş-Şirvānī ]1 -Ḳuddise 
Sirruhu-2

Meẕkūr şeyḫ, vilāyet-i Şirvān ’dan Şamāḫī  -ki ümm-i medā’indür- 

anda vücūda gelüp babası mālik-i māl u menāl, kendüsi ṣāḥib-i ḥüsn ü 

cemāl imiş. Bir gün meşāyiḫden [T 115b] Pīr-zāde İbn eş-Şeyḫ el-Ḥācc 

‘İzzü’d-dīn el-Ḫalvetī ’ye rāst gelüp meger meẕkūr meşāyiḫden Şeyḫ Ṣad-

rü’d-dīn ’üñ eḥibbāsından imişler ve ḳızın daḫı almış imiş. Pes Şeyḫ, cüvā-

nuñ ḥüsn ü cemālin ve kemāl-i ādāb u vaḳārın ve ḳābiliyyetin görüp ṣūfiyye 

ṭarīḳına da‘vet ider. İttifāḳ ol eẟnāda Seyyid Yaḥyā  vāḳı‘a görüp ta‘bīr içün 

Şeyḫ eṣ-Ṣadrü’d-dīn ’e gelür. Ḫıdmetlerin iẓhār3 iḫtiyār eyler. Babasına bu 

1 Her iki nüshada “ دا ” şeklinde imla edilmiştir.

2 Ḳuddise Sirruhu: -T

3 iẓhār: -T
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ḥāl münāsib gelmez. Bu deñlü ḥüsn ü melāḥatla ṣūfiyyūn ile ḫalvete duḫūl 

ḳabīḥ gelür. Oġlına naṣīḥat ider. Ḳabūl itmez. Ḥattā Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn ’üñ 

ḳatline niyyet ider. İttifāḳ bu eẟnāda Seyyid Yaḥyā ’nuñ ayaḳlarına maraż 

‘ārıż olup cemā‘atle namāza ḥāżır olmaġa māni‘ olur. Şeyḫüñ ḳażiyye ma‘lū-

mı olur. Bir gün cüvānuñ revzenesinden içerü [A 96a] girüp ḳalḳ oġlan-

cuġum Allāh iẕniyle diyü du‘ā ider. Pes Seyyid Yaḥyā  ‘illetden ifāḳat bulur. 

Cāriye şeyḫüñ revzeneden girdügin görüp ḫaber virür. Ḥādiẟe daḫı ḳavī 

olur. Şeyḫe inkār ziyāde olur. Pes oġlına ‘itāb idüp eydür ki: “Şeyḫüñ niçün 

ḳapuyı ḳoyup revzeneden girdi? Andan sen sünnī müselmāndur diyü şehā-

det idersün.” Pes Seyyid Yaḥyā  babasına te’ẟīr ḳaṣd idüp: “Ṭarīḳata inkār 

eyü nesne degüldür. Ḫuṣūṣā vālidüm ‘azīzüm olasın. Sizde bu ṭā’ifeye ‘inād 

u istikbār gerekmez.” diyicek Seyyid Yaḥyā ’nuñ kelimātı babasına mü’eẟẟir 

olup rūḥāniyyet-i şeyḫ ẓāhir olup ol daḫı şeyḫüñ ḫıdmetine ilticā eyler. Pes 

Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn , Seyyid Yaḥyā ’nuñ vālidine emr eyler ki oġlınuñ na‘ley-

nine ḫıdmet ide. Seyyid Yaḥyā  bu ḥālden kemāl mertebe müte’eẟẟir olup 

lākin cümle-i ḥālde muvāfaḳat-ı pīr lāzım olmaġın iẓhār itmez. Bir yıldan 

ṣoñra Seyyid Yaḥyā ’ya emr eyler ki vālidinüñ na‘leynine ḫıdmet ide. Ba‘de 

zemānin Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn  fevt olur. Seyyid Yaḥyā  ile [T 116a] Pīr-zāde 

mā-beyninde ḫilāfet emrinde muḫālefet vāḳi‘ olur. Ḫuṣūṣā ḫalḳuñ külliy-

yen teveccühi ve iḳbāli Seyyid Yaḥyā ’ya imiş. Pes Seyyid Yaḥyā Şamāḫī’den 

Bakü nām şehre müteveccih olur. Anda gelüp temekkün ider. Ceẕbe ḥük-

miyle ḫıdmetlerine on biñden ziyāde ṭālib cem‘ olur. Meẕkūr Seyyid Yaḥyā  

eydürmiş ki: “Maḳām-ı irşādda olan kimesne bir gerekdür. Ammā keẟret-i 

ḫulefādan lā-büddür. Da‘vet içün meşġūl olalar.” Rivāyet olınur ki meẕkūr 

şeyḫ ṭa‘ām u şarābdan ol mertebe ictināb üzre imişler ki altı ayda bir kerre 

tenāvül vāḳi‘ olurmış. Āḫir-i ‘ömrlerine ḳarīb altı aydan ziyāde geçüp tenā-

vül vāḳi‘ olmamış. Ẕikr olınan müddetde eṭ‘ime cinsinden ḫāṭır-ı şerīfleri 

bir ṭa‘ām ārzū ider. Büyük oġullarına ol ṭa‘āmı ṭabḫ emr iderler. Oġlı daḫı 

hezār ihtimām ile ṭabḫ-ı ṭa‘āma ḳıyām idüp bişürüp naẓarlarına getürdük-

lerinde bir loḳma alup aġızlarına iletmek ṣadrında ma‘ārif-i İlāhiyye taḳrī-

rine başlayup zemān geçer. Ellerinde olan loḳma ṣovuyup bıraġurlar. Ba‘żı 

‘ārifler rā’iḥasından ġıdālanmak cā’izdür. Zīrā Loḳmān Ḥekīm  [A 96b] niçe 

şühūr u sinīn ba‘żı tiryāḳāt rā’iḥasından müteġaddī olurlar imiş. Mervīdür 



390 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

ki kimesne ṭūl-i ‘ömrlerinde du‘ā itse buyururlarmış ki: “Sulṭān Ḫalīl ’üñ 

ṭūl-i ‘ömrlerine du‘ā eyleñ ki benüm müddet-i ḥayātum anlaruñ ḥayātında-

dur.” Hem buyurduḳları gibi olmış. Sulṭān Ḫalīl ’üñ vefātından ṣoñra ṭoḳuz 

ay ṣıḥḥatde olmışlar. Ba‘dehu sekiz yüz altmış sekizinde fevt olurlar. 

Ḳıṭ‘a: Bilür iseñ odur begüm insān

Gāv u ḫar gibi buldıġın yimeye

Her ne işitse gūş ola dā’im

Dile alup işitdügin dimeye

Ve minhum eṭ-Ṭabībü’l-ḥāẕıḳ ve’l-Ḥekīmü’l-fā’iḳ fī-Zemānihi el-
‘Āmilü’l-fāżıl Ḳuṭbü’d-dīn el-‘Acemī 

Meẕkūr, ba‘żı ümerā-yı ‘Acem’e vezīr olup ba‘dehu bilād-ı ‘Acem’de 

ẓuhūr-i fiten ile celā-yı vaṭan idüp Rūm’a gelüp Sulṭān Meḥemmed Ḫān  

devri olup sulṭān-ı kāmrān maḳādīr-i nāsa ‘ālim [T 116b] ve aṣḥāb-ı fażla 

rāġıb olmaġın meẕkūruñ ḳudūmından ḥaẓ idüp dürlü dürlü iḥsānlar idüp 

esb ü esbāb u devābdan mā-‘adā yevmiyye beş yüz aḳçe vaẓīfe iderler ve her 

ayda cev bahā yigirmi biñ aḳçe iderler. Sulṭān-ı ẕī-şānuñ ‘ayn-ı ‘ināyetinde 

ve keşf-i ḥimāyetinde āsūde-ḥāl ve müreffehü’l-aḥvāl olup bu ḥużūr ile ve 

sürūrla ‘ıyş idüp bu ḥāl üzre fevt olurlar.

Ve minhum el-‘Āmilü’l-‘ālimü’l-kāmil el-Ḥekīmü’ṭ-ṭabībü’l-ḥāẕıḳ 
Ya‘ḳūb 

Meẕkūr, fenn-i ṭıbda kemāl-i mahāreti olmaġın Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān ’a taḳarrüb-i tām ile kesb-i ḳurbet ider. Ṭıbda mahāretine binā’en 

Yehūdīligine baḳmayup dīvān-ı şāhīde defterdār itmişlerdi. Ba‘dehu İs-

lām’a müşerref olduḳda vezīr olup Ḳaramanī Meḥemmed Paşa  vezīr ol-

duḳda meẕkūra ḥased idüp ittifāḳ bu eẟnāda Meḥemmed Ḫān marīż olur. 

Meḥemmed Paşa ‘ilāc içün Ḥekīm Lārī ’yi terġīb ider. Ḥekīm Lārī mu‘ā-

leceye meşġūl olup pādşāhda ża‘f ziyāde olur. Ḥekīm Ya‘ḳūb ’ı da‘vet ider. 

Varduḳda görür ki Ḥekīm Lārī ‘ilācda ḫaṭā itmiş. Bir mertebeye varmış 

ki ‘ilācdan ḳalmış. Pes Ḥekīm Lārī’nüñ ‘ilācın ṣavāb görüp bunuñ üzre 

çoḳ geçmeyüp pādşāh fevt olur. Ḥekīm Ya‘ḳūb ’da ḥaẕāḳat zā’idü’l-vaṣf imiş. 

Mervīdür ki bir ebyażü’l-levn şaḫṣa bir maraż ‘ārıż [A 97a] olur ki cismi 
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başdan ayaġa siyāh olur. Eṭıbbā mu‘ālecede ‘āciz olurlar. Ol şaḫṣ-ı marīż 

Ḥekīm Ya‘ḳūb’a varup ḥālin bildirür. Ḥekīm Ya‘ḳūb  dimiş ki: “Bu ma-

raż ‘aynı ile kitābda yoḳdur. Lākin beḥaḳ cinsindendür.” diyü ‘ilāc itmiş. 

Ḫalāṣ bulmış. Zemānında ḥaẕāḳatla meşhūr-ı āfāḳ olmaġın cümle merżā 

bunlara mürāca‘at iderler imiş. Bir kimesneye bir maraż-ı hā’il-i ‘ārıż dā’imā 

aġzından ḳan gelüp ve her ne kim yirse ve içerse istifrāġ eyler. İstanbul ’da 

[T 117a] cümle-i eṭıbbā ‘ilācında ‘āciz olurlar. Keẕālik bu şaḫṣ daḫı varup 

Ḥekīm Ya‘ḳūb ’a i‘lām-ı ḥāl eyler. Ḥekīm Ya‘ḳūb marīżüñ sözini istimā‘ 

itmekle “Bir miḳdār tevaḳḳuf eyle.” dir. Evine girer. Eglenmeyüp girü çıḳar 

ve bir ṭa‘ām çıḳarup marīże ekl eyle dir. Marīż ekle ḳādir degülüm didügi-

ne baḳmayup cebrle yutdurur. Ba‘dehu şerbet virür. Bir müddet geçdükde 

baṭnında ne var ise bir uġurdan ḳay’ eyler. Ṭa‘āmla bir ciger ki bile çıḳar. 

Ba‘dehu marīże “Şimden girü ḫalāṣ olduñ.” dir. Ya‘ḳūb’uñ şākirdleri bunı 

görüp keyfiyyetinden su’āl iderler. Eydür ki: “Bu cārī olan ḳan bildüm ki 

marīżüñ mi‘desindendür ve mi‘desinde ḳurāde vardur. Mi‘desi ṭa‘ām ḳabūl 

itmedügine sebeb budur. Marīże virdügüm ṭa‘āmda laḥm-ı kelb var idi. Aṣlı 

budur ki kelb etin ḳurāde sever. Ol laḥm mi‘deye varduḳda laḥme yapış-

dı. Ba‘dehu şerbet virdüm ki müstefriġ idi. Pes istifrāġla ḳurādeden ḫalāṣ 

oldı.” Bu bir ‘ilācdur ki kimesnenüñ ḫāṭırına ḫuṭūr ider degüldür. Meger ki 

ḥuẕẕāḳ-ı selef-mānendi kemāl-i ḥuẕẕāḳa ıssı ola.

Ve minhum eṭ-Ṭabībü’l-fā’iḳ ve’l-Ḥekīmü’l-ḥāẕıḳ el-Lārī el-‘Acemī 

Meẕkūr, diyār-ı Rūm’da Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’uñ erbāb-ı ‘irfāna 

kemāl-i maḥabbetin ve fevḳa’l-ḥad raġbetin istimā‘ itmekle müteveccih 

olup geldükde sulṭān-ı kāmrānuñ me’mūrlarından ziyāde in‘ām-ı iḥsānı-

na maẓhar olur. Lākin Meḥemmed Paşa hevāsına tab‘iyyatıyla ‘ilācda ḫaṭā 

eyler. 

Beyt: La‘net ol şaḫṣa ṣad hezār olsun

Ḥaḳḳ-ı nānı bilmeye ḫıyānet ide

Neẟr:1 Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki biz Ḥekīm Lārī ’nüñ ‘ilāc emrin-

de itdügi ḥaḳīḳatsizligin şübhe iderdüm. Ṣoñra Seyyid İbrāhīm [A 97b] el-

Amāsī  -ki Ebī Eyyūb  civārında mutavaṭṭınlardur- anlardan işitmekle yaḳīn 

1 Neẟr: -T
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ḥāṣıl oldı. Bunuñ1 [T 117b] emẟāli şaḫṣı egerçi eşrāf-ı kirām ve ‘ulemā-yı 

‘iẓām zümresinden ‘ad itmek münāsib degüldür. Ammā ẕikri aña binā’en-

dür ki pādşāh-ı ‘ālem-penāh olanlar cümle-i ḥālde teyaḳḳuẓ u intibāh üzre 

olup her şaḫṣa i‘timād-ı küllī itmeyeler ve her ṭarīḳ ki ta‘yīn iderler, istiḳā-

meti ẓāhir olmayınca gitmeyeler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Kāmilü’z-zāhid eş-Şeḥir bi-İbn 
eẕ-Ẕehebī 

Meẕkūruñ ṣalāh u ‘iffeti ve fenn-i ṭıbda mahāreti Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān ’uñ ma‘lūm-ı şerīfleri olduḳda meẕkūra ri‘āyetler ve fevḳa’l-ḥad ḥimā-

yetler idüp sulṭān-ı ‘ādilüñ sāye-i sa‘ādetinde mer‘ī vü maḳbūl olanlaruñ 

biri daḫı bunlardur. Meẕkūr, mütedeyyin ü müteşerri‘ ve zāhid ü müte-

verri‘, taṣfiye-i bāṭın itmiş kimesne olup be-her-ḥāl ayda bir kerre Seyyid-i 

Kā’ināt’ı vāḳı‘alarında görüp niçe feyż alurlar imiş. Bir kimesnenüñ mec-

rā-yı bevlinde laḥm-i zā’id ḥāṣıl olup eṭıbbā cümleten ḳaṭ‘ buyurup anlara 

geldükde bir cüz’ī ‘ilācla ḫalāṣ iderler. 

1 “bunuñ” T’de mükerrer.
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ṬABAḲA-İ �ĀMİNE

SULṬĀNÜ’S-SELĀṬĪN BURHĀNÜ’L-ḪAVĀḲĪN 
ḪALĪFETİHU’LLĀH Fİ’L-ARŻĪN ES-SULṬĀN İBN 

ES-SULṬĀN BĀYEZĪD ḪĀN  İBN MEḤEMMED ḪĀN 
ḤAŻRETLERİ

Hicretüñ sekiz yüz seksen altısında taḫt-ı salṭanatı ve mesned-i ḥükūme-

ti vücūd-ı şerīf ve ‘unṣur-ı laṭīfleri ile müşerref buyurduḳları tārīḫde vāḳi‘ 

olan ṣuleḥā-yı selef ve ‘ulemā-yı ẕī-şeref beyānındadur.

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘iẓām fī-‘Aṣrihi el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-
kāmil el-Mevlā Meḥemmed bin İbrāhīm bin Ḥasan en-Niksārī  
{Niksārī Efendi }

Fāżıl-ı meẕkūr evvelā Ḥüsāmü’d-dīn-i Toḳatī ’den ẟāniyen Mevlānā Sinā-

nü’d-dīn ’den ve Mevlānā Yegān ’dan taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān itmişlerdür. Ba‘de 

kesbi’l-istiḥḳāḳ Ḳasṭamonı ’da İsmā‘īl Beg Medresesi ’ne müderris olurlar. 

Mīr-i müşārün ileyh medrese-i meẕkūreyi meẕkūr içün binā idüp anlara 

şarṭ eyleyüp mu‘teberātdan üç yüz cild [T 118a] kitāb daḫı vaḳf idüp med-

resede vaż‘ eylemiş. Zemān-ı tedrīsde ehli ḥaḳḳında ve ṭālibīn emrinde ih-

timām itdükleri ecilden [A 98a] terbiyeleriyle cemm-i ġafīr ve cem‘-i keẟīr 

mertebe-i mevleviyyete irmişler. Meẕkūr, ‘ulūm-ı ‘aḳliyyede vü naḳliyyede, 

hey’et ü hendesede ve ‘ulūm-ı ḳırā’atda ve eḥādīẟ ü tefāsīrde zā’idü’l-vaṣf 

imişler. Her cum‘ada cāmi‘-i şerīfde nāsa va‘ẓ u naṣīḥat ve naḳl-i kelām-i 

ḥikmet iderler imiş. Sulṭān Bāyezīd Ḫān  pādşāh olduḳda mevlānānuñ 

tefāsīr ü eḥādīẟde mahāretin ve ḳudretin bilüp yevmiyye ellişer aḳçe ta‘yīn 

itmişler ki ṣafā-yı derūn ile naṣīḥat ideler. Kendüler daḫı bi-nefsihi aḥyā-

nen va‘ẓa ḥāżır olup diñlerler imiş. Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i evvelinden ibtidā idüp 

du‘ā eyleyüp dimiş ki: “Müselmānlar Cenāb-ı Ḥaḳḳ’dan umarum ki ḫaṭm-i 

müyesser ide ve baña mühlet virüp ba‘de’l-ḫatm mühletüm daḫı ḫatm ey-

leye.” Didükleri gibi vāḳi‘ olmış. Meẕkūr, ma‘den-i ṣalāḥ, mecma‘-i felāḥ, 

ṣāḥibü’l-aḫlāḳ, Sūre-i Duḫān’a laṭīf tefsīr yazup ve Tefsīr-i Ḳāżī ’ye ḥāşiye 

taḥrīr itmişler ve Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya keẕālik ḥāşiye yazup hicretüñ ṭoḳuz yüz 

birinde fevt olmışlar. 
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Aḫi Yūsuf bin 
Cüneyd et-Toḳatī  {Mevlānā Aḫī Çelebi }

 Fāżıl-ı meẕkūr, Seyyid Aḥmed-i Ḳırımī ’den ḳırā’at idüp ba‘dehu 

Mevlānā Ṣalāḥü’d-dīn ’den ba‘dehu fużalādan Monlā Ḫusrev  ḫıdmetine mü-

teşebbiẟ olmışlar. Bunlaruñ ḫıdmet-i şerīflerinde kesb-i fażl idüp ‘ulemā-yı 

celīlü’l-ḳadrdan olup müellefātında üstādum diyü Monlā Ḫusrev ’i teẕek-

kür ider. Bunlaruñ terbiyesiyle ba‘żı medārise müderris olup emāniyye ’ye 

gelüp teraḳḳī iderek vaẓīfesi seksen olmış. Mevlānā kütüb-i keẟīreye mālik 

olup cümleten ‘ulemāya vaḳf itmiş. Şuġlleri ḥālinde Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya laṭīf 

[T 118b] ḥāşiye yazmışlar. El’ān maḳbūl ü mütedāvildür ve risāle-i āḫarı 

te’līf idüp elfāz-ı küfre müte‘alliḳ mesā’ili külliyyen anda derc idüp Hidāye-
tü’l-muḥtedīn 1 nāmīde ḳılmışlardur. Bu daḫi laṭīf kitābdur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḳāsım bin 
Ya‘ḳūb el-Amāsī  eş-Şehīr bi-İbn el-Ḫaṭīb 

Meẕkūr, evvelā Seyyid Aḥmed el-Ḳırımī ’den taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl idüp 

ba‘żı medārise müderris olduḳdan ṣoñra Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’a mu‘allim 

olurlar. Pādşāh olduḳda [A 98b] Burusa ’da Murād Ḫān Medresesi ’n virür-

ler. Ba‘dehu Şeh-zāde Sulṭān Aḥmed ’e mu‘allim olurlar. Meẕkūr, tefāsīr ü 

eḥādīẟe ve ‘ulūm-ı ḳırā’ata ḳādir, ẕū-fünūn kimesne imişler. Muḥāżarāta 

müte‘alliḳ Ravżatü’l-aḫbār  nām kitābı dimişler. Erbāb-ı ‘irfān mā-beyninde 

maḳbūl ü mütedāvildür. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-
Şā‘ir Sinān  {Şā‘ir }

Meẕkūr, uṣūl ü fürū‘da ve maḳbūl ü meşrū‘da māhir, ‘ulemā zümre-

sinde “Şā‘ir ” ile mülaḳḳab imişler. Cemī‘-i evḳātın ‘ilme ve ‘ibādāta ṣārif, 

ma‘ārif-i daḳā’iḳe vāḳıf kimesne olup Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ḥāşiye taḥrīr itmişler. 

El’ān maḳbūldür. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘ārif 

1 Eserin ismi TDVİA Ahîzâde Yûsuf Efendi maddesinde Hediyyetü’l-mühtedîn ve Hidâyetü’l-mehdiyyîn 

şeklinde geçmektedir. bkz: Ünal, Halit, “Ahîzâde Yûsuf Efendi”, DİA, C. I., Ankara, 1988, s. 549. 

Hâkî’nin yaptığı Hicrî 972 tarihli tercümede Hediyyetü’l-müttaḳīn şeklindedir. bkz: Hâkî, Hadâ’ik, 

Ahmed Paşa 230, vr. 113b.
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Luṭfu’llāh et-Toḳatī  eş-Şehīr bi-İbni’l-Mevālī bi-Monlā Luṭfī  
{Monlā Luṭfi}

Müşārün ileyh fużalādan Sinān Paşa ’dan taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān idüp 

ba‘dehu mevālī-i ‘Acem’üñ bülend-pervāzı ‘Alī el-Ḳuşcı ’dan tekmīl-i fażl 

eyleyüp riyāżātı ve hey’et ü hendeseyi anlardan ḳırā’at itmişler. Sulṭān 

Bāyezīd Ḫān  taḫta geçdükde ba‘żı medāris virüp emāniyye ’ye gelür. 

Andan altmış aḳçe ile Burusa ’da Murād Ḫān virilür. Meẕkūr, ‘unfuvān-ı 

cüvānīden kemāl-i ḳābiliyyet ve farṭ-ı meleke vü isti‘dādla meşhūr olup 

cümle-i ‘ulūm ü fünūnda aḳrān u emẟālden derecātla tefevvuḳ idüp laṭī-

fü’t-taḳrīr, melīḥü’t-ta‘bīr, faṣīḥü’t-taḥrīr, [T 119a] fāżılü’n-niḥrīr kimes-

ne olup ṭalāḳat-i zebān ve feṣāḥat-i lisān fevḳa’l-ḥad olmaġın maḥallinde 

laṭīf leṭā’if īrādında bī-iḫtiyār imişler ve bi’l-cümle kimi keẟret-i fażlın-

dan ḥased idüp ve kimi ta‘ne-i lisānından müteżaccir olup çoḳ kimes-

ne nekbetine ṣā‘ī imişler. ‘Aṣrında vāḳi‘ olan ‘ulemā-yı ‘iẓāmdan ba‘żı 

kimesneler ki ‘adāvet-i nihānīleri var idi. Zendeḳa ve ilḥād isnād idüp 

ḥabs olınup teftīş itdürülüp Mevlānā Efḍalü’d-dīn  ibāḥat-ı deminde te-

vaḳḳuf idüp Ḫaṭīb-zāde ’de buġż ziyāde olmaġın ḳatline ḥükm eyleyüp 

fetvā virüp ḳatl iderler.  1 اً  ّ  tārīḫ vāḳi‘ olmış. Ḫaṭīb-zāde  fetvā و  

[A 99a] virüp ḳatl itdürüp evine varduḳda el-ḥamdü li’llāh hele kitābumı 

elinden ḫalāṣ itdüm dimiş. Ḥāşiye-i Tecrīd ’e itdügi ḥāşiye içün şöyle tez-

yīf ideyin ki ḳırā’atdan ḳalsun diyü kelimāt idüp ve ekẟer-i mevāżi‘ın ḳavī 

reddāt ile red idüp Ḫaṭīb-zāde ’nüñ mesmū‘ı olup fevḳa’l-ḥad mużṭarib 

imiş. Cāmi‘ü’l-menāḳıb Taşköprī-zāde ’nüñ ammisi -ki merḥūm Mon-

lā Luṭfī  ṭalebesindendür- anlardan menḳūldür ki dā’im Şeyḫ Vefā Cā-

mi‘ i’nde naḳl-i Buḫārī  iderdi. Aġleb-i evḳāt riḳḳat ġalebe idüp aġlayup 

gözi yaşı kitāb üzrine cārī olurmış. Bir gün aḥvāl-i ṣalātda ḫużū‘ u ḫuşū‘ 

merātibinden kelimāt olınur. Buyururlar ki: “Edā-yı ‘ibādetde ḫużū‘ u 

ḫuşū‘ ve tefrīġ-i ḳalb ki selef iderlermiş. Bizüm gibi żu‘afā ḳanda ḳādir 

olsa gerekdür. Sulṭān-ı evliyā, şīr-i Ḫudā ‘Aliyyü’l-Murtażā  tīrle maḍrūb 

olup iḫrāc-ı peykānda kemāl-i veca‘dan buyurmışlar ki ṣabr eyleñ. Ṣalāṭa 

şürū‘ ideyin. Ol ḥālde çeküp çıḳarasız ki veca‘ın ṭuymayam dimişler.” 

1 “Şehid olarak öldüm.”
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diyü ḥāżırīne naḳl itmişler ve yine dönüp dimişler ki: “Ḥaḳīḳatü’l-ḥāl 

ṣalāt ve cümle-i ‘ibādāta ḥużūr-ı ḳalble ve teveccüh-i tāmla olmayıcaḳ ne 

ḥāṣıl [T 119b] olsa gerekdür. Ṣalāṭ budur. Yoḫsa bizüm ṣalāṭımuz ancaḳ 

bir yatup ḳalḳmadur.” diyü buyurmışlar. Ḥussād, edā-yı şehādetde ġa-

raż idüp ḥāşā namāz didükleri bir gereklü nesne degüldür. Ancaḳ yatma 

ḳalḳmadur. ‘Avām içün bir resmdür didi diyü şehādet itmişler. Meẕkūr, 

bu deñlü fażl u ‘irfān ile beyne’l-mevālī müşārün ileyh bi’l-benān kesr-i 

nefsi bir mertebe imiş ki merkebçügini kendü eyerleyüp medrese ḳapu-

sına geldükde kendüsi baġlayup ve öñine ‘alefin döküp ba‘dehu derse 

girüp ṣalāt-ı ‘aṣra deñlü derse meşġūl olup andan ḳalḳup yine merkeb-

çügine binüp Şeyḫ Vefā Cāmi‘ i’ne varup ṣalāt-ı maġribe deñlü müste-

mi‘īne Buḫārī  naḳl iderler imiş. Dā’imā ẟiyāb-ı deniyye ve ‘imāme-i ṣaġī-

re ile tezyīnāt-ı dehrden ve teccemülāt-ı ‘aṣrdan fārig kimesne imişler.

[A 99b] Mervīdür ki mevlānā-yı meẕkūr Burusa ’da müderris iken yārān-ı 

ṣāḥib-vifāḳ ile ‘azm-i yaylaḳ iderler. Bir gün aṣḥāb-ı ṣafāyla bir ‘ayn-ı ṣāfī 

kenārında muṣāḥabet iderken bir şaḫṣ aşaġadan ẓāhir olur. Dābbesin ye-

derek gelür. Dābbesi boynında bir tobra var. Dābbesin baġlar ve ṣudan 

içer. Arḳası üzre istirāḥat ider. Monlā Luṭfī  bu şaḫṣa baḳup bir miḳdār 

te’emmül idüp eydürler ki: “Bu ḥerīf İnegöl ’dendür. Ṭavarın żāyi‘ it-

mişdür. Adı daḫı Sevindük ’dür.” diyüp bir miḳdār ṭurup yine eydürler 

ki: “Tobrası içünde üç baş ṣoġan ve bir miḳdār peynir ve yarım etmek 

daḫı var.” diyü kelimāt eyler. Aṣḥāb bu kelimātı işidicek ḫafiyyeten bir-

biriyle meşveret iderler ki şaḫṣı tenhāya çeküp keyfiyyet-i ḥālinden su’āl 

ideler. Pes devrān iderek şaḫṣuñ eṭrāfın alurlar. Biri neredensin diyü 

su’āl ider. İnegöl ’den diyü cevāb ider. İsmin ṣorarlar. Sevindük  dir ve 

bi’l-cümle cümleten taḳrīri mevlānānuñ kelimātına muvāfıḳ çıḳar. Yārān 

bu ḥāle ḥayrān olur. [T 120a] Bunlardan ṣādır olan nevādir lā-yuḥṣā 

ġarā’ib lā-yu‘addur. Mevālī-i ‘aṣrdan biriyle hendeseye müte‘alliḳ mü-

bāḥaẟe-i ‘ilmiyye iderken ilzām eyler. Yārāndan biri mübāḥaẟe itdügiñüz 

ehl-i fażluñ aṣl-ı mahāreti hey’etdedür. Oradan baḥẟ olınsa dimişler ki 

hendesede böyledür. Hey’etde daḫı buña göredür. Hey’etine yestehleyin 

dimiş. Keẕālik mevālīden biri Mollā Luṭfī  henūz ‘ulūm-ı mühimmeden 
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müşkil-i1 bāb-ı encāsda ve istincāda ṣormaġa muḥtāc niçe yerleri var-

dur dimiş. Monlā Luṭfī ’nüñ mesmū‘ı olıcaḳ uzun ṣaḳalı elüme itse aña 

istincā nice olur ögredürdüm dimiş ve Uṣlu Şücā‘  ile vāḳi‘ olan leṭā’ifi 

ḫod meşhūrdur. Bu maḳūlelerde iḫtiyārı olmamaġın āfetü’l-insān mi-
ne’l-lisān feḥvāsınca āḫir nedāmetin çekmiş. Şuġli ḥālinde Ḥāşiye-i Meṭā-
li‘ ’e ḥāşiye-i laṭīf taḥrīr idüp ol deñlü ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳ derc eylemişdür 

ki elü alana müteḥayyir olur ve Şerḥ-i Miftāḥ ’a ḥāşiye yazup vāḳi‘ olan

[A 100a] mevāżi‘-ı müşkile ḥallinde yazduġı taṣarrufāt-ı fā’iḳası ḫod me-

dāruñ ‘aḳl u idrākdan bīrūndur. Seyyid Şerīf  ’e Seb‘a-i Şidād  ki īrād itmiş-

dür, egerçi Mollā ‘İẕārī  ve bunlaruñ emẟāli fużalā cevāblar yazmışlardur 

ammā tamām-ı def‘e ḳādir olmamışlardur ve aḳsām-ı ‘ulūmı mübeyyin 

bir risāle-i belīġa yazup mi’eye iletmişlerdür. Āẕān-ı ehl-i iẕ‘ān işitmedük 

ve ulü’l-ebṣār olanlar görmedük fevā’id yazmışlardur. Eger ḥussāduñ ḥa-

sedi muḳārin olmayup ‘ömrinde imtidād olmış olaydı ve taḥrīrātın beyāż 

itmek müyesser olaydı bundan görilmedük ve işidilmedük āẟār-ı ‘uzmā 

ẓāhir ü peydā olmaḳ muḳarrer idi. 

Ḳıṭ‘a: ‘Ālemüñ nāziki Monlā Luṭfī 

Eylemiş bunca ma‘ānī inşā

Eylemiş niçe ‘ulūmı taḥṣīl

Hem idüp niçe bedāyi‘ imlā

Eylemişler aña ilḥād isnād

Ḥased itmişler anun-çün maḥżā

Āḫiri gitdi ise Ḥaḳ üzre 

[T 120b] Raḥmetu’llāhi ‘aleyhi ebedā

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḳāsım  eş-
Şehīr bi-‘İẕārī {‘İẕārī Çelebi } (‘İẕārī )

Fāżıl-ı meẕkur Ḫusrev ü Şīrīn  nāẓımı Şeyḫī ’nüñ ḳız ḳarındaşı oġlıdur. 

Fużalādan ‘Abdu’l-kerīm  ḫıdmetlerine vāṣıl olup ba‘żı medārise müderris 

olduḳdan ṣoñra emāniyye ’ye gelür. Müderris iken tārīḫüñ ṭoḳuz yüz bi-

rinde fevt olup vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olur. Meẕkūr, selāmet-i ‘aḳlla ve cevdet-i tab‘la 

1 müşkil: -ġāfil T [A’da da “ġāfil” kelimesi olmakla beraber sah kaydı ile sözcük “müşkil” kelimesi ile 

düzeltilmiştir.]
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mevṣūf, ḥads-i ṣā’ib ve fikr-i ẟābit ṣāḥibi, her gün mütūn-ı mu‘tebereden 

iki üç ṣatr miḳdārı ders diyüp ol maḥalle müte‘alliḳ mesā’ili cümleten mü-

teferri‘ātıyla taḳrīr idüp ṭalebeye fehminde ‘asīr-i mevāddı aḥsen-i vücūh 

üzre rūşen ü vāżıḥ edā ile şöyle ta‘bīr ü taḳrīr iderlerdi ki ḥīn-i müṭāla‘ada 

lā’iḥ olan işkālāt külliyyen mużmaḥil olup maḥall-i rūz-ı rūşen gibi ẓāhir 

olurdı. Cāmi‘ü’l-menāḳıb ḥażretleri ‘ammileri buyururlar ki iki yıl miḳdārı 

ṭalebesinden oldum. Ḳaçan derse ḥāżır olsaḳ evvelen maḥal ne ise ‘alā-ve-

chi’t-taḥḳīḳ beyān-ı ḥaḳīḳ ile bir vechle taḳrīr iderlerdi ki geh vech-i meş-

rūḥ üzre cümle-i müşkillerimüz ḥal olup mülāḥaẓa olınan eşkāl münde-

fi‘ olurdı. Ṭalebeden ba‘żı ġaflet üzre olup ‘ārıż olan şübhesin tekrār teẕkār 

[A 100b] vāḳi‘ olsa ben dersi taḳrīr iderken bunlar bunda degül imiş diyü 

laṭīfe iderlerdi. Fuṣūl-i ṣayf u bahārda ṭalebe ile laṭīf teferrücler idüp eyyām-ı 

şitāda odaya da‘vet idüp laṭīf ṭa‘āmlar iḥżār idüp żiyāfetler idüp mübāḥaẟele-

ri iderler imiş. Ders-ḫānede ḥal olmayan şübehāt vaḳt olur muṣāḥabetde ḥal 

olurmış. Ḥāl-i iştiġālde Şerḥ-i Mevāḳıf  ilāhiyyātına ḥāşiye taḥrīr idüp ol merte-

be ṭaḥḳīḳāt u tedḳīḳāt derc eylemişlerdür ki zā’idü’l-vaṣf yād-dāşt u ma‘lūmāta 

mālik ahālī görse müteḥayyir olur [T 121a] ve şi‘r ü inşāda küllī mahāretleri 

olup laṭīf ġazelleri ve rubā‘īleri vāḳi‘ olmışdur. Bu ḳıṭ‘a bunlaruñdur. 

Ḳıṭ‘a: Bir yaña küşt-gīr-i ‘ışḳ-ı nigār

Bir yaña āteş-i ġam-ı dildār

Bilmezem ḳanġısıyla ṭutışayın

“Ve ḳinā rabbenā ‘aẕābe’n-nār”1 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḳāsım 
Çelebi İbn Aḥmed bin Meḥemmed el-Cemāl 

Müşārün ileyh fużalādan ‘Alī el-Ḳuşcı ’dan taḥṣīl-i ‘ulūm u fünūn eyle-

yüp fażlla meşhūr-ı āfāḳ olur. Menāṣıba kesb-i istiḥḳāḳ itdüklerinden ṣoñra 

ba‘żı medārise müderris olup emāniyye’ye gelüp İstanbul’a ḳāżī olurlar. 

Ḳāżī iken ḳażā-yı naḥb irüp Rabb’ine mülāḳāt iderler. Fāżıl-ı meẕkurda 

ḳuvvet-i ḥāfıẓa fevḳ-ı ḳuvvetde olmaġın kütüb-i mu‘tebereden mesā’il-i 

mühimmeden ḥıfẓla ol deñlü ma‘lūmāt u yād-dāşt idinmişler idi ki vaṣfa 

1 Bakara suresi 201. âyetten kısmî iktibas: “İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ‘Ey rabbimiz! Bize bu dünyada 

da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru derler’ derler.” [Âyetteki 

“rabbenā” lafzının mısrada yeri değiştirilmiş “ve ḳinā ‘aẕābe’n-nār” ifadesinin ortasına alınmıştır.] 
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gelmez ve ta‘bīre ṣıġmaz. Nefs-i nefīslerinde kerīm ẕāt, cemīlü’ṣ-ṣıfāt, ‘aẓī-

mü’ş-şān, melīḥü’l-beyān mā’il-i erbāb-ı ‘irfān olup ġıdāları nefā’is-i ‘ilmiy-

ye ve ma‘ārif-i ẕevḳiyye, icrā-yı aḥkām-ı Seyyidü’l-enām’da ḫod tārīḫ-i ey-

yām imiş. 

Ḳıṭ‘a: Ehl-i devlet budur bu fānīde

İdeler iyilük ile adını yād

Ehl-i ḥācāt ḥācetin bitüre

Ṣafḥa-i dehrde ḳoya eyü ad

Kerem ıssı ola kerem ıssı

İde vīrān göñülleri ābād

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżıl1 el-Kāmilü’ṣ-ṣamedānī el-
Mevla’l-‘allāme ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī Çelebi bin Aḥmed bin Meḥemmed 
el-Cemālī  {Müftī Ṣūfī ‘Alī Çelebi Efendi }

Ḥażret-i müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh evvelā mevālīden Mev-

lānā Ḥamza el-Ḳaramanī  ḫıdmetlerinden taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl itmişler. 

[A 101a] Evvelā mevālī ḫıdmetine teşebbüẟ itdüklerinde fürū‘a mü-

te‘alliḳ mütūn-ı metīnden Muḫtaṣar-ı Ḳudūrī  ve Manẓūme-i Nesefī  niçe 

fevā’id-i zā’id ile yād-dāştları imiş. İstanbul ’a geldükde Monlā Ḫusrev  

müftī-i zemān olup anlardan tekmīl-i ‘ilm ü ‘irfān murād idinüp birḳaç 

ders ḳırā’at iderler. [T 121b] Monlā Ḫusrev  bunlaruñ ẕāt-ı şerīflerin-

de ve ‘unṣur-ı laṭīflerinde ‘ilme kemāl-i iştiġāl ve nihāyet mertebe ḥırṣ 

u meveddet müşāhede idüp buyururlar ki: “Ben fetvā emrine meşġū-

lin. Meṣāliḥ-i enām murāduñ üzre ihtimām itmege müsā‘ade itmez. 

Senüñ içün mevālīden Muṣliḥü’d-dīn Ḥüsām  ki el’ān Burusa ’da Sulṭān 

Medresesi ’nde ‘ulūm-ı ‘aḳliyye vü naḳliyye ta‘līmine meşġūldür. Ṭale-

be emrinde sā‘ī ve mücid müderris-i müfīddür. Bizden ziyāde iḳdām 

ider.” dir ve bir laṭīfü’l-feḥvā ve merġūbü’l-ma‘nā mektūb yazup hezār 

i‘tiẕār ile irsāl iderler. Monlā ḥażretleri daḫı Monlā Ḫusrev  ve ḥażret-

lerinüñ sözin red itmegi münāsib görmeyüp mektūb-ı merġūbların 

alup varup Muṣliḥü’d-dīn2 Efendi  ḫıdmetine vāṣıl olurlar. Birḳaç ders 

1 el-‘Āmil ve’l-Fāżıl: el-‘Ārif er-Rabbānī ve’l-Vāṣıl A

2 Muṣliḥü’d-dīn: Muṣliḥ A
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ḳırā’at olınduḳdan ṣoñra monlāyı Monlā Ḫusrev  ve terbiyesinden ker-

rātla ziyāde bulup ḥüsn-i ḳabūl ile maḳbūlleri olup fevḳa’l-āde ri‘āyet 

idüp i‘ādelerin virürler. Ḳarābetle te’kīd-i maḥabbet ḳaṣd idüp kerīme-

lerin tezvīc iderler. Pes Monlā ḥażretleri fażlla ve ‘ilm ü ḥilmle meşhūr-ı 

āfāḳ olup menāṣıb-ı ‘āliyeye vücūhla kesb-i istiḥḳāḳdan ṣoñra fażīlet-i 

tāmmeleri Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’uñ ma‘lūm-ı ‘ilm-i ‘ālem-ārāları ol-

maġın Edrine ’de Ḥaceriyye Medresesi ’n virüp ehl ü ‘ıyāl ṣāḥibi olduḳları 

daḫı ma‘lūmları olmaġın otuz aḳçe vaẓīfe ile virilüp ve ḫızāne-i ‘āmireden 

beş aḳçe ḫarclıḳ daḫı fermān olınur, otuz beş olur. Bu eẟnāda Ḳaramanī 

Meḥemmed Paşa  vezīr olur. Ol ḥażrete nihād-ı bed-nişānından buġż-ı 

nihānīsi olmaġın iẓhār idüp ‘ulūfelerinde beş aḳçe -ki ḫızāneden idi- naḳṣ 

ider. Ba‘dehu zemān geçmeyüp bir medreseye daḫı iletüp beş aḳçesin daḫı 

naḳṣ ider. Ol ḥażretüñ ḫod tedrīs ü ḳażāya ve manṣıb-ı a‘lāya aṣlā iltifātı 

olmayup ancaḳ berāy-ı cihet-i ma‘īşet ve berāy-ı imtiẟāl-i emr-i [T 122a] 
sulṭānī ḳabūl vāḳi‘ olmışdı. Bu maḳūle ḥāl daḫı olıcaḳ medreseden ferāġat 

[A 101b] idüp sulṭānü’l-‘ārifīn Şeyḫ İbnü’l-Vefā ’nuñ ḫıdmetine intisāb 

iderler. Ba‘de müddetin Sulṭān Meḥemmed Ḫān  vāṣıl-ı raḥimehu’llāh olup 

vezīr, Ḫudāvend-i Bālā-vezīr emriyle itdügin bulur. Sulṭān Bāyezīd Ḫān  

pādşāh olur. Müftī ḥażretlerin menāmında görüp çavuş gönderüp da‘vet 

iderler. İcābet itmez. Bādehu cebren belde-i Amāsiyye ’de medrese emr idüp 

ol vilāyetde fetvā emrin daḫı tefvīż iderler. Eglenmeyüp Burusa ’da Murād 

Ḫān Medresesi ’n iḥsān idüp ba‘dehu elli aḳçe ile İzniḳ ’e getürürler. Andan 

altmış aḳçe ile Burusa ’da Sulṭāniyye ’ye getürüp Sulṭān Bāyezīd Ḫān  Amā-

siyye ’de binā itdügi medrese tamām olduḳda medrese-i meẕkūreyi fetvā ile 

virüp andan emāniyye ’ye gelür. emāniyye’de müddet-i keẟīre ders diyüp 

andan ḥac niyyetin idüp sefer iderler. İttifāḳ ol senede ṭarīḳ-ı Ka‘be ’de fitne 

ḥādiẟ olup yollar maḫūf u muḫāṭara olmaġın Mıṣr ’da tevaḳḳuf iderler. Bu 

senede vilāyet-i ‘Oẟmān’da müftī olan Ḥamīdü’d-dīn  fevt olup bunlar var 

iken āḫar kimesneye fetvā manṣıbı virilmek münāsib degül idügi pādşāh-ı 

‘ālem-penāh ḥażretlerinüñ ma‘lūmları olmaġın emāniyye  müderrislerine 

emr vārid olur ki bunlar gelince erbāb-ı iḥtiyāca fetvā yazalar. Pes emr-i 

sulṭanī üzre ‘amel olınup geldüklerinde yüz aḳçe ile fetvā manṣıbın virür-

ler. Sulṭān Bāyezīd Ḫān  medresesi daḫı tamām olup müftī ḥażretlerine 
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ri‘āyet-i maḳṣūd olmaġın elli aḳçe ile anı daḫı fetvāya żam iderler. Cümle 

yüz elli aḳçe olur. ‘Ulemādan Seydī el-Ḥamīdī  bu ḥāle fevḳa’l-ḥad ḥased 

idüp ol ḥażretüñ ba‘żı fetvāların cem‘ eyleyüp nā-meşrū‘dur. Cevābda ḫaṭā 

itdi diyü dīvān-ı ‘ālīye gönderür. Vüzerānuñ ol ḥażrete maḥabbetleri ve 

cān u dilden ‘ubūdiyyetleri olmaġın gönderilen fetvāları [T 122b] ‘aynı 

ile ḥużūr-ı şerīflerine gönderürler ve vāḳi‘ olan ḥāli i‘lām eylerler. Ḥaż-

ret-i müftī dā’imā 1ّא ؤכ  ا אر ا ؤכ  ا  mefhūmı mülāḥaẓasıyla  ا

fetvā emrinde diḳḳatler ile riḳḳatler eyleyüp mesā’il-i müşkile yanların-

da merātib-i evveliyyātda iken yine tetebbu‘-ı cevānib itmeyince cevāb-ı 

bā-ṣavābların yazmayup mertebe-i ictihād ẕāt-ı rūşen-nihādlarında mev-

cūd olduġından [A 102a] ġayrı bir ‘unṣur-ı pāk ki kāşif-i sırr-ı velāyet ve 

maẓhar-ı keşf ü kerāmet, maḳbūlü’l-cevāb, du‘āsı müstecāb, ẓāhiri ṭāhir, 

bāṭını pāk, ‘ilm ü ‘amel riyāsetin cāmi‘, cümle-i ‘āleme nāfi‘, vāṣıl-ı ‘ayn-ı 

taḥḳīḳ, her mes’eleyi ḥaḳīḳatiyle bilür muḥaḳḳiḳ ola bu maḳūle vaż‘-ı 

maḥż-ı cehlden nāşī ve ḥamāḳatdan mütenāşī ḳabīḥ nesnedür. 

Beyt: İtdi bu vaż‘ı gerçi kim Seydī

Başına Seydī ḥālleri geldi

Neẟr: Ol ḥażret bu ḥāletden aṣlā münfa‘il olmayup Seydī  içün aṣlaḥu’l-

lāhu şānehu buyurup itdügi daḫl ü ta‘arrużuñ her birine laṭīf cevāblar 

yazup ve Monlā Seydī ’nüñ mevādd-ı ġalaṭı nedür anlara daḫı birer işāret 

iderler ve buyururlar ki: “Faḳīr ḥacdan rücū‘ idüp ‘Arefe’den nāzil olduḳda 

baña ceẕbe-i İlāhiyye yetişüp Ḥaḳḳ Celle ve ‘Alā ile mā-beynde olan ḥicāb 

merfū‘ olup bu ḥāl baña ol ḥālde münkeşif olup Mevlānā Seydī  emrin 

Ḥaḳḳ’a ḥavāle itmiş idüm.” dirler. Bu sözden ṣoñra hefte geçmeyüp Mev-

lānā Seydī fevt olup bu ḥażretüñ maḳāmāt-ı ‘ayāniyyesi ve ma‘neviyyesi 

müşāhid, cemī‘-i evḳātın ‘ilme ve ‘ibādāta ṣārif, ma‘ārif-i Rabbāniyye’ye 

vāḳıf, dünyādan mu‘tezil, tekmīl-i nefse müştaġil, selīmü’l-ḳalb ve’l-ḳālıb, 

nūr-ı ‘ibādāt vech-i vecīhinde tābān ve cebhe-i tābnākinde dıraḫşān olup 

evḳātı cümleten cemā‘atle edā idüp ġanī vü faḳīr, ṣaġīr ü kebīr fetvā em-

rinde zaḥmet çekmesünler diyü rifḳan li’n-nās civār-ı sebīlde vaż‘-ı zenbīl 

1 “Sizin içinizden ateşe ve gayyaya girmeye en cüretkar olandır.” [Burada fetva vermenin zorluğu ve 

sorumluluğunun büyüklüğü kastedilmiştir.]
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itmişler idi. [T 123a] Her kişi murād idindügi fetvāyı murādınca yazup 

ve yazdurup gelüp zenbīl içine ḳoyup taḥrīk iderdi. Zenbīli kendü mübā-

rek elleriyle çeküp mevcūd olan fetvānuñ cevābın yazup yine aşaġa ṣarḳı-

durlardı. Her kişi fetvāsın bulup alup kimesne bir ān fetvā içün munṭaẓır 

u nigerān olmazdı. Mervīdür ki Sulṭān Selīm Ḫān  ḥażretleri zemānında 

ḥuffāẓ-ı ḫızāne-i ‘āmireden yüz elli nefer şaḫṣ-ı mu‘teberüñ bir uġurdan 

ḳatline fermān ṣādır olup müftī ḥażretleri mütenebbih olup dīvāna müte-

veccih olur. Varduḳlarında vüzerā cümleten müftī gelür diyü istiḳbāl idüp 

envā‘-ı ri‘āyetle getürüp ṣadr-ı meclise buyuruñ diyü teklīfler idüp [A 
102b] her biri sa‘ādetle gelüp zaḥmet çeküp dīvāna gelmekden maḳṣūd 

nedür? Vüzerā, ḳavlleriñüz ḫod ḫıdmeti cānlarına minnet bilenlerdür 

diyü kelimāt itdüklerinde sulṭāna buluşmaḳ murādumdur. ‘Arż eyleñ dir-

ler. Gelsün diyü emr olınur. Pes ḥużūr-ı sulṭāna girüp ba‘de’s-selām fetḥ-i 

kelām olınduḳda buyururlar ki: “Müftī olan kimesnelerde lāzım olan ol-

dur ki pādşāh olup ẓıllu’llāh olanlaruñ āḫireti bābın ḥıfẓ idüp i‘lāmı lāzım 

olan nesneyi i‘lām eyleye. İşitdüm ki yüz elli nefer kimesnenüñ ḳatline 

emr itmişsiz. Eger mesmū‘umuz gibi ise anlaruñ ḳatli ḥelāl degüldür. Lā-

zım oldur ki āzād idesin. Günāhların ‘afv eyleyesin.” Sulṭān Selīm Ḫān  

ḥażretleri aġleb-i evḳāt şiddet ü ġażab üzre olmaġın nev‘an ġażab semtine 

mā’il olup “Umūr-ı salṭanata müte‘alliḳ meṣāliḥde saña müte‘arrıż olmaḳ 

münāsib degüldür.” dirler. Pes yine monlā ḥażretleri “Benüm müte‘arrıż 

olduġum senüñ āḫiretüñ emridür ki anuñ i‘lāmı ‘uhdemüzde lāzımdur. 

‘Afv iderseñ necāt bulursın ve illā ‘iḳāb-i ‘aẓīme müsteḥaḳ olursun. Bāḳī-

sin sen bilürsün.” diyüp sükūt iderler. Monlā ḥażretlerinüñ ḥaḳḳāne ke-

limātından Sulṭān Selīm Ḫān ’uñ [T 123b] ġażabı luṭfla sükūna1 mübed-

del olup cümlesin āzād eyler. Andan bir miḳdār muṣāḥabet idüp ḳıyām 

ṣadrında buyururlar ki: Āḫiretüñe müte‘alliḳ ḫuṣūṣda mā-lezim dinildi. 

Mürüvvete müte‘alliḳ birḳaç sözüm ḳaldı.” “Ol nedür? Buyuruñ.” dir-

ler. Buyururlar ki: אم א  ّ ا אن  ا א  2 sulṭān-ı ṣāḥibü’l-in‘ām ḥażretleri-

nüñ cümle-i āfāḳa ‘ām u şāmil iḥsānlarından mercūdur ki meẕkūrūnuñ 

1 sükūna: luṭfa A

2 “İyilik ancak tamamlamakla olur.”
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günāhların ‘afv itdiler. Yine manṣıbların daḫı muḳarrer buyuralar.” Pā-

dşāh-ı sa‘ādet-destgāh ḥażretleri buyururlar ki: “Eyle olsun. Lākin ḫıdmet-

lerinde ḳuṣūrları olıcaḳ te’dīb cā’iz degül midür?” Buyururlar ki: “Re’y-i 

sulṭān ile cā’izdür. Te’dīb olınmaḳ gerekdür.” Bu ḳıṣṣanuñ vuḳū‘ında ṣoñ-

ra eglenmeyüp Selīm Ḫān  ḥażretleri Edrine ’ye müteveccih olurlar. Müftī 

ḥażretleri ‘ulemā ile pādşāhı gönderi çıḳduḳlarında ṭarīḳ üzre görürler ki 

dört yüz miḳdārı ādem elleri baġlu muḥkem boyunlarında bend-i girān-ı 

siyāset fermān olınmış alup giderler. Müftī bunları [A 103a] görüp key-

fiyyet-i mā-cerādan su’āl ider. Eydürler ki: “Pādşāh ḥażretleri ḥarīr iştirā-

sın men‘ itmişler idi. Bunlar emre muḫālefet itdiler. Aña binā’en siyāset 

emr olındı.” diyü cevāb virürler. Mevlānā bunların ḥālin bildükde ḥużūr-ı 

sulṭāna varup selām virüp eydürler ki: “Bir miḳdār ehl-i İslām’ı bend idüp 

alup giderler. Eger murād ḳatl ise ‘inda’llāh helāl degüldür.” Sulṭān Selīm 

Ḫān  bu ḥālden kemāl mertebe bī-ḥużūr olup “Yā mevlānā! Niẓām-ı ‘ālem 

içün ḳatl-i ẟülüẟi ibn ādem ḥelāl degül midür?” dirler. Buyururlar ki: 

“Ḥelāldür. Şol ḥālde ki vilāyete küllī ḫalel gelüp ıṣlāḥ-ı ‘ālem anuñla ola. 

Şimdi ol ḥāl yoḳdur.” dirler. Yine sulṭān ḥażretleri “Bundan ‘aẓīm fesād 

olur mı ki emrüme muḫālefet vaż‘ ideler.” Yine müftī ḥażretleri “Bunlar 

pādşāhuñ [T 124a] emrine muḫālefet itmiş degüllerdür. Zīrā sulṭān bu 

ḫuṣūṣa ümenā naṣb itmişdür. Ol bi-ṭarīḳi’d-delāle iẕndür.” diyicek yine 

Sulṭān Selīm1 Ḫān  ġażab idüp eydürler ki: “Ben ḫod size tenbīh itdüm. 

Salṭanata müte‘alliḳ umūra müte‘arrıż olma!” Pes ḥażret-i monlā bu söz-

den fevḳa’l-ḥad müte’ellim olup selām virmeyüp dönüp gider. Sulṭān 

daḫı monlānuñ kelimātından müte’eẟẟir olup niçe müddet at üzerinde 

ḥayret alup ṭurup ba‘dehu cümlesin āzād idüp yolına gider. Sulṭān Selīm 

Ḫān  Edrine ’ye varduḳlarında dā’imā fikretleri ṣalāḥ-ı ‘ālemde ve niẓām-ı 

benī ‘ādemde olmaġın bunı ṣavāb görürler ki iki ḳāżī-i ‘askerlik manṣıbın 

fetvā manṣıbı ile bir görüp bir uġurdan müftī ḥażretlerine iḥsān ideler. 

Pes bu ma‘nā pādşāhuñ derūnında muḳarrer olup buña muvāfıḳ ḥükm-i 

hümāyūn yazılup irsāl olınur. Gelüp monlā ḥażretlerine vāṣıl olduḳ-

da fermān-ı celīlü’l-‘unvāna naẓar iderler. Mażmūnında buyurmışlar ki 

1 Selīm: -T
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“Mi‘yār-ı ‘aḳla ve mīzān-ı fikrete urup senüñ cümle-i evżā‘uñı ve aḳvāl ü 

ef‘ālüñi pesendīde vü ma‘ḳūl ve müvecceh ü maḳbūl görüp cümle sözüñ 

ḥaḳ u ṣıdḳa mā-ṣadaḳ buldum. Eger kendü umūrumda ve eger re‘āyā vü 

berāyā meṣāliḥinde ve eger ber-mūceb-i feḥvā-yı 1

ّ ا   ّ ف   fāżılı cā-

hilden ve ehli nā-ehlden farḳ eyleyüp aṣlā bir cānibe meyl itmeyüp ḳużāt 

[A 103b] u müderrisīnüñ istiḥḳāḳ-ı ẕātīlerine göre tevcīh-i münāṣib 

eylemekde seni ḥaḳ üzre gördüm. İki ḳāżī-i ‘askerüñ manṣıbların fetvā 

manṣıbı ile bir görüp saña virdüm.” Monlā ḥażretleri cevāb buyurur-

lar ki “Devletlü pādşāhum! Ḥaḳḳ Celle ve ‘Alā ‘ömrüñ, devletüñ ziyād 

eyleye. Emrüñe imtiẟāl iderüm lākin Ḥażret-i Ḥaḳḳ ile ‘ahdüm vardur. 

Benden lafẓ-ı ḥikmet ṣādır olmaya.” Cevāb-ı müsteṭāb ḥużūr-ı sulṭān-ı 

[T 124b] kām-yāba vāṣıl olduḳda dünyānuñ ‘iz ü cāhından i‘rāż itdü-

giçün monlā ḥażretlerine maḥabbet-i tāmme idüp beş yüz filori gönde-

rürler. Vāṣıl olduḳda pādşāhuñ şānını ta‘ẓīmen alup ḳabūl iderler. Bā-

dehu elli aḳçe teraḳḳī iderler. Vaẓīfelerin iki yüz aḳçe olur. Mervīdür ki 

maraż-ı mevtle marīż olduḳlarında Ṭaşköprī-zāde ’nüñ babaları nitekim 

‘ādetdür ‘ıyādet içün gelürler. Şol ki resm-i ‘ıyādedür edādan ṣoñra git-

mek diledüklerinde sırran ba‘żı kelimāt iderler. Aña binā’en aġlayup ḥattā 

riḳḳatleri ġalebe idüp aġlayuraḳ ṭaşra çıḳarlar. Menzile geldükde aṣḥāb-

dan ba‘żılar sebeb-i bükādan ṣorarlar. Eydürler ki: “Gider olduḳda mevt-

lerinden ḫaber virdiler. Bu ṣūretle ki bir gün ḍaḥve-i kübrāda Mūsā -yı 

nebīnüñ ṣalāvātu’llāhi ‘alā-nebiyyinā ve ‘aleyhi rūh-ı pür-fütūḥları gelüp 

şimden girü āḫiret diyārın teşrīfiñüz vaḳtidür dirler. Bu ḫaberden mü-

te’eẟẟir oldum, aġladum.” dimişler. Ḥaḳīḳatü’l-ḥāl müftī ḥażretleri aṣlā 

mübālāt itmeyüp Sulṭān Selīm Ḫān  gibi ‘aẓīmü’ş-şān hiddetlü pādşāha 

iḳdām idüp varup ḥaḳ ne ise icrā itdürdügi Mūsā -yı nebī meşrebinde 

olduḳlarına ḳavī şāhiddür. Fetvā emrine meşġūller iken fürū‘a müte‘al-

liḳ kitāb yazup mesā’il-i mühimmeden ḫāric nesne ḳoymayup derc idüp 

Muḫtārātü’l-mesā’il  ile tesmiye itmişlerdür. El-ḥaḳ ve inṣāf budur ki zühd 

ü taḳvāda āyet-i kübrā ve umūr-ı fetvāda ḫod müfredāt-ı dünyādan olup 

‘ilm ve inṣāf u taḳvā vücūd-ı pākleriyle bilece medfūndur. 

1 “İyiyilik edenle/sevenle, kötülük eden/sevmeyeni birbirinden ayırt eder.”
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Ḳıṭ‘a: ‘Ārif-i kāşif efendi ḥażreti

Ola raḥmetler revān-ı pākine

Ḥāṣılı icrā-yı ḥaḳḳ ancak olur

Āferīnler ḫāṭır-ı derrākine

Bunca ḫalḳ u böyle [A 104a] evṣāf-ı ḥasen

Ḥabbeẕā taḥsīn āb u ḫākine

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil [T 125a] el-Mevlā 
‘Abdu’r-raḥmān Çelebi İbn ‘Alī bin Mü’eyyed el-Amāsī  {Mü’eyyed-
zāde } (Ḫātemī )

Müşārün ileyh mevālī-i ẕī-şāndan ve ahālī-i bi’l-beyāndan tārīḫüñ se-

kiz yüz altmışında Amāsiyye ’de vücūda gelüp ṭufūliyyeti ‘āleminden ṭarīḳ-ı 

‘ilme sālik olup kesb-i kemāl ile neşv ü nemā bulup ‘unfuvān-ı cüvānīde 

farṭ-ı ḳābiliyyet ü isti‘dādla mevṣūf olup ni‘met-i vāfireye daḫı mālikler ol-

maġın sinn-i şebābda Sulṭān Bāyezīd Ḫān  henūz tāze iken münāsebet idüp 

bir biriyle şīr ü şeker gibi āmīziş eyleyüp laṭīf muṣāḥabet üzre iken müfsid-

ler Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’a ġamz iderler. Pes hemān bilā-tevaḳḳuf ḳatline 

fermān olınur. Emr henūz gelmezden evvel Sulṭān Bāyezīd  ḥāle vāḳıf olup 

bir gice mevlānāya on biñ aḳçe ḫarclıḳ ve lāzım olan esbāb ne ise iḥżār idüp 

gönderür. Tebdīl-i ṣūret ile Ḥaleb ’e gelür. Sekiz yüz seksen biri senesinde 

mollā yigirmi bir yaşında imiş. Ḥaleb ’e dāḫil olur. Ol tārīḫde Ḥaleb Çerā-

kise  żabṭında imiş. Pes Ḥaleb ’de sākin olduḳça ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm-i 

naḥv ider. ‘Ulūm-ı āḫara iştiġāl murād idinür. Mu‘allim olmayıcaḳ vilāyet-i 

‘Acem’de belde-i Şīrāz ’da ba‘żı tüccār Mevlānā Celāl  ḫaberin virürler. Pes ḫıd-

metine müteveccih olup varup vāṣıl olup yedi yıl meşġūl olup taḥṣīl-i ‘ilm ü 

fażl ü ‘irfān eyler. ‘Ulūm-ı ‘aḳliyye ve eḥādīẟ ü tefāsīri taḥṣīl idüp cümlesin-

de tekmīl-i mahāret idüp yedi yıldan ṣoñra Monlā Celāl  meẕkūruñ kemāl-i 

fażlına şehādet idüp icāzet-nāme virür. Ḥikmetu’llāhdur bu eẟnāda Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān  fevt olup Sulṭān Bāyezīd  pādşāh olur. Bu ḫaber monlānuñ 

‘Acem’de mesmū‘ı olup bī-iḫtiyār diyār-ı Rūm’a müteveccih olur. İstanbul’a 

geldükde mevālī ile muṣāḥabet idüp tāzeligi ‘āleminde bu ḳadar ‘ilm ü fażl-

la āşnā olduḳlarına fużalā taḥṣīnler [T 125b] eyleyüp Ḫaṭīb-zāde ’yi divān-ı 
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‘ālīye gönderüp kemāl-i fażlına şehādet eyler. Pādşāha ‘arż olınur. Sulṭān-ı 

kāmrān daḫı ḳudūmından kesb-i ḥaẓẓ-ı [A 104b] firāvān eyleyüp Ḳalen-

der-ḫāne Medresesi ’n iḥsān iderler. Ba‘dehu fużalādan Ḳasṭallānī  ḳızın alup 

sekiz yüz ṭoḳsan birinde henūz yigirmi ṭoḳuz yaşında iken emāniyye ’de bi-

rin virürler. Yedi yıl miḳdārı müderris olup ba‘dehu Edrine  ḳażāsın virürler. 

Ṭoḳuz yüz yedi senesinde Anaṭolı  vilāyetine ḳāżī-i ‘asker olur. Ṭoḳuz yüz 

on birinde Rūmili ’ne ḳāżī-i ‘asker olur. Ṭoḳuz yüz1 on yedisinde ḥādiẟe-i 

‘aẓīme vāḳi‘ olup mevlānānuñ evi gāret olınur. Ḳāżī-i ‘askerlikden ma‘zūl 

olup yüz elli aḳçe iderler. Ḳabūl itmez. Çoḳ geçmeyüp Sulṭān Selīm Ḫān  

pādşāh olur. Vüzerādan mevlānānuñ keyfiyyet-i ḥālinden ṣorup bildükleri 

üzre ḫaber virdüklerinde vaẓīfesine Ḳaraferye  ḳażāsın żamīme iderler. Ba‘de 

müddetin ṭoḳuz yüz on ṭoḳuzında ḳāżī-i ‘asker olur. Andan Selīm Ḫān  ile 

bilād-ı ‘Acem’e sefer idüp Şāh İsmā‘īl  muḥārebesinde bile bulınup seferden 

döndüklerinde Çoban Köprisi  nām mevżi‘de geldüklerinde ‘aḳllarına iḫtilāl 

gelüp tedārükden ḳalmaġın żarūret ḥükmiyle ma‘zūl olup yevmiyye ikişer 

yüz aḳçe iderler. Ḳabūl itmez. İstanbul ’a geldükde ṭoḳuz yüz yigirmi ikisi 

Şa‘bān’ında fevt olup Ebī Eyyūb-i Enṣārī  civārında defn iderler. Bunlaruñ 

laṭīf te’līfātı ve müdevvenātı olup lākin ṣavārif-i eyyām ve keẟret-i meṣāliḥ-i 

enām tebyīżine māni‘ olmış. ‘İlm-i kelāma müte‘alliḳ resā’il yazup mevāżi‘-i 

müşkilenüñ ḥalline işāret idüp Sulṭān Ḳorḳud ’a gönderüp ḫuṭbesinde ken-

dü zāde-i ṭab‘ları ebyāt-ı ‘Arabī taḥrīr itmişlerdür. Fevḳa’l-ḥad belāġat u 

feṣāḥat derc [T 126a] itmişlerdür ve şübhe-i ‘āmme ḥallinde keẕālik laṭīf 

risāle yazup fevā’id-i müfīde taḥrīr idüp küre-i müdaḫraca taḥḳīḳinde keẕā-

lik bir muṣanna‘ u muḫayyel risāle yazup ebnā-yı zemān muṭṭali‘ olmayup 

ve āẕān-ı iẕ‘ān işitmedügi mesā’il-i ġarībe vü ‘acībe īrād itmişler. Mervīdür 

ki mükerrerātdan mā-‘adā yedi biñ mücelled kitāba mālik imişler. 

Ḳıṭ‘a: Özüñi maẓhar-ı ‘irfān ḳılup

Fażl-ı ḥaḳk ile müeyyed olıgör

Menzilüñ eyleyüben bāġ-ı cinān

Dār-ı ḫuld içre muḫalled olıgör [A 105a]

1 yüz: -T
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā  eş-Şehīr bi-Birgī-zāde  {Birgī-zāde}

Meẕkūr ḳāḍī-zādedür. Ḥadāẟet-i sinninde ‘aṣrında vāḳi‘ ‘ulemā-yı bāhi-

rü’l-beyāndan taḥṣīl-i fażl u ‘irfānla beyne’l-aḳrān müşārün ileyh bi’l-benān 

olur. Fużalādan Ḳāḍī-zāde ’den taḥṣīl-i küllī eyleyüp mu‘īdleri olup ba‘dehu 

müderris olup birḳaç medreseden ṣoñra şeh-zāde-i Sulṭān Aḥmed ’de mu‘al-

lim olurlar. Andan emāniyye ’ye gelüp andan Edrine ’ye ḳāżī olup umūr-ı 

ḳażāda ve üslūb-ı ḥükm ü imżāda sīret-i ḥasenesi olup kemāl-i emānet ve 

ḥüsn-i istiḳāmetle mevṣūf olup ‘ādil kimesne imişler. Ba‘dehu ḳażādan 

ma‘zūl olup teḳā‘üd ḥükmiyle yüz otuz aḳçe iderler. Bu ḥāl üzre medīne-i 

Edrine ’de ṭoḳuz yüz1 yigirmisinde fevt olurlar. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed İbn el-Mevlā el-Fāżıl Ḥasan es-Samsūnī  
{Samsūnlu-zāde }

Meẕkūr, evvelā vālidinden ḳırā’at idüp ba‘dehu ‘Alī el-‘Arabī ’den tekmīl-i 

‘ulūm ü fünūn idüp şehādetleriyle ba‘żı medārise müderris olup ba‘dehu 

ba‘żı medārisden ṣoñra emāniyye ’ye gelüp Edrine ’ye ḳāżī olur. Ḳāżī iken 

ṭoḳūz yüz2 on ṭokuzında fevt olur. Meẕkūruñ ‘ilme iştiġāli ve evāmir-i İlā-

hiyyeye imtiẟāli mertebe-i taḳrīrden [T 126b] ve derece-i taḥrīrden bīrūn 

olup dā’imā daḳā’iḳ-ı ‘ilmiyye ḥallinde ve mesā’il-i lāzıme ḥıfẓında imişler. 

Tecemmülāt-ı dehre ve tezyināt-ı ‘aṣra firīfte vü ālüfte olmayup sīm ü zer 

yanlarında mertebe-i seng ü mederde imiş. Ṣūfiyyuñ ṭā’ifesine maḥabbet-i 

ṣādıḳaları olup ma‘ārif-i Rabbānī’den ẕevḳ-ı ṭāmları var imiş. Ḥāl-i iştiġāl-

lerinde Şerḥ-i Miftāḥ ’a ve Ḥāşiye-i Tecrīd ’e ve ‘Allāme-i Teftāzānī  Telvīḥ ’ine 

laṭīf ḥavāşī taḥrīr itmişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Seydī el-
Ḥamīdī  {Seydī el-Ḥamīdī}

Meẕkūr, vilāyeti ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ‘Alī Fenārī ’ye yetişüp taḥṣīl-i 

fażl eyleyüp müddet-i keẟīre ba‘żı medārisde olduḳdan ṣoñra emāniyye ’ye 

gelüp İstanbul ’a ḳāżī olup ṭoḳuz yüz on üçinde fevt olur. [A 105b] Meẕkūr 

1 yüz: -T

2 yüz: -T
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egerçi aḳrānından mümtāz, ‘ırż u vaḳār ṣāḥibi kimesne imişler. Lākin ḥased 

ki fevḳa’l-ḥad izālesi müşkil marażdur. Kābet-i ḥasedden ġālib Müftī ‘Alī 

Çelebi Efendi ’nüñ bed-du‘āsına maẓhar olmış. 

Meẟnevī: Ḥasedden key ṣaḳın müşkil marażdur

Degül ādem şu kim ṣāḥib-ġarażdur

Viren alan çü her laḥẓa Ḫudā’dur

Ḥased nedür arada ne belādur

Ḳo şuġle meylin itme ser-firāz ol

Göñül ‘ālī-naẓar ol pāk-bāz ol

Çü āḫir menzilüñdür ḳarañu çāh

Nedür ḥubb-ı münāsib devlet ü cāh 

Budur a‘lā münāsib cāh-ı ‘ālī

Göñülden ref‘ idesin ḳīl ü ḳāli

Neñe yarar senüñ ey baḫt-ı gümrāh

Ki maḥsūduñ ola şīrān-ı dergāh

Ṣafā-yı ḳalbden āgāh olasın

Vücūduñ milketine şāh olasın

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Seydī el-
Ḳaramanī  {Seydī el-Ḳaramanī}

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl idüp ba‘dehu mevālīden ‘Alī el-‘Ara-

bī ’ye mu‘īd olup i‘ādelerinden mañṣıba duḫūl ider. Ba‘żı medārise müderris 

[T 127a] olup emāniyye ’ye gelürler. Andan Burusa ’da Sulṭān Murād Ḫān  

müderrisi olup andan İstanbul ’a ḳāżī olup andan Anaṭolı ’ya andan Rūmi-

li ’ne ‘ale’t-tertīb ḳāżi’l-‘asker olmışlar. Sulṭān-ı a‘ẓam ve ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam 

Süleymān Ḫān ’uñ evā’il-i salṭanatında ma‘zūl olup yine emāniyye  vi-

rilür. Müderris iken tārīḫüñ ṭoḳuz yüz otuz üçinde fevt olmış. Meẕkūr, 

kemāl-i fażlla meşhūr olup nefsinde kerīmü’n-nefs, laṭīfü’ṭ-ṭab‘, beşşāş, 

laṭīfü’l-ma‘āş, envār-ı ‘ilm ü ṣalāḥ ve āẟār-ı zühd ü felāḥ vech ü vecīḥlerinde 

ẓāhir ü hüveydā imiş. Bir laṭīf risāle te’līf idüp işkālāt-ı Seydī el-Ḥamīdī ’ye 

müteveccih ü maḳbūl cevāblar taḥrīr itmişler.
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Nūrü’d-
dīn el-Ḳaraṣuyī  {Ṣaru Görez }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp fużalādan Ḫaṭīb-zāde  ve Ḫˇā-

ce-zāde  ḫıdmetlerine irişüp ba‘dehu Sinān Paşa ’ya müteşebbiẟ olup nefy 

‘ani’l-beled olınduḳda daḫı müfāraḳat itmeyüp bile gitmişler idi. Sinān Paşa  

ba‘dehu yüz aḳçe ile dārü’l-ḥadīẟe geldüklerinde mu‘īdleri olup i‘ādeden mü-

derris olup giderek emāniyye ’ye gelürler. Ba‘dehu İstanbul  ḳażāsın Sulṭān 

Selīm  virüp andan tertīb üzre [A 106a] ḳāżi’l-‘asker olmışlar. Ba‘dehu bun-

lardan ba‘żı mūcib-i ‘azl nesne ṣādır olmaġın ma‘zūl olurlar. Yüz yigirmi aḳçe 

ile yine emāniyye ’ye gelürler. Yine İstanbul ’a ḳāżī olup ma‘zūl olurlar. Mü-

teḳā‘id olup yüz yigirmi aḳçe olur. Ṭoḳuz yüz yigirmi sekizinde fevt olurlar. 

İstanbul ’da binā itdügi mescide defn iderler. Meẕkūr, fāżıl u kāmil, ḳavvāl 

bi’l-ḥaḳḳ, cemī‘-i ḳavli ṣıdḳa mā-ṣadaḳ, ṭarīḳı istiḳāmet ve cāddesi ‘adālet, 

levme-i lā’imden ḫavf itmez kimesne olup icrā-yı şer‘-i resūlde hemānā seyf-i 

meslūl imişler. Bunlar daḫı [T 127b] bir risāle te’līf idüp işkālāt-ı Ḥamīdī ’ye 

cevāb yazmışlar ve fıḳha müte‘alliḳ bir metn-i metīn tedvīn eyleyüp mesā’il-i 

mühimmeden derc idüp Murtażā  nāmıyla nāmīde ḳılmışlardur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Seydī 
Meḥemmed bin Meḥemmed el-Ḳocevī  {Seydī el-Ḳocevī }

Meẕkūr, vālidi ‘aṣrında meşāhīr-i ‘ulemādan olup Medrese-i Merzifon ’da 

müddet-i keẟīre müderris olmışlar. Pes mevlānā-yı meẕkūr vālidinden taḥṣīl 

eyleyüp ba‘dehu Mevlānā Bahā’ü’d-dīn ’den andan Ḥasan Çelebi ’den taḥṣīl-i 

‘ulūm idüp İstanbul ’da İbrāhīm Paşa Medresesi  tamām olup bunlara virilüp 

andan Muṣṭafā Paşa  yapılup aña daḫı müderris olup andan emāniyye ’ye 

gelüp bir müddet olup ma‘zūl olurlar. Andan Selīm Ḫān  Anaṭolı  vilāyetine 

ḳāżi’l-‘asker eyleyüp andan ferāġat idüp yüz yigirmi aḳçe ile emāniyye ’yi 

iḫtiyār eyler. Andan terk-i tedrīs idüp bir miḳdār evine ḫıdmet ider. Ba‘de-

hu Mıṣr ’a ḳāżī olup ba‘dehu ḥac eyleyüp İstanbul ’a gelüp teḳā‘üd idüp 

yüz otuz aḳçe iderler. Çoḳ geçmeyüp ṭoḳuz yüz otuz birinde fevt olurlar. 

Meẕkūr, fünūn-ı ‘Arabiyye’ye cümleten ve eḥādīẟ ü tefāsīr ve uṣūl ü fürū‘a 

külliyyen ‘ālim olup ṣāḥibü’l-beyān, faṣīhü’l-lisān kimesne olup laṭīf eş‘āra 

mālik imişler. Bu beyt cümle-i kelimātındandur. 
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Beyt:  א   1 ل ا
  2 א א  س  ّ  ّ

Sanāyi‘-i şi‘riyyeden ve bedāyi‘-i naẓmiyyeden ḫabīr olan ehl-i ‘irfāna 

beyt-i meẕkūrede olan isti‘ārhā-yı ḥasene ve ṣan‘at-ı tereşşuḥ-ı selāset-i elfāẓ 

ma‘lūmdur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Bālī el-
Aydınī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu Sinān Paşa  ḫıdmetine 

yetişüp ba‘żı medārise müderris olduḳdan [A 106b] ṣoñra emāniyye ’ye 

gelür. Andan ma‘zūl olup teḳā‘üd ḥükmiyle seksen aḳçe iderler. Andan Bu-

rusa ’ya [T 128a] ḳāżī olup ma‘zūl olup yüz aḳçe tekrār emāniyye  müder-

risi olur. Andan yine Burusa ’ya ḳāżī olur. Yine ma‘zūl olup yine emāniyye  

virilüp müderris iken ṭoḳuz yüz yigirmi ṭoḳuzında fevt olur. Burusa ’da binā 

itdügi mescidde defn iderler. Meẕkūr, cümle-i evḳātın ‘ulūm u ‘ibādāta ṣā-

rif, fünūn-ı keẟīreye vāḳıf kimesne imişler. Bir gün İstanbul  içinde giderken 

bi-ḥükm-i ḳażā vü ḳader atı sürçer düşer. Ayaḳları ma‘lūl olup ḥareketden 

ḳalur. Ammā müṭāla‘adan ḳalmayup gāh istināden ‘ale’ẓ-ẓahr ve gāh it-

tikāen ‘ale’l-‘arż kitāb ellerinden düşmeyüp nefā’is-i ‘ilmiyye ile ġıdālanup 

işkālāt-ı laṭīf ü maḳbūl cevāblar yazmışlar. 

Ḳıṭ‘a: Böyle eglence olmaz insāna 

Bī-bedel nesnedür kitāb-ı nefīs

Ne güzel didi ol ki dimişdür

İnnehu fi’z-zamāni ḫayru celīs3

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’r-
raḥīm bin el-Mevlā ‘Alī el-‘Arabī  {‘Arab-zāde } {Bebek Çelebi }

Meẕkūr, zemān-ı ṭufūliyyetinden “Bebek Çelebi ” ile mulaḳḳabdur. Vā-

lidinden ve Ḫaṭīb-zāde ’den taḥṣīl eyleyüp andan ba‘żı medārise müderris 

olup emāniyye ’ye gelüp andan İstanbul ’a ḳāżī olup ma‘zūl olup tekrār 

1 T ve A’da derkenâr: “Telvīḥ taġyīr ma‘nāsındadur.”

2 “Başıma öyle iş geldi ki ağırlığından boyum büküldü.”

3 “Zamanın en iyi arkadaşıdır.”
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emāniyye ’ye gelüp müderris iken ṭoḳuz yüz yigirmi üçinde fevt olur-

lar. Meẕkūr, ‘ulūmdan ‘uṣūl ü fürū‘a uṣūl ü fürū‘ ile ‘ālim, faṣīḥü’l-lisān, 

ṭalīḳü’l-beyān, baḥḥāẟ-ı suḫan-dān kimesne imişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ṣalāḥü’d-
dīn Mūsā  İbn el-Mevlā el-Fāżıl Ḥamīdü’d-dīn bin Efḍalü’d-dīn el-
Ḥüseynī

Meẕkūr, āmelehu’llāhu bi-luṭfihi’l-mevfūr1 ‘aṣrında vāḳi‘ olan ‘ulemā-

dan taḥṣīl-i ‘ulūm ü fünūn eyleyüp ba‘dehu ba‘żı medārise müderris olup 

emāniyye ’ye gelüp bir müddet derse meşġūl olup ma‘zūl olur. Altmış aḳçe 

iderler. Meẕkur, nāsdan münḳaṭı‘, iḫtilāṭdan mümteni‘, dā’imā ‘ibādetde 

[T 128b] olup ziyāret ḥükmiyle gelen kimesne ile kelimāt-ı dünyeviyye 

vāḳi‘ olmayup māl ü menālden, ehl ü ‘ıyālden inḳıṭā‘-ı küllī ile münḳaṭı‘ 

ancak ḫıdmetinde bir ‘acūz var imiş ve meẕkūrda ‘aceb ḥāl ṭārī olup farażā 

vużū’ itmelü olsa eyyām-ı şitāda2 [A 107a] daḫı olsa ednā mertebe yigirmi 

ḳoġa ṣu dökermiş. Bi’l-āḫire mevtine sebeb bu maḳūle ḥāl olup bir gün 

libāsına ṣu dökilüp ḳurutmaḳ içün kenār-ı āteşe gelüp dāmenine āteş iri-

şüp kendü bī-ḫaber pes ḫabīr olup söndürmege ḳādir olmayup helāk olur. 

iḳātdan mervīdür ki meẕkūr, Maḥmūd Paşa ’da müderris iken mü’eẕẕin 

evḳātuñ birinde “Allāhu ekber” didükde mevlānā daḫı “te‘ālā ve teḳaddes” 

diyüp dönüp ben bu lafẓı melā’ikeden işitdüm diyüp ba‘dehu söyledügi 

sözi tedārük idüp ifşā-yı sır itdüm diyü peşīmān olup āḫir-i ‘ömre deñlü 

te’essüf üzre imişler. 

Beyt: Fehm eyle begüm ‘ārif iseñ eski meẟeldür

Ser virmek olur sırrı ‘iyān eylemek olmaz

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn el-‘Acemī 

Meẕkūr, fużalā-yı celīlü’l-ḳadrden Mevlānā Gürānī  telāmīẕinden olup 

şehādetleriyle ba‘żı medārise müderris olduḳdan ṣoñra emāniyye ’ye gelür. 

Andan Edrine  ḳāżīsı olup ḳażī iken fevt olmış. Meẕkūr, vücūhla müteşerri‘ 

1 “Allah bol lutfuyla ona muamele eylesin.”

2 şitāda: şitā A
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ü mütedeyyin ü müteverri‘, taḥrīri nāfi‘, taḳrīri vāsi‘ kimesne olup Sey-

yid Şerīf  ’üñ ferā’iże yazduġı şerḥe ḥāşiye yazup ve Ṣadrü’ş-şerī‘a ’nuñ ba‘żı 

mevāżi‘ına taḥrīrleri vāḳi‘ olmış.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Sinānü’d-
dīn Yūsuf el-‘Acemī 

Meẕkūr, bilād-ı ‘Acem’den Gence ’den ẓuhūr idüp andan bilād-ı Rūm’a 

gelüp ba‘żı medārise müderris olup andan belde-i Amāsiyye ’de Sulṭān 

Bāyezīd Medresesi ’ne fetvā ile müderris olup müderris iken fevt olmış. 

Meẕkūr, cemī‘-i ‘ömrin ‘ilm ü ‘ibādāda ve te’līf ü taṣnīfe meşġūl olup 

[T 129a] Seyyid Şerīf  ’üñ Şerḥ-i Mevāḳıf ’ına ve Ḥāşiye-i Tecrīd ’e ḥāşiye 

yazup Ḫaṭīb-zāde ’nüñ ekẟer-i mevāżi‘ına reddāt-ı laṭīfe ve i‘tirāżāt-ı ḳa-

viyye taḥrīr itmişler ve fenn-i hey’ete ve ‘ilm-i ādāba ādāb üzre baḥẟler ve 

münāḳaşalar yazmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā el-
Ḥasībü’n-nesīb Seyyid İbrāhīm 

Meẕkūruñ vālidi sādāt-ı ‘Acem’den olup Rūm’a irtiḥāl idüp Amāsiyye ’ye 

ḳarīb Yeñice  nām ḳaryede sākin imişler. Vālidleri aṣḥāb-ı keşf ü kerāmāt-

dan şerīfü’l-ḥāl kimesne imişler. [A 107b] Cümle-i kerāmātındandur ki 

āḫir-i ‘ömrinde ‘amā ‘ārıż olur. Bir gün oġlı Seyyid İbrāhīm  öñinde başın 

açar. Pes vālidi: “Başuñ açma. Hevā bār durur, żarar irer oġul.” dir. Dönüp 

Seyyid İbrāhīm  eydür: “A benüm babacıġum. Senüñ ḫod gözlerüñ görmez. 

Ben başum açduġum neden bildüñ?” dir. Eydür ki: “Oġul! Ḥaḳḳ Te‘ālā’ya 

tażarru‘ eyledüm, yalvardum ki senüñ yüzüñ baña göstere. Gösterdi. Yine 

gözlerüm evvelki ḥāldedür oġlancuġum.” diyü buyururlar. Mervīdür ki 

Sulṭān Bāyezīd Ḫān  ḥażretleri Amāsiyye ’de imāret taṣarruf iderken aḥyā-

nen ziyāret ḥükmiyle varup du‘ā istimdād idüp ve kendü aṣḥābına Seyyid 

içün babam diyü sevilürdi. Her bār ki Sulṭān Bāyezīd Ḫān  şikāra varaydı, 

men‘ iderdi. İttifāḳ birḳaç gün şikār itmeyüp bunuñ üzre müddet geçüp 

yine ṣayd ārzūsı olur. Şikār içün çıḳup gidüp şikārīler bir bölük āhūyı sürüp 

Sulṭān Bāyezīd’üñ öñine getürirler. Hemān Sulṭān Bāyezīd  tīr ü kemānın 

bıraġup eṭrāfına naẓar idüp ṣaḳınuñ oḳ atup birisine żarar itmeñ diyü ten-

bīh idüp şikārdan rücū‘ idüp menziline gelür. Pādşāhuñ muḳarriblerinden 
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biri niçün rücū‘ itdüñüz diyü su’āl eyler. Buyururlar ki: “Ol āhūlar ki süri-

lüp naẓaruma geldi. Birisinüñ üzerinde babamı gördüm. Baña ḫiṭāb eyledi 

ki: ‘Yā Bāyezīd! [T 129b] Ben ḫod seni şikārdan men‘ itdüm idi. Sen yine 

niçün böyle idersün? Ḥayvānātı incidürsün?’ Ben daḫı babamdan ḳavī şer-

mende olup ferāġat itdüm.” diyü cevāb virmişler. Seyyid İbrāhīm  ḥażretleri 

vālidleri ṣıḥḥatinde tamām-ı ṣalāḥ ile neşv ü nemā bulup ba‘dehu taḥṣīl-i 

‘ilm içün Burusa ’ya gelüp Şeyḫ Sinānü’d-dīn ’den taḥṣīl itmişler. Seyyid ḥaż-

retleri eydürler ki: “Şeyḫ Sinānü’d-dīn ’den taḥṣīlüm zemānında buyururlar 

idi ki: Oġul tezkiye-i nefs ile ittifāḳ bir gice ‘ālem-i ḫˇābda gördüm. Ṭayr-ı 

ebyaż olup iki yeşil cenāḥum var. ‘Arş ü kürsī ṭayerān idermişüm. Şeyḫ 

Sinān beni bu şeklde görürmiş. Bu ḫˇābı şeyḫe taḳrīr idüp ṭaleb-i ta‘bīr 

itdükde itmeyüp şuġluñ ziyāde eyle diyüp ba‘de müddetin [A 108a] yine 

menāmum olur. Kendümi mest bir merkeb üzre ardumca bir melīḥü’l-vech 

ġulām elümde ṭanbūr çalarmışam. Ḥażret-i şeyḫ beni bu şeklde görürmiş. 

Bu vāḳı‘a vuḳū‘ından baña ḥüzn ü elem ṭārī olup şeyḫe ‘arż itdükde bu-

yurdılar ki: ‘Bī-ḥużūr olma. Bu vāḳı‘a evvelkiden yegdür. Zīrā ḫamr, ceẕbe 

ṣūretidür ve ġulām ṣūret-i rūḥdur. Ṭanbūr ‘ālem-i ḳudse inciẕāb ṣūretidür. 

İllā bu ḳadar var ki daḫı zemān ister. Hemān iştiġālde ol.’ diyü vaṣiyyet 

itdiler.” Ba‘de müddetin mevālīden Ḥasan es-Samsūnī  ḫıdmetine irişüp bir 

miḳdār anlardan taḥṣīl eyleyüp ba‘dehu Ḫˇāce-zāde  ḫıdmetine terġīb ider-

ler. Ḫˇāce-zāde ile İstanbul ’dan İzniḳ ’e sefer itdüklerinde Meḥemmed Paşa 

el-Ḳaramanī  evlādına mu‘allim idüp ba‘dehu Sulṭān Bāyezīd  oġlı Sulṭān 

Ḳorḳud ’a mu‘allim olup andan ba‘żı medārise müderris olup andan Amā-

siyye ’de Sulṭān Bāyezīd Medresesi ’ne seksen aḳçe ile fetvā ile müderris olur-

lar. Andan [T 130a] terk-i tedrīs idüp teḳā‘üd ḥükmiyle yüz aḳçe iderler. 

Sulṭān Selīm  pādşāh olduḳda Seyyid ḥażretine sekeni içün Ebī Eyyūb-i 

Enṣārī  ḳasabasında bir mülk alıvirüp niçe müddet mülkiyyet üzre mutaṣar-

rıf olup ṣoñra Eyyūb-i Enṣārī Medresesi ’ne müderris1 olanlara vaḳf eyledi. 

Mevlānānuñ sinnī bu ḥālde ṭoḳsandan mütecāviz idi. Fevtleri ṭoḳuz yüz 

otuz beşinde vāḳi‘ olmış. Cemī‘-i ‘ömrlerinde te’ehhül vāḳi‘ olmayup vālidi 

tezevvüc ḳaṣd idüp ṣuleḥādan bir kimesnenüñ kerīmesin alıvirmek murād 

idinür. Ḫāṭırları içün cā’iz görürler. Bu ḥālde iken vālidleri yine rücū‘ ider. 

1 müderris: -T
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Sebebin ṣorarlar. Dimişler ki: “Resūl ‘aleyhi’s-selāmı menāmumda gördüm. 

Buyurdılar ki Ḥaḳḳ Celle ve ‘Alā saña Seyyid İbrāhīm  gibi oġul virdi. Buña 

ḳāni‘ olmayup tekrār oġul ṭaleb idersün. Seyyid-i ‘ālemüñ kelimātından 

ḳavī şermende olup ferāġat itdüm.” Mevlānānuñ nāsdan inḳıṭā‘-i küllīsi 

olup meṭā‘-i dünyādan nesneye mültefit olmayup dā’imā ‘ilme ve ‘ibādāta 

meşġūl, pīrlik müstevlī iken yine dā’imā dizi üzerinde oturup uyḳuları daḫı 

cālisen olup [A 108b] vāḳi‘ olan ḫidemāt-ı lāzimesin ḳādir olduḳça kendü-

si idüp emri müş‘ir nesne ṣādır olmasun diyü ‘aṭaş ġalebe itdükde bardaḳ 

eline alup içinde ṣu bulmasa kimesne āgāh olup cā’iz ki ṣu alıvirmek ḳaṣd 

ide diyü kendüsi evvelce ḳalḳup ṣu tedārük idüp alup içerdi. Āḫir-i ‘öm-

rinde ‘amā ‘ārıż olup mu‘ālece ile birisine nūr gelüp fevt olduḳlarında Ebī 

Eyyūb-i Enṣārī ’de defn itmişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-
dīn ‘Alī el-Amāsī 

Meẕkūr, Amāsiyye  nāḥiyesinde Çorum  nām ḳaṣabadan olup Sulṭān Bā-

yezīd Ḫān  Amāsiyye ’de [T 130b] imāret-i mutaṣarrıf iken imāmı olmış. 

Sulṭān Bāyezīd  pādşāh olduḳda Anḳara  ḳażāsın virüp medīne-i mezbūrede 

olan medreseyi żamīme itmişler. Andan Burusa  ḳażāsın virüp andan risā-

let ṭarīḳıyla Mıṣr ’a gönderürler. İstanbul ’a geldükde Anaṭolı ’ya ḳāżi’l-‘asker 

olup ṭoḳuz yüz yedisinde ma‘zūl olup yüz aḳçe vaẓīfe itmişler. Andan yine 

risāletle Sulṭān Ḳorḳud ’a gönderürler. Dönüp İstanbul ’a geldükde iki gözi 

bile a‘mā olmış. Sulṭān Ḳorḳud ’uñ vaṣiyyet itdügi kelimātı ‘aynı ile baba-

sına naḳl itmeyüp Sulṭān Ḳorḳud  bed-du‘ā idüp gözleri nūrdan dūr olup 

ṭoḳuz yüz yedisinde yiri gūr olmış. 

Li’l-mütercim: Cān ister ise vir ṣaḳın itme ḫıyāneti

                Teslīm eyle issine şāhum emāneti

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Bedrü’d-
dīn Maḥmūd bin eş-Şeyḫ Meḥemmed 

Meẕkūr, mevālīden Mu‘arrif-zāde  şehādetiyle Sulṭān Bāyezīd ’e imām 

olup ba‘dehu Burusa ’ya ḳāżī olup on yıl miḳdārı ḳażādan ṣoñra Anaṭolı ’ya 

ḳāżī-i ‘asker olup andan ma‘zūl olur. Yüz otuz aḳçe itmişler. Çoḳ zemān 
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geçmeyüp fevt olur. Nefsinde kerīmü’n-nefs, laṭīfü’ṭ-ṭab‘, marżiyyü’l-aḫlāḳ, 

ṣāḥibü’l-eşfāḳ, Muḥammediyye  nām kitāba naẓīre diyüp lākin naẓmda çen-

dān olmamaġın şöhret bulmamış.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr 
bi-el-Ḫalīl 

Meẕkūr, ba‘żı medārise müderris olup emāniyye ’ye gelür. Andan Ed-

rine ’de Bāyezīd Ḫān ’a müderris olur. [A 109a] Andan İstanbul ’a ḳāżī an-

dan Anaṭolı ’ya Rūmili ’ne ḳāżī-i ‘asker olur. Ḳāżī-i ‘asker iken Sulṭān Selīm 

Ḫān ’uñ evā’il-i salṭanatında fevt olmışlar. Nefsinde ḥalīmü’n-nefs, selī-

mü’ṭ-ṭab‘ [T 131a] muḥibb-i ḫayrāt kimesne olup şi‘r ü inşāda mahāretleri 

olup meẟnevīleri meşhūrdur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Pīr 
Meḥemmed el-Cemālī  eş-Şehīr bi-Pīr Meḥemmed Paşa  {Pīrī Paşa } 
(Remzī )

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp Filibe  ve Ġalaṭa ’ya ve Ṣofya ’ya 

ḳāżī olup andan Sulṭān Meḥemmed Ḫān  ‘imāretinde mütevellī olur. An-

dan defterdār olup Sulṭān Selīm Ḫān  vezāret virüp “Pīrī Paşa ” diyü meşhūr 

olur. Vezāretden ma‘zūl olduḳda Dimetoḳa  nām ḳaṣabaya ḳarīb yerde ta-

vaṭṭun idüp ‘ömrini tilāvetle ve ‘ibādetle ḫatm eyler. Nefsinde ‘āḳil ü kāmil, 

mehīb ü vaḳūr, fıṭnaṭ u zekāda fevḳa’l-ḥad, maḳbūlü’l-kelām, re’y-i ṣā’ib 

ve fikr-i ẟābit ṣāḥibi, zemān-ı vezāreti tevārīḫ-i eyyām olup vücūdı ‘āleme 

ḫayr, maḥż-ı nāsa nāfi‘, ḫāḍı‘ u ḫāşi‘, ṣāḥibü’l-ḫayrāt ve’l-ḥasenāt, Sulṭān 

Selīm  gibi ḳavī re’y ve kişver-güşā pādşāhuñ vezīr-i a‘ẓamı olup ‘adālet ü 

istiḳāmetle bir ṭarz u üslūb peydā eyledi ki re‘āya āsūde ve ḫalḳ-ı ‘ālem 

ġunūde olup ẓalemenüñ boynı burulmış ve dıraḫt-ı ẓulmüñ köki kesilmiş 

idi ve bi’l-cümle vücūd-ı şerīf-i ‘imāret-medārı bereketu’llāhdan bir bere-

ket, żu‘afā vü fuḳarāya kemāl-i ġanīmet imiş. “Remzī ” ile taḫalluṣ idüp laṭīf 

eş‘āra daḫı mālikler imiş. Şeref-i ḳażā ile müşerref maḫdūm-ı mükerremleri 

‘Abdu’l-bāḳī Çelebi Efendi  ḫaylī bī-bedel ġazellerin ḳırā’at eylediler. Vefāt-

ları tārīḫüñ ṭoḳuz yüz ḳırḳında vāḳi‘ olmış. 

Ḳıṭ‘a: Ol durur pes vezīr-i ṣāḥib-i re’y

Ola müşkiller içre ‘uḳde-güşāy
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Bile aḥvāl-i ‘ālemi bir bir 

Keh-rübā gibi ola nükte-rübāy

Ref‘ ide ẓulm-i ẓālimi gidere

Merḥamet ıssı ola raḥm-nümāy

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Rüknü’d-
dīn  İbn el-Mevlā eş-Şehīr bi-Zeyrek-zāde  {Zeyrek-zāde}

Meẕkūr, vālidleri vefātında ṣaġīr [T 131b] ḳalup ba‘dehu Sinān Paşa ’dan 

ve Ḫˇāce-zāde ’den [A 109b] ve Ḫaṭīb-zāde ’den ḳırā’at idüp ba‘żı medārise 

müderris olup Amāsiyye ’de Sulṭān Bāyezīd ’e fetvā ile müderris olup andan 

Sulṭāniyye ’ye andan Murād Ḫān ’a müderris olup andan Edrine ’ye ve İs-

tanbul ’a ḳāżī olup Anaṭolı ’ya Rūmili ’ne tertīb ile ḳāżī-i ‘asker olur. Ba‘de-

hu risālet ṭarīḳıyla Selīm Ḫān  Mıṣr  sulṭānı Ġavrī ’ye gönderür. Andan yine 

manṣıba gelüp müddet-i keẟīre mutaṣarrıf olup ma‘zūl olup teḳā‘üd ḥük-

miyle yüz otuz aḳçe ta‘yīn olınur. Ṭoḳuz yüz otuz ṭoḳuzında fevt olurlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Ḳavvāmü’l-millet ve’d-Dīn eş-Şehīr bi-Ḳāżī-i Baġdād 

Meẕkūr, medīne-i Şīrāz ’dan olup bir müddet Baġdād  ḳāżīsı olup fitne-i 

Erdebīl  ḥādiẟ olduḳda Mardin ’e gidüp bir müddet anda sākin olur. An-

dan bilād-ı Rūm’a intiḳāl idüp geldükde Sulṭān Bāyezīd  Burusa ’da Sulṭā-

niyye Medresesi ’n virür. Andan emāniyye ’ye gelüp müderris iken evā’il-i 

salṭanat-ı Selīm Ḫān ’de fevt olur. Meẕkūr, şerīfü’n-neseb, ḳaviyyü’l-ḥaseb, 

mütefennin ü mütedeyyin, müteşerri‘ ü mutafaṭṭın, ẕī-heybet ü vaḳār, 

menāhīden perhīzkār kimesne olup metn-i Tecrīd ’e şerḥ taḥrīr idüp ve 

muḳaddemāt-ı tefāsīri cāmi‘ kitāb te’līf idüp ba‘żı resā’ili daḫı olup beyāż 

müyesser olmamaġın meşhūr olmamış. 

Ḳıṭ‘a: Şimdi furṣat elde iken fevt-i furṣat eyleme

Fevtden evvel tedārük ḳıl begüm aḥvālüñi

Diñle gūş-ı hūş ile iḳra! kitābek 1emrini

Ḳarada ḳoma beyāż it defter-i a‘mālüñi

1 İsrâ suresi 14. âyetten kısmî iktibas: “Oku şimdi kitabını! Bugün kendini yargılamak üzere kendi 

nefsin yeter!”
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ya‘ḳūb 
bin Seyyid ‘Alī  {Seyyid ‘Alī Şāriḥ-i Şir‘a } {Şir‘a Şāriḥi } 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp andan ba‘żı medārise müder-

ris olup ba‘dehu Edrine ’de Bāyezīd Ḫān ’a müderris olup andan Edrine ’ye 

ḳāżī olup ma‘zūl olup yine medrese-i meẕkūreye i‘āde idüp andan seksen 

aḳçe [T 132a] ile emāniyye ’ye virilür. Ba‘de’l-‘azl teḳā‘üd ḥükmiyle yüz 

aḳçe ta‘yīn olınur. Tārīḫüñ ṭoḳuz yüz otuzında fevt olmış. Meẕkūr, ḥāl-i 

iştiġālinde Şir‘atü’l-İslām  nām metne şerḥ yazup fevā’id-i celīle [A 110a] ve 

nefā’is-i cemīle derc idüp yazmışlar. Meẕkūr kitāb Sulṭān Bāyezīd ’üñ mes-

mū‘ı olduḳda fevḳa’l-ḥad maḳbūlleri olup aña binā’en mevlānāya kemāl-i 

derece maḥabbet idüp teẕekkür vāḳi‘ olduḳda “Şir‘a Şāriḥi ” mevlānā diyü 

buyururlar imiş ve naḥve müte‘alliḳ Dībāce-i Miṣbāḥ ’a rūşen ve vāżıḥ şerḥ 

yazmışlar. El’ān maḳbūl u mütedāvildür ve egerçi Gülistān ’a daḫı şerḥ yaz-

mışlardur. Lākin fenn-i Fürs’le çendān mümāresetleri olmamaġın ba‘żı ġā-

mıż maḥalde murād-ı şeyḫi tamām-ı edāya mālik olmamışlardur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şücā‘ü’d-
dīn İlyās er-Rūmī 

Müşārün ileyh Dimetoḳa  nām ḳaṣabadan olup ‘aṣrında vāḳi‘ olan 

mevālīden Eşref-zāde ’den meẕkūr Eşref-zāde ol zemānda ‘Alā’ü’d-dīn-i 

Ṭūsī ’nüñ mu‘īdi olup ṭabī‘atlarında diḳḳat-i taṣarruf ol mertebe imiş ki 

ḥall-i daḳā’iḳde Monlā Ṭūsī üzerine tercīḥ iderler imiş. Ba‘dehu fużalādan 

Sinān Paşa ’ya yetişüp anlaruñ terbiyesiyle ba‘żı medārise müderris olduḳ-

dan ṣoñra emāniyye ’ye gelüp Edrine ’ye andan Burusa ’ya ḳāżī olup andan 

yine yüz aḳçe ile emāniyye  virilüp miẟliyle Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd ’e ge-

lüp ba‘dehu ma‘zūl olup teḳā‘üd ḥükmiyle yüz aḳçe itmişler. Bu ḥāl üzre 

tārīḫüñ ṭoḳuz yüz yigirmi ṭoḳuzında vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olmış. ‘Ömrleri tis‘īn-

den mütecāviz imiş. Meẕkūr, cemī‘-i evḳātında daḳā’iḳ-ı ‘ilmiyye fikrinde 

daḳīḳa fevt itmeyüp ve meşāyiḫ-i kirāma maḥabbet-i tām eyleyüp ḫavāṣ 

u ‘āmdan inḳıṭā‘ idüp iki oġlı olup ikisi daḫı mertebe-i fażla idüp sinn-i 

cüvānīde dāḫil-i bāġ-ı cinān olmışlar ve ḥāl-i iştiġālde Şerḥ-i Tecrīd ’e ve 

Ḥāşiye-i Küçük ’e ve Şerḥ-i Meṭāli‘ ’e [T 132b] ḥavāşī yazmışlar ve Şerḥ-i 
‘Aḍud ’a keẕālik ḥāşiye taḥrīr itmişler. Egerçi nisbetleri ‘ulūm-ı ‘aḳliyyeye 
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olup fünūn-ı sā’irede ḳudretleri ‘akliyyātdan dā’ire-i ‘aḳlden bīrūn imiş ve 

Seyyid Şerīf  ’i Sa‘dü’d-dīn  üzerine tercīh eyleyüp Sa‘dü’d-dīn baḥrdür lā-

kin mükedderdür dirler imiş ve fużalādan fāżılü’d-dehr Ḫˇāce-zāde  ḥadden 

ziyāde ta‘rīf ü tavṣīf iderler imiş. [A 110b]

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā İdrīs bin 
Ḥüsāmü’d-dīn el-Bidlisī  {Monlā İdrīs } (İdrīs )

Meẕkūr, ümerā-yı ‘Acem dīvānında nişāncı olup fitne-i Erdebīl  ḥādiẟ 

olduḳda Rūm’a intiḳāl idüp geldükde sulṭān-ı ḳader-tüvān Bāyezīd Ḫān  

ḥażretleri fażl u ‘irfānın ma‘lūm idinüp ikrām-ı tām ve in‘ām-ı tamām ile 

luṭflarına maẓhar buyurmışlar. Devlet-i şehriyār-ı ẕevi’l-iḳtidārda āsūde-ḥāl 

ve müreffehü’l-aḥvāl, mer‘ī vü maḳbūl, erbāb-ı ma‘rifetüñ birisi daḫi bun-

lardur. Meẕkūruñ şi‘r ü inşāda kemāl-i ḳudretleri pādşāhuñ ma‘lūmı ol-

maġın tevārīḫ-i āl-i ‘Oẟmān inşāsına emr iderler. İmtiẟālen bi’l-emri’l-‘ālī 

şürū‘ idüp zemān-ı sehl ve ḳalīlü’l-mehlde tamām eyleyüp manẓūr-ı pā-

dşāh-ı ‘ālem-penāh olduḳda ḳabūl-i tām ile maḳbūlleri olup āferīnler ve 

taḥsīnler iderler. Meẕkūruñ ‘Arabī vü Fārisī ḳaṣā’idi ḥadden bīrūn olup ve 

meṭālib-i müteferriḳaya ve fünūn-ı şettāya müte‘alliḳ taḥrīr itdügi risālāt 

ḫod el-‘uhdetu ‘ale’r-rāvī bī-ḥaddür dirler ve cümle kelimātı muṣanna‘ ve 

ebyātı muḫayyel olup erbāb-ı ‘irfān mā-beyninde kemāl mertebe maḳbūl ü 

müstaḥsen vāḳi‘ olmışdur. Meẕkūr, nefsinde nevādir-i dehr ve müfredāt-ı 

‘aṣrdan bir bī-miẟl ve bī-naẓīr vücūd olup evā’il-i salṭanat-ı Sulṭān Selīm 

Ḫān ’da fevt olmış.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Nūrü’d-
dīn Ḥamza  eş-Şehīr bi-Leys Çelebi 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm idüp [T 133a] ba‘dehu fużalā-

dan Ḫˇāce-zāde ’ye müteşebbiẟ olup anlaruñ naẓar-ı ‘ālīleriyle manẓūr olup 

ba‘żı menāṣıb-ı celīle mutaṣarrıf olduḳlarından ṣoñra Sulṭān Meḥemmed  

devrinde dīvān-ı ‘ālīde defterdār olup ba‘dehu defterdārlıḳdan ma‘zūl olup 

Burusa ’da Murād Ḫān Medresesi ’ne müderris olup Sulṭān Bāyezīd Ḫān  

taḫta geçdükde yine defterdārlıḳ virüp andan ma‘zūl olup Burusa ’da te-

mekkün idüp ṣuleḥā içün bir zāviye binā ider. Ma‘zūlluḳları ḥālinde ṭoḳuz 

yüz on üçinde fevt olup zāviyelerinde medfūndur.
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Tācü’d-dīn 
İbrāhīm  eş-Şehīr bi-İbni’l-Üstād {İbnü’l-Üstād }

Meẕkūruñ vālidi ṣan‘at-ı ṣabbāġatda kemāl-i mahāret ṣāḥibi olup ev-

velā Rūm’a lājiverdī rengi bunlar getürmişlerdür [A 111a] ve vālidlerinüñ 

‘ilme kemāl-i maḥabbeti olmaġın oġlın ‘ilm taḥṣīline terġīb idüp nefsinde 

kendülerüñ daḫı ‘ilme ta‘alluḳları ziyāde olmaġın taḥṣīle şürū‘ idüp ‘aṣrı 

‘ulemāsından bir miḳdār tetebbu‘ itdükden ṣoñra fużalādan Sinān Paşa  

ḫıdmetine vāṣıl olup bunlardan taḥṣīl-i küllī idüp terbiyeleriyle menāṣıba 

kesb-i istiḥḳāḳ itdüklerinden ṣoñra Anḳara ’da yigirmi aḳçe ile müderris 

olur. Ba‘dehu Sulṭān ‘Abdu’llāh ’a mu‘allim olurlar. Bu eẟnāda üstādları 

olan Sinān Paşa ’ya vāḳı‘a olur. Pes ta‘līmden ma‘zūl olup Çubuḳ  nām 

mevżi‘de ḳażā virilür. Ba‘de müddetin salṭanat Bāyezīd Ḫān ’a intiḳāl 

itdükde Amāsiyye ’de Ḥüseyniyye  virilüp anda müderris iken fevt olur. 

Meẕkūr, kemāl-i ‘iffet ü ṣalāḥ ile muttaṣıf nefs-i nefīs imişler. Fażīletleri 

daḫı fevḳa’l-ḥad imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr 
bi-İbni’l-Mu‘īd {İbnü’l-Mu‘īd }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp ba‘żı medārise müderris 

olup Üsküb ’de müderris iken fevt olmışlar. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, fünūnuñ 

ekẟerinde kāmil, ‘ilme kemāl-i iştiġāl ile [T 133b] meşġūl olup Ḫaṭīb-zā-

de ’nüñ Ḥāşiye-i Tecrīd ’e yazduġı ḥāşiyeyi telḥīṣ idüp ba‘żı maḥalle risāleleri 

daḫı var imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr 
bi-İbni’l-‘İbrī {İbnü’l-‘İbrī } {‘İbrī-zāde }

Meẕkūr, “‘İbrī-zāde ” ile meşhūrdur. ‘Aṣrında vāḳi‘ fużalādan taḥṣīl it-

dükden ṣoñra Ḫaṭīb-zāde  ḫıdmetine yetişüp bunlardan daḫı bir miḳdār 

tekmīl-i fünūndan ṣoñra terbiyeleriyle Amāsiyye ’de Ḥüseyniyye ’ye müder-

ris olup andan fevt olur. Müderris iken medrese ḥücerātında sākin olup 

ṭalebe emrinde ifāde ve istifāde ḥuṣūṣında ziyāde yıl fevḳa’l-‘āde iḥtimām 

üzre imişler. Bir gün dersi terk itmeyüp zemān-ı tedrīsinde vāḳi‘ olmamış 

ve mü’ellefātından ḫaylī kütüb ü resā’il tesvīd itmişler. Lākin meniyye-

nüñ sür‘atinde tebyīẓ-i tesvīdde münyeye vuṣūl müyesser olmamış. Ḥāl-i 
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ṣıḥḥatlarinde Amāsiyye ’den İstanbul ’a sefer vāḳi‘ olup geldüklerinde saṭḥ-ı 

ḫānede müṭāla‘a iderken düşüp fevt olurlar. İttifāḳ tefsīr müṭāla‘a iderler 

imiş. [A 111b] Vaḳt-i ṣalāt-ı maġrib duḫūl idüp edā içün nüzūl murād idi-

nüp inerken suḳūṭ vāḳi‘ olup arḳaları üzre düşüp müṭāla‘a itdükleri maḥal 

meftūḥen ṣadrları üzre rāst gelür. Ba‘żı ‘ulemādan kimesneler naẓar itdükde 

meftūḥen ṣadrlarına muḳābil düşen ṣaḥīfeler sūre-i “Yā-Sīn” tefsīri imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ca‘fer 
Çelebi bin Tāc Beg  {Tāc-zāde Ca‘fer Çelebi } (Ca‘fer )

Fāżıl-ı meẕkūr, vālidleri Sulṭān Bāyezīd  Amāsiyye ’de imāret żabṭ iderken 

ḫıdmetinde imişler. Oġlına taḥṣīl-i ‘ilm içün iḳdām idüp mevālīden Ḥācī 

Ḥasan-zāde ’den ve Kestellī ’den ve Ḫaṭīb-zāde ’den ve Ḫˇāce-zāde ’den -bun-

lar ki fużalā-yı ‘aẓīmü’ş-şāndan idiler- cümlesinden taḥṣīl-i fażl u ‘irfān eyle-

yüp beyne’l-aḳrān [T 134a] müşārün ileyh bi’l-benān olup fażlla meşhūr-ı 

āfāḳ olur. Ḥattā kemāl-i fażlı Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’uñ ma‘lūmları olmaġın 

evvelā ri‘āyeten Maḥmūd Paşa Medresesi ’n iḥsān iderler. Beyne’l-ahālī fażī-

let-i tāmme ile meşhūr olmaġın ṭalebeden cemm-i ġafīr ve cem‘-i keẟīr 

ḫıdmetlerine müteveccih olup ra‘nā cem‘iyyetler iderler. Meẕkūruñ hemān 

fünūn-ı külliyyede degül belki cümleten fünūn-ı cüz’iyyede küllī mahāreti 

olup kitābet ü erḳāmda ṣanāyi‘-i aḳlāmda rāsiḫ, cihātı ma‘mūr, şi‘r ü in-

şāda ve naẓm u neẟr ü mu‘ammāda bī-naẓīr ve tedbīr-i umūr-ı cemāhīr-i 

enāmda māhir kimesne olmaġın Sulṭān Bāyezīd Ḫān  dīvān-ı ‘ālīde nişān-

cı iderler. Pes ümerā ṭarīḳına sālik olup ẓāhir-i ikmāl-i devletde ve nihā-

yet-i refāhiyyetde iken şöhret āfetdür. Devleti kemālde iken iṣābet-i ‘ayn-ı 

kemālden mālı ġāret ve ‘ırżı ḫasāret olınup manṣıbından ma‘zūl olur. Yüz 

aḳçe iderler. Ḳabūl itmez. Ba‘de müddetin Sulṭān Selīm Ḫān  pādşāh ol-

duḳda yine nişāncı olup andan Anaṭolı ’ya ḳāżī-i ‘asker olur. Bu ḥālde iken 

bunlardan bir nesne ṣudūr eyler ki ḳatlin icābet ider. Pes emr-i sulṭānī ile 

siyāset olınur. Meẕkūruñ ẕikr olınduġı üzre fünūn-ı cüz’iyyede ḥuṣūṣan şi‘r 

ü inşāda ḳudretleri zā’idü’l-vaṣf olup tertīb-i dīvān eyleyüp ve Heves-nāme  
nām meẟnevī ṭarzında bir kitāb-i laṭīf te’līf itmişlerdür. Meẕkūr kitābda 

kemāl-i ḳudretin muẓhir ve envā‘-ı naẓmda [A 112a] mübdi‘ olmaların 

müş‘ir çoḳluḳ da‘vālar itmişlerdür. Büleġādan Şeyḫī  ve Aḥmed Paşa  ḥażret-

leri -ki maḳbūl-i ekmel iki fāżıldur- bunlaruñ içün dimişler ki 
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Naẓm: Şular kim Türkī dilde şöhreti var

Biri Aḥmed biri Şeyḫī’dür ey yār

Bularuñ her birinüñ bellü ḥāli

Olupdur terceme ulu kemāli

Neẟr: İtdükleri da‘vānuñ ekẟerin iẟbāta muvaffaḳ [T 134b] olduḳları 

eslāfa itdükleri daḫlüñ şe’āmetinden fehm olınur. 

Ḳıṭ‘a: Fużalā ulusı Tācī-zāde 

Tācı kim başına ṭar olmış anuñ

‘Ārif ol çıḳma edebden şāhum

Tācuñ olmaya başa ṭar senüñ

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Sa‘dī bin 
Tācī Beg  {Tāc-zāde Sa‘dī Çelebi }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu mevālīden el-Ḥācc Ḥa-

san-zāde ’den ve Ḳāḍī-zāde ’den taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl idüp bunlaruñ ḥużūrında 

maḳbūl-i tām ile maḳbūlleri olup fażlına şehādet idüp ba‘żı medārise mü-

derris olduḳdan ṣoñra emāniyye ’ye gelürler. Ba‘dehu ḥac iderler. Geldük-

de teḳā‘üd ḥükmiyle seksen aḳçe iderler. Bu ḥāl üzre ṭoḳuz yüz yigirmi 

ikisinde fevt olurlar. Meẕkūruñ cümle-i ‘ulūmda ḳudreti fevḳa’l-ḥad, ‘ilm-i 

‘Arabiyye’de ḫod bī-miẟl imişler. Lisān-ı Tāzī üzre çoḳluḳ ḳaṣā’idi olup ol 

mertebe belāġat u feṣāḥat derc itmişlerdür ki müṭāla‘a iden müteḫayyir 

olur, fuṣāḥa-i ‘Arab kelimātın ẓan ider ve münşe’ātı ḫod belāġatden derece-i 

a‘lāyı müştemildür. İştiġālleri ḥālinde Şerḥ-i Miftāḥ’a ve Ṣadrü’ş-şerī‘a ’nuñ 

bāb-ı şehīdine ḥavāşī yazmışlar ve ‘Aḳā’id-i Nesefiyye ’yi zībā naẓm itmişler. 

Meẕkūr naẓm daḫı belāġatden mertebe-i a‘lāyı ḥāvī idügi müṭāla‘a idenlere 

ḫafī degüldür.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-
dīn Aḥmed el-Yegān  el-Mülaḳḳab bi-Eyyühüm 

Meẕkūr, bir miḳdār taḥṣīlden ṣoñra ba‘żı bilāda ḳāżī olur. Ba‘dehu Amā-

siyye ’ye ḳāżi olur. Ba‘dehu Burusa  ḳażāsın virilür. Andan ma‘zūl olup yine 

tekrār Burusa’ya ḳāżī olur. Sulṭān Selīm Ḫān  serīr-i salṭanata cülūs buyur-

duḳlarında Burusa ’dan ‘azl idüp Gelibolı  ḳażāsın virürler. Andan iḫtiyārıyla 
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terk-i [A 112b] ḳażā idüp teḳā‘üd ḥükmiyle elli aḳçe iderler. Meẕkūr, ehl-i 

vaḳār ve suḫan-güẕār [T 135a] olup lākin cihet-i ‘ilmiyyeleri ża‘f üzre imiş. 

Ammā muḥibbü’l-ḫayrāt ve mā’il-i ḥasenāt olup cāmi‘ ü medrese binā eyle-

mişler. Āḫir-i ‘ömrlerinde kötürüm olmış. İfāḳat müyesser olmayup bu ḥāl 

üzre fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’r-
raḥmān bin Pīr Meḥemmed bin ‘Ömer el-Ḥalebī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu fużalādan Sinān Paşa  

ḫıdmetine yetişüp anlardan taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl idüp beyne’l-aḳrān fażlla 

meşhūr olur. Pes Sulṭān Meḥemmed Ḫān  erbāb-ı ma‘ārife maḥabbet ol-

maġın meẕkūrı muṣāḥabet içün getürdüp ḥaẓ eylemegin sulṭān-ı kāmrāna 

taḳarrüb-i tām kesb idüp bu eẟnāda meẕkūrdan ‘izz-i ḥużūr-ı sulṭān-ı ‘ādil-

de terk-i edeb, müş‘ir-i fi‘l-i ḳabīḥ ṣādır olup merdūd olur. Ḥattā pādşāh 

ḥażretleri buyurdılar ki eger üstādum oġlı olmasa tedbīr-i tedmīr muḳarrer 

idi. Pes der-i ‘ālīden red olınup ve bāb-ı ‘ināyet münsed olıcaḳ żarūrī ḳażā-

ya rıżā virüp Kütāhiyye ’ye ḳāżī olup anda fevt olur. Meẕkūr, suḫan-dān, 

melīḥü’l-beyān, ṭab‘-ı veḳḳād ve ẕihn-i naḳḳād ṣāḥibi kimesne olup ḥāl-i 

iştiġāllerinde Ḥāşiye-i Meṭāli‘ ’e ḥāşiye-i belīġa yazup ḥāşiye-i meẕkūrede 

mebāḥiẟ-i ḥamrda derc itdügi fevā’id ve ḳaṣd itdügi ferā’idden ‘ilmde mahā-

retleri ne mertebe idügi ma‘lūm olur.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-
vehhāb İbn el-Mevlā el-Fāżıl ‘Abdu’l-kerīm 

Meẕkūr, ‘aṣrında meşāhīr-i fużalādan Monlā ‘İẕārī ’den ve Monlā 

Luṭfī ’den ve Ḫaṭīb-zāde ’den ve Monlā Ḳasṭallānī ’den tekmīl-i fażl u ‘irfān 

idüp müşārün ileyh bi’l-benān olur. İstanbul ’da Ḳalender-ḫāne ’ye müderris 

olup ba‘dehu ba‘żı bilāda ḳāżī olup Sulṭān Selīm Ḫān  ‘aṣrında dīvān-ı ‘ālīde 

defterdār olur. [T 135b] Andan ma‘zūl olup fevt olur. Meẕkūr, melīḥü’l-

beyān, faṣīḥü’l-lisān cümle-i umūrda ẓarāfet üzre marżıyyü’s-sīre, maḥmū-

dü’ṭ-ṭarīḳa, sebük-rūḥ, laṭīfü’ṭ-ṭab‘ kimesne olup ‘ulūm-ı ‘aḳliyye vü naḳ-

liyyede iḥāṭa-i külliyyeleri olup ‘ulūm-ı sā’ireleri iştirāk üzre imişler.
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḳuṭbü’d-
dīn Meḥemmed bin Meḥemmed İbn Ḳāḍī-zāde-i Rūmī  [A 113a]

Meẕkūr, evvelā ceddinden ḳırā’at idüp ba‘dehu Ḫˇāce-zāde ’den taḥṣīl 

idüp bu iki ehl-i fażluñ ḫıdmetinde feżā’il-i ‘aẓīme kesb idüp şehādetleriyle 

Burusa ’da Manastır Medresesi ’ne müderris olur. Zemān-ı tedrīsinde ṭalebe 

emrinde küllī iḳdām idüp nüfūs-ı keẟīre-i terbiyesiyle ḥadd-i isti‘dāda irüp 

müderris iken fevt olmışlar. Meẕkūruñ fünūn-ı ‘adīdeye müte‘alliḳ ta‘līḳātı 

olup lākin ṣavārif-i eyyām beyāża māni‘ olmış.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Maḥmūd 
bin Meḥemmed bin Ḳāḍī-zāde  eş-Şehīr bi-Mīrim Çelebi 

Meẕkūr, meşāhīr-i fużalādan ve ḥuẕẕāḳ-ı ‘aṣrdan Sinān Paşa ’dan ve Ḫˇā-

ce-zāde ’den ḳırā’at idüp taḥṣīl-i fażl eyleyüp Sinān Paşa  şehādetiyle ba‘żı 

medārisden ṣoñra Burusa ’da Manastır Medresesi ’ne müderris olurlar. Ba‘de-

hu Sulṭān Bāyezīd  nefsine mu‘allim idüp bunlardan riyāżātı tekmīl itmiş. 

Selīm Ḫān  pādşāh olduḳda Anaṭolı  vilāyetine ḳāżī-i ‘asker imiş. Ma‘zūl olup 

yüz aḳçe iderler. Andan ḥac idüp vilāyetine gelüp ṭoḳuz yüz otuz birinde 

fevt olur. Meẕkūr, selīmü’ṭ-ṭab‘, ḥalīmü’n-nefs, ṣāḥib-mürüvvet, ẕī-fütüv-

vet, mālik-i ‘ilm-i ‘Arabiyyet ve ṣāḥib-i hendese vü hey’et Sulṭān Bāyezīd  

emriyle Uluġ Beg Zīci ’ne şerḥ yazup ve ‘ilm-i hey’ete müte‘alliḳ Fetḥiyye  
nām metne laṭīf şerḥ yazup ve semt-i ḳıble ma‘rifetinde risāle-i laṭīfe te’līf 

idüp cümle-i teṣānīfi beyne’l-ahālī maḳbūl ü müstaḥsendür. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil [T 136a] ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Yūsuf el-Ḥamīdī  eş-Şehīr bi-Şeyḫ Sinān 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu Ḳāḍī-zāde-i Rūmī ’ye mu‘īd 

olur. Ba‘dehu fużalādan Ḫˇāce-zāde ’ye yetişüp terbiyeleriyle ba‘żı medārise mü-

derris olup Burusa’da Aḥmed Paşa Medresesi ’ne müderris olur. Ba‘de müddetin 

ma‘zūl olup vaṭanına gelüp raḥmetu’llāha vāṣıl olur. Meẕkūrda ḳuvvet-i ẕekā 

çendān olmayup lākin ḥıfẓ itdügin pāk żabṭ iderler imiş. Burusa ’da ba‘żı ri-

bāṭātda sākin olup ‘alāḳa-i dünyeviyyeden kemāl-i tecerrüd ile tecerrüd itmiş-

ler. ‘İlme iştiġālinde Şerḥ-i Miftāḥ ’a ve Şerḥ-i ‘Aḳā’id ’e ḥāşiye yazmışlar. Lākin 

beyāż olmayup ṭoḳuz yüz1 on ikisinde fevt olmışlar. [A 113b]

1 yüz: -T
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Meḥmmed  eş-Şehīr bi-Ṭabl-bāzī  

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘żı medārise müderris ol-

duḳdan ṣoñra Burusa ’da Sulṭān Bāyezīd ’e müderris olur. Andan Edrine ’de 

Çifte ’ye girüp andan emāniyye ’ye çıḳup müderris iken fevt olup vāṣıl-ı 

Ḥaḳḳ olur. Meẕkūr, fāżıl u kāmil ü ‘ābid kimesne olup laṭīfü’t-taḳrīr, müfī-

dü’t-taḥrīr, fenn-i kelāma müte‘alliḳ Ṭevāli‘  nām metne şerḥ yazmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā İbrāhīm 
bin İbrāhīm  eş-Şehīr bi-İbni’l-Ḫaṭīb {İbnü’l-Ḫaṭīb }

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ olan ‘ulemādan taḥṣīlden ṣoñra birāderi fāżıl 

Ḫaṭīb-zāde ’den ḳırā’at idüp terbiyeleriyle müderris olur. emāniyye ’ye ge-

lüp ba‘dehu Burusa ’da Murād Ḫān ’a müderris olurlar. Müderris iken ṭoḳuz 

yüz yigirmisinde fevt olur. Meẕkūr, ḫalā’iḳdan münḳaṭı‘, tekmīl-i nefse 

meşġūl, edīb ü lebīb kimesne olup mizāclarında ża‘f ziyāde olmaġın te’līf ü 

taṣnīf semtine [T 136b] sālik olmamışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ġıyāẟü’d-
dīn Aḫ  eş-Şeyḫu’l-‘ārifu bi’llāh eş-Şeyḫ Aḳşemsü’d-dīn {Paşa 
Çelebi }

Fāżıl-ı meẕkūr “Paşa Çelebi” dimekle meşhūrdur. Mevlānā Ḫayālī ’den 

ve Ḫˇāce-zāde ’den taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp ba‘dehu meşāyiḫden ba‘żı kimesne 

ile müşerref olup bunlardan ḥaẓẓ-ı ‘aẓīm kesb idüp yine ṭarīḳden çıḳmayup 

ba‘żı medārise müderris olduḳdan ṣoñra emāniyye ’ye gelür. Andan terk-i 

tedrīs idüp Eyyūb-i Enṣārī Medresesi ’n iḫtiyār idüp ba‘dehu Amāsiyye ’de 

fetvā ile müderris olurlar. Yine terk idüp teḳā‘üd ḥükmiyle yetmiş aḳçe 

iderler. Ṭoḳuz yüz1 yigirmi sekizinde fevt olur. Fünūn-ı ‘adīdeye risālātı 

olup lākin beyāż müyesser olmamış.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Muẓaff erü’d-dīn ‘Alī eş-Şīrāzī 

Meẕkūr, vilāyetinde ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu Mīr Ṣad-

rü’d-dīn-i Şīrāzī ’den ve ‘Allāme Celāl-i Devvānī ’den taḥṣīl-i ‘ilm ü ḥikmet 

1 yüz: -T
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itmişler. Celālü’d-dīn ‘Allāme’nüñ kerīmesin alup ol tārīḫde medīne-i 

Şīrāz ’da bir kimesne bir ‘ālī [A 114a] medrese binā idüp cihet-i tedrīsini 

‘ulemānuñ efḍaline şarṭ eylemegin Celāl ol zemānda ‘allāme-i ‘aṣr olup ol 

medreseye müderris olmışdı. Muẓafferü’d-dīn  daḫı şol mertebe taḥṣīl-i fażl 

eylemiş idi ki Monlā Celāl  derse gelmese anları ḳā’im-maḳām iderlerdi. 

Celāl mertebesinde ra‘nā dersler diyüp telemmüẕ idenler kemāl-i fażlına 

şehādet iderlerdi. Ba‘de zemānin Ṣadrü’d-dīn  ve Celālü’d-dīn  ikisi daḫı fevt 

olup bilād-ı ‘Acem’de fitne ẓāhir olıcaḳ Mużafferü’d-dīn diyār-ı1 Rūm’a in-

tiḳāl ider. Geldükde Mü’eyyed-zāde ’yi ḳāżī-i ‘asker bulur. Mü’eyyed-zāde 

‘Acem’e gitdükde Muẓafferü’d-dīn  ile fāżıl Devvānī ’den şirketen ḳırā’at it-

mişler. Ḳırā’atda Muẓafferü’d-dīn ’e teḳaddüm emr iderler imiş. Muẓaffe-

rü’d-dīn Rūm’a [T 137a] gelüp Mü’eyyed-zāde ’ye mülāḳāt itdükde binā’en 

li’l-münāsebeti’s-sābıḳati Muẓafferü’d-dīn ’e ri‘āyetler eyleyüp Bāyezīd 

Ḫān ’a Muẓafferü’d-dīn ’üñ ‘ilm ü fażlın ‘arż eyleyüp ḥüsn-i ri‘āyet ḫuṣūṣın-

da iḳdām-ı tām ve ihtimām-ı mālā-kelām idüp bi’l-āḫire emāniyye ’nüñ 

birin pādşāh iḥsān idüp bir müddet derse iştiġāl iderler. Bu ḥālde ‘ārıża-i re-

med ile ma‘rūż olup ḳābil-i ‘ilāc olmayup cihet-i tedrīsden ṣarf-ı baṣar idüp 

teḳā‘üd ḥükmiyle altmış aḳçe iderler. Burusa ’da mutavaṭṭın olup ṭoḳuz yüz 

yigirmi ikisinde fevt olurlar. Meẕkūr, Şāfi‘iyyü’l-meẕheb, laṭīfü’l-meşreb, 

cemī‘-i ‘ulūmda siyyemā fünūn-ı ‘aḳliyyede ve riyāżiyyede ve manṭıḳda 

mahāreti zā’idü’l-vaṣf imiş. Hendeseye müte‘alliḳ Oḳlidis  nām kitābı Mīr 

Ṣadrü’d-dīn ’den kemāl-i iẕ‘ān u īḳān üzre ḳırā’at idüp ṣoñra meẕkūr kitābuñ 

müşkilātı ḥallinde bir laṭīf ḥāşiye taḥrīr idüp ṭalebesine āsān itmişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Yaḥyā İbn 
Ḥasan 

Meẕkūr, devrinde vāḳi‘ olan ‘ulemādan taḥṣīl eyleyüp Ḳaraṣi  vilāyetin-

de Ṭuzla Medresesi ’ne müderris olur. Ba‘dehu ṣūfiyye ṭarīḳına rāġıb olup 

meşāyiḫden çoḳ kimesne ile muṣāḥabet idüp mertebe-i irşāda irişüp pes 

nāsdan küllī inḳıṭā‘ ve ḫalḳdan imtinā‘ idüp ṣāḥib-i aḥvāl u maḳāmāt 

olup ‘ilm ü ‘amel riyāsetin cem‘ eyler. Bu ḥālde iken yine ṭalebe ṭā’ifesine 

[A 114b] Beyżāvī Tefsīri ’n müṭāla‘a itmeksizin ta‘līm eyleyüp ḥaḳā’iḳ u 

1 diyār: -T
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daḳā’iḳ naḳl idüp ve ṭarīḳ-ı taṣavvufda aṣḥābını irşād idermiş. Şir‘atü’l-İs-
lām ’a şerḥ yazup ve Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ḥāşiye taḥrīr idüp evā’il-i mi’ede fevt 

olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-
dīn Aḥmed  eş-Şehīr bi’l-Māşī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘irfān eyleyüp [T 137b] ba‘dehu ba‘żı 

medārise müderris olup İstanbul ’da Ḳalenderiyye ’de Edrine ’de Dārü’l-ḥa-

dīẟ ’e Amāsiyye ’de Bāyezīd Ḫān ’a müderris olup medrese-i meẕkūrede iken 

vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olmışlar. Meẕkūr, suḫan-dān, nāzik-beyān, baḥḥāẟ kimesne 

olup ‘ilm-i fıḳh u uṣūlde yed-i ṭūlāsı olup Amāsiyye ’de niçe müddet müftī 

daḫı olup vāḳi‘ olan fetvāları laṭīf ü maḳbūlü’l-cevāb imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Meḥemmed el-Ḳaramanī  eş-Şehīr bi’l-Hevāyī 

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ olan ‘ulemādan ḳırā’at idüp ba‘żı medārise mü-

derris olup ba‘dehu Edrine ’de Çifte ’nüñ birine müderris olup ‘azl olınup 

teḳā‘üd ḥükmiyle elli aḳçe iderler. Bu ḥāl üzre İstanbul ’a gelüp niçe müddet 

evcügizine ve evlādına ḫıdmet idüp taṣnīfe daḫı meşġūl olup lākin zemā-

nede vüs‘at olmamaġın beyāż müyesser olmayup evā’il-i salṭanat-ı Selīm 

Ḫān ’da fevt olurlar. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Żamīrī 

Meẕkūr, Sulṭān Bāyezīd  ‘ibādından olup meẕkūruñ şānında ḳābiliyyet 

ve ‘ilme maḥabbet müşāhede itmegin sulṭān-ı kāmrān Bāyezīd Ḫān ḫaylī 

maḥabbet idüp manẓūr-ı ‘ayn-ı ‘ināyet-i şehriyārī ve melḥūẓ-ı dīde-i him-

met-i pādşāh-ı cihāndārī olmaġın medāris-i emāniyye ’den birin iḥsān ider-

ler. Müşārün ileyh nefsinde selīm ü ḥalīm lākin fażlla çendān iştihārı yoġmış. 

Ḥattā emāniyye virildükde Mü’eyyed-zāde  “Pādşāhum anlar ol medreseye 

müstaḥaḳ degüllerdür ve derse daḫi ḳādir degüllerdür.” diyü ‘arż eylemiş-

ler. Pādşāh muḳābelede “Mutavassıṭ dersine ḳādir, fehm iderüm.” buyur-

mışlar. Ba‘de müddetin Sulṭān Selīm Ḫān  pādşāh olduḳda ‘azl idüp teḳā‘üd 

[A 115a] ḥükmiyle altmış aḳçe itmişler. Ṭoḳuz yüz yigirmisinde fevt olmışlar. 
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil [T 138a] el-Mevlā 
eş-Şehīr bi-İbni’l-‘Ömer {İbnü’l-‘Ömer }

Meẕkūr, vālidi Mevlānā ‘Ömer telāmīzinden taḥṣīl-i ‘ilm idüp ‘ulūm-ı 

ḳırā’atı uṣūl ü fürū‘ıyla ḥıfẓ eyler. Ṣabāveti ḥālinde meşāyiḫ-i kibārdan 

ḳıdvetü’l-vāṣılīn Şeyḫ Aḳşemsü’d-dīn  ḫıdmet-i şerīfleriyle müşerref olup 

mübārek elleriyle başın ṣıġayup ‘ilm ü ‘amel ṣāḥibi ola diyü du‘ā iderler. 

Mervīdür ki meẕkūr taḥṣīl üzre iken ḥażret-i şeyḫüñ ḳabr-i müteberriklerin 

ziyāret murād idinür. Varduḳda bāb-ı türbeyi muḳaffel bulur. Pes ṭaşradan 

nidā idüp: “Yā şeyḫ! Ne buyurursun? Ziyāretinden maḥrūm gideyin mi?” 

dir. Hemān bābuñ kilīdi düşüp ḳapı açılup pes girüp ziyāret ādābın edā 

idüp du‘ā vü ẟenā eyleyüp çıḳup gider.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā el-Ḥekīm 
Ḥācī 

Meẕkūr, evā’il-i ‘ömrinde ṭalibü’l-‘ilm olup ba‘dehu ṭıbba ṭālib olup 

mahāret-i tām ve ḥaẕāḳat-i mālā-kelām taḥṣīl eyleyüp Ḥekīm Muḥ-

yi’d-dīn ’üñ vefātından ṣoñra Sulṭān Bāyezīd Ḫān  re’is-i eṭıbbā eyleyüp mer-

vīdür ki Sulṭān Bāyezīd ’e veca‘-i ‘aẓīm ‘ārıż olup eṭıbbā dürlü dürlü mu‘ā-

lece iderler. Müfīd olmaz. Meẕkūrı da‘vet idüp vāḳi‘ olan veca‘ ne mertebe 

idügin aṣlıyla bildürmiş. Meẕkūr, “Mercimek miḳdārı nesne virüp yutmaḳ 

gereksiz.” dir. Pes yutduḳda ol ān veca‘ sākin olup1 pādşāhuñ nihād-i pāk-

lerine feraḥ virür. Sulṭān Bāyezīd  cebren çeküp ẕevḳinden ve ḥaẓẓından 

meẕkūruñ elin öpdi diyü rivāyet iderler. Ṭabīb iken ṭoḳuz yüz on üçinde 

fevt olurlar. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil eṭ-Ṭabīb 
Meḥemmed Şāh el-Ḳazvīnī 

Meẕkūr, ‘Allāme-i Celāl ’den telemmüẕ idüp müddet-i keẟīre ḫıdmetle-

rinde olup cümle-i ‘ulūmı bunlardan aḫẕ idüp bir fen ḳalmaz ki anda taḥṣīl-i 

[T 138b] mahāret itmeye. Aṣlında ‘eṭıbbā evlādından olmaġın fenn-i ṭabā-

bete nisbeti ziyāde olup bu ḥāl üzre Ḥicāz ’a sefer idüp bir miḳdār mücāvir 

olur. Olduḳların işidicek [A 115b] Mü’eyyed-zāde bir gün münāsebetle 

1 olup: -T
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Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’a meẕkūruñ ‘ilm ü fażlın ḥuṣūṣa fenn-i ṭıbda kemāl-i 

mahāretin ‘arż eyler. Pes pādşāh da‘vet olınsın diyü murād idinüp Mekke -i 

Mükerreme’ye ādem gönderüp da‘vet iderler. İmtiẟālen bi’l-emri’l-‘ālī Ḥi-

cāz ’dan sefer idüp sulṭān-ı kāmrān ḥużūrına gelüp mülāḳāt itdükde serāy-ı 

‘āmireden ṭabābet ṭarīḳıyla yüz yigirmi aḳçe vaẓīfe ta‘yīn olınup birḳaç gün 

bu minvāl üzre mürūr ider. Sulṭān Selīm  pādşāh olduḳda ehl-i ṭab‘a mā’il 

ve zebān-ı Fürs’de kāmil olmaġın aḥyānen getirüp muṣāḥabet idüp muṣāḥa-

betinde leẕẕet olduġı sebebden pādşāh ḥażretlerine kesb-i taḳarrüb ider. 

Sāye-i sa‘ādetinde ‘ıyş-ı firāvān idüp bu ḥālde fevt olur. Meẕkūruñ muṣan-

nefāt-ı keẟīresi olup Sūre-i Fetḥ evvelinden Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e tefsīr taḥrīr 

ider. Ḫˇāce-zāde1 Tehāfüti ’ne ḥāşiye yazup ve ‘Allāme-i Devvānī ‘Aḳā’idi ’n 

taḥşiye idüp ve İsaġoci  nām maḳāleye ve Kāfiye ’ye ve ṭıbda Mūcez  nām met-

ne şürūḥ yazmışlar ve Ḥayātü’l-ḥayvān  nām kitābı terceme eyleyüp bunlar-

dan mā-‘adā ġayr-i meşhūr resā’ili bī-ḥaddür.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Kemālü’d-
dīn İsmā‘īl el-Ḳaramanī  {Ḳara Kemāl }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp Monlā Ḫusrev  ḫıdmetlerine ye-

tişüp terbiyeleriyle ba‘żı medārise müderris olur. Edrine ’de Çifte ’nün birine 

dāḫil olur. Ol tārīḫde Mü’eyyed-zāde  Edrine ’de ḳāżī imiş. İttifāḳ bir mes’e-

lede mā-beynlerinde münāza‘a olup monlā cānib-i ḫilāfa teşebbüs eyleyüp 

[T 139a] ıṣrār üzre daḫı olur. Bu ecilden Mü’eyyed-zāde  muġber olup ḳāżī-i 

‘asker olduḳda tedrīsden ‘azl idüp teḳā‘üd ḥükmiyle altmış aḳçe iderler. 

Ḳıṭ‘a: Gerçi ‘azl eylemiş medārisden

Līk olmış sa‘ādetine sebeb

Manṣıb ehl-i ferāġa manṣıbeden

Ne belā-yı ‘azl ne renc-i ṭaleb

Neẟr: Meẕkūr, bu ḥāle rāżī ziyāde müteḳāżī olmayup evcügizine mülā-

zemet idüp Ḥaḳḳ’a ‘ibādet üzre olup bu ḥāl üzre fevt olur. Mevlānānuñ 

teṣānīf-i keẟīresi olup Keşşāf ’a ve Tefsīr-i Beyżāvī ’ye ve Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ve 

Ḫayālī ’ye ve Şerḥ-i Mevāḳıf ’a ḥavāşī taḥrīr itmişlerdür. [A 116a] Bunlardan 

mā-‘adā daḫı resā’il naḳl iderler. Ammā müşāhede müyesser olmadı.

1 Ḫˇāce-zāde: -T
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-
evvel bin Ḥüseyn  eş-Şehīr bi-İbn Ümmü Veled 

Meẕkūr, evvelā vālidinden ba‘dehu Monlā Ḫusrev ’den ḳırā’at idüp 

kerīmesin daḫı alup Sulṭān Meḥemmed Ḫān  devrinde Silivri ’ye ḳāżī ol-

mış. Andan ba‘żı bilād-ı meşhūreye ḳāżī olup andan ma‘tūh olup nāsdan 

ḳaṭ‘-ı istīnās idüp müṭāla‘a ve mülāḥaẓa-i ‘ilmiyyeden ḫālī olmayup cemī‘-i 

‘ulūmda müşāreketi olup Keşşāf ’uñ ekẟer-i mevāżi‘ı ḥıfẓında imiş. Fenn-i 

naḥve müte‘alliḳ Kāfiye-i Şerḥ-i Ḫubeyṣiyye ’ye ḥāşiye-i laṭīfe yazmışlar. Ḥā-

şiye-i meẕkūreye nāẓır olan, meẕkūr ‘ilmde neye ḳādirdür ma‘lūm idinür. 

Fevt olduḳda sinni mi’eye ḳarīb imiş.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-
dīn ‘Alī el-Aydınī  el-Mülaḳḳab bi’l-Yetīm {Mevlānā Yetīm ‘Alī 
Çelebi } {Yetīm }

Meẕkūr, “Yetīm” ile meşhūr olduġınuñ aṣlı budur ki Sulṭān Murād  

devrinde ‘aẓīm ṭā‘ūn olup meẕkūruñ cemī‘-i aḳrabāsı ḳırılup kimesnesi 

ḳalmamış. Aña binā’en “Yetīm ” dimişler. Sinn-i bülūġa varınca ‘ammi-

si terbiye idüp ġayrı kimesnesi yoġ imiş. Sinn-i bülūġa irdükde mebānī-i 

‘ulūmı ‘ulemā-yı ‘aṣrından [T 139b] ḳırā’at idüp emāniyye  bināsı tārīḫin-

de meẕkūr ṭalebeden olup Rūm’da çendān ‘ilme iştiġāl müşāhede itmegin 

diyār-ı ‘Arab’a gidüp īre ’ye varup meger Ḳāḍī-zāde  anda müderris imiş. 

Anlardan taḥṣīl-i ‘aẓīm eyleyüp ẕevḳ-ı selīm ṣāḥibi olmaġın fevā’id-i celī-

le ḥıfẓ eyler. Ḳāḍī-zāde’ye emāniyye  virilür. Yanında müfāraḳat itmeyüp 

bile gelür. Burusa ’ya ḳāżī olınca ḫıdmetlerinde olup taḥṣīl-i fażl eyler. Pes 

Ḳāḍī-zāde  mevlānāyı ḥużūr-ı sulṭāna ‘arż idüp manṣıb iltimās itdükde rāżī 

olmayup eydürler ki: “Allāhu Te‘ālā ile ‘ahdüm vardur. Ṭālib-i manṣıb u 

cāh olmayam.” Bu niyyet üzre medīne-i meẕkūrede bir tenhā evde1 sākin 

olup evḳātın derse ṣarf idüp naḥv ü ṣarf dimeyüp cümle-i ‘ulūmı ṭullāba 

aḥsen-i ta‘līm ile ta‘līm idüp yevmiyye yigirmi dersden ziyāde diyüp ki-

mesneden hediyye vü ücret almayup [A 116b] ‘ilm ü ‘ibādet ġuṣṣasından 

ġayrı kārı olmayup tekmīl-i nefse meşġūl, ‘alāḳa-i dünyeviyyeden mu‘tezil, 

‘ālem-i bülūgdan tertīb olmaḳ üzre ṣalāta müdāvemet idüp bir vaḳti terk 

1 bir tenhā evde: -T
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vāḳi‘ olmamış. Ṭoḳsan yaşa girüp neye ne ḳadar daḳīḳ ḫaṭ olursa āsān ve-

chle ḳırā’at idüp ve ekẟer-i kārı kütüb-i ebter-i ḳanda ise bulup tamām idüp 

cild itdürürmiş. Bu ṭarīḳ ile kütüb-i keẟīreye mālik olup cümlesin ‘ulemāya 

vaḳf eylemiş. Ṭoḳuz yüz yigirmi ikisinde fevt olmış. 

Ḳıṭ‘a: Kesb-i ‘ilm ü fażl idüp diḳḳatle Mevlānā Yetīm 

Olmış ol baḥr-i ‘ulūm içinde bir dürr-i yetīm

Nefsüñī tekmīldür taḥṣīlden şāhum murād

Defter-i ‘ömrüñi ebter ḳoma cehd it ey ḥaḳīm

Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati fī-Zemānihi el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-
Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Muḥyi’d-dīn Meḥemmed el-İskilibī  {Şeyḫ 
Yavṣī  Vālid-i Ebū es-Su‘ūd Efendi} {Şeyḫ-i Sulṭān }

Şeyḫ-i müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh evvelā ṭalebe-i ‘ilmden olup 

mevālī-i ‘iẓāmdan ‘Alī Ḳuşcı  ḫıdmetine yetişüp ‘ulūm-ı ẓāhireyi [T 140a] 
tekmīlden ṣoñra ṣūfiyye ṭarīḳına sülūk idüp meşāyiḫden Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn 

el-Ḳocevī  ve Şeyḫ İbrāhīm-i Ḳayṣerī  ḫıdmetlerine müşerref olup ṣūfiyye 

ṭarīḳın tekmīl idüp ‘ilm ü ‘amel riyāsetin cem‘ idüp maḳām-ı irşāda yetişüp 

mücāz olurlar. Pes Ḥicāz ’a sefer idüp Amāsiyye ’de Sulṭān Bāyezīd ’e mülāḳāt 

idüp ḥīn-i muṣāḥabetde “İnşā’a’llāh ‘avdetde sizi serīr-i salṭanatda bulu-

ruz.” diyü buyururlar. Buyurduḳları vuḳū‘ bulup geldükde Sulṭān Bāyezīd 

Ḫān  şeyḫe iḥsān-ı firāvān idüp şöyle istīnās iderler ki beyne’n-nās “Şeyḫ-i 

Sulṭān ” diyü meşhūr olurlar. Pes İstanbul ’da şeyḫ içün ‘ālī zāviye binā ider-

ler. Şeyḫüñ kerāmātı ve maḳāmātı şöhret ṭutup vüzerā-yı ṣāḥib-sadāret ve 

sā’ir-i a‘yān-ı devlet ve erkān-ı ḥażret ziyāretine izdiḥām idüp du‘āsına cān 

u dilden rāġıb ve ṣamīmü’l-ḳalb ṭālib olurlar. Aḥyānen Sulṭān Bāyezīd Ḫān  

daḫı şeyḫi Dārü’s-sa‘ādet ’e da‘vet idüp laṭīf muṣāḥabetler ve gūne gūne ri‘ā-

yetler idüp ḥażret-i şeyḫ yine taġyīr-i vaż‘ itmeyüp ‘izz-i ḥużūr-ı sulṭān-ı 

[A 117a] ṣāḥib-şevketde iltifāt u rif‘ati ziyāde olduḳça meskenetin ve taḳvā 

vü diyānetin arturup ‘ucb u ġurūr rā’iḥasından kemāl-i ḫavfda olup şöyle 

imişler ki cümle-i evżā‘ u ef‘ālde ve aḳvālde ‘abd-i maḥż imişler. Ḥażret-i 

şeyḫde ma‘ārif-i Rabbāniyye’den mā-‘adā ‘ulūm-ı ẓāhire cümlesinde celālet-

leri ve mahāretleri zā’idü’l-vaṣf imiş. Aña binā’en ‘ulemā-yı ẓāhir daḫı cān 

u dilden maḥabbet idüp mesā’il-i müşkilede ekẟer mürāca‘at iderler imiş. 
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Ṭaşköprī-zāde  ḥażretlerinüñ vālidin bir mes’elede imtiḥān iderler. Anlar 

daḫı mes’eleye müte‘alliḳ risāle yazup ḥużūr-ı şerīflerine iletürler. Fevḳa’l-

ḥad maḳbūlleri olup du‘ālar istiḥsān iderler. Şeyḫüñ cümle-i kerāmātından-

dır ki eḥibbāsından bir kimesnenüñ cüvān oġlı [T 140b] olup tāzelik belā-

sıyla meẕkūrdan siyāset īcāb ider şenā‘at ẓāhir olur. Mertebe-i ẟübūta irüp 

‘uḳūbet ve siyāset muḳarrer olur. Pes vālidi şefḳat-i Eyyūb ḥükmiyle şeyḫe 

gelüp elin ayaġın öpüp tażarru‘lar, niyāzlar idüp oġlınuñ ḫuṣūṣında vüzerā-

ya şefā‘atin iltimās eyler. Ḥażret-i şeyḫ meẕkūruñ riḳḳatin görüp buyururlar 

ki: “Vüzerā degül, bir cenāba teveccüh idelüm ki cümle-i ‘ālemüñ teveccühi 

ve niyāzı añadur.” Yarınki gün olup a‘yān-ı devlet ve erkān-ı ḥażret dīvān-ı 

‘ālīye cem‘-i dīvān ṭurduḳda meẕkūr cüvānı zindāndan iḫrāc idüp ‘uḳūbet 

olınması-çün dīvāna getürdüklerinde evvelki gün cümle-i eşḫāṣuñ re’y ü 

tedbīri cüvānuñ ‘uḳūbetine olup isā’etine şāhidler iken yarınki gün zümre-i 

insāndan ekābir ü a‘yānuñ zebānına cüvānuñ iyilügi cārī olup bu maḳūle 

cüvāndan böyle fi‘l-i şenī‘ ṣudūrı ‘aḳldan dūrdur diyü bi’l-ittifāḳ ıṭlāḳ ider-

ler. Ba‘żı aṣḥāb-ı re’y ki evvelā ‘uḳūbeti ṣavāb görmişler idi. Ḥāl bu minvāle 

mü’eddī olduġın göricek bildiler ki şeyḫüñ du‘āsı te’ẟīridür. Ġayr degüldür. 

Bu daḫı cümle-i kerāmātındandur ki ‘Abdu’r-raḥmān Çelebi  ḳāżī-i ‘asker 

olup ma‘zūl olduḳlarında kemāl-i derece ıżṭırāb istīlā eyleyüp pes istimdād 

ṭarīḳıyla şeyḫe müteveccih olur. Şeyḫ bunlara ba‘żı naṣīḥat eyler. Görür ki 

aṣlā naṣīḥat mü’eẟẟir degül. Ḳāżī-i ‘askerlik muḳarrer olmazsa [A 117b] 
cünūn muḳarrer. Ḥāl-i mükedder ġalebe-i māl-i ḫūlyādan dīvāne ve ‘aḳldan 

bīgāne olmasında şübhe yoḳ. Pes ḫuddāma emr iderler ki bir mevżu‘-ı laṭīf 

ve ṣadr-ı münīfe laṭīf ü zībā ḳālīçeler ve ra‘nā nihālīler ve maḳ‘adlar döşerler 

ve cā-be-cā yaṣdıḳlar ḳorlar. Ba‘dehu şeyḫ ḥażretleri ‘Abdu’r-raḥmān Çele-

bi ’ye emr ider ki ol ṣadr-ı müzeyyene geçüp mesned-ı ḳażāda ve maḥall-i 

ḥükm ü imżāda ne ṭarīḳ ile cālis olı [T 141a] geldilerse eylece cülūs ideler. 

Pes emr-i şeyḫle ‘āmil olup şol ki ādāb-ı cilset ṣadr-ı ḥükūmetdür, a‘lā ittikā 

idüp geçüp otururlar. Şeyḫ ḥażretleri dönüp ṣadr-ı ‘izzet ve mesned-i ḳażā 

vü ḥükūmet yine mübārek olsun dirler. İttifāḳ birḳaç gün mürūr itmez yine 

ḳāżī-i ‘asker olur. Şeyḫden bunuñ emẟāli vāḳi‘ olan kerāmāt-ı lā-yuḥṣā ve 

lā-yu‘ad taḥrīr olınsa müstaḳil kitāb olur. Hicretüñ ṭoḳuz yüz yigirmisinde 

ḳażā-yı naḥb irüp civār-ı Ḥaḳḳ’a vāṣıl olurlar. 
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Ḳıṭ‘a: Kimdür añladuñ mı ehlu’llāh

Nāzenīn-i Ḫudā durur bunlar

Kendü maḳbūl u sözleri maḳbūl

Her ne dirse revā durur bunlar

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil es-Seyyid Velāyet  
-Ḳuddise Sirruhu- {Şeyḫ Seyyid Velāyet}

Meẕkūr, şerīfü’n-neseb, ḳaviyyü’l-ḥaseb sekiz yüz elli beşinde Kir-

māstī  nām ḳaṣabada vücūda gelüp ḥadd-i bülūġa irdükde İstanbul ’da 

‘Āşıḳ Paşa  evlādından Şeyḫ Aḥmed  kerīmesin alurlar. Pes ḫıdmet-i şeyḫde 

ṭarīḳ-ı taṣavvufı tekmīl eyleyüp dā’ire-i meleke vü isti‘dāddan merātib-i ir-

şāda irişürler. Müşārün ileyh Şeyḫ Aḥmed meşāyiḫden Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf 

el-Ḳudsī  ḫulefāsından olup anlar daḫı Şeyḫ Zeynü’d-dīn ’den mücāz olup 

tekmīl-i ṭarīḳ itmişler. Mıṣr ’a vāṣıl olduḳlarında Şeyḫ Seyyid Vefā  ile 

muṣāḥabet idüp bunlardan aḫẕ-ı ṭarīḳat idüp irşāda mücāz olurlar. Mev-

lānā Seyyid Velāyet ’in fenn-i eḥādīẟi fużalādan Monlā Gürānī ’den ḳırā’at 

idüp üç def‘a ḥac eyleyüp āḫir-i ḥacları Sulṭān Selīm Ḫān ’uñ taḫta cülūs-

larınuñ ikinci senesi imiş. Medīne ’de istisḳā marażından birḳaç gün marīż 

olup ṭoḳuz yüz yigirmisinde fevt olurlar. Cenāzesine ‘ulemā vü ṣuleḥā-

dan cemm-i ġafīr ve cem‘-i keẟīr ḥāżirūn olup Müftī ‘Alī [T 141b] Çelebi  

[A 118a] namāzın ḳılmışlar. Mervīdür ki Sulṭān Selīm Ḫān  ḥażretleri imāret 

üzre iken Sulṭān Bāyezīd  pīr-i ża‘īf olup umūr-ı salṭanatına müte‘alliḳ tedā-

rükden ḳalup aña binā’en Ḫān Selīm recā eylerdi ki salṭanatı ḥāl-i ṣıḥḥatle-

rinde tefvīż ideler. Sulṭān Bāyezīd mütereddid imişler. Ba‘dehu inşirāḥ-ı ḳalb 

ṣādır olup belki bu cism-i heyūlānīde iken āḫiret salṭanatın taḥṣīl itmegin 

dünyā ḥükūmetin oġlı Selīm Ḫān’a virür. Sulṭān Selīm Ḫān  daḫı aġleb-i 

aḥyān ve ekẟer-i evān salṭanatuñ teberrüki ve teyemmüni emrinde meşāyiḫe 

mürāca‘atdan ḫālī degüller imiş. Ekẟer-i meşāyiḫ tehniye-i salṭanat idüp Sey-

yid Velāyet  da‘vet olınur. İcābet itmezler. İbrām ile getürüp salṭanatuñ beḳā-

sından ve devāmından ṣorarlar. Buyururlar ki: “Pādşāhum! Salṭanat emrinde 

maḳṣūduñ ḥāṣıl ve murāduña vāṣılsın. Lākin ‘ömriñüñ imtidādı ve ḳaṣr-ı 

emeliñüñ bünyādı yoḳ dirler.” Seyyidüñ cümle-i kerāmātındandur ki Pīrī 

Paşa  Ḳosṭanṭıniyye ’ye zāviye binā itmişler idi. Şeyḫ Cemāl Ḫalīfe  fuḳarāsıyla 
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cālis idiler. İttifāḳ bir gice Pīrī Paşa  Rebī‘ü’l-evvel ayı olup mevlid istimā‘ına 

ḥāżır olurlar. ‘Ulemā vü ṣuleḥā cem‘ olup küllī cem‘iyyet olur. Seyyid Velā-

yet  daḫı ḫāric-i mescidde bir ṣuffede murāḳıben cālis olurlar. Ba‘dehu baş 

ḳaldırup eydürler ki: “Keşfle ma‘lūmum oldı ki bu zāviye Cemāl Ḫalīfe ’nüñ 

vefātından ṣoñra eglenmeyüp medrese olur. Hem eyle olmışdur. Bunlaruñ 

kerāmātına ve maḳāmātına ḥad yoḳdur. Lākin 1 כ ّل  ا  ile ‘amel ا 

ḳılındı. 

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Muḥyi’d-dīn  eş-Şehīr bi-
Bolılı Çelebi 

Meẕkūr, ṭarīḳını Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe ’den aḫẕ idüp vefātlarından ṣoñ-

ra ḳā’im-maḳāmları olmışdur. Ṭoḳuz yüzinde fevt olup2 şeyḫi yanında 

[T 142a] medfūndur.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Şücā‘ü’d-dīn İlyās  eş-Şehīr 
bi-Niyāzī Çelebi 

Meẕkūr, mevālīden Vildān Efendi  birāderidür. Evvelā ḳāżī olup ba‘dehu 

terk-i ḳażā idüp Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe  ḫıdmetine teşebbüẟ olup ṭarīḳ-ı taṣavvufı 

‘alā-vechi’l-kemāl [A 118b] tekmīl idüp irşāda mücāz olup meẕkūr nefsin-

de ‘ārif-i muḥakḳiḳ, ‘ālim-i müdeḳḳiḳ, ‘ilm ü ‘ibādāta kemāl-i iştiġāl ile 

meşġūl imiş. Bu ḥāl üzre Burusa ’da ṭoḳuz yüz on dördinde fevt olmışlar.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī Dede 

Meẕkūr, ḳıdvetü’l-‘ārifīn, ḳuṭbü’l-vāṣılīn eş-Şeyḫ bin el-Vefā  ḫulefāsın-

dan olup vefātlarından ṣoñra ḳā’im-maḳāmları daḫı olup nefsinde ża‘ī-

fü’l-ḳavī, ḫafīfü’l-beyyine ehl ü ‘ıyālden ve ḳīl ü ḳālden mücerred ḳanā‘at 

ṣāḥibi olup ṭarīḳatı maḳbūl, semti gökçek kimesne imişler.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn  eş-Şehīr 
Beyne’l-meşāyiḫ bi-Ḳara ‘Alī 

Meẕkūr, ṭarīḳatını Cāmī Ḫalīfe ’den aḫẕ idüp buyurmışlar ki: “Şeyḫe 

ḫıdmet itdüm. Çaḳ vāṣıl-ı raḥmet ve bāliġ-i ma‘rifet olınca riyāżāta şol 

1 “Az olan çok olana delalet eder.”

2 olup: olmışdur T
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derece iştiġāl ve ‘ibādāt-ı bedeniyyeye şol mertebe iḥtimāl itdüm ki bende 

olan laḥm u şaḥmum üç def‘a eriyüp ḳalmadı. Şeyḫüm vefātından ṣoñra 

Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī  ḫıdmetine vardum. Kendümi ḫıdmetlerinde 

ṭıfl-ı ebced mertebesinde buldum. Anlara daḫı vefātları tārīḫine deñlü ḫıd-

met itdüm. İkisinden bile irşāda icāzet aldum.” Meẕkūr şeyḫ ṭoḳuz yüzinde 

fevt olmışlar. 

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Rüstem Ḫalīfe el-Burusevī 

Meẕkūruñ nisbet-i türābiyyesi Anaṭolı  vilāyetinden Göynük  nām ḳaṣa-

baya olup meẕkūr, kerāmāt-ı seniyye ve maḳāmāt-ı ‘aliyyeye vāṣıl lākin 

şüyū‘ından ictināben [T 142b] setr-i ḥāl içün ṣıbyāna ta‘līm iḫtiyār eyle-

mişdi. Evā’il-i ‘ömrinde el-kāsibu ḥabību’llāh mefhūmınca kāsib olup ṣoñra 

terk ile rāġıb olup kimesne ile tekellüm itmeyüp vāḳi‘ olsa żarūreten olurdı 

ve māl ü menāle mālik degül iken yine maḳdūrı maṣrūf idi. Meşāyiḫden 

Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe  ḫıdmetine irişüp anlardan tekmīl-i ṭarīḳat itmişler. Bir 

şaḫṣ, ‘ārıża-ı remed ile ma‘rūż olur. Pes meẕkūr, şeyḫe gelüp i‘lām-ı ḥāl idüp 

gözinden gördügi ālāmı taḳrīr eyler. Buyurmışlar ki: “Zemānla meẕkūr 

zaḥmet [A 119a] baña ‘ārıż oldı. Bir nev-cüvān ‘ilāc ṣalıvirdi ki sünen-i 

mü’ekkedenüñ āḫir-i reḳ‘ateyninde mu‘avviẕeteyn ḳırā’atın kendüñize ‘ādet 

eyleñ. Ḫalāṣ olursun. İtdüm ḫalāṣ oldum. Pes şeyḫüñ vaṣiyyeti üzre ‘amel it-

düm, ḫalāṣ oldum.” Ḥażret-i şeyḫe ol cüvāndan su’āl olınmış. Ḫıżır  idi diyü 

cevāb virmişler. Ve mervīdür ki tārīḫüñ ṭoḳuz yüz on yedisinde beyne’n-nās 

fitne vü fetret vāḳi‘ olup ġāretger ba‘żı ṭā’ife ḫurūc eyleyüp Burusa ḫalḳına 

kemāl-i ıżṭırāb ‘ārıż1 olur. Ḥażret-i şeyḫe gelüp istiġāẟe itmişler. Buyurmış-

lar ki: “Mużṭarib olmañ. Ol cemā‘at bu şehre gelmezler ve anlardan size 

żarar müterettib olmaz. Mekānıñuzda ẟābit oluñ. Ḫavf eylemeñ.” dimişler. 

Buyurduḳları vāḳi‘ olup yine ol senede fevt olmışlar. 

Ḳıṭ‘a: Olı gelmişdür eyle sen daḫı

Evliyā zümresinden istimdād

Bunlaruñ sözi müstecāb durur

Ḥā’il olmaz bulara seb‘-i şidād

1 ‘ārıż: ḥāṣıl
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el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Seyyid ‘Alī bin Meymūn 
el-Maġribī el-Endelīsī 

Meẕkūr, vilāyetinde Şeyḫ bin ‘Arefe  ḫıdmetine yetişüp andan sefer 

idüp Ḳāhire ’ye dāḫil olup ba‘dehu ḥac eyleyüp andan bilād-ı Şām ’a gidüp 

yine Burusa ’ya gelüp bir müddet olup yine Şām ’a gidip tavaṭṭun eyleyüp 

ṭoḳuz yüz on yedisinde fevt olur. Meẕkūr, maḳāmāt-ı [T 143a] seniyye 

ve kerāmāt-ı ‘aliyyeye mālik olduġından mā-‘adā1 senen-i sünen-i Seyyi-

dü’l-mürselīn’i bir vechle ri‘āyet iderlermiş ki ta‘bīre gelmez ve vaṣfa ṣıġmaz 

aḳvāl ü ef‘ālin ri‘āyet iderler ki aṣlā ṣagīr ü kebīr zā’irīne ḳıyām itmeyüp 

‘ulemādan kimesne gelse ta‘ẓīmen cülūs itdügi maḥalle postīn-i ġanem vaż‘ 

idermiş ve cemī‘-i umūrda levme-i lā’imden ḫavf u ḫaşyet itmeyüp ḥaḳ sözi 

söylermiş ve şöyle ġażab ṣāḥibi olup mürīdlerinden vaż‘-ı münker müşā-

hede itse ‘aṣāyla şöyle ḍarb idermiş ki süñüklerin ḳırarmış. Kimesnenüñ 

‘avāmdan, ḫavāṣdan gerek selāṭīnden ve ümerādan olsun aṣlā hediyyelerin 

ḳabūl itmez imiş. Bu ḥāl içre yine günde yigirmi nefsden ziyāde kimes-

neye ġudüvven ve aşiyyen ṭa‘āmı çekilürmiş. Meẕkūruñ aḥvāl-i keẟīre ve 

kerāmāt-ı ġafīresi [A 119b] olup bu muḫtaṣaruñ taḥammüli olmamaġın 

ẕikr terk olındı. 

Beyt: Ol durur şeyḫ fi’l-ḥaḳīḳa begüm

Kimesnenüñ almaya hedāyāsın

Neẟr:2 Meşāyiḫ-i selef ḳaddesa’llāhu ervāḥahum ne mertebe ictināb ider-

ler imiş ve rāḥ-ı tevekküle ne ṭarīḳla gider imiş, der-i Ḥaḳ’dan ġayrı bāba 

ser-fürū itmezler ve ādāb-ı ṭarīḳından ḫāric bir ḳadem ṭaşra gitmezler. Şim-

di meşāyiḫüñ hedāyā almaḳ iftiḫārları ve ekābir meclisinde taṣaddur u ṣa-

dāret büyük i‘tibārlarıdur.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Muḥyi’d-dīn Meḥemmed  
eş-Şehīr bi-İbni’l-‘Irāḳ {İbnü’l-‘Irāḳ }

Meẕkūr şeyḫ, ümerā-yı Çerākise  evlādından olup ṣāḥib-i māl u menāl 

ve mālik-i cāh u celāl iken bu cümlesin terk idüp Şeyḫ Seyyid ‘Alī  ḫıdme-

tine rāġıb ve cān u dilden ṭālib olup varup riyāżāta meşġūl olur. Mervīdür 

1 mā-‘adā: ġayrı T

2 Neẟr: -T
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ki eyyām-ı ḥārrede yigirmi gün geçüp ṣu içmek vāḳi‘ olmaz imiş. Bir gün 

şiddet-i ‘aṭşlerinden mevte ḳarībdür dimişler. İlā-raḥmeti’llāh diyüp şürb 

içün icāzet virmemiş. İki eli ayasına ṣucuġız [T 143b] döküñ dimiş. Eyle 

itmişler. Bu ḥālde kemāl-i ża‘fla ḳalḳup oturmış. Birḳaç gün bunuñ üzre 

geçmez. Bi-‘ināyeti’llāh ebvāb-ı taṣavvuf fetḥ olup vāṣıl-ı cümle-i murād 

olur. Bādehu medīne-i Edrine ’de temekkün idüp anda fevt olur. 

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥmān  eş-Şeḥir 
bi-İbni’ṣ-Ṣūfī {İbnü’ṣ-Ṣūfī }

Meẕkūr, evvelā ṭalebeden olup mevālīden Mūsā Çelebi ’ye emāniyye  vi-

rüldükde anlara irtibāṭ eyleyüp bir miḳdār taḥṣīl-i ‘ulūm-ı ẓāhire itdükden 

ṣoñra terk idüp Şeyḫ ‘Alī Çelebi  ḫıdmetine ilticā idüp aḳreb-i müddetde 

tekmīl-i ṭarīḳat iderler. Bir gün şeyḫi ile muṣāḥabet iderken nefsinden şikā-

yet idüp dir ki: “Yā Seyyidī! Cümle-i nüfūs ṣalāḥ-peẕīr ve naṣīḥat-gīr olup 

benüm nefsüm içün ṣalāḥa mecāl ve ıṣlāḥa iḥtimāl yoḳ. Şeyḫ daḫı eydürler 

ki: “Yā ‘Abde’r-raḥmān! Hele el-ḥamduli’llāh nefsüñ emmāre-i bi’l-ḫayr-

dur.” Yine ‘Abdu’r-raḥmān  eydür ki: “Lā, yā Seyyidī! ﴾ِء ٓ ُّ א ِ אَرةٌ  َّ  dür. Pes’1﴿اَ

şeyḫ bu mertebede eydürler ki:  2ك אّ    ا  א    [A 120a] 
Pes ‘Abdu’r-raḥmān emr-i şeyḫle ḳalḳup gitdükde şeyḫ bāḳī aṣḥābına eydür 

ki: “Kişinüñ a‘māl-i ṣāliḥası ve aḫlāḳ-ı ḥamīdesi ne ḳadar ziyāde olursa ken-

düye ḥüsn-i i‘tiḳād münāsib degüldür. Ḥüsn-i ẓan ve i‘tiḳād-ı hasen mekr-i 

‘aẓīm ve keyd-i ḳavīdür.” Bu ḥālde şeyḫ bilād-ı Şām ’a irtiḥāl idüp Burusa ’da 

bunları nā’ib-i menāb idinmişler. 

Ḳıṭ‘a: Cümle-i ‘ālem ger itse istiḥsān

Kendüñe itme ḥüsn-i ẓannı ṣaḳın

Ki ıraḳ tut özüñ ḥaẕer eyle

Ḥaḳḳ’a olmaḳ dilerseñ yaḳın

1 Yûsuf Suresi 53. ayetten kısmî iktibas: “Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, 

rabbimin acıyıp koruması dışında, daima kötülüğü emreder; şüphesiz rabbim çok bağışlayan, pek 

esirgeyendir.” 

2 “Kalk yâ Abdurrahmân. Senin denizinde boğuldum.”
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el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil Baba Ni‘metu’llāh 

Meẕkūr, kemāl-i ġınāda ve nihāyet-i istiġnāda iken zāviye-i ġınāda faḳr 

u fenā iḫtiyār eyleyüp dā’imā fikretde ve ‘ale’d-devām ḥayretde biḥār-ı 

‘irfān-ı İlāhiyye’ye ġarīḳ ve nār-ı şevḳ-ı tecelliyāt ile ḥarīḳ, ma‘ārif-i ṣūfiyye 

ile müteḥallī olduġından [T 144a] ġayrı ḥicābāt-ı eşkāl ve berāḳı‘-i nekāl 

merfū‘ olup ‘ilm-i ẓāhiri cümleten mekşūf olup aṣlā tefāsīre mürāca‘at it-

meksizin Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e ve Furḳān-ı Kerīm’e bī-naẓīr tefsīr taḥrīr idüp 

ḥaḳā’iḳ u daḳā’iḳ-ı nā-mütenāhī derc iderler ve Gülşen-i Rāz ’a bī-bedel şerḥ 

yazup gülzār-ı derūnlarında şüküfte olan ma‘ānī güllerinden ve daḳā’iḳ u 

ḥaḳā’iḳ sünbüllerinden çoḳluḳ leṭā’if īrād iderler. Aḳşehr ’de fevt olup anda 

medfūn imişler. 

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Muḥammed el-Bedaḫşī 

Meẕkūr, Dımışḳ ’da mutavaṭṭın olup Sulṭān Selīm Ḫān  medīne-i meẕkū-

reyi fetḥ itdükde iki def‘a ziyāyet-i şeyḫe varup evvelkide aṣlā mā-beynle-

rinde kelimāt-ı dünyeviyyeden nesne vāḳi‘ olmayup müfāraḳat itmişler. 

Def‘a-i ẟāniyede şeyḫ buyurmışlar ki: “Bizüm ikimüz mā-beyninde farḳ 

budur ki senüñ ẓahruñ eẟḳāl-i nāsdan ẟaḳīl ve bizüm ẓahrımuz ḫafīf. Ceh-

düñ ve cell-i himmetüñ buña maṣrūf u ma‘ṭūf olsun ki re‘āyā ḥuḳūḳını 

ri‘āyet idesin. Ẓıll-ı ḥimāyetüñde ve kenf-i ‘adāletüñde āsūde-ḥāl ve mü-

reffehü’l-aḥvāl olalar.” Pes Sulṭān Selīm Ḫān  daḫı şeyḫe ṣamt-ı muḫtārları 

olduġınuñ [A 120b] aṣlın ṣorarlar. Buyurmışlar ki: “Ẓāhir budur ki iki kişi 

cem‘ olsa dereceten ve mertebeten ḳanġısı ‘ālī ise ādāb oldur ki kelimāta 

anlar bādī ola. Bizde ḫod ‘alā-külli’l-ḥāl ‘uluv iḥtimāl degül pes be-her-ḥāl 

ṣamt u sükūt lāzım oldı.” 

Ḳıṭ‘a: Naẓar eyle cevāb-ı şeyḫe begüm

Ne durur añla ḥālet-i suḫanı

Ṣāmit olmaḳ güzeldür kişiye

Bulduġı söze açmaya deheni

Söylese ẕikri ola İlla’llāh

Bu söze lā dimez ġanī vü denī



438 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Seyyid Aḥmed el-Buḫārī 
el-Ḥüseynī  {Şeyḫ Seyyid Buḫārī}

Meẕkūr, sādāt-ı ‘iẓāmdan ṣaḥīḥü’n-neseb, şerīfü’l-ḥaseb, yegāne-i meşā-

yiḫ, imāmü’l-vaḳt imişler. Evvelā Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh es-Semerḳandī  ile 

muṣāḥabet eyleyüp bunlardan füyūżāt-ı [T 144b] keẟīre aḫẕ idüp ecell-i 

meşāyiḫden Şeyḫ-i İlāhī  ḫıdmeti ile müşerref olurlar. Şeyḫ-i İlāhī bilād-ı 

Rūm’a müteveccih olduḳlarında Ḥażret-i Seyyid daḫı ma‘an gitmegi iḫtiyār 

eyleyüp ḥażret-i şeyḫe maḥabbetleri ve ‘ubūdiyyetleri fevḳa’t-ta‘bīr olmaġın 

mecāl-i gürīz olmayup ehl ü ‘ıyālin Buḫārā’da ḳoyup giderler. Şeyḫ-i İlāhī  

bunlarda fevḳa’l-ḥad ḥaḳīḳat u ṣadāḳat ve nefs-i nefīslerinde ‘uluvv-i him-

met müşāhede eyleyüp siyyemā sādāt-ı kirāmdan olmaġın i‘zāz-ı tām ve 

iḥtirām-ı tamām idüp mecālis ü maḥāfilde yemīnlerin ta‘yīn idüp ‘ulemā vü 

fużalādan kimesneyi üzerlerine teḳaddüm vāḳi‘ olmaz imiş ve imāmetlerin 

daḫı bunlara sipāriş ḳılmışlar imiş. Şeyḫden menḳūldür ki Seyyid Aḥmed  

altı yıl imāmet itdi. Külliyyen fecr namāzın ‘işā āb-desti ile edā itdi. Bir gice 

teḫallüf vāḳi‘ olmadı diyü buyururlar imiş. Pes bunca müddet nevmleri 

ḥālinden ṣormışlar. Cevāb virmişler ki her gün maṭbaḫ-ı şeyḫe hīme-keşlik 

ḫıdmetin iderdüm. Seḥeri gidüp ṭaġa çıḳarken ba‘żı eşcāra sā‘aten nevm 

ṭarīḳıyla istinād vāḳi‘ olurdı. Şeyḫ-i İlāhī  ḫıdmetinde iken icāzetleriyle se-

fer-i Ḥicāz ’a niyāz idüp mücāz olduḳlarında kendülerüñ mā-melekinden 

yanlarında emlāk u esbābdan bir muṣḥaf-ı şerīfle bir kitāb bulınur ve şeyḫ 

ḥażretleri bir merkeb ile on aḳçe ceb ḫarclıġı virürler. [A 121a] Meger Kitā-
b-ı Meẟnevī  imiş. Yolda żāyi‘ olup muṣḥafı ba‘żılar ibrāmı ile iki yüz aḳçeye 

virürler. Ḫarclık böyle ḳıllet üzre iken tamām-ı vüs‘atde varup gelmişler. 

Bir miḳdār Ḳuds -i Şerīf ’de sākin olup bir yıl miḳdārı Ka‘be -i Mu‘aẓẓa-

ma’da mücāvir olurlar. Eyyāmuñ her birinde yedişer ṭavāf ve beyne’ṣ-Ṣafā 

ve’l-Merve yedişer sa‘y vāḳi‘ olmış ve cümle-i leyālīyi iḥyā ile geçürüp gün-

düz ṣıyāmda, şeb ṭavāf u ḳıyāmda imişler. Bünyeleri [T 145a] tamām-ı ża‘f 

üzre iken Ka‘bet’ullāh’da mādām ki olmışlar üslūb-ı meẕkūrdan tedennī 

itmeyüp belki teraḳḳī vāḳi‘ olmış. Şeyḫden şimden girü bu cānibi müşerref 

buyurasın diyü mektūb gelür. Pes emrlerine imtiẟālen müteveccih olup ge-

lüp şeyḫe mülāḳāt iderler. Birḳaç günden ṣoñra İstanbul  seyri ḫāṭıra olur. 

Ḫāṭırların şeyḫe ‘arż idüp icāzet ṭaleb iderler. Pes icāzet virüp buyururlar ki: 
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“İstanbul’uñ ḥālin tetebbu‘ eyleñ. Bizi daḫı da‘vet itmişlerdür. Şöyle ki icāze-

ten varup seyr itmegi ma‘ḳūl görürseñüz i‘lām eyleñüz.” diyü tenbīh iderler. 

Pes müteveccih olup İstanbul ’a gelüp duḫūl idüp Şeyḫ İbnü’l-Vefā Zāviye-

si ’nde mihmān olurlar. Ṣalāṭ-ı ‘asr edāsı-çün mescide dāḫil olduḳlarında ḥaż-

ret-i şeyḫ sa‘ādet-ḫānelerinden çıḳup gelüp ḥāżırīn içün imāmet idüp ferāġat 

olınduḳda evrāda iştiġāl eyleyüp bu ḥālde şeyḫ mübārek başların ref‘ idüp 

aḥyānen Seyyid Aḥmed ’e naẓar iderler imiş. Evrādı tamām itdükde ḳıyām 

idüp Seyyid daḫı varup mübārek ellerin öpüp şeyḫ daḫı ri‘āyeten iştiġāl ey-

leyüp ri‘āyetler eyler. Ḫāṭırların ṣorup cālis olup muṣāḥabete meşġūl olurlar. 

Ba‘dehu ḳalḳup ḥāżırīne ḫiṭāb idüp bunlar oġlımuz, cānımuz ve ri‘āyeti vācib 

mihmānımuzdur diyü ri‘āyet içün işāret buyurup ḫalvetlerine giderler. Ba‘de-

hu üç gice anda beytūtet vāḳi‘ olur. Menāmlarında görürler ki şeyḫüñ zāvi-

yesinde bir ża‘īfü’ş-şu‘le çerāġ var ve mūm uyarmaḳ murād idinüp üç def‘a 

her çend ki yaḳmaḳ içün [A 121b] varur, naẓarından ġā’ib olur. Seḥer bīdār 

olup tekrār şeyḫe mülāḳāt idüp bir miḳdār muṣāḥabet idüp [T 145b] icā-

zetleriyle mekān-ı āḫara giderler. Ḥisāb iderler ki üç gice ṭurmışlar. Ba‘dehu 

Şeyḫ-i İlāhī  ḥażretlerine mektūb-ı merġūb taḥrīr idüp ba‘żı taḳrīb ẕikr idüp 

İstanbul ’a gelmelerin terġīb iderler. Bunuñ üzre çoḳ geçmeyüp Şeyḫ-i İlāhī  

vāṣıl-ı raḥmet-i İlāhī olup murġ-ı rūh-ı pür-fütūḥları ferādīs-i cinānı āşyān 

idinürler. Ḥażret-i Seyyid Aḥmed  ḳā’im-maḳāmları olup lākin İstanbul ’dan 

müfāraḳat idemeyüp ṭālibīn içün ḥücerāt binā eyleyüp irşāda meşġūl olurlar. 

Şeyḫüñ ādāb-ı meclisi bu minvāl üzre imiş ki müctemi‘īn cümle müstemi‘īn 

olup eşġāl-i dünyeviyyeye müte‘alliḳ kelimāt vāḳi‘ olmayup ḳıllet-i kelām, 

‘uzlet-i enām, ṣavm-ı eyyām, ẕikr-i ‘ale’d-devām ḥużūrlarında mu‘teber olup 

vefātları tārīḫine deñlü meẕkūr olan evżā‘dan nesne tedennī itmeyüp iḫṭilāṭ-

dan imtinā‘-i izdiyādda imiş. Tārīḫüñ ṭoḳuz yüz yigirmi ikisinde fevt olup 

mescidlerinde medfūn imişler. Ḳā’im-maḳāmları Maḥmūd Çelebi ’den mer-

vīdür ki merḥūm u maġfūrun leh şeyḫ fevt olup iġtisāl emrin faḳīr vaṣiyyet 

itdükleri-çün ġassāl olup aṣḥābdan biri ṣabb-ı mā’ iderdi ve bir kimesne eline 

destmālin alup cebīnümden ‘araḳum sildi. Vaḳt-i ġaslde üç kerre mübārek 

gözlerin açup naẓar itdiler ve ḳabre vaż‘ olınduḳda kendüler bi-nefsihi ḳıble 

semtine müteveccih oldılar. Ḥāżirūn bu ḥāli müşāhede idicek ḥayret alup bir 

uġurdan Seyyid-i Kā’ināt’a ṣalavāt virdiler. 
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Ḳıṭ‘a: Bu kerāmāta eyleme inkār

Ḥaḳḳ Te‘ālā her işe ḳādirdür

Añlamaz degme kes bu ḥālātı

Ma‘rifet fehmi ẕevḳe dā’irdür

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā 
eṭ-Ṭavīl 

Meẕkūruñ nisbet-i ṭīniyyesi [T 146a] Ḳasṭamonı  vilāyetine müte‘alliḳ 

Küre-i Nuḥās ’a olup evvelā ‘ulūm-ı ẓāhire tetebbu‘ına iştiġāl iderler. Taḥṣīl 

ü tekmīl eyleyüp fażlla meşhūr olurlar. Ba‘dehu ṣūfiyye semtine rāġıb olup 

meşāyiḫden çoḳ kimesnenüñ muṣāḥabet-i şerīfleriyle [A 122a] müşerref 

olup aḫẕ-ı feyż iderler. Ba‘dehu maẓhar-ı ‘avāṭıf-ı nā-mütenāhī Şeyḫ-i İlāhī  

ḫıdmetlerine müteşebbiẟ olup riyāżāt u mücāhedāta ve ‘ibādāta1 müdāve-

met idüp terbiyeleriyle maḳāmāt-ı a‘lāya vāṣıl olup tekmīl-i ṭarīḳ iderler. 

Nefsinde ḥālāt-ı ‘ışḳ-ı ilāhī ile müteşevviḳ, derūn u bīrūnları nār-ı tecel-

līden muḥteriḳ, cemāl-i bā-kemāllerinde āẟār-ı mehābet-ı cāh u celāl ve 

envār-ı hidāyet-i Ḫudā-yı Müte‘āl müşāhid olup dā’imā bihār-ı mevedde-

te ġarīḳ imişler. Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki ṭufūliyyetüm zemānın-

da şeyḫi ziyāret müyesser olup ẕāt-ı şerīflerinde bir vechle heybet ü vaḳār 

müşāhede itdüm ki el’ān ol übbehet ü heybet derūnumda bāḳīdür. Ḥażret-i 

şeyḫ, Sulṭān Bāyezīd  zemānında bir risāle taḥrīr eyler ve ‘arş u kürs aḥvālin 

beyān ider. Pādşāha gönderür ve münāsebetle nihāyet-i risālede buyururlar 

ki ḳaçan ba‘żı nevāḥīde ẕulm vāḳi‘ olsa ol nevāḥīnüñ ṣuleḥāsı menāmla-

rında Resūlu’llāh ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerini2 maḥzūn görürler. 

Pes tetebbu‘ eyledük. Nāḥiye-i meẕkūrede ẓulm-i ‘aẓīm bulduḳ diyü vāḳi‘ 

olan meẓālimi ‘aynı ile tavṣīf eyler. Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’uñ ḳażiyye ma‘lūmı 

olduḳda şeyḫe du‘ālar idüp ẓulmi def‘ iderler. Mervīdür ki bir gün ‘ulemā-

dan bir kimesne ḫıdmet-i şerīflerine gelür. Eydür ki: “Ṭarīḳümi terk itmek 

isterin.” Buyururlar ki: “Ṭarīḳüñ nedür?” Eydür ki: “‘İlme meşġūl olmaḳ.” 

Buyururlar ki: “Bundan yeg ne maḳūle ṭarīḳ ola ki bunı tārik olup aña sālik 

olasın?” Bu kelāmı işidicek ol şaḫṣ sākit olur. Dönüp şeyḫ [T 146b] eṭrā-

fında olan aṣḥāba ḫiṭāb idüp eydür ki: “Germiyanlu Sinān Çelebi ’yi bilür 

1 ‘ibādāta: -T

2 ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerini : ‘aleyhi’s-selāmı A
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misiz?” “Bilirüz.” didüklerinde “Nice bilürsiz?” diyü tekrār su’āl iderler. 

Eydürler ki: “Ḳużāt içinde fażlla meşhūr-ı ‘ālem kişi bilüriz.” Böyle didük-

lerinde şeyḫ buyururlar ki: “Ṭarīḳ-ı taṣavvufda aṣl-ı kemāl bu minvāldür 

ki kişinüñ himmeti ‘ālī olup mā’il-i sāfil olmayup eger ḳāżī ve eger müder-

risdür kimesne ḥāline vāḳıf olmazdan evvel bir vücūd-ı ekmelden taḥṣīl ü 

tekmīl ide! Şol nefs ki dūn himmetdür, nefsi anı terk-i ṭarīḳa sevḳ eyler. Bir 

cānibi tekmīle ḳādir olmayup nās içinde meẕmūm olup cümleden maḥrūm 

olur.” Ḥażret-i şeyḫ vefātlarına ḳarīb olıcaḳ Burusa ’da Şeyḫ Tācü’d-dīn  ḳab-

rine ḳarīb yerde bir būriyā döşeyüp her gün [A 122b] ġadveten gelüp ol 

būriyā üzre sūre-i “Yā-sīn” oḳıyup gider. Ḳırḳ gün tamām olduḳda fevt 

olup ḳırā’at-ı Ḳur’ān itdügi mevżi‘den defn olınur. 

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Ābid Çelebi  min-Nesli’l-
mevlā Celālü’d-dīn

Meẕkūr, ḳużāt zümresinden olup ḳāżī iken maḥabbetu’llāh ġalebe idüp 

ḥükm ġālibüñ olmaḳ ḥükmiyle ḳażādan ferāġat gelüp zevcesi benāt-ı eş-

rāfdan olmaġın ḫāṭırasın ‘arż eyleyüp müşāvere eyler. Ol ḥālde cevāb vir-

meyüp sükūt ider. ‘Ābid Çelebi  ‘adem-i rıżā fehm eyler. Yarındası olduḳda 

ezelden giye geldükleri elbise-i fāḫireyi çıḳarup ẟiyāb-ı ḥaḳīre geyüp zevcine 

münāsebetle eydür ki: “Sülūk itdügiñüz ṭarīḳa benüm raġbetüm inşā’a’llāh 

belki sizden ziyāde ola. Hidāyetu’llāh mu‘īn ola.” dir. Pes ‘Ābid Çelebi  zev-

cesinüñ bu kelimātından ḥaẓẓ-ı ‘aẓīm eyleyüp külliyyen terk-i ḳażā idüp 

Şeyḫ-i İlāhī  ḫıdmetlerine teşebbüẟ iderler. Bunlardan tekmīl-i ṭarīḳ eyleyüp 

fevt idüp mescidinde defn iderler. 

Ḳıṭ‘a:  Ulu manṣıb durur egerçi ḳażā 

[T 147a]   ‘Ārifān virmedi ḳażāya rıżā

 Ḥaḳ budur efḍal-i ‘ibādetdür

 Ḥaḳı ḥaḳḳ üzre idicek icrā

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil 
Luṭfu’llāh el-Üskübī 

Meẕkūr, ‘aṣrında aḳrānından fā’iḳ ve emẟālinden mümtāz kimesne olup 

bir miḳdār taḥṣīl-i ‘ulūm-ı ẓāhire itdükden ṣoñra ‘ilm-i ledün semtine rāġıb 
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ve aṣḥābına ṭālib olup ḳuvvet-i ‘ilmiyye sebebiyle meşāyiḫden çoḳ kimes-

ne ile muṣāḥabet idüp bu eẟnāda Şeyḫ-i İlāhī  ḥażretlerinüñ maḳāmātın ve 

kerāmātın işidüp ḫıdmet-i şerīflerine müteveccih olup geldükde ḥażret-i 

şeyḫ sākin olduġı cāmi‘e gelüp ṣalāt-ı ẓuhr içün eẕān oḳınur. Meẕkūr daḫı 

ṭalebe ziyyinde mescidüñ bir gūşesinde ḳu‘ūd ider. Nefsinde mülāḥaẓası 

olur ki mülāḳātdan muḳaddem şeyḫi imtiḥān ide. Bu fikretde cālis iken 

öñinde bir el mütemeẟẟil olur. Ammā şaḫṣ görinmez. Üç kerre ol el göri-

nür ve Şeyḫ Luṭfu’llāh ’ı ṣaff-ı evvele çeküp yine ġā’ib olur. Ṣalāt edā olınup 

şeyḫ ṭāşra çıḳduḳda Luṭfu’llāh  taḳbīl-i yed içün varduḳda görür ki ol mü-

temeẟẟik olan eldür. Ba‘de’t-taḳbīl buyururlar ki: “Yā mevlānā! Ne ‘aceb 

şedīdü’l-imtiḥān imişsin. Erbāb-ı ‘irfān [A 123a] içinde bir kerre imtiḥānı 

kāfī fehm iderdük.” Pes Şeyḫ Luṭfu’llāh  şermende vü ser-efkende olup ḫac-

let-zedelige hezār i‘tiẕār idüp ḫıdmet-i şerīflerine ḳabūl içün tażarru‘ u niyāz 

eyler. Şeyḫ-i İlāhī  ḥażretleri bu ṭarīḳ-ı ‘asīrdür ve kār-ı ṣa‘bdur diyü ‘adem-i 

ḳabūl semtin ṭutarlar. Şeyḫ Luṭfu’llāh  ayaḳlarına düşüp dürlü dürlü ilḥāḥ 

u ibrām ider. Şeyḫ-i İlāhī  daḫı meẕkūrı mīzān-ı ‘aḳla urup tecrübe eyleyüp 

ḫulūṣ üzre olup ḳabūl iderler. Ba‘dehu şeyḫüñ kemāl mertebe terbiyelerine 

maẓhar olup ḳaṭ‘-ı menāzil ve ṭayy-i merāḥil eyleyüp maḳṣūdlarına vāṣıl 

olurlar. [T 147b] Pes Üsküb ’e ḳarīb bir cebelde mekān ittiḫāẕ idüp ‘alā- 

merri’ş-şühūr ve’l-a‘vām ṣıyām u ḳıyām üzre olup bir ān ‘ibādetden ḫālī 

olmayup esāfil-i cibālde ra‘y-ı ġanem iden kefereden çoban ṭā’ifesinden niçe 

kimesneye ‘ibādāt-ı şeyḫ mü’eẟẟir olup bī-iḫtiyār īmān getürirler imiş.

el-‘Ālim el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil ‘Alā’ü’d-
dīn ‘Alī  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, ‘asker-i manṣūr zümresinden iken ṣufiyye ṭarīḳına maḥabbet 

idüp Şeyḫ ‘Alā’ü’d-dīn el-Ḫalvetī  -ki “Abdāl ‘Alī ” dimekle meşhūrlardur- 

anlara irādet getirüp tekmīl-i ṭarīḳat ider. Ba‘dehu yine Ḫalvetīlerden Şeyḫ 

Sinānü’d-dīn ’e yetişüp müddet-i keẟire ḫıdmetlerinde olup aṣl-ı ṭarīḳatı 

bunlardan tekmīl itmişler. Silsilede bunlara mensūblardur. Pes İstanbul’da 

zāviye-i laṭīfe binā idüp ‘ale’t-tevālī ḳavābil cinsine terbiye üzre imişler. 

A‘yān-ı rūzgārdan bir kimesnenüñ şeyḫle münāsebetleri fevḳa’l-ḥad olup 

ve meẕkūr ṭālib-i iksīr olmaġın taḥṣīli içün bī-ḳıyās māl ḫarc ider. Lākin 
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murādı ḥāṣıl olup maḳṣūdına vāṣıl olmaz. Belki bu hevā ile olancasın hebā 

idüp müflis olup medyūn olur. Şeyḫ bunuñ ḥāline mutafaṭṭın olup bir gün 

ḥālinden su’āl idüp tafṣīlen aḥvālin taḳrīr itdürür. Pes ol şaḫṣ daḫı mevāḳi‘ 

ne ise taḳrīr ider. Ba‘dehu buyururlar ki: “Oġlancuġum! İksīr, ṣan‘atla ol-

maz. İksīr böyle olur.” diyü türābdan bir ḳabża alup bir sā‘at miḳdārı av-

cında ṭutup ṣāfī altun olup ḳuyumcılara ‘arż itdükde ġāyet ile maḳbūlleri 

[A 123b] olup ziyāde bahāya ṣatılmış. Şeyḫüñ kerāmātı ḥadden bīrūndur. 

כ ّل  ا .feḥvāsı üzre bu miḳdār ile iktifā olındı 1ا 

Ḳıṭ‘a: Kīmyā iki nesnedür ẕikr it

Bunı her yerde dā’imā fikr it

Naẓar-ı pādşāh-ı ‘ālī-cāh

Meclis-i ḫāṣ-ı ‘ārif-i āgāh [T 148a]

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Ḳoġacı Dede  -Ḳuddise 
Sirruhu-

Meẕkūr, ḥālāt-ı seniyye ve maḳāmāt-ı ‘aliyyeye vāṣıl, şerīfü’l-ḥāl, ‘azī-

zü’l-vücūd kimesne imişler. Bunuñ zemānında Kirmāstī  İstanbul  ḳāżīsı ve 

Efḍal-zāde  müftī imişler. Bir gün meẕkūr şeyḫ bir mescidde fuḳarāsıyla 

ẕikru’llāha meşġūl imişler. İttifāḳ Mevlānā Kirmāstī  ve Efḍal-zāde  daḫı 

meẕkūr mescidde bile bulınup Mevlānā Kirmāstī  zemāne ṣūfīleri raḳṣ ider-

ler, ẕikru’llāh eylemezler diyü şikāyet iderler. Efḍal-zāde  eydür ki: “Ol ṭā’i-

fenüñ re’si bu şeyḫdür. Eger bu ıṣlāḥ olsa sā’irlerüñ işi ḳolay idi.” diyü ke-

limāt iderler. Meger Mevlānā Kirmāstī  evinde fuḳarā içün ṭa‘ām iḥżār itmiş 

imiş. Şeyḫi fuḳarāsıyla da‘vet ider ve kendü menziline alup gider. Ba‘de’ṭ-

ṭa‘ām ẕikru’llāha ḳıyām iderler. Ḳoġacı Dede  eḥibbāya2 vaṣiyyet iderler ki 

sükūt üzre olup edeb ü vaḳār ri‘āyet ideler. Vakṭā kim ẕikru’llāha şürū‘ idüp 

tamām zemān-ı şevḳ geldükde Ḳoġacı Dede  Kirmāstī ’nüñ ḳulaġına sırran 

ba‘żı kelimāt ider. Pes mevlānā bī-iḫtiyār olup nām u ‘ārdan geçüp cübbe vü 

destār perīşān nıṣf-ı nehār güzār idince bī-hūş olup bir miḳdār kendüye gel-

dükde şeyḫ dönüp efendi ḥażretleri çaḳ böyle ıżṭırāba sebeb ne oldı dirler. 

Pes Kirmāstī  hezār i‘tiẕār idüp şeyḫe eydürler ki: “Şimdiye dek bu ṭā’ifeye 

1 “Az olan çok olana delalet eder.”

2 eḥibbāya: -T
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inkārda idüm. Ba‘de’l-yevm inābet ü istiġfār itdüm ki ṣūfiyyūna inkār it-

meyem ve bunları taḫfīf ḳasd idüp vaż‘larına ve üslūblarına daḫl idüp söz 

söylemeyem.” İstanbul ’da fevt olmışlardur. 

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Süleymān Ḫalīfe  -Ḳuddise 
Sirruhu-

Meẕkūr, Sulṭān Meḥemmed  ‘ibādından olup ba‘dehu ceẕbe-i İlāhiyye 

yetişüp meşāyiḫden Şeyḫ Mes‘ūd  ḫıdmetine müteşebbiẟ olup anlardan tek-

mīl-i [T 148b] ṭarīḳat iderler. Meẕkūr, Ḳosṭanṭıniyye ’de zāviye binā idüp 

vefātları [A 124a] tārīḫine deñlü anda irşāda meşġūl olurlar. Meẕkūrda ceẕ-

be fevḳa’l-ḥad olmaġın nās-ı bī-ḳıyās ceẕbe ḥükmiyle meclislerine izdiḥām 

idüp niçelere ḥāl istīlā idüp dürlü dürlü ḥālāt müşāhede iderler imiş.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Sinānü’d-dīn  eş-Şehīr bi-
Sünbül Sinān 

Meẕkūr, evā’il-i ‘ömrinde ‘ulūm-ı ẓāhireye meşġūl olup beyne’l-aḳrān 

fażlla ‘unvān bulur. Mevlānā Efḍal-zāde  ḫıdmetinde iken ceẕbe yetişüp 

ḥubb-ı İlāhī ġalebe idüp ṣūfiyye ṭarīḳına sālik olup Çelebi Ḫalīfe  ḫıdme-

tine vāṣıl olur. Pes ḫıdmetlerinde riyāżāt-ı ḳaviyye idüp irşāda mücāz olur. 

Bir niçe müddet seferde ṭālibīni irşād idüp andan İstanbul ’a gelüp Musṭafā 

Paşa Zāviyesi ’nde teḳā‘üd idüp irşāda meşġūl olur. Nüfūs-i keẟīre terbiye-

siyle murāda vāṣıl olur. ‘Ömr-i girān-māyelerin ṭālibīne irşād üzre müntehī 

olur. 

Ḳıṭ‘a: Ne güzel ḥāldür begüm irşād

Ḥāṣıl ola yanuñda bunca murād

Gide ġaflet gele ṣafā-yı derūn

Şeşder-i ġamda bula ḳalb-i küşād

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Cemālü’d-dīn İsḥāḳ el-
Ḳaramanī  eş-Şehīr bi-Cemāl Ḫalīfe  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, devrinde vāḳi‘ olan ṭalebenüñ fā’iḳlerinden olup mevālīden 

Ḳāḍī-zāde ’den ve Monlā Ḳasṭallānī ’den tekmīl-i ‘ulūm idüp kitābetde ḫod 

ṣaḥīfe-i dehrde bī-miẟāl zībā- nüvīslerüñ birisi imişler. Sulṭān Meḥem-

med Ḫān ’a ba‘żı kütüb kitābet idüp bir miḳdār māl in‘ām idüp anuñla 
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ḥac iderler. Andan İstanbul ’a gelür. Geldükde bir kimesnenüñ ra‘nā ḫattla 

bir muṣḥaf-ı şerīfi olup bey‘ murād idinür. Ol tārīḫde [T 149a] Kestellī  

İstanbul  ḳāżīsı olmaġın muṣḥafı görmek murād idinür. Şeyḫ ḥażreti alup 

giderler. Gördükde ẟemeninden su’āl itdükde yüz filori dirler. Çoḳ diyü 

kelimāt iderler. Pes ol ānda Ḳaraman  vilāyetinde at getürürler. Birisi murād 

idinür. On beş biñ aḳçe dirler. Çoḳ dimeyüp alur. Bu ḥālden şeyḫ ḥażretine 

ṭarīḳ-ı ‘ilmden nefret gelüp ferāġat idüp ṣūfiyye semtine sülūk ider. Şeyḫ 

Ḫalīfe  ḫıdmetine müteşebbiẟ olur. Riyāżāt-ı ḳaviyye ve mücāhedāt-ı keẟīre 

eyleyüp tekmīl-i [A 124b] ṭarīḳ idüp irşāda fevḳa’t-ta‘bīr mahāreti olup ve 

edā-yı kelime-i ḥikmetde ‘ibāreti belīġāne olduġından ġayrı kelimātında ve 

taḳrīrinde bir vechle te’ẟīr var imiş ki va‘ẓ u naṣīḥata ve beẟẟ-i ma‘ārife şürū‘ 

itse meclisde olanlara dürlü dürlü ḥālāt ‘ārıża olup fussāḳdan niçe kimesne 

meclisinde inābet ü istiġfārdan ḫālī olmayup Naṣārā ve Yehūdā’dan niçe 

nefs geçüp giderken naṣīḥatine rāst gelüp mü’eẟẟir olup bī-iḫtiyār ḥużūrına 

varup İslām’a gelürler imiş ve ṭarīḳata sülūk murād idenlere buyururlar imiş 

ki: “Fī-zemāninā bu ṭarīḳden ıraġ olmaḳ evlādur. Zīrā zındıḳa vü ilḥād 

ṭarīḳı ifsād idüp ilḥād u tevḥīd mā-beynin ‘adem-i tefriḳadan i‘tiḳād-ı fesād 

ṭārī olmışdur. Eger be-her-ḥāl meylüñ olursa meşāyiḫ içinde şol kimesne-

nüñ ḫıdmetin iḫtiyār eyle. Ẓāhiri şerī‘at ile ārāste ve bāṭını ḥaḳīḳat ile pīrās-

te ola. Olmayıcaḳ olursa terk eyle. Zīrā mebnā-yı ṭarīḳat şerī‘at üzredür. 

Bināsı fāsid olan binānuñ niçe olıcaġı ma‘lūmdur.” Ḥażret-i şeyḫ hicretüñ 

ṭoḳuz yüz otuz üçinde fevt olurlar. 

Ḳıṭ‘a:  Ẓāhir-i şer‘e uymasa ḥāli 

[T 149b]  Şeyḫ-i şehrüñ sözini itme ḳabūl

 Göklere uçsa ger kerāmet ile

 Şer‘e uymaz ise degül maḳbūl

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫül-kāmil Ḳāsım Çelebi  
-Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, ṭarīḳını Şeyḫ Çelebi Ḫalīfe ’den aḫẕ idüp İstanbul ’da ‘Alī Paşa 

Zāviyesi ’nde irşāda meşġūl imişler. Meẕkūrda zühd ü ṣalāḥ u ‘afāf fevḳa’l-

ḥad olup Sulṭān Selīm Ḫān  devrinüñ evāḫirinde āḫirete intiḳāl itmişler. 
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el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Ramażān 

Meẕkūr, ṭarīḳını Şeyḫ el-Ḥācc Bayram  ḫulefāsından aḫẕ idüp ma‘ārif-i 

İlāhiyye’de baḥr-i zāḫir ve irşād emrinde ṭavd-i şāmiḫ, şeyḫ-i rāsiḫ olup 

salikīnden nüfūs-i keẟīrenüñ ḫıdmet-i şerīflerinde murādātı ḥāṣıl olup 

maḳām-ı irşāda vāṣıl olmışlar. Edrine ’de mutavaṭṭın olup Sulṭān Bāyezīd 

Ḫān  devrinde raḥmet-i Raḥmān’a vāṣıl olmışlar. Meẕkūr, fi’l-leyālī ve’n-

nehār evrād u eẕkāra müdāvim, müstecābü’d-da‘ve, maḳbūlü’l-kelām 

[A 125a] olup ittifāḳ Sulṭān Bāyezīd Ḫān  devrinde Edrine ’de bir müd-

det yaġmur yaġmayup ġalle vü eẟmār u eşcār fıṭrāt-ı emṭāra muḥtāc olur. 

Birḳaç def‘a Edrine ḫalḳı istisḳāya çıḳarlar. Müfīd olmaz. Bi’l-āḫire Edrine  

ḫalḳı şeyḫe istiġāẟe idüp du‘āya ibrām iderler. İbrāmlarıyla muṣallāya çıḳup 

minbere ṣu‘ūd idüp du‘ā idüp Ḥaḳḳ’a tażarru‘ eyler. Henūz minberden nā-

zil olmadın bir vechle maṭar nāzil olur ki ḫalḳı cümleten ıṣladur.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Dāvūd  min-Ḳaṣabati 
Mudurnı -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, meşāyiḫden çoḳ kimesnenüñ ḫıdmet-i şerīflerine yetişüp 

vāṣıl-ı maḳāmāt-ı ‘āliye olup irşāda mücāz olur. Mervīdür ki ümerādan 

Ḳızıl [T 150a] Aḥmed  ḥużūr-ı şeyḫe mektūb gönderüp ehl-i sülūk ya-

nında mu‘teber devā’ir-i ḫamseyi ṭaleb itmişler. Pes buña müte‘alliḳ bir 

kitāb te’līf eyleyüp ḥadā’iḳ-ı derūnlarında ve gülzār-ı ṭabī‘atlarında şü-

küfte olan ezhār-ı ma‘ānīden ve reyāḥīn-i esrārdan esrār-ı ḫufte derc idüp 

Gülşen  ile nāmīde ḳılmışlar ve mīr-i ṣāḥib-iltimāsuñ ḥużūrına göndermiş-

ler. Pes ol mīr-i mükerrem bu kitābuñ müṭāla‘asından ḥaẓ idüp ḳavā‘id-i 

mālā-nihāye ḫıfẓ itmişler. Aṣḥāb-ı suḫanuñ birisinden menḳūldür ki 

ṭufūliyyet ‘āleminde zebānuma i‘tiḳāl ṭārī olup söylemiş degül idüm. Vā-

lidüm beni ḥużūr-ı şeyḫe alup gidüp ḥālümi i‘lām eyler ve izāle-i i‘tiḳāl 

içün du‘ā iltimās eyler. Pes aġızları yarından aġzuma bıraḳup du‘ā itmişler. 

Zebānum lāl iken Ḫudā-yı Müte‘āl nuṭḳ virüp söyledüm. Vālidüm ḳarşu 

geldi. Ana söyledme dimişem. Evvel kelām ki benden ṣādır oldı. Bu ol-

mışdur diyü buyurlarmış.
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el-‘Ārifü’r-Rabbānī ve’l-Vāṣılü’s-Ṣamedānī eş-Şeyḫü’l-mükemmil 
Şeyḫ Baba Yūsuf es-Seferiḥiṣārī  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, meşāyiḫ-i kirāmdan el-Ḥācc Bayram  -ki sulṭān-ı vaḳt ve ye-

gāne-i meşāyiḫ idiler- bunlardan aḫẕ-ı ṭarīḳat idüp irşāda ve naḳl-ı eḥā-

dīẟ ü tefāsīre mücāz olmışlar idi. Pes dā’imā va‘ẓ u naṣīḥatden ve taḳrīr-i 

‘ilm-i ḥikmetden ḫālī olmayup aġleb-i evḳāt nās-ı bī-ḳıyāṣ maḥabbeti olup 

müstemi‘ olup [A 125b] müntefi‘ olurlar idi. İttifāḳ Sulṭān Bāyezīd  İs-

tanbul ’da binā itdükleri cāmi‘-i şerīf yapılup tamām olup bir cum‘a güni 

ibtidā-yı ṣalāta iḳtidāya emr olınup muḳarrer olur. Pes şeyḫe daḫı Sulṭān 

Bāyezīd Ḫān  ḳıbelinden işāret olınur ki teberrüken ve teyemmünen bir 

miḳdār tefsīr ideler. Pādşāh-ı ‘ālem-penāh vüzerā ile cāmi‘e gelüp mevālī 

daḫı [T 150b] külliyyen ḥāżirūn olup cāmi‘-i şerīf ise laṭīf-elḥān muḳrīler 

ve ḫoş-ḫˇānlar ile ārāyīde ḳılınup bu hāletden şeyḫe ḥubb-ı İlāhī ġalebe 

idüp şevḳle li-ecli’n-naṣīḥat minbere ṣu‘ūd idüp eẟnā-yı taḳrīrde taḥrīr u 

ta‘bīrden bīrūn beẟẟ-i ma‘ārif eyleyüp enfās-ı ḳudsiyyelerinüñ kemāl-i te’ẟī-

rinden ḥāżırīne ve müstemi‘īne dürlü ḥālāt ‘ārıża olup ḥattā Naṣārā ṭā’i-

fesinden birḳaç kimesne ḫāricden istimā‘ iderken te’ẟīr idüp cāmi‘e girüp 

ḥużūr-ı şeyḫde İslām’a gelmişler. Sulṭān-ı kāmrān bu ḥālete şādān olup 

īmān ‘arż idenlere in‘ām-ı firāvān idüp vüzerāya daḫı iḥsān emr iderler. 

Pādşāh-ı ‘ālem-penāh şeyḫe maḥabbet-i ‘aẓīme eyleyüp aġleb-i evḳāt da‘vet 

idüp muṣāḥabetler iderler. Ḥattā mā-beynlerinde übüvvet ü bünüvvet mer-

tebesi cārī olur. Şeyḫüñ ḥacca niyyetleri olup pādşāh ile ḳavl iderler ki gider 

olduḳlarında icāzetleriyle gideler. Ba‘de zemānin şeyḫe sefer muḳarrer ol-

duḳda şeyḫe bir miḳdār kāmilü’l-‘ayār  ﴾ َ ۪ ِ َّא ُّ ا ُ َ ﴿1 feḥvāsınca maẓhar-ı 

‘asced ü nużār virürler ve buyururlar ki: “Bu kendü kedd-i yedümle meksūb 

olan māl-ı ḥelāldür. Seyyid-i Resūl’üñ ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem türbe-i 

muṭahharalarına yüz sürdükde buyurasız ki: Yā Resūla’llāh! Senüñ ümme-

tinüñ çobanı ve şefā‘atüñe muḥtāc żu‘afānuñ nigehbānı olan ḳuluñ Bāyezīd 

saña selām ider ve eger lā’īḳ görürseñ Meşhed-i Münevvere ’de mevżū‘ olan 

ḳanādīl-i cemīleye ve ziyāretüñe ṭālib u rāġıb aṣḥāb-ı sebīle ve nezīle ṣarf 

u ḫarc içün bir miḳdār dīnār gönderdi. Ḫāk-i pāyüñden tażarru‘ ider ki 

1 Bakara suresi 69. ayetten kısmî iktibas: “Bizim için rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize 

açıklasın” dediler. Mûsâ, “O buyuruyor ki: Rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak” 

dedi.
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iksīr-i ‘ināyetüñ ile ol ḫāk, ḥaḳīrüñ işin altun idüp ḥüsn-i ḳabūl ile ḳa-

būl buyurasız.” Pādşāh vaṣiyyetin tamām idüp şeyḫ altunı alup menzil-i 

maḳṣūda irdükde sulṭānuñ vaṣiyyetin [A 126a] ‘alā-vechi’l-ma‘hūd edā 

idüp filoriyi türbedārlara teslīm eyler. Andan Ḥicāz ’a varup henūz seferden 

[T 151a] evvel menāmumda işāret olınmışdı ki Ka‘betu’llāh’a dāḫil olup 

Ḥacerü’l-esved ’e vāṣıl olduḳda ol maḳāmda teḳā‘üd idüp bir kitāb naẓm 

eyleye. Şeyḫüñ fenn-i eş‘ārda çendān iḳdārı olmayup bu vāḳı‘anuñ vuḳū‘ın-

dan ṣoñra naẓmuñ envā‘ına ḳudret gelmiş idi. Pes meẕkūr kitābı naẓm 

idüp ma‘ārif-i ḳudsiyyeden ḳalbe ḫuṭūr itmedük ve āẕān-ı insān işitmedük 

fevā’id derc iderler. Andan yine Medīne -i Münevvere’ye gelüp hezār ‘acz u 

iftiḳārla türbe-i muṭahhara-i sa‘ādet-medāra yüz sürdükde meger türbe-i 

muṭahharada bir naḫl-ı dil-ārā ya’nī bir zībā ‘aṣā olup müddet-i medīd anda 

imiş. Şeyḫe rü’yāda īmā olınur ki ol ‘aṣāyı aḫẕ idüp üç şıḳ ide. Birin Şeyḫ 

Buḫārī  merḳadinde ve birin el-Ḥācc Bayram meşhedinde vaż‘ eyleyüp bir 

şıḳḳın kendüler ‘aṣā idineler. Aḫẕ eẟnāsında ḫuddām-ı türbe nizā‘ iderler, 

virmezler. Pes vāḳi‘ olan vāḳı‘ayı vuḳū‘ı üzre ta‘bīr ü taḳrīr iderler. Pes ḫud-

dām ‘aṣāyı şeyḫe teslīm iderler. Şeyḫ daḫı alup Seyyid-i ‘Ālem’üñ vaṣiyyetin 

edā itdüklerinden ṣoñra eglenmeyüp İstanbul’da evā’il-i salṭanat-ı Selīm 

Ḫān ’da fevt olup Eyyūb-i Enṣārī ’de defn iderler. 

Ḳıṭ‘a: Ne sa‘ādetlüdür1 şol ehl-i sefer

Ḳoymaya furṣatını yarına

Vara ḥac eyleye ṣafālarla

Süre yüz ḥażretüñ mezārına

1 sa‘ādetlüdür: sa‘ādetlü durur T 
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ṬABAḲA-İ TĀSİ‘A

SULṬĀN-I ‘ĀDİL VE ḪULĀṢĀ-YI ĀB U GİL 
ŞEHRİYĀR-I İSKENDER-RĀY PĀDİŞĀH-I KİŞVER-

GÜŞĀY SULṬĀNÜ’L-ḤARAMEYN ḪĀḲĀNÜ’L-
MÜRÜVVETEYN FĀTİḤÜ’L-‘ARAB VE’L-‘ACEM 
KĀŞİFÜ’R-RŪM VE’T-TÜRK VE’D-DEYLEM ES-
SULṬĀN BİN ES-SULṬĀN ES-SULṬĀN SELĪM 

ḪĀN  BİN BĀYEZĪD ḪĀN BİN MEḤEMMED ḪĀN 
‘ALEYHİMÜ’L-MAĠFİRETU VE’R-RIḌVĀN

Müşārün ileyh ṭoḳuz yüz on sekizinde mehābet ü ‘aẓamet ü şevket ile 

salṭanat taḫtına cülūs-ı hümāyūn buyurduḳları taḥvīlde vāḳi‘ ‘ulemā-yı ẕū-

fünūn ve ṣuleḥā-yı [T 151b] reh-numūn beyānındadur. 

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Āllāmeti fī-Zemānihi el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-
Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-ḥalīm bin ‘Alī  {Ḥalīmī Çelebi }

Meẕkūr, Ḳastamonı ’da vücūda gelüp ‘aṣrı [A 126b] ‘ulemāsından ḳırā’at 

eyleyüp ba‘dehu ‘Alī el-‘Arabī  ḫıdmetine irişüp bunlardan taḥṣīl üzre iken 

fevt olur. Tekmīl-i fünūn içün ‘Arab’a gidüp ‘ulemāsından taḥṣīl eyleyüp 

andan ḥac eyleyüp ba‘dehu ‘Acem’de ‘ilme raġbet işidüp taḥṣīl recāsına 

memālik-i ‘Acem’e sefer ider. ‘Ulemāsından taḥṣīl-i ‘ulūm u ‘irfān ve tek-

mīl-i fünūn-ı bī-pāyān idüp meşġūl iken bu eẟnāda ṣūfiyye ṭā’ifesinden ba‘żı 

aṣḥāb-ı vicdān ve erbāb-ı ẕevḳ ü iẕ‘ān ile muṣāḥabet idüp ba‘dehu Şeyḫ 

Maḫdūmī  ḫıdmetine yetişüp müddet-i yesīrede tekmīl-i ṭarīḳat idüp taṣ-

fiye-i bāṭın u ẓāhir ile ‘ilm ü ‘amel riyāsetin cem‘ eyler. Bir müddet Ḳasṭa-

monı ’da sākin olur. Sulṭān Selīm  pādşāh olmazdan evvel bunlaruñ zühd ü 

taḳvāsın ve cümle-i ‘ulūm ü fünūna intimāsın elsine-i ẟikātden istimā‘ it-

mekle murād idinüp getürdüp imām idinüp ve muṣāḥabet eyleyüp fünūn-ı 

feżā’il ile maḥfūf ve maḥāmid-i maḥmūd ile mevṣūf muṣāḥabeti laṭīf bir 

vücūd-ı şerīf olup envā‘-ı ri‘āyetler idüp pādşāh olduḳlarından ṣoñra nefsle-

rine mu‘allim idüp yevmiyye iki yüz1 aḳçe ve birḳaç pāre köy temlīk ider ve 

bi’l-cümle sulṭān-ı celīlü’l-ḳadr enāra’llāhu burhānehu sāye-i sa‘ādetlerinde 

1 yüz: -T
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ni‘met-i vāfire ve ḫaşmet-i mütekāẟire ṣāḥibi olup devlet ü rif‘atle ‘ömr-i 

girān-māyesin geçürüp mu‘allim iken ṭoḳuz yüz yigirmi ikisinde fevt olur. 

Ḳıṭ‘a: Başı devletlüdür şu kimesne kim

Pādşāh-ı cihān-penāha ire

Vāṣıl ola ḳamu murādına

Kāmrān ola ‘izz ü cāha ire

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn [T 152a] 
Meḥemmed Şāh  bin el-Mevlā ‘Alī bin Yūsuf Bālī bin el-Mevlā 
Şemsü’d-dīn el-Fenārī {Şāh Çelebi }

Meẕkūruñ vālidi Sulṭān Meḥemmed Ḫān  devrinde ḳāżī-i ‘asker olup 

vālidleri ḳāżī-i ‘asker iken vücūda gelmişledür. Vücūda geldükleri günden 

yevmiyye otuz aḳçe ta‘yīn olınmış. Vālidleri Sulṭān Bāyezīd  zemānında fevt 

olduḳda vaẓīfesine yigirmi aḳçe daḫı ziyāde iderler. Meẕkūr, ṭufūliyyet ‘āle-

minden ‘iz ü nāzla neşv ü nemā bulup evvelā vālidinden ba‘dehu Ḫaṭīb-zā-

de ’den ve Mu‘arrif-zāde ’den ḳırā’at idüp taḥṣīl-i [A 127a] şürūḥ u mütūn 

ile ẕū-fünūn olup aḳrān u emẟāli içinde bī-miẟl olup kemāl-i imtiyāz ile 

mümtāz olup ba‘dehu1 Sulṭān Bāyezīd  Burusa’da Manastır Medresesi ’n 

iḥsān idüp andan emāniyye ’ye getürür. Andan Medīne -i Münevvere ḳāżīsı 

olup andan İstanbul ’a ḳāżī olur. Ba‘dehu Anaṭolı ’ya ve Rūmili ’ne ḳāżi’l-‘as-

ker olurlar. Ḳāżī-i ‘asker iken ṭoḳuz yüz yigirmi ṭoḳuzında fevt olup Buru-

sa ’da ceddi ḳabri civārında defn iderler. Meẕkūr, ṣāḥib-i ‘ırż u vaḳār, ‘ulemā 

içinde nāmdār, laṭīfü’n-nefs, ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, aḫlāḳ-ı ḥamīde ile müteḫalliḳ 

kimesne olup Seyyid Şerīf ’üñ mü’ellefātından Şerḥ-i Mevāḳıf ’a ve Ferā’iż ’e 

ḥāşiye taḥrīr idüp fevā’id derc itmişler. Naẓarları müte‘alliḳ ‘ulemā-yı rāsiḫa 

ma‘lūmdur.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed bin ‘Alī  
bin Yūsuf Bālī bin Şemsü’d-dīn el-Fenārī {Muḥyī Çelebi }

Fāżıl-ı meẕkūr sinn-i şebābda vālidinden oḳıyup ba‘dehu Ḫaṭīb-zā-

de ’den ve Efḍal-zāde ’den taḥṣīl-i ‘ulūm itmişler. Andan ba‘żı medārise mü-

derris olup emāniyye ’ye gelür. Andan Edrine ’ye ve İstanbul ’a ḥākim olup 

1 “ba‘dehu” T’de mükerrer.
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andan Anaṭolı ’ya ve Rūmili ’ne ‘ale’t-tertīb ḳāżī-i ‘asker olur. Sulṭān-ı a‘ẓam 

zemānında on beş yıl miḳdārı [T 152b] ḳāżi’l-‘asker olup ṣoñra ma‘ẕūl 

olup yüz elli aḳçe ta‘yīn olınur. Andan bir müddet müftī olup ba‘dehu terk 

idüp teḳā‘üd olmaḳ ḥükmiyle yevmiyye iki yüz aḳçe ta‘yīn iderler. Meẕkūr, 

tefsīre müte‘alliḳ taṣnīfe meşġūl olup tekmīl müyesser olmayup ṭoḳuz yüz 

elli dördinde fevt olmışlar. Meẕkūr, ‘ālem-i nāmdār, fevḳa’l-ḥad perhīzkār, 

insān ile mu‘āmelātda muḥarremātdan ictinābda bir vechle iḥṭiyāt üzre 

imişler ki vesveseye mü’eddī olurmış. Mehīb ü vaḳūr, ṣabūr u şekūr, cüm-

le-i aḳvāl ü ef‘ālde ḥaḳ üzre olup icrā-yı aḥkām-ı Seyyidü’l-enām’da şer‘-i 

şerīf-i ri‘āyet idüp kimesneden ḫavf u hirāsı olmayup muḥibb-i fuḳarā vü 

żu‘afā fetvāda āyet-i kübrā ve taḳvāda neş’e-i ‘uzemā olup cümle-i ‘ulūm u 

fünūnda ḥaẓẓ-ı firāvān ṣāḥibi [A 127b] olup Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ve Hidāye ’nüñ 

ba‘żı mevāżi‘ına ve Şerḥ-i Miftāḥ ’uñ keẕālik laṭīf resā’il yazmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn bin el-
Fāżıl ‘Alī el-Cemālī  {Mollā Çelebi }

Meẕkūr, evvelā vālidinden ba‘dehu Mü’eyyed-zāde ’den ḳırā’at idüp ba‘żı 

medārise müderris olup emāniyye ’ye gelüp andan Edrine ’ye ḳāżī olup an-

dan yine yüz aḳçe ile emāniyye ’ye gelür. Andan yüz aḳçe ile müteḳā‘id 

olur. Meẕkūr, nefsine müştaġil, ḫalā’iḳdan mu‘tezil, muḥibb-i ‘ulemā vü 

ṣuleḥā olup ‘ulūm-ı keẟīreye vāḳıf ma‘ārif-i ṣūfiyyeden keẕālik ḥaẓẓ-ı ‘aẓīm-

leri olup ṭoḳuz yüz elli yedisinde fevt olmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed Şāh bin 
el-Mevlā Meḥemmed bin el-Ḥāc Ḥasan  {Dābbe Çelebi }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān idüp menāṣıba kesb-i 

istiḥḳāḳdan ṣoñra ba‘żı medārise müderris olup emāniyye ’ye gelür. Ba‘de-

hu Burusa ’da Murādiyye Medresesi  olup ba‘dehu seksen [T 153a] aḳçe 

ile emāniyye  virilür. Müderris iken ṭoḳuz yüz otuz ṭoḳuzında fevt olur. 

Meẕkūr, aḳliyye vü naḳliyyede kemāl-i mahāret üzre olup fünūn-ı sā’ire-

de müşāreketleri var imiş. Ḥāl-i iştiġāllerinde bir mertebe meşġūl imişler 

ki taḳrīr olsa ‘aḳl taṣdīḳinden ibā ider. Fünūn-ı cüz’iyyeden şi‘r ü inşāda 

ve naẓm u neẟr ü mu‘ammāda ve żabṭ-ı tevārīḫde ve ḥıfẓ-ı menāḳıb-ı se-

lefde vāḥid ke’l-elf müfredāt-ı dünyādan imişler. Muḫtaṣar-ı Ḳudūrī ’ye ve 
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�ülāẟiyyāt-ı Buḫārī ’ye laṭīf şerḥ yazup fenn-i fıḳhda mesā’ili cāmi‘ bir kitā-

b-ı nāfi‘a yazmışlar. Lākin ṣavārif-i eyyām beyāża māni‘ olmış. Meẕkūr, ‘ibā-

dāt ile tekmīl-i nefse meşġūl olur. Nāsdan ḳaṭ‘-ı ‘aḳl ve hirās idüp meṣāliḥ-i 

dünyeviyyeden kemāl-i inḳıṭā‘ u imtinā‘ olmaġın ekẟer kendü umūrında 

ġaflet vāḳi‘ olurmış.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥüseyn bin ‘Abdu’r-
raḥmān  {Ḥüsām Çelebi }

Fāżıl-ı meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ olan efḍalü’l-fużalā Ḫˇāce-zāde ’den taḥṣīl-i 

‘ulūm u fünūn idüp terbiyeleriyle ba‘żı medārise müderris olup emāniy-

ye ’ye gelür. Andan Edrine ’ye andan Burusa ’ya ḳāżī olup ma‘zūl olup yüz 

aḳçe ile emāniyye  müderrisi1 olur. Müderris iken [A 128a] ṭoḳuz yüz yi-

girmi ikisinde fevt olurlar. Meẕkūr, cümle-i ‘ulūmda merātib-i fażla irüp 

semti laṭīf, muṣāḥabeti leẕīẕ, ‘ulūmdan müteleẕẕiẕ, edeb-i tām, ‘aḳl-i tamām 

ṣāḥibi, taḳrīri ve taḥrīri kemāl-i belāġat u feṣāḥat üzre, Ḥāşiye-i Tecrīd  evā’i-

line Ṣadrü’ş-şerī‘a ’nuñ ba‘żı mevāżi‘ına ba‘żı ta‘līḳāṭ taḥrīr itmişler ve cevāz-ı 

istiḫlāf-ı ḫaṭībde ve cevāz-ı ẕikr-i mihrīde daḫı laṭīf risālāt yazmışlardur.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā 
bin Ḫalīl  [T 153b] {Ṭaşköprī-zāde }

Fāżıl-ı meẕkūr, Ṭaşköpri  nām ḳaṣabada vücūda gelmegin iştihārları aña 

binā’en imiş. Evvelā vālidinden ba‘dehu Ḫˇāce-zāde ’den ve ḫālleri olan Nik-

sārī ’den ḳırā’at iderler ve yine mevālīden Dervīş Meḥemmed ’den ve Mev-

lānā Bahā’ü’d-dīn ’den ve Ḳāḍī-zāde ’den ve ‘Alī el-‘Arabī ’den bu cümleden 

taḥṣīl idüp her birinüñ ḥużūrında ḳabūl-ı tām ile maḳbūlleri olup ba‘dehu 

fużalādan Ḫˇāce-zāde ’ye müteşebbiẟ olurlar. Bunlaruñ terbiyeleriyle ba‘żı 

medārise müderris olup ḥattā Selīm Ḫān ’a mu‘allim olup ta‘līmde çoḳ eg-

lenmeyüp Amāsiyye ’de Ḥüseyniyye ’ye andan emāniyye ’ye gelüp andan 

Burusa ’ya ḳāżī olup andan Ḥaleb ’e varmışlar. Meẕkūra vālidi ḳāżī olmaya-

sın diyü vaṣiyyet eyleyüp ḳażā ḳabūli ancaḳ imtiẟālen bi’l-emr vāḳi‘ olup 

maḥall-i me’mūra varduḳlarında vālidlerinüñ vaṣiyyetin ‘arż iderler. Maḳ-

būl olup yine emāniyye  virilür. Andan yetmiş aḳçe ile Burusa ’da Sulṭāniyye  

virilür. emāniyye ’den biri mevlānānuñ idi. Ḥüsām Çelebi  fevt olup ṭoḳsan 

1 emāniyye müderrisi: emāniyye’si T
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aḳçe ile yine emāniyye ’ye Ḥüsām Çelebi  yerine gelürler. Müderris iken 

ṭoḳuz yüz otuz beşinde fevt olurlar. Meẕkūr, ‘ābid ü zāhid, muṣāliḥ ü mü-

te‘abbid, cümle-i evḳātın ‘ibādāta ve ‘ulūmdan mühimmāta ṣārif, kelām-ı 

laġvdan ve lehv ü lu‘bdan müctenib, ẓāhiri ṭāhir, lisānı pāk, cemī‘-i ‘öm-

rinde kiẕb itmek degül rā’iḥa-i kiẕb ṣādır olur gūşa itmeyüp ḫāḍı‘ u ḫāşi‘, 

cümle-i ma‘ārifi cāmi‘, ṭālibīne nāfi‘, aḫlāḳda bir mertebe imiş ki gösgötüri 

‘ömrinde kimesneye [A 128b] ḥased itmeyüp nīk ü bed cümle-i ḫalḳı iyi-

likden ġayrı ile yād itmeyüp ‘ulūmdan uṣūl ü fürū‘da ve ma‘ḳūl ü meşrū‘da 

mahāret-i tāmmesi olup Tefsīr-i Beyżāvī ’nüñ ba‘żı mevāżi‘ın taḥşiye idüp 

ve Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ve Şerḥ-i Miftāḥ ’a cā-be-cā ḥāşiye yazup ‘ilm-i ferā’iże 

ve ḥadīẟiyyü’l-ibtidāya [T 154a] risālātı olup bunlardan mā-‘adā daḫı niçe 

risāleleri olup lākin beyāżı müyesser olmamış. 

Ḳıṭ‘a: Fevt itme begüm furṣatı ger var ise ‘aḳluñ

Ḳoma ḳarada defter-i a‘māli beyāż it

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḳıvāmü’d-dīn Ḳāsım 
bin Ḫalīl 

Meẕkūr, evvelā vālidinden ḳırā’at idüp andan Monlā Luṭfī ’den andan 

‘İẕārī ’den ve Mü’eyyed-zāde ’den bunlar emāniyye  müderrisi iken bunlar-

dan taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl idüp cümlenüñ maḳbūli olup andan Ḫaṭīb-zāde ’ye 

müteşebbiẟ olup Seyyid Şerīf  ’üñ Keşşāf Ḥāşiyesi ’n bunlardan ḳırā’at idüp 

ba‘żı mevāżi‘da Seyyid ’e red taḥrīr iderler imiş. Bunlara cevāb-peẕīrler imiş. 

Ol tārīḫde Maġnisa-zāde  ḳāżi’l-‘asker olup anlaruñ ḫıdmetine varup bir 

miḳdār taḥṣīlden ṣoñra terbiyeleriyle müderris olup İnegöl Medresesi ’nde 

müderris iken ṭoḳuz yüz1 on ṭoḳuzında fevt olmışlar. Meẕkūr, faṣīhü’l-lisān, 

melīḥü’l-beyān, laṭīfü’ṭ-ṭāb‘, kerīmü’n-nefs kimesne olup cemī‘-i ‘ulūmda 

mahāret-i tāmmesi olup vücūd-ı ẕihniyyeye risāle yazup ve Sa‘dü’d-dīn  

Şerḥ-i Muṭavvel ’ine es’ile taḥrīr idüp maḳbūl-i ‘ulemā olmışlardur.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-vāsi‘ bin Ḫıżır 

Meẕkūruñ vālidi ümerādan olup Dimetoḳa ’da vücūda gelmişler. Ev-

velā ‘unfuvān-ı cüvānīde Mevlānā Şücā‘ü’d-dīn-i Rūmī ’den taḥṣīl-i ‘ilm 

1 yüz: -T
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idüp andan Monlā Luṭfī ’den andan Monlā ‘İẕārī ’den tekmīl eyleyüp andan 

Efḍal-zāde ’ye yetişüp bir miḳdār taḥṣīlden ṣoñra vilāyetinde mütesellī ol-

mayup tekmīl-i ‘ulūm u ‘irfān içün diyār-ı ‘Acem’e sefer ider. Herāt ’a va-

rup bir müddet Sa‘dü’d-dīn ’den ḳırā’at iderler ve bi’l-cümle merātib-i fażla 

irüp yine bilād Rūm’a gelür. Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’uñ [A 129a] fermānıyla 

ba‘żı medārise müderris olup emāniyye ’ye gelür. emāniyye’ye [T 154b] 
gelmezden muḳaddem Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd Ḫān  virilür. Andan Buru-

sa ’ya ḳāżī olur. Andan İstanbul ’a ḳāżī olup iki gün ḳāżī olup üçinci günde 

Anaṭolı’ya ḳāżī-i ‘asker olur. Andan Rūmili ’ne olup ma‘zūl olup yüz aḳçe 

ile müteḳā‘id olup ba‘dehu yedinde olan mālın ḫayrāta ṣarf idüp iki mekteb 

ve bir medrese binā ider ve cümle-i kitābların Edrine ’de ‘ulemāsına vaḳf 

eyler. Cemī‘-i ehl ü ‘ıyālden ve māl u menālden müteferrid olup Mekke -i 

Müşerrefe’ye irtiḥāl idüp mücāveret iḫtiyār idüp leylen ve nehāren sırren ve 

cehāren evrād u eẕkārdan ḫālī olmayup ṭoḳuz yüz ḳırḳ beşinde fevt olur. 

Ḳıṭ‘a:  Ol ḥavṣalası vāfir özi vāsi‘ efendi

Az ile çoġa ḳalmayıcı ḳāni‘ efendi

Gitdüñ bu fenādan çü beḳā oldı murāduñ

Gir cennetüñe kimesne yoḳ māni‘ efendi

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān bin 
Seyyid Yūsuf bin Ḥasan el-Ḥüseynī  {‘Abdu’r-raḥmān Çelebi }

Meẕkūr, ‘unfuvān-ı cüvānīde Meḥemmed-i Samsūnī ’den ve fāżıl 

Fenārī ’den ve Mevlānā ‘Alī el-Yegān ’dan -ki zemānuñ meşāhīr-i fużalāsın-

dan idiler- bunlardan ḳırā’at eyleyüp her birinüñ maḳbūli olup merātib-i 

fażla irdükden ṣoñra ba‘żı medārise müderris olup andan dā‘iye-i terk ġale-

be idüp ferāġat eyleyüp yevmī on beş aḳçe vaẓīfe iderler. Ḳabūl itmez. Te-

vekkül-i Ḥaḳḳ idüp Burusa ’da tavaṭṭun ider. ‘Alāḳa-i dünyeviyyeden ḳaṭ‘-ı 

‘alāḳa idüp evā’il-i ‘ömrinde henūz tāze iken ceẕbe yetişüp vaḳthā ma‘mū-

re-i şehrī ḳoyup cibālde olup ḥayvānātla me’nūs olup eglenürmiş. Ḥāṣılı 

ceẕbe ile iḫtilāṭ mā-beynin cem‘ idüp maḳāmāt-ı ‘ulyāya vāṣılīnden imişler. 

Meẕkūr, Edrine ’de marīż olur. Aṣlā yanında tīmār ider kimesnecügi olmaz. 

Şeb irişdükde dīvār şaḳ olup bir kimesne gelüp ṭa‘ām u şarāb getirüp ṣabāḥa 
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[T 155a] deñlü ḫıdmetin idüp yine gidermiş. İfāḳat müyesser olduḳda ol 

[A 129b] şaḫṣ “Ben artuḳ gelmezem.” dimiş. Mevlānā “Size kim dirler?” 

diyü ṣormışlar. Buyurmışlar ki: “Müsāfirete çıḳ. İnşā’a’llāh beni bulursun. 

Bulışurız, bilişüriz.1” Pes birḳaç günden ṣoñra sefer iderler. Refīḳlerden bi-

risi dimiş ki: “Bu maḥalle ḳarīb bir hevāsı laṭīf köy vardur. Anda bir ‘ālim 

kimesne vardur. Ḳara Faḳīh  dirler. Ol kimesneye varalum. Mihmān ola-

lum.” dirler. İttifāḳla varurlar görürler ki ol gelüp giden kimesnedür. Bunla-

ru gördükde tebessüm iderek ḳarşu gelür. Pes inüp mihmān olurlar. Vaḳt-i 

‘aṣr olıcaḳ Ḫˇāce Faḳīh ‘Abdu’r-raḥmān Çelebi ’ye eydür ki: “Sizüñle namā-

zı ḳarşu görinen mekān-ı mürtefi‘de ḳılalum.” İkimüz ḳalḳup ol mekān-ı 

mürtefi‘e varduḳ. Didi ki: “Nice şu mekān?” Faḳīr daḫı medḥ idüp “‘Ālī 

maḳām ancaḳ.” didüm. Buyurdılar ki: “Biz buradan Ka‘be ’yi müşāhede 

iderüz. Naẓar eyle.” didi. Naẓar itdüm. Ka‘be’yi ḳuddāmımuzda gördüm. 

Edā-yı ṣalāt-ı ‘aṣr idince Ka‘be muḳābilimüzden gitmedi. Ba‘de’l-edā gö-

rinmez oldı. Meẕkūruñ meşāyiḫ-i kibārdan çoḳ kimesne ile muṣāḥabe-

ti olmışdur ve kendünüñ daḫı kerāmātına ‘ad yoḳdur. ‘Ulūm-ı ẓāhirede 

ḫod mahāreti zā’idü’l-vaṣfdur. Baḥẟde ol mertebe imiş ki iştiġālleri ḥālinde 

bunuñla kimesnenüñ mübāḥaẟeye ḳudreti ve tekellüme cür’eti yoġ imiş. 

Taḳrīrlerinde ol mertebe feṣāḥat u edālarında bir vechle rüsūḫ u belāġat 

var imiş ki fünūndan bir fen eger bedī‘ ve eger beyāndur ve eger uṣūl ü 

fürū‘a müte‘alliḳ mesā’ildür yā ḳırā’at olınsa yāḫūd mübāḥaẟeten ẕikr olınsa 

külliyyen ol fenne ve maḥalle müte‘alliḳ olan nefā’is-i ‘ilmiyye cüz’ī naẓmla 

edāya mālikler imiş. Ḥużūr-ı şerīflerinde ḥuṭām-ı denā ve metā‘-ı fenā eger 

nefīs ve eger ḫasīs-i müsāvī [T 155b] olup himmeti çeşminde aṣlā birisi 

naẓar-ı iltifātlarıyla manẓūr degül imiş. Ṭoḳuz yüz elli dördinde Burusa ’da 

fevt olurlar. 

Ḳıṭ‘a: ‘Ārif o durur kim ola yanında dem-ā-dem

Sīm ü zer ile seng ü meder cümle ber-ā-ber

İnsān o durur kim gele ayaġına Ka‘be

Ol ḥāle liyāḳat ḳanı fikr eyle birāder

1 bilişüriz: -T
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Ve minhum [A 130a] el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin el-Ḫaṭīb Ḳāsım 

Meẕkūr, Amāsiyye ’de tevellüd idüp evvelā vālidinden ḳırā’at idüp ba‘de-

hu Eḫaveyn ’den ve Sinān Paşa ’dan taḥṣīl-i ‘irfān eyleyüp ba‘żı medārise mü-

derris olup İstanbul ’da Muṣṭafā Paşa Medresesi ’nde müderris iken Sulṭān 

Aḥmed ’e mu‘allim olmış. Ba‘de’t-ta‘līm Maḥmūd Paşa ’ya müderris olup 

andan Edrine ’de Çifte ’nüñ birine andan Amāsiyye ’de Sulṭān Bāyezīd ’e fetvā 

ile müderris olup andan Ayaṣofya  civārında olan medreseye müderris olup 

andan emāniyye ’ye gelüp müderris olup müderris iken ṭoḳuz yüz ḳurbın-

da fevt olmış. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl u ‘ārif, cemī‘-i evḳātın ‘ilm ü ‘ibādāta ṣā-

rif, fünūn-ı keẟīreye vāḳıf kimesne olup ‘ilm-i muḥāżarātda Ravżatü’l-aḥyār  
nām kitābı beyne’l-ebrār1 iştihār bulmışdur ve evā’il-i Ṣadrü’ş-şerī‘a ’ya ve 

Seyyid Şerīf  ’üñ Ferā’iż Şerḥi ’ne ḥavāşī taḥrīr idüp bunlardan mā-‘adā daḫı 

resā’ili olup lākin mertebe-i iştihāra irmemiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Zeynü’d-dīn bin 
Meḥemmed bin Meḥemmed Şāh el-Fenārī 

Meẕkūr, evvelā ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu mevālīden Mu‘ar-

rif-zāde ’ye müntesib olup anlardan tekmīl-i fünūn idüp terbiyeleriyle ba‘żı 

‘amā’ir-i selāṭīne mütevellī olur. Andan belde-i īre ’ye andan Dımışḳ ’a ḳāżī 

olur. Ḳāżī iken ṭoḳuz yüz yigirmi altısında fevt olur. Meẕkūr, fī-ḥaddi ẕātihi 

‘ālim [T 156a] ü fāżıl, ṣāḥib-ṭab‘-ı [naḳḳād] ve ẕihn-i veḳḳād, ṣaḥīḥü’l-

i‘tiḳād ve laṭīfü’l-fu’ād, mürüvvet-i tāmme ve fütüvvet-i kāmile ṣāḥibi olup 

umūr-ı ḳażāda marżıyyü’s-sīre, maḥmūdü’ṭ-ṭarīḳa kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Dāvūd bin Kemāl el-
Ḳocevī 

Meẕkūr, evvelā ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp mevālīden Monlā 

Luṭfī ’ye ve el-Ḥācc Ḥasan-zāde ’ye ve Mü’eyyed-zāde ’ye yetişüp andan 

ba‘żı medārise müderris olup andan emāniyye ’ye gelüp andan Buru-

sa ’ya ḳāżī olup andan ma‘zūl olup teḳā‘üd ḥükmiyle seksen aḳçe itmişler. 

1 beyne’l-ebrār: beyne’l-ibrām T
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Andan yine medīne-i meẕkūreye ḳāżī olup andan terk-i ḳażā vü tedrīs 

idüp teḳā‘üd ḥükmiyle yüz aḳçe iderler. Bu ḥāl üzre ṭoḳuz yüz ḳırḳ seki-

zinde fevt olur. [A 130b]

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Bedrü’d-dīn Maḥmūd  
eş-Şehīr bi-Bedrü’d-dīn el-Aṣfer 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu Mevlānā ‘İẕārī  ve Mon-

lā Luṭfī  ve Mu‘arrif-zāde ’den tekmīl-i ‘ilm idüp ba‘dehu ba‘żı medārise mü-

derris olup emāniyye’ye gelür. Andan seksen aḳçe ile Ayaṣofya ’ya müder-

ris olup andan terk-i tedrīs idüp andan teḳā‘üd ḥükmiyle yüz aḳçe olınur. 

Müteḳā‘id iken ṭoḳuz yüz yigirmi ikisinde fevt olur. Meẕkūruñ ‘ulūm-ı 

‘aḳliyyeye nisbeti cümleden ziyāde olup fünūn-ı sā’irede iştirāk üzre imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Nūrü’d-dīn Ḥamza  
eş-Şehīr bi-Üç Baş 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl idüp ba‘żı medārise mü-

derris olup tedrīcle emāniyye ’ye gelür. Andan Amāsiyye ’de fetvā ile Sulṭān 

Bāyezīd ’e müderris olur. Ma‘zūl olup yetmiş aḳçe iderler. Bu ḥāl üzre ṭoḳuz 

yüz ḳırḳında fevt olur. Meẕkūr, bī-ġıl ‘ilme müştaġil olup lākin [T 156b] 
‘ilme iştiġālden cem‘-i māl içün şuġli ziyāde imiş. Ma‘āşında dā’imā ḳıllet-i 

nafaḳa üzre olup imsāk ile emvāl-ı ‘aẓīme cem‘ ider. Āḫir-i ‘ömrinde mescid 

ü ḥücerāt binā idüp süknāsın ‘ulemāya şarṭ eyler ve birer miḳdār aḳçe daḫı 

ta‘yīn eyler. Vüzerādan İbrāhīm Paşa  dimişler ki: “İşitdüm ki māla ḥarīṣ 

imişsin. Bu miḳdār mālı evḳāfa nice ṣarf idebildüñ?” Dimişler ki: “Bu daḫı 

kemāl-i maḥabbetümdendür. Zīrā dilemedüm ki ben gidüp mālum ḳala. 

Benümle āḫirete bile gitmesin mülāḥaẓa idüp böyle itdüm dimiş.”

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed bin Meḥemmed bin Meḥemmed el-Berda‘ī 

Meẕkūr, evvelā ‘ilm-i şerīfe kendü bilādında meşġūl olup vālidinden bir 

miḳdār taḥṣīlden ṣoñra li-ecli’t-tekmīl diyār-ı ‘Acem’e gidüp Şīrāz  ‘ulemā-

sından taḥṣīl-i küllī idüp yine bilād-ı Rūm’a gelüp ba‘żı medārise müderris 

olup tedrīcle Filibe Medresesi ’ne gelür. Ba‘dehu Sulṭān Selīm  cihet-i ta‘līme 

naṣb idüp andan Edrine ’de Çifte ’de müderris olup müderris iken ṭoḳuz 
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yüz on yedisinde fevt olur. [A 131a] Meẕkūruñ ‘ilm-i ‘Arabiyye’ye ve eḥā-

dīẟ ü tefāsīrde ve uṣūl ü fürū‘da mahāret-i tāmmesi olup muṣāḥabeti leẕīẕ, 

ma‘ārifden müteleẕẕīẕ, ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, sebük-rūḥ, aḫlāḳ-ı ḥamīde ṣāḥibi olup 

bu cümle-i ma‘ārifinden mā-‘adā mālik-i ḥüsn-i ḥaṭ imişler. ‘İlme iştiġāli 

ḥālinde Beyżāvī Tefsīri ’ne ve Seyyid Şerīf  ’üñ Ḥāşiye-i Tecrīd ’ine ve Telvīḥ ’e 

ḥavāşī-i müfīde taḥrīr idüp ‘Aḍudü’d-dīn-i ‘Allām e’nüñ ādāb-ı baḥẟe laṭīf 

şerḥ yazmışlar ve elsine-i mütedāvilenüñ cümlesinde münşe’ātı olup bey-

ne’l-ahālī maḳbūl ü müstaḥsendür. 

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Meḥemmed bin eş-Şeyḫ el-‘Ārif Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu Efḍal-zāde  ḫıdmetine 

yetişüp andan İstanbul ’da [T 157a] Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn ’e müderris olup 

bu eẟnāda zāġ-ı ḳalbleri ferāġ ‘ālemine pervāz eyleyüp nāsdan ‘uzlet idüp 

terk-i tedrīs eyleyüp teḳā‘üd ḥükmiyle on beş1 aḳçe iderler. Meẕkūr, aḳçe 

içün çoḳdur, on aḳçe kifāyet ider diyü buyururlar imiş. Evcügizine bi-nef-

sihi ḫıdmet idüp esvāḳa çıḳup ḥavā’ic-i żarūriyye iştirā idüp niçeler şem‘-i 

ḫıdmetine pervāne olup ‘ubūdiyyetin ve ḫıdmetin cāna minnet buldugın 

‘ıyāl içün cemāl-i eẟḳāle taḥammül idüp kimesneye taḥmīl itmeyüp destiyle 

ṣuyın getürüp mübārek eliyle ṭaşurmış. Dā’imā mescidinde müstemi‘īne 

tefsīr-i Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm idüp ḫavāṣ u ‘avām cem‘ olup enfās-ı müberrekesin-

den müntefi‘ olurlar imiş. Bu eẟnāda Tefsīr-i Beyżāvī ’ye laṭīf ü rūşen ḥāşiye 

yazup kütüb-i tefāsīrde olan fevā’idi ‘ibārāt-ı vāżıḥa ile ḥāşiye-i meẕkūrede 

derc idüp fevā’id-i bī-şümārı müştemil ḥāşiye-i cāmi‘a olmışdur ve Viḳāye ’ye 

şerḥ yazup ve Ferā’iż-i Sirāciyye ’yi keẕālik rūşen şerḥ idüp envār-ı ma‘ānī 

īrādıyla münevver ḳılmışlar ve ‘Allāme Sekkākī  Miftāḥ ’a keẕālik şerḥ yazup 

ve Ḳaṣīde-i Bürde ’yi şerḥ eyleyüp fevā’id derc idüp ve bi’l-cümle cümle-i 

[A 131b] ‘ömrin ṭā‘āt u ‘ibādātla itmāma yetişdürüp ṭoḳuz yüz elli birin-

de fevt olmış. Ṣaded-i te’līf-i tefsīrde buyurmışlar ki āyāt-ı Ḳur’ān’dan bir 

āyet müşkil olsa Cenāb-ı Ḥaḳḳ’a müteveccih olurın. Ṣadruma vüs‘at gelür. 

Ḥattā dünyā miḳdārı olup ḳamerān ṭulū‘ ider. Andan bir nūr ẓāhir olur. 

Levḥ-i maḥfūẓa delīl olup ma‘nā-yı ‘āyeti istiḥrāc iderüm. Andan yazarum. 

1 beş: -T
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Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki mevlānānuñ baña fevḳa’l-ḥad maḥabbeti 

olup manṣıb-ı ḳażāyı bunlaruñ re’y-i şerīfleriyle ḳabūl itdüm ve bunlaruñ 

maḥabbeti gösgötüri ‘ömrümde baña sebeb-i [T 157b] iftiḫār oldı. 

Ḳıṭ‘a: Şeyḫ oġlı ma‘ārif iyesi ḳıdve-i ‘ārif

Ẕātında ki cem‘ idi anuñ bunca ma‘ārif

Destiyle ṣuyın destī ile kendü ṭaşırdu

Ḳulluġına rāġıblar iken bunca ṭavā’if

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şerīf ‘Abdu’r-raḥīm 

Meẕkūr, Mıṣr ’da vücūda gelüp ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ‘ulūm-ı ede-

biyye ve eḥādīẟ ü tefāsīri tekmīl idüp Sulṭān Bāyezīd  zemānında Rūm’a ge-

lüp ol tārīḫde Mü’eyyed-zāde  ḳāżī-i ‘asker olup Ḥażret-i Şerīf ’e ikrām-ı tām 

idüp ve Mevlānā Şerīf  geldükde Buḫārī ’ye şerḥ yazmış idi. Pādşāha hediyye 

diyüp getürüp teslīm idüp maḳbūl olur. Pes sulṭān-ı kāmrān me’mūlinden 

ziyāde ri‘āyetler idüp İstanbul ’da binā itdügi medreseyi virüp Mevlānā Şerīf  

rāżī olmayup yine vaṭanına gidüp Sulṭān Ġavrī  devlet ġavrına irişdükde 

yine İstanbul’a gelüp müddet-i keẟīre iḳāmet idüp elli aḳçe ta‘yīn olınur. 

Tārīḫüñ ṭoḳuz yüz altmış üçinde fevt olur. Meẕkūruñ sinni mi’eye ḳarīb 

olup sünnī vü mütedeyyin, ehl-i ṣalāḥ u dā‘ī ile’l-felāḥ kimesne olup ‘ulūm-

dan eḥādīẟ ü tefāsīrde ve muḫāżarāt u tevārīḫde ve ḳaṣā’id-i ‘Arabiyye’de 

yed-i ṭūlāsı olup nefsinde ḫulḳ-ı ‘aẓīm ve ṭab‘-ı selīm ṣāḥibi, güler yüzlü, 

alçaḳ göñüllü, eṭfāle kemāl irmiş ricāl mānendi ri‘āyet [A 132a] idüp nefesi 

mübārek, nefsi şerīf ü laṭīf, vilāyetinde bereketu’llāh’dan bereket imiş. ‘İlme 

iştiġālinde Buḫārī ’ye şerḥ yazup ve Telḫīṣ-ı Ma‘ānī ’ye keẕālik şerḥ yazup 

mevāżi‘-ı keẟīrede şurrāḥdan mu’āḫaẕāt-ı keẟīre ve i‘tirāżāt-ı ḳaviyye taḥrīr 

itmişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme eş-Şeyḫ 
Muḥammed bin ‘Ömer bin Ḥamza  eş-Şehīr bi-Vā‘iẓ ‘Arab  {Mollā 
‘Arab el-Vā‘iẓ } 

 Meẕkūruñ ceddi Māverā’ü’n-nehr ’den olup andan göçüp 

[T 158a] gelüp Anṭakıyye ’de tavaṭṭun ider. Evlādından Muḥammed bile 

olup Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i ṭufūliyyeti ḥālinde ḥıfẓ idüp ba‘dehu fıḳhdan Kenzī  
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ve ‘ilm-i ḳırā’ate müte‘alliḳ Şāṭıbī ’yi ḥıfẓ idüp ṣoñra vālidinden ve ‘ammi-

sinden tefaḳḳuh idüp ba‘dehu Ḥaṣankeyf  ve Āmid  nām ḥiṣārlara sefer idüp 

andan Tebrīz ’e gelüp ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm idüp niçe müddet andan 

iḳāmet ider. Andan Anṭakıyye ’ye ve Ḥaleb ’e sefer idüp anda daḫı iḳāmet 

idüp va‘ẓ u ders ü fetvāya müştaġil olup fażlla şöhret ṭutup andan ṣoñ-

ra Ḳuds -i Şerīf ’e çıḳup anda daḫı bir miḳdār mücāveret idüp andan ḥac 

idüp ba‘dehu Mıṣr ’a gelüp ḳırā’at-i eḥādīẟ idüp mücāz olup keẕālik va‘ẓ u 

ders ü fetvāya meşġūl olup ol vilāyetlerde kemāl-i fażlla meşhūr olur. Ḥattā 

Sulṭān Ḳayıtbay  fażlın işidüp da‘vet idüp muṣāḥabetler eyleyüp fenn-i fıḳha 

müte‘alliḳ Nihāye  nām kitābı anda te’līf idüp müşārün ileyh sulṭān fevḳa’l-

ḥad iḥsānlar ve in‘āmlar idüp ri‘āyetler itmişler ve āḫar vilāyete intiḳāl iẕn 

virmeyüp sulṭān fevt olınca ol vilāyetde mücāveret itmişler. Ba‘dehu Sulṭān 

Ḳayıtbay  ṭoḳuz yüz üçinde fevt olup mevlānā deñizden Rūm’a müsāfiret 

idüp geldükde ol vilāyet ḫalḳı maḥabbet-i ‘aẓīme idüp vilāyet-i meẕkūrede 

keẕālik va‘ẓ u naṣīḥata meşġūl olur. Andan İstanbul ’a gelüp keẕālik va‘ẓ 

u naṣīḥata meşġūl olup Sulṭān Bāyezīd  va‘ẓına ḥāżır olup fevḳa’l-ḥad ḥaẓ 

eyleyüp aña binā’en [A 132b] mevlānāya meyl-i küllī idüp ri‘āyetler iderler. 

Teẕhībü’ş-şemā’il  nām kitābı ḥażret-i resūlüñ ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem nā-

mına İstanbul ’da te’līf eylerler ve sulṭān-ı kāmrān1 Bāyezīd Ḫān  ile Moton  

fetḥinde bile [T 158b] gāziyān ile ḳal‘aya dāḫil olanlaruñ mevlānā ikincisi 

yāḫūd üçincisidür diyü rivāyet iderler. Andan yine İstanbul ’a gelüp emr-i 

ma‘rūf ve nehy-i münkere meşġūl olup va‘ẓında ve naṣīḥatında kemāl-i 

ḳudret ve nihāyet-i miknetleri olup kimesneden ḫavf u hirāsı olmayup ṣū-

fiyyūndan raḳṣ idenlere māni‘ olup itdürmeyüp andan ehliyle Ḥaleb ’e sefer 

idüp ol tārīḫde Ḫıżır Beg  Ḥaleb’de vālī olup mevlānānuñ ḳudūmından ḥaẓ 

idüp fevḳa’l-ḥad ri‘āyetler idüp ḳırā’at-ı ‘ilm ü ḥikmet idüp ve cemī‘-i levā-

zımına iltizām eyleyüp cümleten ḫarcın ṣafā-yı derūnla ḥelāl māllarından 

irsāl iderler. Yine böyle iken aṣlā bir nesnesin ekl itmezler imiş. Sekiz yıl ol 

vilāyetde nuṣḥ u pend idüp meclisinde eẟnā-yı va‘ẓda melāḥideye ve Ravā-

fıż ’a ḫuṣūṣā ṭā’ife-i Erdebīl ’e erde bili2 gerekdür. Bunlar ḫod cümleten cāhil 

1 sulṭān-ı kāmrān: -T

2 Kelime Erdebīlī şeklinde okunabilir. Ancak bağlama mutabık olarak “erkence bilgi” anlamına gelen 

“erde bili” biçiminde okumak daha anlamlı görünmektedir. Zira bu cümlenin devamında cahillikten 

bahsedilmektedir.
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ü ḍāl u muḍillerdür diyü şetm idüp kimesnenüñ mübāḥaẟeye ve mücādele-

ye ḳudreti olmaz imiş ve itmege daḫı mālik degüller imiş. Sulṭān Selīm Ḫān  

zemānı olup pādşāh-ı ṣāḥib-ḳırān, ḫāḳān-ı devrān ḥażretlerin ṣarāḥaten 

ve işāreten cihād-ı Ḳızılbaş ’a taḥrīż ü terġīb idüp aḥvāl-i ġazāda tedārük-i 

umūr-ı heycāda bir kitāb-ı zībā te’līf idüp sulṭān-ı celīlü’l-ḳadr ve ulu’l-emr 

kitāb-ı merḳūmdan ḥaẓlar idüp Ḳızılbaş -ı bed-ma‘āşa ‘asker-i firāvān ve 

cem‘iyyet-i bī-kerān ile sefer idüp her rūz-ı ṭarīḳde ecnād-ı1 manṣūre ve ‘asā-

kir-i meşkūre mā-beyninde va‘ẓ idüp ġaẓā ẟevābın ve cihād feżā’ilin aḥsen ü 

rūşen beyānla beyān idüp sulṭān-ı kāmrān daḫı şeyḫe iḥsān-ı firāvān idüp 

pes varup vilāyet-i a‘dāya girüp sulṭān-ı Rūm ve şāh-ı ‘Acem bir dil-güşā ve 

ḫurrem ḳażāda muḳābil ü muḳārin olup [A 133a] [T 159a] ḳarışup ḳarı-

şup ceng ü āşūb ve āvā-yı tūfeng ü ṭob āsmāna irişüp ḥażret-i şeyḫ Cenāb-ı 

Ḳādir-i Ḳahhār’dan du‘ā idüp sulṭān-ı Rūm’uñ manṣūr u muẓaffer olmasın 

iltimās ider. Pes Allāh’uñ ‘ināyeti ve şeyḫüñ du‘āsı berekātıyla a‘dāya ġālib 

olup sürḫ serlerüñ başı ḳayısı olup meyādīn-i fenāda börklerin terk idüp 

tācdārlarınuñ tācı başına ṭar olup ikisi bir yerde ḳarār itmeyüp ḳarārı firāra 

mübeddil ḳalurlar. Pes şehriyār-ı ebu’l-fetḥ ve’n-naṣr ‘asākir-i muẓaffer ile 

sālimen ve ġānimen taḫt-ı ‘adālet-me’āba gelüp sa‘ādetle cülūs itdükden 

ṣoñra ḥażret-i şeyḫ iẕn-i sulṭān-ı kāmrān ile ba‘żı bilād seyrin idüp Bosna2 

Serāy ’ına3 gelüp āb u hevāsın begenüp cāmi‘ ü mescid binā idüp Üsküb ’e 

gelüp Üsküb’de daḫı mescid binā itmişler. On yıl miḳdārı Üsküb’de olup 

her gün tefsīr-i Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm idüp ṣadr-ı naṣīḥatde kefereden niçe nüfūsa 

nefes-i mübārekleri te’ẟīr idüp İslām’a gelmişler. Ṭoḳuz yüz otuz üçinde 

Sulṭān Süleymān Ḫān  ile Engürüs ’e sefer idüp vaḳt-i ḳıtālda du‘ā idüp fetḥ 

müyesser olup andan Burusa ’ya gelüp bir miḳdār sākin olup cāmi‘-i kebīr 

bināsına şürū‘ idüp ḳable’t-tamām şehr-i Muḥarremü’l-ḥarām’da ṭoḳuz yüz 

otuz sekizinde fevt olup cāmi‘ ḥareminde defn olınur. Ḥażret-i şeyḫüñ ṣulbī 

evlādı mi’eye irişüp mü’ellefāt u muṣannefātdan fünūn-ı ‘adīdeye kütüb-i 

keẟīresi olup ‘ilm-i kimyāda murāda vāṣıl imişler ve kendüler beyne’n-nās 

maḥbūbu’l-ḳulūb olup ṣaġīr ü kebīr cümleten ḫıdmetine rāġıblar imiş.

Zühd ü taḳvāda bī-naẓīr, me’kel vü melābisde muḥarremātdan ictinābı 

1 ecnād: ecsād T

2 Bosna: -A

3 Serāy’ına: serāya A
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kemālde olup iḫtilāṭ-ı nāsdan iḥtiyāt üzre [T 159b] olup ve cümle-i levā-

zımāta māl-ı ticāretden ġayrı nesne ṣarf olınmaz imiş ve aġleb-i evḳātda 

ve ekẟer-i sa‘ātda va‘ẓ [T 133b] u tefsīr ü ‘ibādātda olup ḥall-i himmetleri 

itmām-ı meṣāliḥ-i fuḳarāya maṣrūf olup bu ḳadar keẟret-i iştiġāl ile yine 

bir ān yād-ı Ḥaḳḳ’dan ġāfil degüller imiş. Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’üñ cümle-i āyā-

tın tefāsīre mürāca‘at itmeksizin vücūh-ı muḫtelife ile tefsīre mālikler imiş. 

‘Ādet-i şerīfeleri bu minvāl üzre imiş ki cum‘ada imām olan ṣalāt-ı cum‘ada 

ḳanġı āyātı tilāvet itse ol āyeti maḥalle münāsib dībāce-i belīġa ile belāġat 

u feṣāḥat üzre tefsīr idüp eyyāmla ol maḥalle müṭāla‘a idenler naḳl itdük-

leri daḳā’iḳ fehminde ‘āciz olurlar imiş ve bi’l-cümle ‘ālim-i ‘ilm-i Rabbānī 

dā‘ī ile’ṣ-ṣalāḥ ve hādī ilā-sebīli’l-felāḥ olup ḥisābın Allāh’dan ġayrı bilmez, 

nefs-i müntefi‘ olup terbiyesiyle mertebe-i ‘ulyāya vāṣıl olmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır  el-
Ma‘rūf bi’l-‘Aṭūfī  {‘Aṭūfī}

Meẕkūr, cümle-i fünūnı ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl ü tekmīl idüp fenn-i 

uṣūle uṣūliyle Ḫˇāce-zāde ’den ve fürū‘ı müteferri‘ātıyla Efḍal-zāde ’den tekmīl 

idüp Sulṭān Bāyezīd Ḫān  Dārü’s-sa‘āde ’de ġılmāna mu‘allim naṣb idüp ba‘de-

hu müslimīne cevāmi‘de va‘ẓ idüp yevmiyye seksen aḳçe ta‘yīn olınur. Āḫir-i 

‘ömrine dek va‘ẓ u naṣīḥata meşġūl olup ṭoḳuz yüz ḳırḳ sekizinde fevt olur.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Nihānī  
{Nihānī}

Meẕkūr, erbāb-ı ma‘ānī ortasında “Nihānī” ile meşhūr olur. ‘Ulūmı, tā-

zeligi eyyāmında ḳırā’at idüp fużalādan çoḳ kimesnenüñ ḫıdmetine irişüp 

ḳābiliyyet ile mevṣūf olmaġın cümlesinüñ ḥużūrında ḳabūl-i tām ile maḳ-

būlleri olur. Ba‘dehu ba‘żı medārise müderris [T 160a] olup giderek İstan-

bul ’da Muṣṭafā Paşa ’ya müderris olup müderris iken Ḥicāz ’a sefer idüp ziyā-

ret-i Ḥaremeyn müyesser olup yine bilād-ı Rūm’a teveccüh eẟnāsında marīż 

olmışlar. iḳātden mervīdür ki marīż olup ṣāḥib-firāş olduḳlarında ġafletle 

güẕerān iden [A 134a] ‘ömr-i girān-māye içün te’esüfler idüp dā’imā aġla-

yup iñleyüp bu ḥāl üzre ṭoḳuz yüz yigirmi altısında fevt olmışlar. Cemī‘-i 

‘ulūm ü fünūnda müşāreketlerinden ġayrı fenn-i ‘Arabiyye’de ve eḥādīẟ ü 

tefāsīrde bī-naẓīr olup envā‘-ı naẓma daḫı ḳādir imişler.
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el-‘Ālimü’l-‘āmilü’l-kāmil eṭ-Ṭabībü’l-ḥāẕıḳ ve’l-Ḥekīmü’l-fā’iḳ el-
Mevlā Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin Kemāl  el-Mülaḳḳab bi-Aḫī Ḫān  
eş-Şehīr bi-Aḫī Çelebi 

Meẕkūr, vālidi Kemālü’d-dīn  belde-i Tebrīz ’den olup andan Ḳasṭamonı  

nām şehre gelüp ümerādan emīr-i kebīr İsmā‘īl Beg  ile münāsebet idüp 

meẕkūr vilāyetin sulṭān-ı Rūm’a teslīm itdükde Mevlānā Kemāl  İstanbul ’a 

gelüp dükkān açup ṭabābete meşġūl olıcaḳ meẕkūr ḥaẕāḳatı ve fenn-i 

ṭıbbda mahāreti şāyi‘ olıcaḳ ḫalā’iḳ merżā umūrında mürāca‘at itmekle 

Mevlānā Kemāl  kemāliyle taḥṣīl-i māl idüp ‘ālī evler iştirā idüp sākin olur. 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān  kirāren ve mirāren Dārü’s-sa‘āde ’ye ṭabābet içün 

da‘vet idüp kişi ḥür iken ‘abd olmaḳ münāsib degüldür diyü icābet itmez. 

Bu ḥāl üzre fevt olur. Oġlı meẕkūr Maḥmūd daḫı ṭabābetde vālidi mā-

nend bī-miẟl ü mānend olup ḥaẕāḳat ile iştihār bulup bīmāristānda re’is-i 

eṭıbbā olur. Andan Dārü’s-sa‘āde ’de maṭbaḫ-ı ‘āmireye emīn naṣb olınur. 

Pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḫıdmetinden ḥaẓẓ-ı küllī itmegin fevḳa’l-ḥad ri‘āyet 

idüp vüzerā bu ḥāle ḥased idüp ‘azlin īcāb idüp ba‘żı nesne tedārük iderler. 

[T 160b] Ba‘de müddetin itdükleri isnāduñ kiẕbi ẓāhir olup yine eski 

manṣıbı ta‘yīn olınur. Pes sulṭān-ı ‘ādil devrinde ṣāḥib-i māl u cāh olup 

Selīm Ḫān  taḫta geçdükde ‘azl idüp yine manṣıbına i‘āde eyleyüp aḥyānen 

muṣāḥabete da‘vet idüp muṣāḥabetden fevḳa’l-ḥad ḥaẓ eyleyüp manṣıb u 

cāhı evvelkiden daḫı ziyāde olup tārīḫüñ ṭoḳuz yüz otuzında ḥac idüp ḥacdan 

dönüp Mıṣr ’a geldükde fevt olup İmām Şāfi‘ī  ḳabri civārında defn iderler. 

Sinni ṭoḳsan altıya irişüp henūz ḳaviyyü’l-mizāc esnānından birine noḳṣān 

[A 134b] gelmemiş idi.

Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati fī-Zemānihi el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu 
ilā-Dereceti’t-taḥḳīḳ eş-Şeyḫ Naṣūḥ eṭ-Ṭūsī 

Meẕkūr, kemāl mertebe zühd ü ṣalāḥ ile ma‘rūf olup selīmü’l-ḳalb, ḥā-

fıẓ-ı Ḳur’ān, zībā-nüvīs, efkār-ı İlāhī’ye mūnis, laṭīf kimesne olup ba‘dehu 

Zeyniyye  ṭarīḳına intisāb idüp Şeyḫ Tācü’d-dīn-i1 Ḳaramanī  ḫıdmetine ye-

tişüp mertebe-i irşāda irüp meşāyiḫden Şeyḫ Ṣafiyyü’d-dīn ’üñ ḳā’im-maḳā-

mı olup irşād üzre ṭoḳuz yüz yigirmi üçinde fevt olur.

1 Şeyḫ Tācü’d-dīn: Tācü’d-dīn’üñ T
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el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ eş-Şehīr bi-Şūrva-zāde 1

Meẕkūr, ‘ārif-i bi’llāh Şeyḫ Fażlu’llāh ’dan tekmīl-i ṭarīḳat idüp nāsdan 

münḳaṭı‘, ‘alāḳa-i dünyeviyyeden mu‘tezil, faḳīr ü ġanī2 ḥużūrında bir olup 

ba‘żı leyālīde yanına ricālden kimesne cem‘ olup gāhī çerāġ sönidürüp ẕik-

ru’llāha meşġūl olup bir miḳdār geçmedin ḥāżırīnüñ üzrerine envār-ı ġaybī 

ṭulū‘ iderdi. Bir vechle ki yüz görinüp müşāhede olınan envāruñ leṭāfet-i 

elvānı ta‘bīre mecāl yoḳ. Bu maḳūle ḥālāt [T 161a] gelen ṭāliblerüñ evvelki 

güninde vāḳi‘ olur imiş. Ḥużūr-ı şerīflerinde niçe müddet olup terbiyeleri-

ne maẓhar olan ṭāliblerüñ ḥālī buña ḳıyās olına. 

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥīm el-
Mü’eyyedī  eş-Şehīr bi-Ḥācī Çelebi 

Meẕkūr, evvelā ṭalebe-i ‘ilmden olup fużalā-yı ‘aṣrdan Ḫˇāce-zāde  ve 

Sinān Paşa ’dan ḳırā’at idüp bunlaruñ tamām-ı maḳbūlı olup ba‘dehu ṣūfiy-

ye ṭarīḳına sülūk idüp meşāyiḫden Şeyḫ Muḥyi’d-dīn el-İskilibī  ḫıdmetine 

yetişüp terbiyeleriyle taṣavvufda şān-i ‘aẓīm taḥṣīl idüp Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn 

es-Sirozī  fevt olduḳda ḳā’im-maḳāmı olup niçe nüfūs terbiyeleriyle 

maḳāmāt-ı a‘lāya vāṣıl olmışlar. Meẕkūr, ‘ilm ü ‘amel riyāsetin cāmi‘, ṭul-

lāba nāfi‘ nām kimesne olup ‘ulūm-ı ẓāhirede neş’e-i ‘uẓmā ve ma‘ārif-i 

ṣūfiyyede āyet-i kübrā olup tārīḫüñ ṭoḳuz yüz ḳırḳ dördinde fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed bin el-Mevlā el-Fāżıl Bahā’ü’d-dīn 

Ḥażret-i şeyḫ, ‘unfuvān-ı3 cüvānīde ‘ilm-i şerīf [A 135a] taḥṣīline şürū‘ 

eyleyüp evvelā vālidinden ḳırā’at idüp ba‘dehu Ḫaṭīb-zāde ’den ve Kestel-

lī ’den ve Mu‘arrif-zāde ’den -bunlar ki her biri vaḥīd-i ‘aṣr ve ferīd-i dehr 

idiler- bunlardan taḥṣīl-i ‘ulūm idüp ba‘dehu ṣūfiyye semtine sālik olup 

meşāyiḫden Şeyḫ Muḥyi’d-dīn el-İskilibī  ḫıdmetine yetişüp terbiyeleriy-

le tekmīl-i ma‘ārif-i ṣūfiyye eyleyüp irşāda mücāz olur. Vaṭanlarında bir 

miḳdār irşāddan ṣoñra İstanbul ’a gelüp irşāda meşġūl olup meẕkūr eḥā-

dīẟ ü tefāsīrde bī-naẓīr, ‘ulūm-ı ‘aḳliyye vü naḳliyyede rütbe-i ḳuṣvāya 

1 M. Hekimoğlu’nun yaptığı Şakâ’ik tahkik ve tercümesinde isim Şurdazâde şeklinde geçmektedir. bkz: 

Taşköprülüzâde, eş-Şakâ’ıku’n-Nu‘mâniyye, s. 678-679.

2 faḳīr ü ġanī: ġanī ü faḳīr T

3 ‘unfuvān: ‘unvān T
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irmiş. ‘İlm ü ‘amel riyāsetin ve dāreyn sa‘ādetin cem‘ eylemiş kimesne olup 

İmām-ı A‘ẓam  ḥażretlerinüñ Fıḳh-ı Ekber ’ine şerḥ yazup cümle-i ma‘ārif-i 

[T 161b] ṣūfiyyeyi anda derc itmişler. Bundan mā-‘adā ta‘dādı müyesser 

degül risālātı olup beyne’l-ahālī kemāl-i ḳabūlle maḳbūldür. Feḳāḥatde 

mahāretleri ḥadd-i ta‘rīf ve derece-i tavṣīfden bīrūn olup ḥattā zübde-

tü’l-ahālī, ḳıdvetü’l-e‘ālī Müftī ‘Alī Çelebi el-Cemālī  -ḳuddise sirruhu- ḥaż-

retleri şeyḫü’l-İslām, müftī’l-enām iken bir müddet ẕī-‘illet olmaġın ifāḳat 

bulınca fetvā emrinde şeyḫ ḥażretin iẕn-i sulṭān-ı ṣāḥib-şevket ile ḳā’im-

maḳām ve nā’ib-i menāb naṣb itmişler. Cāmi‘ü’l-menāḳıbdan menḳūldür 

ki emāniyye ’de müderris iken bir gice menāmum olur. Gördüm ki iklīl-i 

muḫaddere-i ‘ālem, dürretü’t-tāc-ı benī-Ādem, ḥażret-i risālet-penāh ṣalla’l-
lāhu ‘aleyhi ve sellem ve ‘alā-sā’iri’l-enbiyā ve’l-mürselīn1 baña Medīne ’den 

birḳaç mücevher tāc göndermişler. Ol tācı ser-tāc idindüm. Fi’l-ḥāl ḫˇāb-

dan uyandum. Vāḳı‘a leylüñ ẟülüẟ-i āḫirinde vāḳi‘ olup pes bu mübeşşir-i 

beşaret-intimā ve vāḳı‘a-ı rūḥāniyyet-iḥtivānuñ vuḳū‘ından kesb-i füyūżāt-ı 

nā-mütenāhī ḳılup Cenāb-ı Feyyāż’a şükr-gūyān ‘ādet-i müstemirre ve vaẓī-

fe-i müsteḳırra üzre Tefsīr-i Beyżāvī  müṭāla‘asına şürū‘ itdüm. Bir iki sā‘at-

den ṣoñra ki esfār muḳarrer olup mü’eẕẕin “Allāhu ekber” didi. Edā-yı ṣalāt 

ve ḳırā’at-ı evrāddān ṣoñra şeyḫ ḥażretlerinden bir ṣūfī-i ṣāfī-dil selām-ı ṣāf 

ve ẟenā-yı bilā-i‘tisāf īrād idüp ḫaber getirürler ki menām-ı laṭīfü’t-ta‘bīrle-

rinde cenāb-ı beşīrden gönderilen iklīl-i dil-peẕīr [A 135b] āḫiretde mer-

tebe-i ḳuṣvāya ve dünyāda manṣıb-ı a‘lāya dāl olup inşā’a’llāh eglenmeyüp 

İstanbul ḳāżīsı olurlar. Allāhu Tebārek mübārek eylesün diyü buyurmışlar. 

Bu sözi istimā‘ itdükde bildüm. Ol bahā’ü’l-ḥaḳ ve’d-dīn, kāşifü’r-rumūz, 

vāṣıl-ı [T 162a] ‘aynü’l-yaḳīn bu hāle keşfle vāḳıf olmışlardur. Zīrā henūz 

kimseye ta‘bīr ve bir şaḫṣa taḳrīr itmemiş idüm. Pes ḳalḳup ḥużūr-ı şeyḫe 

varup münāsebetle aḥvāl-i vāḳı‘a meẕkūr olduḳda irsāl itdükleri kelām-ı 

meserret-peyāmları feḥvāsınca yine manṣıb-ı ḳażāyla ta‘bīr itdiler. Faḳīr di-

düm ki: “Merḥūm vālidüm vaṣiyyet itmişlerdür ki eger manṣıb-ı ḳażā ve 

eger cihet-i tevliyetdür bu ikisinden birisin ḳabūl itmeyem. Ḫilāf-ı ṭarīḳ-ı 

Ḥaḳḳ olan semte gitmeyem. Eyle olsa ḫilāf-ı vaṣiyyet-i vālidi irtikāb kār-ı 

düşvār degül midür?” Buyurdılar ki: “Ḳabāḥat ṭalebde ve manṣıb diyü dürlü 

1 ve ‘alā-sā’iri’l-enbiyā ve’l-mürselīn: -A



466 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

dürlü ta‘abdadur. Ṭālib olma. Lākin ulu’l-emr ḳıbelinden teklīf olınup vi-

rilürse imtiẟālen bi’l-emr ḳabūl gerekdür.” diyü buyurdılar. Ḳażā ḳabūline 

sebeb bunlar olmışlardur. Ḥażret-i şeyḫde ‘ulüvv-i şān u mekānet fevḳa’l-

ḥad olup ḳıdve-i meşāyiḫ-i zemāne, ‘ārif-i yegāne, cemm-i ġafīr terbiyesiyle 

maḳāmāt-ı ‘āliyeye vāṣıl olup tārīḫüñ ṭoḳuz yüz elli birinde fevt olup vāṣıl-ı 

Ḥaḳḳ olmışlar.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Maḥmūd bin ‘Oẟmān el-
Lāmi‘ī  {Mevlānā Lāmi‘ī Çelebi } (Lāmi‘ī )

Mevlānā Lāmi‘ī  -ki āteş-i ‘ışḳ ve maḥabbetden lem‘a, ufḳ-ı meveddet-

den lāmi‘ bir vücūd-ı enverdür- evā’il-i cüvānīde mebānī-i ‘ulūmı huẕẕāk-ı 

‘aṣrdan taḥṣīl idüp ba‘dehu Eḫaveyn  ve Ḥācī Ḥasan-zāde  ḫıdmetlerine 

müteşebbiẟ olup bunlardan tekmīl-i ‘ilm ü ‘irfān idüp semt-i tedrīs ve ci-

het-i ḳażādan munṣarif olup ṣūfiyye ṭarīḳına meyl idüp meşāyiḫden seyyi-

dü’l-ebrār Seyyid Aḥmed el-Buḫārī  ḫıdmetine ilticā idüp ol ḥażret-i sa‘ā-

det-intimānuñ terbiyeleriyle neşv ü nemā bulup taḥṣīl-i ma‘ārif-i ḳudsiyye 

idüp ḥāṣılı vāṣılīnden olurlar. Meẕkūruñ cümle-i ‘ulūmda müşāreketi ol-

duġından mā-‘adā fünūn-ı şi‘r ü inşāda mahāretleri fevḳa’l-ḥaddür. Sulṭān-ı 

a‘ẓam, ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam Sulṭān Süleymān Ḫān  nāmına [T 162b] Vāmıḳ 
u ‘Aẕrā  naẓm idüp [A 136a] ‘avāṭıf-ı ḫusrevānīden yevmiyye otuzar aḳçe it-

mişler ve şeyḫ-i sāmī Mevlānā Cāmī  ḥażretlerinüñ Nefeḫātü’l-üns  nām kitā-

bın terceme idüp ilḥāḳāt-ı zā’ide ile bī-bedel kitāb itmişlerdür ve Ḥüsn ü Dil  
ve Şeref-i İnsān  nām mü’ellefātları daḫı erbāb-ı ‘irfān mā-beyninde maḳbūl 

ü müstaḥsen olup bunlardan ġayrı daḫı vāḳi‘ olan mü’ellefātı meşhūrdur. 

Ta‘dāda iḥtiyāc yoḳdur. Meẕkūr, nefsinde selīmü’ṭ-ṭab‘, melīḥü’l-beyān, 

faṣīḥü’l-lisān, suḫan-dān kimesne olup ‘ömr-i girān-māyeleri medīne-i Bu-

rusa  ḥamaha’llāhu ‘ani’l-be’sāda eḥibbā ve aṣdiḳā muṣāḥabetiyle güẕerān 

idüp ṭoḳuz yüz otuz birinde fevt olup medīne-i meẕkūrede medfūn imişler. 

Ḳıṭ‘a: Lāmi‘ī ḥażreti ki ṭutmışdı

Lem‘a-i şi‘ri rūy-ı āfāḳı

Sefer itdi beḳā diyārına

Ḳodı ḥasretle bunca müştāḳı
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el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Seydī Ḫalīfe el-Amāsī 

Meẕkūr, belde-i Amāsiyye ’de ‘ārif-i lebīb Şeyḫ Ḥabīb Zāviyesi ’nde rāh-ı 

reşādda umūr-ı irşāda meşġul olup anda fevt olmışlar. Nefsinde taḳī vü 

naḳī, zāhid ü müttaḳī, ḳā’im bi’l-leyl, ṣā’im bi’n-nehār, ṣāḥib-i ‘ırż u vaḳār, 

ebrār-ı kibārdan imişler. Maraż-ı mevtinde ‘ibādet ṭarīḳıyla ziyāret iden 

aṣḥāb-ı ṭarīḳatdan menḳūldür ki ḳable’l-mevt cennetde maḳāmın müşā-

hede idüp vufūr-ı eşvāḳ ile liḳā-yı Allāh’a müştāḳ olup münācāt eylermiş 

ki ḳabż-ı rūḥda te’ḫīr olınmayup varup maḳām-ı dil-peẕīrine vāṣıl ola. Bu 

iştiyāḳ üzre ol müştāḳ-ı cenāb-ı ḥażret fevt olup murādı ḥāṣıl olup maḳṣū-

dına vāṣıl olmış. 

Ḳıṭ‘a: Bu ne ḥālet durur ki bir müştāḳ

Cennet içre göre maḳāmını

Ola Ḥaḳk’uñ yanında ḫāṣu’l-ḫāṣ

Göre bī-şübhe luṭf-ı ‘āmını

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu1 [T 163a] ila’llāh eş-Şeyḫ el-Vāṣılu ilā-
Ẕirveti Deraceti Erbābi’l-‘irfān el-Ḥācc Ramażān 

Müşārün ileyh ḥażret-i şeyḫüñ nisbet-i ṭīniyyeleri Ḳasṭamonı  vilāyetine 

olup nefs-i nefīslerinde ‘ālim ü ‘ābid, ṣāliḥ ü zāhid, müteverri‘ ü müteşerri‘2, 

nāsa nāfi‘, ‘ale’d-devām ḳıllet-i kelām, ‘uzlet-i enām, ṣavm-ı eyyām ‘ādet-i 

mu‘tādesi olup vilāyetinde berekāt-ı İlāhiyye’den bir bereket-i ‘uzmā 

[A 136b] olup nefsi müsteṭāb, du‘āsı müstecāb kimesne imişler. iḳāt-i 

fuḥūlden menḳūldür ki ḥażret-i şeyḫ-i pāk-nihādüñ evlādından ancaḳ bir 

ḳızı olup ṭalebesinden bir kimesneyi dāmād idinüp bir oġlancuḳ vücūda 

gelür. Birḳaç yaşına irüp vālidinüñ göñline girüp tamām ārām-ı dil ol-

duġı zemānda maraż-ı şedīd ile marīż olup şöyle olur ki aḳrabā ḥayātından 

me’yūs olur. Vālidesine ıżṭırāb-ı küllī müstevlī olup pūyān u giryān u nālān 

varup şeyḫ-i ‘ālī-şānuñ ḫāk-i pāyine rū-māl eyleyüp ciger-pāresine ḥayāt u 

ṣıḥḥat müyesser olmaġ-içün du‘ā iltimās idüp fevḳa’l-ḥad ibrām eyler. Şeyḫ 

ḥażretleri ol ża‘īfeye teraḥḥum idüp ḫālıḳu’l-ḥayāt, muḥyi’l-emvāt dergāhı-

na bir ān teveccüh idüp ba‘de sā‘atin başın ḳaldırup oġluñı namāza ṭurmış 

1 “el-‘ārifu bi’llāh el-vāṣılu” T’de mükerrer.

2 müteşerri‘: -T
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gördüm. ‘Alāmet-i ṣıḥḥat ve eẟer-i ifāḳatdür. Var gör diyü buyururlar. Ge-

lüp oġlını cümle-i emrāżdan ṣaġ u ṣālim müşāhede idüp Ḫudā’ya şükrler 

ider. Ba‘żı müderrisīnden menḳūldür ki zemān-ı ‘azlümde ‘īd-i sa‘īd irişüp 

[‘asīr] bir vechle ġalebe imiş idi ki dirhem ü dīnārdan ḥabbeye iḳtidārum 

yoġdı ve şehrüm aġniyāsına külliyyen medyūn olup birisine varup istiḳrāża 

mecālüm daḫı yoġdı. Pes müşevveşü’l-ḥāl, münkesirü’l-bāl n’eyliyecegüm 

bilmeyüp ḥayretde ḳalmış idüm. Bu eẟnāda ḳapu ḳaḳıldı. Çıḳdum, gör-

düm ki ḥażret-i şeyḫden kimesneye varmaḳ mu‘tādları olmamaġın ḳudūm-

ların ta‘accüb itdüm. [T 163b] Mübārek ellerinde bir kāġıd var. Melfūf 

selām virüp ba‘dehu kāġıdı elüme ṣunup buyurdılar ki “Yevm-i ‘īddür, ‘asīr-

dür1. İsti‘māl eyleñ.” Böyle diyüp dönüp gitdiler. Kāġıdı açdum. Gördüm. 

İki sikke filoridür. Birisini deynüme virüp birisini ḫavā’ic-i ‘īde ṣarf itdüm. 

Maraż-ı mevtle marīż olduḳlarında Şūrva-zāde Şeyḫ Muḥyi’d-dīn  ‘iyādet 

içün geldüklerinde buyururlar ki ben yarın vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olurın. Namāzum 

ḳılasız. Didükleri vāḳi‘ olup yarındası fevt olup Şeyḫ Muḥyi’d-dīn namāzın 

ḳılmış. 

Ḳıṭ‘a: Ḥażret-i şeyḫ ya’nī kim Ramażān

Meclisi olmış idi ‘īd-i şerīf

Vardı gitdi civār-ı Sübḥān’a

İtdi çoḳ luṭf aña Rabb-i laṭīf [A 137a]

1 ‘asīrdür: ‘abīrdür -A
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ṬABAḲA-İ ‘ĀŞİRE

SULṬĀN-I A‘ẒAM, ḪĀḲĀN-I MU‘AẒẒAM SÜLEYMĀN 
Ü’Z-ZEMĀN İSKENDERÜ’D-DEVRĀN BĀSİTÜ’L-
EMN VE’L-EMĀN NĀŞİR Ü’L-‘ADL VE’L-İḤSĀN 

VĀŻI‘-I MĪZĀNÜ’L-‘ADĀLET VE’L-İNṢĀF ḲĀMİ‘-İ 
BÜNYĀNÜ’Ẓ-ẒULM VE’L-İ‘TİSĀF MUĠBE� EL-

ḤAḲḲ VE’L-MİLLET VE’D-DĪN ṢĀḤİBÜ’Ş-ŞEVKET 
VE’L-‘İZZET VE’T-TEMKĪN FĀTİḤ-İ ḤIṢN-I ḤAṢĪN-İ 
RODOS ḲĀLİ‘-İ ḲILA‘-I VİLĀYET-İ ENGÜRÜS A‘NĪ 
BİHİ ES-SULṬĀN BİN ES-SULṬĀN BİN ES-SULṬĀN 
BİN ES-SULṬĀN ES-SULṬĀNÜ’L-‘ĀDİLÜ’L-KĀMİL 

SÜLEYMĀN ḪĀN  BİN SELĪM ḪĀN ‘ALEYHİ’R-
RAḤMETU VE’R-RIḌVĀN ḤAŻRETLERİ1

Tārīḫ-i nübüvvetüñ ṭoḳuz yüz yigirmi altısında mesned-i ḫilāfeti ve 

taḫt-ı ḥükūmeti müşerref buyurduḳları tārīḫde vāḳi‘ olan ‘ulemā vü ṣuleḥā 

beyānındadur.

Ve mine’l-‘Ulemāi’l-‘Allāmeti fī-Zemānihi el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-
Fāżılü’l-kāmil Ebu’l-feżā’il ve’l-Kemālāt el-Mevlā Şemsü’d-dīn 
Aḥmed bin Süleymān bin Kemāl  eş-Şehīr bi-Kemālpaşa-zāde  
{Kemālpaşa-zāde Efendi} {Kemālpaşa-zāde}

Monlā ḥażretlerinüñ ceddi devlet-i selāṭīn-i ‘Oẟmāniyān’da vāḳi‘ olan 

ümerā-yı kibārdan olup aña binā’endür ki beyne’l-‘ulemā “Kemālpaşa-zā-

de ” dimekle meşhūr olmışlardur. Evā’il-i ḥālden cāh u celāl semtine git-

meyüp fażl u kemāle rāġıb olup fī’n-nehār ve’l-leyl [T 164a] ‘ilm-i şerīfe 

iştiġālde imişler. Ṭarīḳ-ı ‘ilme sülūkına sebeb kendülerden böyle mervīdür 

ki Sulṭān Bāyezīd Ḫān  ‘asākir-i bī-pāyān ile sefer-i hümāyūna ‘azīmet ve 

rezme ‘azm idüp monlā ḥażretleri daḫı ol sefer-i muẓaffer-ferde bile imişler. 

Ol tārīḫde Ḫalīl Paşa oġlı İbrāhīm Paşa  vezīr-i a‘ẓam olup ṣadr-ı mükerrem 

imişler. İttifāḳ bir gün bir ‘ālī dīvān ider. A‘yān-ı devlet ve erkān-ı ḥażret 

cem‘ olup paşa ḥażretleri mesned-i ṣadāretde ṣadr-nişīn olurlar. Biz daḫı 

1 ṭabaḳa: // ḥażretleri - T
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ba‘żı hem-zebān yārān ile bir gūşede ṭurup dīvān seyrin iderdük. Bu eẟnāda 

ümerā-yı1 ẕī-şān Aḥmed Beg İbn Evrenos  gelüp selāmladı. Pes vezīr ol mīr-i 

mükerrem ḫıdmetlerin birḳaç ḳadem istiḳbāl idüp envā‘-ı dürlü ri‘āyetler 

ile yanlarına alup oturup muṣāḥabetine meşġūl olurlar. Ba‘dehu zu‘amā vü 

ümerāda gelenler cümleten ol muḳaddem gelen [A 137b] mīr-i mükerre-

müñ zīrine cālis olup oturdılar. Bu eẟnāda beyne’n-nās bir deniyyü’l-libās 

‘imāme-i ṣagīre ve ẟiyāb-ı ḥaḳīreyi lābis ehl-i ‘ilm vaż‘ında bir kimesne gelüp 

bilā-tereddüd geçüp ol mīr-i ‘ālī-şānuñ bālāsında ḳu‘ūd eyledi. Vezīr bu ge-

len şaḫṣa ol muḳaddem gelen begden ziyāde iltifāt idüp ri‘āyetler eyledi. Pes 

ben bu ḥāle müteḥayyir olup yārāna didüm ki: “Niçün bu maḳūle vezīr-i 

ṣadāret-menziletüñ dīvānında ri‘āyet-i bālā vü zīr olınmaya, ol gelen şaḫṣ-ı 

ḥaḳīr bu maḳūle mīr-i ḫaṭīrün üzerine geçmek terk-i edeb ü taḥḳīre sebeb 

degül midür?” Didiler ki: “Bu ẕiyy-i faḳrda gelen şaḫṣ mevālīden Monlā 

Luṭfī ’dür. El’ān Filibe müderrisidür. Fī-zemāninā ‘ulemāya ta‘ẓīm ve fużalā-

ya tekrīm vācibdür ve olıgelmişdür. Eger Monlā Luṭfī 2 kendü iḫtiyārıyla ol 

begüñ altına otursa rāżī olmazdı. Tertīb-i dīvān-ı ekābire muḫālifdür. Şimdi 

‘ādet bu minvāl üzredür.” didüklerinde kendü kendüm ile fikre vardum. 

İmāret ṭarīḳına sālik olursam ol mertebeye [T 164b] mālik olmaḳ yok! Lā-

kin ṭaḥṣīl-i ‘ilm ü fażl eyleyüp ol ehl-i ‘ilm derecesine irmek cā’iz. Ol niyyet 

üzre ẟābit-ḳadem olup seferden ‘avdet itdükde Monlā Luṭfī  Edrine ’de ḳırḳ 

aḳçe ile Dārü’l-ḥadīẟ  müderrisi idi. Anlara teşebbüẟ idüp Ḥāşiye-i Meṭā-
li‘ ’i kemāl-i īḳān u iẕ‘ān üzre mine’l-evvel ile’l-āḫir ḳırā‘at itdüm. Bādehu 

mevālīden Ḫaṭīb-zāde ’den ve Monlā Ḳasṭallānī ’den ve Mu‘arrif-zāde ’den 

taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān idüp beyne’l-aḳrān müşārün ileyh bi’l-benān olup cüz’ī 

müddetde taḥṣīl-i küllī iderler. Andan Edrine ’de ‘Alī Beg Medresesi ’ne mü-

derris olup ve Üsküb Medresesi ’ne müderris olup andan Edrine ’de Ḥalebiy-

ye Medresesi ’ne andan Çifte ’ye andan emāniyye ’ye gelüp andan Edrine ’de 

Bāyezīd Ḫān ’a müderris olup andan Edrine ’ye ḳāżī olur. Andan Anaṭolı  

vilāyetine ḳāżi’l-‘asker olup andan ma‘zūl olup yüz aḳçe ile Edrine ’de Dā-

rü’l-ḥadīẟ ’i virürler. Andan yine Edrine ’de Sulṭān Bāyezīd Ḫān ’a müderris 

olup andan müftī olurlar. Müddet-i medīd müftī-i zemān ve müşkil-güşā-

yı devrān olup müftī iken ṭoḳuz yüz ḳırḳında dārü’l-ġurūrdan dārü’s-sürūra 

1 ümerā: ümerādan T

2 Monlā Luṭfī: mezkūr monlā A
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intiḳāl [A 138a] iderler. Meẕkūr, cümle-i evḳātın ve gösgötüri sā‘atin ‘ilm ü 

‘ibādāta ṣārif ü vāḳıf, cümle-i ma‘ārif kimesne olup dā’imā te’līf ü taṣnīf üzre 

ḫāṭır-ı şerīflerine lā’iḥ olan efkār-ı laṭīfeyi vāżıḥ ibārātla ve irādet-i nefīseyi 

rūşen ü selīs ta‘birātla taḥrīr eyleyüp müşkilātdan ḥalli lāzım ve mu‘ḍilātdan 

beyānı mühim olan mevāddan mādde-i keẟīreye risālāt-ı müstaḳille taḥrīr 

idüp yüz otuz beyāża çıḳmış müdevven risāle rivāyet iderler. El’ān maḳbūl 

ü mütedāvildür ve Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’e kemāl-i belāġat u feṣāḥat üzre tefsīr 

taḥrīr eyleyüp aṣḥāb-ı [T 165a] tefāsīrden kimesnenüñ ḫāṭırına ṭoḳınmaup 

ve yöresine uġramaduġı ḳavā‘id ü daḳā’iḳ-ı enīḳadan fevā’id cem‘ idüp bir 

mertebe diḳḳat itmişlerdür ki bu maḳūle tefsīr ne taḥrīr olınmışdur ve ne 

olıcaḳdur. Ḫāṣṣa-i ḳarīḥalarından nāşī ve cevdet-i ṭabī‘atlarından mütelāşī 

biñ yıl ki biñden ziyāde taṣarrufāt-ı ḫāṣṣa ve ma‘nā-yı maḫṣūṣa vü muḫtaṣṣa 

olup mu‘lim-i cihet-i iḫtiṣāṣı ḥarf-i “ṣad” ile kenārda īmā itmişler ve Keşşāf ’a 

laṭīf ḥāşiye yazup ve Hidāye ’nüñ ba‘żı mevāżi‘ın ḫūb u laṭīf şerḥ eyleyüp 

şurrāh-ı Hidāye ’ye -ki her birisi ‘aṣrınuñ ferīdi idiler- nefsinde her birine 

ġayr-i mücāb īrādāt-ı ġarībe īrād itmişlerdür ki ulu’l-ārā idrākinde ‘āciz ü 

ḳāṣırlardur. Fenn-i fıḳha metn ü şerḥ yazup Iṣlāḥ u Īżāḥ  ile nāmīde ḳılup 

ve uṣūle müte‘alliḳ metn ü şerḥ yazup Taġyīr ü Tenḳīḥ  ad virmişlerdür ve 

kelāma müte‘aliḳ metn ü şerḥ yazup Tecvīd ü Tecrīd  ile tesmiye ḳılmışlar-

dur. Ma‘ānīye ve bedī‘ ü beyāna keẕālik bedī‘ü’l-üslūb ve merġūbu’ṭ-ṭarz 

mü’ellefleri vardur. Keẕālik ferā’iże müte‘alliḳ metn ü şerḥ yazmışlardur. 

Fenn-i meẕkūrede ṣāḥib-mahāret ve ẕī-ḳudret olanlaruñ cümlesinden 

sebḳat itmişler. Ḫāṣṣa1 Seyyid Şerīf  ’üñ fenn-i ferā’iżde rācil olduġın bil-

dürmişdür ve Seyyid Şerīf ’üñ Şerḥ-i Miftāḥ ’ına ḥāşiye taḥrīr idüp keẕālik 

Telvīḥ ’e daḫı ḥāşiye-i merġūbe [A 138b] taḥrīr itmişlerdür ve Ḫˇāce-zāde  

Tehāfüt ’ün daḫı şerḥ idüp eẕkiyā fehminde ‘āciz daḳā’iḳ ü ḥaḳā’iḳ īrād it-

mişlerdür ve bi’l-cümle monlā ḥażretlerinüñ cümle-i ‘ulūm u fünūnda ve 

gösgötüri şürūḥ u mütūnda yed-i ṭūlāsı olup ‘ālim ü fāżıl olup hīçbir fende 

rācil olmayup memālik-i ma‘rifet ve eḳālīm-i fażīletde cümletü’l-mülk olup 

bunlara virilen külliyyen efāżıl-ı Rūm’dan kimesneye müyesser olmamış-

dur. Fünūn-ı cüz’iyyeden [T 165b] şi‘r ü inşāda ve naẓm u neẟr ü mu‘am-

māda bī-naẓīr, ḫāric ‘ani’t-ta‘bīr olup lisān-ı Fürs’de laṭīf luġat te’līf idüp ve 

1 ḫaṣṣa: - T
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Gülistān ’a naẓīre Nigāristān  taḥrīr eyleyüp ve zebān-ı Fürs’e müte‘alliḳ ba‘żı 

elfāẓ taṣḥīḥ eyleyüp müstaḳil kitāb eyleyüp Ḥaḳā’iḳu’d-daḳā’iḳ  ile nāmīde 

ḳılmışlardur ve Tevārīḫ-i Āl-i ‘Oẟmān ’ı üslūb-ı merġūb üzre inşā eyleyüp 

belāġat u feṣāḥata müte‘alliḳ nefā’is īrād itmişlerdür ve zebān-ı Türkī’de 

bī-bedel eş‘ārı olup meẟnevī ṭarzında Yūsuf u Züleyḫā  naẓm itmişlerdür. Bu 

meẕkūr olan kütüb ü risālāt beyāża çıḳup beyne’l-ahālī meşhūr olandur. 

Müsvedde ḳalan daḫı ziyādedür diyü rivāyet iderler. El-ḥaḳ ve inṣāf bu-

dur ki ḥadā’iḳ-ı ‘ulūmı ba‘de’l-indirās iḥyā idüp beyne’n-nās eslāfuñ ẕikrin 

unutdurdı ve bi’l-cümle vāḥid ke’l-elf, aṣrında müfredāt-ı dünyādan olup 

nefsinde evṣāf-ı cemīle ile mevṣūf ve leṭāfet-i şānla ma‘rūf, kerīmü’ş-şān, 

melīḥü’l-beyān, meşāyiḫ-i ‘iẓāma maḥabbetleri ḥadden bīrūn olup meşā-

yiḫden cemm-i ġafīr ile muṣāḥabet idüp keẕālik ma‘ārif-i ṣūfiyyeden ḥaẓẓ-ı 

‘aẓīm kesb eyleyüp ḥāṣılı ‘aṣrında cümleden müteferrid olmaḳ degül belki 

niçe a‘ṣār u dühūr, mürūr u ‘ubūr eylemek gerekdür. Böyle bir nāsa nāfi‘ 

ẕāt, kerīmü’ş-şān, ma‘ārifi cāmi‘, āsmān-ı fażl u ‘irfāndan ṭāli‘ ü lāmi‘ ola. 

Ḳıṭ‘a:1 Rūy-ı dehre bir daḫı böyle hüner-ver gelmeye

Pādşāhumuz gibi olmaya sulṭān-ı ‘aẓīm

Niçe kim bunuñ ma‘ārifde naẓīri yoḳ durur

Salṭanatda gelmeye bu resme bir şāh-ı kerīm

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır  
-Ḳuddise Sirruhu- {Ḫˇāce Efendi }

Meẕkūr, Ḳasṭamonı  vilāyetinden [A 139a] ẓuhūr idüp mevālīden Mev-

lānā Aḫī Yūsuf  [T 166a] ḫıdmetlerine ve andan Muṣliḥü’d-dīn el-Bekrī  

ḫıdmetine yetişüp taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘rifet eyleyüp pes baḫt yāver ve sa‘ādet 

rāhber olup pādşāh-ı baḥr u berr, şehriyār-ı dād-güster Sulṭān Süleymān 

Ḫān  ‘aleyhi’r-raḥmetu ve’l-ġufrān ḥażretlerine mu‘allim olur. Pādşāh-ı ‘ālem-

penāh ḥażretleri ta‘līminden ḥaẓ itmekle dergāh-ı sulṭān-ı ṣāḥib-iḥtişāma 

taḳarrüb-i tām kesb eyleyüp manẓūr-ı naẓar-ı sulṭān-ı kāmrān olmaġla ṭā-

lib-i manṣıb u cāh u celāl olan erbāb-ı ‘iz ü iḳbāl ḫāk-i rāhın kuḥl-i cilā ve 

ayaġı topraġın İsfahānī tūtiyā mülāḥaẓa idüp ḫıdmetine bir vechle rāġıb-

lar ve ziyāretine bir mertebe ṭālibler idi ki ḳapusına ekābir izdiḥāmından 

1 Ḳıṭ‘a: Naẓm -T
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varılmaz ve āstānesine a‘yān ġalebesinden girilmezdi. Bu ḳadar sa‘ādetde ve 

devletde iken yine muṣāḥabeti dā’imā żu‘afā vü mesākīn ile olup ednā işā-

retiyle niçe nā-murādlar murādına vāṣıl olup yıllarla ve aylarla eli irmedügi 

ārzūsı ḥāṣıl olur idi. Bu ḥāl üzre ṭoḳuz yüz ellisinde fevt olup Ebī Eyyūb-i 

Enṣārī ’de defn olındı. 

Ḳıṭ‘a:1  Bu ne devlet durur ki bir nāçīz

Ola manẓūr-ı şehriyār-ı cihān

İrişe cümle-i murādāta

Geçine sāyesinde niçe zemān

İşidürüz ki ḳara ṭopraġı

Zer idermiş naẓarları her ān

Ḫākiyā sen de ḳara ṭopraḳsın

Naẓar itse n’ola şeh-i devrān

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżıl el-Mevlā ‘Abdu’l-ḳādir  eş-Şehīr bi-Ḳādirī 
Çelebi  {Ḳādirī Çelebi el-Merḥūm}

Meẕkūr, mevālīden Seydī el-Ḥamīdī ’den ḳırā’at idüp ba‘dehu Mevlānā 

Rüknü’d-dīn ’den ḳırā’at idüp ṣoñra mu‘īdi olup ṣoñra İstanbul ’da Ḥācī Ḥa-

san Medresesi ’ne müderris olup andan Dāvūd Paşa ’ya müderris olmışlar. 

Andan Burusa ’da Sulṭāniyye ’ye gelüp andan emāniyye ’ye gelmişler. An-

dan [T 166b] Burusa ’ya andan İstanbul ’a ḳāżī olmışlar. Müddet-i medīd 

manṣıb-ı meẕkūrede dā’im olup andan ma‘zūl olup yüz elli aḳçe vaẓīfe 

ta‘yīn olınup andan müftī olmışlar. Mizāclarında iḫtilāl olmaġın fetvādan 

ferāġat idüp teḳā‘üd iḫtiyār idüp iki yüz aḳçe itmişler. Medīne-i Burusa ’da 

[A 139b] temekkün idüp mescid ü medrese binā idüp ṭoḳuz yüz elli beşin-

de fevt olmışlar. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, laṭīfü’ṭ-ṭab‘, kerīmü’ş-şān, sebük-rūḥ, 

in‘ām u iḥsān sever, luṭf u kerem ṣāḥibi kimesne imişler. Ba‘żı maḥalle risā-

leleri olup iḫtilāl-ı ṭab‘dan beyāża iḫrāc müyesser olmamış ve şi‘r ü inşāda, 

luġaz u mu‘ammāda ve bi’l-cümle fünūn-ı cüz’iyyede küllī ḳudretleri olup 

nāzik ve bī-bedel ve muṣanna‘ u muḫayyel kelimāt bunlardan çoḳ ṣādır 

olup lākin eş‘ār ile iştihār murād-ı şerīflerin olmamaġın tedvīn-i dīvāna 

1 Ḳıṭ‘a: Naẓm T
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müteṣaddī olmamışlar. Nefs-i nefīslerinde mi‘yār-ı pāk ve ‘aḳl-ı derrāk ile 

inṣāf-ı kemālde olup fünūn-ı eḥādīẟ ü tefāsīrde ve üslūb-ı taḥrīrde bī-naẓīr 

‘ālim-i niḥrīr olmaġın fāżıl-ı ‘allāme Kemālpaşa-zāde  tefsīrlerinüñ itmāmın 

bunlara vaṣiyyet itmişlerdi. Mizāc-ı laṭīfü’l-minhācları ża‘f üzre olmaġın 

‘avādī-i dehrden şürū‘ idüp itmāma taṣaddī müyesser olmamış. Müşārün 

ileyhe fāżıl-ı ‘allāme Kemālpaşa-zāde  bunlaruñ kemāl-i fażīletine ve mev-

leviyyetine mecālis-i ‘āliyede kerrāt u merrāt bi’d-defā‘at şehādet itmişler. 

Ḳıṭ‘a: Şehriyār-ı cihān zemānında

Ḳadre irmişdi Ḳādirī Çelebi

Va‘żı mīrāna ‘ālī-meşreb idi

Ehl-i naẓmuñ ṭarīḳi böyle gibi

Ve minhum1 el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Sa‘du’llāh Çelebi  {Sa‘dī Çelebi }

Meẕkūruñ nisbet-i türābiyyesi Ḳasṭamonı  vilāyetine olup vālidiyle İstan-

bul ’a gelüp ‘ilm ü ma‘rifet [T 167a] ṭalebinde neşv ü nemā bulup bir miḳ-

dār ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu mevālīden Meḥemmed es-Sam-

sūnī  ḫıdmetine teşebbüẟ idüp andan ba‘żı medārise müderris olup ba‘dehu 

Burusa ’da Sulṭāniyye  müderrisi olup andan emāniyye’ye gelüp ba‘dehu İs-

tanbul  ḳāżīsı olup yine ma‘zūl olup emāniyye ’den birine müderris olurlar. 

Ba‘dehu Kemālpaşa-zāde ’den ṣoñra müftī’l-İslām şeyḫü’l-enām olup müd-

det-i medīd ḥāṣılı beş yıl müftī olup ṭoḳuz yüz ḳırḳ beşinde fevt olurlar. 

Meẕkūr, aḳrānı içinde mümtāz, fużalā mā-beyninde ser-efrāz, cihet-i ted-

rīs ü ḳażāda ve umūr-ı ḥükm ü imżāda kemāl-i ‘adālet ve nihāyet-i istiḳā-

met [A 140a] ile mevṣūf, fetvāda ḫod faṣlu’l-ḫiṭāb, maḳbūlü’l-cevāb, re’y-i 

ṣavāb, ṭāhirü’l-ḳalb ve’l-lisān, cāmi‘ü’l-‘ilm ve’l-‘irfān olup ġanī vü faḳīr, 

ṣaġīr ü kebīr naẓarında bir olup kimesneyi yād itmelü olsa bi’l-ḫayr yād ey-

leyüp cemī‘-i ‘ömrin ‘ilme ve ‘ibādete ṣarf idüp inşā’a’llāhu’r-Raḥmān bir ān 

‘ömr-i girān-māyeden tażyī‘-i evḳāt vāḳi‘ olmamışdur diyü rivāyet iderler. 

Kütüb-i keẟīreye mālik olmaġla ‘ulūm-ı ‘acībe ve fünūn-ı ġarībe müṭāla‘asın 

idüp tevārīḫden ve menāḳıb-ı selefden lā-yu‘ad ve lā-yuḥṣā vāḳı‘āt ḥıfẓ idüp 

münāsebetle selefde vāḳi‘ olan ḳıṣaṣdan ba‘żı nesne teẕekkür olınsa nefā’is 

1 Ve minhum: -A
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naḳl iderler imiş. Ḥāl-i iştiġāllerinde maṭlab-ı müteferriḳaya ve mevādd-ı 

şettāya risālāt taḥrīr idüp Ḳāżī Beyżāvī Tefsīri ’ne laṭīf ḥāşiye taḥrīr eyleyüp 

el’ān beyne erbābi’l-‘irfān maḳbūl u mütedāvildür. Hidāye’ye daḫı yazup 

laṭīf taṣarrufları vardur. 

Ḳıṭ‘a: Sa‘d adın idi bilā-şübhe

A‘nī merḥūm ḥażret-i Sa‘dī

Cānib-i Ḥaḳ’dan umarın ki ola

Rūḥ-ı pākine raḥmet-i ebedī [T 167b]

Ve minhum1 el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-
dīn Meḥemmed  eş-Şehīr bi-Çivi-zāde  {Çivi-zāde}

Fāżıl-ı meẕkūr “Çivi-zāde ” ile meşhūrdur. Ḥuẕẕāḳ-ı ‘aṣr ve ahālī-i deh-

rden taḥṣīl-i ‘ulūm u fünūn idüp mevālīden Tāc-zāde  ḫıdmetin terkden 

ṣoñra Bālī el-Esved ’den fevḳa’l-ḥad taḥṣīl eyleyüp i‘ādelerinden Edrine ’de 

Beglerbegi ’ne müderris olurlar. Ba‘dehu Burusa ’da Veliyyü’d-dīn-zāde Med-

resesi ’ne müderris olup andan Ferhādiyye ’ye andan Çorlı ’ya evvel-i mü-

derris bunlar olmışlardur. Andan ba‘żı medārisden ṣoñra emāniyye ’ye ge-

lürler. Andan vālī-i Mıṣr  olup andan Anaṭolı ’ya ḳāżi’l-‘asker olup andan 

müftī-i devrān olurlar. Fetvādan ma‘zūl olup iki yüz aḳçe iderler. Andan 

yine Rūmili ’ne ḳāżi’l-‘asker olup ḳāżī iken ba‘de ṣalāti’l-‘işā marīż olup bir 

iki sā‘at geçmedin fevt olmışlar. Fevtleri ṭoḳuz yüz elli dördinde vāḳi‘ ol-

mış. Müşārün ileyh nefs-i nefīslerinde marżıyyü’s-sīre, maḥmūdü’ṭ-ṭarīḳa, 

alçaḳ göñüllü, [A 140b] güler yüzlü, ehl-i vaḳār fi’l-leyl ve’n-nehār evrād u 

eẕkārda olup ‘ilm ü ‘ibādātdan ḫālī olmayup bir ān tażyī‘-i vaḳte rāżī degül-

ller imiş. Cemī‘-i ‘ulūmda müşākeret-i külliyyelerinden mā-‘adā mesā’il-i 

fıḳhiyyede ve eḥādīẟ ü tefāsīrde fevḳa’t-ta‘bīr bī-naẓīr olup uṣūl ü fürū‘da 

bī-mānend imişler. İcrā-yı şerāyi‘-i Resūl’de ḫod hemānā seyf-i meslūl olup 

ṣāḥib-i aḍl ü inṣāf, umūr-i şerī‘atde mū-şikāf ḥāṣılı bir ḳılı ḳırḳ yaranlardan 

imişler. Bu deñlü ‘ilm ü fażl ile müştehir lākin meşāyiḫe münkir olmaġın 

selef ḥaḳḳında iṭāle-i lisān idüp faḫrü’l-‘ārifīn eş-Şeyḫ Muḥyi’d-dīn el-‘Arabī  

-ki “Ġavẟ-ı A‘ẓam ” ile mülaḳḳabdur- bu maḳūle maḳbūl-ı İlāh kimesnelere 

küfr isnād [T 168a] idüp ḥattā mü’ellefleri icmā‘a muḫālifdür diyü ihrāḳ 

1 Ve minhum: -A
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bi’n-nār eyleyüp ḥāṣılı ṭā’ife-i meẕkūreye eşedd-i inkāra ve ıṣrārda olup 

bundan mā-‘adā derāhim ü denānīrüñ vaḳfı ṣaḥīḥ degüldür diyü ḥükm 

idüp bunca müddetden berü cārī olıgelen diyār-ı İslām’da vāḳi‘ evḳāfuñ ve 

min-ba‘d olacaġuñ külliyyen ibṭāl u inhidāmına ḳaṣd idüp bu minvāl üzre 

daḫı murādı var idi. Lākin emr ber-‘aks olup ḫilāfı yüz gösterdi. 

Ḳıṭ‘a:1 Ḳıdve-i fāżılān Çivi-zāde 

‘Āleme fażlla olup meşhūr

Sözi Ḥaḳḳ idi Ḥaḳ’a mā’il idi

Yirin uçmaġ ide Rabb-i Ġafūr

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed bin Ḳuṭbü’d-dīn Meḥemmed 

Meẕkūr, evvelā Şeyḫ Muẓafferü’d-dīn ’den ḳırā’at idüp ba‘dehu Sey-

dī el-Ḳocevī ’den andan Seydī ‘Alī-zāde ’den ḳırā’at eyleyüp andan Mü’ey-

yed-zāde  ḫıdmetine yetişüp taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp ba‘żı medārise müderris 

olduḳdan ṣoñra Burusa ’da Bāyezīd Ḫān ’a müderris olup andan İzniḳ Med-

resesi ’ne varup andan Edrine ’de Dārü’l-ḥadīẟ ’e ve Burusa ’da Murād Ḫān ’a 

müderris olup andan Ḥaleb  ḳāżīsı olup andan Edrine ’ye ve İstanbul ’a ḳāżī 

olup ba‘dehu Anaṭolı ’ya ḳāżi’l-‘asker olurlar. Müddet-i medīd ve zemān-ı 

ba‘īd muṭaṣarrıf-ı ṣadr-ı ḳażā olduḳdan ṣoñra [A 141a] ma‘zūl olup yüz elli 

aḳçe emāniyye ’den birine müderris olurlar. Çoḳ geçmeyüp terk-i tedrīs 

idüp ḥacc-i şerīfe müteveccih olup gelüp teḳā‘üd iḫtiyār eyleyüp şehriyār-ı 

ẕevi’l-iḳtidār emriyle ḫızāne-i ḫudāvendgārīden yüz elli aḳçe ta‘yīn olınur. 

Bu ḥāl üzre ṭoḳuz yüz elli yedisinde fevt olurlar. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl ve 

meşāyiḫe mā’il, belki ṭarīḳlarına sālik, ma‘ārif-i vicdāniyyeye mālik, dünyā-

dan mu‘tezil, tekmīl-i nefse müştaġil, [T 168b] derūnında Ḥaḳḳ ve Celle 

ve ‘Alā ile mu‘āmelesi olup dā’imā yād-ı Ḥaḳ’dan ġāfil degüller imiş. Cüm-

le-i efrādı bi’l-ḫayr yād idüp öz ‘āleminde ve kendü kār u deminde olup 

kimesnenüñ nīk ü bedine ve ḳabūl ü reddine mu‘teriż degüller imiş. 

Ḳıṭ‘a: Ne sa‘ādetlüdür şu kimesne kim

Ki ola Ḥaḳ’la mu‘āmelesi

1 Ḳıṭ‘a: Naẓm T
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Çıḳa ṭur maḥabbete dā’im

Olmaya ġayrla mükālemesi

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥāfıẓü’d-dīn 
Meḥemmed bin Aḥmed bin ‘Ādil Paşa  eş-Şehīr bi’l-Mevlā Ḥāfıẓ 

Mevlānā-yı meẕkūr ḥudūd-ı vilāyet-i ‘Acem’de Berda‘  vilāyetinden 

olup ‘unfuvān-ı cüvānīde belde-i Tebrīz ’de mevālīden Mevlānā Mürīd ’den 

taḥṣīl-i ‘ilm idüp cümle-i aḳrān içinde müşārün ileyh bi’l-benān olur. 

Bilād-ı ‘Acem’e İsmā‘īl bin Erdebīl  fitnesi ẓāhir olduḳda bilād-ı Rūm’a in-

tiḳāl idüp fużalādan Mü’eyyed-zāde  ḫıdmetine vāṣıl olup ba‘żı mebāḥiẟde 

mübāḥaẟe idüp pes Mü’eyyed-zāde  meẕkūruñ kemāl-ı1 fażlına vāḳıf olıcaḳ 

pādşāh-ı zemān Bāyezīd Ḫān ’a ‘arż idüp terbiye eyleyüp pādşāh medrese 

buyurup Anḳara Medresesi ’n virürler. Bir niçe zemān anda şuġl-i bī-kerān 

idüp mevlānānuñ bī-bedel kitābını ve kitābetde fevḳa’l-ḥad sür‘ati olup 

bir ayda ḥüsn-i ḫaṭla Ṣadrü’ş-şerī‘a  yazup tamām itmiş. Andan Merzifon 

Medresesi ’ne müderris olup medrese-i mesfūrede Şerḥ-i Miftāḥ ’a meşġūl 

olup ba‘żı mevāżi‘ına ḥāşiye yazup Miftāḥ-ı ‘Ulūm ’dan ḳısm-ı sülüẟi on beş 

günde laṭīf ḫatla yazup tamām idüp ve yazduġı ḥāşiyeyi intiḫāb idüp laṭīf 

[A 141b] kitāb idüp meẕkūr ḥāşiyeyi beş ayda hem te’līf idüp ve hem ḥüsn-i 

ḫatla beyāż idüp İstanbul ’a gelüp ḥāşiyeyi ḳāżi’l-‘asker Mü’eyyed-zāde ’ye 

‘arż ider. Müṭāla‘a idüp kemāl-i ḳabūlle maḳbūli olup istiḥsān-ı firāvān-

dan ṣoñra cenāb-ı sulṭāna ‘arż idüp ‘Alī Paşa Medresesi ’n alıvirüp medrese-i 

meẕkūrede Şerḥ-i Mevāḳıf  diyüp ba‘żı maḥalline ḥavāşī [T 169a] taḥrīr 

eyleyüp andan İzniḳ ’e andan emāniyye ’ye gelüp emāniyye’de Tecrīd ’e 

şerḥ yazup Muḥākemāt-ı Tecrīdiyye  diyü nāmīde ḳılur. Ba‘dehu Ayaṣofya ’ya 

müderris olur. Medīnetü’l-‘ilm  nām kitābı andan te’līf idüp meẕkūr kitābı 

sekiz ḳısm eyleyüp her birinde mü’ellifīnden ‘aẓīmü’ş-şān ve ṣāḥibü’l-‘un-

vān, mālik-i muṣannefāt-ı muṣannifīne i‘tirāżāt-ı ḳaviyye taḥrīr idüp maḳ-

būl kitāb iderler. Ba‘dehu terk-i tedrīs iderler. Ḫızāne-i ‘āmireden yetmiş 

aḳçe ta‘yīn olınur. Meẕkūruñ fünūn-ı ‘adīdeye müte‘alliḳ bī-ḥadü lā-yu‘ad 

risālātı olup kimisi meşhūrdur ve kimi ġayr-i meẕkūrdur. Mādām ki ḳayd-ı 

1 kemāl: -T



478 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

ḥayātda idiler, dīdeleri müṭāla‘adan ve lisānları müẕākereden ḫālī olmayup 

muḥaḳḳiḳ ü müdeḳḳiḳ kimesne olup leṭāfet-i şānları ve cevdet-i ṭabī‘at-ı 

nükte-dānları ve mesā’il-i ġāmıżada iẕ‘ānları ḳābil-i taḥrīr ü beyān degül 

imiş. Ṭoḳuz yüz elli yedisinde raḥmetu’llāha vāṣıl olmışlar. 

Ḳıṭ‘a: Ne sa‘ādetlüdür şu kimesne kim

Evveli āḫiri ola ma‘mūr

‘Ömrini ṣarf ide ‘ibādāta

Ola beyne’l-‘ibād ‘abd-ı şekūr

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şeyḫ Muḥammed et-
Tūnusī 

Mevlānā-yı meẕkūr ‘ilm ü fażlla meşhūr olup keyfiyyet-i ḥāli ve kem-

miyyet-i aḥvāli sulṭān-ı a‘ẓam Süleymān Ḫān  ‘aleyhi’r-raḥmetu ve’l-ġufrān 

ḥażretlerinüñ ma‘lūmı olduḳda ‘avāṭıf-ı celiyye-i ḫusrevānīden yevmiyye 

ḳırḳ aḳçe ta‘yīn olınur. Bir müddet vezīr Maḥmūd Paşa ‘İmāreti ’nde sākin 

olup ṭalebeye ders dirler imiş. Mevlānā, ḳırā’at-ı Ḳur’ān’da āyet-i ‘uẓmā 

olup Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i ḳırā’at-ı ‘aşer üzre [A 142a] oḳurlar imiş. ‘Ulūm-

dan naḥv cümleten maḥfūẓı olup Sa‘dü’d-dīn et-Teftāzānī ’nüñ Şerḥ-i 
Muṭavvel ’i Seyyid Şerīf Ḥāşiyesi ’yle mine’l-evvel ile’l-āḫir taḥḳīḳāt-ı zā’id 

ile ḫāṭır-nişānları imiş ve İsfahānī ’nüñ Şerḥ-i Ṭevāli‘ ’i ve Ḳuṭbü’d-dīn-i 

Rāzī ’nüñ Şerḥ-i Meṭāli‘ ’i cümleten ḥıfẓında olup ḳavā‘id-i ‘ilm-i manṭıḳ 

gösgötüri yād-dāştı [T 169b] ve ḳavā‘id-i fenn-i uṣūli uṣūl ü fürū‘ıyla 

külliyyen levḥ-i ḫāṭıra naḳş itmişler imiş ve bi’l-cümle müşārün ileyh 

cibāl-i ‘ulūmdan bir cebel-i vücūḥla ekmel ü mükemmel, fünūn-ı ma‘ā-

rifde bī-bedel yine bu derece ma‘rifet ü fażlla ḥużū‘ u ḫuşū‘ bir mertebe 

imiş ki ta‘bīre gelmez. Kütüb cinsinden aṣlā yanlarında bir barmaḳ va-

raḳ olmayup bi-elfāẓihā ve bi-feḥvāhā cümleten ṣaḥīfe-i ṭab‘-ı şerīflerin-

de mektūb imiş. Kendüler bilād-ı mu‘tedilü’l-hevādan olmaġla arāżī-i 

Rūm’da şiddet-i şitāya ve sūret-i sermāya taḥammül idemeyüp pādşāh-ı 

‘ālem-penāhdan icāzet alup Ḳāhiriyye ’ye intiḳāl idüp anda temekkün 

idüp fevt olur.
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Ve minhum1 el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-
fettāḥ İbn Aḥmed bin ‘Ādil Paşa 

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ fażlla şāyi‘ mevālīden Mü’eyyed-zāde  ve Muḥ-

yi’d-dīn el-İskilibī ’den taḥṣīl-i ‘ulūm u fünūn idüp ba‘dehu ba‘żı medārise 

müderris olup İstanbul ’da İbrāhīm Paşa ’ya müderris olur. Anda müder-

ris iken ṭoḳuz yüz yigirmi üçinde fevt olmışlar. Meẕkūr, nefsinde ‘ālim-i 

muḥaḳḳiḳ ve fāżıl-ı müdeḳḳiḳ, kerīmü’ş-şān, melīḥü’l-beyān kimesne olup 

zībā-nüvīslerden imiş. 

Ḳıṭ‘a:2  Hünerdür gerçi tekmīli fünūnuñ

Yanınca yazı yazsañ daḫı ra‘nā

Oḳı yaz furṣatı fevt itme ṣaḳın

Kitāb-ı ḥüsne ḫaṭ düşmez mi zībā

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-
İsfahānī 

Meẕkūr, mevālī-i ‘Acem’den bir fāżıl kimesnenüñ ‘uteḳāsından olup 

mevlāsından taḥṣīl-i ‘ilm idüp ba‘dehu bilād-ı Rūm’a gelüp cihet-i tedrīs ü 

ḳażāya müsteḥaḳ olduġı sulṭān-ı zemāna ‘arż olınduḳda diyār-ı Rūm’da ba‘żı 

bilāda ḳāżī olup [A 142b] ba‘dehu medreseye ṭālib olup Ḳabluca Medre-

sesi ’ne ve Gegivize Medresesi ’ne müderris iken ṭoḳuz yüz3 otuz üçinde fevt 

olmışlar. Meẕkūr, nefsinde [T 170a] laṭīfü’ṭ-ṭab‘, selīmü’l-ḳalb, ma‘ārif-i 

külliyeden eḥādīẟ ü tefāsīrde ve ma‘ḳūlāt u menḳūlātda māhāret-i tāmmesi 

olup fünūn-ı cüz’iyyede daḫı kemāl-i ḳudreti ve küllī mikneti olup bunlar 

daḫı zībā-nüvīslerden imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muṣṭafā  eş-Şehīr 
beyne’l-mevālī bi-Çāk Muṣliḥü’d-dīn 

Meẕkūrüñ nisbet-i türābiyyesi Menteşe  vilāyetine olup evā’il-i ‘öm-

rinde ḥikāyet-i cüllāh olmaḳ ile ‘amel idüp ḳırḳ yaşına irdükde ‘ilme 

heves idüp ‘aṣrında vāḳi‘ ‘ulemādan taḥṣīl idüp belde-i īre ’de müderris 

olur. Müderris iken Şeyḫ Meḥemmed el-Cemālī  ve Şeyḫ Emīr el-Buḫārī  

1 Ve minhum: -A

2 Ḳıṭ‘a: Rubā‘ī T

3 yüz: -T
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ḫıdmetlerine mülāḳāt idüp ceẕbe-i İlāhiyye yetişüp tedrīsden ferāġat idüp 

teḳā‘üd ḥükmiyle otuz aḳçe iderler. Meẕkūr, evḳātın derse ve ‘ibādāta 

tevzī‘ eyleyüp tażyī‘-i evḳāt yanında fi‘l-i şenī‘ olup ekẟer-i leyālīde nevm 

vāḳi‘ olmaz imiş ve ṣalāta şürū‘ itdüklerinde sīnesi sa‘ḳa idüp dürlü ḥālāt 

‘ārıż olup ḥāżırīn müşāhede iderler imiş. Ṭoḳuz yüz otuz dördinde vāṣıl-ı 

Ḥaḳḳ olmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şāh Ḳāsım bin eş-Şeyḫ 
el-Maḫdūmī  -Ḳuddise Sirruhu-

Meẕkūr, bilād-ı ‘Acem’den belde-i Tebrīz ’den ṣāḥib-i teşḫīs ü temyīz, 

mālik-i zühd ü perhīz, kanā‘atla mevṣūf kimesne olup Sulṭān Selīm Ḫān  

fetḥ-i Īrān içün ‘asākir-i bī-pāyān ile dāḫil-i belde-i Tebrīz  olduḳlarında 

meẕkūrı atda bulup muṣāḥabet idüp muṣāḥabetinden ḥaẓẓ-ı küllī eyle-

yüp diyār-ı Rūm’a getirüp envā‘-ı ri‘āyet ile mer‘ī buyurup yevmī elli aḳçe 

vaẓīfe iderler. Meẕkūr, ḥasīb ü nesīb, edīb ü lebīb, ẓarīf ü nükte-dān, 

rind-i suḫan-dān, cümle-i ‘ulūmda müşāreketden mā-‘adā ma‘ārif-i ṣū-

fiyyeden ḥaẓẓ-ı ‘aẓīmleri var imiş ve ḫuṭūtuñ envā‘ına ḳādir şi‘r ü inşāda 

[T 170b] māhir olmaġın cenāb-ı sulṭān-ı [A 143a] kāmrāndan tevārīḫ-i 

āl-i ‘Oẟmān inşāsına fermān olınup pes ibtidā idüp ‘ömr-i girān-māyeden 

müddet-i medīd ṣarf idüp belāġat u feṣāḥat ḫarc idüp rūşen ta‘bīr ve zībā 

taḳrīr ile taḥrīr iderken ḫāme-i taḳdīr ile muḳadder dest-i ecel-i ṭınāb-ı 

emelin güsiste vü güsiḫte ḳılup ṣaḥā’if-i ‘ömrine fenā raḳamın çeküp ol 

nüsḫa-i dil-peẕīr ṣūret-i taḳṣīr ḳabūl eyleyüp itmām-peẕīr olmayup ‘ömri 

tamām olmış. Evlādından ‘Alī Çelebi  mevālī-i Rūm’dan taḥṣīl-i ‘ilm ü 

fażl idüp ba‘żı ḳaṣabaya ḳāżī olup vālidi gibi ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, kerīmü’n-nefs, 

şi‘r ü inşāda mahāreti ve fünūn-ı sā’irede müşāreketi olup ṭoḳuz yüz ḳırḳ 

sekizinde vālidleri fevt olup ṭoḳuz yetmiş ḥudūdında meẕkūr ‘Alī Çelebi  

ḳāżīlıġı Vīrāniye ’de fevt olurlar. 

Ḳıṭ‘a: Eyle insān iseñ ma‘ārife meyl

Ma‘rifetden murād olan kişiden

Raḥmet-i Ḥaḳḳ’a lā’iḳ it özüñi

Raḥmet olsun diye hemīn işiden
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Ve minhum1 el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Meḥemmed el-Ḳarabāġī 

Meẕkūr, bilād-ı ‘Acem’de ḳırā’at-ı ‘ilm idüp andan bilād-ı Rūm’a gelüp 

Şāriḥ-i Şir‘a ’dan taḥṣīl-i ‘ilm ü ma‘ārif eyleyüp i‘ādelerinden manṣıba ‘avdet 

idüp ba‘żı medārisden ṣoñra İzniḳ Medresesi ’ne müderris olur. Anda mü-

derris iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ ikisinde fevt olur. Meẕkūr, cümle-i evḳātın ve gös-

götüri sā‘ātin ‘ilme ve ‘ibādāta ṣārif, eḥādīẟ ü tefāsīre ve uṣūl ü fürū‘a vāḳıf, 

ecell-i muṣannifāt-ı muṣannifīnden Keşşāf ’a cümle-i daḳā’iḳ ü ḥaḳā’iḳın ve 

mermūzātın kāşif, mecmū‘atü’l-leṭā’if ḥāşiye yazıp Tefsīr-i Beyżāvī ’ye yed-i 

beyżā-żīyā, belīġü’l-feḥvā ta‘līḳāt taḥrīr idüp ve Telvīḥ ’e vāżıḥ u lā’iḥ ḥāşi-

ye-i müfīde [T 171a] yazup ve ‘ilm-i muḥāżarāta müte‘alliḳ müstaḳil kitāb 

yazup Cālibü’s-sürūr  ile nāmīde ḳılmışlardur. Cümle-i ‘aṣrında vāḳi‘ olan 

ekābir-i ‘ulemā ve e‘āẓım-ı fużalā imżā eyleyüp ḥüsn-i ḳabūl ile maḳbūlleri 

olup [A 143b] el’ān beyne aṣḥābi’l-beyān mütedāvildür. Nefs-i nefīslerinde 

kerīmü’ẕ-ẕāt, cemīlü’ṣ-ṣıfāt, ṭabī‘at-ı rūşen-nihādları kemāl-i istiḳāmet üzre 

olup cümle-i saḳāmetden ‘ārī vü ṭāhir, ṣafiyyü’l-bāṭın, naḳıyyü’ẓ-ẓāhir ki-

mesne imişler. 

Ḳıṭ‘a: Ḫāne-i ḳalbüñi rūşen pāk it

Kişinüñ i‘tiḳādı pāk gerek

Ādem oldur ḳanā‘at ehli ola

Her işinde Ḫudā’sı kāfī gerek

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-İbni’ş-Şeyḫ 
eş-Şebüsterī {Şebüsterī }

Meẕkūr, diyār-ı ‘Acem’de beyne’l-mevālī “Şebüsterī ” dimekle meşhūr 

olup ‘aṣrında vāḳi‘ fażlla şāyi‘ fużalādan taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān eyleyüp ‘ulūm-ı 

‘Arabiyye’de ve fünūn-ı ma‘ḳūlātda küllī ma‘lūmāt māliki olup bilād-ı 

Rūm’a gelüp Sulṭān Selīm Ḫān  fażl u ‘irfān ve luṭf-ı beyānın2 istimā‘ idüp 

‘ulemā terbiye eyleyüp ḫızāne-i ‘āmireden otuzar aḳçe vaẓīfe ta‘yīn olınur. 

Sulṭān-ı a‘ẓam, ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam Süleymān Ḫān  cülūs-ı hümāyūn buyur-

duḳlarında Mevlānā mübārek-bād ṭarīḳıyla bir ḳaṣīde inşād eyleyüp her 

1 Ve minhum: -A

2 luṭf-ı beyānın: luṭf u beyānın T
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beytüñ evveli mıṣrā‘ı1 cülūs-ı hümāyūnlarına mıṣrā‘-ı ẟānī Rodos  seferinde 

vāḳi‘ fetḥ-i sa‘ādet-maḳrūna tārīḫ vāḳi‘ olmış. Ḥāl-i iştiġālde Ḥāşiye-i Tec-
rīd ’e ve Ḥāşiye-i Meṭāli‘ ’e ḥavāşī taḥrīr idüp ve fenn-i mu‘ammāya intimā-

ları fevḳa’l-ḥad olup risāle yazup küllī-i ḳavā‘idden Sulṭān Selīm Ḫān  ismi 

üzre īrād eylemiş ve Kāfiye ’ye daḫı kāfī vü şāfī şerḥ yazup lākin meşhūr 

olmamış. Meẕkūr, ṭavīlü’l-ḳadd, ‘ārī ‘ani’l-ḥıḳd ve’l-ḥased, kerīmü’ş-şān cü-

vān olup ‘unfuvān-ı şebābda fevt olmışlar. [T 171b]

Ve minhum2 el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥasan  eş-
Şehīr bi-Aşcı-zāde  {Aşcı-zāde} {Aşcı-zāde Ḥasan Çelebi }

Meẕkūr, beyne’l-‘ulemā “Aşcı-zāde ” dimekle meşhūrdur. Gelibolı ’da vü-

cūda gelüp ‘aṣrında vāḳi‘ kemāl-i fażlla şāyi‘ Seydī el-Ḳaramanī ’den taḥṣīl-i 

‘ilm ü ‘irfān eyleyüp beyne’l-aḳrān müşārün ileyh bi’l-benān olur. İstiḥḳāḳ-ı 

ẓātı ve liyāḳat-ı tekmīl-ṣıfātı ile ba‘żı medārise [A 144a] müderris olduḳdan 

ṣoñra Dāvūd Paşa ’ya ve İzniḳ Medresesi ’ne andan Edrine ’de Çifte ’nüñ bi-

rine andan emāniyye ’ye andan Burusa ’ya ḳāżī olmışlar. Andan ba‘de’l-‘azl 

yine evvelki gibi emāniyye ’ye gelür. Anda terk-i tedrīs idüp teḳā‘üd ḥük-

miyle yüz aḳçe iderler. Ṭoḳuz yüz ḳırḳ ikisinde fevt olur. Nefsinde kemā-

liyle ẕekī, kerīmü’n-nefs, selīmü’ṭ-ṭab‘, dā’imā tekmīl-i nefse meşġūl, māl u 

menālden ve ehl ü ‘ıyālden fāriġü’l-bāl olup aṣlā ḳuyūdāt-ı dünyeviyye ile 

muḳayyed olmayup ‘ālī-himmet, ṣāḥib-‘uzlet, muḥibb-i ‘ulemā vü ṣuleḥā ve 

meşāyiḫ-i ma‘ārif-i Rabbāniyye ile müteḥallī kimesne imişler. 

Ḳıṭ‘a: Ḳavli ol ḳurbānı ol şol ‘ārifüñ

İde dünyā-yı denīden inḳıṭā‘

Ḳayd-ı dünyāya muḳayyed olmaya

Olur olmaz içün itmeye nizā‘

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed bin Pīr 
Meḥemmed Paşa el-Cemālī 

Meẕkūr, vālidi zemānunda taḥṣīl-i ‘ilm idüp fużalādan fāżıl-ı ‘allā-

me Kemālpaşa-zāde ’ye ve Müftī ‘Alī Çelebi ’ye irişüp bu iki fāżıl-ı meslū-

bu’n-naẓīrden tekmīl-i ‘irfān idüp Kemālpaşa-zāde  i‘ādesinden manṣıba 

1 evveli mıṣrā‘ı : mıṣrā‘-ı evveli A

2 Ve minhum: -A
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‘avdet idüp İstanbul ’da Muṣṭafā Paşa ’ya andan emāniyye ’ye gelüp an-

dan Edrine ’ye ḳāżī olurlar. Ḳāżī iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ birinde fevt olurlar. 

Meẕkūr, refī‘ü’ş-şān, ‘ulūm-ı mütedāvilenüñ cümlesinden ḥaẓẓ-ı ‘aẓīmleri 

olup riyāżiyyāta daḫı ḫaylī duḫūllari var imiş. 

Ḳıṭ‘a: Sa‘yine göre [T 172a] kişi ādem olur

Er olan kişiye gerek himmet

Himmetüñ yoġ-ise hemān zensin

Girme merdān arasına kerem et

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-laṭīf 

Meẕkūruñ nisbet-i türābiyyesi Ḳasṭamonı ’ya olup ‘aṣrı ‘ulemāsından 

ḳırā’at idüp ba‘dehu Muṣliḥü’d-dīn el-Yārḥiṣārī  ḫıdmetine irişür. Andan 

Anaṭol vilāyetine ḳāżi’l-‘asker olan Şeyḫ Maḥmūd Efendi ’ye müntesib 

olup terbiyeleriyle manṣıb olur. Ba‘żı medārisi taṣarruf idüp bi-ḥasebi’t-ted-

rīc emāniyye ’ye andan Edrine ’de altmış aḳçe Sulṭān Bāyezīd ’e müderris 

olup andan medīne-i mesfūreye ḳāżī olur. Andan behr-i rıżā-yı Ḫudā terk-i 

tedrīs eyleyüp nāsdan firārla ‘uzlet iḫtiyār [A 144b] idüp müteḳā‘id olup 

zevā’idden seksen aḳçe vaẓīfe iderler. Bu ḥāl üzre ṭoḳuz yüz otuz sekizin-

de fevt olur. Meẕkūr, nefsinde ‘ālim ü ‘ābid, ‘ārif ü zāhid, cümle-i ‘ulūm-ı 

mütedāvilede müşāreketi olup cemī‘-i ‘ömrinde müṭāla‘a ve müẕākere-i 

‘ilmiyyeden ḫālī olmayup aġleb-i evān ve ekẟer-i aḥyān mesācidde i‘tikāf-

da umūr-ı dünyeviyyeden inṣırāfda cell-i himmeti rıżā-yı ḳulūba ma‘ṭūf u 

maṣrūf olup ṣaḥīhü’l-‘aḳīde maḥmūdü’ṭ-ṭarīḳa kimesne imişler ve dā’imā 

taḥrīb-i ṣūret-i ẓāhirede ve ta‘mīr-i dār-ı āḫiretde kūşişde imişler. 

Ḳıṭ‘a: Çünki ḳalmaz geçer begüm dünyā

Saña ḳalanı eylegil ma‘mūr

Nūr-ı īmān ile münevver ol

Ola ḳabrüñ hemīn serāy-ı sürūr

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Naḳīżī 

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ olan fużalādan Efḍal-zāde  ḫıdmetine vāṣıl olup 

terbiyeleriyle murādı ḥāṣıl olup ba‘żı medārise müderris olup Edrine ’de 

Çifte ’nüñ birine girüp andan çıḳup Ṣaḥn ’a gelüp andan Amāsiyye ’ye fetvā 
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ile müderris olur. Andan terk-i tedrīs idüp İstanbul ’a gelüp çoḳ geçme-

yüp ṭoḳuz yüz ḳırḳ ikisinde fevt [T 172b] olur. Meẕkūr, nefsinde ṣāliḥ ü 

mütedeyyin, kerīmü’ṭ-ṭab‘ kimesne olup cümleyi ḫayrla yād1 idüp mih-

mān-serāy-ı ibnü’s-sebīlde ‘ıyş bi’l-ḳalīl iden aṣḥāb-ı ḳanā‘atdan ṣāḥib-‘uzlet 

vücūd-i şerīf imişler. 

Ḳıṭ‘a: Virdügine Ḫudā’nuñ ol rāżī

Olma şāhum ziyādeye ṭāmi‘

Ṭama‘-ı ḫāmdan ṣaḳın geçe gör

Ḳāni‘ ol ḳāni‘ ol begüm ḳāni‘

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn  eş-Şehīr 
bi-İbni’l-Mi‘mār {İbnü’l-Mi‘mār } {Mi‘mār-zāde }

Mevlānā-yı meẕkūr “Mi‘mār-zāde ” dimekle meşhūrdur. ‘Aṣrında vāḳi‘ 

‘ulemādan taḥṣīl-i ‘ilm idüp ba‘dehu fużalādan Ḥācī Ḥasan-zāde  ḫıdme-

tine müteşebbiẟ olup andan Üsküb ’e müderris olup tedrīcle emāniyye ’ye 

gelür. Andan Ḥaleb ’e ḳāżī olup ba‘dehu ma‘zūl olup tekrār yine yüz aḳçe 

ile emāniyye ’ye gelür. Yine Ḥaleb ’e ḳāżī olup ḳāżī iken ṭoḳuz yüz otuz 

dördinde fevt olur. Meẕkūr, nefsinde [A 145a] ‘ālim ü fāżıl ve her fende kā-

mil, ṭab‘-ı veḳḳād ve ẕihn-i naḳḳāda mālik, şedā’id-i rūzgāra ṣabūr, kemāl-i 

vaḳārla vaḳūr olup ḥuḳūḳ-ı eḥibbāyı ve ḫavāṭır-ı aṣdiḳāyı ri‘āyetde fevḳa’t-

ta‘bīr olup evṣāf-ı ḥamīde ile ittiṣāfda vaṣf u tavṣīfden bīrūn imişler. 

Ḳıṭ‘a:2 Ādem oldur bu kārgāh içre

Ḥaḳ-ı iḫvānı ḫoş-ri‘āyet ide

Kārı iḥsān ola eviddāya

Şāh-rāh-ı mürüvvete gide

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-dīn Aḥmed el-
Ḳosṭanṭınī  eş-Şehīr bi-İbni’l-Ceṣṣāṣ {İbnü’l-Ceṣṣāṣ }{Kirecçi-zāde }

Meẕkūr, beyne’l-ahālī “Kirecçi-zāde ” dimekle meşhūrdur. ‘Aṣrı ‘ulemā-

sından ḳırā’at idüp ba‘dehu fużalādan levḥ-i ḳalbi ġıl u ġışdan sāde Mü’ey-

yed-zāde  ḫıdmetine irişüp terbiyeleriyle ba‘żı medārise müderris olup 

1 yād: -T

2 Ḳıṭ‘a: Rubā‘ī T
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tedrīcle Burusa ’da Sulṭāniyye ’ye müderris olup andan Dımışḳ ’a ḳāżī olup 

andan ma‘zūl olup seksen aḳçe ile emāniyye ’ye gelmişler. Müderris iken 

ṭoḳuz yüz otuz altısında fevt olmışlar. Meẕkūr, [T 173a] nefsinde ‘ālim-i 

muḥaḳḳiḳ, fāżıl-ı müdeḳḳiḳ, ‘ulūm-ı ‘aḳliyyede küllī mahāretinden mā-‘a-

dā fünūn-ı sā’irede tamām derece müşāreketleri var imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī  eş-
Şehīr bi-Çerçīn 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp Mu‘arrif-zāde ’ye yetişüp terbiye-

leriyle manṣıb olup ba‘żı medārise müderris olur. Tedrīcle Burusa ’da Sulṭā-

niyye ’ye müderris olup andan emāniyye ’ye gelüp müderris iken ṭoḳuz yüz 

otuz üçinde fevt olur. Meẕkūr, nefsinde aḫlāḳ-ı cemīle ile müteḫalliḳ ve 

ri‘āyet-i ḫāṭır-ı eḥibbāya müteşevviḳ, sebük-rūḥ, laṭīfü’ṭ-ṭab‘, ‘ulūm-ı mü-

tedāvilede müşāreketlerinden mā-‘adā fenn-i ‘Arabiyye’de nisbet-i tāmme-

leri var imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Ubeydu’llāh bin 
Ya‘ḳūb el-Fenārī 

Meẕkūruñ ‘ilme iştiġāli fevḳa’l-ḥad olup mevālīden Şeyḫ Maḥmūd  ḫıd-

metine teşebbüẟ idüp andan ba‘żı bilāda ḳāżī olup ṣoñra Ḥaleb ’e ḳāżī ol-

mışlar. Ḳāżī iken ṭoḳuz yüz [A 145b] otuz altısında fevt olmışlar. Meẕkūr, 

nefsinde ‘ālim ü fāżıl, ‘ulūm-ı ḳırā’atda kāmil, ḳuvvet-i ḥāfıẓaları kemālde 

olmaġın altı ayda Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i ḥıfẓ itmişler ve luṭf u keremde ve iḥsān 

u himemde bir derecede imişler ki taḳrīre gelmez ve vaṣfa ṣıġmaz. Ḥattā 

mertebe-i iḥsāndan geçüp isrāfa mü’eddī olurmış. Mervīdür ki on biñ cild 

kitāba mālik olup buña göre emvāl-i ‘aẓīmeye ḳādirler imiş. Menāṣib-ı ‘āli-

yeden daḫı ḫālī olmayup yine vaḳthā medyūn olurlar imiş. Ḳaṣīde-i Bür-
de ’ye laṭīf ü rūşen şerḥ yazmışlar. Meẕkūr ḳaṣīdeye egerçi ‘ulemādan çoḳ 

kimesne şürūḥ yazmışlardur. Bunlaruñ cümleden laṭīf ü rūşen ve zībā vü 

müstaḥsen vāḳi‘ olmışdur. 

Ḳıṭ‘a:1 Ḫūb ḫaṣlet durur çi ger iḥsān

Līk isrāfa iricek yaramaz

1 Ḳıṭ‘a: Rubā‘ī T
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Yerine vir yerine ṣarf eyle

Bilmiş ol eyle kimesneye yaramaz

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-kerīm bin 
‘Abdu’l-vehhāb bin el-Fāżıl ‘Abdu’l-kerīm 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından [T 173b] ḳırā’at idüp fużalādan Müftī Sa‘dī 

Çelebi ’ye müntesib olup anlardan mülāẕemetle manṣıb olur. Zemān-ı 

taḥṣīlde ve evān-ı tekmīlde fevḳa’l-ḥad iḳdām idüp fünūn-ı edebiyyede ve 

tefāsīrde ve ‘aḳliyyātda bī-naẓīr olup ‘ulūm-ı sā’irede iştirāk-ı tāmmı olup 

beyne’l-aḳrān müşārün ileyh bi’l-benān olur. Nefsinde ‘ālem-i cüvānīden 

ve evā’il-i zindegānīden ‘iffet-i tām ve ṣalāḥ-ı tamām üzre neşv ü nemā bu-

lup kemāl-i isti‘dād ve cevdet-i ṭabī‘at-ı veḳḳād ile mevṣūf olup sinn-i şe-

bābda ṭoḳuz yüz ḳırḳ altısında fevt olurlar. Eger rūzgār-ı zūr-kār ve çarḥ-ı 

bī-ḳarārda ‘ömrinde imtidād ve iḳāmetinde ẟebāt u murād müyesser olaydı 

cemī‘-i ‘ulūmda ‘aẓīmü’ş-şān olup bunlardan niçe eẟer ẓuhūrı muḳarrer idi.

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Emīr1 ‘Alīm el-Buḫārī 
eş-Şerīf 

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ fażlla şāyi‘ u ẕā’i‘ Buḫārā  ve Semerḳand  fużalā-

sından [A 146a] cümle-i ‘ulūmı taḥṣīl ü tekmīl idüp andan bilād-ı Rūm’a 

gelüp ‘avāṭıf-ı şehriyār-ı kāmkār-ı ẓevi’l-iḳtidārda Ḳāhiriyye  maḥṣūlinden 

otuzar aḳçe ta‘yīn olınur. Bir müddet anda sākin olup andan İstanbul ’a 

gelüp ṭoḳuz yüz2 ellisinde fevt olurlar. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, ‘ulūm-ı ‘Ara-

biyye’de ve ‘aḳliyyede ve uṣūl ü fürū‘da ve ehādīẟ ü tefāsīrde bī-naẓīr, zī-

bā-nüvīs, nefs-i nefīs olup Fevā’id-i Ġıyāẟiyye ’ye laṭīf şerḥ yazmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥasan et-Tāliş el-
‘Acemī 

Meẕkūr, Tebrīz ’de vücūda gelüp ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān idüp 

fā’iḳ-ı beyne’l-aḳrān olur. Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki mesmū‘umdur 

ki meẕkūr ‘ulemā-yı ‘Acem’den ‘Allāme-i Devvānī  ḥażretleriyle ve Ġıyāẟü’d-

dīn Manṣūr  ve Mīr Ḥüseyn-i Pezdevī  ile muṣāḥabet idüp ve bunlardan 

1 Emīr: Mīr A

2 yüz: -T
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ma‘ārife müte‘alliḳ füyūżāt-ı nā-mütenāhī [T 174a] aḫẕ idüp ittifāḳ bir 

gün Tebrīz ’de ‘ulemā meclisi olup mevālī’den Ġıyāẟü’d-dīn, ‘Allāme-i Celāl 

ile muṣāḥabet-i ‘ilmiyye murād idinürler. Ḳażiyye ‘Acem sulṭānınuñ ma‘lū-

mı olur. Pes ‘Allāme-i Devvānī’ye: “Sizüñ ile muṣāḥabet-i ‘ilmiyye maḳṣūd 

idinür. Cā’iz midür?” dirler. ‘Allāme-i Devvānī  buyururlar ki: “Aṣḥāb ḥāżır-

dur. Anlarla muṣāḥabet itsünler. Biz istimā‘ ile müşerref olalum.” dirler. 

Ġıyāẟü’d-dīn 1 muṣāḥabetine tenezzzül itmezler. Mevlānā Ḫusrev  Rūm’a gel-

dükde Sulṭān Bāyezīd Ḫān  devri olup mevālīden Şeyḫ Muẓafferü’d-dīn ’den 

ve Şir‘a Şāriḥi ’nden taḥṣīl-i fünūn idüp andan Monlā İdrīs  ile Ḥicāz ’a se-

fer idüp ṭoḳuz yüz elli beşinci senesine deñlü mücāvir olur. Andan Me-

dīne -i Münevvere’ye gelüp ḫızāne-i ‘āmireden on beş aḳçe iderler. Andan 

ba‘de müddetin Medīne ’de yigirmi aḳçe ile medrese virmişler. Müderris 

iken ṭoḳuz yüz altmış dördinde fevt olur. Meẕkūr, Şāfi‘iyyü’l-meẕheb, laṭī-

fü’l-meşreb, cemī‘-i ‘ulūmda ḫuṣūṣā tefāsīr ü eḥādīẟden ḥaẓẓ-ı ‘aẓīm ṣāḥibi 

olduġından ġayrı tevārīḫden ve muḥāżarātdan ve ekābir kelimātından def-

ter ü dīvāna [A 146b] sıġmaz yād-dāşta mālik imişler. Ḳaṣīde-i Bürde ’ye 

laṭīf şerḥ yazup ve ādāb-ı baḥẟe bī-bedel risāleleri olup ve niçe mevāżi‘-ı 

müşkileyi ḥal idüp resā’il yazmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Fikārī  

Meẕkūr, belde-i Şīrāz ’da taḥṣīlle aḳrānından mümtāz olup ‘Arabiyye’yi 

ve manṭık u ḥikmeti Ġıyāẟü’d-dīn ’den tekmīl idüp andan Rūm’a gelüp 

Muḥyi’d-dīn el-Fenārī  ḫıdmetine yetişüp anlardan mülāzım olup Ḫˇā-

ce Ḫayrü’d-dīn ’e müderris olur. Andan Dimetoḳa ’ya andan Silivri ’de Pīrī 

Paşa ’ya andan Filibe ’ye anda müderris iken ṭoḳuz yüz2 elli altısında fevt 

olur. Meẕkūr, fāżıl-ı edīb, kāmil-i lebīb, ‘ilm-i belāġatda ve [T 174b] 
fenn-i feṣāḥatda mahāret-i tāmmesi olup taḥrīrinde ve taḳrīrinde leṭāfet 

ü selāset fevḳa’t-ta‘bīr olup eger ‘Arabī ve eger Fārisī ve eger Türkī şi‘rüñ 

envā‘ına ḳādir olup Keşşāf ’a ve Beyżāvī ’ye ve Şerḥ-i Tecrīd ’e ḥavāşī-i müfī-

de yazmışlar.

1 Ġıyāẟü’d-dīn: Ġıyāẟ A

2 yüz: -T
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Hüsāmü’d-
dīn Ḥüseyn  eş-Şehīr bi-Gedik Ḥüsām 

Meẕkūruñ nisbet-i ṭīniyyesi Ḳasṭamonı  şehrine olup mebānī-i ‘ulūmı ‘aṣrı 

‘ulemāsından ḳırā’at idüp ‘ālem-i cüvānīde taḥṣīle kemāl-i ta‘alluḳ u ta‘aş-

şuḳ ile iḳdām idüp cümleden tefevvuḳ kesb idüp fużalādan Yār Ḥiṣārī Muṣ-

liḥü’d-dīn ’e ve Ḥācī Ḥasan Oġlı ’na yetişüp bunlaruñ ḥużūrında ḳabūl-i tām 

ile maḳbūlleri olup ba‘żı medārisi mutaṣarrıf olduḳdan ṣoñra belde-i Ṭrab-

zon ’da fetvā ile müderris olurlar. Bu ḥālde ṭoḳuz yüz otuz üçinde fevt olurlar. 

Meẕkūr, nefsinde muḥaḳḳiḳ ü müdeḳḳiḳ, ḳavlinde ṣādıḳ, selīmü’ṭ-ṭab‘, kerī-

mü’n-nefs, ‘ırż u vaḳār üzre mütedeyyin ü dindār kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed  eş-Şehīr bi-İbn el-Ḳırṭās  {el-Mevlā Muḥyi’d-dīn 
Ḳırṭās-zāde }

Meẕkūr, vālidi ile ‘Acem’den Rūm’a gelüp vālidi ḥayātında ba‘żı 

‘ulemādan taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp ba‘żı medārise müderris olduḳdan ṣoñra 

[A 147a] Maḥmūd Paşa Medresesi ’ne müderris olur. Anda müderris iken 

ṭoḳuz yüz otuz beşinde fevt olur. Meẕkūr, nefsinde ‘ālim ü ‘āmil, aġleb-i 

evḳāt ‘ulūmdan mühimmāt şuġlinde olup selīmü’ṭ-ṭab‘, marżıyyü’s-sīre 

kimesne imişler.

Ve minhum1 el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Sinānü’d-
dīn Yūsuf Aḫī2 el-Aydınī  eş-Şehīr bi-Aḫī-zāde 

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ meşāhīr-i fużalādan taḥṣīl-i ‘ilm idüp Muṣ-

liḥü’d-dīn el-Berīkī  ḫıdmetine niçe müddet şuġle iştiġāl idüp ba‘dehu li-ec-

li’t-tekmīl ‘Acem’e irtiḥāl ider. Pes Celālü’d-dīn-i Devvānī  ḫıdmetine revān 

olup varup niçe müddet taḥṣīl-i ‘ilm [T 175a] ü ‘irfān idüp bilād-ı ‘Acem’de 

müderris daḫı olur. Andan bilād-ı Rūm’a gelüp Ḥalebiyye Medresesi ’ne 

müderris olur. Ba‘dehu Ṭrabzon ’da fetvā ile müderris olur. Andan ṣoñra 

iḫtiyār-ı teḳā‘üd eyleyüp ḳırḳ aḳçe vaẓīfe iderler. Bu ḥālde ṭoḳuz yüz otuz 

beşinde fevt olur. Meẕkūruñ cemī‘-i ‘ulūmda müşāreket-i tāmmesi olup 

andan ġayrı ‘ulūm-ı edebiyyede nisbet-i maḫṣūṣaları var imiş. Sekkākī ’nüñ 

1 Ve minhum: -A

2 Aḫī: -Aḫ T
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Miftāḥ ’ınuñ ba‘żı mevāżi‘ına te’līfātı olup nefsinde laṭīfü’ṭ-ṭab‘, ḫafī-

fü’r-rūḥ, muṣāḥabeti leẕiẕ kimesne olınup aṣlā esrārdan bir sırrın ketme 

ḳādir olmayup ne vāḳi‘ olursa söylerler imiş. Aġleb-i evḳāt vāḳi‘ olan ḥālāta 

ġaflet üzre olup kelimātın unudurmış ve zemān-ı şebābdan mertebe-i şeybe 

deñlü fıṭratları üzre bāḳī olup mükeyyifāt cinsinden aṣlā birisinüñ keyfiy-

yetin bilmezler imiş. 

Ḳıṭ‘a: Ne sa‘ādetlüdür şu kimesne kim

Fıṭratı üzre ol ola bāḳī

Yimeye beng ü ekmeye afyon

Dimeye kim getür berü sāḳī

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-İbni’l-
Ketḫudā el-Germiyānī {İbnü’l-Ketḫudā el-Germiyānī }

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ ḥuẕẕāḳ-ı ‘ulemādan meşhūr-ı āfāḳ Ḫaṭīb-zā-

de ’den ḳırā’at idüp ‘ilme kemāl-i maḥabbeti olmaġın bilād-ı ‘Acem’de Mon-

lā Celāl ’üñ ‘ulūmda celāletin ve fażīletde [A 147b] mahāretin işidüp mü-

teveccih olup varup müddet-i keẟīre taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān ider. Andan yine 

icāzetleriyle Rūm’a müteveccih olup Monlā Celāl  iẟbāt-ı vācibde te’līf itdü-

gi risāleyi bunlarla Monlā ‘İẕārī’ye irsāl iderler. Gelüp vāṣıl olduḳda Monlā 

‘İẕārī  risālenüñ vürūdında beyne’l-aḳrān taḥṣīl-i ‘unvān idüp ders-ḫānesin-

de ṭullāba ḳırā’at içün emr itmiş. Ḫaṭīb-zāde  -ki nihādında ḥased nihāde 

idi- fevḳa’l-ḥased idüp oḳutmamasına müteṣaddī olur. Mevlānā-yı mezbūr 

Kütāhiyye  [T 175b] müderrisi olup ṣoñra ḳāżī olup ba‘de müddetin ḳażā-

dan ferāġat idüp ferāġat üzre ṭoḳuz yüz ḳırḳında fevt olmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Bedrü’d-dīn Maḥmūd  
min-Evlādi’ş-Şeyḫ Celālü’d-dīn er-Rūmī

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i fażl u ‘irfān idüp menāṣıba kesb-i 

istiḥḳāḳ itdükden ṣoñra ba‘żı medārise müderris olur. Edrine ’de Çifte ’nüñ 

birine müderris olup andan emāniyye ’ye gelür. Müderris iken fevt olur. 

Meẕkūr, nefsinde selīmü’ṭ-ṭab‘, ḥalīmü’n-nefs, aḫlāḳ-ı ḥasene ile ma‘rūf, 

evṣāf-ı ḥamīde ile mevṣūf, tekmīl-i nefse iştiġālde olup nāsdan imtinā‘ idüp 

dünyādan inḳıṭā‘ üzre imişler.



490 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Bedrü’d-dīn Maḥmūd 
bin ‘Abdu’llāh 

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ fażlla şāyi‘ ‘ulemādan Monlā Luṭfī ’den ve Şü-

cā‘ü’d-dīn-i Rūmī ’den taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp andan mü’eyyed min-‘indi’llāh 

Mü’eyyed-zāde ’den ḫıdmetine müteşebbiẟ olup terbiyeleriyle ba‘żı medāri-

si taṣarruf idüp emāniyye ’ye gelür. Andan Ḥaleb ’e andan Edrine ’ye ḳāżī 

olup ḳāżī iken ṭoḳuz yüz otuz yedisinde fevt olmışlar. Meẕkūr, faṣīḥü’l-

lisān, melīḥü’l-beyān ve rüsūm-ı ḳażāda ve üslūb-ı ḥükm ü imżāda kemāl-i 

istiḳāmet üzre meşhūr u mevṣūf olup İstanbul ’da medresesi olan ‘Alī Paşa  

‘uteḳāsından olup cümle-i ‘ulūmda müşāreketlerinden ġayrı fenn-i fıḳha 

müte‘alliḳ nisbet-i maḥṣūṣaları [A 148a] var imiş ve mālik-i māl ü menāl 

daḫı olup Edrine ’de laṭīf mescid binā itmişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā İsḥāḳ 
Çelebi el-Üskübī  (İsḥāḳ )

Fāżıl-ı meẕkūr, zemānında mevcūd ‘ulemā-yı mes‘ūddan taḥṣīl-i fażl 

u ‘irfān idüp ba‘dehu meşāhīr-i fużalādan Bālī el-Esved  ḫıdmetine müte-

şebbiẟ olup terbiyeleriyle tekmīl-i fünūn idüp Edrine ’de İbrāhīm Paşa ’ya 

andan Üsküb-i cinān [T 176a]-üslūb Medresesi ’ne müderris olur. Andan 

Ḳapluca Medresesi ’ne andan İzniḳ ’e andan dārü’l-ḥadīẟe müderris olurlar. 

Dārü’l-ḥadīẟe müderris olduḳda bu tārīḫi dimişler. 

Naẓm: ‘Ālim ü ehl-i tefsīr 

Rūşen-faḳīh-i āfāḳ

Allāh ne müsteḥakdur 

Dārü’l-ḥadīẟe İsḥāḳ 

Ṭoḳuz yüz1 otuz üçinde virilüp her fıḳra müstaḳillen tārīḫlerdür. Andan 

emāniyye ’ye gelüp andan Şām ’a ḳāżī olup böylece tārīḫ dimişler. 

Naẓm: Şehr-i Ẕi’l-ḥicce’de ‘azmüm sefer-i Şām oldı

Diledüm yazmaġa tārīḫini aḫşam oldı2

1 yüz: -A

2 Çavuşoğlu ve Tanyeri’nin yaptığı Üsküblü İshak Çelebi Dîvân neşrinde bu tarih şöyledir: “Şehr-i 

ẕi’lhiccede ‘azm-i seferüm şâm oldı/İstedüm yazmaġa tāriḫini aḫşam oldı h. 943” bkz: Üsküblü İshak 

Çelebi, Dîvan, haz. Mehmed Çavuşoğlu, M. Ali Tanyeri, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 

1989, s. 351.
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Cümle-i ‘ulūmda mahāret-i tāmmesi olup ‘aḳliyye vü naḳliyyede ve eḥā-

dīẟ ü tefāsīrde fevḳa’t-ta‘bīr bī-naẓīr olup fünūn-ı cüz’iyyede ḫod küllī ḳud-

retleri olup faṣīḥü’l-lisān, melīḥü’l-beyān eş‘ār-ı leṭāfet-şi‘ārı, belāġat-diẟārı 

meşhūr-ı āfāḳ olup şi‘r ü inşāsı kemāliyle maṭbū‘ u maṣnū‘ u maḳbūl vāḳi‘ 

olmışlar. Nefsinde ehl ü ‘ıyālden münḳaṭı‘, Mesīḥ-kirdār, ‘ālem-i tecerrüd-

de pāyidār olup biñ zen-i müzeyyeni bir pūla almaz bir cüvān-ı ra‘nā görse 

aylarla ‘aḳlı başına gelmez lā-ubālī, pāk-meşreb, nādire-gūy, ḫoş-ḫūy kimes-

ne imişler. 

Beyt:1 Ġavġāya virme başuñı keẟretden ıraġ

Genc-i ḥużūr ister iseñ ‘ālem-i ferāġ

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ebū es-Su‘ūd  eş-Şehīr 
bi-Bedrü’d-dīn-zāde 

Meẕkūr, Burusa ’da vücūda gelüp vālidi fevt olduḳdan ṣoñra vālidesi 

mevālīden Seydī el-Ḥamīdī ’ye mütezevvice olup eyle olsa meẕkūr mebānī-i 

‘ulūmı anlardan oḳıyup ba‘dehu mevālīden Rüknü’d-dīn ’e yetişüp taḥṣīl-i 

‘ilm ü fażl idüp [A 148b] bilād-ı Rūm’dan Filibe  ve Ṣofya  nām ba‘żı şehrlere 

ḳāżī olup ṭoḳuz yüz ḳırḳ beşinde fevt olur. Meẕkūr, meṭālib-i ‘āliyede ‘ayn-ı 

taḥḳīḳa ve maḥż-ı tedḳīḳa vāṣıl, mesā’il-i ġāmıżadan mevādd-ı keẟīre ḥal 

eyleyüp risālāt taḥrīr itmişler.

Ve minhum2 el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā [T 176b] 
Ca‘fer Çelebi el-Burusevī  eş-Şehīr bi-Nihānī  (Nihānī)

Şu‘arā-yı şīrīn-kelāmuñ melīḥü’l-beyānı Mevlānā Nihānī  medīne-i Bu-

rusa ’da ẓuhūr idüp ‘aṣrında vāḳi‘ fażlla şāyi‘ meşāhīr-i ‘ulemādan ve ekābir-i 

fużalādan taḥṣīl ü ‘irfān idüp beyne’l-aḳrān müşārün ileyh bi’l-benān olup 

ḳaṣabātdan ba‘żı bilāda ḳāżī olup andan Muṣṭafā Paşa ’ya müderris olup an-

dan Ġalaṭa ’ya ḳāżī olup3 andan ferāġat idüp ḫızāne-i ‘āmireden otuzar aḳçe 

ta‘yīn olınur. Ṭoḳuz yüz ellisinde fevt olur. Meẕkūr, nefsinde ‘ālim ü ‘āmil, 

ehl-i ṭab‘a mā’il, ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, ḫafīfü’r-rūḥ, suḫan-dān, nāzik-beyān kimesne 

olup zebān-ı Türkī’de eş‘ār-ı feṣāḥat-şi‘āra māliklerdür.

1 Beyt: Ḳıṭ‘a A

2 Ve minhum: -A

3 andan Muṣṭafā Paşa’ya müderris olup andan Ġalaṭa’ya ḳāżī olup: -T
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el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Işıḳ Ḳāsım  
{Işıḳ Ḳāsım}

Meẕkūr, nefsinde ‘āmil ü ‘ālim “Işıḳ Ḳāsım ” dimekle meşhūrdur. Belde-i 

İzniḳ ’den ẓuhūr idüp ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at itdükden ṣoñra meşāhīr-i 

‘ulemādan ẕi’ṭ-ṭab‘i’s-selīm Mevlānā ‘Abdu’l-kerīm  ḫıdmetine müteşebbiẟ 

olup terbiyesiyle Balaṭ Medresesi ’ne ve İnegöl Medresesi ’ne ve Edrine ’de 

Ḥaceriyye ’ye müderris olup ba‘dehu iḥtiyār-ı ‘uzlet ve ḳabūl-i ḳanā‘at ḳılup 

ferāġat eyler. Ḫızāne-i ‘āmireden be-her şehr biñ aḳçe ta‘yīn iderler. Vefātı-

na deñlü mutaṣarrıf olup ṭoḳuz yüz ḳırḳ beşinde Edrine ’de fevt olup binā 

itdügi mekteb ḥareminde medfūndur. Meẕkūr, nefsinde ẕekiyyü’ṭ-ṭab‘, 

laṭīfü’n-nefs, maḳbūlü’l-kelām, ṭalīḳü’l-lisān, faṣīḥü’l-beyān, muḥāverede 

ve mücāvebede māhir, meclis-ārā, nādire-gūy kimesne olup ehl ü ‘ıyālden, 

māl u menālden münḳatı‘, muzaḫrafāt-ı fāniyyeden mümteni‘, ḫāżı‘ u ḫāşi‘, 

kemāl-i kanā‘atla ḳāni‘, ekẟer-i evḳātın [A 149a] ve aġleb-i sā‘ātin ‘ibādāta 

ṣārif, ebnā-yı zemāne ḥāline vāḳıf ‘ārif-i vücūd olup ‘ömrleri daḫı mi’eye 

ḳarīb olmış imiş. İsḥāḳ Çelebi  -ki beyne’l-‘ulemā’i’l-‘iẓām maḳbūlü’l-kelām 

olmaġla meşhūr idiler- mu‘āṣırlar olmaġın [T 177a] niçe eyyām ‘ale’d-devām 

bunlaruñla muṣāḥabet idüp ikisinden ṣādır olan nevādir bī-ḥaddür.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Faḫrü’d-dīn bin İsrā’īl 

Meẕkūr, zemānında vāḳi‘ erbāb-ı beyāndan taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān eyleyüp 

ba‘dehu ba‘żı medārise müderris olup Burusa ’da Sulṭāniyye ’ye andan Şām ’a 

ḳāżī olup ba‘dehu ma‘zūl olup seksen aḳçe ile Burusa ’da Murād Ḫān ’a mü-

derris olur. Andan dimāġlarına iḫtilāl ve zebānlarına i‘tiḳāl ṭārī olur. İfāḳat 

müyesser olmayup ṭoḳuz yüz otuz üçinde fevt olur. Meẕkūr, faṣīḥü’l-lisān, 

melīḥü’l-beyān kimesne olup cümle-i ‘ulūmda müşāreketinden mā-‘adā 

‘ulūm-ı ‘aḳliyyede nisbet-i maḫṣūṣaları var imiş.

Ve minhum1 el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-
dīn Aḥmed bin ‘Abdu’llāh 

Meẕkūr, Seydī el-Amāsī  ‘uteḳāsından olup mevlāsından mebānī-i ‘ulū-

mı oḳıyup andan ba‘żı medārise müderris olup emāniyye ’ye gelüp andan 

1 Ve minhum: -A
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Şām ’a ḳāżī olup ḳāżī iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ ikisinde fevt olur. Meẕkūr, zāhid ü 

‘ābid, müteşerri‘ ü müteverri‘, selīmü’ṭ-ṭab‘, ṣāfī ‘aḳīde edīb ü lebīb kimesne 

imişler.

Ve minhum1 el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Ḥüsāmü’d-dīn Ḫusrev Çelebi el-Ḳaraṣuyī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu ‘ālim-i ‘ālī-mertebeden 

‘Abdu’l-kerīm bin ‘Alī  ḫıdmetine irişüp andan ba‘żı medārise müderris olup 

tedrīcle emāniyye ’ye gelür. Andan Burusa ’ya ḳāżī olup andan Edrine ’ye 

andan İstanbul ’a ḳāżī olur. Andan ma‘zūl olup yüz aḳçe ile emāniyye  

virilür. emāniyye’de müderris iken ṭoḳuz yüz2 elli altısında vefāt ider-

ler. Meẕkūr, nefsinde kerīmü’n-nefs, ḥalīmü’ṭ-ṭab‘, selīmü’l-ḳalb cümle-i 

‘ulūmda müşāreketi olup fünūn-ı cüz’iyyede ḫod küllī [A 149b] ḳudreti 

var imiş.

Ve minhum3 el-‘Ālimü’l-‘āmil [T 177b] ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Emīr Ḥasan er-Rūmī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp andan ba‘żı medārise müder-

ris olup ṣoñra Edrine ’de Dārü’l-ḥadīẟ ’e müderris olup ḥudūd-ı erba‘īnde 

fevt olurlar. Meẕkūruñ cümle-i ‘ulūmda müşāreketi olup Seyyid Şerīf  ’üñ 

ferā’iże yazduġı şerḥe ḥāşiye yazup ve ‘ilm-i ādābdan Mes‘ūd-i Rūmī ’ye daḫı 

ḥāşiye yazmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed bin eş-
Şeyḫ Maḥmūd el-Ma‘nevī et-Toḳatī 

Meẕkūr, meşāhīr-i ‘ulemādan fünūn-ı ma‘ānīde bediyyü’l-mahāre Sey-

dī el-Ḳaramanī  i‘ādesinden manṣıba ‘avdet idüp Kütāhiyye Medresesi ’ne 

ve Burusa Ferhādiyye ’ye andan yine Kütāhiyye  ḳurbında Vezīr Ḳāsım Paşa 

Medresesi ’ne müderris olup müderris iken ṭoḳuz yüz ḳırḳında vefāt it-

mişler. Meẕkūr, ṣūfiyye ṭarīḳına daḫı sālik olup anda tekmīl-i ṭarīḳat idüp 

1 Ve minhum: -A

2 yüz: -A

3 Ve minhum: -A



494 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

‘ulūm-ı ẓāhirede daḫı mahāreti ve ḳudreti olup Kāfiye ’ye şerḥ yazup Tehẕī-
b-i Ḳāfiye  ile nāmīde ḳılmışlar ve ḥikmetden Mevlānā-zāde ’ye ve Ḥāşiye-i 
Tecrīd ’e ḥāşiye yazup sūre-i “ve’ḍ-ḍuḥāya” tefsīr yazup Tenvīrü’ḍ-ḍuḥā  ile 

tesmiye itmişler ve bundan mā-‘adā i‘tiḳāddan bīrūn resā’ili var imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-dīn Aḥmed 
el-‘Arabī  İbn el-Mevlā Ḥamza eş-Şehīr bi-‘Arab Çelebi  {‘Arab 
Çelebi}

Meẕkūr, beyne’l-‘ulemā “‘Arab Çelebi ” dimekle meşhūrdur. ‘Aṣrında 

vāḳi‘ fażlla Mūsā Çelebi ’den ve ba‘żı ‘ulemā-yı refī‘ü’ṣ-ṣadrdan bir miḳdār 

taḥṣīl idüp ḳanā‘at gelmeyüp li-ecli’l-iştiġāl diyār-ı ‘Arab’a irtiḥāl idüp 

‘ulemāsından tekmīl-i fünūn ve ḳırā’at-ı şürūḥ u mütūn eyleyüp uṣūl ü 

fürū‘da ve tefāsīr ü eḥādīẟde bī-naẓīr olup niçe ‘ulemā-yı ‘allāmeden icā-

zet-nāme alup fażīlet-i tāmmesine mażmūnında şehādet iderler ve ‘ulūm-ı 

[T 178a] riyāżiyyātda ma‘lūmāt u yād-dāştları fevḳa’l-ḥad olup bilād-ı 

Rūm’a geldükde Vezīr Ḳāsım Paşa  medrese binā idüp cihet-i tedrīsin bun-

lara vaḳf u şarṭ eyleyüp ömrinüñ tamāmına deñlü medrese-i meẕkūre-

de müderris olup ṭullābdan niçe müsta‘id terbiyesiyle fünūn-ı keẟīreye 

taḥṣīl-i [A 150a] isti‘dād idüp müderris-i müfīd olup ṭoḳuz yüz ellisinde 

fevt olmışlar.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā 
Ḥüsāmü’d-dīn el-Üskübī  eş-Şehīr bi-Şeydā Ḥüsām  {Şeydā Ḥüsām}

Meẕkūr, ‘ulemā-yı ‘iẓām mā-beyninde “Şeydā Ḥüsām ” dimekle meş-

hūrdur. ‘Aṣrında vāḳi‘ ‘ulemā-yı ẕū-fünūndan ḳırā’at-ı şürūḥ u mütūn idüp 

ba‘dehu ḳıdveti’l-ahālī Ḳara Bālī  ḫıdmetine müteşebbiẟ olup müddet-i keẟī-

re ḫıdmetinde tekmīl-i ‘ulūm u ‘irfān eyleyüp ba‘dehu maḥmiye-i1 Üsküb -i 

cinān-üslūbda ‘Īsā Beg Medresesi ’ne mirāren müderris olup andan gītī-ārā-

yı belde-i Serāy ’da Mīr Ḫusrev  binā itdügi medreseye fetvā ile evvel bunlar 

müderris olup andan yine kendü şehrinde İsḥāḳ Paşa Medresesi ’ne müder-

ris olup ṭoḳuz yüz altmışında fevt olurlar. Meẕkūr, zāhid ü ‘ābid ve ‘ālim-i 

müte‘abbid, ḥalīmü’n-nefs, selīmü’l-ḳalb, kerīmü’ṭ-ṭab‘, ṣaḥīḥü’l-‘aḳīde, 

1 maḥmiye: -T
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muzaḫrafāt-ı dünyeviyyeden müctenib, tekmīl-i nefse müştaġil, ‘ālemden 

mu‘tezil, cemī‘-i evḳātın ‘ilme ve ‘ibādāta ṣārif, eḥādīẟ ü tefāsīre ve fünūn-ı 

fıḳha vāḳıf, cümle-i ‘ulūmda müşāreket-i tāmmeleri var imiş. Nefsinde ‘azī-

zü’l-vücūd, şerīfü’l-ḥāl, nāsa nāfi‘, şerri māni‘, vilāyetlerinde bereketu’llāh-

dan bir bereket, keẟīrü’n-nef‘ imişler. 

Ḳıṭ‘a:1 Ṣanma Şeydā ’yı āḫara mā’il

Olmış idi ma‘ārife şeydā

Delüsi idi ehl-i ‘irfānuñ

Ġayra mā’il degül idi ebedā2

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥammed bin 
‘Abdu’l-evvel et-Tebrīzī 

Meẕkūruñ vālidi vilāyet-i ‘Acem ‘ulemāsından olup bir müddet Tebrīz ’de 

ḳāżī olup vālidi [T 178b] Tebrīz’de vālī iken mebānī-i ‘ulūmı ḳırā’at idüp 

ba‘dehu Monlā Celāl  ḫıdmetine irtiḥāl ider. Müddet-i keẟīre ḫıdmetlerinde 

olup cümle-i ‘ulūmı bunlardan aḫẕ idüp ḥattā Monlā Celāl fażīletine şehā-

det idüp icāzet-nāme daḫı virürler. Monlā Celāl  ḥażretlerinüñ şānı kemāl-i 

celālet üzre olup meclis-i şerīflerinde ḥāżırīn dā’imā birbirin ādābla müste-

mi‘īn olup nefā’is-i ‘ilmiyyeden ġayrı nesne söylemeyüp kelimāt-ı ‘ilmiy-

ye [A 150b] ve baḥẟ daḫı üslūb-ı ādāb üzre olmasa mütekellim melāmet 

olınurmış. Mevlānā-yı meẕkūr3 vālidiyle Rūm’a geldükde Monlā Celāl ’üñ 

vech-i meşrūḥ üzre ādāb-ı meclis ve celālet-i şānın mevālī-i Rūm’a naḳl 

iderler imiş. Rūm’a gelüp ‘ilm ü fażlda mahāretleri pādşāh-ı ‘ālem-penāha 

‘arż olınduḳda medrese buyurup tedrīcle emāniyye ’ye gelürler. Andan Ḥa-

leb ’e andan Şām ’a andan Dārü’s-sa‘āde  Ḳosṭanṭıniyye ’ye ḳāżī olup andan 

ma‘zūl olup ḫızāne-i ‘āmireden yüz aḳçe ta‘yīn olınur. Ṭoḳuz yüz altmış 

üçinde fevt olur. Meẕkūr, ‘ilm-i belāġat ve fenn-i berā‘atde kāmil, ‘ulūm-i 

‘aḳliyyede ve naḳliyyede ve uṣūl ü fürū‘da māhir, şi’r ü inşāda ve imlāda 

ḳudretleri cümleden ziyāde olup bī-bedel kitābları var imiş. 

1 Ḳıṭ‘a: Rubā‘ī T

2 ebedā: ebeden T

3 meẕkūr: -T
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Ḳıṭ‘a:1 Ulu devlet degül mi insāna

Bir niçe ‘ilmi eyleye tekmīl

İde ra‘nā kitāblar te’līf

Ola her biri bā‘iẟ-i taḥṣīl 

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed bin 
‘Abdu’l-ḳādir  eş-Şehīr bi-Ma‘lūl  {Ma‘lūl}

Meẕkūr, ‘ulemā-yı fuḥūl zümresinden “Ma‘lūl” ile meşhūrdur. ‘Aṣrında 

vāḳi‘ ekmel-i fużalādan Kemālpaşa-zāde ’ye ve Muḥyi’d-dīn el-Fenārī ’ye ve 

Mevlānā Ḥüsām Çelebi ’ye yetişüp bunlardan taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl eyleyüp 

ḥüsn-i ḳabūl ile maḳbūlleri olup ba‘żı medārise müderris olduḳdan ṣoñ-

ra emāniyye ’ye gelür. Andan Mıṣr ’a ḳāżī olup ma‘zūl olup yetmiş aḳçe 

ile emāniyye  virilür. emāniyye’den ma‘zūl olup Mıṣr ’a ḳāżī olur. Andan 

Anaṭolı  ḳāżī-i ‘askeri olup [T 179a] bu ḥāl üzre marīż olup nıḳrīse ibtilā 

ile ma‘lūl olur. Bu ‘illet ferāġata ‘illet olup bi-ṭarīḳi’t-teḳā‘üd yüz elli aḳçe 

ta‘yīn olınur. Meẕkūr, ‘ālim-i muḥaḳḳiḳ, fāżıl-ı müdeḳḳiḳ, cümle-i ḳażāyā-

da muḥiḳḳ, ‘aḳliyyātda ve naḳliyyātda ve ma‘ḳūlātda ve meşrū‘ātda māhir, 

cümle-i fünūna ḳādir, ṣāḥib-i ‘ırż u vaḳār, mütemevvil ü māldār, İstanbul ’da 

dārü’l-ḳurrā ve dārü’t-ta‘līm binā idüp ṭoḳuz yüz altmış üçinde vāṣıl-ı Ḥaḳḳ 

olurlar. 

Ḳıṭ‘a2  Bu ne devlet durur ki mālik olup

İdesin dürlü dürlü iḥsānı

Ka‘be gibi niçe göñül yapasın

Ṭutasın eller [A 151a] üzre mihmānı

Dār-ı ta‘līmüñ ola oḳıyalar

Güzel āvāzlarla Ḳur’ān’ı

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed  eş-Şehīr beyne’l-‘Ulemā bi-Merḥabā  {Merḥabā}

Fāżıl-ı meẕkūr, ilde vilāyetde “Merḥabā” ile meşhūrdur. ‘Aṣrında vāḳi‘ 

fażlla şāyi‘ meşāhīr-i fużalādan Rüknü’d-dīn ’e ve Mīrim Çelebi ’ye Mevlānā 

1 Ḳıṭ‘a: Rubā‘ī T

2 Ḳıṭ‘a: Naẓm T
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Ḫayrü’d-dīn ’e yetişüp bunlardan tekmīl-i ‘ulūm ü fünūn eyleyüp ba‘żı me-

dārise müderris olduḳdan ṣoñra emāniyye ’ye gelüp andan Ḥaleb ’e andan 

Burusa ’ya andan Edrine ’ye ḳāżī olurlar. Ḳāżī iken ṭoḳuz yüz ellisinde fevt 

olmışlar. Meẕkūr, kemāl-i ẕekāvetle mevṣūf ve laṭīf-i ṭab‘la ma‘rūf, kerī-

mü’ş-şān, melīḥü’l-beyān, ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, cümle-i ‘ulūmda müşāreket-i tām-

meleri var imiş. Fevtlerine ẓurefā-yı medīne-i Edrine ’den şā‘ir-i māhir Emrī 

Çelebi  bu tārīḫi dimişler. 

Naẓm:1 Bir nidā irmiş efendi ḥażretinüñ sem‘ine

Rıḥlet istersen çü bizden yaña gel yāhū dimiş

Ḫoş çeküp cām-ı fenā ol şevḳe bir tārīḫ idüp

Sāḳiyā bezm-i cihāndan Merḥabā’ya hū dimiş2

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed bin el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn el-Fenārī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp andan şuġl murād idinüp diyār-ı 

‘Acem’e sefer eyleyüp ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl idüp yine diyār-ı 

Rūm’a gelüp tedrīcle emāniyye  müderrisi olup ma‘zūl olup teraḳḳī ile yine 

emāniyye [T 179b] virilür. Müderris iken dīdeleri remed-dīde olup müd-

det-i medīde müṭāla‘adan ḳalup żarūret ḥükmiyle altmış aḳçe ile müteḳā‘id 

olur. Ṭoḳuz yüz elli dördinde fevt olurlar. Meẕkūr, nefsinde ‘ālim ü ‘ābid, 

zāhid ü müte‘abbid, aḫlāḳ-ı ḥamīde ile mevṣūf kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī bin 
Ṣāliḥ  -Ḳuddise Sirruhu-3

Meẕkūr, beyne’l-ahālī fażlla şāyi‘ ‘Abdu’l-vāsi‘ Efendi  ḥażretlerine mün-

tesib olup terbiyesiyle manṣıb olur. Tedrīcle emāniyye ’ye gelüp Burusa ’ya 

ḳāżī olup ḳāżī iken ṭoḳuz yüz ellisinde fevt olurlar. Meẕkūruñ cümle-i 

‘ulūmda müşāreketinden ġayrı fenn-i inşāda ve ṣan‘at-ı kitābetde taḥrīrden 

1 Naẓm: Rubā‘ī T [Nüshalarda nazım şekli Nazm ve Rubâ’i olarak geçmekler birlikte bu tarihin nazım 

şekli kıt’adır]

2 Emrî dîvânında bu tarih şöyledir: “Bir nidâ irmiş efendi hazretinüñ sem‘ine/Vuslat istersen çü bizden 

yaña gel yâhû dimiş/Hoş çeküp câm-ı fenâ ol şevka bir târîh idüp/Sâkiyâ bezm-i cihândan Merhabâya 

hû dimiş”. bkz: Emrî, Emrî Dîvânı, haz. Mehmet A. Yekta Saraç, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, s.413. (Erişim) 20.05.2020, www.ekitap.ktb.gov.tr.

3 Ḳuddise Sirruhu: -A
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bīrūn ḳudretleri olup ḫūb u laṭīf inşā ile ve bī-bedel edāyla1 Kelīle ve Dim-
ne  [A 151b] terceme itmişlerdür. Hümāyūn-nāme ile nāmīde ḳılmışlardur. 

El’ān beyne’l-büleġā ve lede’l-fuṣahā maḳbūl ü müstaḥsendür.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Ḳara Ṣāliḥ  
-Ḳuddise Sirruhu-2

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp3 ba‘żı medārise müderris olup 

emāniyye ’ye gelür. Müderris iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ dördinde fevt olur. 

Meẕkūr, nefsinde ‘ālim ü fāżıl, ṣāliḥ ü kāmil, selīmü’ṭ-ṭab‘, ḥalīmü’n-nefs 

kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ebū el-Leyẟ 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından Mevlānā Żamīrī ’nüñ i‘ādesinden manṣıba 

‘avdet idüp ba‘żı medārise müderris olup emāniyye ’ye gelür. Andan Ḥale-

b ’e andan Şām ’a ḳāżī olup ḳāżī iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ dördinde fevt olmışlar. 

Meẕkūr, kemāl-i ṣalāḥ üzre mütedeyyin ü müteşerri‘, zāhid-i müteverri‘, 

ḫāżı‘ u ḫāşi‘, nāsa nāfi‘ kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şeyḫ Meḥemmed  eş-
Şehīr bi-Şeyḫī Çelebi  -Ḳuddise Sirruhu-4

Meẕkūr, ba‘żı medārise müderris olup emāniyye ’ye gelüp müder-

ris [T 180a] iken ṭoḳuz yüz elli birinde fevt olmış. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, 

muḥaḳḳiḳ ü müdeḳḳiḳ, selīmü’ṭ-ṭab‘, kerīmü’n-nefs, ṣaḥīḥü’l-‘aḳīde, ḫay-

rāta mā’il, ‘ibādāta müştaġil kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed  eş-Şehīr bi-Meḥemmed Beg  -Ḳuddise Sirruhu-5

Meẕkūr, Sulṭān Bāyezīd Ḫān  ḳullarından olup ṭarīḳ-ı emāretden müc-

tenib, ‘ilm ü fażla muḥib olmaġın taḥṣīl-i ‘ilme ve tekmīl-i fünūn-ı ma‘ā-

rife iştiġāl idüp ekmel-i fużalādan ebu’l-fażl Kemālpaşa-zāde ’den müddet-i 

keẟīre taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān eyleyüp i‘ādelerinden manṣıba ‘avdet idüp ba‘żı 

1 edāyla: ādābla T

2 Ḳuddise Sirruhu: -A

3 idüp: -T

4 Ḳuddise Sirruhu: -A

5 Ḳuddise Sirruhu: -A
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medārisi mutaṣarrıf olup Edrine ’de Çifte ’nüñ birinde iken dimāġına iḫtilāl 

ve ‘aḳlına i‘tiḳāl ṭārī olup terk-i tedrīs idüp diyār-ı Rūm’dan Mıṣr ’a müte-

veccih olur. Giderken deryā yüzinde küffār-ı ḫāksār-ı bed-kirdār yedinde 

giriftār olur. Ekābirden ba‘żı eḥibbāsı bahāsı ile ḫalāṣ iderler. Bi-‘ināyeti’llāh 

ḫalāṣ olduḳları pādşāh-ı ‘ālem-penāh ḥużūrına ‘arż olınduḳda selāmet-i ṭab‘ 

ve istiḳāmet-i ‘aḳlla ittiṣāf  [A 152a]  1 כ ّ و ا ّول  ا א  ا -ẕāt-ı cemī כ

lü’ṣ-ṣıfātlarında mevcūd olmaġın yine Burusa ’da Sulṭāniyye  virilür. Andan 

Edrine ’de Bāyezīd Ḫān  virilüp andan Şām ’a ḳāżī olur. Ba‘dehu ma‘zūl olup 

yine ba‘de’l-‘azl dimāġlarına ḫalel gelüp bu ḥālde ki dimāġları iḫtilāl üzre 

idi. Mıṣr  ḳażāsı virilür.2 ك ا כ   feḥvāsın ا  ri‘āyet idüp sefer iderler. 

Kütāhiyye ’de marīż olup fevt olurlar. Meẕkūruñ cemī‘-i ‘ulūmda müşāre-

ketinden mā-‘adā ‘ulūm-ı ‘aḳliyyede ve riyāżiyyātda miknet ü ḳudretleri 

fevḳa’l-ḥad imiş. Kütüb-i keẟīreye mālik olmaġın fünūn-ı ġarībe ve ‘ulūm-ı 

‘acībe müṭāla‘asın idüp ġarā’ib ü nevādirden ḫaṭır-nişānları fevḳa’t-ta‘bīr 

ve’t-taḥrīr olup ṭoḳuz yüz ellisinde fevt olurlar. 

el-‘Ālimü’l-‘āmil [T 180b] ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Yūsuf  eş-
Şehīr bi-Köpricük-zāde  {Köpricük-zāde}

Meẕkūr, Mevlānā Sinānü’d-dīn  ‘ulemā-yı ehl-i yaḳīn mā-beyninde 

“Köpricük-zāde ” dimekle meşhūrdur. ‘Aṣrında vāḳi‘ ḳıdvetü’l-mevālī Ḳara 

Bālī ’den ve Muḥyi’d-dīn es-Samsūnī  tekmīl-i ‘ulūm u fünūn idüp fażlla 

iştihār bulur. Bir müddet Kefe ’de sākin olup ṭālibīne fetvā virür. Ba‘de-

hu ba‘żı medārisi mutaṣarrıf olup Ayaṣofya ’ya gelür. Andan ṣoñra yetmiş 

aḳçe ile Amāsiyye ’de fetvā ile medrese virürler. Bu ḥālde iken ṭoḳuz yüz 

elli birinde fevt olurlar. Meẕkūr, ṣāḥibü’t-taḥḳīḳ, mālikü’t-tedḳīḳ, ‘ulūm-ı 

mütedāvile ve fünūn-ı müsta‘melenüñ cümlesinde māhir olup vālā-himem, 

cemīlü’ş-şiyem kimesne imişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’n-niḥrīr 
eş-Şehīr bi-Ṭaşköprī-zāde  {Ṭaşköprī-zāde Efendi } {Ṭaşköprī-zāde}

Müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh āṣl-ı cāmi‘-i menāḳıb olan fāżıl-

dur ki zümre-i ‘ulemāda “Ṭaşköprī-zāde ” dimekle meşhūrlardur.

1 “Yine O, ilktir, bununla birlikte olgun ve tamdır.”

2 “Hareket bereketle beraberdir.”
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Kendüler meşāhīr-i fużalādan ve ġayrıdan taḥṣīl-i fażl u ‘irfān itmişler-

dür. Şaḳā’iḳu’n-Nu‘māniyye ’de efṣah-ı beyān ile tafṣīl buyurmışlardur. Bu 

‘abd-i ḥaḳīr ve müstemend-i faḳīr tercemeye şürū‘ ṣadrında müşārün ileyh 

cāmi‘ü’l-menāḳıb ḥażretleri henūz ḥayātda olup tercemeye istīẕān içün 

ḥużūr-ı şerīflerine varduḳda bu ḥaḳīrüñ kemmiyyet-i ḥālinden ve key-

fiyyet-i aḥvālinden kirāren ve mirāren tefaḥḥuṣ buyurup tafṣīlen ma‘lūm 

[A 152b] idindüklerinden ṣoñra “Allāhu Tebārek mübārek itmiş ola. Lākin 

bir miḳdār taḥrīr olınduḳda ne ḳadar zaḥmet daḫı olursa getürilse kelā-

ma duḫūlüñüz ve maṭlūba vuṣūlüñüz ne minvāl üzredür, mesmū‘umuz ve 

ma‘lūmumuz olsa.” diyü buyurduḳlarında ol ḥażretüñ bu teklīfi ḫāṭıra olup 

taḥrīr olınandan bir miḳdār iḥżār olınmışdı. Egerçi hezār i‘tiẕār u iftiḳārla 

ḳırā’at itdüm. El-ḥaḳ kemāl-i istīlā-yı ḫacletden kendümden gitdüm. Bu 

nā-tüvāna ‘ārıż olan ḫaclet [T 181a] ü ḥayrete mutafaṭṭın olup luṭfla dehān 

açup şükrin beyān ile istiḥsān buyurup ḥaẓlar gösterüp du‘ā eylediler ve bu-

yurdılar ki: “El’ān tārīḫ-i hicret-i ḥażret-i risālet ki ṭoḳuz yüz altmış senesi 

ve şehr-i Receb’üñ evvelidür. Ba‘de’l-yevm zemānumda çoḳluḳ imtidāda 

i‘tiḳād itmezem. Bi-iẕni’r-Rabb ḳażā-yı naḥb vāḳi‘ olduḳda ol meşāyiḫ-i 

‘iẓāmuñ bendesi ve ṣuleḥā-yı kirāmuñ efgendesi ‘iṣyānı ḥadden ziyāde 

Ṭaşköprī-zāde  fülān tārīḫde fevt oldu diyü meşāyiḫ menāḳıbın itmāmdan 

ṣoñra bir gūşeye taḥrīr idesiz. Ammā ne ān ki fażl isnād idüp fużalādan 

veyā ṣalāḥ isnād idüp ṣuleḥādan diyesiz ancaḳ cümle-i ānda ve gösgötüri 

aḥyānda dest-i irādetimüz ve yed-i himmetimüz dāmān-ı meşāyiḫden ol-

duġı ma‘nāyı işrāben ẕeyl-i şerīflerinde ḳayd idesiz.” diyü vaṣiyyet eyleyüp 

ba‘dehu tekrār du‘ā idüp icāzetleriyle taḳbīl-i yed idüp gitdüm. Ḥikmetu’l-

lāhdur evāḫir-i Receb’de vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olup Ḳosṭanṭıniyye ’de namāzına ḥāżır 

olduḳ. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, ‘ulūm-ı ẓāhirede ve bāṭınede kāmil, dünyādan 

mu‘tezil, tekmīl-i nefse müştaġil, İstanbul ’da zemān-ı ḳażāsı tevārīḫ-i ey-

yām olup icrā-yı aḥkām-ı seyyidü’l-enāmda hemānā seyf-i meslūl imişler. 

Manṣıb-ı ḳażāyı daḫı ḥüsn-i rıżālarıyla ḳabūl degül ancaḳ imtiẟālen bi’l-

emri’l-‘ālī vāḳi‘ olmış imiş. Aña binā’en i‘tibārāt-ı dünyeviyyeden ‘ayn-ı i‘ti-

bārı ṣarf idüp tezyīnāt-ı dehrī dilden sürüp māsivādan göz yummışlar. Kü-

tüb ü resā’ilden otuzdan ziyāde mü’ellefātı olup [A 153a] lākin ‘ārıża-i dīde 

taḥrīr ü tesvīde māni‘ olmış. Ḥattā Şaḳā’iḳu’n-Nu‘māniyye ’nüñ bir miḳdārı 
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ḥālet-i ‘amāda dinilüp kendüler terkībin buyurup erbāb-ı baṣīretden bir 

dānişmendi taḥrīr idermiş. Bu ṭarīḳle beyāż olmış. 

Naẓm:  Cidd ü iḳdām ile taḥṣīl-i ma‘ārif idüben [T 181b]
Sikke-i mermere ḳazımış idi Ṭaşköprī Oġlı

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Manastırlı 
Çelebi  

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ olan ‘ulemādan taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl idüp ba‘de-

hu mevālīden Seydī el-Ḳaramanī ’ye müteşebbiẟ olup anlaruñ terbiyeleriyle 

manṣıb olup kendü vilāyetinde Manastır ’da Dilbend Çelebi Medresesi ’ne 

müderris olur. Andan ma‘zūl olup tekrār medrese-i mezbūreyi1 virürler. 

Andan Edrine ’de Ḥalebiyye Medresesi ’n virürler. Fażīlet-i tāmme ile meş-

hūr olmaġın menāṣıb-ı ‘āliyeye getürmek murād idinürler. Lākin ferāġat 

ġalebe idüp iḫtiyār-ı ‘uzlet idüp ḳabūl itmezler. Pes Manastır  cizyesi maḥṣū-

linden yevmiyye yigirmişer aḳçe vaẓīfe iderler. Her re’s-i senede ḫarāccılar 

vaẓīfesin iḫrāc idüp yuyup pāk idüp ḥużūrına getirürler imiş. Yedi aḳçesi 

kefāfına kifāyet idüp bāḳīsin ḳayd-ı ḥayātda olduḳça ‘āmmen ilā-‘ām erā-

mil ü eytām cinsine defterle tevżī‘ ü taḳsīm iderler imiş. Dā’imā deftercügi 

yanında olup tevżī‘-nāmede olan fuḳarānuñ biri fevt olsa anuñ yirine bir 

maḥallin arayup bulur ḳayd iderler imiş. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl ve cümle-i 

fende kāmil, cümle-i eyyāmda ṣā’im ve leyālīde ḳā’im, ma‘ārif-i ṣūfiyyeden 

ḥaẓẓ-ı ‘aẓīmleri olup gösgötüri ‘ömrinde efrāddan ferd ve zümre-i insāndan 

eḥad, aḳvālinden ve ef‘ālinden müte’eẕẕī olmayup maḳāmāt-ı ‘ulyāya vāṣıl 

bereketu’llāhdan bir bereket olup ṭoḳuz yüz ḳırḳ dördinde dāḫil-i dār-ı 

cinān olurlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şeyḫ İbrāhīm 
el-Ḥalebī el-Ḥanefī  Ḫaṭīb-i Cāmi‘ es-Sulṭān Meḥemmed Ḫān bi-
Medīneti2 Ḳosṭanṭıniyye

Meẕkūr şeyḫ, Ḥaleb ’den olup vilāyetinde ‘aṣrı ‘ulemāsından bir miḳdār 

taḥṣīl eyleyüp andan li-ecli’l-iştiġāl diyār-ı Mıṣr ’a irtiḥāl idüp ‘ulemāsın-

dan eḥādīẟ ü tefāsīri ve uṣūl ü fürū‘ı ve fenn-i ferā’iżi [A 153b] kemāliyle 

1 mezbūreyi: meẕkūreyi A

2 bi-Medīneti: -T
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oḳıyup ḥıfẓ eyleyüp İstanbul ’a gelüp mütemekkin olup ba‘dehu Cāmi‘-i 

Sulṭān Meḥemmed Ḫān ’a [T 182a] ḫaṭīb ve imām olup ve fużalādan Sey-

dī Çelebi  dārü’l-ḳurrā diyü yapduġı medreseye müderris olup ‘ömri tis‘īn-

den tecāvüz idüp ṭoḳuz yüz elli ikisinde dārü’l-cināna vāṣıl olur. Meẕkūruñ 

mesā’il-i fürū‘ külliyyen ve ferā’iż cümleten naṣb-ı ‘aynı olup ‘ulūm-ı ḳırā’at 

keẕālik bi’l-fi‘li olup nüfūs-ı keẟīre terbiyesiyle taḥṣīl-i meleke idüp vücūd-ı 

‘āleme ḫayr-ı maḥż, nāsa nāfi‘ kimesne imiş. Mescide gitmek lāzım gelüp 

ṭarīḳa çıḳsa bir ān kimesneye nigerān vāḳi‘ olmayup cümle-i mühimmā-

ta ve mesā’il-i mu‘ḍilāta ve müşkilāta āsān vechle cevāb virmekde kemāl-i 

ḳudreti meşhūr-ı āfāḳ olmaġın eṭrāf u eknāfdan müşkili olanlar gelüp her 

ne maḥalde ki mülāḳāt vāḳi‘ olsa ṭarīḳ üzre daḫı olsa su’āl itdükleri müş-

kilāta bilā-tereddüd ü tevaḳḳuf laṭīf cevāb virüp geçüp giderlerdi. Ne ḳadar 

söyletseler kelimāt-ı ‘ilmiyyeden ġayrı daḫı tekellüm vāḳi‘ olmazdı. Dā’imā 

evrād u eẕkārdan ve ‘ibādātdan ve te’līf ü taṣnīfden ḫālī olmayup fürū‘a mü-

tealliḳ bir laṭīf kitāb yazup mesā’il-i mühimmeden lāzım olan ẕikr olınan 

kitābda aḥsen-i taḥrīr ve elṭaf-ı taḳrīr ile derc idüp ḫāric nesne ḳomayup 

cell-i himmeti İslām’uñ nef‘ī semtine olup ve Münyetü’l-muṣallī  nām fetāvā-

ya laṭīf şerḥ yazup ẕikr olınan şerḥüñ bāb-ı ṣalātında ol ḳadar ihtimām it-

mişdür ki ma‘lūm degül ki ṣalāta müte‘alliḳ bir mes’ele ḫāric ḳalmış ola. Bu 

deñlü īcāz yazılmışken yine cümle-i ḫilāfiyyāta īmā itmişlerdür. Müṭāla‘a 

idenlere ma‘lūmdur.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed bin 
‘Abdu’r-raḥmān bin ‘Ömer el-Ḥalebī el-Vefā 

Meẕkūr, evvelā fużalādan Berīkī-zāde  ḫıdmetine yetişüp andan Ḫıżır 

Beg-zāde Fāżıl Aḥmed Paşa ’ya irişüp bu iki fāżıldan taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl ey-

leyüp Dimetoḳa ’ya müderris olup andan ḳāżī olup Kefe ’de [T 182b] ḳāżī 

iken fevt olur. Meẕkūruñ leyl ü nehār fi’l-‘aşiy ve’l-ibkār ẟeyyib ü ebkār 

ġılmān-ı ḥüsndār aṣlā melḥūẓı ve manẓūrı olmayup אب ا כ  1 ا ا

diyü laḥẓaten [A 154a] yanlarından kütüb-i ehl-i ‘irfān eksük olmayup 

müṭāla‘a ve müẕākereden ḫālī degüller imiş. Māl u menālden neye mālikler 

1 “Dostun en hayırlısı değerli kitaptır.”
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ise İstanbul ’da dārü’t-ta‘līm binā idüp aña ṣarf eyleyüp ve cümle kitābların 

vaḳf-ı ‘ulemā idüp egerçi mesned-i ḳażāda imişler. Lākin yine ma‘īşetleri 

erbāb-ı fenā ṭarīḳı üzre olup dervīşāne imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Celālü’d-dīn el-Ḳāżī 

Meẕkūr, evvelā ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at-ı ‘ilmiyye idüp andan meşāhīr-i 

‘ulemādan Ḥācī Ḥasan Oġlı ’na yetişüp ba‘dehu medreselerine müderris 

olup andan ba‘żı bilāda ḳāżī olup ba‘dehu dā‘iye-i terk ġalebe idüp ḳażādan 

ferāġat iderler. Yevmiyye ḫızāne-i ‘āmireden otuz beşer aḳçe ta‘yīn olınur. 

Meẕkūr, nefsinde ‘ālim ü fāżıl ve cümle fende kāmil, ‘ilmiyle ‘āmil, ṣaġīr 

ü kebīr, ġanī vü faḳīr yanında bir olup aṣāġire ekābirden ziyāde ri‘āyet ve 

faḳīre ġanīden artuḳ ḥimāyet idüp ḥüsn-i ḫilḳatinde ve leṭāfet-i şānında 

bī-naẓīr kimesne imiş. 

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Süleymān er-Rūmī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl eyleyüp Anḳara Medrese-

si ’ne andan Toḳat Medresesi ’ne andan İstanbul ’da ‘Alī Paşa ’ya andan Edri-

ne ’de Çifte ’nüñ birine müderris olup Çifte ’de iken fevt olmışlar. Ḫāḳān-ı 

cihān, İskender-i devrān Sulṭān Süleymān Ḫān  ḥażretleri senen-i sünen-i 

seyyidü’l-mürselīni ri‘āyeten şeh-zādeler sünneti içün ‘urs-ı mübāreke mü-

bāşeret fermān olınur. Cümle-i āfāḳa ulaḳlar irsāl olınup memālik-i maḥrū-

se-i sulṭānī ve eḳālīm-i ma‘mūre-i cihān-bānīde vāḳi‘ olan cümle-i ümem 

da‘vet olınup cihān-ı erba‘adan ve eḳālīm-i seb‘adan zemānenüñ serdārları 

ve ‘aṣruñ [T 183a] nāmdārları cem‘ olup fużalā-yı ṣāḥibü’ṣ-ṣadr ve ‘ulemā-

yı celīlü’l-ḳadr, dīvān-ı ‘ālī-i şehriyār-ı ẕevi’l-iḳtidārda cem‘ olurlar. Herke-

se şānına göre maḳām ta‘yīn olınup ādābla geçüp oturup şehriyār-ı Mir-

riḫ-intiḳām’dan ba‘de’ṭ-ṭa‘ām mübāḥaẟe-i ‘ilmiyye fermān olınur. Evvelā 

şeyḫü’l-İslām, müftī’l-enām fetḥ-i kelām eyleyüp münāsib-i maḳām-ı ke-

limāt-ı ‘ilmiyyeye şürū‘ iderler. Pes herkes nihādında nihāde olan iḳtidārın 

iẓhār ve fażl u kemālin iş‘ār murād idinüp ġavġā-yı baḥẟ-i [A 154b] ehl-i 

beyān ve aṣḥāb-ı tibyān-ı Keyvān ’a irüp bu ḥāl üzre mehābet-i meclisden 

mevlānā-yı meẕkūra kemāl-i dehşet ve nihāyet mertebe-i heybet ṭārī olup 
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oturduġı yerde ḥayret alup maġşiyyen ‘ale’l-vech düşüp ḳaldırup menziline 

īṣāl idince teslīm-i rūḥ iderler. Meẕkūr, ḥalīmü’ṭ-ṭab‘, selīmü’l-ḳalb ancaḳ 

tekmīl-i nefse meşġūl ve muzaḫrafāt-ı dünyeviyyeden mu‘teriż kimesne 

olup vefātları ṭoḳuz yüz otuz yedisinde vāḳi‘ olmış.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-dīn Aḥmed  
eş-Şehīr bi-Varaḳ Şemsü’d-dīn 

Meẕkūr, evvelā ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp ba‘dehu ba‘żı me-

dārise müderris olup andan Ḳalender-ḫāne ’ye ve Eyyūb-i Enṣārī ’ye müder-

ris olup emāniyye ’ye gelüp anda iken fevt olmışlar. Meẕkūr, selīmü’ṭ-ṭab‘, 

ḥalīmü’n-nefs, aḫlāḳ-ı ḥamīde ile mevṣūf, ṭalebe emrinde ictihādla ma‘rūf 

kimesne olup gün başına şürūḥ ü mütūndan bir varaḳ ḳırā’at olınmasa 

fevḳa’l-ḥad müteżaccir olurlar imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā  
eş-Şehīr bi-Maṣdar 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından refī‘ü’ş-şān ‘ulemādan taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān 

idüp ba‘żı medārisden ṣoñra Maġnisa ’da Sulṭāniyye ’ye müderris olurlar. An-

dan emāniyye ’ye gelüp andan Ḥaleb ’e andan Ka‘be -i Mu‘aẓẓama’ya ḳāżī 

olmışlar. Andan ma‘zūl olup gelürken [T 183b] İstanbul ’a ḳarīb maḥalde 

fevt olmışlar. Meẕkūr, ḥalīm ü selīm, vecīh ü kerīm, maṣdar-ı ma‘rifet, maẓ-

har-ı ṣadāḳat, ‘aḳīdesi pāk, derūnı tābnāk, ḫayrāta ṭālib, ṣūfiyye semtine 

rāġıb, ḥattā meşāyiḫden şeyḫ-i ‘ārif-i bi’llāh es-Seyyid ‘Alī  ḫıdmetlerine ye-

tişüp enfās-ı nefīselerinden behre-yāb olup terbiyeleriyle maḳāmāt-ı ‘ulyāya 

vāṣıl olmışlar. Cāmi‘ü’l-menāḳıb ḥażretleri bunlaruñ içün te’līfe mültefit 

olmamışlar diyü buyurmışlar. Ammā bu ḥakīr ḳużāt zümresinden Filibevī 

Revnaḳ-zāde Muḥyi’d-dīn Efendi ’de taṣavvufa müte‘alliḳ bir laṭīf kitāb gör-

düm. Su’āl itdükde Maṣdar  Efendi’den ṣādırdur. Anlaruñ mü’ellefidür. Lā-

kin nādirü’l-vuḳū‘dur diyü buyurdılar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed el-
Ḥüseynī  eş-Şehīr bi-Zeyrek 

Meẕkūr, Anḳara  nevāḥīsinden ẓuhūr idüp meşāhīr-i ‘ulemādan Sinā-

nü’d-dīn-i Kirmānī ’den ve Seydī Meḥemmed [A 155a] el-Ḳocevī’den  ve 
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Berīkī-zāde’den taḥṣīl-i ‘ilm eyleyüp ba‘dehu Ḳara Bālī  i‘ādesinden manṣı-

ba ‘avdet idüp Anḳara ’ya ve Merzifon ’a ve Toḳat ’a müderris olup andan 

Şeh-zāde Sulṭān Meḥemmed ’e mu‘allim olup mu‘allim iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ 

yedisinde fevt olmış. Müşārün ileyh fünūn-ı keẟīrede mahāretinden mā-‘a-

dā fenn-i ‘Arabiyyet’de ve uṣūl-ı fıḳhda ve eḥādīẟ ü tefāsīrde yed-i ṭūlāsı 

olup ‘alā-merri’ş-şühūr ve’l-a‘vām izdiyād-ı feżā’il içün iḳdām u ihtimām 

üzre olup dā’imā ṣalāt-ı mefrūżayı ve sünen-i mes‘ūdeyi1 ri‘āyet idüp ṣāḥi-

b-tertīb olup tekellüm-i kelām-ı Ḥaḳḳ’da levme-i lā’imden aṣlā mübālātı 

olmayup ekābir-i dehre ve a‘yān-ı ‘aṣra ziyāret ü ri‘āyete varmaḳ ‘ādeti ol-

mayup varduġı taḳdīrce daḫı seyrüñ varurlar imiş. 

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn el-Ḳocevī  
eş-Şehīr bi-Muḥyi’d-dīn el-Esved 

Meẕkūr, meşāhīr-i fużalādan Efḍal-zāde  ḫıdmetine müteşebbiẟ olup 

ḫıdmet-i şerīflerinden iḳtinā-yı [T 184a] ‘ulūm ve ictinā-yı ẟemerāt-ı ‘ilm 

ü fażl idüp terbiyeleriyle manṣıb olur. Ba‘żı medārise müderris olup andan 

Şeh-zāde Sulṭān Muṣṭafā ’ya mu‘allim olur. Mu‘allim iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ 

beşinde fevt olur. Meẕkūr, ‘ālim-i müteşerri‘, fāżıl-ı müteverri‘, ‘aḳīdesi pāk 

ü ṣāf, muzaḫrafātdan mu‘āf, selīmü’l-ḳalb ve’l-ḳālıb kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır  
-Ḳuddise Sirruhu-2

Meẕkūr, Merzifon ’da vücūda gelüp ‘aṣrı ‘ulemāsından tekmīl-i ‘ulūm 

ve taḥṣīl-i fünūn eyleyüp beyne’l-aḫyār fażlla iştihār bulur. Ba‘żı medāris-

den ṣoñra Şeh-zāde Sulṭān Muṣṭafā ’ya keẕālik mu‘allim iken ṭoḳuz yüz 

elli üçinde fevt olurlar. Meẕkur, cümle-i evḳātdan tekmīl-i ma‘ārif üzre 

olup ṭab‘-ı naḳḳād ve ẕihn-i veḳḳāda mālik, ceyyidü’l-ḳarīḥa, istiḳāmet-i 

‘aḳlla muttaṣıf, Taṣdīḳāt ’a şerḥ yazup ve ba‘żı mevādd-ı müşkile sühūle-

tin murād idinüp risālāt taḥrīr idüp müṭāla‘a idenler ṭabī‘atına şehādet-i 

tāmme itmişler.

1 mes‘ūdeyi: ma‘hūdeyi T [A’da kelime ma‘hūdeyi olarak geçmekte olup sah kaydı ile düzeltilmiştir.]

2 Ḳuddise Sirruhu: -A
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el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Hidāyetu’llāh el-Mevlā 
el-Fāżıl Yār ‘Alī el-‘Acemī 

Meẕkūr, meşāhīr-i [A 155b] ‘ulemādan Pīr Aḥmed Çelebi ’den ve Ṭaş-

köprī-zāde ’den ve Muḥyi’d-dīn el-Fenārī ’den ve Kemālpaşa-zāde ’den taḥṣīl-i 

‘irfān eyleyüp ba‘dehu Efdal-zāde Medresesi ’ne ve Ḳalenderiyye ’ye ve Bu-

rusa ’da Sulṭān Bāyezīd ’e andan Medrese-i Manastır ’a andan Çifte ’nüñ bi-

rine andan emāniyye ’ye gelüp andan Mekke  ḳāżīsı olup andan ‘ārıża-ı re-

med ile ma‘rūż olup terk-i ḳażā idüp Mıṣr ’a gelüp bu ḥāl üzre ṭoḳuz yüz 

ḳırḳ sekizinde fevt olur. Meẕkūr, ‘ulūm-ı müdevveneyi cümleten iḥāṭa idüp 

bu cümleden uṣūl ü fürū‘da mahāretleri zā’idü’l-vaṣf olup nefsinde ‘ālim-i 

kerīm, fāżıl-ı selīm, marżıyyü’s-sīre, maḥmūdu’ṭ-ṭarīḳa, ṣāḥibü’l-ḥaḳīḳa, 

muḥaḳḳiḳ ü müdeḳḳiḳ kimesne imişler.

Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed 
bin Ḥüsāmü’d-dīn  -Ḳuddise Sirruhu-1 {Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn } 
{Ḥüsām-zāde } [T 184b]

Meẕkūruñ vālidi Sulṭān Meḥemmed Ḫān  devrinde maḳtūl olan Ḳara-

manī Meḥemmed Paşa  ‘ibādından imişler. Aña binā’en mā’il-i ‘ilm ü ma‘ri-

fet olup zemānında “Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn ” dimekle meşhūrlar imiş. Ba‘żı 

ḳaṣabaya ḳāżī olup ḳāżī iken fevt olur. Oġlı meẕkūr Muḥyi’d-dīn vālidi 

vefātından ṣoñra ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl-i ‘ilm idüp meşāhīr-i fużalādan 

Ṭaşköprī-zāde ’den ve Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn ’den ve fāżıl-ı ‘allāme Kemālpa-

şa-zāde ’den taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān idüp beyne’l-aḳrān müşārün ileyh bi’l-benān 

olur. Ba‘dehu Burusa ’da ‘Īsā Beg ’e andan Vācidiyye ’ye andan belde-i īre ’ye 

andan belde-i Amāsiyye ’de Ḥüseyniyye ’ye andan Çorlı ’ya andan Burusa ’da 

Manastır ’a andan Maġnisa ’da Sulṭāniyye ’ye andan emāniyye ’ye andan Ed-

rine ’de Bāyezīd Ḫān ’a müderris andan Burusa ’ya ḳāżī olup ma‘zūl olup yine 

Burusa ’da seksen aḳçe ile Murād Ḫān  müderrisi olur. Andan Ayaṣofya ’ya 

andan yine yüz aḳçe ile emāniyye ’ye müderris andan Burusa ’ya ḳāżī andan 

Edrine ’ye andan İstanbul ’a ḳāżī olup ṭoḳuz yüz altmış beşinde fevt olur. 

Meẕkūr, ‘ālim-i muḥaḳḳiḳ, fāżıl-ı müdeḳḳiḳ, cümle-i ‘ulūmda şirket üzre 

1 Ḳuddise Sirruhu: -A
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olduġından ġayrı uṣūl ü fürū‘da, manṭık u kelāmda zā’idü’l-vaṣf imişler ve 

naẓmla mümāresetleri olup tevārīḫ ü muḥāżarātda [A 156a] ḳudretleri ve 

yād-dāştları fevḳa’l-ḥad imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn el-Aydınī  
eş-Şehīr bi-Ehlice {Ehlice Muḥyi’d-dīn }

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ fażlla şāyi‘ fużalādan Pīr Aḥmed Çelebi ’den ve 

Ḥüsāmü’d-dīn ’den ve Ḥācī Ḥasan-zāde ’den taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl idüp Ḥācī 

Ḥasan-zāde i‘ādesinden manṣıba ‘avdet ider. Ba‘żı medārisden ṣoñra İstan-

bul ’da Pīrī Paşa ’ya ve Burusa ’da Manastır ’a andan Sulṭāniyye ’ye müderris 

olup müddet-i keẟīre anda olup müderris iken ṭokuz yüz elli birinde fevt 

olur. Meẕkūr, müderris-i müfīd, ṭalebe küllī müstefīd [T 185a] olup aḥyā-

nen va‘ẓ u naṣīḥat idüp nās-ı bī-ḳıyās müctemi‘ olup müntefi‘ olup müste-

mi‘ olurlar imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-ḳādir  -Ḳuddise 
Sirruhu-1 {Manāv ‘Abdī }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından Ḥüsām Çelebi ’den ḳırā’at idüp ba‘dehu Bu-

rusa ’da Mollā Ḫusrev Medresesi ’ne andan Ferhādiyye ’ye andan Ḳaraḥiṣār ’a 

andan Burusa ’da Manastır ’a andan Sulṭāniyye ’ye andan Maġnisa ’da dīger 

Sulṭāniyye’ye andan Burusa ’da Murād Ḫān ’a andan Ka‘betu’llāh ḳāżīsı olup 

andan yeden bi-yedin Mıṣr ’a ḳāżī olur. Ḳāżī iken ṭoḳuz yüz elli dördinde 

fevt olur. Meẕkūr, ‘ālim-i vaḳūr, fāżıl-ı şekūr, ṣaḥīḥü’l-i‘tiḳād, selīmü’l-fū’ad, 

dā’imā ẟābit ‘ale’l-ḥaḳḳ, ṣıdḳa mā-ṣadaḳ kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn Ḥüseyn 
Aḫū el-Mevlā Ḥasan Çelebi el-Ḳaraṣuyī  {Ḥüsām Çelebi }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp andan Monlā Ḫayrü’d-dīn  terbi-

yesiyle mülāzım olur. Ba‘żı medārise müderris olduḳdan ṣoñra Maġnisa ’da 

Sulṭāniyye ’ye andan emāniyye ’ye müderris iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ yedisinde 

fevt olur. Meẕkūruñ ‘ulūm-ı ‘aḳliyyede kemāl-i mahāreti olup ẕekī vü mu-

tafaṭṭın, ‘ālim-i mütefennin kimesne imişler.

1 Ḳuddise Sirruhu: -A
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el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Kemāl Çelebi  {Kemāl-i 
Ümmī }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp Ḥüsām Çelebi  i‘ādesinden mülā-

zım olup ba‘żı medārisden ṣoñra İzniḳ Medresesi ’ne ve Edrine ’de Çifte ’nüñ 

‘atīḳine andan emāniyye ’ye andan Burusa ’da Sulṭāniyye ’ye müderris olup 

andan Baġdād’a ḳāżī olup ḳāżī [A 156b] iken ṭoḳuz yüz elli yedisinde fevt 

olmış. Meẕkūr, ‘ālim-i selīmü’ṭ-ṭab‘, ṭālib-i felāḥ, rāġıb-ı ṣalāḥ, ṣabūr [u] 

vaḳūr, kerīmü’l-aḫlāḳ, marżıyyü’l-maḥāsin kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Emīr Ḥasan Çelebi İbn 
es-Seyyid1 ‘Alī Çelebi  {Emīr Ḥasan Çelebi }

Meẕkūr, meşāhīr-i fużalādan Gedik Ḥüsām ’dan ve Aşcı-zāde Ḥasan Çe-

lebi ’den ve Mu‘ammā-zāde ’den andan fāżıl Ḳādirī Çelebi’den taḥṣīl-i ‘ilm 

idüp2 [T 185b] fāżıl Ḳadirī ’den mülāzım olup Ḳosṭanṭıniyye ’de Dāvūd Pa-

şa ’ya andan Muṣṭafā Paşa ’ya andan yine İstanbul ’da Sulṭāniyye ’ye andan 

emāniyye ’ye andan Ṣofya ’ya andan yetmiş aḳçe ile yine emāniyye ’de mü-

derris iken ṭoḳuz yüz ellisinde fevt olurlar. Meẕkūr, kemāl mertebe ẕekī, 

muṣāḥabetleri leẕīẕ, ma‘ārifden müteleẕẕiẕ, kerīmü’n-nefs, ẓarīfü’ṭ-ṭab‘, 

ṣāḥib-mürüvvet, ‘ālī-himmet, ṭalebe emrin rā‘ī, mehāmm-ı ḫavāṣ u ‘avām-

ma sā‘ī, ceriyyü’l-cinān, ṭalīḳü’l-lisān imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Meḥemmed Çelebi bin 
el-Vezīr Muṣṭafā Paşa  {Muṣṭafā Paşa-zāde }

Meẕkūr, aṣḥāb-ı fażl u beyāndan tekmīl-i ‘irfān itdükden ṣoñra is-

tiḥḳāḳ-ı ẕātiyyesi ile evvelā İstanbul ’da Vālidī Medresesi ’ne andan Burusa ’da 

Sulṭāniyye ’ye müderris iken henūz ‘unfuvān-ı cüvānīde ṭoḳuz yüz ḳırḳında 

murġ-ı rūḥ-ı pür-fütūḥları Firdevs gülşenin āşyān idinmiş. Meẕkūruñ cüm-

le-i ‘ulūmda ve fünūnda ve şürūḥ u mütūnda küllī iḥāṭası olup ẕekāvet-i 

ṭab‘la ve istiḳāmet-i ‘aḳlla ārāste, fünūn-ı feżā’il ü ma‘ārif ile pīrāste, edīb 

ü lebīb, ḥasīb ü nesīb, ‘ālim ü fāżıl, cümle-i ma‘ārifde kāmil-i cüvān olup 

‘ömrinde imtidād olsa ehl-i ‘irfān zümresinden ‘aẓīmü’ş-şān olup ṣāḥib-i 

te’līf ü taṣnīf olmaḳda iştibāh yoġdı diyü rivāyet iderler. 

1 es-Seyyid: es-Seydī T

2 ‘ilm idüp: idüp ‘ilm T
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el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ferruḫ el-Ḳaramanī 

Meẕkūr, ekābir-i ‘ulemādan mu‘allim-i sulṭān-ı a‘ẓam Monlā Ḫay-

rü’d-dīn ’den mülāzım olup ba‘żı medārisden ṣoñra Ḳalender-ḫāne ’ye andan 

Çorlı ’ya andan Çifte ’nüñ birine andan emāniyye ’de müderris iken ṭoḳuz 

yüz altmış dördinde fevt olur. Meẕkūr, laṭīfü’ṭ-ṭab‘, ẓarīfü’n-nefs, muṣāḥa-

beti feraḥ-fezā [A 157a] meclis-ārā, ṭalīḳü’l-lisān, bāhirü’l-beyān kimesne 

imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-dīn el-
Germiyānī  eş-Şehīr bi-Küçük Şems 

Meẕkūr, ‘ulemā-yı ‘aṣrından taḥṣīl-i ‘ilm idüp ba‘dehu mu‘allim-i sulṭān 

Monlā Ḫayrü’d-dīn ’den mülāzım olup [T 186a] ba‘żı medārisden ṣoñra İs-

tanbul ’da Maḥmūd Paşa ’ya andan Burusa ’da Sulṭāniyye ’ye andan emāniy-

ye ’ye andan Selīm Ḫān ’a evvelā bunlar müderris olup müderris iken ṭoḳuz 

yüz elli yedisinde fevt olurlar. Meẕkūr, ‘ālim-i muḥaḳḳiḳ, fāżıl-ı müdeḳḳiḳ, 

cümle-i ‘ulūm-ı mütedāvilede ve fünūn-ı müsta‘melede müşākeret-i tām-

mesi olup bir ān tażyī‘-i zemāna rāżī olmayup ‘alā-merri’ş-şühūr ve’l-a‘vām 

iştiġāl-i tām üzre imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-dīn Aḥmed 
el-Burusevī 

Meẕkūr, meşāhīr-i fużalādan Müftī ‘Alī Çelebi ’den mülāzım olup andan 

Burusa ’da ‘Īsā Beg ’e andan İnegöl ’e müderris olup anda iken fevt olmışlar. 

Meẕkūr, ānā’ü’l-leyl ve eṭrāfü’n-nehār ‘ilme şuġlle iştihār bulup ḳuvvet-i 

‘aḳliyye ve ṣıḥḥat-i fikriyye ile ġavāmız-ı ‘ulūmdan niçe maḥalli ḥal idüp 

resā’il taḥrīr idüp bir risālāt-ı meẕkūre el-‘uḥdetu ‘ale’r-rāvī fünūndan niçe 

meṭālib-i ‘āliyeyi ḥāvī olup lākin ṣavārıf-ı eyyām ve mevāni‘-i çarḫ-ı nā-fer-

cām beyāżına māni‘ olup müsveddede ḳalmış.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Yaḥyā Çelebi  eş-Şehīr 
bi-Muḥyi’d-dīncik-zāde 

Müşārün ileyh, ‘aṣrında vāḳi‘, fażlla şāyi‘, erbāb-ı beyāndan taḥṣīl-i 

‘ilm ü ‘irfān idüp beyne’l-aḳrān müşārün ileyh bi’l-benān olur. Ba‘dehu 

ekābir-i fużalādan Merḥabā Efendi ’ye müteşebbiẟ olup anlardan mülāzım 
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olup ba‘dehu Edrine ’de Beglerbegi ’ne andan Edrine ’de Cāmi‘-i Ardana 1 

andan ḳırḳ aḳçe ile İstanbul ’da İbrāhīm Paşa Medresesi  virildükde marīż 

olup müjdegānī içün dīvān-ı ‘ālīden ḫaber vārid olduḳda fevt olmış bu-

lınur. Meẕkūruñ ‘ilm-i edebiyyede ve ‘aḳliyyede ve naḳliyyede ve uṣūl ü 

fürū‘da ve ma‘ḳūl ü meşrū‘da mahāret-i tāmmesi olup Ḥāşiye-i Tecrīd  pā-

yesinde [A 157b] müderris iken niçe fevā’idi ḥāvī Tefsīr-i Ḳāżī  naḳl idüp 

fünūn-ı cüz’iyyede ḫod küllī ḳudretleri olup ‘ilm-i muḫāżarātda ve tevārīḫ-

de ve ḳaṣā’id-i ‘Arabiyye’de ma‘lūmātı zā’idü’l-vaṣf olup istiḳāmet-i ‘aḳl ve 

selāmet-i ṭab‘ bundan ziyāde mutaṣavver [T 186b] olmayup eger ‘ömrinde 

imtidād olup rūzgār müsā‘ade itmiş olaydı cümle-i ‘ulūmda ‘aẓīmü’ş-şān 

olup te’līf ü taṣnīfe müte‘alliḳ niçe āẟār ẓuhūr ider idi. Henūz sinn-i şebāb-

da ḥudūd-ı ḫamsīnde İstanbul’da fevt olur. Nefsinde ḥalīm ü selīm ve vecīh 

ü kerīm, kāmilü’l-‘ayār, ṣāḥib-i ‘ırż u vaḳār2, edīb ü lebīb, ḥasīb ü nesīb, 

āẟār-ı fıṭnat ve envār-ı ẕekā ve ḳābiliyyet nāṣiyelerinde peydā ve çehrelerin-

de hüveydā idi.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’r-raḥmān bin 
Yūnus el-İmām 

Meẕkūr, meşāhīr-i ‘ulemādan Seydī el-Ḳocevī  ḫıdmetine irişüp anlardan 

mülāzım olup otuz aḳçe müderris iken fevt olur. Vefātları ṭoḳuz yüz elli iki-

sinde vāḳi‘ olmış. Meẕkūr, nefsinde kemāl-i ẕekāyla ve istiḳāmet-i ṭab‘ ile 

mevṣūf olup ‘ulūmdan kelāma nisbetleri ziyāde olup fenn-i meẕkūra mü-

te‘alliḳ niçe ġāmıż maḥalleri ḳuvvet-i fikriyye ile ḥal idüp vāṣıl-ı maḳām-ı 

taḥḳīḳ imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-kerīm el-
Vizevī 

Meẕkūr, fāżıl-ı ‘allāme Kemālpaşa-zāde ’den taḥṣīl-i ‘ulūm ü fünūn idüp 

Maġnisa ’da Sulṭāniyye  müderrisi iken ṭoḳuz yüz altmış birinde fevt olmış. 

Meẕkūruñ leṭāfet-i şānı ve beyne’l-ahālī ‘ilmle ‘unvānı beyāna muḥtāc 

1 Hadâ’iku’r-reyhân’da 201b’de bulunan Muhyiddîncikzâde biyografisinde bu cami Eski Cami olarak 

geçmektedir. 

2 vaḳār: vaḳā T
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olmayup ‘ālim-i müdeḳḳiḳ, fāżıl-ı muḥaḳḳiḳ, firāsetde bī-naẓīr, muḥibb-i 

ṣagīr ü kebīr, muṣāḥabetleri leẕīẕ, sebük-rūḥ, ẓarīfü’n-nefs, kerīmü’ş-şān, 

bāhirü’l-lisān kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-dīn Aḥmed 
el-Bolevī 

Meẕkūr, Bolı  nām ḳaṣabada vücūda gelüp ‘aṣrı ‘ulemāsından oḳıyup 

ba‘dehu ekābir-i fużalādan Ḳādirī Çelebi ’den mülāzım olup ba‘żı medāris-

den ṣoñra Ḳosṭanṭıniyye ’de Dāvūd Paşa ’ya andan Muṣṭafā Paşa ’ya andan 

Çifte ’den Medrese-i Cedīde ’ye andan emāniyye ’ye [A 158a] andan Ed-

rine ’de Sulṭān Bāyezīd ’e müderris olup [T 187a] andan Şām ’a ḳāżī olup 

ma‘zūl olup seksen aḳçe ile müteḳā‘id olup ṭoḳuz yüz altmış beşinde fevt 

olur. Meẕkūr, kerīmü’n-nefs, laṭīfü’ṭ-ṭab‘, aḫlāḳ-ı ḥamīde ve evṣāf-ı pesen-

dīde ṣāḥibi olup ‘ilme ve ehline muḥib imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Sa‘dī Çelebi el-Aḳşehrī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından oḳıyup andan mevālīden Muḥyi’d-dīn el-

Fenārī ’ye yetişüp andan Monlā Ḫayrü’d-dīn ’den mülāzım olup Dime-

toḳa ’ya ve İstanbul ’da İbrāhīm Paşa  andan Filibe ’ye müderris iken Şeh-zāde 

Sulṭān Meḥemmed ’e mu‘allim olup vefātından ṣoñra emāniyye ’ye gelür. 

Andan Amāsiyye ’de müderris ve müftī olup andan Burusa ’da Murād Ḫān ’a 

müderris olup ṭoḳuz yüz elli yedisinde fevt olur. Meẕkūr, ‘ālim-i muta-

faṭṭın, ṭarīḳ-ı ṣūfiyyeden ḥaẓẓ-ı vāfir ve ẕevḳ-ı mütekāẟir aḫẕ idüp vāṣıl-ı 

maḳām-ı taḥḳīḳ imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḫayrü’d-dīn eş-Şehīr 
bi-Ḫayrü’d-dīn el-Aṣġar 

Meẕkūr, Anḳara  nām ḳaṣabada vücūda gelüp ‘aṣrı ‘ulemāsından oḳıyup 

ba‘dehu meşāhīr-i fużalādan Tāc-zāde ’ye yetişüp Ḥācī Ḥasan Oġlı Medre-

sesi ’ne ve Üsküb ’e andan Çorlı ’ya müderris iken ṭoḳuz yüz ḳırḳ beşinde 

fevt olur. Meẕkūr, müteşerri‘ ü mütedeyyin, leẕīẕü’ṣ-ṣoḥbet, nādire-gūy, 

ḫoş-ḫūy kimesne olup envā‘-ı naẓma ḳādir imişler.
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el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Ḥasan Çelebi el-
Ḳaramanī 

Meẕkūr, Yeñişehr ’de ẓuhūr idüp ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu 

Seydī el-Ḥamīdī ’ye irişüp terbiyeleriyle manṣıb olup Ġalaṭa  gibi ve Selānīk  

gibi ba‘żı bilāda ḳāżī olup ḳāżī iken ‘ārıża-i remed ile ma‘rūż olup ifāḳat-

dan göz yumup manṣıbdan ferāġat iderler. Müteḳā‘id olmaḳ ḥükmiyle ḳırḳ 

aḳçe ta‘yīn olınup ṭoḳuz yüz altmışında [T 187b] fevt olur. Meẕkūr, ‘ālim 

ü fāżıl, her fende kāmil, uṣūl ü fürū‘a uṣūl ü fürū‘ıyla ‘ālim, tefāsīr ü eḥā-

dīẟde ve ‘Arabiyyet’de mahāret-i kāmile ve ḳudret-i şāmileleri olup nefsinde 

kerīmü’ş-şān [A 158b] ṣāḥibü’l-luṭf ve’l-iḥsān, ni‘met-i bī-kerāna ve ẟervet-i 

bī-pāyāna mālik muḥibb-i ḫayrāt imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Muḥyi’d-dīn 
Meḥemmed  eş-Şehīr bi-Ḳāsım Çelebi Oġlı 

Meẕkūruñ vālidi Ḳāsım Çelebi , İstanbul ’a ḳāżī olup velādeti tārīḫinde 

ḫızāne-i ‘āmireden yevmī on beş aḳçe ‘ulūfeye mutaṣarrıf imişler. Mebānī-i 

‘ulūmı ‘aṣrı ‘ulemāsından taḥṣīl eyleyüp ba‘dehu mevālīden Yārḥiṣār Oġlı ’na 

müteşebbiẟ olup anlardan taḥṣīl-i fażl u ‘irfān idüp ba‘żı bilāda ḳāżī olup 

iki yüz aḳçe ile Selānīk  ve ‘Avretḥiṣārı  ḳāżīsı olur. Andan ‘Arab ve ‘Acem 

defterdārı olup ḫāric ez-defter taḥṣīl-i sīm ü zer idüp ma‘zūl olup üç yüz 

aḳçe ile Bolayır  tevliyetin virüp Malġara 1 ḳażāsın żamīme iderler. Tevliyet-

de niçe müddet ‘ıyş-ı firāvān eyleyüp andan yüz yetmiş aḳçe ile Ayaẟuluġ  

ve Ladiḳiyye  ḳażāsın virürler. ‘Ömrleri aḫirinde yüz yetmiş aḳçe teḳā‘üd 

ḥükmiyle Üsküb  ḳażāsın virürler. Nefsinde ḫafīfü’r-rūḥ, laṭīfü’ṭ-ṭab‘, ke-

rem-i şānları ve leṭāfet-i ṭab‘-ı ḫurde-dānları ḥadden ziyāde ve fevḳa’l-‘āde 

olup iḥsān ismine maẓhar, fünūn-ı keẟīreye vāḳıf, muḥibb-i erbāb-ı ma‘ārif 

kimesne olup ṭoḳuz yüz elli beşinde Üsküb ’de fevt olurlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil eş-Şehīr bi-İbni’l-Ḥekīm 
Muḥyi’d-dīn {İbnü’l-Ḥekīm Muḥyi’d-dīn }

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp meşāhīr-i ‘ulemādan çoḳ kimes-

nenüñ ḫıdmetine irişüp cümlenüñ ḥużūrında ḳabūl-i ṭām ile maḳbūlleri 

1 Malġara: Maġlaġra A
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olup ba‘żı menāṣıbdan ṣoñra Medīne -i Münevvere’ye ḳāżī olup ḳāżī iken 

fevt olur. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, semti laṭīf, nefsi ẓarīf, mālik-i ḫayrāt 

[T 188a] ve rātib-i meberrāt olup İstanbul ’da medreseleri daḫı var imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’l-ḥayy bin 
‘Abdu’l-kerīm  -Ḳuddise Sirruhu-1

Meẕkūr, ‘aṣrında vāḳi‘ aṣḥāb-ı beyāndan taḥṣīl-i ‘ilm ü ‘irfān idüp ba‘żı 

manṣıbdan ṣoñra Amāsiyye ’ye müderris olup andan Vezīr Muṣṭafā Paşa ’ya 

andan ba‘żı bilāda ḳāżī olup ḳāżī iken ṣūfiyye [A 159a] semtine rāġıb olup 

ḳażādan ferāġat idüp yine cenāb-ı sulṭāndan ḳażā teklīf olınup cebren Āmid  

ḳażāsın virürler. Andan Amāsiyye ’ye ḳāżīlıġın virürler. Andan yine terk-i 

ḳażā idüp rıżā-yı Ḥaḳḳ murād idinüp ṭā‘ata meşġūl olup bu ḥāl üzre fevt 

olur. Meẕkūr, kerīmü’ṭ-ṭab‘, saḫıyyü’n-nefs, fünūn-ı ‘Arabiyyet’de bī-naẓīr 

ve eḥādīẟ ü tefāsīrde bī-miẟl, zībā ḫaṭṭa mālik kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Şemsü’d-dīn Aḥmed 
bin ‘Ömer bin Emru’llāh bin eş-Şeyḫ Aḳşemsü’d-dīn  –Ḳuddise 
Sirruhu-2

Meẕkūr, meşāhīr-i ‘ulemādan ve ḥuẕẕāḳ-ı ‘aṣrdan Faḫrü’d-dīn ’den, Muḥ-

yi’d-dīn el-Fenārī ’den ve Ḳādirī Çelebi ’den taḥṣīl-i ‘ulūm ü fünūn idüp ba‘żı 

medārisden ṣoñra Burusa ’da Ḫanceriyye ’ye müderris olup andan Şeh-zāde 

Sulṭān Selīm ’e mu‘allim olup mu‘allim iken ṭoḳuz yüz elli ṭoḳuzında fevt 

olur. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, ‘ulūm-ı mütedāvilenüñ ve fünūn-ı müsta‘me-

lenüñ cümlesinden müşāreket-i tāmmesi olup ba‘żı mevāżi‘-ı müşkileyi 

ḳuvvet-i fikriyye ile ḥal idüp risālāt yazmışlardur. Nefsinde suḫan-āferīn, 

‘ālim-i ṣāḥib-temkīn, ḳādir-i te’līf ü taṣnīf olup lākin ‘ömr müsā‘ade itme-

yüp henūz cüvān iken Firdevs bāġın āşyān idinmişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā Yaḥyā Çelebi bin 
Nūrü’d-dīn el-Cemālī 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından iḳtinā-yı fażl u ‘irfān ve iktisāb-ı ‘ulūm ü 

fünūn idüp fużalādan Müftī ‘Alī Çelebi [T 188b] el-Cemālī  ḫıdmetine 

1 Ḳuddise Sirruhu: -A

2 Ḳuddise Sirruhu: -T
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müteşebbiẟ olup i‘ādelerinden manṣıba ‘avdet idüp ba‘żı medārisden ṣoñ-

ra Edrine ’de Dārü’l-ḥadīẟ ’e andan emāniyye ’ye gelüp andan Baġdād -ı 

Ādem-ābād ḳāżīsı olup ma‘zūl olup tekrār emāniyye  virilür. Ba‘dehu pā-

dşāhımuz sulṭān-ı a‘ẓam, ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam Sulṭān Süleymān Ḫān  ḥaż-

retleri dārü’l-ḥadīẟ binā idüp mevlāna tefāsīr ü eḥādīẟde bī-naẓīr olmaġın 

medrese-i meẕkūreyi yüz aḳçe ile iḥsān iderler. Müderris iken ba‘żı vāḳı‘āt 

vuḳū‘ıyla ma‘zūl olup ba‘de’l-‘azl ḫāṭırlarına küllī ḫalel istīlā idüp on beş 

gün geçmedin fenā köprüsinden [A 159b] geçüp ṭoḳuz yüz altmış yedisin-

de vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olurlar. Meẕkūr, ‘ālim ü fāżıl, fünūn-ı ‘Arabiyyet’de kāmil, 

eḥādīẟ ü tefāsīrde bī-miẟl ü bī-naẓīr olup ‘ulūm-ı sā’irede daḫı müşākeret-i 

tāmmeleri var imiş. Ma‘zūl olduḳdan ṣoñra ḫızāne-i ‘āmireden yüz elli aḳçe 

vaẓīfe ta‘yīn olınmış imiş.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Deli 
Birāder  {Deli Birāder} {Dīvāne Birāder } (Ġazālī )

Meẕkūr, beyne’l-‘uḳalā “Dīvāne Birāder ” dimekle meşhūr olup meşāhīr-i 

‘ulemādan Muḥyi’d-dīn-i ‘Acemī ’den taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl ve tekmīl-i fünūn 

idüp ba‘de ṣūfiyye semtine rāġıb ve tekmīline ṭālib olup lākin ṭab‘ında te-

levvün ġālib olmaġın müdāvemet idemeyüp yine tedrīs iḫtiyār iderler. Ev-

velā Burusa ’da Bāyezīd Paşa ’ya andan Aḳşehr Medresesi ’ne andan Amāsiy-

ye ’de Ḥüsniyye ’ye müderris olup andan terk-i tedrīs idüp ve ‘uzlet iḫtiyār1 

idüp yevmiyye otuzar aḳçe iderler. Pes İstanbul ’a ḳarīb kenār-ı deryāda bir 

mevżī‘-i dil-güşāda süknā iḫtiyār idüp ‘ālī-maḳām ve cāmi‘ ü ḥammām 

binā idüp ḥammāmını cāmi‘e vaḳf eyler. Meẕkūr, müteşerri‘ ü mütedeyyin, 

dā’imā ṣalāt-ı mefrūżayı cemā‘atle edā idüp bir niçe ‘ārif-i āgāh ile Ka‘betu’l-

lāh seferin2 idüp [T 189a] varup muttaṣıl olduḳda infiṣāl fikrinden inḳıṭā‘-ı 

küllī idüp vefātı tārīḫine deñlü Ka‘be -i Mu‘aẓẓama’da mücāvir olur. ‘Ömr-i 

girān-māyeyi ‘ibādāt u mücāhedāt ile ve muṣāḥabet-i meşāyiḫ-i ṣāḥib-kerā-

mat ile ḫatm eyler. Meẕkūr, nefsinde ‘ālim [ü] ‘āmil ve her fende kāmil, 

muḥibb-i ḫayrāt, mevedd-i ḥasenāt, mücāvebede māhir, muhāvereye ḳādir, 

1 ‘uzlet iḫtiyār: iḫtiyār-ı ‘uzlet A

2 seferin: sefer T
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beẕle-gūy, laṭīfe-senc, tekellüfāt-ı ‘ādiyeyi külliyyen terk idüp cümle-i vaż‘ı 

lā-ubālī olmaġın dīvānelik ile mülaḳḳab idi ve fenn-i inşāda ve naẓm u 

neẟr ü mu‘ammāda kemāl-i mahāreti ve fevḳa’l-ḥad ḳudreti, ra‘nā kelimātı 

çoḳ vāḳi‘ olmışdur. Ammā cānib-i hicv ü hezle ṭab‘-ı şerīfleri mā’il olduġı 

ecilden beyne’n-nās ‘ırż u vaḳārla istīnās itmemişlerdi. Dāfi‘ü’l-ġumūm  bun-

laruñdur. Ba‘dehu hezl ü hicādan1 tā’ib olduḳlarından te’līfine ḫaylī nādim 

olup [A 160a] ḥattā eli irdügi yerlerde bulınan nüsḫasın żi‘f-ı ḳıymetiyle 

alup çoḳluḳ nüsḫa iḥrāḳ bi’n-nār itmiş diyü rivāyet iderler ve bunlardan 

ṣādır nādire bī-ḥadve laṭīfe lā-yu‘addur. Cümle-i leṭā’ifindendür ki Sulṭān 

Ḳorḳud  ‘aleyhi raḥmetu’l-Meliki’l-Vedūd muṣāḥabetlerinde iken ‘īd-ı sa‘īd 

irişüp nitekim ‘ādet-i sulṭāndur şeh-zāde-i cüvān-baḫt şānına göre her şaḫṣa 

ḫil‘at buyurur. Burada ḳaftān cinsinden bir köhne fistān fermān olınur. 

Birāder bu ḥāle muġber olup ānīde bu beyti yazar. Şeh-zādenüñ seccādesine 

bıraġup gider. 

Beyt: Kime kemḫā kime dībā baña bir köhnemiş fistān

Buña lā’iḳ mıyuz andan be s.kdügüm fülān fistān

Neẟr: Şeh-zādenüñ beyt manẓūrı olduḳda Birāder ’i da‘vet ider. Gelmek-

de ta‘allül eyler. Müfīd olmayup cebren iḥżār iderler. Şeh-zāde ismu’llāha 

and ve Ḳur’ān’a sevgend iderler ki fülān fistān lafẓından murāduñ ne ise 

şöyle ki ṭoġru taḳrīr ve rāst ta‘bīr idesin. Żarar müterettib olmaya. Pes Birā-

der  eydür ki: “Devletlü şeh-zāde! Lafẓ-ı meẕkūruñ maḥmili ziyāde ve bun-

dan mütebādir-i bī-endāzedür. Kekez dimek olur, gidi oġlı dimek olur ve 

[T 189b] bi’l-cümle cümleye muḥtemel ve ‘ār lā’iḳ olur. Kelimātuñ cemī‘i-

sine eşmeldür. Her ḳanġısı muḫtārları olursa iḫtiyār şeh-zādenüñ.” diyicek 

şeh-zāde bu laṭīfeden ḥaẓẓ-ı firāvān idüp Birāder ’e iḥsān-ı bī-pāyān iderler. 

Ḳıṭ‘a:2 Ey Birāder şeh-i cihān olan

Luṭfa iḥsāna bir bahāne arar

Ḫaṣṣa cān-fezā laṭīfe ola

Ṣāḥibin ġarḳ-ı mülk ü māl eyler

1 hicādan: heycādan T

2 Ḳıṭ‘a: Naẓm T
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Ve minhum el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevla’l-‘allāme 
Şemsü’d-dīn Aḥmed Çelebi Efendi  bin el-Fāżıl el-‘Allāme el-Müftī 
eẟ-�aḳaleyn Ebū es-Su‘ūd {Ebū es-Su‘ūd Efendi-zāde }

Müşārün ileyh raḥmetu’llāhi ‘aleyh ḥālā şeyḫü’l-İslām, müftī’l-enām, 

ẕü’l-‘ilmü’n-nāfi‘ ve’l-‘amelü’r-rāfi‘, melāẕü’l-cumhūr, şifā’ü’ṣ-ṣudūr, 

rāfi‘-i ma‘ālim-i a‘lāmü’s-sünnet, ḳāmi‘-i ‘urūḳ-ı ehlü’l-ehviyye ve’l-

bid‘at [A 160b] nāhic-i menāhicü’l-ḥaḳīḳat, sālik-i mesālikü’ş-şerī‘at 

ve’ṭ-ṭarīḳat, meşra‘-i şevāri‘ü’l-efḍāl, maṭla‘-i ṭevāli‘ü’l-iḳbāl, miftāḥ-ı 

muġlaḳāt-ı ebvābü’l-ḫayrāt, keşşāfü’l-müşkilātü’l-keşf, ḥallāl-i mesā’i-

lü’l-mu‘ḍilāt, nāẓım-ı niẓāmü’l-fażl fi’l-ma‘ārik, ‘āḳid-i ‘uḳūdü’l-memā-

lik, miftāḥ-ı meclisü’l-maḥāmid, minhāc-ı menāhicü’l-maḳāṣıd, 

sulṭānü’l-mevālī, bürhānü’l-ahālī, seyyidü’l-‘ulemā’i’l-‘iẓām, sene-

dü’l-fużalā’i’l-fiḫām, bā‘iẟ-i niẓāmü’l-‘ālem, sebeb-i intiẓām-ı benī-Ā-

dem, ya’nī müftī-i zemān, müşkil-güşā-yı devrān ḥażretlerinüñ ebnā-yı 

‘iẓāmından küçük oġulları mevla’l-mevālī Şemsü’d-dīn Aḥmed א ا 1 
م ا   ḥażretleri ki zemān-ı ṭıfliyyetinden āẟār-ı büzürgī  ا ا 

nāṣıye-i sa‘ādet-intimālarından peydā ve evān-ı ṣabāvetlerinden envār-ı 

ẕekā vü zeyrekī cebhe-i beyżā-żiyālarında hüveydā idi. Az zemānuñ için-

de fażlla meşhūr-ı āfāḳ olup mertebe-i a‘lāya kemāl-i liyāḳat ile kesb-i 

istiḥḳāḳ itmişler idi. Fünūn-ı mu‘tebereden ba‘żı fenne müte‘alliḳ te’līf 

ü taṣnīfe şürūḥ [T 190a] idüp taḥrīr itdükleri maḥallerde ḥaḳā’iḳ u 

daḳā’iḳ idrācında ve sevḳ-ı kelām u sibāḳ-ı merāmda belāġat u fesāḥat 

indimācında itdükleri diḳḳat mezāyā-yı ‘ilmiyyeye ve ḫavāṣṣ-ı terākībe 

müte‘alliḳ zāde-i ṭab‘-ı şerīfleri olan taṣarrufāt-ı ḫāṣṣaları müddetlerin-

de imtidād olup ṣudūr u ẓuhūr bulaydı bir vechle iẓhār-ı āẟār idelerdi ki 

aṣḥāb-ı te’līfi taṣnīfden uṣandıran ḳalem-i rāsiḫleri taḥrīrāt-ı sālife nāsiḫ 

ola idi. Henūz yigirmi yaşında nev-cüvān iken Medāris-i emān ’dan 

birine müderris olup eglenmeyüp ḥasretü’l-mevālī Şeh-zāde Sulṭān 

Meḥemmed Ḫān Medresesi ’ne altmış aḳçe ile müderris olup yetmişinde 

Firdevs bāġın āşyān idinürler. 

1 “Allah ona daimi feyziyle ebediyyen muamele etsin.”
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Ḳıṭ‘a:1 İtmedi Ḥaḳ fenāya lā’iḳ anı

Anuñ içün yerin cinān itdi

Yalıñuz idi Ḥażret-i İdrīs

Aña ma‘nāda yār-ı cān itdi

Gördi yoḳdur beḳā bu fānīde 

[A 161a] Dār-ı bāḳīde ḫoş mekān itdi

Uçdı ol bülbül-i cinān-ārā

Bāġ-ı Firdevs’i āşyān itdi

Neẟr:2 ikātden mervīdür ki Ḳosṭanṭıniyye ’ye fużalā-yı ‘Arab’dan 

kemāl-ı fażl u belāġat ve nihāyet-i berā‘at ṣāḥibi bir kimesne gelüp emedd-i 

medīd ve ‘ahd-i ba‘īd Sitanbul  fużalāsıyla ve zümre-i büleġāsıyla muṣāḥabet 

idüp bir gün vüzerā-yı ‘iẓāmdan ve ṣadr-ı fiḫāmdan bir ṣāḥibü’ṣ-ṣadr-ı celī-

lü’l-ḳadr kimesne ‘ulemā cem‘iyyetin ider. İttifāḳ ‘ālim-i müsāfir daḫı mec-

lise ḥāżır olur. Pes ‘ulemā muṣāḥabet-i ‘ilmiyyeye ve mübāḥaẟāta şürū‘ idüp 

ber-mūcib-i feḥvā-yı م כ ّ ا م  כ א baḥẟ-i mütemādī olup 3ا  ّ אء  ّ ا  4כ
 muḳteżāsınca herkes nihādında nihāde ve ẕātında ḥāżır u āmāde olan 

ḳuvvet-i meleke vü isti‘dād miḳdārı ‘ilme müte‘alliḳ mā-melekin ṣarf u ḫarc 

idüp ba‘de tamāmi’l-meclis ‘ālim-i müsāfir ḥücresine gelüp yārāna mülāḳāt 

idüp muṣāḥabet üzre [T 190b] iken birisi eydür ki: “Küstāḫlıḳ olmasun. 

Ḥażretiñüz ki bu deñlü fażl u ‘irfān ile cihān bāġın gūşe-be-gūşe seyrān 

idüp sefer-keşīde ve rūzgār-dīdesiz. Nīk ü bedden görmedük ve işitmedük 

nesne ḳalmamışdur. Bu cümle-i müddetde aġreb-i ġarā’ibden müşāhedeñüz 

ne olmışdur? Naḳl buyuruñ. Nuḳl-i meclis olsun.” didükde buyurmışlar ki: 

“Egerçi sebeb-i istiġrāb olur niçe kem-yāb nesne gördüm ve işitdüm. Lākin 

bugün bir meclis-i ‘ālāda fużalādan cemm-i ġafīr ve cem‘-i keẟīr müctemi‘ 

idük. ‘Ulemā vü fużalā cevānibden mübāḥaẟāt-ı ‘ilmiyyeye şürū‘ idüp gide-

rek kelām-ı daḳīḳ olup īcāb-ı taḥḳīḳ eyleyüp ‘arṣa-i beyānuñ suḫan-dānları 

ve meclis-i ‘ārifānuñ nāzik-beyānları her cānibde dehān açup mübāḥaẟede 

iken bir maḫdūm-ı endek-sāl ve ṣāḥib-şeref maḳdem-i şerīfleriyle meclisi 

1 Ḳıṭ‘a: Meẟnevī T

2 Neẟr: -A

3 “Söz sözü getirir.”

4 “Her kap içindekini dışına verir.” 
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müşerref eyledi. Baḥẟ olınan maḥal mesmū‘ları olıcaḳ ṭūṭī-i gūyā ve hezār-ı 

hezār-āvā mānend nuṭḳa gelüp ādāb üzre taḳrīre şürū‘ idüp ol ḳadar beẟẟ-i 

ma‘ārif [A 161b] ve ol derece taḳrīr-i leṭā’if eyledi ki maḥalle müte‘alliḳ 

olan işkālāt-ı ġāmıża rūşen taḳrīrlerinden mertebe-i evveliyyātda müste-

mi‘īnüñ ma‘lūmı olduḳdan ṣoñra ḫāṣṣa-i ḳarīḥalarından āẕān-i insān işit-

medük nefā’is ü fevā’id naḳl idüp pes dönüp fużalā-yı ẕevi’l-ḳadrden1 ba‘żı 

‘aẓīmü’ş-şān muṣannifīne i‘tirāż īrād idüp meclisde ḥāżır olan fużalā ki her 

biri dehrüñ ferīdi ve ‘aṣruñ vaḥīdi idiler īrād itdükleri īrādāta cāy-ı daḫl ve 

maḥall-i medḫal bulmayıcaḳ kimesnenüñ mu‘ārıżaya ve icmālen ve tafṣīlen 

münāḳażaya ḳudreti olmayup ba‘żı īrādāta iḳdām idenleri muḳaddemāt-ı 

müselleme ile ilzām idüp cümle-i müdde‘āsın ‘alā-vechi’l-ḫuṣemā berāhīn-i 

[T 191a] ‘aḳliyye ve delā’il-i naḳliyye ile iẟbāt idüp cümleyi iskāt eyledi. 

Henūz ol cüvān-ı ‘ālī-şānuñ fikrindeyüm. Bundan ġarīb nesne görmedüm.” 

diyü naḳl itmişler. 

Ḳıṭ‘a: Ger ireydi özi bu eyyāma

Aña şākird olurdı ‘allāme

Görse taḥrīr-i pākini Sa‘dī 

‘İlm ü fażlına āferīn dirdi

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Sa‘yī  {Sa‘yī 
Çelebi } (Sa‘yī)

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp cümle-i ‘ulūm-ı mütedāvilede 

ve fünūn-ı müsta‘melede taḥṣīl-i mahāret idüp fünūn-ı cüz’iyyede daḫı 

küllī ḳudreti olup ḥattā naẓmuñ envā‘ına ḳādirler imiş. Sa‘yī  ile taḫalluṣ 

idüp sulṭān-ı a‘ẓam ve ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam2 Sulṭān Süleymān Ḫān  devrinde 

Dārü’s-sa‘āde ’de ġılmāna mu‘allim naṣb olınup nefsinde kerīmü’ş-şān, ṭā-

hirü’l-lisān, melīḥü’l-beyān, ḥalīm ü selīm, vecīh ü kerīm kimesne imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-Sürmelü-zāde 

Meẕkūr, ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp ba‘dehu ḳaṣabātdan ba‘żı bilāda 

ḳāżī olup terk-i ḳażā idüp İstanbul ’da Sulṭān Meḥemmed Ḫān Cāmi‘ ’ne 

1 ẕevi’l-ḳadrden: ẕū’l-ḳadrden T

2 sulṭān-ı a‘ẓam ve ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam: -T



519Mecma‘u’l-Eşrâf

ḫaṭīb olmışlar. Meẕkūr, ‘ulūm-ı ‘Arabiyyet’de fünūn-ı ḳırā’atde ‘ālim olup 

kendüler belīġ ü faṣīḥ ḫuṭbeler inşā idüp oḳurlarmış. Ḫavāṣ u ‘avām ehl-i 

‘ilm idügin bilüp envā‘-ı ta‘ẓīm ü iḥtirām iderler [A 162a] imiş. Sulṭān 

Süleymān’uñ evā’il-i salṭanaṭında fevt olmışlar.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şehīr bi-İbni’l-
‘Arcūn {İbnü’l-‘Arcūn }

Meẕkūruñ vālidi ‘ilm-i ḳırā’atda māhir, ṣūfiyye ṭarīḳına rāġıb kimesne 

olup vālidi ḥayātında ‘ulūm-ı ‘Arabiyyet’i ve ḳırā’atı tekmīl idüp laṭīf-elḥān, 

suḫan-dān kimesne olup evvelā Sulṭān Bāyezīd ’e andan Ayaṣofya ’ya ḫaṭīb 

olmış. Meẕkūr, aḫlāḳ-ı ḥamīde ve evṣāf-ı pesendīde ile mevṣūf, ‘ulūm-ı 

edvār u mūsīḳārda kemāl-i iḳtidārı olup ve ḫoş-elḥān daḫı olmaġın şevḳ-

le ḳırā’at-ı ḫutbe [T 191b] idüp tilāvet-i Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm itdükde erbāb-ı 

‘ışḳuñ ve aṣḥāb-ı ẕevḳüñ hāy u hūyından cāmi‘ pür-ṣadā olup sāmi‘den 

cāmi‘de yerler bulınmaz imiş ve meẕkūr nefsinde ẓarīfü’ṭ-ṭab‘ daḫı olmaġın 

maḥbūbü’l-ḳulūb imişler.

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Abdu’llāh Çelebi bin 
Pīr Aḥmed el-Ḳāżī 

Meẕkūr, ḳużāt zümresinden Bāne  nām ḳaṣabadandur. ‘Aṣrı ‘ulemāsın-

dan taḥṣīl-i ‘ilm idüp ba‘dehu meşāhīr-i fużalādan Ḳādirī Çelebi ’ye müte-

şebbiẟ olup anlardan mülāzım olup ba‘żı ḳażādan ṣoñra Rūmili ’nde Fili-

be ’ye ve ṣoñra üç yüz aḳçe Selānīk  ile Sidreḳapsa ’ya ma‘an ḳāżī olup ma‘zūl 

olup tekrār Filibe  ve Tatar Bāzārı  ḳāżīsı olurlar. Evāḫir-i ‘ömrinde Filibe ’den 

ma‘zūl olup marżīsi degül iken Edrine  civārında yüz elli aḳçe ile Baba  ḳażāsı 

virilür. Varmaḳ müyesser olmayup Filibe ’de ṭoḳuz yüz yetmiş dördinde fevt 

olurlar. Meẕkūr, nefsinde laṭīfü’ş-şān, melīḥü’l-beyān, muḥibb-i ṣulehā vü 

fuḳarā, in‘ām u iḥsān sever kimesne olup meşāyiḫ-i kirāmdan çoḳ kimes-

ne ile muṣāḥabet eyleyüp vilāyet-i ‘Acem’de seyāḥatleri zemānında Seyyid 

Yaḥyā ’ya irişüp anlaruñ ḫıdmetinde sīr-āb olup ma‘ārif-i ṣūfiyyeden ḥaẓẓ-ı 

‘aẓīm kesb itmişler ve cümle-i ‘ulūmda iştirāk üzre olup lākin aġleb-i evḳāt 

mühimmāt-ı mīrī ve meṣāliḥ-i Müslimīn māni‘ olup müṭāla‘a ve şuġle ḳud-

retleri olmazdı. Ammā yine bu ḳadar keẟret-i işġālle şi‘r ü inşāya [A 162b] 
müte‘alliḳ ra‘nā taṣarruflar ve bikr-i ma‘nālar bulup naẓmuñ envā‘ında 
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ḳādirler idi. Dā’im erbāb-i ‘irfān ile muṣāḥabetde ve aṣḥāb-ı iẕ‘ān ile mü-

cālesetde olup sīm ü zer yanlarında merātib-i seng ü mederde, ‘ulemāya ve 

fuḳarāya şefīḳ ü ‘aṭūf, olancası bāb-ı iḥsāna maṣrūf idi ve bi’l-cümle ḳużāt-ı 

kirām ve vilāyet-i ‘iẓām zümresinde [T 192a] müfredāt-ı emāẟilden bir vü-

cūd-ı pür-cūd idi. Bu beyt cümle-i zāde-i ṭab‘larındandır. 

Beyt: Āşyān itmiş idi dilde maḥabbet göçdi

Yüri ey serv-ı ḫırām ol yuvadan ḳuş uçdı

el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-
Ḫāverī  {Ḫāverī Efendi }

Meẕkūr, Rūmili ’nde Ḳaraferye  nām ḳaṣabadandur. Vefātları daḫı anda 

olmışdur. Bunlar ‘aṣrlarında birḳaç nefer ḳāżī-i mu‘teberdür1 ki irtifā‘-i şān 

ve ‘ulüvv-i ‘unvān ile aḳrānları mā-beyninde müşārün ileyh bi’l-benān olup 

niçe müddet menāṣıb-ı ‘āliye ile ri‘āyet olınup üçer yüz aḳçe ḳāżīlar ol-

mışlar. Meẕkūr, nefsinde meḥāmid-i cemīle ve evṣāf-ı cezīle ile muttaṣıf, 

melīḥü’l-beyān, ṭalīḳü’l-lisān, suḫan-senc, nādire-gūy, şi‘r ü inşāda ve luġaz 

u mu‘āmmā risāle-i feżā’illerinden bir varaḳ, ‘ālim ü fāżıl, fünūn-ı keẟīrede 

kāmil olup laṭīf eş‘ārı ve muḫayyel güftārı ve ba‘żı leṭā’ifi ḥāvī inşā olın-

mış risāleleri vardur. Hicretüñ ṭoḳuz yüz yetmiş üçinde ḳaṣaba-i meẕkū-

rede ḳażā-yı naḥb vāḳi‘ olup anda medfūndur. Şi‘r ü inşāsı beyne’l-enām 

iştihār-ı tām bulup elsine-i nāsda meẕkūr u meşhūrdur. Bu maṭla‘ anlaruñ 

elfāẓ-ı dürer-bārlarındandur. 

Maṭla‘:2 Ḳocmaġa bir kez belüñ eşküm gibi cānum revān

Ey perī nem var ise işte naẓarda der-miyān

Ve mine’l-Meşāyiḫi’ṭ-ṭarīḳati fī-Zemānihi el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu 
ila’llāh eş-Şeyḫü’l-‘allāme ‘Abdu’l-ḳādir  el-Mülaḳḳab bi-Müftī Şeyḫ  
-Ḳuddise Sirruhu-

Ḥażret-i şeyḫ, Kirmāstī  nām ḳaṣabada vücūda gelüp ‘aṣrı ‘ulemāsından 

ḳırā’at idüp Ḳur’ān-ı ‘Aẓīm’i ḥıfẓ idüp cümle-i vaḳtlerinde ḳırā’at-ı Ḳur’ān-ı 
‘Aẓīm’den ḫālī olmayup ḥattā ba‘żı [A 163a] cevāmi‘de vaḳthā şevḳlerin-

den ‘aşr oḳurlar imiş. Evā’il-i ḥālinde ‘ulūm-ı ẓāhire tekmīline iştiġāl idüp 

1 nefer ḳāżī-i mu‘teberdür: mu‘teber ḳāżīlardur ki T

2 Maṭla‘: Beyt T
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fużalādan Bālī el-Esved ’den çoḳluḳ nesne taḥṣīl [T 192b] idüp bu ḥālde 

iken ṣūfiyye semtine meyl idüp meşāyiḫden Bām-zāde ’den tekmīl-i ṭarīḳat 

itmişler. Bunlardan irşāda mücāz olup Ayaṣofya ’da müteḳā‘id olup1 ṣūfiy-

yūna irşāda meşġūl olurlar. Bu ḥālde iken yine mesā’il-i fıḳhiyye müṭāla‘a-

sından ḫālī olmayup ḳuvvet-i ḥāfıẓa kemālde olmaġın mesā’il-i ‘ilm-i fürū‘ı 

müteferri‘ātıyla cümle-i ḫilāfiyāttıyla żabt itmişler. Ḥattā sulṭān-ı a‘ẓam Sü-

leymān Ḫān  bir müddet yüz aḳçe ile fetvā manṣıbın teklīf itmişler. Umūr-ı 

fetvāda daḫı ḳudretleri bu mertebe imiş nıṣf-ı nehārdan muḳaddem bī-me-

şaḳḳat fetvā emrin tamām idüp vüs‘at üzre yine cāmi‘de va‘ẓ u naṣīḥata 

ḥāżır olurlar imiş. Erba‘īn içün ḫalvete dāḫil olduḳlarında riyāżāt-ı ḳaviy-

ye ile riyāżet idüp cülūs itdükleri maḥallüñ için ḳazup çuḳur idüp içinde 

‘ibādet iderler imiş. Mervīdür ki keẟret-i riyāżetden vaḳthā ‘aḳl u ḥavāsı 

mu‘tel olup bī-ḫūd olurlar imiş. Ẕāt-ı şerīflerinde olan evṣāf-ı ḥamīde ve 

aḫlāḳ-ı pesendīde ḥadd-i tavṣīfden bīrūn olup kerāmāt u maḳāmātı ḫod 

א ان   dur.2 Cāmi‘ü’l-menāḳıb ḥażretlerinden mervīdür ki evā’il-i ا  

‘ömrinde nisyānum ġālib olup bī-ḥużūr idüm. Bir gün ‘izz-i ḥużūrlarına 

mücerred bu niyyet içün vardum ki izāle-i nisyān içün du‘ā iltimās idem. 

Pes nūr-ı firāsetle niyyetüme mutafaṭṭın olup du‘ā eylediler. Ol tārīḫde 

ḳuvvet-i ḥāfıẓa tedrīcle ziyāde olup bildüm ki şeyḫüñ du‘āsı berekātıdur. 

Şeyḫüñ kerāmātı fevḳa’l-ḥaddür. Lākin 3 כ ّل  ا  ile ‘amel olınup  ا 

bu miḳdārla iktifā olındı.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Bedrü’d-dīn Maḥmūd 
Çelebi  -Ḳuddise Sirruhu-

Ḥażret-i şeyḫ, Monlā Ḳırımī  murabbālarından olup evvelā ‘ulūm-ı ẓā-

hireye [T 193a] meşġūl olup andan ṣūfiyye ṭarīḳına sülūk idüp meşāyiḫ-i 

kirāmdan Seyyid Aḥmed el-Buḫārī  ‘aleyhi raḥmetu’llāhi’l-Bārī ḫıdmetine 

vāṣıl [A 163b] olup cümle-i murādātı ḥāṣıl olur. Kerīmelerin daḫı müte-

tezevvic olup vefātlarından ṣoñra ḳā’im-maḳāmları olurlar. Meẕkūr, ‘ālim 

ü ‘ābid ve ṣāliḥ ü zāhid, ẕātlarında ‘ismet ü ‘iffet ü ḥayā bir mertebe imiş 

ki in‘ikās-ı ḥayādan vech-i vecīhlerine naẓara ḳudret yoġıdı diyü rivāyet 

1 olup: -T

2 “Gizlenenden daha açıktır.”

3 “Az olan çok olana delalet eder.”
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iderler. Cāmi‘ü’l-menāḳıbdan menḳūldür ki buyururlar; bir gün meclis-i 

şerīflerine ḥāżır olup cülūs itdüm. Aṣḥābdan biri kitāb-ı Meẟnevī  ḳırā’at 

ider. Anlar ṣūfiyye üslūbı üzre ma‘nāsın taḳrīr iderler. Dönüp bu ḥaḳī-

re müteveccih olup buyurdılar ki: “Sizüñ içün ṣūfiyye ṭarīḳına inkār var 

mıdur?” Didüm ki: “Kimesne var mıdur ki inkār eyleye?” Buyurdılar ki: 

“Vardur. Nice dirsiñüz. Şeyḫimüz Şeyḫ Aḥmed el-Buḫārī  zemān ile ‘ilme 

meşġūl iken Buḫārā  ‘ulemāsından bir kimesneden oḳurlar imiş. Andan gi-

düp Şeyḫ-i İlāhī  ḫıdmetine gelmişler. Meger Şeyḫ-i İlāhī  daḫı ol ‘ālimden 

okumışlar imiş. Bir gün Şeyḫ Aḥmed ve Şeyḫ-i İlāhī ikisi ziyāreten ol ‘ālime 

varurlar. Eẟnā-yı kelāmda ol ‘ālim kişi Seyyid Buḫārī ’ye “Neye meşġūlsiz?” 

dimişler. “‘İlme iştiġāli terk itdüm.” diyü cevāb viricek be-her-ḥāl ‘ālim 

‘ilmden küllī ferāġat itmez. Bir eglenceñüz vardur diyü iḳdām idicek bu-

yururlar ki “Aḥyānen Mirṣādü’l-‘ibād  müṭāla‘asın iderüz.” Eyle didükde ol 

‘ālim ġażaba gelüp “Anuñ ṣāḥibi ḥukemā ḥaḳḳında kāfir-i muḥaḳḳaḳ di-

mişdür. Ḫaṭā itmişdür dir ve ikisin bile meclisden ṭarḥ ider.” Şeyḫden bu 

rivāyeti işidicek didüm ki: “Münkir be-her-ḥāl inkāra mübtelādur. Ammā 

şol mu‘terif ki anlaruñ ṭarīḳına sālik olmaya. Münkirlerden ḥāli ḳabīḥ de-

gül midür?” Buyurdılar ki: “Anuñ i‘tirāfı āḫir anı ṭarīḳ-ı ḥaḳḳa çekse gerek.” 

Ba‘dehu didüm ki: “Ba‘żı kütüb-i ṣūfiyyede şer‘e muḫālif [T 193b] nesne 

buluruz. Bizüm içün aña inkār var mıdur?” Buyurdılar ki: “Vācibdür. Ol 

mertebeye dek ki ol ḥālüñ şer‘e muṭābaḳatı ẓāhir ola. Andan ṣoñra inkāra 

mecāl ḳalmaz.”

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe el-Menteşevī 

Meẕkūr, evvelā ‘ulūm-ı ẓāhireye meşġūl [A 164a] olup ba‘dehu ṣūfiyye 

semtine müteveccih olup Şeyḫ Maḥmūd Çelebi ’ye irişüp ḫıdmet-i şerīfle-

rinde tekmīl-i ṭarīḳat idüp irşāda mücāz olurlar. Meẕkūr, nāsdan mu‘tezil, 

irşāda müştaġil, ṣā’imü’d-dehr, ḳā’imü’l-leyl, aṣlā ḫord u ḫ‘āb ve pister ü 

cāme-ḫˇāb müyesser olmayup dā’imā müştaġil bi’llāh, müstaḳbilü’l-ḳıble, 

bir ān ġaflete rıżāları olmayup ḫavf-ı Ḫudā bir vechle istīlā itmiş imiş ki bir 

nefes bir nefs ile muṣāḥabet itse ḫavf u ḫaşyetden ḳalbi mümtelī olurmış. 

Bir gün menzilinden ḳalḳar, merkebçügine biner. Baḥrden ‘ubūr ider. Ya-

nında aṣḥābdan iki nefer yanlarında sīm ü zerden ve ṭa‘ām-ı mā-ḥażardan 
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nesne yoḳ. Bilmezler ki ne maḥalle gider ve ne cāya sefer ider. Zevcesine 

bile ḫāṭırasın dimez. Giderken Medīne -i Münevvere’ye irişüp ḥażret-i risā-

let-penāhuñ merḳad-i şerīfin ziyāret ider. Bunuñ üzre marīż olup fevt olup 

Medīne’de defn iderler.

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Bekr Ḫalīfe es-Simāvī 

Meẕkūr, evvelā ‘ulūm-ı ẓāhireye meşġūl olup andan ṣūfiyye semti-

ne sülūk ider. Pes meşāyiḫden Ḥācī Ḫalīfe ’ye intisāb idüp ḫıdmetinde 

ṭarīḳından behre-yāb olup irşāda mücāz olup şeyḫüñ vefātından ṣoñra 

ḳā’im-maḳāmları daḫı olmışdur. Meẕkūr, ‘ālim-i ‘ulūm-ı Rabbānī ve ‘ārif-i 

ma‘ārif-i Ṣamedānī, münḳaṭı‘ ‘ani’l-ḫalā’iḳ, mu‘teriż ‘ani’l-‘avā’ıḳ imişler. 

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Gündüz Muṣliḥü’d-dīn 

Meẕkūr, evvelā ‘ulūm-ı ẓāhireye iştiġāl idüp ba‘dehu ṭarīḳ ṭarīḳına 

intiḳāl [T 194a] idüp meşāyiḫ-i Zeyniyye ’den Şeyḫ Tācü’d-dīn  ḫıdmeti-

ne vāṣıl olur. Bir miḳdār ḫıdmetlerinde olup andan Muḥyi’d-dīn el-Ḳo-

cevī ’ye müteveccih olup ṭuruḳ-ı ṣūfiyyede imtiyāz bulup irşāda mücāz olur. 

Meẕkūr, ‘ābid ü zāhid, ‘ārif-i mürşid, nāsdan inḳıṭā‘ı ve ḫalḳdan imtinā‘ı 

bir mertebe imiş ki iḫtilāṭdan iḥtiyāṭen evlerinden evḳāt-ı ṣalātdan ġayrı 

vaḳtde ḫārice ḳadem ḳomazlar imiş.

el-‘Ārifu1 Bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Sinān el-Erdebīlī 

Meẕkūr şeyḫ, Çelebi Ḫalīfe ’den aḫẕ-ı ṭarīḳat idüp anlardan irşāda icāzet 

almışlar. Nefsinde [A 164b] ‘ābid, murtāẓ-ı riyāż, ḥaḳīḳatüñ āb-ı rūyı olup 

Cenāb-ı Ḫudāvend-i Ḳahhār’dan ṭūl-ı ‘ömr ile behredār olup mi’e-i kāmi-

leden mütecāviz olup henūz irşād-ı ṭālibīne iştiġāl üzre fevt olmışlar. Ekẟer-i 

‘ömrlerin Ayaṣofya ’da ‘ibādet üzre geçürmişler.

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Bālī Ḫalīfe eṣ-Ṣofyavī  
{Ṣofyavī Bālī Efendi }

Ḥażret-i şeyḫ, meşāyiḫden Şeyḫ Ḳāsım Çelebi  ḫulefāsından olup bun-

laruñ ḫıdmetinde mücāhedāt-ı keẟīre ile ṭuruḳ-ı ṣūfiyyede mümtāz olup 

1 el-‘Ārifu: el-‘Ālimu A
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irşāda mücāz olurlar. Evā’il-i ‘ömrlerinde ‘ulūm-ı1 ẓāhireye meşġūl olup 

ba‘dehu ṣūfiyye semtine rāġıb olmışlardur. Vefātlarına deñlü ṣūfiyyede ṣū-

fiyye zümresine tamām-ı cid ü iḳdām ile irşāda meşġūl idiler. Ekābir cā-

nibinden ne semte ki ‘arż-ı maḥabbet olınup da‘vet olındılar, aṣlā icābet 

vāḳi‘ olmadı. Tekmīl-i nefse ve ıṣlāḥ-ı ṭālibīne müştaġil imişler. Meẕkūr 

şeyḫ, ḥudūd-ı şerī‘ati ve ṭuruḳ-ı ṭarīḳatı ḥāfıẓ u rā‘ī ve ṣalāḥ-ı ‘ilme sā‘ī, 

vilāyetinde bereketu’llāhdan bir bereket-i ‘āliye imişler. Çivi-zāde  ḳāżi’l-‘as-

ker olduġı tārīḫinde derāhim ü denānīr vaḳfiyyeti ṣaḥīḥ degüldür diyü 

men‘ine aḳdām-ı iḳdāmı nihāde idüp ref‘ine [T 194b] ṣarf-ı cell-i him-

met itdüklerinde ḥażret-i şeyḫ mektūb-ı merġūb taḥrīr idüp derāhīm ü 

denānīr vaḳfiyyetine müte‘alliḳ mesā’ili külliyyen ḫilāfiyyātla āḥsen-i vü-

cūh üzre mektūbda derc idüp ve ḳāżī-i ‘askere ḫiṭāb-ı lāzım olan mevādda 

külliyyen mü’min ḳardaş ile muḫāṭab idüp mektūb varduḳda rūḥāniyyet-i 

şeyḫ ġalebe idüp cümle-i ṣāḥib-sa‘ādet ve ẕī-devletüñ belki pādşāh-ı ṣāḥi-

b-şevketüñ re’y-i ‘ālem-ārāları mektūb-ı şeyḫe muvāfıḳ olup yine ṣıḥḥat-i 

vaḳfiyyet mu‘teber olup olıgeldigi üzre ‘amel fermān olınur. Ḫażret-i şeyḫ-

den ẓāhir ü ṣādır kerāmāt bābında ẕuḫru’l-‘ārifīn, zübdetü’l-vāṣılīn Şeyḫ 

Nūrü’d-dīn-zāde Muṣliḥü’d-dīn Efendi ’den mervīdür ki maḳāmāt-ı sulṭān-ı 

ṣāḥib-ḳırān İstolni  Belgrād  fetḥi içün ‘azm-i cihād itdükde şeyḫ bile [A 
165a] alup gidüp vaḳt-i muḥāṣarada ḳal‘a fülān gün fetḥ olınur diyü işāret 

buyururlar. Fi’l-vāḳi‘ didükleri gibi olur ve henūz ḥiṣār muḥāṣara olınmaz-

dan evvel ḥażret-i şeyḫ seyr ṭarīḳıyla ḥiṣāruñ cevānibin ṭavāf murād idinüp 

pes aṣḥābdan ba‘żı kimesne ile ḳal‘ayı ṭolaşurken bir ḳulleden ṭop atarlar. 

Ol ḳulle hemān ol ān çaḳ dibinden münhedim olup vīrān olur. Henūz ḥāl-i 

ṣıḥḥatlerinde dā’imā eḥibbāya vaṣiyyetleri bu imiş ki fevt olduḳlarında Ṣof-

ya ’ya ḳarīb Bāne  nām ḳaṣabaya gider yolda der-bend aġzında defn iderler. 

Ḥattā ḥālā ḳā’im-maḳāmları olan Şeyḫ Nūrü’d-dīn-zāde Efendi  ḥażretleri-

ne buyururlarmış ki şöyle ki “Ḥīn-i vefātumda ol maḥalle cenāzem götürür 

kimesne olmaya, ayaġuma ip ṭaḳup sürüyü alup gidüñ.” Vefātlarından ṣoñ-

ra vaṣiyyetleri üzre ‘amel idüp ol maḳāma defn itmişler. Eḥibbādan ḳużāt 

1 “‘ulūm” T’de mükerrer.



525Mecma‘u’l-Eşrâf

zümresinden ‘Alī Ḳuşcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Çelebi  ol mevżī‘de cāmi‘ ü 

ḥücerāt binā idüp [T 195a] ol maḥalli iḥyā idüp ḥālā laṭīf ziyāretgāhdur ve 

bī-bedel ṣu getirüp laṭīf çeşme itmişler. 

Ḳıṭ‘a:1 Ḥażret-i Bālī Efendi şeyḫ-i ālī-şān idi

‘Ārif idi vāṣıl idi menba‘-ı ‘irfān idi

İtmedi ehline hem dünyā-yı dūna i‘tibār

Ehl-i faḳra luṭfla iḥsānı bī-pāyān idi

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā  
eş-Şehīr bi-Merkez Ḫalīfe  {Merkez Muṣliḥü’d-dīn}

Meẕkūr, evvelā ṭalebe zümresinden olup mevālīden Aḥmed Paşa bin 

Ḥıżır Beg ’den taḥṣīl-i ‘ilm ü fażl eyleyüp andan ṣūfiyye ṭarīḳına rāġıb ve 

taḥṣīline ṭālib olup meşāyiḫden Sünbül Sinān ’dan ma‘ārif būyın şem ve aḫẕ 

idüp tekmīl-i ‘irfān idüp irşāda mücāz olurlar. Meẕkūruñ semti maḳbūl, 

ṭarīḳatı müvecceh ü ma‘ḳūl, ḥudūd-ı şerī‘ati ve ṭuruḳ-ı ṭarīḳatı ḥāmī vü 

rā‘ī, dā’imā va‘ẓ u teẕekkürden ḫālī olmayup bunuñla ‘ömr-i girān-māyeyi 

ḫatm itmişler.

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Alī el-Kāzvānī 2

Meẕkūr şeyḫ, [A 165b] meşāyiḫden Şeyḫ ‘Alī el-Maġribī  ḫıdmetinde 

olup bir niçe müddet baḥrde, berde, seferde, ḥażarda bilece olup bir gün 

seyāḥat ḥükmiyle Ḥille  nām nevāḥīye uġrarlar. İttifāḳ nāḥiye-i meẕkūre 

merkez-i şīrān, cāy-ı hizebrān olup şīrān-ı ġurrende ve sibā‘-i derrende ek-

sük degül imiş. Pes aṣḥābuñ yolına bir şīr-i ner iner. Şeyḫe ‘arż iderler. Eẕān 

buyrurlar. İderler gitmez. Yine ‘arż iderler. Yine eyle buyururlar. İderler git-

mez. İttifāḳ Şeyḫ Kāzvānī  aḥvāl-i şīre vāḳıf ve sırrına ‘ārif olup üstine gelür. 

Şīr ġā’ib olur. Kimesne bilmez ki n’oldı ve şīre ne ḥāl oldı. Pes Şeyḫ Kāzvānī  

bebr-i beyānı bī-nām u nişān itdügin şeyḫe ‘arż iderler. Ḥużūrlarında iẓhār-ı 

kerāmet ekber-i ma‘ṣiyet mesābesinde olmaġın Kāzvānī ’ye ġażab idüp: “Yā 

Kazvānī! Yā ḫā’ib! Yā ḫāsir! Ne ‘aceb fesād itdüñ. Ṭarīḳımuz ifsād itdüñ!” 

diyü ḫıdmetinden red ve min-ba‘d bāb-ı naẓarı sed iderler. [T 195b] Pes 

1 Ḳıṭ‘a: Rubā‘ī T

2 Kāzvānī: Kārvānī A [T’de kelime Kāzuvānī okutacak şeklinde harekelenmiştir.]



526 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Kāzvānī  i‘tiẕār semtin ḳoyup infiṣāl tedārükin ider. Şeyḫ “Nādim olursun.” 

dirler. Kāzvānī dönüp şeyḫe: “Belki nādim sen olasın.” diyicek şeyḫ daḫı 

bedter mużṭar u muġber olup “Var yıḳıl git! Allāh’uñ la‘neti üzerüñe olsun.” 

dir. Artuḳ ḳabūl itmeyüp red iderler. Şeyḫüñ vefātından ṣoñra ḫulefāsına 

mürāca‘at ider. Ḳabūl itmezler. Andan maġrib vilāyetine ‘azm idüp şeyḫüñ 

ḫulefāsına Şeyḫ İbn ‘Arefe ’den -ki meşāyiḫ-i kibārdandur- mektūb götürür. 

Şeyḫ ḥażretleri daḫı mektūbda yazarlar ki bāb-ı Ḥaḳḳ’dan kimesne merdūd 

olur degüldür. Şeyḫüñ murādı te’dīb idi. Ḥāṣıl oldı. Şimden girü red münā-

sib degüldür. Ḳabūl idesiz dirler. Pes Şeyḫ ‘Ulvān el-Ḥamevī  ḫıdmetine 

ḳabūl idüp terbiyesiyle tekmīl-i ṭarīḳat idüp murādına vāṣıl olur. Andan 

bilād-ı Rūm’a gelüp bir miḳdār sākin olup andan ḥac eyleyüp vefātına dek 

Ka‘be ’de mücāvir olurlar. Meẕkūruñ nefsinde ceẕbe-i tāmme kemālde olup 

aḥvāl-i ḳulūba ıṭṭılā‘-ı tamāmı var imiş. 

Ḳıṭ‘a:1 [A 166a] Ne sa‘ādetlüdür şol ehl-i vuḳūf

Ola esrār-ı ḳalbe ol vāḳıf

Bile nefsin Ḫudā’sını tanıya

Men ‘aref2 sırrına ola vāḳıf

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Sinānü’d-dīn Yūsuf 

Meẕkūr, şeyḫ Süleymān Ḫalīfe ḳā’im-i maḳamı olup recül-i ümmī olup 

lākin ceẕebāt-ı ‘aẓīme ve aḥvāl-i ḳavīme ve ṭarīḳat-ı müstaḳīme ṣāḥibi ki-

mesne olup ‘ale’d-devām münḳaṭı‘ ‘ani’l-enām, tekmīl-i nefse müştaġil 

imişler.

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Üveys  -Ḳuddise 
Sirruhu-3

Meẕkūr, Şeyḫ Çelebi  ḫulefāsından olup Şām ’da iḳāmet idüp ḫalā’iḳa 

va‘ẓ u naṣīḥate ve beẟẟ-i ‘ilm ü ḥikmete meşġūl imiş. Nefsinde perhīz-i ṭām 

ṣāḥibi, ‘ārif-i munṣif, zühd ü vera‘ ile muttaṣıf, cāẕibü’l-ḳulūb olmaġın aġle-

b-i evḳāt nās-ı bī-ḳıyās ḫıdmetine cem‘ olurlar imiş. [T 196a]

1 Ḳıṭ‘a: Naẓm T

2 “Kendini bilen kuşkusuz Rabbini de bilir” sözünden kısmî iktibas. Ayrıntılı bilgi için bkz: Mehmet 

Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, s. 492. 

3 Ḳuddise Sirruhu: -A
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el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Dāvūd Ḫalīfe  -Ḳuddise 
Sirruhu-1

Meẕkūr, Şeyḫ Üveys  ḫulefāsından olup evvelā ‘ulūm-ı ẓāhireye ṭālib 

olup ba‘dehu mā’il-i ṭarīḳat olup Şeyḫ Üveys  ḫıdmetine müntesib olur. An-

lardan tekmīl-i ṭarīḳat idüp irşāda icāzet alurlar.2 Meẕkūruñ zühd ü vera‘ı 

kemālde olup lākin “Mehdī  ile muṣāḥibin.” diyü da‘vā idüp iẟbātın ḳādir 

olmamış. Aña binā’en mehcūr imiş.

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Baba Ḥayder es-
Semerḳandī 

Meẕkūr, ‘ārif-i āgāh Şeyḫ ‘Abdu’llāh es-Semerḳandī  ḫıdmetinde olup 

ma‘ārif-i ṣūfiyyeden fevā’id-i keẟīre aḫẕ idüp ba‘dehu meşāyiḫden ba‘żı 

maḳāmāt-ı ‘āliye ṣāḥibi kimesneler ile muṣāḥabet idüp andan ḥac idüp 

müddet-i keẟīre mucāveret idüp andan bilād-ı Rūm’a gelüp nefsinde ceẕ-

be-i ḳaviyye olmaḳ ḥükmiyle ḫavāṣ u ‘avām ḫıdmetine izdiḥām idüp ḥattā 

sulṭān-ı a‘ẓam ve ḫāḳān-ı mu‘aẓẓam Süleymān Ḫān  mezbūr içün ẓāhir-i 

İstanbul ’da mescid binā iderler. Meẕkūr, mescid civārında sākin olup evḳāt 

edāsına müdevemet idüp ṭā‘āt u ‘ibādāta iştiġāli vaṣfdan ziyāde imiş. iḳāt-

den menḳūldür ki ṣuleḥādan bir kimesne ile ramażānuñ ‘aşr-i āḫirin Eyyū-

b-i Enṣārī Cāmi‘i ’nde mu‘tekif olurlar. Anlardan mervīdür ki bir gice ile 

günde levzeteyn ile [A 166b] ḳanā‘at iderlermiş. Ziyāde ekl itmedüklerin 

görmedüm diyü naḳl idermiş. Faḳīr ü ġanī, şerīf ü denī, ṣaġīr ü kebīr cüm-

leten yanında bir olup evā’il-i salṭanat-ı Süleymān Ḫān ’da raḥmetu’llāha 

vāṣıl olurlar.

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Şemsü’d-dīn Aḥmed 
Çelebi el-Anḳaravī 

Meẕkūr, evā’il-i ‘ömrinde ‘ulūm-ı ẓāhireye meşġūl olup tekmīl-i ‘ilm ü 

fażl idüp ba‘dehu ṣūfiyye ṭarīḳına rāġıb olur. Ḫalvetīlerden tekmīl-i ṭarīḳat 

idüp vaṭanı olan [T 196b] Anḳara  nām ḳaṣabada va‘ẓ u naṣīḥate meşġūl 

olur. Nefsinde ve kelimātında fevḳa’l-ḥad te’ẟīr olmaġın va‘ẓına ḥāżır olan 

müslimīn bir vechle münceẕib olurlar imiş ki meclisden ḳalḳup gitmege 

1 Ḳuddise Sirruhu: -A

2 alurlar: olurlar T
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aṣlā mecālleri ḳalmayup dikildükçe şevḳleri ziyāde olurmış. Ṭoḳuz yüz elli-

sinden ṣoñraca civār-ı Ḥaḳḳ’a vāṣıl olurlar.

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu İlā-Allāh eş-Şeyḫ ‘Abdu’l-muṭṭalib bin 
Seyyid Murtażā 

Meẕkūruñ vālidi bilād-ı ‘Acem’den ḳaviyyü’l-ḥaseb, şerīfü’n-neseb, zī-

bā-nüvīs, nefsi nefīs kimesne olup bilād-ı Rūm’da naḳībü’l-eşrāf fevt olup 

oġulları ṣaġīr ḳalup pes evā’il-i cüvānīde ‘ulūm-ı ẓāhireye meşġūl olup 

‘ulūm-ı mühimme taḥṣīlinden ṣoñra fünūn-ı cüz’iyyeye rāġıb olur. Şi‘r ü 

inşāda mahāret-i tāmme kesb ider. Andan ṣūfiyye semtine sālik olup Şeyḫ 

İbnü’l-Vefā  ḫıdmet-i şerīflerine irişüp ba‘dehu Ṭuzlavī Şeyḫ  ḥużūrına vāṣıl 

olup işāretleriyle ḫalvete dāḫil olup ba‘de zemānin murādına vāṣıl olup ir-

şāda mücāz olur. Lākin nās ile muḫteliṭ olmaġın irşāda mübāşeret itmeyüp 

‘ömr-i girān-māye erbāb-ı ‘irfān muṣāḥabetiyle geçüp ṭoḳuz yüz1 elli beşin-

de fevt olmışlar.

el-‘Ārifu bi’llāh ve’l-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ ‘Abdu’l-mü’min  min-
Ṭarīḳati’ş-Şeyḫ Seyyid ‘Alī el-Maġribī  {Seyyid ‘Alī el-Maġribī}

Meẕkūr, Seyyid ‘Alī ile ba‘dehu ḫulefāsıyla muṣāḥabet idüp tekmīl-i 

ṭarīḳat eyleyüp Burusa’ya geçüp va‘ẓ u teẕkīre şuġl ider. Bu ḥal üzre nās 

bunuñ emrinde iki fırḳa olup bir bölügi sālik-i rāh-ı reşāddur. Bir bölügi ise 

aṣḥāb-ı ilḥāddandur diyü ilḥād isnād idüp ‘ulemāya mürāca‘at olınduḳda 

keẕālik [A 167a] ba‘żılar ṣıḥḥat-ı ṭarīḳına ve ḥüsn-i sīretine şehādet idüp 

ba‘żılar aġraż-ı dünyeviyye içün iftirā vü bühtān idüp isnād-ı lem-yekün 

itmişler. İnşā’a’llāh ‘inda’llāh ḫilāfı vāḳi‘ olmaḳdur.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Şücā‘ü’d-dīn İlyās  {Deli 
Şücā‘ } {Dīvāne Şücā‘ } [T 197a]

Meẕkūr, ṭarīḳat-ı ṣūfiyyede Ḫalvetiyye  ṭarīḳına sālik, ṭarīḳ-ı meẕkūrede 

mücāhedāt-ı ‘aẓīme idüp ḥattā nāsdan inḳıṭā‘-i küllī idüp vasaṭ-ı baḥrde 

binā olınmış bir ḫarābe gūşede üç yıl tenhā ‘ibādet idüp şeyḫi marīż ol-

duḳda aṣḥābına işāret eyledi ki ḳā’im-maḳām emrinde Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a 

teveccüh ideler. Pes cümlenüñ teveccühinden meẕkūruñ ḳā’im-maḳām 

1 yüz: -T
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olmasına işāret olınup ḳā’im-maḳām-ı şeyḫ olmışlar. Meẕkūr, recül-i ümmī 

olup lākin aḥvāl-i ṭarīḳatı külliyyen ma‘lūm idinüp aġleb-i evḳāt ceẕbe ġa-

lebe itmegin ef‘āl ü aḳvāli ıżṭırāb üzre olmaġın İstanbul içre “Dīvāne Şücā‘ ” 

dimekle mülaḳḳab olmışlar. Vefātlarından bir ay evvel mevtine işāret idüp 

aṣḥābına ve aḥbābına tevdī‘ idüp liḳā’u’llāha fevḳa’l-ḥad iştiyāḳ üzre olup 

ṭoḳuz yüz elli altısında fevt olmış.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ bin eş-Şeyḫ Merkez 

Meẕkūr, ‘ulūm-ı ‘Arabiyyet’i ve eḥādīẟ ü tefāsīri vālidinden ḳırā’at idüp 

ba‘dehu ṭarīḳ-ı ṣūfiyyeye rāġıb olup ba‘żı meşāyiḫden tekmīl-i ṭarīḳat idüp 

va‘ż u teẕkīre meşġūl olup nās-ı bī-ḳıyās müctemi‘ olup müstemi‘ olup 

müntefi‘ olurlar imiş. Ṭoḳuz yüz altmış beşinde fevt olmışlar.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Tācü’d-dīn İbrāhīm  eş-
Şehīr bi-Çıplaḳ  {Çıplaḳ Ṣarı }

Meẕkūr, “Çıplaḳ Ṣarı ” dimekle meşhūr olup nāsdan mu‘tezil, nefsine 

müştaġil emrine müstaḳil belde-i Maġnisa ’ya ḳarīb maḥalde mutavaṭṭın, 

ṭā‘āta ve ‘ibādāta müştaġil imişler. Meẕkūr şeyḫüñ kerāmāt-ı ‘ayāniyye vü 

ma‘neviyyesi bī-ḥadolup cümleden biri sefer üzre aṣḥābına henūz zemānı ve 

vaḳti ve evānı degül iken tāze vü ter şeftālū taḳsīm idermiş. [A 167b] Cüm-

le-i kerāmātındandur ki bir gün mescidinden bir ḳālī uġurlanur. Bi-nefsi-

hi tefaḥḥusa1 mültefit olmayup [T 197b] aṣḥāba ḥavāle iderler. Diḳḳatlar 

iderler ki mümkinü’l-ḥuṣūl olmaz. ‘Āciz olıcaḳ ‘arż iderler. Buyururlar ki: 

“Fülān ḳaryede fülān şecer altında ḳālī medfūndur. Varuñ bulursız.” Varur-

lar, bulup getirürler. Ḳālī bulınduḳda ehl-i ‘örf milk ṣāḥibin senüñ milküñ-

de mesrūḳ esbāb bulındı diyü aḫẕ ider. Cerīmesin almaḳ ister. Şeyḫ ḳarye 

żābıṭına ḫaber gönderür ki milk ṣāḥibi bundan bī-ḫaberdür. Ḳālīyi fülān ve 

fülān nām kāfirler almışdur. Ol kimesneler ki ṭutmışsız, bī-günāhdur, ıṭlāḳ 

eyleñ diyü ḫaber gönderür. İttifāḳ ol şeyḫ ta‘yīn itdügi kāfirüñ birisi gelüp 

eydür ki: “Ben ol ḳālīyi şeyḫ ḥażretin imtiḥān idüp almış idüm. Eger muṭṭa-

li‘ olursa dīni ḥaḳdur. Müslimān olayın.” diyü böyle diyüp gelüp İslām ‘arż 

ider. Dā’imā nafaḳaları ḫızāne-i ġaybdan alup derāhim cinsinden ne deñlü 

lāzım olsa seccādeleri altında alup ḫarc iderlerdi. Ḥattā aṣḥābından ba‘żısı 

1 tafaḥḥusa: tefaḥḥusına T
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seccādesi altında derāhim var ẓan idüp ḳaldurup baḳarlar. Nesne bulınmaz. 

Ol ḥālde gelüp seccādesi üzerine cülūs idüp zemān geçmedin ba‘żı levāzı-

ma aḳçe lāzım olup ṭaleb itdüklerinde seccādesi altından ṣunup alup virür. 

Vāḳıf-ı aḥvāl olanlar bilürlerdi ki kerāmāt-ı İlāhiyye’dür. 

Ḳıṭ‘a:1 Her ki kesb itdi ẕevḳ-ı Rabbānī

Oldı dil mülkinüñ Süleymān’ı

Rızḳı ḥaḳdur gelür anuñ dā’im

Fetḥ olur aña genc-i Yezdānī

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā eş-Şeyḫ Meḥemmed  
el-Ma‘rūf bi-İmām-ı Ḳalender-ḫāne 

Meẕkūr, devrinde vāḳi‘ fażlla şāyi‘ ‘ulemādan ‘ulūm-ı nāfi‘ayı ve fünūn-ı 

mühimmeyi taḥṣīl idüp mahāret-i tāmme ile māhir olur. Ba‘dehu ṣūfiyye 

ṭarīḳına sālik olup meşāyiḫ-i kibārdan Ḥabīb-i Ḳaramanī  [T 198a] ve Şeyḫ 

İbnü’l-Vefā  ve Şeyḫ Seyyid Aḥmed el-Buḫārī  ḫıdmet-i şerīfleriyle müşerref 

olup bunlaruñ her biri ṭarīḳ-ı ṭarīḳatda ve arāżī-i ḥaḳīḳatda birer ṭavd-i 

şāmiḫ ve cebel-i rāsiḫ idiler. Her birinden ma‘ārif-i bī-ḥadve ma‘rifet-i lā-

yu‘ad taḥṣīl idüp terbiyeleriyle murādı ḥāṣıl olup [A 168a] maḳṣūda vāṣıl 

olur. Ṣoñra İstanbul ’da Ḳalender-ḫāne ’ye imām u ḫaṭīb olup ṭoḳuz yüz ellisi 

ḥudūdında fevt olmışlar. Meẕkūr, nefsinde ‘ālim-i ‘ulūm-ı ma‘ḳūl u meşrū‘ 

ve uṣūl ü fürū‘ olup nāsdan mu‘tezil, tekmīl-i nefse müştaġil olup envār-ı 

zühd ü ṣalāḥ ve āẟār-ı ‘iffet ü felāḥ, nāṣiye-i şerīflerinde peydā ve vech-i ve-

cīhlerinde hüveydā olup müddet-i ‘ömrleri mi’e-i kāmileden ziyāde idi diyü 

rivāyet iderler. Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar ki Ḳalender-ḫāne ’ye müderris 

olduġum tārīḫde müddet-i ‘ömrlerinden su’āl itdüm. Ġālibā mi’eden geç-

mişdür diyü cevāb virdiler. Cevāblarından ṣoñra birḳaç yıl daḫı ‘ömr sürüp 

fevt olmışlar. 

Ḳıṭ‘a:2  Ne güzel nesnedür bu ‘ömr-i ṭavīl

Ger geçe zühdle ṣalāḥla ol

Ṣarf ide cümlesin ‘ibādāta 

Ḫatm ola ḫayrla ṣalāḥla ol

1 Ḳıṭ‘a: Rubā‘ī T

2 Ḳıṭ‘a: Naẓm T
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el-‘Ālimü’l-‘āmil el-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā İsḥāḳ eṭ-Ṭabīb 

Meẕkūr, evā’il-i ḥālde ṭabīb-i Naṣrānī olup ‘ilm-i ḥikmeti muḳaddemā 

taḥṣīl idüp ba‘dehu Monlā Luṭfī ’den manṭıḳ ḳırā’at idüp ve meẕkūr ile her 

fende mübāḥase idüp baḥẟ-ı ‘ulūm-ı İslāmiyye’ye müncer olup İslām’uñ 

ḥaḳīḳatı, edillesi ẟābit olup bi’l-āḫire ḫafiyyeten ‘arż-ı İslām idüp ba‘dehu 

ṭabābeti ve fenn-i ṭıbba iştiġāli terk idüp İmām Ġazālī  ve imām-ı faḫrü’l-İs-

lām Pezdevī  muṣannefātına meşġūl olup dā’imā kitāb u sünen ile ‘ilme mü-

dāvemet idüp İmām-ı A‘ẓam  ḥażretinüñ Fıḳh-ı Ekber ’ine şerḥ yazup ba‘żı 

mevāżi‘a daḫı risālāt taḥrīr iderler. [T 198b] Lākin ṣūfiyye ṭarīkından beh-

redār olmamaġın ṭarīḳına inkār idermiş. Āḫir-i ‘ömrinde ḥaḳīḳat-ı ‘ilm-i 

tevḥīd ẓāhir olup inkārdan rücū‘ itdi diyü rivāyet iderler. 

el-‘Ālimü’l-‘āmil ve’l-Fāżılü’l-kāmil el-Mevlā el-Ḥekīm Sinānü’d-dīn 
Yūsuf 

Meẕkūr, evā’il-i ‘ömrinde ‘aṣrı ‘ulemāsından ḳırā’at idüp andan ṭıbba 

raġbet idüp Muḥyi’d-dīn’den taḥṣīl-i ṭabābet ḳılup andan Edrine Bīmā-

ristānı ’nda ve İstanbul ’da ṭabīb olup ba‘dehu Ṭrabzon ’da Selīm Ḫān ’a ṭabīb 

olup ba‘dehu Selīm Ḫān taḫta cülūs itdüklerinde İstanbul ’da ṭabābet virür. 

Ba‘dehu sulṭān-ı a‘ẓam [A 168b] re’is-i eṭıbbā eyleyüp müddet-i keẟīre ṭa-

bīb olup ṭoḳuz yüz elli birinde fevt olmış. Cāmi‘ü’l-menāḳıb buyururlar 

ki müddet-i ‘ömrlerinden ṣordum. Yā yüzdür yāḫūd iki yıl ziyādedür diyü 

cevāb virdi. Henūz ol ḥālde tamām-ı ‘aḳlı kemālde olup ancaḳ iki ellerinde 

ra‘şe var idi. Aṣlından su’āl itdüm. Ża‘f-ı dimāġumdandur didiler. Lākin 

‘aḳl u idrāki tamām-ı ḳuvvetde iken bu maḳūle cevāblar ne ta‘accüb itdüm. 

Meẕkūr, nefsinde ‘ālim ü ‘āmil, ilāc-ı merżāda kāmil, selīmü’ṭ-ṭab‘, ḥalī-

mü’n-nefs zümre-i insāndan kimesneyi iyilikden ġayrı yād itmeyüp umūr-ı 

merżāda dā’imā ‘ilācın ḫaṭādan ṣıyānet üzre olup perhīz-i ‘aẓīm iderler imiş.

el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh eş-Şeyḫ Sinānü’d-dīn Yūsuf  
-Ḳuddise Sirruhu-1

Meẕkūr şeyḫ, meşāyiḫ-i kibārdan Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī  ḥażretleri-

ne vāṣıl olup anlaruñ terbiyesiyle maḳāmāt-ı ‘ulyāya irişüp tekmīl-i ṭarīḳat 

1 Ḳuddise Sirruhu: -A



532 TENKİTLİ METİN – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

itmişler. Nefsinde vaḳūr u ṣabūr, ebnā-yı zemāneden müctenib ü mu‘tezil, 

tekmīl-i nefse müştaġil, ṣaġīr ü kebīr, ġanī vü faḳīr yanında bir olup mā-

dām ki ḳayd-ı ḥayātda idiler İbṣala  nām ḳaṣaba ḳurbında Ferecik ’de sākin 

olup vilāyetinde bereketu’llāhdan [T 199a] bereket olup1 ṭoḳuz yüz yetmiş 

ḥaddinde ḳażā-yı naḥb irüp vāṣıl-ı Ḥaḳḳ olmışlar. Ḥaẓret-i şeyḫüñ dāmā-

dınuñ nihādları ḳıdvet-i erbābu’l-fażl ve’l-‘irfān Ḳāżī Ramażān Çelebi Efen-

di ’den menḳūldür ki ümerā-yı kibārdan Yaḥyā Paşa oġlı Meḥemmed Paşa  

-ki muḥibb-i meşāyiḫ idiler- evā’il-i ẓuhūrlarında āstāne-i devlete giderken 

yolı Fere’ye uġrayup aṣḥāb u aḥbābı ve devāb u esbābı sefīne ile mürūr 

idince ma‘berde bir miḳdār tevaḳḳuf lāzım gelür ve meẕkūr mīr-i müker-

remüñ ayaḳları nıḳrīs ‘ārıżasından marīż olup bir gūşede seccāde nihāde 

olınup cülūs itmişler idi. İttifāḳ şeyḫ ḥażretlerinüñ İbṣala ’ya maṣlaḥatları 

düşüp geçide gelüp izdiḥām görüp bir gūşede ārām iderler ki müzāḥame 

def‘ olup geçeler. İttifāḳ ḳıṣṣa-i şeyḫ, beg ḥażretlerine mün‘akis olur. Hāy 

meded! Benüm ḫod bu ṭaraflara teveccühümden ‘arż-ı [A 169a] niyyetüm-

de anlaruñ mübārek ellerin öpüp ḫayr-du‘ālarıyla behremend olmaḳdur. 

Ḥuṣūṣā ayaġımuza gele diyü ādem gönderdüp efendi ḥażretin da‘vet iderler. 

İki def‘a ādem varup ‘illet-i beyān idüp ‘öẕr iderler. Üçincide ketḫüdāla-

rın gönderüp buyururlar ki bu ol iştiyāḳ degüldür ki mübārek ellerin būs 

itmedin ve ḫāk-i pāylerine yüz sürmedin i‘tiẕārla ma‘ẕūr olup merfū‘ ola. 

Elümden gelse yürümege ḳādir olsam maġşiyyen ‘ale’l-vech ḫāk-i pāylerine 

varurdum. Lākin pā pāydār degül. İḥsān eylesünler. Gūyiyā ‘ıyādesi vācib 

marīż idük. Luṭf idüp ḫākden götürüp gelüp ‘ıyādet itsünler. Pes ketḫüdā 

gelüp vech-i meşrūḥ üzre beg ḥażretlerinüñ kemāl-i iştiyāḳın ve niyāzın 

‘arż itdükde bī-iḫtiyār olup ḳalḳup varurlar. Pes mīr-i mükerrem ḥażretleri 

suḫan-dān ve nāzik-beyān kimesne olup efendi ḥażretleri ḳarşuda dikil-

düklerinde ve görindüklerinde ta‘ẓīmen ḳıyāmda aḳdāmda [T 199b] iḳdā-

ma cür’et olmaduġın hezār i‘tiẕārla beyān idüp oturup muṣāḥabete meşġūl 

olurlar. Tamām-ı leẕẕet ile muṣāḥabet üzre iken ḫuddām ṭā’ifesinden fer-

yādcı gelür ki bir gemi ki aṣl gerekli esbāb u ḫaẓīne aña ḳoyılmış idi. Bir 

devenüñ iki ayaġı ṣuya düşdi. Şöyle ki ġarḳ ola. Küllī ḫasāretdür didükle-

rinde pes beg ḥażretleri şeyḫe naẓar idüp iltimās iderler ki du‘ā ile Cenāb-ı 

1 olup: -T
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Ḥaḳḳ’dan ḫalāṣ recā ideler. Pes şeyḫ ben ne ża‘īfüm. Yā teveccühümden ne 

ḥālet ola. Ammā inşā’a’llāh ḫalāṣ olur didükleri gibi tekrār ḫıdmetkārı gelür. 

Eydür ki ‘aceb ḥāl vāḳi‘ oldı. Kiminüñ bir cānibinde daḫı evvelki deve gibi 

bir devenüñ iki ayaḳları ṣuya düşüp terāzū oldı. Selāmetle kenāra gelmek 

üzredür. Beg bu ḥāli göricek kerāmāt-ı evliyānuñ ḥaḳīḳatine i‘timādları 

ziyāde olup şeyḫüñ mübārek elin öpüp fevt-i muṣāḥabete envā‘-ı iẓhār-ı 

te’essüfle vedā‘ iderler. Yine nāḳil-i meẕkūrdan menḳūldür ki bir tārīḫde 

İstanbul ’da müddet-i ‘azlimüz bir miḳdārı mütemādī olup girānī ‘alefden 

olanca ḫarclıḳ telef olup devāb cinsin ṣılaya göndermek tedārükin [A 169b] 
itmiş idüm ve maṭlabum olan ḳāżīlıḳ daḫı āḫara virilüp ḳaṭ‘-ı ümīd itmiş 

idüm. Bu ḥālde ṣıla semtinden ādem geldi. Şeyḫden ḫaber getürdi ki bār-

gīrleri yanıda ṭursun. Ġayrı fikr itmesün. Manṣıb daḫı inşā’a’llāh olur di-

mişler. Ḥażret-i şeyḫe i‘timādum kemālde olmaġın buyurduḳları üzre ‘amel 

itdüm. Ḥikmetu’llāhdur; bir heftede maṭlabum olan ḳażā virilen kimes-

ne fevt olur. Ḳāżī-i ‘asker mütenebbih olup ḳażāyı benüm içün ‘arż ider. 

Ḳażā virilür. Aṣlā melḥūẓum degül iken muḥżır gelüp müjde itdi. Bildüm 

ki şeyḫüñ teveccühi te’ẟīridür. Meẕkūr şeyḫüñ kerāmātı bī-ḥaddür. Lākin 

ebnā-yı zemāneden [T 200a] kemāl-i ictināb üzre olup keyfiyyet-i ḥālin 

dā’imā setr ü iḫfāda olup aġyārdan ṣaḳınurdı. Aña binā’en kimesne ḥāline 

muṭṭali‘ olmayup bunlar daḫı aḳrabādan olmaġın ba‘żı ḥālāt u kerāmāt ve 

maḳāmātına ‘ālim olmışlar idi.

Ve minhum el-‘Ārifu bi’llāh el-Vāṣılu ila’llāh el-Mevlā Sinānü’d-dīn 
Yūsuf Sīneçāk 1 {Sīneçāk } (Yūsuf  )

Meẕkūr, Rūmili’nde ḳavābil kānı, erbāb-ı ‘irfān ma‘deni, Vardar  nām 

ḳaṣabadan ẓuhūr idüp merḥūm Ḥayretī’nüñ li-ebin ve ümmin birāderi-

dür. Merḥūm Uṣūlī  ile mu‘āṣırlardur. Vilāyetinde bir miḳdār taḥṣīl-i ‘irfān 

itdükden ṣoñra merḥūm Uṣūlī ’yle taḥṣīl içün diyār-ı ‘Arab’a sefer idüp 

1 [A 169b] [T 200a] Ba‘żılar rivāyet iderler ki meẕkūr Sīneçāk ve merḥūm Uṣūlī ḥāṣılı dört nefer nām-

āver kimesne şeyḫü’l-‘ārifīn Şeyḫ İbrāhīm ḫıdmetin ārzū ile sefer eyleyüp menzil-i maḳṣūda vuṣūl bulup 

icāzetiyle ḥużūr-ı şeyḫe girüp edeb-i tām ile yed-i şerīflerin iltiẟām müyesser olduḳda cümlesine naẓar-ı 

i‘tibārla naẓar buyurduḳdan ṣoñra Uṣūlī’yi alıḳoyup Sīneçāk içün ḫoş abdāl yaḫşı abdāl. Lākin bunlara 

feyż Ḥażret-i Monlā Āsitānesi’ndedür. Varsunlar, buyursunlar diyüp pes kendülerüñ daḫı ḫāṭırası 

āsitāneye olmaġın işāret-i şeyḫle ārzūsı daḫı ziyāde olup gelüp vāṣıl olup Mevlevī olurlar. [Sah kaydı 

olarak derkenârda geçen bu kısım her iki nüshada da kaydın nereden başladığı belirsiz olduğundan ana 

metne değil, dipnota alınmıştır.]
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beydā-yı ma‘ārifüñ şems-i rūşeni Şeyḫ İbrāhīm-i Gülşenī  ḥażretlerinüñ 

ḫıdmet-i şerīflerine yetişüp niçe müddet ḫıdmetlerinde olup terbiyeleriyle 

vāṣıl-ı ‘ayn-ı taḥḳīḳ olup maḳām-ı cem‘ü’l-cem‘e yetişürler. Ḥażret-i şeyḫüñ 

ḫıdmet-i ṣafā-baḫşlarında taḥṣīl-i ma‘ārifden ṣoñra sulṭānü’l-evliyā burhā-

nü’l-etḳıyā Monlā Celālü’d-dīn er-Rūmī Āstānesi ’nde Ḳonya ’da müddet-i 

keẟīre ṭaḥṣīl-i Meẟnevī  eyleyüp ol ḥażretüñ rūh-ı pür-fütūḥlarından müs-

tefīż olup Meẟnevī  cümleten maḥfūẓı olup ḥattā altı cild Meẟnevī ’den üç 

yüz altmış beyt intiḫāb idüp dībācesin ismiyle mu‘anven ḳılmışdur. Ḥaḳḳā 

budur ki cümle-i Meẟnevī ’den ḥāṣıl olan mülāḥaẓa olınsa meẕkūr ebyāt-ı 

[A 170a] şerīfeden daḫı ḥāṣıl olur ve meẕkūr kemāl-i zühd ü ṣalāḥ ve nihā-

yet-i ‘iffet ü felāḥ üzre olup ‘ale’d-devām ṣavma müdāvemet idüp edā-yı 

ṣalātda ṣāḥib-tertīb olup cümle-i evḳātda henūz eẕāndan bir iki sā‘at evvel 

mescidde ḥāżır olurlar idi. Serrā vü ḍarrāda ve ṣayf u şitāda mübārek ẓahr-

larında bir siyāh kebeden ġayrı nesne olmayup göñlek geymek vāḳi‘ olmaz-

dı. Büt ü büre cinsi ne ḳadar çoġ olsa bunlar daḫı Ḥaḳḳ’uñ maḫlūḳıdur. 

Naṣīblerin [T 200b] yirler diyü öldürmek istemezdi. Ġāyet çoġalup ıżṭırāb 

virseler mübārek kebelerin ıssı ṣuyla yudururlar idi ve Meẟnevī  ḥażretine 

teslīm ü rıżāları bir mertebe idi ki cümle-i ḥālde tefe’ül idüp mażmūnıyla 

‘āmil olurlardı. Mervīdür ki bir gün āstānede kemāl-i semā‘ u ṣafā üzre iken 

ḫaste olurlar. Ḫaste ḥāl u bī-mecāl olurlar. Yine bu ḥālde iken sefer ārzū-

sı ġalebe ider. Tefe’ül iderler. Sefer mübārek görinür. Hemān ol ān marīż 

ü nā-tüvān iken menvīleri olduġı semte ‘azīmet idüp müteveccih olurlar. 

Yaz günleri olmaġın giderek germiyyet-i hevā ve istīlā-yı dādan daḫı bedter 

mużṭar olup lākin ḥamiyyet ü ġayret idüp yüriyüp bir şecer sāyesinde bir 

mā-yı cārīye irüp sīr-āb olup vużū’ tāzeleyüp nā-tüvānlıḳ ḥükmiyle ol şe-

cere ittikā iderler. Bir miḳdār istirāḥat müyesser olıcaḳ nev‘an nevm ġalebe 

ider. Hemān ḥażret-i Monlā –ḳuddise sirruhu- mütemeẟẟil olup buyururlar 

ki: “Dervīş Yūsuf ! Cenāb-ı Ḥayy-ı Muṭlaḳ’dan saña ṣıḥḥat virildi. Ḳalḳ, 

ṣaḥīḥen ve sālimen maḳṣūduña müteveccih ol!” Pes ḫˇābdan bīdār olup 

kendümi zinde-i tekrār müşāhede idüp hezārān hezār şükr ü ẟenā ile müte-

veccih olur. Meẕkūra dā’imā vecd ü ḥāl ġalebe idüp āteş-i maḥabbetle sūz 

u girāndan ḫālī olmayup keẟret-i ẕikru’llāh ile beşeriyyet ṣūretin lā idüp 

fenā-ender-fenā olmış idi. Evāḫir-i ‘ömrlerine İstanbul ’da mübārek ayaḳları 

marīż olup vefātlarından evvel [A 170b] merkebçügine binüp iḫvān-ı ṣafā-

ya mevtimüz ḳarībdür diyü vedā‘ eyleyüp eglenmeyüp ḥudūd-ı ḫamsīnde 
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fevt olurlar. İstanbul  muḳābelesinde Südlice  nām mevżi‘de medfūn olup 

merḥūm Ḫayālī Beg  ile küllī münāsebetleri olup hem-şehrīleri daḫı olmaġın 

[T 201a] mezār-ı şerīflerin yapdırmışlardur. Meẕkūruñ fünūn-ı naẓmuñ 

envā‘ına küllī ḳudretleri olup bundan mā-‘adā eger ma‘ārif-i külliyedür ve 

eger fünūn-ı cüz’iyyedür cümlesinde zā’idü’l-vaṣf olup lākin i‘tibār u iştihār-

dan geçüp dā’ire-i teslīm ü rıżāya ḳadem baṣup maḥabbetu’llāhdan ġayrı 

nesneye mültefit olmayup vaḳthā ‘ışḳ istīlā idüp ṣadā-yı laṭīf-edā ile ekābir 

kelimātın oḳıyup ẕikru’llāh idüp giderek şevḳ ġālib olup semā‘a şürū‘ idüp 

bir niçe sā‘at ṣafāyla, şevḳle şems-i ‘ālem-tāb gibi devrān idüp vecd olup 

yine kendülere gelüp vużū’ tāzeleyüp eẕkāra meşġūl olurlar idi. Bunlaruñ 

ḥaḳḳında ba‘żı nā-dān-ı bī-iẕ‘āndan ki öz ẕātına lā’iḳ ve nefsine muṭābıḳ 

türrehāt ki ṣādır olur, bunlaruñ n’idügin bilmedüginden ve ḥaḳīḳat-ı ḥāle 

‘adem-i ıṭṭılā’ındandur. Merḥūm bu beytle cevāb virmişlerdür. 

Beyt: Erbāb-ı ẓarāfet bizi Yūsuf  bilür ammā

A‘dā gözüne Ḥaḳ bilür ey dost Sinān’uz

Neẟr:1 Gerçi2 bu iki mıṣrā‘dur. Ammā ḥaḳīḳaten ol ḥażretüñ Mıṣr -ı 

ma‘ārifde vāḥid ke’l-elf olduḳlarına iki şāhid-i ‘ādildür. 

Ḳıṭ‘a:3       ‘Ārif-i milk-i ma‘ānī Sīneçāk 

Eylemişdi nefs dīvini helāk

Mā’il olmadı cihān murdārına

Pāk geldi Ḥaḳ budur kim gitdi pāk

Neẟr:4 Evā’il-i ẓuhūrlarında Edrine ’de henūz āyīne-i cemāli ġubār-ı ḳīl ü 

ḳālden sāde şeyṭān-zāde ki ber-mūcib-i feḥvā-yı ﴾ًا َ َ ا  َ ٰ א  َ ﴿5 bir melek-sīmā 

dilber idi. Ṣūret-i ‘ışḳın meẕkūr ra‘nānuñ āyīne-i cemālinde müşāhede idüp 

niçe müddet ‘āşıḳ-ı āşüftesi ve vālih ü ālüftesi olup müderrisīnden ‘Alī Ḍav  

ol tārīḫde Çifte ’de mu‘īd olup [A 171a] meẕkūr cüvān taḥṣīl-i [T 201b] 
‘irfān içün ‘Alī Ḍav ’dan telemmüẕ idüp varup gelürmiş. Pes ẓurefā-yı şehr 

1 Neẟr: -T

2 Gerçi: Egerçi T

3 Ḳıṭ‘a: Beyt T

4 Neẟr: -T

5 Yusuf Suresi 31. ayetten kısmî iktibas: “Aziz’in karısı, kadınların dedikodularını duyunca onlara 

davetçi gönderdi; yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. (Kadınlar 

meyvelerini soyarken Yûsuf ’a), ‘karşılarına çık!’ dedi. Kadınlar Yûsuf ’u görünce güzelliği karşısında 

şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve ‘Hâşâ rabbimiz! Bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir 

melektir!’ dediler.”
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ve nüdemā-yı dehrden Emrī Çelebi  ki ṣunūf-ı şi‘r ve eṣnāf-ı mu‘ammāda 

‘aṣrdan bārīk-edā, şā‘ir-i sāḥir, diḳḳat-intimādur. Keẕālik Behārī Efendi  ki 

riyāż-ı suḫan ḥiyāż-ı ṭabī‘atlarından neşv ü nemā bulmış mālik-i kelimāt-ı 

rūḥ-perver, nāẓım-ı munṭaẓamu’l-kelāmdur, bunlar daḫı ol demde Cāmi‘-i 

Ardana ’da müderris olup Sīneçāk Ferhād ve ‘Alī Ḍav Ḫusrev ve cüvān-ı nā-

zik-beyān Şīrīn ve ‘Alī Ḍav murabbālarından bir şaḫṣ-ı şāvir ittiḫāẕ olınup 

üslūb-ı Ḫusrev ü Şīrīn ’de birer risāle-i rengīn peydā iderler. Risāle-i meẕkū-

rede ‘Alī Ḍav ile Sīneçāk birbirine su’āl ü cevābda vāḳi‘ olmışdur. 

Beyt: Didi şeklüñ ḳara ḳoncāyı1 oḫşar

Eyitdi ḥażretüñüz daḫı murdar2

Neẟr: Cüvān-ı ra‘nā ile ‘Alī Ḍav  ‘işret idüp żiyāfet ṣūretinde vāḳi‘dür. 

Meẟnevī:3 İmāret yaḫnisi geldi kebāba

Ḫalā ibrīḳleri gitdi şarāba

Oturur ol güzel aṭlāslar ile

Gelür şuraya ḳalaylı ṭaslar ile

Neẟr:4 Risāle-i meẕkūre Monlā Şeyḫī  naẓmuñdan ziyāde iştihār bulup 

ẓurefā mā-beyninde meşhūrdur. Bu eẟnāda merḥūmdan ṣādır olan leṭā’if 

ve ẓuḥūr iden ‘avārif bī-ḥaddür. Āstāne-i Ḥażret-i Monlā ’da ṣūret-i fenāda 

egerçi çoḳ kimesne meẕkūra peyrevlik ḳaṣd itdiler ve taḳlīd eylediler. Ammā 

ṣūret-i fenāda gereklü olan ki teslīm ü rıżā ve maḳām ve ḳanā‘at u tevekkül-

de Ḥaḳḳ’a tavaġġuldur, bunlara virilen kimesneye virilmemişdür. Cümle-i 

‘ömrlerinde emr-i kibār ve a‘yān-ı rūzgārdan kimesnenüñ ḳapusına 

Mıṣrā‘: 5 ر כ  از در 
Neẟr:6 feḥvāsınca iḥtiyāc-ı dünyevī içün varmadı ve ḥarem-i muḥtere-

mine iḥtişām u iḥtirām ümīdine girmedi. Ḳanā‘at murġzārınuñ şehbāzı, 

ġınā vü istiġnā āsmānınuñ hümā-pervāzı idi. Bu ‘abd-ı ḥaḳīr [T 202a] 

1 Umacı, hayalet gibi anlamlara gelen Bulgarca ve Türkçede kullanılan bir söz. Ayrıntılı bilgi için bkz: 

Nursel Özdarandeli, “Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
S. 57 ,2013, s. 62;71.

2 Kelime iki nüshada da bu şekilde imla edilmiştir.

3 Meẟnevī: Rubā‘ī T

4 Neẟr: -T

5 Be-der-i kes ne-reftem ez-der-i tū .“Senin kapından başka bir kimsenin kapısına gitmedim.”

6 Neẟr: -T
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‘unfuvān-ı cüvānīde Belgrād ’uñ maḥkeme-i muḥkemetü’l-‘unvānında ḫıd-

met itdigüm tārīḫlerde -ki Edrinelü Velī Çelebi Efendi  ḳāżī idiler- bir gün 

ḥiṣār-ı zīrde [A 171b] vāḳi‘ Cāmi‘-i Kebīr ’de maḥkeme tenhā ba‘żı ḳabāli 

taḥrīr iderdüm. İttifāḳ merḥūm Sīneçāk ’e ‘ale’s-seḥer cāmi‘ öñinden güẕer 

vāḳi‘ oldı. Göricek da‘vet eyledüm. Bir ān buyruñ diyü ilḥāḥ itdüm. Geldi-

ler. Dā’imā iki mübārek dizleri üzerine cülūs ki ‘ādet-i mu‘tādeleri idi. Yine 

eylece oturdılar. Şeyḫ-i sāmī Monlā Cāmī  ḥażretlerinüñ dīvān-ı evvelleri 

ḥāżır idi. Bir ġazel ḳırā’at itmek tażarru‘ itdüm. İcāzetleriyle birḳaç beyt 

oḳudum. Ġazel tamāmına iki üç beyt ḳalmış idi. Maḥkemeden ḳāżīnuñ 

aṣl mesnedine çıḳılur nerdübān var idi. Ol nerdübāndan bir ṣadā belürdi. 

Merḥūm ṣadāyı istimā‘ idicek arḳalarından kebeleri hevā-yı ḥarāret üzre 

olmaġın düşmüş idi. Kebelerin ve pāpūşların geymek muḳayyed olmayup 

ḳalḳup ‘acele ile bir vechle segirdüp ḳaçdılar ki müteḥayyir oldum. Gūyiyā 

bend ü bāġın ḳırmış esīr-i zindān yāḫūd ḳafesden ḫalāṣ olmış murġ-ı ṭa-

yerān yāḫūd cellād-ı cān-sitān elinden ḫalāṣ olmış bir şaḫṣ-ı pūyān idi. Hele 

bārī ṣalāt-ı ‘aṣr irüp maḥkemeden ḳalḳup kebelerin ve pāpūşların götirüp 

maḥall-i mu‘tādlarında buldum. Ḫˇāba varmışlar. Dīvān-ı Ḥāfıẓ  meftūḥen 

mübārek yüzleri üzre ṭurur. Luṭfla bīdār itdüm. Bir miḳdār muṣāḥabe-

tinden ṣoñra ‘acele ile firārlarınuñ keyfiyyetinden ṣordum. Buyurdılar ki: 

“Nerdübāndan ṣadā işitdüm. Bildüm ki ādem iner. Ṭa‘ām vaḳti olmışdur. 

Cā’iz ki sizleri ṭa‘āma da‘vet ideler ve maḥkemede kim var ise bile gelsün 

diyü buyuralar. Eger varursaḳ ‘ādetimüz degül ve eger varmazsaḳ [T 202b] 
da‘vete icābet itmemiş oluruz. Bārī da‘vet vāḳi‘ olmazdan muḳaddem gide-

lüm didük. Aṣlı budur.” diyü buyurdılar. Ḥaḳīr didüm ki ḳużāt eşrāfdan-

dur. Ṣoḥbetlerinden niçün ictināb idersiz? Buyurdılar ki: 

[Mıṣra]‘:1   2 ا ا א   روح را  
Bizüm maḳāmımuz fenā vü vaḥdet ü ‘uzlet ve anlaruñ maḳāmı maḳām-ı 

rif‘at ü keẟret henūz ol mertebeye mālik degülüz ki anlarla iḫtilāṭ idüp hem-

simāt olmaḳ sebeb-i tefriḳa olmaya [A 172a] ve ḥiddet içinde keẟrete māni‘ 

olmamaḳ daḫı maḳāmımuz degüldür. Pes ıraġ olmaḳ evlādur diyü buyurdı-

lar. Ḥāṣılı meẕkūr Sīneçāk , āb u ḫāki pāk erbāb-ı ‘irfāndan melīḥü’l-beyān, 

şīrīn-zebān, ser-ā-ser rūḥ-ı revān bir kimesne idi. Ravvaḥa’llāhu rūḥahu.3 

1 ‘A: -A [‘A harfi mısrayı işaret etmektedir.]

2 Rūḥ-rā ṣoḥbet-i nā-cins ‘aẕāb est elīm. “Ruhun kendi cinsinden olmayanla sohbeti elim bir azaptır.”

3 “Allah ruhunu ferahlandırsın.
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Ḳıṭ‘a: Ḫūb ṭab‘ idi ol melek-ḫaṣlet

Diyelüm gel revānına raḥmet

Yeri cennet ola mekānı İrem

Bāġ-ı Firdevs ola maḳāmı hem

Meẟnevī:  Çün ṭoḳuz yüzi hicretüñ geçdi

Mi’e-i ‘āşire niḳāb açdı

Yetmiş ikide idi pes hengām

Terceme emri olmış idi tamām

Şol ki yazıldı bu kitāb içre

Nüsḫa-i ḫūb u müsteṭāb içre

Kimisi ḳıdve-i meşāyiḫdür

Kimisi ‘ilm içinde rāsiḫdür

Her birisi hidāyete maẓhar

Fāżıl u kāmil ü suḫan-āver

Bunlaruñ āb-ı rūyına yā Rab

Bunlaruñ yüzi ṣuyına yā Rab

Belġrad içre Ḫākī -i zārı

Mücrim ü ‘āṣī vü günehkārı

Ayaġı tozı ehl-i ‘irfānuñ

Ḳulı ḳurbānı derdmendānuñ

Luṭf u iḥsān u şefḳat eyleyesin

Ol günehkāra raḥmet eyleyesin

Yā İlāhī ġarīk-i ‘iṣyānam

Mübtelā-yı kemend-i ṭuġyānam

İrmez ise ‘ināyetüñ ẕerr

[T 203a]   Ebr-i luṭfuñdan olmasa ḳaṭre

Kimden olur bu ‘āṣīye çāre

Kim ider çāre cān-ı bīmāra

Bunı sen dimedüñ mi yā Rabbī

Sebeḳat raḥmetī ‘alā-ġażabi1

1 “Rahmetim gazabımı geçti.” Ayrıntılı bilgi için bkz: Yılmaz, age, s. 602.
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Raḥmetüñ baḥr-i bī-ḥadü pāyān

Şefḳatüñ yemmine olur mı kerān

Raḥmetüñ zümre-i ṭuġāta durur

Ḫākī  miskīn gibi ‘uṣāta durur

Umaruz raḥmetini ‘āmm idesin

Ḫākī ’ye baḫşiş-i tamām idesin

Yā İlāhī celāl ü cāhuñ içün

Āstāne-i cihān-pehāhuñ içün

Soñ nefes kim ṣu‘ūd ide cānum

Dest-i ḥıfẓuñda ola īmānum

Yevm-i āḫirde1 ey Ḫudā-yı Ġafūr

Faḳr eyleye ḳıl ḳuluñ maḥşūr

Dīger:      Bendesi ḫāk-i rāh-ı ‘irfānuñ

Ayaġı tozı ehl-i vicdānuñ

Şāh-rāh-ı meẕelletüñ ḫāki

Ehl-i naẓm içre oñmaduḳ Ḫākī

 Terceme emrin itdi çünki tamām

Ḳıldı der-ḫˇāst pes ḫavāṣṣ u ‘avām

Ṭūtiler gibi hep şeker yidiler

Bir münāsib isim gerek didiler

Aṣlıdur çün Şaḳā’iḳu’n-Nu‘mān 
Buña dindi Ḥadā’iḳu’r-reyḥān2

1 āḫirde: āḫiretde T

2 A’da temmet kaydı: Sevvedehul-ḥaḳīrül-muḥtāc ilā-raḥmetihi Rabbī fī 18 Rebi‘ü’l-evvel min-şuhūri 

sene tis‘a ve ‘işrīn ve elf. T’de temmet kaydı: Sevvedehu’l-ḥaḳīr Ḥasan bin Muṣṭafā el-Budūnī fī 12 

Cemāẕi’l-evvel min-şuhūri sene ẟemān ve selāẟīn ve elf. Ġafara’llāhu lehu ve li-vālideyni ve’l-cemī‘i’l-

mü’minīn ve’l-mü’mināt ve’l-müslimīn ve’l-müslimāt bi-ḥurmeti seyyidi’l-murselīn ṣalla’llāhu te‘ālā 

‘aleyhi ve sellem ve ālihi ve aṣḥābihi ecma‘īn.
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1 NOT: Eser için iki adet biyografya ve bir adet özel isimler olmak üzere üç adet dizin oluşturulmuştur. 

Birinci biyografya dizini (Biyografya Dizini- 1) isme göre tertip edilmiştir ve parantez içerisinde nisbe 

ve varsa mahlas belirtilmiştir. İsmin olmadığı başlıklarda eserde yer alan nisbe ve lakaplar dizine dahil 

edilmiştir. Mükerrer olan isim ve nisbeler için ek bilgiler parantez içine alınmıştır. Birinci dizinde kalın 
(bold) olarak yer alan sayfa numaraları ismi geçen şahsın eserdeki hayat hikayesinin yer aldığı kıs-

ma işaret etmektedir. İkinci biyografya dizini (Biyo grafya Dizini- 2) nisbe öncelenerek hazırlanmıştır 

ve sayfa numarları içermeyip birinci dizine atıfta bulunmaktadır. Son dizinde (Özel İsimler Dizini) 
tüm özel isimler (şahıs, yer, eser) yer almaktadır. Biyografi sahibi olan kişiler isim (nisbe) şeklinde 

birinci dizinde olduğu gibi dizilmiştir. Ayrıca isim ve nisbeler biyografi dışında başka yerde geçiyorsa 

kalın(bold) karakterle gösterilmeyerek dizine dahil edilmiştir. Özel İsimler Dizini’nde eser isimleri italik 
karakterlerle gösterilmiştir.

A
Abdāl Murād (Şeyḫü’l-mecźūb Abdāl 

Murād) 216
Abdu’l-evvel bin Ḥüseyn(İbn Ümmü 

Veled) 429
Abdu’l-fettāḥ İbn Aḥmed bin ‘Ādil Paşa 

479
Abdu’l-ḥalīm bin ‘Alī (Ḥalīmī Çelebi) 

449-450
Abdu’l-ḥayy bin ‘Abdu’l-kerīm 513
Abdu’l-ḳādir (Ispārtā nām ḳasabadan) 

344
Abdu’l-kerīm bin ‘Abdu’l-vehhāb bin 

el-Fāżıl ‘Abdu’l-kerīm 486
Abdu’l-kerīm el-Ḫayālī (Mevlānā Ḫayālī 

Abdu’l-kerīm, Ḫayālī, Şā‘ir) 327-
328

Abdu’l-kerīm el-Vizevī 510-511
Abdu’llāh Çelebi bin Pīr Aḥmed el-Ḳāżī 

519-520
Abdu’llāh el-İlāhī (Şeyḫ-i İlāhī) 375-379
Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī (Şeyḫ Abdu’l-laṭīf 

el-Ḳudsī) 263-266
Abdu’l-mu‘ṭī (Şeyḫ Abdu’l-mu‘ṭī, 

Şeyḫü’l-Ḥarem) 267-268
Abdu’l-muṭṭalib bin Seyyid Murtażā 

528

Abdu’l-vāḥid bin Muḥammed 223
Abdu’l-vāsi‘ bin Ḫıżır 453-454
Abdu’l-vehhāb bin ‘Abdu’l-kerīm 

(Defterdār) 422
Abdu’r-raḥīm bin el-Mevlā ‘Alī el-‘Arabī 

(Arab-zāde, Bebek Çelebi) 410-
411

Abdu’r-raḥīm el-Merzifonī (Şeyḫ 

Abdu’r-raḥīm el-Merzifonī, 

Rūmī) 266-267
Abdu’r-raḥīm el-Mü’eyyedī (Ḥācī 

Çelebi) 464
Abdu’r-raḥmān bin ‘Alī bin Aḥmed el-

Bisṭāmī 224-225
Abdu’r-raḥmān bin Pīr Meḥemmed bin 

‘Ömer el-Ḥalebī 422
Abdu’r-raḥmān bin Seyyid Yūsuf bin 

Ḥasan el-Ḥüseynī (Abdu’r-

raḥmān Çelebi) 454-455
Abdu’r-raḥmān bin Yūnus el-İmām 510
Abdu’r-raḥmān Çelebi bin el-Mevlā 

Ḥüsāmü’d-dīn (Ḥüsāmī, Şā‘ir, 

Şeyḫ) 271
Abdu’r-raḥmān Çelebi İbn ‘Alī bin 

Mü’eyyed el-Amāsī (Şā‘ir, 

Mü’eyyed-zāde, Ḫātemī) 405-

406
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Abdu’r-raḥmān el-Cāmī (Şeyḫ Cāmī, 

İmāmü’d-dīn, Nūrü’d-dīn) 381-
385

Abdu’r-raḥmān el-Erzincānī (Şeyḫ) 235-
236

Aḫī Evren (Şeyḫ Aḫī Evren) 215
Aḫi Yūsuf bin Cüneyd et-Toḳatī 

(Mevlānā Aḫī Çelebi) 394
Aḥmed bin Ḥamza bin Muḥammed 

(Fenārī, Mevlānā Fenārī Aḥmedī) 

239-245
Aḥmed bin İsmā‘īl el-Gürānī (Mollā 

Gürānī) 277-284
Aḥmed Paşa bin el-Mevlā Veliyyü’d-dīn 

el-Ḥüseynī (Meşhūr olan Aḥmed 

Paşa, Şā‘ir, Aḥmed) 353-355
Aḥmed Paşa İbn el-Mevlā Ḫıżır Beg 

(Aḥmed Paşa) 343
Aḥmedī (Şā‘ir, Germiyānī) 226-227
Aḥmed-i Bī-cān Ḥażreti (Envārü’l-

‘āşıḳīn ṣāḥibi) 236
Aḳşemsü’d-dīn (Şeyḫ) 363-367
Alā’ü’d-dīn ‘Alī (Çerçīn) 485
Alā’ü’d-dīn ‘Alī (Ḫalvetī şeyḫi) 442-443
Alā’ü’d-dīn ‘Alī bin Muḥammed 

(Mevlānā Muṣannifek Efendi, 

Muṣannifek) 333-335
Alā’ü’d-dīn ‘Alī bin Ṣāliḥ (Hümāyūn-

nāme ṣāḥibi) 497-498
Alā’ü’d-dīn ‘Alī Çelebi bin Aḥmed bin 

Meḥemmed el-Cemālī (Müftī 

Ṣūfī ‘Alī Çelebi Efendi) 399-405
Alā’ü’d-dīn ‘Alī Dede (Şeyḫ Alā’ü’d-dīn 

‘Alī Dede) 433
Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-Amāsī (Anaṭolı ḳażi’l-

‘askeri) 414
Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-‘Arabī (Mollā ‘Arab 

el-Müftī) 325-327

Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-Aydınī (Mevlānā 

Yetīm ‘Alī Çelebi, Yetīm) 429-
430

Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-Ḫāverī (Ḫāverī 

Efendi) 520
Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-İsfahānī 479
Alā’ü’d-dīn ‘Alī es-Semerḳandī (Seyyid 

Alā’ü’d-dīn ‘Alī es-Semerḳandī) 

277
Alā’ü’d-dīn el-‘Acemī 291-292
Alā’ü’d-dīn el-Ḫalvetī (Şeyḫ) 386
Alā’ü’d-dīn er-Rūmī 225
Alī bin Muḥammed el-Ḳuşcı (Alī el-

Ḳuşcı) 330-333
Alī bin Yūsuf bin el-Mevlā Şemsü’d-dīn 

el-Fenārī 345-346
Alī el-Esved (Ḳara Ḫˇāce) 212
Alī el-Kāzvānī (Şeyḫ) 525-526
Alī eṭ-Ṭūsī (Mevlānā ‘Alī eṭ-Ṭūsī) 287-

290

Āşıḳ Paşa (Āşıḳ Paşa bin Muḥlis Baba, 

şā‘ir) 208-209

B
Baba Naḥḥās el-Anḳaravī (Şeyḫ) 256
Baba Ni‘metu’llāh (Şeyḫ) 437
Bahā’ü’d-dīn bin Şeyḫ el-‘Ārif Luṭfu’llāh 

350-351
Bahā’ü’d-dīn ‘Ömer bin Ḳutbü’d-dīn 

el-İzniḳī 222
Bālī el-Aydınī 410
Bālī Ḫalīfe eṣ-Ṣofyavī (Ṣofyavī Bālī 

Efendi) 523-525
Bāyezīd eṣ-Ṣūfī 261
Bedrü’d-dīn Maḥmūd (Bedrü’d-dīn el-

Aṣfer) 457
Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin ‘Abdu’llāh 

(Edrine ḳāżīsı) 490
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Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin eş-Şeyḫ 

Meḥemmed (Sulṭān Bāyezīd 

imāmı) 414-415
Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin İsrā’īl bin 

‘Abdu’l-‘azīz (Ḳāżī-i Simāvna 

Oġlı) 228-230
Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin Kemāl (Aḫī 

Çelebi, Aḫī Ḫān) 463
Bedrü’d-dīn Maḥmūd el-Ḳāżī (Ḳoca 

Efendi) 217
Bedrü’d-dīn Maḥmūd (min-Evlādi’ş-

Şeyḫ Celālü’d-dīn er-Rūmī) 489
Bekr Ḫalīfe es-Simāvī (Şeyḫ) 523
Burhānü’d-dīn Ḥayder bin Maḥmūd 

el-Ḫˇāfī el-Herevī 258

C-Ç
Ca‘fer Çelebi bin Tāc Beg (Şā‘ir, Ca‘fer, 

Tāc-zāde Ca‘fer Çelebi) 420-421
Ca‘fer Çelebi el-Burusevī (Şā‘ir, Nihānī) 

491
Celālü’d-dīn el-Ḳāżī 503
Cemālü’d-dīn İsḥāḳ el-Ḳaramanī (Cemāl 

Ḫalīfe) 444-445
Cemālü’d-dīn Muḥammed el-Aḳserāyī 

(Şeyḫ Cemālü’d-dīn Muḥammed 

el-Aḳserāyī) 220-222

D
Dāvūd bin Kemāl el-Ḳocevī 456-457
Dāvūd el-Ḳayṣerī 210
Dāvūd Ḫalīfe (Şeyḫ) 527
Deli Birāder (Dīvāne Birāder, Ġazālī, 

Şā‘ir) 514-515
Dervīş Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin 

Ḫıżır Şāh (Dervīş Meḥemmed 

Efendi) 335-336
Dūġlu Baba (Şeyḫü’l-mecźūb Dūġlu 

Baba) 216

E
Ebū Bekr Muḥammed bin Muḥammed 

(Zeynü’d-dīn el- Ḥafī) 268-269
Ebū el-Leyẟ 498
Ebū es-Su‘ūd (Filibe ve Ṣofya ḳāżīsı, 

Bedrü’d-dīn-zāde) 491
Ebū es-Su‘ūd Efendi-zāde (Müftī, 

‘Allāme) 516-518
Elvān Çelebi (‘Āşıḳ Paşa Oġlı) 209
Emīr ‘Alīm el-Buḫārī eş-Şerīf 486
Emīr Ḥasan Çelebi İbn es-Seyyid ‘Alī 

Çelebi (Emīr Ḥasan Çelebi, 

emāniyye müderrisi) 508
Emīr Ḥasan er-Rūmī (Edrine Dārü’l-

ḥadīẟ müderrisi) 493

F
Faḫrü’d-dīn el-‘Acemī 259-261
Faḫrü’d-dīn bin İsrā’īl 492
Faḫrü’d-dīn er-Rūmī 225-226
Ferruḫ el-Ḳaramanī 509
Fikārī 487
Firişte Oġlı 223

G
Geyüklü Baba (Şeyḫ) 214-215
Ġıyāẟü’d-dīn Aḫ (Paşa Çelebi) 424
Gündüz Muṣliḥü’d-dīn 523 

H
Ḥācc Bayram el-Anḳaravī (Ḥācī Bayram 

Sulṭān, Şeyḫ, Şā‘ir) 234-235
Ḥācc Bektaş (Sulṭān Ḥācī Bektaş Velī ) 

251
Ḥācc Ramażān (Şeyḫ) 467-468
Ḥācī Ḫalīfe el-Menteşevī (Şeyḫ) 522-

523
Ḥācī Paşa 230-231
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Ḥāfıẓü’d-dīn Meḥemmed bin Aḥmed 

bin ‘Ādil Paşa (Mevlā Ḥāfıẓ) 

477-478
Ḥāfıẓü’d-dīn Muḥammed bin 

Muḥammed el-Kerderī 

(Ḥāfızü’d-dīn Ṣāḥib-i Fetāvā-yı 

Bezzāzī, Bezzāzī)  246
Ḫalīl (Anaṭolı, Rūmili ḳażi’l-‘askeri) 415
Ḫalīl el-Cenderī (Cenderlü Ḳara Ḫalīl) 

212-213
Ḥamdu’llāh bin Aḳşemsü’d-dīn (Şā‘ir, 

Şeyḫ, Ḥamdī Çelebi, Ḥamdī) 

369
Ḥāmid bin Mūsā el-Ḳayserī (Şeyḫ) 231-

232
Ḥamīdü’d-dīn İbn Efḍalü’d-dīn el-

Ḥüseynī (Efḍal-zāde) 338-340
Ḥamza Bālī el-Ḳaramanī 290
Ḥasan bin ‘Abdü’ṣ-ṣamed es-Samsūnī 

(Samsūnlu-zāde) 328-329
Ḥasan Çelebi el-Ḳaramanī (Ġalaṭa, 

Selānīk ḳāżīsı) 512
Ḥasan Çelebi İbn Meḥemmed Şāh bin 

el-Mevlā el-Fenārī 346-347
Ḥasan et-Tāliş el-‘Acemī 486-487
Ḥasan Ḫˇāce (Şeyḫ, Ḳaraṣi vilāyetinden) 

294
Ḥasan Paşa İbn el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn 

el-Esved (Mevlānā Ḥasan Paşa) 

248-249
Ḫayrü’d-dīn Ḫalīl bin Ḳāsım el-Ḥācc 

Ṣafā 300-302
Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır (Aṭūfī) 462
Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır (Ḳasṭamonı 

vilāyetinden, Ḫˇāce Efendi) 472-
473

Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır (Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn) 

338

Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır (Merzifonlı, Şeh-zāde 

Sulṭān Muṣṭafā mu‘allimi) 505
Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır Paşa (Menteşeli) 284
Ḥekīm Ḥācī 427
Ḥekīm Sinānü’d-dīn Yūsuf 531
Ḫıżır Beg bin Celālü’d-dīn (Ḫıżrī, Cerāb 

el-‘İlm, Şā‘ir) 285-287
Hidāyetu’llāh el-Mevlā el-Fāżıl Yār ‘Alī 

el-‘Acemī 506
Ḥüsāmü’d-dīn bin Ḥasan (Ümmü 

Veled) 349-350
Ḥüsāmü’d-dīn el-Üskübī (Şeydā Ḥüsām) 

494-495
Ḥüsāmü’d-dīn Ḫusrev Çelebi el-

Ḳaraṣuyī 493
Hüsāmü’d-dīn Ḥüseyn (Gedik Ḥüsām) 

488
Ḥüsāmü’d-dīn Ḥüseyn Aḫū el-Mevlā 

Ḥasan Çelebi el-Ḳaraṣuyī 

(Ḥüsām Çelebi, emāniyye 

müderrisi) 507
Ḥüseyn bin ‘Abdu’r-raḥmān (Ḥüsām 

Çelebi) 452

I-İ
Işıḳ Ḳāsım 492
İbn et-Temcīd (Şā‘ir) 291
İbn eẕ-Ẕehebī (Ḥekīm) 392
İbnü’l-‘Arcūn 519
İbnü’l-Ḥekīm Muḥyi’d-dīn 512-513
İbnü’l-Ketḫudā el-Germiyānī 489
İbnü’l-Mu‘īd (Üsküb’de müderris) 419
İbnü’l-‘Ömer 427
İbrāhīm bin Ḫalīl (İbrāhīm Ḫalīl) 355-

357
İbrāhīm bin Ḥüseyn bin eṣ-Ṣarrāf es-

Sivasī (Şā‘ir, Āşıḳ) 367-369
İbrāhīm bin İbrāhīm (İbnü’l-Ḫaṭīb) 424
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İbrāhīm bin Muḥammed el-Ḥanefī 

(Müftī-i zemān) 222
İbrāhīm el-Ḥalebī el-Ḥanefī (Ḫaṭīb) 

501-502
İbrī-zāde (İbnü’l-‘İbrī) 419-420
İdrīs bin Ḥüsāmü’d-dīn el-Bidlisī (Şā‘ir, 

İdrīs, Monlā İdrīs) 418
İsḥāḳ Çelebi el-Üskübī (Şā‘ir, İsḥāḳ) 

490-491
İsḥāḳ eṭ-Ṭabīb 531
İyās (Mevlānā İyās) 337
İzzü’d-dīn ‘Abdu’l-laṭīf bin el-Melek 

(Firişte Oġlı) 223-224

K
Ḳāḍī-zāde-i Rūmī (Mūsā Paşa) 217-220 
Ḳara Ḫˇāce 212
Ḳara Ṣāliḥ 498
Ḳāsım (Ḳāḍī-zāde) 347-348
Ḳāsım bin Ya‘ḳūb el-Amāsī (İbn el-

Ḫaṭīb) 394
Ḳāsım Çelebi (Şeyḫ) 445
Ḳāsım Çelebi İbn Aḥmed bin 

Meḥemmed el-Cemāl 398-399
Ḳāżī-i Baġdād 416
Kemāl Çelebi (Kemāl-i Ümmī) 508
Kemālü’d-dīn İsmā‘īl el-Ḳaramanī (Ḳara 

Kemāl) 428
Ḳıvāmü’d-dīn Ḳāsım bin Ḫalīl 453
Ḳoġacı Dede (Şeyḫ) 443-444
Ḳuṭbü’d-dīn el-‘Acemī (Ḥekīm) 390
Ḳuṭbu’d-dīn el-İzniḳī (Şeyḫ) 250-251
Ḳuṭbü’d-dīn Meḥemmed bin 

Meḥemmed İbn Ḳāḍī-zāde-i 

Rūmī 423

L
Lārī el-‘Acemī (Ḥekīm) 391-392

Luṭfu’llāh el-Üskübī (Şeyḫ) 441-442
Luṭfu’llāh et-Toḳatī (Monlā Luṭfī) 395-

397

M
Maḥmūd bin ‘Oẟmān el-Lāmi‘ī (Şā‘ir, 

Lāmi‘ī, Lāmi‘ī Çelebi) 466
Maḥmūd bin Meḥemmed bin Ḳāḍī-

zāde (Mīrim Çelebi) 423
Maḥmūd el-Ma‘nevī et-Toḳatī (Şeyḫ) 

493-494
Manastırlı Çelebi 501
Mecdü’d-dīn Ebū Ṭāhir Muḥammed 

İbn Ya‘ḳūb bin Muḥammed 

eş-Şīrāzī el-Fīrūzābādī (Mevlānā 

Mecdü’d-dīn Ebū Muḥammed 

Ṣāḥibü’l-Ḳāmūsi’l-luġa) 246-247
Meḥemmed bin ‘Abdu’l-ḳādir (Ma‘lūl) 

496
Meḥemmed bin ‘Abdu’r-raḥmān bin 

‘Ömer el-Ḥalebī el-Vefā (Kefe 

ḳāżīsı) 502-503
Meḥemmed bin ‘Alī (Muḥyī Çelebi) 

450-451
Meḥemmed bin Ḥüsāmü’d-dīn (Ḥüsām-

zāde, Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn) 

506-507
Meḥemmed bin İbrāhīm bin Ḥasan en-

Niksārī (Niksārī Efendi) 393
Meḥemmed bin Pīr Meḥemmed Paşa 

el-Cemālī 482-483
Meḥemmed Çelebi bin el-Vezīr Muṣṭafā 

Paşa (Muṣṭafā Paşa-zāde) 508
Meḥemmed el-Cemālī (Çelebi Ḫalīfe, 

Şeyḫ Ḫalīfe Çelebi) 386-388
Meḥemmed el-Ḥüseynī (Anḳara, Toḳat, 

Merzifon müderrisi, Zeyrek) 

504-505
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Meḥemmed el-Ḳarabāġī 481
Meḥemmed Şāh bin Meḥemmed bin 

el-Ḥāc Ḥasan (Dābbe Çelebi) 

451-452
Meḥemmed Şāh Çelebi İbn el-Mevla’l-

‘allāme Şemsü’d-dīn el-Fenārī 

248
Meḥemmed Şāh Çelebi İbn el-Mevlā 

Yegān 273
Meḥemmed Şāh el-Ḳazvīnī (Ṭabīb) 

427-428
Melīḥī (Şā‘ir, Melīḥī ‘Ayyāş) 358-359
Mevlā ‘Abdu’l-ḳādir (Ḳādirī Çelebi) 

473-474
Mevlā ‘Abdu’l-ḳādir (Manāv ‘Abdī) 507
Mevlā ‘Abdu’l-laṭīf 483
Mevlā ‘Alī (el-Mensūb ile’l-Fenārī) 361
Mevlā Ḥasan (Aşcı-zāde, Aşcı-zāde 

Ḥasan Çelebi) 482
Mevlā Ḫayrü’d-dīn (Ḫayrü’d-dīn el-

Aṣġar) 511
Mevlā Ḳāsım (Şā‘ir, İẕārī Çelebi, İẕārī) 

397-398
Mevlā Muḥyi’d-dīn (İbnü’l-Mi‘mār, 

Mi‘mār-zāde) 484
Mevlā Muṣṭafā (Çāk Muṣliḥü’d-dīn) 

479-480
Mevlā Yūsuf (Köpricük-zāde) 499
Mevlānā Ḫaṭṭāb (Ḳara Ḥiṣārlu) 208
Mevlānā Şeyḫī Çelebi (Şeyḫī, Şeyḫ, 

Şā‘ir) 236-237
Mevlānā Ṭursun 208
Mollā Ḫusrev (‘Allāme) 295-300
Monlā Zeyrek (Zeyrek) 302-304 
Muḥammed bin ‘Abdu’l-evvel et-Tebrīzī 

495-496
Muḥammed bin ‘Abdu’l-laṭīf İbn el-

Melek 224

Muḥammed bin Armaġan (Monlā 

Yegān) 272-273
Muḥammed bin Muḥammed bin 

Muḥammed bin ‘Alī bin Yūsuf 

el-Cezerī (Muḥammed el-Cezerī) 

252-256
Muḥammed bin ‘Ömer bin Ḥamza 

(Mollā ‘Arab el-Vā‘iẓ, Vā‘iẓ ‘Arab) 
459-462

Muḥammed el-Bedaḫşī (Şeyḫ) 437
Muḥammed el-Küşterī (Şeyḫ) 252
Muḥammed et-Tūnusī (Şeyḫ) 478
Muhṣin el-Ḳayṣerī 214
Muḥyi’d-dīn bin ‘Alī el-Cemālī (Mollā 

Çelebi) 451
Muḥyi’d-dīn el-‘Acemī (Edrine ḳāżīsı) 

411-412
Muḥyi’d-dīn el-Aydınī (Ehlice Muḥyi’d-

dīn) 507
Muḥyi’d-dīn el-Ḳocevī (Muḥyi’d-dīn 

el-Esved) 505
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Çivi-zāde) 

475-476
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (İbn el-Ḳırṭās, 

Muḥyi’d-dīn Ḳırṭās-zāde) 488
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (İbn Küpelü) 

352
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Ḳāsım Çelebi 

Oġlı, Üsküb ḳāżīsı) 512
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Meḥemmed 

Beg, Şām, Mıṣr ḳāżīsı) 498-499
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Merḥabā) 

496-497
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Mevlānā 

Ḫaṭīb-zāde Efendi, Ḫaṭīb-zāde) 

322-325
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Monlā Yegān, 

Mevlānā Vildān) 352-353
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Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Kātib-zāde, 

Yazıcı-zāde Efendi Ḥażreti, Şā‘ir, 

Şeyḫ) 236
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin Beşīr 274
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin el-Ḫaṭīb 

Ḳāsım 456
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin el-Mevlā 

‘Alā’ü’d-dīn el-Fenārī 497
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin el-Mevlā 

el-Fāżıl Bahā’ü’d-dīn 464-466
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin eş-Şeyḫ 

el-‘Ārif Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī 

458-459
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin Ḳāżī-i 

Ayāẟulūġ (Ayāẟulūġ Çelebisi) 

285
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin Ḳuṭbü’d-

dīn Meḥemmed 476-477
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin 

Meḥemmed bin Meḥemmed el-

Berda‘ī 457-458
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed el-İskilibī 

(Şeyḫ Yavṣī, Şeyḫ-i Sulṭān) 430-
432

Muḥyi’d-dīn Meḥemmed el-Ḳaramanī 

(Hevāyī) 426
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed İbn el-Mevlā 

el-Fāżıl Ḥasan es-Samsūnī 

(Samsūnlu-zāde, Edrine ḳāżīsı) 

407
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed Şāh (Şāh 

Çelebi) 450
Muḥyi’d-dīn Meḥmmed (Ṭabl-bāzī) 

424
Muḥyi’d-dīn Muḥammed (İbn Maġnisa, 

Maġnisa-zāde) 348-349
Muḥyi’d-dīn Muḥammed bin Muṣṭafā 

bin el-Ḥācc Ḥasan (Ḥācī Ḥasan-

zāde) 329-330

Muḥyi’d-dīn Muḥammed el-Kāfiyeci 

(Mevlānā Muḥyi’d-dīn 

Muḥammed el-Kāfiyeci, 

Muḥyi’d-dīn el-Kāfiyeci) 262-
263

Mūsā Abdāl (Şeyḫ Mūsā Abdāl) 216
Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳasṭallānī (Allāme-i 

Kestellī) 319-322
Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī (Şeyḫ 

Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī) 374-
375

Muṣliḥü’d-dīn İbn el-Mevlā Ḥüsāmü’d-

dīn 347
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Baġlü’l-Aḥmer) 

362-363
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Birgī-zāde) 407
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Ḫˇāce-zāde) 

305-316
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Maṣdar) 504
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Merkez Ḫalīfe, 

Merkez Muṣliḥü’d-dīn) 525
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā bin Evḥadü’d-dīn 

el-Yārḥiṣārī 357-358
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā bin Ḫalīl 

(Ṭaşköprī-zāde) 452-453
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā eṭ-Ṭavīl 440-

441
Muẓaff erü’d-dīn ‘Alī eş-Şīrāzī 424-425

N
Naḳīżī 483-484
Naṣūḥ eṭ-Ṭūsī 463
Necmü’d-dīn el-Ḥanefī (Müftī-i zemān) 

222
Nihānī 462
Nūrü’d-dīn el-Ḳaraṣuyī (Ṣaru Görez) 

409
Nūrü’d-dīn Ḥamza (Leys Çelebi) 418
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Nūrü’d-dīn Ḥamza (Üç Baş) 457
Nūrü’l-Hüdā 367

O-Ö
Ömer Dede el-Aydınī (Şā‘ir, Şeyḫ 

‘Ömer Dede, Rūşenī) 386

P
Pīr Meḥemmed el-Cemālī (Şā‘ir, Pīr 

Meḥemmed Paşa, Pīrī Paşa, 

Remzī) 415-416
Postīn-pūş (Şeyḫ) 252

R
Ramażān Efendi 226
Rüknü’d-dīn (Zeyrek-zāde) 416
Rüstem Ḫalīfe el-Burusevī 434

S-Ş
Sa‘dī bin Tācī Beg (Tāc-zāde Sa‘dī 

Çelebi) 421
Sa‘dī Çelebi el-Aḳşehrī (Burusa Murād 

Ḫān müderrisi) 511
Sa‘du’llāh bin Aḳşemsü’d-dīn 

(Aḳşemsü’d-dīn’üñ büyük oġlı) 

369-370
Sa‘du’llāh Çelebi (Ḳasṭamonı 

vilāyetinden, Sa‘dī Çelebi) 474-
475

Ṣafer Şāh 249
Ṣalāhü’d-dīn (Mevlānā Ṣalāhü’d-dīn, 

Sulṭān Bāyezīd Ḫān mu‘allimi) 

343
Ṣalāḥü’d-dīn Mūsā bin Ḥāmīdü’d-dīn 

411
Sa‘yī Çelebi (Sa‘yī, Şā‘ir) 518
Seydī el-Ḥamīdī (İstanbul ḳāżīsı) 407-

408

Seydī el-Ḳaramanī (Rūmili ḳāżi’l-‘askeri) 

408
Seydī Ḫalīfe el-Amāsī 467
Seydī Meḥemmed bin Meḥemmed el-

Ḳocevī (Seydī el-Ḳocevī) 409-
410

Seyyid Aḥmed el-Buḫārī el-Ḥüseynī 

(Şeyḫ Seyyid Aḥmed el-Buḫārī) 

438-440
Seyyid Aḥmed İbn ‘Abdu’llāh el-Ḳırımī 

275-277
Seyyid ‘Alī bin Meymūn el-Maġribī el-

Endelīsī 435
Seyyid İbrāhīm (Sulṭān Ḳorḳud 

mu‘allimi) 412-414
Seyyid Velāyet (Şeyḫ Seyyid Velāyet) 

432-433
Sinān el-Erdebīlī (Şeyḫ) 523
Sinānü’d-dīn bin Ḫıżır Beg (Sinān Paşa) 

340-343
Sinānü’d-dīn el-Ferevī (Şeyḫ Sinān-ı 

Ferevī) 373-374
Sinānü’d-dīn Yūsuf (Ḳara Sinān) 361
Sinānü’d-dīn Yūsuf Aḫī el-Aydınī (Aḫī-

zāde) 488-489
Sinānü’d-dīn Yūsuf el-‘Acemī (Genceli) 

412
Sinānü’d-dīn Yūsuf Sīneçāk (Şā‘ir, 

Sīneçāk, Yūsuf ) 533-538
Sirācü’d-dīn (Şā‘ir, müderris) 351-352
Sirācü’d-dīn ‘Ömer-i Ḥalebī 335
Süleymān er-Rūmī 503-504
Süleymān Ḫalīfe 444
Sürmelü-zāde 518-519
Şāh Ḳāsım bin eş-Şeyḫ el-Maḫdūmī 480
Şā‘ir Sinān (Şā‘ir) 394
Şebüsterī 481-482
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Şemsü’d-dīn (Ḳaraca Aḥmed, Burusa’da 

Sulṭān Murād el-Fenārī 

Medresesi müderrisi) 362
Şemsü’d-dīn Aḥmed (Māşī) 426
Şemsü’d-dīn Aḥmed (Varaḳ Şemsü’d-

dīn) 504
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin ‘Abdu’llāh (Şām 

ḳāżīsı) 492-493
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin ‘Alī el-Ḥüseynī 

el-Buḫārī (Emīr Sulṭān) 232-233
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin Mūsā (Ḫayālī 

Çelebi ) 316-319
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin ‘Ömer 

bin Emru’llāh bin eş-Şeyḫ 

Aḳşemsü’d-dīn 513
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin Süleymān bin 

Kemāl (Kemālpaşa-zāde) 469-
472

Şemsü’d-dīn Aḥmed Çelebi Efendi 516
Şemsü’d-dīn Aḥmed Çelebi el-Anḳaravī 

(Ḫalvetī şeyḫi) 527-528
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-‘Arabī (Arab 

Çelebi) 494
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Aydınī (Ṣāḥib-

naġme) 361-362
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Bolevī (Şām 

ḳāżīsı) 511
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Burusevī (İnegöl 

müderrisi) 509
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Ḳosṭanṭınī 

(İbnü’l-Ceṣṣāṣ, Kirecçi-zāde) 

484-485
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Yegān 

(Eyyühüm) 421-422
Şemsü’d-dīn el-Germiyānī (Küçük Şems) 

509
Şemsü’d-dīn Ḳaraca Aḥmed (Şeyḫ, 

Ḳaraca Aḥmed) 215

Şerefü’d-dīn İbn Kemāl el-Ḳırımī 274-
275

Şerīf ‘Abdu’r-raḥīm 459
Şeyḫ ‘Abdu’l-mü’min (Seyyid ‘Alī el-

Maġribī) 528
Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥmān (İbnü’ṣ-Ṣūfī) 436
Şeyḫ ‘Ābid Çelebi 441

Şeyḫ Alā’ü’d-dīn (Ḳara ‘Alī) 433-434 

Şeyḫ Baba Ḥayder es-Semerḳandī 527
Şeyḫ Baba Yūsuf es-Seferiḥiṣārī 447-448
Şeyḫ Bedrü’d-dīn Maḥmūd Çelebi 521-

522
Şeyḫ bin eş-Şeyḫ Merkez 529
Şeyḫ Dāvūd 446
Şeyḫ Edebālī 206-208
Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe (Ḳaṣṭamonılı) 373
Şeyḫ Ḥasan 209
Şeyḫ Luṭfu’llāh 257
Şeyḫ Meḥemmed (İmām-ı Ḳalender-

ḫāne) 530
Şeyḫ Meḥemmed (emāniyye müderrisi, 

Şeyḫī Çelebi) 498
Şeyḫ Muḫliṣ Baba 208
Şeyḫ Muḥyi’d-dīn (Bolılı Çelebi) 433
Şeyḫ Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (İbnü’l-

‘Irāḳ) 435-436
Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn (Şā‘ir, Şeyḫ İbn el-

Vefā, Vefā) 370-373
Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Debbāġlar 

İmāmı) 292-293
Şeyḫ Pīr İlyās el-Amāsī (Pīr İlyās el-

Amāsī) 269-270
Şeyḫ Ramażān 446
Şeyḫ Sinānü’d-dīn (Sünbül Sinān) 444
Şeyḫ Sinānü’d-dīn Yūsuf (Şeyḫ ‘Abdu’l-

laṭīf el-Ḳudsī ḫulefāsı) 531-533

Şeyḫ Sinānü’d-dīn Yūsuf (Şeyḫ 

Süleymān kā’im-i maḳāmı) 526
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Şeyḫ Şücā‘ü’d-dīn İlyās (Deli Şücā‘, 

Dīvāne Şücā‘) 528-529
Şeyḫ Tācü’d-dīn İbrāhīm (Çıplaḳ, 

Çıplaḳ Ṣarı) 529-530
Şeyḫü’l-‘allāme ‘Abdu’l-ḳādir (Müftī 

Şeyḫ) 520-521
Şeyḫ Üveys 526
Şihābü’d-dīn es-Sivasī (Ayaẟuluġī, Şeyḫ) 

250
Şūrva-zāde 464
Şücā‘ü’d-dīn İlyās (Niyāzī Çelebi) 433
Şücā‘ü’d-dīn İlyās er-Rūmī (Dimetoḳa 

nām ḳaṣabadan) 417-418

T
Tācü’d-dīn (Meṭāli‘ ve Beyānü’l-ḥikme 

mü’ellifi) 211-212
Tācü’d-dīn İbrāhīm (İbnü’l-Üstād) 419
Tacü’d-dīn İbrāhīm bin Baḥşī Faḳīh 

(Şeyḫ) 293
Ṭapduḳ Emre (Şeyḫ) 237
Ṭaşköprī-zāde Efendi (Ṭaşköprī-zāde, 

Aṣl-ı cāmi‘-i menāḳıb) 499-501

U-Ü
Ubeydu’llāh bin Ya‘ḳūb el-Fenārī 485-

486
Ubeydu’llāh es-Semerḳandī (Şeyḫ 

‘Ubeydu’llāh) 379-381
Ümmü’l-Eşref (Eşref-zāde) 360

V
Velī Şemsü’d-dīn (Şeyḫ Velī Şemsü’d-

dīn) 294
Veliyyü’d-dīn el-Karamānī (Vālid-i 

Merḥūm Niẓāmī eş-Şā‘ir) 358

Y
Yaḥyā bin es-Seyyid Bahā’ü’d-dīn eş-

Şirvānī (Şeyḫ) 388-390
Yaḥyā Çelebi (Muḥyi’d-dīncik-zāde) 

509-510
Yaḥyā Çelebi bin Nūrü’d-dīn el-Cemālī 

(emāniyye müderrisi) 513-514
Yaḥyā İbn Ḥasan 425-426
Ya‘ḳūb (Ḥekīm) 390-391
Ya‘ḳūb bin İdrīs bin ‘Abdu’llāh el-Nigdī 

el-Ḥanefī (Ḳara Ya‘ḳūb) 258
Ya‘ḳūb bin Seyyid ‘Alī (Seyyid ‘Alī 

Şāriḥ-i Şir‘a, Şir‘a Şāriḥi) 417
Ya‘ḳūb el-Aṣfer el-Ḳaramanī 259
Ya‘ḳūb Paşa İbn el-Mevlā Ḫıżır Beg 

(Ya‘ḳūb Paşa) 343
Yār ‘Alī eş-Şīrāzī 222-223
Yūnus Emre (Şeyḫ, Şā‘ir) 237-238
Yūsuf Bālī bin el-Mevla’l-‘allāme el-

Fenārī 248
Yūsuf bin el-Mevlā Yegān 274
Yūsuf bin Ḥüseyn el-Kirmāstī (Kirmāstī-

zāde) 360
Yūsuf el-Ḥamīdī (Şeyḫ Sinān) 423

Z
Żamīrī 426
Ẕekeriyyā el-Ḫalvetī (Şeyḫ) 270-271
Zeynü’d-dīn bin Meḥemmed bin 

Meḥemmed Şāh el-Fenārī 456
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A
Abdu’r-raḥmān Çelebi, bk. Abdu’r-

raḥmān bin Seyyid Yūsuf bin Ḥasan 

el-Ḥüseynī

Aḫī Çelebi, bk. Bedrü’d-dīn Maḥmūd 

bin Kemāl (Aḫī Ḫān)

Aḫī Ḫān, bk. Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin 

Kemāl (Aḫī Çelebi)

Aḫī-zāde, bk. Sinānü’d-dīn Yūsuf Aḫī 

el-Aydınī

Aḥmed, bk. Aḥmed Paşa bin el-Mevlā 

Veliyyü’d-dīn el-Ḥüseynī (Meşhūr olan 

Aḥmed Paşa, Şā‘ir)

Aḥmed Paşa, bk. Aḥmed Paşa İbn el-

Mevlā Ḫıżır Beg

Alī el-Ḳuşcı, bk. Alī bin Muḥammed 

el-Ḳuşcı

Allāme-i Kestellī, bk. Muṣliḥü’d-dīn 

el-Ḳasṭallānī

Arab Çelebi, bk. Şemsü’d-dīn Aḥmed 

el-‘Arabī

Arab-zāde, bk. Abdu’r-raḥīm bin el-

Mevlā ‘Alī el-‘Arabī (Bebek Çelebi)

Aşcı-zāde, bk. Mevlā Ḥasan (Aşcı-zāde 

Ḥasan Çelebi)

Aşcı-zāde Ḥasan Çelebi, bk. Mevlā 

Ḥasan (Aşcı-zāde)

Āşıḳ, bk. İbrāhīm bin Ḥüseyn bin eṣ-

Ṣarrāf es-Sivasī (Şā‘ir)

Āşıḳ Paşa bin Muḥlis Baba, bk. ‘Āşıḳ 

Paşa (Şā‘ir) 

‘Āşıḳ Paşa Oġlı, bk. Elvān Çelebi

Aṭūfī, bk. Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır

Ayāẟulūġ Çelebisi, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed bin Ḳāżī-i Ayāẟulūġ

Ayaẟuluġī, bk. Şihābü’d-dīn es-Sivasī 

(Şeyḫ)

B
Baġlü’l-Aḥmer, bk. Muṣliḥü’d-dīn 

Muṣṭafā

Bebek Çelebi, bk. Abdu’r-raḥīm bin el-

Mevlā ‘Alī el-‘Arabī (Arab-zāde)

Bedrü’d-dīn el-Aṣfer, bk. Bedrü’d-dīn 

Maḥmūd

Bedrü’d-dīn-zāde, bk. Ebū es-Su‘ūd 

(Filibe ve Ṣofya ḳāżīsı)

Bezzāzī, bk. Ḥāfıẓü’d-dīn Muḥammed 

bin Muḥammed el-Kerderī 

(Ḥāfızü’d-dīn Ṣāḥib-i Fetāvā-yı 

Bezzāzī)

Birgī-zāde, bk. Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā

Bolılı Çelebi, bk. Şeyḫ Muḥyi’d-dīn

C-Ç
Ca‘fer, bk. Ca‘fer Çelebi bin Tāc Beg 

(Şā‘ir, Tāc-zāde Ca‘fer Çelebi)

Cemāl Ḫalīfe, bk. Cemālü’d-dīn İsḥāḳ 

el-Ḳaramanī

Cenderlü Ḳara Ḫalīl, bk.  Ḫalīl el-

Cenderī

Cerāb el-‘İlm, bk. Ḫıżır Beg bin 

Celālü’d-dīn (Ḫıżrī, Şā‘ir)

Çāk Muṣliḥü’d-dīn, bk. Mevlā Muṣṭafā 

Çelebi Ḫalīfe, bk. Meḥemmed el-

Cemālī (Şeyḫ Ḫalīfe Çelebi)

Çerçīn, bk. Alā’ü’d-dīn ‘Alī

Çıplaḳ, bk. Şeyḫ Tācü’d-dīn İbrāhīm 

(Çıplaḳ Ṣarı)

Çıplaḳ Ṣarı, bk. Şeyḫ Tācü’d-dīn 

İbrāhīm (Çıplaḳ)
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Çivi-zāde, bk. Muḥyi’d-dīn Meḥemmed

D
Dābbe Çelebi, bk. Meḥemmed Şāh bin 

Meḥemmed bin el-Ḥāc Ḥasan

Debbāġlar İmāmı, bk. Şeyḫ Muṣliḥü’d-

dīn Muṣṭafā

Deli Şücā‘, bk. Şeyḫ Şücā‘ü’d-dīn İlyās 

(Dīvāne Şücā‘)

Dervīş Meḥemmed Efendi, bk. Dervīş 

Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin 

Ḫıżır Şāh

Dīvāne Birāder, bk. Deli Birāder 

(Ġazālī, Şā‘ir)

Dīvāne Şücā‘, bk. Şeyḫ Şücā‘ü’d-dīn 

İlyās (Deli Şücā‘)

E
Efḍal-zāde, bk. Ḥamīdü’d-dīn İbn 

Efḍalü’d-dīn el-Ḥüseynī

Ehlice Muḥyi’d-dīn, bk. Muḥyi’d-dīn 

el-Aydınī 

Emīr Ḥasan Çelebi, bk. Emīr Ḥasan 

Çelebi İbn es-Seyyid ‘Alī Çelebi 

(emāniyye müderrisi)  

Emīr Sulṭān, bk. Şemsü’d-dīn Aḥmed 

bin ‘Alī el-Ḥüseynī el-Buḫārī

Eşref-zāde, bk. Ümmü’l-Eşref

Eyyühüm, bk. Şemsü’d-dīn Aḥmed el-

Yegān

F
Fenārī, bk. Aḥmed bin Ḥamza bin 

Muḥammed (Mevlānā Fenārī 

Aḥmedī)

Firişte Oġlı, bk. İzzü’d-dīn ‘Abdu’l-laṭīf 

bin el-Melek 

G
Ġazālī, bk. Deli Birāder (Dīvāne 

Birāder, Şā‘ir)

Gedik Ḥüsām, bk. Hüsāmü’d-dīn 

Ḥüseyn

H
Ḫˇāce Efendi, bk. Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır 

(Ḳasṭamonı vilāyetinden)  

Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn, bk. Ḫayrü’d-dīn 

Ḫıżır

Ḫˇāce-zāde, bk. Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā 

Ḥācī Bayram Sulṭān, bk. Ḥācc Bayram 

el-Anḳaravī (Şeyḫ, Şā‘ir)

Ḥācī Çelebi, bk. Abdu’r-raḥīm el-

Mü’eyyedī

Ḥācī Ḥasan-zāde, bk. Muḥyi’d-dīn 

Muḥammed bin Muṣṭafā bin 

el-Ḥācc Ḥasan

Ḥāfızü’d-dīn Ṣāḥib-i Fetāvā-yı Bezzāzī, 

bk. Ḥāfıẓü’d-dīn Muḥammed 

bin Muḥammed el-Kerderī 

(Bezzāzī)

Ḥalīmī Çelebi, bk. Abdu’l-ḥalīm bin ‘Alī

Ḥamdī, bk. Ḥamdu’llāh bin Aḳşemsü’d-

dīn  (Şā‘ir, Şeyḫ, Ḥamdī Çelebi)

Ḥamdī Çelebi, bk. Ḥamdu’llāh bin 

Aḳşemsü’d-dīn  (Şā‘ir, Şeyḫ, 

Ḥamdī)

Ḫātemī, bk. Abdu’r-raḥmān Çelebi İbn 

‘Alī bin Mü’eyyed el-Amāsī (Şā‘ir, 

Mü’eyyed-zāde)

Ḫaṭīb-zāde, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed (Mevlānā Ḫaṭīb-

zāde Efendi)

Ḫāverī Efendi, bk. Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-

Ḫāverī
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Ḫayālī, bk. Abdu’l-kerīm el-Ḫayālī 

(Mevlānā Ḫayālī Abdu’l-kerīm, 

Şā‘ir)

Ḫayālī Çelebi, bk. Şemsü’d-dīn Aḥmed 

bin Mūsā

Ḫayrü’d-dīn el-Aṣġar, bk. Mevlā 

Ḫayrü’d-dīn

Hevāyī, bk. Muḥyi’d-dīn Meḥemmed 

el-Ḳaramanī

Ḫıżrī, bk. Ḫıżır Beg bin Celālü’d-dīn 

(Cerāb el-‘İlm, Şā‘ir)

Ḥüsām Çelebi, bk. Ḥüsāmü’d-dīn 

Ḥüseyn Aḫū el-Mevlā Ḥasan 

Çelebi el-Ḳaraṣuyī (emāniyye 

müderrisi)

Ḥüsām Çelebi, bk. Ḥüseyn bin ‘Abdu’r-

raḥmān

Ḥüsāmī, bk. Abdu’r-raḥmān Çelebi bin 

el-Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn (Şā‘ir, 

Şeyḫ) 

Ḥüsām-zāde, bk. Meḥemmed 

bin Ḥüsāmü’d-dīn (Mevlā 

Ḥüsāmü’d-dīn)  

I-İ
İbn el-Ḫaṭīb, bk. Ḳāsım bin Ya‘ḳūb 

el-Amāsī

İbn el-Ḳırṭās, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed (Muḥyi’d-dīn 

Ḳırṭās-zāde)

İbn Küpelü, bk.  Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed

İbn Maġnisa, bk. Muḥyi’d-dīn 

Muḥammed (Maġnisa-zāde)

İbnü’l-Ceṣṣāṣ, bk. Şemsü’d-dīn Aḥmed 

el-Ḳosṭanṭınī (Kirecçi-zāde)

İbnü’l-Ḫaṭīb, bk. İbrāhīm bin İbrāhīm

İbnü’l-‘Irāḳ, bk. Şeyḫ Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed

İbnü’l-‘İbrī, bk. İbrī-zāde

İbnü’l-Mi‘mār, bk. Mevlā Muḥyi’d-dīn 

(Mi‘mār-zāde)

İbnü’l-Üstād, bk. Tācü’d-dīn İbrāhīm

İbn Ümmü Veled, bk. Abdu’l-evvel bin 

Ḥüseyn

İbnü’ṣ-Ṣūfī, bk. Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥmān

İbrāhīm Ḫalīl, bk. İbrāhīm bin Ḫalīl

İdrīs, bk. İdrīs bin Ḥüsāmü’d-dīn el-

Bidlisī (Şā‘ir, Monlā İdrīs)

İmām-ı Ḳalender-ḫāne, bk. Şeyḫ 

Meḥemmed

İmāmü’d-dīn, bk. Abdu’r-raḥmān el-

Cāmī (Şeyḫ Cāmī, Nūrü’d-dīn)

İsḥāḳ, bk. İsḥāḳ Çelebi el-Üskübī (Şā‘ir)

İẕārī, bk. Mevlā Ḳāsım (Şā‘ir, İẕārī 

Çelebi)

İẕārī Çelebi, bk. Mevlā Ḳāsım (Şā‘ir, 

İẕārī)

K
Ḳādirī Çelebi, bk. Mevlā ‘Abdu’l-ḳādir

Ḳāḍī-zāde, bk. Ḳāsım

Ḳara ‘Alī, bk. Şeyḫ Alā’ü’d-dīn

Ḳaraca Aḥmed, bk. Şemsü’d-dīn 

(Burusa’da Sulṭān Murād el-

Fenārī Medresesi müderrisi)

Ḳaraca Aḥmed, bk. Şemsü’d-dīn Ḳaraca 

Aḥmed (Şeyḫ)

Ḳara Ḫˇāce, bk.  Alī el-Esved

Ḳara Kemāl, Kemālü’d-dīn İsmā‘īl el-

Ḳaramanī

Ḳara Sinān, bk. Sinānü’d-dīn Yūsuf

Ḳara Ya‘ḳūb, bk. Ya‘ḳūb bin İdrīs bin 

‘Abdu’llāh el-Nigdī el-Ḥanefī

Ḳāsım Çelebi Oġlı, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed (Üsküb ḳāżīsı)
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Kātib-zāde, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed (Yazıcı-zāde Efendi 

Ḥażreti, Şā‘ir, Şeyḫ)

Ḳāżī-i Simāvna Oġlı, bk. Bedrü’d-dīn 

Maḥmūd bin İsrā’īl bin ‘Abdu’l-

‘azīz

Kemāl-i Ümmī, bk. Kemāl Çelebi

Kemālpaşa-zāde, bk. Şemsü’d-dīn 

Aḥmed bin Süleymān bin Kemāl

Kirecçi-zāde, bk. Şemsü’d-dīn Aḥmed 

el-Ḳosṭanṭınī (İbnü’l-Ceṣṣāṣ) 

Kirmāstī-zāde, bk. Yūsuf bin Ḥüseyn 

el-Kirmāstī

Ḳoca Efendi, bk.  Bedrü’d-dīn Maḥmūd 

el-Ḳāżī 

Köpricük-zāde, bk. Mevlā Yūsuf

Küçük Şems, bk. Şemsü’d-dīn el-

Germiyānī

L
Lāmi‘ī, bk. Maḥmūd bin 

‘Oẟmān el-Lāmi‘ī (Şā‘ir, Lāmi‘ī Çelebi)

Lāmi‘ī Çelebi, bk. Maḥmūd bin 

‘Oẟmān el-Lāmi‘ī (Şā‘ir, Lāmi‘ī)

Leys Çelebi, bk. Nūrü’d-dīn Ḥamza

M
Maġnisa-zāde, bk. Muḥyi’d-dīn 

Muḥammed (İbn Maġnisa)

Ma‘lūl, bk. Meḥemmed bin ‘Abdu’l-

ḳādir

Manāv ‘Abdī, bk. Mevlā ‘Abdu’l-ḳādir

Maṣdar, bk. Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā

Māşī, bk. Şemsü’d-dīn Aḥmed

Meḥemmed Beg, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed (Şām, Mıṣr ḳāżīsı)

Melīḥī ‘Ayyāş, bk. Melīḥī (Şā‘ir)

Merḥabā, bk. Muḥyi’d-dīn Meḥemmed

Merkez Ḫalīfe, bk. Muṣliḥü’d-dīn 

Muṣṭafā (Merkez Muṣliḥü’d-dīn)

Merkez Muṣliḥü’d-dīn, bk. Muṣliḥü’d-

dīn Muṣṭafā (Merkez Ḫalīfe)

Mevlā Ḥāfıẓ, bk. Ḥāfıẓü’d-dīn 

Meḥemmed bin Aḥmed bin ‘Ādil 

Paşa

Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn, bk. Meḥemmed 

bin Ḥüsāmü’d-dīn (Ḥüsām-zāde)  

Mevlānā Aḫī Çelebi, bk. Aḫi Yūsuf bin 

Cüneyd et-Toḳatī

Mevlānā ‘Alī eṭ-Ṭūsī, bk. Alī eṭ-Ṭūsī

Mevlānā Fenārī Aḥmedī, bk. Aḥmed bin 

Ḥamza bin Muḥammed (Fenārī) 

Mevlānā Ḥasan Paşa, bk. Ḥasan Paşa 

İbn el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn el-Esved

Mevlānā Ḫaṭīb-zāde Efendi, bk. 

Muḥyi’d-dīn Meḥemmed 

(Ḫaṭīb-zāde)

Mevlānā Ḫayālī Abdu’l-kerīm, bk. 

Abdu’l-kerīm el-Ḫayālī (Ḫayālī, 

Şā‘ir)

Mevlānā İyās, bk. İyās

Mevlānā Mecdü’d-dīn Ebū Muḥammed 

Ṣāḥibü’l-Ḳāmūsi’l-luġa, bk. 

Mecdü’d-dīn Ebū Ṭāhir 

Muḥammed İbn Ya‘ḳūb bin 

Muḥammed eş-Şīrāzī el-

Fīrūzābādī

Mevlānā Muḥyi’d-dīn Muḥammed 

el-Kāfiyeci, bk. Muḥyi’d-

dīn Muḥammed el-Kāfiyeci 

(Muḥyi’d-dīn el-Kāfiyeci)

Mevlānā Muṣannifek Efendi, bk. 

Alā’ü’d-dīn ‘Alī bin Muḥammed 

(Muṣannifek)

Mevlānā Ṣalāhü’d-dīn, bk. Ṣalāhü’d-dīn 

(Sulṭān Bāyezīd Ḫān mu‘allimi)
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Mevlānā Vildān, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed (Monlā Yegān) 

Mevlānā Yetīm ‘Alī Çelebi, bk. Alā’ü’d-

dīn ‘Alī el-Aydınī (Yetīm)

Mi‘mār-zāde, Mevlā Muḥyi’d-dīn 

(İbnü’l-Mi‘mār)

Mīrim Çelebi, bk. Maḥmūd bin 

Meḥemmed bin Ḳāḍī-zāde

Mollā ‘Arab el-Müftī, bk. Alā’ü’d-dīn ‘Alī 

el-‘Arabī

Mollā ‘Arab el-Vā‘iẓ, bk. Muḥammed 

bin ‘Ömer bin Ḥamza  (Vā‘iẓ 

‘Arab)

Mollā Çelebi, bk. Muḥyi’d-dīn bin ‘Alī 

el-Cemālī 

Mollā Gürānī, bk. Aḥmed bin İsmā‘īl 

el-Gürānī

Monlā İdrīs, bk. İdrīs bin Ḥüsāmü’d-dīn 

el-Bidlisī (Şā‘ir, İdrīs) 

Monlā Luṭfī, bk. Luṭfu’llāh et-Toḳatī

Monlā Yegān, bk. Muḥammed bin 

Armaġan

Monlā Yegān, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed (Mevlānā Vildān)

Muḥammed el-Cezerī, bk. Muḥammed 

bin Muḥammed bin Muḥammed 

bin ‘Alī bin Yūsuf el-Cezerī

Muḥyī Çelebi, bk. Meḥemmed bin ‘Alī

Muḥyi’d-dīncik-zāde, bk. Yaḥyā Çelebi

Muḥyi’d-dīn el-Esved, bk. Muḥyi’d-dīn 

el-Ḳocevī 

Muḥyi’d-dīn el-Kāfiyeci, bk. Muḥyi’d-

dīn Muḥammed el-Kāfiyeci 

(Mevlānā Muḥyi’d-dīn 

Muḥammed el-Kāfiyeci)

Muḥyi’d-dīn Ḳırṭās-zāde, bk. Muḥyi’d-

dīn Meḥemmed (İbn el-Ḳırṭās)

Muṣannifek, bk. Alā’ü’d-dīn ‘Alī 

bin Muḥammed (Mevlānā 

Muṣannifek Efendi)

Mūsā Paşa, bk. Ḳāḍī-zāde-i Rūmī

Muṣṭafā Paşa-zāde, bk. Meḥemmed 

Çelebi bin el-Vezīr Muṣṭafā Paşa

Mü’eyyed-zāde, bk. Abdu’r-raḥmān 

Çelebi İbn ‘Alī bin Mü’eyyed el-

Amāsī (Şā‘ir, Ḫātemī)

Müftī Ṣūfī ‘Alī Çelebi Efendi, bk. 

Alā’ü’d-dīn ‘Alī Çelebi bin 

Aḥmed bin Meḥemmed el-

Cemālī

Müftī Şeyḫ, bk. Şeyḫü’l-‘allāme ‘Abdu’l-

ḳādir

N
Nihānī, bk. Ca‘fer Çelebi el-Burusevī 

(Şā‘ir)

Niksārī Efendi, bk. Meḥemmed bin 

İbrāhīm bin Ḥasan en-Niksārī

Niyāzī Çelebi, bk. Şücā‘ü’d-dīn İlyās

Nūrü’d-dīn, bk. Abdu’r-raḥmān el-Cāmī 

(Şeyḫ Cāmī, İmāmü’d-dīn) 

P
Paşa Çelebi, bk. Ġıyāẟü’d-dīn Aḫ

Pīr İlyās el-Amāsī, bk. Şeyḫ Pīr İlyās 

el-Amāsī

Pīrī Paşa, bk. Pīr Meḥemmed el-Cemālī 

(Şā‘ir, Pīr Meḥemmed Paşa, 

Remzī)

Pīr Meḥemmed Paşa, bk. Pīr 

Meḥemmed el-Cemālī (Şā‘ir, Pīrī 

Paşa, Remzī)

R
Remzī, bk. Pīr Meḥemmed el-Cemālī 

(Şā‘ir, Pīr Meḥemmed Paşa, Pīrī 

Paşa)
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Rūşenī, bk. Ömer Dede el-Aydınī (Şā‘ir, 

Şeyḫ ‘Ömer Dede)

Rūmī, bk. Abdu’r-raḥīm el-Merzifonī 

(Şeyḫ Abdu’r-raḥīm el-

Merzifonī)

S-Ş
Sa‘dī Çelebi, bk. Sa‘du’llāh Çelebi 

(Ḳasṭamonı vilāyetinden)

Sa‘yī, bk. Sa‘yī Çelebi (Şā‘ir)

Ṣāḥib-naġme, bk. Şemsü’d-dīn Aḥmed 

el-Aydınī

Şā‘ir, bk. Şā‘ir Sinān

Samsūnlu-zāde, bk. Ḥasan bin ‘Abdü’ṣ-

ṣamed es-Samsūnī

Samsūnlu-zāde, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed İbn el-Mevlā el-Fāżıl 

Ḥasan es-Samsūnī (Edrine ḳāżīsı)

Ṣaru Görez, bk. Nūrü’d-dīn el-Ḳaraṣuyī

Seydī el-Ḳocevī, bk. Seydī Meḥemmed 

bin Meḥemmed el-Ḳocevī

Seyyid Alā’ü’d-dīn ‘Alī es-Semerḳandī, 

bk. Alā’ü’d-dīn ‘Alī es-

Semerḳandī

Seyyid ‘Alī el-Maġribī, bk. Şeyḫ ‘Abdu’l-

mü’min

Seyyid ‘Alī Şāriḥ-i Şir‘a, bk. Ya‘ḳūb bin 

Seyyid ‘Alī (Şir‘a Şāriḥi)

Sinān Paşa, bk. Sinānü’d-dīn bin Ḫıżır 

Beg

Sīneçāk, bk. Sinānü’d-dīn Yūsuf Sīneçāk  

(Şā‘ir,Yūsuf )

Ṣofyavī Bālī Efendi, bk. Bālī Ḫalīfe eṣ-

Ṣofyavī

Sulṭān Ḥācī Bektaş Velī, bk. Ḥācc 

Bektaş

Şāh Çelebi, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed Şāh

Şeydā Ḥüsām, bk. Ḥüsāmü’d-dīn el-

Üskübī

Şeyḫ Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī, bk. Abdu’l-

laṭīf el-Ḳudsī

Şeyḫ Abdu’l-mu‘ṭī, bk. Abdu’l-mu‘ṭī 

(Şeyḫü’l-Ḥarem)

Şeyḫ Abdu’r-raḥīm el-Merzifonī, bk. 

Abdu’r-raḥīm el-Merzifonī 

(Rūmī)

Şeyḫ Aḫī Evren, bk. Aḫī Evren 

Şeyḫ Alā’ü’d-dīn ‘Alī Dede,bk. Alā’ü’d-

dīn ‘Alī Dede 

Şeyḫ Cemālü’d-dīn Muḥammed el-

Aḳserāyī, bk. Cemālü’d-dīn 

Muḥammed el-Aḳserāyī

Şeyḫ Cāmī, bk. Abdu’r-raḥmān el-Cāmī 

(İmāmü’d-dīn, Nūrü’d-dīn)

Şeyḫ Ḫalīfe Çelebi, bk. Meḥemmed el-

Cemālī (Çelebi Ḫalīfe)

Şeyḫī, bk. Mevlānā Şeyḫī Çelebi (Şeyḫ, 

Şā‘ir)

Şeyḫī Çelebi, bk. Şeyḫ Meḥemmed 

(emāniyye müderrisi) 

Şeyḫ İbn el-Vefā, bk. Şeyḫ Muṣliḥü’d-

dīn (Şā‘ir, Vefā)

Şeyḫ-i İlāhī, bk. Abdu’llāh el-İlāhī

Şeyḫ-i Sulṭān, bk. Muḥyi’d-dīn 

Meḥemmed el-İskilibī (Şeyḫ 

Yavṣī)

Şeyḫ Seyyid Aḥmed el-Buḫārī, bk. 

Seyyid Aḥmed el-Buḫārī el-

Ḥüseynī

Şeyḫ Seyyid Velāyet, bk. Seyyid Velāyet

Şeyḫ Sinān, bk. Yūsuf el-Ḥamīdī

Şeyḫü’l-Ḥarem, bk. Abdu’l-mu‘ṭī (Şeyḫ 

Abdu’l-mu‘ṭī)

Şeyḫü’l-mecźūb Abdāl Murād, bk. Abdāl 

Murād
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Şeyḫü’l-mecźūb Dūġlu Baba, bk. Dūġlu 

Baba

Şeyḫ Mūsā Abdāl, bk. Mūsā Abdāl

Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī, bk. 

Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī

Şeyḫ ‘Ömer Dede, bk. Ömer Dede el-

Aydınī (Şā‘ir, Rūşenī)

Şeyḫ Sinān-ı Ferevī, bk. Sinānü’d-dīn 

el-Ferevī

Şeyḫ ‘Ubeydu’llāh, bk. Ubeydu’llāh es-

Semerḳandī

Şeyḫ Velī Şemsü’d-dīn, bk. Velī Şemsü’d-

dīn

Şeyḫ Yavṣī, bk. Muḥyi’d-dīn Meḥemmed 

el-İskilibī (Şeyḫ-i Sulṭān)

Şir‘a Şāriḥi, bk. Ya‘ḳūb bin Seyyid ‘Alī 

(Seyyid ‘Alī Şāriḥ-i Şir‘a)

Sünbül Sinān, bk. Şeyḫ Sinānü’d-dīn

T
Ṭabl-bāzī, bk. Muḥyi’d-dīn Meḥmmed

Tāc-zāde Ca‘fer Çelebi, bk. Ca‘fer Çelebi 

bin Tāc Beg (Şā‘ir, Ca‘fer)

Tāc-zāde Sa‘dī Çelebi, bk. Sa‘dī bin Tācī 

Beg

Ṭaşköprī-zāde, bk. Muṣliḥü’d-dīn 

Muṣṭafā bin Ḫalīl

Ṭaşköprī-zāde, bk. Ṭaşköprī-zāde Efendi 

(Aṣl-ı cāmi‘-i menāḳıb)

U-Ü
Üç Baş, bk. Nūrü’d-dīn Ḥamza 

Ümmü Veled, bk. Ḥüsāmü’d-dīn bin 

Ḥasan

V
Vā‘iẓ ‘Arab, bk. Muḥammed bin ‘Ömer 

bin Ḥamza (Mollā ‘Arab el-Vā‘iẓ)

Vālid-i Merḥūm Niẓāmī eş-Şā‘ir, bk. 

Veliyyü’d-dīn el-Karamānī

Varaḳ Şemsü’d-dīn, bk. Şemsü’d-dīn 

Aḥmed

Vefā, bk. Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn (Şā‘ir, Şeyḫ 

İbn el-Vefā)

Y
Ya‘ḳūb Paşa, bk. Ya‘ḳūb Paşa İbn el-

Mevlā Ḫıżır Beg

Yazıcı-zāde Efendi Ḥażreti, bk. Muḥyi’d-

dīn Meḥemmed (Kātib-zāde, 

Şā‘ir, Şeyḫ)

Yetīm, bk. Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-Aydınī 

(Mevlānā Yetīm ‘Alī Çelebi)

Yūsuf, bk. Sinānü’d-dīn Yūsuf Sīneçāk  

(Şā‘ir, Sīneçāk)

Z
Zeynü’d-dīn el- Ḥafī, bk. Ebū Bekr 

Muḥammed bin Muḥammed

Zeyrek, bk. Meḥemmed el-Ḥüseynī 

(Anḳara, Toḳat, Merzifon 

müderrisi)

Zeyrek, bk. Monlā Zeyrek

Zeyrek-zāde, bk. Rüknü’d-dīn
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A
Abdāl ‘Alī  442

Abdāl Murād (Şeyḫü’l-mecźūb Abdāl 

Murād) 216
Abdu’l-bāḳī Çelebi Efendi  415

Abdu’l-evvel bin Ḥüseyn (İbn Ümmü 

Veled) 429
Abdu’l-fettāḥ İbn Aḥmed bin ‘Ādil Paşa 

479
Abdu’l-hādī  380

Abdu’l-ḥalīm bin ‘Alī (Ḥalīmī Çelebi) 

449-450
Abdu’l-ḥayy bin ‘Abdu’l-kerīm 513
Abdu’l-ḳādir (Ispārtā nām ḳasabadan) 

344
Abdu’l-kerīm  287, 288, 328, 397

Abdu’l-kerīm bin ‘Abdu’l-vehhāb bin 

el-Fāżıl ‘Abdu’l-kerīm 486
Abdu’l-kerīm bin ‘Alī  493

Abdu’l-kerīm el-Ḫayālī (Mevlānā Ḫayālī 

Abdu’l-kerīm, Ḫayālī, Şā‘ir) 327-
328

Abdu’l-kerīm el-Vizevī 510-511
Abdu’llāh Çelebi bin Pīr Aḥmed el-Ḳāżī 

519-520
Abdu’llāh el-İlāhī (Şeyḫ-i İlāhī) 375-379
Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī (Şeyḫ Abdu’l-laṭīf 

el-Ḳudsī) 263-266
Abdu’l-mu‘ṭī (Şeyḫ Abdu’l-mu‘ṭī, 

Şeyḫü’l-Ḥarem) 267-268
Abdu’l-muṭṭalib bin Seyyid Murtażā 

528
Abdu’llāh es-Semerḳandī  383, 527

Abdu’l-laṭīf bin ‘Abdu’r-raḥmān bin 

Aḥmed Ġānim el-Ḳudsī el-

Enṣārī  263

Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī  263, 292, 337, 

370, 432, 531

Abdu’l-vāḥid bin Muḥammed 223
Abdu’l-vāsi‘ bin Ḫıżır 453-454
Abdu’l-vāsi‘ Efendi  497

Abdu’l-vehhāb bin ‘Abdu’l-kerīm 

(Defterdār) 422
Abdu’r-raḥīm bin el-Mevlā ‘Alī el-‘Arabī 

(Arab-zāde, Bebek Çelebi) 410-
411

Abdu’r-raḥīm el-Merzifonī (Şeyḫ 

Abdu’r-raḥīm el-Merzifonī, 

Rūmī) 266-267
Abdu’r-raḥīm el-Mü’eyyedī (Ḥācī 

Çelebi) 464
Abdu’r-raḥmān  436

Abdu’r-raḥmān bin ‘Alī bin Aḥmed el-

Bisṭāmī 224-225
Abdu’r-raḥmān bin Pīr Meḥemmed bin 

‘Ömer el-Ḥalebī 422
Abdu’r-raḥmān bin Seyyid Yūsuf bin 

Ḥasan el-Ḥüseynī (Abdu’r-

raḥmān Çelebi) 454-455
Abdu’r-raḥmān bin Yūnus el-İmām 510
Abdu’r-raḥmān Çelebi  431, 454, 455

Abdu’r-raḥmān Çelebi İbn ‘Alī bin 

Mü’eyyed el-Amāsī (Şā‘ir, 

Mü’eyyed-zāde, Ḫātemī) 405-
406

Abdu’r-raḥmān el-Cāmī (Şeyḫ Cāmī, 

İmāmü’d-dīn, Nūrü’d-dīn) 358, 

375, 381-385
Abdu’r-raḥmān el-Erzincānī (Şeyḫ) 235-

236
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Abdu’r-raḥmān eş-Şureysī  265

Āb-ı Āmū  382

Ābid Çelebi  376, 377, 441

Acem Medresesi  223

Ādāb-ı Baḥẟ  333

Aḍudü’d-dīn-i ‘Allām  458

Aġrās  285

Aġrās Mesresesi  305

Aḫī Çelebi  463

Aḫī Evren (Şeyḫ Aḫī Evren) 215
Aḫī Ḫān  463

Aḫī Yūsuf  472

Aḫi Yūsuf bin Cüneyd et-Toḳatī 

(Mevlānā Aḫī Çelebi) 394
Aḫī-zāde  488

Aḥmed  353

Aḥmed Beg  377

Aḥmed Beg el-Evrenosī  376

Aḥmed Beg İbn Evrenos  470

Aḥmed bin Ḥamza bin Muḥammed 

(Fenārī, Mevlānā Fenārī Aḥmedī) 

239-245
Aḥmed bin İsmā‘īl el-Gürānī (Mollā 

Gürānī) 277-284
Aḥmed bin Muḥammed bin 

Muḥammed bin Muḥammed 

el-Cezerī  254

Aḥmed el-Buḫārī  522

Aḥmed el-Ġazzālī  265

Aḥmedī (Şā‘ir, Germiyānī) 226-227, 

236, 237

Aḥmed-i Bī-cān Ḥażreti (Envārü’l-

‘āşıḳīn ṣāḥibi) 236
Aḥmed Paşa  343, 353, 354, 364, 366, 

420

Aḥmed Paşa bin el-Mevlā Veliyyü’d-dīn 

el-Ḥüseynī (Meşhūr olan Aḥmed 

Paşa, Şā‘ir, Aḥmed) 353-355

Aḥmed Paşa bin Ḥıżır Beg  525

Aḥmed Paşa İbn el-Mevlā Ḫıżır Beg 

(Aḥmed Paşa) 343
Aḥmed Paşa Medresesi  423

Ā’īşe  254

Aḳā’id  256

Aḳā’id-i Nesefiyye  421

Aḳ Bıyıḳ  364

Aḳḥiṣār  215

Aḳserāy  231, 232

Aḳşehr  437

Aḳşehr Medresesi  514

Aḳşemsü’d-dīn (Şeyḫ) 363-367, 369

A‘lāmü’l-hüdā  266

Alā’ü’d-dīn  326

Alā’ü’d-dīn ‘Alī (Çerçīn) 485
Alā’ü’d-dīn ‘Alī (Ḫalvetī şeyḫi) 442-443
Alā’ü’d-dīn ‘Alī bin Muḥammed 

(Mevlānā Muṣannifek Efendi, 

Muṣannifek) 333-335
Alā’ü’d-dīn ‘Alī bin Ṣāliḥ (Hümāyūn-

nāme ṣāḥibi) 497-498
Alā’ü’d-dīn ‘Alī Çelebi bin Aḥmed bin 

Meḥemmed el-Cemālī (Müftī 

Ṣūfī ‘Alī Çelebi Efendi) 399-405
Alā’ü’d-dīn ‘Alī Dede (Şeyḫ Alā’ü’d-dīn 

‘Alī Dede) 433
Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-Amāsī (Anaṭolı ḳażi’l-

‘askeri) 414
Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-‘Arabī (Mollā ‘Arab 

el-Müftī) 325-327
Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-Aydınī (Mevlānā 

Yetīm ‘Alī Çelebi, Yetīm) 429-
430

Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-Ḫāverī (Ḫāverī 

Efendi) 520
Alā’ü’d-dīn ‘Alī el-İsfahānī 479
Alā’ü’d-dīn ‘Alī es-Semerḳandī (Seyyid 
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Alā’ü’d-dīn ‘Alī es-Semerḳandī) 

277
Alā’ü’d-dīn ‘Alī eṭ-Ṭūsī  310

Alā’ü’d-dīn el-‘Acemī 291-292
Alā’ü’d-dīn el-Ḫalvetī (Şeyḫ) 386, 387, 

442

Alā’ü’d-dīn el-Maġribī  386

Alā’ü’d-dīn er-Rūmī 225
Alā’ü’d-dīn es-Semerḳandī  382

Alā’ü’d-dīn-i Ṭūsī  417

Alī Beg Medresesi  470

Alī bin Muḥammed el-Ḳuşcı (Alī el-

Ḳuşcı) 330-333
Alī bin Mūsā er-Rıżā  265

Alī bin Yūsuf bin el-Mevlā Şemsü’d-dīn 

el-Fenārī 345-346
Alī bin Yūsuf İbn Şemsü’d-dīn el-Fenārī  

255

Alī Çelebi  255, 436, 480

Alī Ḍav  535, 536

Alī el-‘Arabī  286, 322, 323, 326, 407, 

408, 449, 452

Alī el-Esved (Ḳara Ḫˇāce) 212, 213, 

239, 245

Alī el-Kāzvānī (Şeyḫ) 525-526
Alī el-Ḳuşcı  330, 332, 340, 382, 383, 

395, 398

Alī el-Maġribī  525

Alī el-Yegān  454

Alī eṭ-Ṭūsī (Mevlānā ‘Alī eṭ-Ṭūsī) 287-

290, 332, 344, 360, 369, 375

Alī Fenārī  407

Alī-i Ṭūsī  327, 360

Alī Ḳuşcı  219, 430

Alī Ḳuşcı-zāde ‘Abdu’r-raḥmān Çelebi  

525

Alī Paşa  490, 503

Alī Paşa Medresesi  477

Alī Paşa Zāviyesi  445

Aliyyü’l-Murtażā  205, 395

Allāme-i Celāl  427

Allāme-i Devvānī  314, 329, 486, 487

Allāme-i Devvānī ‘Aḳā’idi  428

Allāme-i Kestellī  319

Allāme-i Teftāzānī  258, 259, 260, 299, 

331, 407

Allāme Sekkākī  458

Amāsiyye  209, 235, 269, 270, 271, 

356, 400, 405, 412, 413, 414, 

416, 419, 420, 421, 424, 426, 

430, 452, 456, 457, 467, 483, 

499, 506, 511, 513, 514

Āmid  460, 513

Anaṭol  329

Anaṭolı  319, 320, 361, 406, 408, 409, 

414, 415, 416, 420, 423, 434, 

450, 451, 470, 475, 476, 496

Anḳara  234, 257, 414, 419, 504, 505, 

511, 527

Anḳara Medresesi  235, 477, 503

Anṭakıyye  224, 240, 459, 460  

Arab Çelebi  494

Arab-zāde  410

Arafāt  263, 337

Āstāne-i Ḥażret-i Monlā  536

Āstāne-i Sa‘ādet  376

Aşcı-zāde Ḥasan Çelebi  482, 508

Āşıḳ  367

Āşıḳ Paşa (Āşıḳ Paşa bin Muḥlis Baba, 

şā‘ir) 208-209, 432

Āşıḳ Paşa bin Muḥlis Baba  208

Aṭūfī  462

Avārifü’l-ma‘ārif  266

Avārif ü Ma‘ārif  320

Avretḥiṣārı  512

Ayaṣofya  298, 348, 350, 456, 457, 477, 

499, 506, 519, 521, 523
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Ayaṣofya Medresesi  297, 331, 350

Ayaẟuluġ  250, 512

Ayāẟulūġ Çelebisi  285

Ayaẟuluġī  250, 337

Ayaẟuluġ-zāde  305

Aydın  230, 358, 361

Aydın Beg  250

B
Baba  519

Baba İlyās  270

Baba Naḥḥās el-Anḳaravī (Şeyḫ) 256
Baba Ni‘metu’llāh (Şeyḫ) 437
Baġdād  269, 381, 416, 514

Baġlü’l-Aḥmer  362

Bahā’ü’d-dīn  315, 452

Bahā’ü’d-dīn bin Şeyḫ el-‘Ārif Luṭfu’llāh 

350-351
Bahā’ü’d-dīn ‘Ömer bin Ḳutbü’d-dīn 

el-İzniḳī 222
Balaṭ Medresesi  284, 492

Balıkesri  257, 351

Bālī el-Aydınī 410
Bālī el-Esved  475, 490, 521

Bālī Ḫalīfe eṣ-Ṣofyavī (Ṣofyavī Bālī 

Efendi) 523-525
Bām-zāde  521

Bāne  519, 524

Baṣra  253

Bāyezīd  283

Bāyezīd eṣ-Ṣūfī 261
Bāyezīd Ḫān  323, 341, 346, 347, 351, 

363, 371, 383, 415, 417, 418, 

419, 425, 426, 460, 470, 476, 

477, 499, 506

Bāyezīd Ḫān Medresesi  325

Bāyezīd-i Bisṭāmī  232

Bāyezīd Paşa  514

Bāyezīd Yıldırım Ḫān  229

Bebek Çelebi  410

Bedāyi‘  241

Bedrü’d-dīn el-Aṣfer  457

Bedrü’d-dīn Maḥmūd (Bedrü’d-dīn el-

Aṣfer) 457
Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin ‘Abdu’llāh 

(Edrine ḳāżīsı) 490
Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin eş-Şeyḫ 

Meḥemmed (Sulṭān Bāyezīd 

imāmı) 414-415
Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin İsrā’īl bin 

‘Abdu’l-‘azīz (Ḳāżī-i Simāvna 

Oġlı) 228-230
Bedrü’d-dīn Maḥmūd bin Kemāl (Aḫī 

Çelebi, Aḫī Ḫān) 463
Bedrü’d-dīn Maḥmūd el-Ḳāżī (Ḳoca 

Efendi) 217
Bedrü’d-dīn Maḥmūd (min-Evlādi’ş-

Şeyḫ Celālü’d-dīn er-Rūmī) 489
Bedrü’d-dīn Maḥmūd es-Semerḳandī  

267

Bedrü’d-dīn-zāde  491

Beġavī  334

Begbāzārı  368

Beglerbegi  475, 510

Behārī Efendi  536

Bekr Çelebi  315

Bekr Ḫalīfe es-Simāvī (Şeyḫ) 523
Belgrād  524, 537

Berda‘  477

Berde‘a  386

Berīkī-zāde  502, 505

Beşīr-zāde  300

Beyānü’l-ḥikme  211

Beyżāvī  231, 280, 487

Beyżāvī Tefsīri  291, 425, 458

Bezzāzī  246
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Bidlīs  229

Bilecük  213

Birāder  515

Birgī-zāde  407

Bolayır  512

Bolı  511

Bolılı Çelebi  433

Bosna Serāy  461

Buḫāra  438

Buḫārā  232, 345, 375, 438, 486, 522

Buḫārī  247, 254, 260, 277, 281, 346, 

395, 396, 459

Bulḳīnī  252

Burhānü’d-dīn Ḥayder  262

Burhānü’d-dīn Ḥayder bin Maḥmūd 

el-Ḫˇāfī el-Herevī 258
Burhānü’d-dīn Ḥayder-i Herevī  296

Burusa  209, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 225, 231, 233, 234, 240, 

245, 248, 252, 253,  254, 259, 

264, 272, 273, 274, 278, 279, 

280, 284, 286, 287, 291, 293, 

294, 296, 299, 300, 302, 304, 

305, 306, 309, 312, 315, 316, 

325, 326, 329, 335, 337, 338, 

343, 345, 347, 352, 353, 354, 

355, 360, 361, 362, 370, 373, 

386, 394, 395, 396, 399, 400, 

408, 410, 413, 414, 416, 417, 

418, 421, 423, 424, 425, 429, 

433, 435, 436, 441, 450, 451, 

452, 454, 455, 456, 461, 466, 

473, 474, 475, 476, 482, 485, 

491, 492, 493, 497, 499, 506, 

507, 508, 509, 511, 513, 514

Burusa Ferhādiyye  493

Burusa Ḳal‘a’sı  265

C
Ca‘fer  420

Ca‘fer Çelebi bin Tāc Beg (Şā‘ir, 

Ca‘fer, Tāc-zāde Ca‘fer 

Çelebi) 420-421
Ca‘fer Çelebi el-Burusevī (Şā‘ir, 

Nihānī) 491
Cālibü’s-sürūr  481

Cām  264, 381

Cāmī  359, 369, 381, 382, 383, 

384, 385, 466

Cāmī Ḫalīfe  433

Cāmi‘-i Ardana  510, 536

Cāmi‘-i Benī Ümeyye  374

Cāmi‘-i Cedīd  318

Cāmi‘-i Kebīr  537

Cāmi‘-i Sulṭān Meḥemmed Ḫān  502

Cāmi‘ü’l-fuṣūleyn  230

Celāl-i Devvānī  424

Celālü’d-dīn  324, 425

Celālü’d-dīn el-Ḳāżī 503
Celālü’d-dīn-i Belḫī  264

Celālü’d-dīn-i Devvānī  314, 324, 488

Celālü’d-dīn Yūsuf el-Evbehī  334

Celālü’d-dīn-zāde Ḫıżır Beg  338

Celāl-zāde Ḫıżır Beg  305

Cem  387

Cemāl Ḫalīfe  433, 444

Cemālü’d-dīn el-Aḳserāyī  212, 386

Cemālü’d-dīn İsḥāḳ el-Ḳaramanī 

(Cemāl Ḫalīfe) 444-445
Cemālü’d-dīn Muḥammed el-

Aḳserāyī (Şeyḫ Cemālü’d-

dīn Muḥammed el-

Aḳserāyī) 220-222
Cenderlü Ḳara Ḫalīl  212

Cengiz Ḫān  300

Cerāb el-‘İlm  285, 286
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Cevherī  359

Cüneyd  382

Cüneyd el-Baġdādī  265

Cürcān  221

Cürcānī  258

Çaġmīnī  218, 361, 382

Çaġmīniyye  218

Çāk Muṣliḥü’d-dīn  479

Çelebi Ḫalīfe  386, 387, 444, 445, 523

Çerākise  405, 435

Çerçīn  485

Çıplaḳ  529

Çıplaḳ Ṣarı  529

Çifte  289, 343, 424, 426, 428, 

456, 457, 470, 482, 483, 

489, 499, 503, 506, 508, 

509, 511, 535

Çivi-zāde  475, 476, 524

Çoban Köprisi  406

Çorlı  475, 506, 509, 511

Çorum  414

Çubuḳ  419

Çubuḳ Ṣuyı  234

D
Dābbe Çelebi  451

Dāfi‘ü’l-ġumūm  515

Dārü’l-ḥadīẟ  326, 341, 426, 470, 476, 

493, 514

Dārü’l-İslām  214

Dārü’s-sa‘āde  299, 462, 463, 495, 518

Dārü’s-sa‘ādet  430

Dārü’s-salṭana  215

Dāvūd  210

Dāvūd bin Kemāl el-Ḳocevī 456-457
Dāvūd el-Ḳayṣerī 210
Dāvūd Ḫalīfe (Şeyḫ) 527
Dāvūd-ı Ḳayṣerī  211

Dāvūd Paşa  283, 353, 473, 482, 508, 

511

Debbāġlar İmāmı  292, 370

Deli Birāder (Dīvāne Birāder, Ġazālī, 

Şā‘ir) 514-515
Deli Şücā‘  528

Deñiz Dede  372

Dervīş Meḥemmed  336, 452

Dervīş Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin 

Ḫıżır Şāh (Dervīş Meḥemmed 

Efendi) 335-336
Deşt  381

Deşt-i ‘Abbās  380

Devvānī  425

Dımışḳ  253, 254, 363, 437, 456, 485

Dībāce-i Miṣbāḥ  417

Dilbend Çelebi Medresesi  501

Dimetoḳa  319, 329, 415, 417, 453, 

487, 502, 511

Dīvāne Birāder  514

Dīvāne Şücā‘  528, 529

Dīvān-ı Ḥāfıẓ  537

Dūġlu Baba (Şeyḫü’l-mecźūb Dūġlu 

Baba) 216
Dürer ü Ġurer  299

E
Ebī Bekr eṣ-Ṣıddīḳ  246

Ebī Eyyūb  391

Ebī Eyyūb-i Enṣārī  366, 406, 413, 414, 

473

Ebī İsḥāḳ eş-Şīrāzī  246

Ebī ‘Oẟmān el-Maġribī  265

Ebū ‘Alī el-Kātib  265

Ebū ‘Alī Rūẕbārī  265

Ebū Bekr Çelebi  315

Ebū Bekr Muḥammed bin Muḥammed 

(Zeynü’d-dīn el- Ḥafī) 268-269
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Ebū el-Leyẟ 498
Ebū es-Su‘ūd (Filibe ve Ṣofya ḳāżīsı, 

Bedrü’d-dīn-zāde) 491
Ebū es-Su‘ūd Efendi-zāde (Müftī, 

‘Allāme) 516-518
Ebū Ḥanīfe  298

Ebu’l-Beḳā İsmā‘īl  254

Ebu’l-Fażl İsḥāḳ  254

Ebu’l-Fidā İsmā‘īl bin Keẟīr  252

Ebu’s-Su‘ūd Efendi  299

Ecvibe  339

Edrine  229, 261, 275, 289, 291, 292, 

293, 296, 300, 306, 310, 318, 

326, 335, 340, 341, 342, 343, 

346, 351, 353, 355, 362, 363, 

370, 400, 403, 406, 407, 411, 

415, 416, 417, 424, 426, 428, 

436, 446, 450, 451, 452, 454, 

456, 457, 470, 475, 476, 482, 

483, 489, 490, 492, 493, 497, 

499, 501, 503, 506, 508, 510, 

511, 514, 519, 535

Edrine Bīmāristānı  531

Edrinelü Velī Çelebi Efendi  537

Efḍal-zāde  313, 323, 338, 339, 340, 

443, 444, 450, 454, 458, 462, 

483, 505

Efdal-zāde Medresesi  506

Eḫaveyn  456, 466

Ehlice Muḥyi’d-dīn  507

Ekmelü’d-dīn  339

el-İmām Ca‘fer eṣ-Ṣādıḳ  265

Elvān Çelebi (‘Āşıḳ Paşa Oġlı) 209
Emīr  233, 234

Emīr ‘Alīm el-Buḫārī eş-Şerīf 486
Emīr el-Buḫārī  479

Emīr Ḥasan Çelebi İbn es-Seyyid ‘Alī 

Çelebi (Emīr Ḥasan Çelebi, 

emāniyye müderrisi) 508
Emīr Ḥasan er-Rūmī (Edrine Dārü’l-

ḥadīẟ müderrisi) 493
Emīr İbrāhīm Beg bin Ḳaraman  372

Emīr İsfendiyār  257

Emīr Seyyid Külāl  378

Emīr Sulṭān  232

Emīr Şāhīn  211, 212

Emīr Şāhīn Lālā  211

Emrī Çelebi  497, 536

Emru’llāh  370

Engürüs  461

Enmūẕecü’l-‘ulūm  242

Envār-ı Aḥdāḳ  334

Envārü’l-‘āşıḳīn  236

Erdebīl  416, 418, 460

Erdebīliyye  235

Erzincan  387

Es‘ad Muṣliḥü’d-dīn Ḫalīfe  256

Esediyye  308

Esediyye Medresesi  306

Eşkāl-i Te’sīs  218

Eşref-zāde  360, 417

Eyyūb-i Enṣārī  322, 324, 333, 448, 504

Eyyūb-i Enṣārī Cāmi‘i  527

Eyyūb-i Enṣārī Medresesi  413, 424

Eyyühüm  421

F
Faḫr-ı Rāzī  220

Faḫrü’d-dīn  300, 513

Faḫrü’d-dīn bin İsrā’īl 492
Faḫrü’d-dīn el-‘Acemī 248, 259-261
Faḫrü’d-dīn er-Rūmī 225-226
Faḫrü’d-dīn-i ‘Acemī  349

Faḫrü’d-dīn’üñ  261

Fārs  229

Fāṭıma  254
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Fażlu’llāh  228, 369, 370

Fażlu’llāh-ı Tebrīzī  224, 260

Fenār  239

Fenārī  225, 233, 239, 241, 243, 244, 

246, 248, 249, 273, 285, 454

Fenārī-zāde ‘Alī Çelebi  255

Fenārī-zāde Sinānü’d-dīn  300

Fenārī-zāde Yūsuf Bālī  296

Ferā’iż  450

Ferā’iż-i Sirāciyye  258, 458

Ferā’iż Şerḥi  456

Ferecik  532

Ferhādiyye  475, 507

Ferruḫ el-Ḳaramanī 509
Fetāvā-yı Bezzāẕī  246

Fetāvā-yı Bezzāzīyye  274

Fetḥiyye  331, 332, 423

Fetḥu’llāh-ı Şirvānī  218

Fetḥu’llāh-ı Tebrīzī  382

Fevā’id-i Ġıyāẟiyye  486

Fevā’iḥ-i Mekkiyye  225

Feyżu’llāh  228

Fıḳh-ı Ekber  465, 531

Fikārī 487
Filibe  253, 317, 415, 487, 491, 511, 

519

Filibe Medresesi  316, 457

Filibevī Revnaḳ-zāde Muḥyi’d-dīn 

Efendi  504

Fir‘avn  372

Fireng  372

Firişte Oġlı 223
Firişte-zāde  262

Füṣūṣ  210, 236

G
Ġalaṭa  297, 415, 491, 512

Ġavrī  416

Ġavẟ-ı A‘ẓam  475

Ġāyetü’l-emānī  280

Ġazālī  514

Gedik Ḥüsām  488, 508

Gegivize Medresesi  479

Gelibolı  236, 316, 329, 352, 421, 482

Gence  386, 412

Germiyān  214, 226, 236

Germiyān Begi  217

Germiyanlu Sinān Çelebi  440

Geyüklü Baba (Şeyḫ) 214-215, 216

Ġıyāẟü’d-dīn  318, 487

Ġıyāẟü’d-dīn Aḫ (Paşa Çelebi) 424
Ġıyāsü’d-dīn Cemşīd  330

Ġıyāẟü’d-dīn Cemşīd  219, 330

Ġıyāẟü’d-dīn Manṣūr  486

Göynük  434

Gülistān  256, 417, 472

Gülşen  446

Gülşen-i Rāz  437

Gülzār  368

Gümüş  271

Gümüşlü-zāde  271

Gündüz Muṣliḥü’d-dīn 523 
Gürānī  287

H
Ḫˇāce ‘Abdu’l-ḫālıḳ el-Ġucdüvānī  378

Ḫˇāce ‘Abdu’llāh  267, 268

Ḫˇāce ‘Alā’ü’d-dīn es-Semerḳandī  382

Ḫˇāce Bahā’ü’d-dīn-i Naḳşbendī  378

Ḫˇāce Baḫşāyiş  293

Ḫˇāce Efendi  472

Ḫˇāce Ḥasan  233, 304

Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn  338, 458, 487

Ḫˇāce Meḥemmed Ḳāsım  380

Ḫˇāce Rüstem  293

Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh  375, 380
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Ḫˇāce ‘Ubeydu’llāh es-Semerḳandī  290, 

375, 380, 438

Ḫˇāce-zāde  260, 285, 286, 287, 289, 

303, 304, 305, 306, 307, 308, 

309, 310, 311, 312, 313, 314, 

318, 319, 321, 322, 324, 331, 

332, 337, 350, 351, 357, 360, 

409, 413, 416, 418, 420, 423, 

424, 452, 462, 464, 471

Ḫˇāce-zāde Tehāfüti  428

Ḥabīb-i Ḳaramanī  530

Ḥācc Bayram  236, 244, 256, 257, 302, 

303, 363, 446, 447

Ḥācc Bayram el-Anḳaravī (Ḥācī Bayram 

Sulṭān, Şeyḫ, Şā‘ir) 234-235
Ḥācc Bektaş (Sulṭān Ḥācī Bektaş Velī ) 

251
Ḥācc Ḫalīfe  373

Ḥācc Ḥasan-zāde  320, 421, 456

Ḥācc Ramażān (Şeyḫ) 467-468
Ḥaceriyye  492

Ḥaceriyye Medresesi  400

Ḥacerü’l-esved  448

Ḥācī Bayram  236, 257, 363

Ḥācī Bayram Sulṭān  234

Ḥācī Çelebi  464

Ḥācī Ḫalīfe  316, 355, 373, 374, 523

Ḥācī Ḫalīfe el-Menteşevī (Şeyḫ) 522-
523

Ḥācī Ḥasan Medresesi  473

Ḥācī Ḥasan Oġlı  488, 503

Ḥācī Ḥasan Oġlı Medresesi  511

Ḥācī Ḥasan-zāde  287, 316, 317, 320, 

329, 420, 466, 484, 507

Ḥācī Paşa 226, 230-231
Ḥadā’iḳ-ı Īmān  333

Ḥadā’iḳü’l-īmān  334

Ḫāf  266, 268

Ḥāfıẓü’d-dīn el-Bezzāzī  262, 274

Ḥāfıẓü’d-dīn Meḥemmed bin Aḥmed 

bin ‘Ādil Paşa (Mevlā Ḥāfıẓ) 

477-478
Ḥāfıẓü’d-dīn Muḥammed bin 

Muḥammed el-Kerderī 

(Ḥāfızü’d-dīn Ṣāḥib-i Fetāvā-yı 

Bezzāzī, Bezzāzī)  246
Ḥāfızü’d-dīn Ṣāḥib-i Fetāvā-yı Bezzāzī  

246

Ḥaḳā’iḳu’d-daḳā’iḳ  472

Ḫākī  369, 538, 539

Ḥaleb  229, 325, 335, 363, 405, 452, 

460, 476, 484, 485, 490, 495, 

497, 498, 501, 504

Ḥalebiyye  296

Ḥalebiyye Medresesi  346, 470, 488, 

501

Ḫalīl (Anaṭolı, Rūmili ḳażi’l-‘askeri) 415
Ḫalīl el-Cenderī (Cenderlü Ḳara Ḫalīl) 

212-213
Ḫalīl Paşa  213, 355, 356

Ḫalīl Paşa oġlı İbrāhīm Paşa  469

Ḫalīl Paşa oġlı Tacü’d-dīn  320

Ḥalīmī Çelebi  449

Ḫalvetiyye  528

Ḥamdī  369

Ḥamdī Çelebi  369

Ḥamdu’llāh bin Aḳşemsü’d-dīn (Şā‘ir, 

Şeyḫ, Ḥamdī Çelebi, Ḥamdī) 

369
Ḥamīd  344

Ḥāmid bin Mūsā el-Ḳayserī (Şeyḫ) 231-
232

Ḥamīdī  409

Ḥamīdü’d-dīn  400

Ḥamīdü’d-dīn İbn Efḍalü’d-dīn el-

Ḥüseynī (Efđal-zāde) 338-340
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Ḫamsetü’l-müteḥayyirīn  385

Ḥamza Bālī el-Ḳaramanī 290
Ḥamza el-Ḳaramanī  399

Ḫanceriyye  513

Ḥasan bin ‘Abdü’ṣ-ṣamed es-Samsūnī 

(Samsūnlu-zāde) 328-329
Ḥasan Çelebi  315, 334, 409

Ḥasan Çelebi el-Ḳaramanī (Ġalaṭa, 

Selānīk ḳāżīsı) 512
Ḥasan Çelebi İbn Meḥemmed Şāh bin 

el-Mevlā el-Fenārī 346-347
Ḥasan es-Samsūnī  413

Ḥasan eş-Şimşirī  265

Ḥasan et-Tāliş el-‘Acemī 486-487
Ḥasan Ḫˇāce (Şeyḫ, Ḳaraṣi vilāyetinden) 

294
Ḥaṣankeyf  460

Ḥasan Paşa İbn el-Mevlā ‘Alā’ü’d-dīn 

el-Esved (Mevlānā Ḥasan Paşa) 

248-249
Ḥāşiye-i Küçük  417

Ḥāşiye-i Meṭāli‘  231, 290, 292, 326, 

332, 334, 397, 422, 470, 482
Ḥāşiye-i Taḥrīr  231, 318

Ḥāşiye-i Tecrīd  324, 395, 407, 412, 

419, 452, 458, 482, 494, 510

Ḥāşiye-i Tevāli‘  335

Ḫātemī  405

Ḫaṭīb-zāde  241, 301, 311, 312, 314, 

317, 321, 322, 323, 324, 348, 

395, 405, 409, 410, 412, 416, 

419, 420, 422, 424, 450, 453, 

464,  470, 489

Ḫāverī Efendi  520

Ḫayālī  286, 316, 317, 318, 319, 322, 

327, 344, 370, 424, 428

Ḫayālī Beg  535

Ḫayālī Çelebi  316

Ḥayātü’l-ḥayvān  428

Ḥayder el-‘Acemī  230

Ḥayder-i Herevī  260

Ḫayrü’d-dīn  211, 300, 301, 313

Ḫayrü’d-dīn el-Aṣġar  511

Ḫayrü’d-dīn el-Ḳāżī  211

Ḫayrü’d-dīn Ḫalīl bin Ḳāsım el-Ḥācc 

Ṣafā 300-302
Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır (Aṭūfī) 462
Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır (Ḳasṭamonı 

vilāyetinden, Ḫˇāce Efendi) 472-
473

Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır (Ḫˇāce Ḫayrü’d-dīn) 

338
Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır (Merzifonlı, Şeh-zāde 

Sulṭān Muṣṭafā mu‘allimi) 505
Ḫayrü’d-dīn Ḫıżır Paşa (Menteşeli) 284
Ḫayrü’d-dīn Paşa  211

Ḥażret-i Ḥıżr  232

Ḥażret-i Muḥammed  337

Heft Evreng  384

Ḥekīm Ḥācī 427
Ḥekīm Lārī  390, 391

Ḥekīm Muḥyi’d-dīn  427

Ḥekīm Sinānü’d-dīn Yūsuf 531
Ḥekīm Ya‘ḳūb  390, 391

Helākī  242

Herāt  253, 325, 333, 358, 375, 381, 

454

Hevāyī  426

Heves-nāme  420

Ḫıżır  434

Ḫıżır Beg bin Celālü’d-dīn (Ḫıżrī, Cerāb 

el-‘İlm, Şā‘ir) 285-287
Ḫıżır Beg  297, 306, 316, 318, 319, 

322, 326, 337, 347, 460

Ḫıżır Beg-zāde Fāżıl Aḥmed Paşa  502

Ḫıżır Şāh  302
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Ḫıżrī  285

Ḥicāz  253, 254, 263, 278, 337, 374, 

388, 427, 428, 430, 438, 448, 

462, 487

Hidāye  258, 333, 339, 451, 471

Hidāyetu’llāh el-Mevlā el-Fāżıl Yār ‘Alī 

el-‘Acemī 506
Hidāyetü’l-muḥtedīn  394

Ḥille  525

Horasan  5

Ḫorāsān  218, 253, 264, 268, 269, 270 

314, 381, 383

Ḫoy  214

Ḥurūfiyye  224, 260

Ḫusrev  304, 487

Ḫusrev ü Şīrīn  236, 237, 397, 536

Hürmüz-i Şeybānī  381

Ḥüsām Çelebi  452, 453, 496, 507, 508

Ḥüsāmī  271

Ḥüsāmü’d-dīn  507

Ḥüsāmü’d-dīn bin Ḥasan (Ümmü 

Veled) 349-350
Ḥüsāmü’d-dīn el-Üskübī (Şeydā Ḥüsām) 

494-495
Ḥüsāmü’d-dīn Ḫusrev Çelebi el-

Ḳaraṣuyī 493
Hüsāmü’d-dīn Ḥüseyn (Gedik Ḥüsām) 

488
Ḥüsāmü’d-dīn Ḥüseyn Aḫū el-Mevlā 

Ḥasan Çelebi el-Ḳaraṣuyī 

(Ḥüsām Çelebi, emāniyye 

müderrisi) 507
Ḥüsāmü’d-dīn-i Toḳatī  393

Hüsāmü’d-dīn’üñ  341

Ḥüsām-zāde  506

Ḥüseyn bin ‘Abdu’r-raḥmān (Ḥüsām 

Çelebi) 452
Ḥüseyn-i Bayḳara  314

Ḥüseyniyye  419, 452, 506

Ḥüseyn Vā‘iẓ-i Kāşifī  385

Ḥüsniyye  514

Ḥüsn ü Dil  466

I-İ
Irāḳ  331

Irāḳeyn  381

Īsā Beg  506, 509

Īsā Beg Medresesi  494

Iṣlāḥ u Īżāḥ  471

Ispārtā  344

Işıḳ Ḳāsım 492
Īżāḥ  221

Īżāḥ-ı Ma‘ānī  220, 258

İbn ‘Arefe  247, 526

İbn Efḍal  313

İbn el-Ḫaṭīb  394

İbn el-Ḳırṭās  488

İbn et-Temcīd (Şā‘ir) 291
İbn eẕ-Ẕehebī (Ḥekīm) 392
İbn Ḥacer  239, 277, 281, 346

İbn Küpelü  352

İbn Maġnisa  348, 349

İbn Sā‘ātī  285

İbn Sīnā  321, 333

İbn Temcīd  291

İbnü’l-‘Arcūn 519
İbnü’l-Ceṣṣāṣ  484

İbnü’l-Ḫaṭīb  424

İbnü’l-Ḥekīm Muḥyi’d-dīn 512-513
İbnü’l-‘Irāḳ  435

İbnü’l-‘İbrī  419

İbnü’l-Ketḫudā el-Germiyānī 489
İbnü’l-Mi‘mār  484

İbnü’l-Mu‘īd (Üsküb’de müderris) 419
İbnü’l-‘Ömer 427
İbnü’l-Üstād  419
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İbnü’l-Vefā  292, 372, 528, 530

İbn Ümmü Veled  429

İbnü’s-selām  252

İbnü’ṣ-Ṣūfī  436

İbrāhīm bin Ḫalīl (İbrāhīm Ḫalīl) 355-
357

İbrāhīm bin Ḥüseyn bin eṣ-Ṣarrāf es-

Sivasī (Şā‘ir, Āşıḳ) 367-369
İbrāhīm bin İbrāhīm (İbnü’l-Ḫaṭīb) 424
İbrāhīm bin Muḥammed el-Ḥanefī 

(Müftī-i zemān) 222
İbrāhīm el-Ḥalebī el-Ḥanefī (Ḫaṭīb) 

501-502
İbrāhīm Ḫalīl  355

İbrāhīm-i Gülşenī  534

İbrāhīm Paşa  323, 355, 356, 457, 479, 

490, 511

İbrāhīm Paşa Medresesi  409, 510

İbrī-zāde (İbnü’l-‘İbrī) 419-420
İbṣala  532

İdrīs  418

İdrīs bin Ḥüsāmü’d-dīn el-Bidlisī (Şā‘ir, 

İdrīs, Monlā İdrīs) 418
İlyās  270

İmādü’d-dīn  381

İmām Ebū Ḥanīfe  334

İmām Faḫrü’d-dīn  220

İmām Faḫrü’r-rāzī  333

İmām Faṣīḥü’d-dīn Muḥammed bin 

Muḥammed  334

İmām Ġazālī  289, 531

İmām Ḥüseyn bin ‘Alī  265

İmām-ı A‘ẓam  246, 381, 465, 531

İmām-ı Ḳalender-ḫāne  530

İmām Muḥammed el-Bāḳır  265

İmām Muḥammed-i Şeybānī  381

İmām [Ṣāġānī]  223

İmām Şāfi‘ī  463

İmāmü’d-dīn  381

İmām Zeyn el-‘Ābidīn  265

İmām Züfer  273

İnegöl  345, 396, 509

İnegöl Medresesi  453, 492

İsaġoci  428

İsfahānī  339, 478

İṣfehān  253, 381

İsḥāḳ  490

İsḥāḳ Çelebi  492

İsḥāḳ Çelebi el-Üskübī (Şā‘ir, İsḥāḳ) 

490-491
İsḥāḳ eṭ-Ṭabīb 531
İsḥāḳ Paşa Medresesi  494

İskenderiyye  252

İskender-nāme  226, 227, 237

İsmā‘īl Beg  291, 300, 301, 463

İsmā‘īl Beg Medresesi  393

İsmā‘īl bin Erdebīl  477

İsmā‘īl-i Cebertī  247

İstanbul  233, 275, 282, 283, 284, 286, 

287, 296, 297, 302, 304, 306, 

310, 311, 317, 320, 327, 329, 

331, 333, 334, 338, 339, 342, 

344, 348, 352, 353, 356, 357, 

358, 359, 360, 364, 367, 371, 

374, 375, 376, 387, 388, 391, 

399, 406, 407, 408, 409, 410, 

413, 414, 415, 416, 420, 422, 

426, 430, 432, 438, 439, 443, 

444, 445, 447, 450, 454, 456, 

458, 459, 460, 462, 463, 464, 

473, 474, 476, 477, 479, 483, 

484, 486, 490, 493, 496, 500, 

502, 503, 504, 506, 507, 508, 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 

518, 527, 530, 531, 533, 534, 

535
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İstolni  524

İvaż  245

İvaż Paşa  244, 245

İyās (Mevlānā İyās) 337
İẕārī  310, 397, 453, 457, 489

İẕārī Çelebi  397

İzniḳ  210, 211, 212, 213, 229, 230, 

250, 310, 311, 312, 322, 341, 

400, 413, 477, 490, 492

İzniḳ Medresesi  317, 346, 476, 481, 

482, 508

İzzü’d-dīn ‘Abdu’l-laṭīf bin el-Melek 

(Firişte Oġlı) 223-224
İzzü’d-dīn Zencān  308

K
Ka‘be  253, 263, 324, 400, 438, 455, 

504, 514, 526

Ḳabluca  386

Ḳabluca Medresesi  479

Ḳadirī  508

Ḳādirī Çelebi  473, 511, 513, 519

Ḳāḍī-zāde  320, 347, 382, 407, 421, 

429, 444, 452

Ḳāḍī-zāde-i Rūmī (Mūsā Paşa) 217-
220, 330, 382, 423

Ḳāḍī-zāde-i Rūmī Ḥāşiyesi  340

Kāfiye  262, 345, 384, 428, 482, 494

Kāfiye-i Şerḥ-i Ḫubeyṣiyye  429

Ḳāhire  240, 435

Ḳāhiriyye  228, 230, 240, 258, 262, 

277, 278, 478, 486

Ḳāhiriyye Medresesi  228

Ḳalender-ḫāne  422, 504, 509, 530

Ḳalender-ḫāne Medresesi  406

Ḳalenderiyye  426, 506

Ḳāmūsü’l-luġa  247

Ḳānūn  321

Ḳapluca Medresesi  490

Ḳara ‘Alī  433

Ḳara Bālī  494, 499, 505

Ḳaraca Aḥmed  362

Ḳara Faḳīh  455

Ḳaraferye  406, 520

Ḳara Ḫˇāce 212
Ḳaraḥiṣār  507

Ḳara Kemāl  428

Ḳaraman  206, 208, 220, 221, 244, 

258, 264, 352, 386, 387, 445

Ḳaramanī  387

Ḳaramanī Meḥemmed Paşa  310, 319, 

370, 387, 388, 390, 400, 506

Ḳara Ṣāliḥ  498

Ḳaraṣi  294, 425

Ḳara Ṣāliḥ 498
Ḳara Ya‘ḳūb  258

Ḳāsım (Ḳāđī-zāde) 347-348
Ḳāsım bin Ya‘ḳūb el-Amāsī (İbn el-

Ḫaṭīb) 394
Ḳāsım Çelebi (Şeyḫ) 445, 512, 523

Ḳāsım Çelebi İbn Aḥmed bin 

Meḥemmed el-Cemāl 398-399
Ḳāsım Çelebi Oġlı  512

Ḳaṣīde-i Bürde  333, 458, 485, 487

Ḳaṣīde-i Nūniyye  286

Ḳaṣīde-i Şāṭıbī  281

Ḳaṣīde-i Şeybiyye  385

Ḳasṭallānī  319, 320, 322, 356, 406, 

422, 444, 470

Ḳasṭamonı  291, 300, 373, 393, 440, 

463, 467, 472, 474, 483, 488

Ḳātib-zāde  236

Ḳavā‘id-i İ‘rāb Şerḥi  262

Ḳayṣeriyye  368, 369

Ḳāżī Beyżāvī  277, 329

Ḳāżī Beyżāvī Tefsīri  291, 475
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Ḳāżī-i Baġdād 416
Ḳāżī-i Simāvna Oġlı  228

Ḳāżī Ramażān Çelebi Efendi  532

Ḳāżī-ẓāde-i Rūmī  330

Kāzvānī  525, 526

Kefe  499, 502

Kelīle ve Dimne  498

Kemāl Çelebi (Kemāl-i Ümmī) 508
Kemālpaşa-zāde  352, 469, 474, 482, 

496, 498, 506, 510

Kemālpaşa-zāde Aḥmed Çelebi  299

Kemālü’d-dīn  463

Kemālü’d-dīn İsmā‘īl el-Ḳaramanī (Ḳara 

Kemāl) 428
Kenzī  459

Kerem Ḳaṣīdesi  354

Kerkān Ebī ‘Alī  265

Kestel  306

Kestellī  319, 320, 321, 351, 420, 445, 

464

Keş  253, 254

Keşşāf  221, 256, 258, 280, 290, 292, 

324, 334, 428, 429, 471, 481, 

487

Keşşāf Ḥāşiyesi  453

Keşşāf-ı Zemāşerī  362

Kete  316

Kevẟer-i Cārī  281

Keyvān  503

Ḳırım  274, 275

Ḳırşehri  208

Ḳıvāmü’d-dīn Ḳāsım bin Ḫalīl 453
Ḳıvāmü’d-dīn Muḥammed  381

Ḳızıl Aḥmed  446

Ḳızılbaş  461

Kirecçi-zāde  484

Kirmān  330, 375

Kirmāstī  212, 355, 356, 432, 443, 520

Kirmāstī-zāde  360

Kitāb-ı Meẟnevī  438

Ḳoca Efendi  217

Ḳoġacı Dede (Şeyḫ) 443-444
Ḳonya  228, 229, 264, 293, 334, 367, 

534

Ḳosṭanṭıniyye  240, 284, 287, 432, 444, 

495, 500, 508, 511, 517

Köpricük-zāde  499

Ḳuds  240, 263, 264, 438, 460

Ḳuşcı  331, 333

Ḳutbü’d-dīn el-‘Acemī (Ḥekīm) 390
Ḳuṭbu’d-dīn  332

Ḳuṭbu’d-dīn el-İzniḳī (Şeyḫ) 250-251
Ḳuṭbü’d-dīn-i Rāzī  478

Ḳuṭbü’d-dīn Meḥemmed bin 

Meḥemmed İbn Ḳāḍī-zāde-i 

Rūmī 423
Küçük Ḥāşiyesi  292

Küçük Şems  509

Küre-i Nuḥās  301, 440

Kütāhiyye  236, 422, 489, 493, 499

Kütāhiyye Medresesi  223, 493

L
Ladiḳiyye  512

Lāmi‘ī  466

Lāmi‘ī Çelebi  466

Lārende  258, 277, 386

Lārī el-‘Acemī (Ḥekīm) 391-392
Lema‘āt Şerḥi  385

Leṭā’ifü’l-işārāt  230

Leylā vü Mecnūn  369

Leys Çelebi  418

Loḳmān Ḥekīm  389

Luṭfu’llāh  442

Luṭfu’llāh el-Üskübī (Şeyḫ) 441-442
Luṭfu’llāh et-Toḳatī (Monlā Luṭfī) 395-397
Lübāb  333
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M
Maġnisa  278, 295, 326, 504, 506, 507, 

510, 529

Maġnisa-zāde  320, 348, 349, 453

Maġrib  224

Maḥbūbü’l-ḥamā’il  332

Maḥmūd bin Meḥemmed bin Ḳāḍī-

zāde (Mīrim Çelebi) 423
Maḥmūd bin ‘Oẟmān el-Lāmi‘ī (Şā‘ir, 

Lāmi‘ī, Lāmi‘ī Çelebi) 466
Maḥmūd Çelebi  439

Maḥmūd el-İṣfehānī  265

Maḥmūd el-Ma‘nevī et-Toḳatī (Şeyḫ) 

493-494
Maḥmūd Paşa  260, 276, 288, 303, 

306, 308, 316, 317, 327, 328, 

329, 334, 336, 344, 352, 411, 

456, 509

Maḥmūd Paşa ‘İmāreti  478

Maḥmūd Paşa Medresesi  348, 352, 

420, 488

Maḳṣūd  230, 362

Malġara  329, 512

Ma‘lūl  496

Manastır  362, 501, 506, 507

Manastırlı Çelebi 501
Manastır Medresesi  240, 423, 450

Manāv ‘Abdī  507

Manavġat  293

Manṣūr  371

Manẓūme-i Nesefī  399

Mardin  416

Ma‘rūf el-Kerḫī  265

Maṣdar  504

Māşī  426

Maṭla‘  210

Māverā’ü’n-nehr  218, 253, 255, 290, 

330, 335, 459

Mecdü’d-dīn Ebū Ṭāhir Muḥammed 

İbn Ya‘ḳūb bin Muḥammed 

eş-Şīrāzī el-Fīrūzābādī (Mevlānā 

Mecdü’d-dīn Ebū Muḥammed 

Ṣāḥibü’l-Ḳāmūsi’l-luġa) 246-247
Mecdü’d-dīn el-Ḳayṣerī  214

Mecdü’d-dīn-i Şīrāzī  247

Mecma‘  262

Mecma‘ü’l-baḥreyn  223

Mecma‘ü’l-eşrāf  204

Medāris-i emān  516

Medīne  253, 282, 432, 448, 450, 465, 

487, 513, 523

Medīnetü’l-‘ilm  477

Medrese-i Cedīde  511

Medrese-i Manastır  506

Medrese-i Merzifon  409

Medrese-i Zeyrek  375

Mehdī  527

Meḥemmed Aġa  327

Meḥemmed Beg  498

Meḥemmed bin ‘Abdu’l-ḳādir (Ma‘lūl) 496
Meḥemmed bin ‘Abdu’r-raḥmān bin 

‘Ömer el-Ḥalebī el-Vefā (Kefe 

ḳāżīsı) 502-503
Meḥemmed bin ‘Alī (Muḥyī Çelebi) 

450-451
Meḥemmed bin Aydın  231

Meḥemmed bin Ḥüsāmü’d-dīn (Ḥüsām-

zāde, Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn) 

506-507
Meḥemmed bin İbrāhīm bin Ḥasan en-

Niksārī (Niksārī Efendi) 393
Meḥemmed bin Pīr Meḥemmed Paşa 

el-Cemālī 482-483
Meḥemmed Çelebi  352

Meḥemmed Çelebi bin el-Vezīr Muṣṭafā 

Paşa (Muṣṭafā Paşa-zāde) 508
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Meḥemmed Ebu’l-Ḫayr  255

Meḥemmed el-Cemālī (Çelebi Ḫalīfe, 

Şeyḫ Ḫalīfe Çelebi) 386-388, 

479

Meḥemmed el-Ḥüseynī (Anḳara, Toḳat, 

Merzifon müderrisi, Zeyrek) 

504-505
Meḥemmed el-Ḳarabāġī 481
Meḥemmed es-Samsūnī  474

Meḥemmed Ḫān  260, 279, 292, 295, 

300, 306, 319, 335, 338, 358, 

364, 380, 387

Meḥemmed-i Samsūnī  454

Meḥemmed Paşa  311, 312, 313, 319, 

320, 321, 388

Meḥemmed Paşa el-Ḳaramanī  413

Meḥemmed Şāh  242

Meḥemmed Şāh bin Meḥemmed bin 

el-Ḥāc Ḥasan (Dābbe Çelebi) 

451-452
Meḥemmed Şāh Çelebi İbn el-Mevla’l-

‘allāme Şemsü’d-dīn el-Fenārī 

248
Meḥemmed Şāh Çelebi İbn el-Mevlā 

Yegān 273
Meḥemmed Şāh el-Fenārī  260, 327

Meḥemmed Şāh el-Ḳazvīnī (Ṭabīb) 

427-428
Meḥemmed Şāh Fenārī  223, 348

Meḥemmed Ṭaşköprī  218

Mekke  228, 267, 268, 282, 428, 454, 

506

Melīḥī (Şā‘ir, Melīḥī ‘Ayyāş) 358-359
Melīḥī ‘Ayyāş  358

Melik Ḳayıtbay  280

Melik Şāh  325

Melikşāh-ı Manṭıḳī  228, 325

Melik Şāh Medresesi  297

Menāḳıb-ı Evliyā  342

Menār  223, 275

Mendik Medresesi  316

Menteşe  284, 479

Merāḥ  249, 361

Merḥabā  496, 509

Meric  253

Merkez Ḫalīfe  525

Merzifon  266, 275, 505

Merzifon Medresesi  477

Meṣābīḥ  258, 334

Meserretü’l-ḳulūb  230

Meẟnevī  522, 534

Mes‘ūd-i Rūmī  493

Meşāriḳ  247

Meşāriḳu’l-envār  223

Meşhed-i Münevvere  447

Meşşā’iyyīn  220

Meṭāli‘  211

Mevāḳıf  218, 315

Mevlā ‘Abdu’l-ḳādir (Ḳādirī Çelebi) 

473-474
Mevlā ‘Abdu’l-ḳādir (Manāv ‘Abdī) 507
Mevlā ‘Abdu’l-laṭīf 483
Mevlā ‘Alī (el-Mensūb ile’l-Fenārī) 361
Mevlā Ḥāfıẓ  477

Mevlā Ḥasan (Aşcı-zāde, Aşcı-zāde 

Ḥasan Çelebi) 482
Mevlā Ḫayrü’d-dīn (Ḫayrü’d-dīn el-

Aṣġar) 511
Mevlā Ḥüsāmü’d-dīn  506

Mevlā İyās  327

Mevlā Ḳāsım (Şā‘ir, İẕārī Çelebi, İẕārī) 

397-398
Mevlā Muḥyi’d-dīn (İbnü’l-Mi‘mār, 

Mi‘mār-zāde) 484
Mevlā Muṣṭafā (Çāk Muṣliḥü’d-dīn) 

479-480
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Mevlā Yūsuf (Köpricük-zāde) 499
Mevlānā ‘Abdu’l-kerīm  492

Mevlānā Aḫī Çelebi  394

Mevlānā Bahā’ü’d-dīn  409

Mevlānā Celāl  405

Mevlānā Efḍalü’d-dīn  395

Mevlānā Fenārī  220, 221

Mevlānā Fenārī Aḥmedī  239

Mevlānā Gürānī  278, 282, 286, 298, 

322, 325, 342, 411

Mevlānā Ḫalīl  213

Mevlānā Ḫaṭṭāb (Ḳara Ḥiṣārlu) 208
Mevlānā Ḫayrü’d-dīn  497

Mevlānā İyās  285, 337

Mevlānā Kemāl  463

Mevlānā Mecdü’d-dīn Ebū Muḥammed 

Ṣāḥibü’l-Ḳāmūsi’l-luġa  246

Mevlānā Muṣliḥü’d-dīn  311

Mevlānā Mürīd  477

Mevlānā Niẓām  379

Mevlānā Ṣalāḥü’d-dīn  394

Mevlānā Seydī  307

Mevlānā Sinānü’d-dīn  327, 393, 499

Mevlānā Şeyḫī Çelebi (Şeyḫī, Şeyḫ, 

Şā‘ir) 236-237
Mevlānā Ṭursun 208
Mevlānā Vildān  328, 352

Mevlānā Ya‘ḳūb  367

Mevlānā Yegān  300, 329, 338, 393

Mevlānā Yetīm ‘Alī Çelebi  429

Mevlānā-zāde  343, 494

Mevlā Yūsuf  499

Mıṣr  206, 228, 229, 231, 252, 254, 

259, 266, 269, 280, 284, 325, 

346, 400, 409, 414, 416, 432, 

459, 460, 463, 475, 496, 499, 

501, 506, 507, 535

Miftāḥ  458, 489

Miftāḥ-ı ‘Ulūm  477

Miftāḥü’l-ġayb  233, 243

Mihr ü Müşterī  242

Mīḳāt  263

Mi‘mār-zāde  484

Mīr ‘Alī Şīr  385

Mir’ātü’l-uṣūl  299

Mīr Ḫusrev  494

Mīr Ḥüseyn-i Pezdevī  486

Mīrim Çelebi  423, 496

Mīr İsfendiyār  229

Mirḳātü’l-uṣūl  299

Mīr Ṣadrü’d-dīn  329

Mīr Ṣadrü’d-dīn-i Şīrāzī  424

Mirṣādü’l-‘ibād  522

Mīr Şāhīn  211

Miṣbāḥ  249, 333

Miskiyye  225

Mīzānü’t-taṣrīf  329

Mollā ‘Arab el-Müftī  325

Mollā ‘Arab el-Vā‘iẓ  459

Mollā Cāmī  383

Mollā Çelebi  451

Mollā Fenārī  240, 245, 246

Mollā Gürānī  277

Mollā Ḫayrü’d-dīn  301

Mollā Ḫusrev (‘Allāme) 295-300
Mollā Ḫusrev Medresesi  507

Mollā ‘İẕārī  397

Mollā Kestellī  286

Mollā Ḳırımī  296, 297

Mollā Luṭfī  321, 340, 341, 396

Mollā Ṭūsī  289

Mollā Yegān  259, 300

Monlā Cāmī  239, 382, 537

Monlā Celāl  405, 425, 489, 495

Monlā Celālü’d-dīn er-Rūmī Āstānesi  

534



584 ÖZEL İSİMLER DİZİNİ – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Monlā Fenārī  226, 231, 233, 241, 246, 

249

Monlā Gürānī  278, 284, 298, 325, 

345, 432

Monlā Ḫayrü’d-dīn  302, 507, 509, 511

Monlā Ḫusrev  282, 295, 296, 297, 

298, 299, 300, 303, 304, 328, 

348, 394, 399, 400, 428, 429

Monlā İdrīs  418, 487

Monlā ‘İẕārī  422, 454

Monlā Ḳāẓī-zāde  382

Monlā Ḳırımī  297, 521

Monlā Lutfī  340

Monlā Luṭfī  321, 340, 395, 396, 397, 

422, 453, 454, 456, 457, 470, 

490, 531

Monlā Sa‘dü’d-dīn  255

Monlā Seydī  401

Monlā Ṭūsī  289, 361

Monlā Yegān  272, 273, 285, 300, 352

Monlā-zāde Ḥāşiyesi  315

Monlā Zeyrek (Zeyrek) 302-304 , 307

Moton  460

Mu‘ammāyī  242, 243

Mu‘ammā-zāde  508

Mu‘arrif-zāde  414, 450, 456, 457, 464, 

470, 485

Mūcez  221, 428

Mudurnı  225

Muġnī  212

Muġni’l-lebīb  346

Muḥākemāt-ı Tecrīdiyye  477

Muḥammed  217

Muḥammed ‘Aṣṣār-ı Tebrīzī  242

Muḥammed bin ‘Abdu’l-evvel et-Tebrīzī 

495-496
Muḥammed bin ‘Abdu’l-laṭīf İbn el-

Melek 224

Muḥammed bin Armaġan (Monlā 

Yegān) 272-273
Muḥammed bin Aydın  223

Muḥammed bin Muḥammed bin 

Muḥammed bin ‘Alī bin Yūsuf 

el-Cezerī (Muḥammed el-Cezerī) 

252-256
Muḥammed bin Muḥammed bin 

Muḥammed bin Muḥammed eş-

Şeyḫ Cezerī Ebu’l-Ḫayr  254

Muḥammed bin Muḥammed bin 

Muḥammed bin Muḥammed 

eş-Şeyḫ el-Cezerī Ebu’l-fetḥ eş-

Şāfi‘  253

Muḥammed bin ‘Ömer bin Ḥamza 

(Mollā ‘Arab el-Vā‘iẓ, Vā‘iẓ ‘Arab) 
459-462

Muḥammed el-Bedaḫşī (Şeyḫ) 437
Muḥammed el-Cezerī  252

Muḥammed el-Küşterī (Şeyḫ) 252
Muḥammed et-Tūnusī (Şeyḫ) 478
Muḥammediyye  236, 331, 332, 415

Muhṣin el-Ḳayṣerī 214
Muḫtārātü’l-mesā’il  404

Muḫtaṣar  256

Muḫtaṣar-ı Ḳudūrī  399, 451

Muḥyī Çelebi  450

Muḥyi’d-dīn bin ‘Alī el-Cemālī (Mollā 

Çelebi) 451
Muḥyi’d-dīncik-zāde  509

Muḥyi’d-dīn el-‘Acemī (Edrine ḳāżīsı) 

411-412
Muḥyi’d-dīn el-‘Arabī  475

Muḥyi’d-dīn el-Aydınī (Ehlice Muḥyi’d-

dīn) 507
Muḥyi’d-dīn el-Esved  505

Muḥyi’d-dīn el-Fenārī  322, 323, 339, 

383, 487, 496, 506, 511, 513



585Mecma‘u’l-Eşrâf

Muḥyi’d-dīn el-İskilibī  464, 479

Muḥyi’d-dīn el-Kāfiyeci  239, 262

Muḥyi’d-dīn el-Ḳocevī (Muḥyi’d-dīn 

el-Esved) 505
Muḥyi’d-dīn es-Samsūnī  499

Muḥyi’d-dīn-i ‘Acemī  514

Muḥyi’d-dīn Ḳırṭās-zāde  488

Muḥyi’d-dīn Meḥemmed  236

Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Çivi-zāde) 

475-476
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (İbn el-Ḳırṭās, 

Muḥyi’d-dīn Ḳırṭās-zāde) 488
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Ḳāsım Çelebi 

Oġlı, Üsküb ḳāżīsı) 512
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (İbn Küpelü) 

352
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Meḥemmed 

Beg, Şām, Mıṣr ḳāżīsı) 498-499
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Merḥabā) 

496-497
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Mevlānā 

Ḫaṭīb-zāde Efendi, Ḫaṭīb-zāde) 

322-325
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Monlā Yegān, 

Mevlānā Vildān) 352-353
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed (Kātib-zāde, 

Yazıcı-zāde Efendi Ḥażreti, Şā‘ir, 

Şeyḫ) 236
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin Beşīr 274
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin el-Ḫaṭīb 

Ḳāsım 456
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin el-Mevlā 

‘Alā’ü’d-dīn el-Fenārī 497
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin el-Mevlā 

el-Fāżıl Bahā’ü’d-dīn 464-466
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin eş-Şeyḫ 

el-‘Ārif Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī 

458-459

Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin Ḳāżī-i 

Ayāẟulūġ (Ayāẟulūġ Çelebisi) 

285
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin Ḳuṭbü’d-

dīn Meḥemmed 476-477
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed bin 

Meḥemmed bin Meḥemmed el-

Berda‘ī 457-458
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed el-İskilibī 

(Şeyḫ Yavṣī, Şeyḫ-i Sulṭān) 430-
432

Muḥyi’d-dīn Meḥemmed el-Ḳaramanī 

(Hevāyī) 426
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed İbn el-Mevlā 

el-Fāżıl Ḥasan es-Samsūnī 

(Samsūnlu-zāde, Edrine ḳāżīsı) 

407
Muḥyi’d-dīn Meḥemmed Şāh (Şāh 

Çelebi) 450
Muḥyi’d-dīn Meḥmmed (Ṭabl-bāzī) 

424
Muḥyi’d-dīn Muḥammed (İbn Maġnisa, 

Maġnisa-zāde) 348-349
Muḥyi’d-dīn Muḥammed bin Muṣṭafā 

bin el-Ḥācc Ḥasan (Ḥācī Ḥasan-

zāde) 329-330
Muḥyi’d-dīn Muḥammed el-Kāfiyeci 

(Mevlānā Muḥyi’d-dīn 

Muḥammed el-Kāfiyeci, 

Muḥyi’d-dīn el-Kāfiyeci) 262-
263

Muḳaddimāt-ı Erba‘a  322, 324, 329

Murād Ḫān  291, 370, 416, 424, 476, 

492, 506, 507, 511

Murād Ḫān Medresesi  338, 345, 352, 

394, 400, 418

Murādiyye  311, 316

Murādiyye Medresesi  451
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Murtażā  409

Mūsā  229, 404

Mūsā Abdāl (Şeyḫ Mūsā Abdāl) 216
Mūsā Çelebi  229, 436, 494

Mūsā el-Kāẓım  265

Muṣannifek  320, 333, 334

Mūsā Paşa  217

Muṣliḥü’d-dīn Efendi  399

Muṣliḥü’d-dīn el-Bekrī  472

Muṣliḥü’d-dīn el-Berīkī  488

Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳasṭallānī (Allāme-i 

Kestellī) 319-322
Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī (Şeyḫ 

Muṣliḥü’d-dīn el-Ḳocevī) 374-
375, 430, 434

Muṣliḥü’d-dīn İbn el-Mevlā Ḥüsāmü’d-

dīn 347
Muṣliḥü’d-dīn el-Yārḥiṣārī  483

Muṣliḥü’d-dīn es-Sirozī  464

Muṣliḥü’d-dīn Ḥüsām  399

Muṣliḥü’d-dīn İbn el-Mevlā Ḥüsāmü’d-

dīn  347

Muṣliḥü’d-dīn Ḳocevī  371

Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Baġlü’l-Aḥmer) 

362-363
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Birgī-zāde) 407
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Ḫˇāce-zāde) 

305-316
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Maṣdar) 504
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā (Merkez Ḫalīfe, 

Merkez Muṣliḥü’d-dīn) 525
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā bin Evḥadü’d-dīn 

el-Yārḥiṣārī 357-358
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā bin Ḫalīl 

(Ṭaşköprī-zāde) 452-453
Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā eṭ-Ṭavīl 440-

441
Muṣṭafā  326

Muṣṭafā Paşa  409, 462, 483, 491, 508, 

511

Muṣṭafā Paşa Medresesi  456

Muṣṭafā Paşa-zāde  508

Musṭafā Paşa Zāviyesi  444

Muṭavassıṭ  335

Muṭavvel  299, 333, 347

Muṭavvel Ḥāşiyesi  296, 297

Muẓaff erü’d-dīn  425

Muẓaff erü’d-dīn ‘Alī eş-Şīrāzī 424-425
Muẓaff erü’d-dīn Medresesi  300

Mübārek Şāh  228, 325, 326

Mübārek Şāh-ı Manṭıḳī  231

Mü’eyyed-zāde  314, 405, 425, 426, 

428, 451, 453, 456, 459, 476, 

477, 479, 484, 490

Müftī ‘Alī Çelebi  408, 432, 482, 509

Müftī ‘Alī Çelebi el-Cemālī  465, 513

Müftī Sa‘dī Çelebi  486

Müftī Ṣūfī ‘Alī Çelebi Efendi  399

Müftī Şeyḫ  520

Münyetü’l-muṣallī  502

Müselsele  220

N
Naḳīżī 483-484
Naḳşbendiyye  378

Naṣūḥ eṭ-Ṭūsī 463
Necmü’d-dīn el-Ḥanefī (Müftī-i zemān) 

222
Nefeḥātü’l-üns  384, 385, 466

Nehīḳi  384

Nessāḥ İbn ‘Alī  265

Neşr  253, 254

Nigāristān  472

Nigde  258

Nihānī 462, 491

Nihāye  460
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Niksārī Efendi  393, 452

Niyāzī Çelebi  433

Niẓāmī  358

Niẓāmiyye Medresesi  381

Niẓāmüd’d-dīn-i Ḫāmūş  379

Niẓāmü’d-dīn  382

Niẓāmü’d-dīn Aḥmed  381

Niẓāmü’d-dīn Aḥmed-i Deştī  381

Nuḳāye  223

Nu‘mān  298

Nūrü’d-dīn  381

Nūrü’d-dīn el-Ḳaraṣuyī (Ṣaru Görez) 409
Nūrü’d-dīn en-Naṭanzī  265

Nūrü’d-dīn Ḫalīfe  376

Nūrü’d-dīn Ḥamza (Leys Çelebi) 418
Nūrü’d-dīn Ḥamza (Üç Baş) 457
Nūrü’d-dīn-zāde Efendi  524

Nūrü’d-dīn-zāde Muṣliḥü’d-dīn Efendi  

524

Nūrü’l-Hüdā 367

O-Ö
Oḳlidis  425

Orḫān  215

Oẟmancıġ  363

Oẟmancıḳ  363

Ömer bin el-Ḫaṭṭāb  379

Ömer bin Ḫaṭṭāb  381

Ömer Dede el-Aydınī (Şā‘ir, Şeyḫ 

‘Ömer Dede, Rūşenī) 386
Ömer Dede el-Burusevī  256

Ömer es-Sühreverdī  265

Ömer Nesefī Manẕūmesi  208

P
Paşa Çelebi  424

Pezdevī  334, 531

Pīr Aḥmed Çelebi  506, 507

Pīrī Ḫalīfe  293, 387

Pīrī Paşa  415, 432, 433, 487, 507

Pīr Meḥemmed el-Cemālī (Şā‘ir, Pīr 

Meḥemmed Paşa, Pīrī Paşa, 

Remzī) 415-416
Pīr Meḥemmed Paşa  415

Pīr Ṣadrü’d-dīn-i Şirvānī  269

Pīr-zāde İbn eş-Şeyḫ el-Ḥācc ‘İzzü’d-dīn 

el-Ḫalvetī  388

Postīn-pūş (Şeyḫ) 252

R
Ramażān Efendi 226
Ravāfıż  460

Ravżatü’l-aḫbār  394

Ravżatü’l-aḥyār  456

Ravżatü’l-müttaḳīn  224

Rāzī  231

Remzī  415

Revāḳiyyīn  220

Risāle-i Eẟīriyye  243

Risāle-i Necāt  250

Risāle-i Nūr  367

Risāle-i Şemsiyye  255

Rodos  482

Rūḥiyye Ḳaṣīdesi  333

Rūmī  266

Rūmili  319, 329, 345, 348, 356, 406, 

408, 415, 416, 450, 451, 454, 

475, 519, 520

Rūşenī  386

Rüknü’d-dīn (Zeyrek-zāde) 416, 473, 

491, 496

Rüstem Ḫalīfe el-Burusevī 434

S-Ş
Sa‘dī bin Tācī Beg (Tāc-zāde 

Sa‘dī Çelebi) 421
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Sa‘dī Çelebi  474

Sa‘dī Çelebi el-Aḳşehrī (Burusa 

Murād Ḫān müderrisi) 511
Ṣadrü’d-dīn  270, 425

Ṣadrü’d-dīn el-Ḳonevī  243

Sadrü’d-dīn-i Ḳonevī  233

Ṣadrü’ş-şerī‘a  322, 334, 343, 

347, 361, 393, 394, 412, 

421, 426, 428, 451, 452, 

453, 456, 477

Sa‘du’llāh bin Aḳşemsü’d-dīn 

(Aḳşemsü’d-dīn’üñ büyük 

oġlı) 369-370
Sa‘du’llāh Çelebi (Ḳasṭamonı 

vilāyetinden, Sa‘dī Çelebi) 

474-475
Sa‘dü’d-dīn  244, 255, 282, 313, 

319, 333, 418, 453, 454

Sa‘dü’d-dīn el-Kāşġīrī  383

Sa‘dü’d-dīn et-Teftāzānī  255, 

258, 382, 478

Ṣafer Şāh 249
Ṣafiyyü’d-dīn-i Erdebīlī  235

Ṣāḥib-naġme  361

Ṣaḥn  351, 483

Ṣaḳarya  237

Saḳız Cezīresi Begi  229

Ṣalāhü’d-dīn (Mevlānā Ṣalāhü’d-

dīn, Sulṭān Bāyezīd Ḫān 

mu‘allimi) 343
Ṣalāḥü’d-dīn Mūsā bin 

Ḥāmīdü’d-dīn 411
Ṣāliḥ-i Baḫīl  304, 318

Samsūn  375

Samsūnlu-zāde  328, 407

Ṣaru Görez  409

Sa‘yī  518

Sa‘yī Çelebi (Sa‘yī, Şā‘ir) 518

Seb‘a-i Şidād  397

Seferīḥiṣār  285

Sekkākī  488

Selānīk  512, 519

Selcūḳ  228

Selçuklu  4

Selīm Ḫān  403, 406, 409, 416, 

423, 426, 448, 452, 463, 

509, 531

Selmā  254

emāniyye  287, 301, 311, 319, 

322, 328, 329, 339, 343, 

346, 347, 348, 349, 350, 

351, 357, 360, 361, 363, 

394, 395, 397, 400, 406, 

407, 408, 409, 410, 411, 

415, 416, 417, 421, 424, 

425, 426, 429, 436, 450, 

451, 452, 453, 454, 456, 

457, 465, 470, 473, 474, 

475, 476, 477, 482, 483, 

484, 485, 489, 490, 492, 

493, 495, 496, 497, 498, 

504, 506, 507, 508, 509, 

511, 514

Semerḳand  218, 219, 253, 255, 

256, 268, 330, 345, 375, 

379, 380, 381, 382, 486

Semerkant  5

Seraḫs  256

Serāy  494

Serī es-Seḳaṭī  265

Serrāclar Mescidi  271

Sevādiyye  270

Sevindük  396

Seydī  401

Seydī ‘Alī  307

Seydī ‘Alī-zāde  476
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Seydī Çelebi  502

Seydī el-Amāsī  492

Seydī el-Ḥamīdī (İstanbul ḳāżīsı) 

407-408
Seydī el-Ḥamīdī  401, 473, 491, 512

Seydī el-Ḳaramanī (Rūmili 

ḳāżi’l-‘askeri) 408, 482, 

493, 501

Seydī el-Ḳocevī  409, 476, 510

Seydī Ḫalīfe el-Amāsī 467
Seydī Meḥemmed bin 

Meḥemmed el-Ḳocevī 

(Seydī el-Ḳocevī) 409-410
Seydī Meḥemmed el-Ḳocevī  504

Seyyid  255, 256, 303, 312, 313, 

319, 325, 326, 329, 335, 453

Seyyid ‘Abdu’llāh Şerḥi  276

Seyyid Aḥmed  438, 439

Seyyid Aḥmed el-Buḫārī  294, 

466, 521, 530

Seyyid Aḥmed el-Buḫārī el-

Ḥüseynī (Şeyḫ Seyyid 

Aḥmed el-Buḫārī) 438-440
Seyyid Aḥmed el-Ḳırımī  296, 394

Seyyid Aḥmed İbn ‘Abdu’llāh 

el-Ḳırımī 275-277
Seyyid ‘Alī  435, 504

Seyyid ‘Alī bin Meymūn el-

Maġribī el-Endelīsī 435
Seyyid ‘Alī el-Maġribī  528

Seyyid ‘Alī Şāriḥ-i Şir‘a  417

Seyyid Buḫārī  294, 315, 522

Seyyid Ḥüseyn  229

Seyyid Ḥüseyn el-Aḫlāṭī  228

Seyyid İbrāhīm (Sulṭān Ḳorḳud 

mu‘allimi) 412-414
Seyyid İbrāhīm el-Amāsī  391

Seyyid Ḳāsım Envār  267

Seyyid Şerīf  218, 220, 221, 228, 

231, 255, 256, 259, 274, 

288, 290, 292, 298, 303, 

304, 312, 313, 314, 324, 

325, 326, 331, 332, 339, 

342, 382, 397, 412, 418, 

453, 456, 458, 471, 493

Seyyid Şerīf Ḥāşiyesi  478

Seyyid Şerīf-i Cürcānī  225, 228, 

230, 231, 255, 291, 331

Seyyid Velāyet (Şeyḫ Seyyid 

Velāyet) 432-433
Seyyid Yaḥyā  386, 387, 388, 389, 519

Seyyid Yaḥyā Efendi  386

Ṣıḥāḥ-ı Cevherī  220, 329, 358

Sidreḳapsa  519

Silivri  429, 487

Silsiletü’ẕ-ẕeheb  384

Simāvna  228

Sinān el-Erdebīlī (Şeyḫ) 523
Sinān Paşa  311, 321, 340, 341, 

342, 343, 352, 371, 395, 

409, 410, 416, 417, 419, 

422, 423, 456, 464

Sinānü’d-dīn bin Ḫıżır Beg 

(Sinān Paşa) 340-343
Sinānü’d-dīn el-Ferevī (Şeyḫ 

Sinān-ı Ferevī) 373-374
Sinānü’d-dīn-i Kirmānī  504

Sinānü’d-dīn Yūsuf (Ḳara Sinān) 361
Sinānü’d-dīn Yūsuf Aḫī el-Aydınī 

(Aḫī-zāde) 488-489
Sinānü’d-dīn Yūsuf el-‘Acemī 

(Genceli) 412
Sinānü’d-dīn Yūsuf Sīneçāk 

(Şā‘ir, Sīneçāk, Yūsuf ) 533-538
Sīneçāk  533, 535, 537

Sirāciyye-i Ferā’iże  243
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Sirāciyye Medresesi  335

Sirācü’d-dīn (Şā‘ir, müderris) 351-352
Sirācü’d-dīn el-Bulḳīnī  247

Sirācü’d-dīn el-Urmevī  211

Sirācü’d-dīn ‘Ömer-i Ḥalebī 335
īre  429, 456, 479, 506

Sitanbul  517

Sivas  250

Sivriḥiṣār  341

Ṣofya  415, 491, 508, 524

Ṣofyavī Bālī Efendi  523

Ṣolfaṣl  234

Sulṭān ‘Abdu’llāh  419

Sulṭān Aḥmed  407, 456

Sulṭān ‘Alā’ü’d-dīn  228

Sulṭān Bāyezīd Ḫān  393

Sulṭān Bāyezīd Ildırım Ḫān  239

Sulṭān Bāyezīd  217, 323, 345, 

351, 352, 356, 357, 387, 

388, 405, 412, 413, 414, 

416, 417, 420, 423, 424, 

426, 427, 430, 432, 440, 

447, 450, 456, 457, 459, 

460, 483, 506, 511, 519

Sulṭān Bāyezīd bin Meḥemmed 

Ḫān  261

Sulṭān Bāyezīd Ḫān  226, 231, 

233, 284, 312, 314, 315, 

320, 324, 326, 329, 339, 

343, 349, 353, 356, 357, 

371, 377, 380, 385, 388, 

393, 394, 395, 400, 401, 

405, 412, 414, 418, 420, 

427, 428, 430, 440, 446, 

447, 454, 462, 469, 470, 

487, 498

Sulṭān Bāyezīd Ḫān Cāmi‘i  254

Sulṭān Bāyezīd Ḫān Medresesi  

274, 278, 291

Sulṭān Bāyezīd Medresesi  412, 413

Sulṭān Emīr  233, 234

Sulṭān Eyyūb  349

Sulṭān Ferec bin Berḳūḳ  228

Sulṭān Ġavrī  459

Sulṭān Ġāzī Ḫünkār  228

Sulṭān Ḥācī Bektaş Velī  251

Sulṭān Ḫalīl  390

Sulṭān Ḥasan  331

Sulṭān Ḥüseyn  314

Sulṭāniyye  248, 273, 305, 316, 

335, 337, 343, 400, 416, 

452, 473, 474, 485, 492, 

499, 504, 506, 507, 508, 

509, 510

Sulṭāniyye Medresesi  309, 312, 

343, 416

Sulṭān Ḳayıtbay  280, 460

Sulṭān Ḳorḳud  406, 414, 413, 515

Sulṭān Medresesi  399

Sulṭān Meḥemmed  253, 278, 

287, 295, 296, 297, 317, 

327, 329, 335, 338, 341, 

344, 346, 348, 349, 359, 

386, 418, 444

Sulṭān Meḥemmed Cāmi‘  360

Sulṭān Meḥemmed Ḫān  229, 

255, 260, 276, 279, 280, 

281, 285, 289, 291, 295, 

296, 298, 299, 301, 302, 

304, 310, 311, 312, 317, 

319, 320, 326, 328, 329, 

330, 331, 335, 336, 338, 

340, 345, 349, 350, 351, 

352, 353, 355, 356, 359, 

361, 362, 366, 371, 376, 

383, 384, 387, 388, 390, 

391, 392, 400, 405, 415, 

422, 429, 444, 450, 463, 506
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Sulṭān Meḥemmed Ḫān Bin 

Bāyezīd Ḫān  258

Sulṭan Meḥemmed Ḫān bin 

Murād Ḫān  255, 295

Sulṭān Meḥemmed Ḫān Cāmi‘  518

Sulṭān Meḥemmed Ḫān Medresesi  287

Sulṭān Murād  429

Sulṭān Murād el-Fenārī Medresesi  362

Sulṭān Murād el-Ġāzī  252

Sulṭān Murād Ġāzī Medresesi  302

Sulṭān Murād Ḫān  213, 217, 

260, 266, 279, 287, 295, 

306, 327, 335, 355, 408

Sulṭān Murād Ḫān Bin 

Meḥemmed Ḫān  272

Sulṭān Murād Ḫān ‘İmāreti  355

Sulṭān Murād Ḫān Medresesi  

278, 284, 286, 289, 296, 

329, 353

Sulṭān Murād Medresesi  326, 338

Sulṭān Nāṣır  254

Sulṭān Orḫān  207, 210, 211, 213, 216

Sulṭān ‘Oẟmān  206, 207

Sulṭān ‘Oẟmān el-Ġāzī  206, 214

Sulṭānöñi  217

Sulṭān Selīm  409, 413, 415, 

428, 449, 457

Sulṭān Selīm Ḫān  204, 329, 

402, 403, 404, 406, 415, 

418, 420, 421, 422, 426, 

432, 437, 445, 449, 461, 

480, 481, 482

Sulṭān Selīm Ḫān Cāmi‘i  320

Sulṭān Süleymān Ḫān  204, 461, 

466, 472, 503, 514, 518

Sulṭān Uluġ Beg  330

Südlice  535

�ülāẟiyyāt-ı Buḫārī  452

Süleymān Çelebi bin Kemāl Paşa  352

Süleymān er-Rūmī 503-504
Süleymān Ḫalīfe 444
Süleymān Ḫān  322, 408, 469, 

478, 481, 521, 527

Sünbül Sinān  444, 525

Sürmelü-zāde 518-519
Süyūṭī  239

Şāh Çelebi  450

Şāh Efendi  322

Şāhidī  228

Şāhīn  211

Şāhīn Beg  211

Şāh İsmā‘īl  406

Şāh Ḳāsım bin eş-Şeyḫ el-Maḫdūmī 480
Şāh Melik Medresesi  296

Şāhruḫ  282, 381

Şā‘ir  394

Şā‘ir Sinān (Şā‘ir) 394
Şaḳā’iḳu’n-Nu‘mān  539

Şaḳā’iḳu’n-Nu‘māniyye  204, 500

Şam  5

Şām  206, 208, 214, 252, 258, 

264, 435, 436, 490, 492, 

493, 495, 498, 499, 511, 526

Şamāḫī  388

Şāriḥ-i Şir‘a  481

Şāṭıbī  254, 460

Şebüsterī 481-482
Şeh Selīm Ḫān  373

Şeh-zāde Sulṭān Aḥmed  394

Şeh-zāde Sulṭān Meḥemmed  505, 511

Şeh-zāde Sulṭān Meḥemmed 

Ḫān Medresesi  516

Şeh-zāde Sulṭān Muṣṭafā  505

Şeh-zāde Sulṭān Selīm  513

Şemsü’d-dīn (Ḳaraca Aḥmed, 

Burusa’da Sulṭān Murād 

el-Fenārī Medresesi 

müderrisi) 362
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Şemsü’d-dīn Aḥmed (Māşī) 426
Şemsü’d-dīn Aḥmed (Varaḳ 

Şemsü’d-dīn) 504
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin 

‘Abdu’llāh (Şām ḳāżīsı) 492-493
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin ‘Alī el-

Ḥüseynī el-Buḫārī (Emīr 

Sulṭān) 232-233
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin Mūsā 

(Ḫayālī Çelebi ) 316-319
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin ‘Ömer 

bin Emru’llāh bin eş-Şeyḫ 

Aḳşemsü’d-dīn 513
Şemsü’d-dīn Aḥmed bin 

Süleymān bin Kemāl 

(Kemālpaşa-zāde) 469-472
Şemsü’d-dīn Aḥmed Çelebi Efendi 516
Şemsü’d-dīn Aḥmed Çelebi el-

Anḳaravī (Ḫalvetī şeyḫi) 

527-528
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-‘Arabī 

(Arab Çelebi) 494
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Aydınī 

(Ṣāḥib-naġme) 361-362
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Bolevī 

(Şām ḳāżīsı) 511
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Burusevī 

(İnegöl müderrisi) 509
Şemsü’d-dīn Aḥmed el-

Ḳosṭanṭınī (İbnü’l-Ceṣṣāṣ, 
Kirecçi-zāde) 484-485

Şemsü’d-dīn Aḥmed el-Yegān 

(Eyyühüm) 421-422
Şemsü’d-dīn el-Fenārī  212, 247, 

262, 272

Şemsü’d-dīn el-Germiyānī 

(Küçük Şems) 509
Şemsü’d-dīn Fenārī  249

Şemsü’d-dīn-i Tebrīzī  264

Şemsü’d-dīn Ḳaraca Aḥmed 

(Şeyḫ, Ḳaraca Aḥmed) 215
Şemsü’d-dīn Muḥammed  381

Şemsü’l-āfāḳ  225

Şeref-i İnsān  466

Şerefü’d-dīn  275

Şerefü’d-dīn Ḥācī Şāh  381

Şerefü’d-dīn İbn Kemāl el-Ḳırımī 

274-275
Şerḥ-i ‘Aḍud  288, 290, 417

Şerḥ-i ‘Aḳā’id  276, 318, 322, 

326, 334, 343, 423

Şerḥ-i Ca‘berī  281

Şerḥ-i Cedīd  314, 330, 332, 382

Şerḥ-i Hidāye  285

Şerḥ-i İrşād  333

Şerḥ-i Kirmānī  281

Şerḥ-i Meṣābīḥ  253

Şerḥ-i Meṭāli‘  231, 274, 325, 417, 478

Şerḥ-i Mevāḳıf  290, 292, 298, 

306, 313, 315, 324, 341, 

347, 398, 412, 428, 450, 477

Şerḥ-i Miftāḥ  333, 334, 361, 

397, 407, 421, 423, 451, 

453, 471, 477

Şerḥ-i Muḫtaṣar  312, 313, 314, 

324, 329, 339, 386

Şerḥ-i Muṭavvel  360, 453, 478

Şerḥ-i Şemsiyye  334

Şerḥ-i Tecrīd  314, 417, 487

Şerḥ-i Ṭevāli‘  339, 478

Şerḥu Kelimeti’ş-şehāde  262

Şerīf  459

Şerīf ‘Abdu’r-raḥīm 459
Şevāhidü’n-nübüvve  384, 385

Şeydā  495

Şeydā Ḥüsām  494
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Şeyḫ ‘Abdu’l-‘azīz  263

Şeyḫ ‘Abdu’l-ḫālıḳ el-Ġucdüvānī  378

Şeyḫ ‘Abdu’llāh  387

Şeyḫ ‘Abdu’l-laṭīf  263, 264, 265, 293

Şeyḫ ‘Abdu’l-mu‘ṭī  267, 268

Şeyḫ ‘Abdu’l-mü’min (Seyyid ‘Alī 

el-Maġribī) 528
Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥīm  301, 302

Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥīm-i Merzifonī  318

Şeyḫ ‘Abdu’r-raḥmān (İbnü’ṣ-Ṣūfī) 436
Şeyḫ ‘Ābid Çelebi 441

Şeyḫ Aḥmed  432

Şeyḫ Aḥmed-i Cāmī  264

Şeyḫ Aḳşemsü’d-dīn  427

Şeyḫ Alā’ü’d-dīn (Ḳara ‘Alī) 433-434 

Şeyḫ Baba Ḥayder es-Semerḳandī 527
Şeyḫ Baba İlyās  215

Şeyḫ Baba Yūsuf es-Seferiḥiṣārī 447-448
Şeyḫ Bahā’ü’d-dīn  375

Şeyḫ Bayram  257

Şeyḫ Bedrü’d-dīn  229, 230, 327

Şeyḫ Bedrü’d-dīn Maḥmūd 

Çelebi 521-522
Şeyḫ bin ‘Arefe  435

Şeyḫ bin eş-Şeyḫ Merkez 529
Şeyḫ Buḫārī  448

Şeyḫ Cāmī  381

Şeyḫ Cemāl Ḫalīfe  433

Şeyḫ Cemālü’d-dīn  239, 248, 249

Şeyḫ Cezerī  228, 254, 255

Şeyḫ Çelebi  526

Şeyḫ Dāvūd 446
Şeyḫ Ebu’l-Ḫayr  255

Şeyḫ Ebu’l-Vefā-yı Baġdādī  215

Şeyḫ Edebālī 206-208, 211, 213

Şeyḫ Ekmel  221, 228, 230, 239

Şeyḫ Endülisī Muḫtaṣarı  214

Şeyḫ Erdebīlī  231

Şeyḫ eṣ-Ṣadrü’d-dīn  388

Şeyḫ Fażlu’llāh  464

Şeyḫ Ḥabīb Zāviyesi  467

Şeyḫ Ḥācī  345

Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe (Ḳaṣṭamonılı) 373
Şeyḫ Ḥācī Ḫalīfe  433, 434

Şeyḫ Ḫalīfe  445

Şeyḫ Ḫalīfe Çelebi  386

Şeyḫ Ḥāmid  235, 256

Şeyḫ Ḥamza-i Şāmī  369

Şeyḫ Ḥasan 209
Şeyḫī  226, 227, 236, 237, 397, 

420, 536

Şeyḫ İbn el-Vefā  370

Şeyḫ İbn Ṭāhir  387

Şeyḫ İbnü’l-Vefā  342, 376, 387, 

388, 400

Şeyḫ İbnü’l-Vefā Zāviyesi  439

Şeyḫ İbrāhīm  368, 369

Şeyḫ İbrāhīm-i Ḳayṣerī  430

Şeyḫī Çelebi  498

Şeyḫ-i Ekber  210, 236, 372

Şeyḫ-i İlāhī  289, 375, 376, 378, 

438, 439, 440, 441, 442, 522

Şeyḫ-i Sulṭān  430

Şeyḫ Luṭfu’llāh 257
Şeyḫ Maḫdūmī  449

Şeyḫ Maḥmūd  485

Şeyḫ Maḥmūd Çelebi  522

Şeyḫ Maḥmūd Efendi  483

Şeyḫ Meḥemmed (İmām-ı 

Ḳalender-ḫāne) 530
Şeyḫ Meḥemmed (emāniyye 

müderrisi, Şeyḫī Çelebi) 498
Şeyḫ Mes‘ūd  444

Şeyḫ Muḥammed  250

Şeyḫ Muḫliṣ Baba 208
Şeyḫ Muḥyi’d-dīn (Bolılı Çelebi) 433
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Şeyḫ Muḥyi’d-dīn el-İskilibī  377

Şeyḫ Muḥyi’d-dīn Meḥemmed 

(İbnü’l-‘Irāḳ) 435-436
Şeyḫ Mūsā  216

Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn (Şā‘ir, Şeyḫ 

İbn el-Vefā, Vefā) 370-373
Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Muṣṭafā 

(Debbāġlar İmāmı) 292-
293, 525

Şeyḫ Muṣliḥü’d-dīn Ṭavīl  376

Şeyḫ Muẓaff erü’d-dīn  476, 487

Şeyḫ Nūrü’d-dīn  268, 269

Şeyḫ ‘Ömer  256

Şeyḫ ‘Ömer Dede  386

Şeyḫ Pīr İlyās el-Amāsī (Pīr İlyās 

el-Amāsī) 269-270, 271

Şeyḫ Ramażān 446
Şeyḫ Ṣadrü’d-dīn  264, 270, 388, 389

Şeyḫ Ṣafiyyü’d-dīn  463

Şeyḫ Seyyid Vefā  432

Şeyḫ Sinān  373, 423

Şeyḫ Sinānü’d-dīn (Sünbül Sinān) 444
Şeyḫ Sinānü’d-dīn Yūsuf (Şeyḫ 

‘Abdu’l-laṭīf el-Ḳudsī 

ḫulefāsı) 531-533

Şeyḫ Sinānü’d-dīn Yūsuf (Şeyḫ 

Süleymān kā’im-i maḳāmı) 526
Şeyḫ Sirācü’d-dīn bin el-Mülaḳḳın  247

Şeyḫ Şāmī  370

Şeyḫ Şücā‘ü’d-dīn İlyās (Deli 

Şücā‘, Dīvāne Şücā‘) 528-529
Şeyḫ Tācü’d-dīn  337, 373, 441, 523

Şeyḫ Tācü’d-dīn İbrāhīm 

(Çıplaḳ, Çıplaḳ Ṣarı) 529-530
Şeyḫ Tācü’d-dīn-i Ḳaramanī  463

Şeyḫ ‘Ubeydu’llāh  379

Şeyḫü’l-‘allāme ‘Abdu’l-ḳādir 

(Müftī Şeyḫ) 520-521

Şeyḫü’l-Ḥarem  267

Şeyḫ Üveys 526, 527

Şeyḫ Vācid  262

Şeyḫ Vefā  282, 342

Şeyḫ Vefā Cāmi‘  395, 396

Şeyḫ Veliyyü’d-dīn  371, 372

Şeyḫ Yavṣī  430

Şeyḫ Ẕekeriyyā  271

Şeyḫ Zeyla‘ī  228

Şeyḫ Zeynü’d-dīn  263, 264, 

266, 267, 268, 270, 432

Şeyḫ Zeynü’d-dīn el-Ḥāfī  250, 

263, 268, 363

Şeyḫ Żiyā’ü’d-dīn  252

Şeyre  229

Şifā  231, 321

Şihābü’d-dīn es-Sivasī (Ayaẟuluġī, 

Şeyḫ) 250
Şihābü’d-dīn Muḥammed-i Cāmī  382

Şihābü’d-dīn Paşa  254

Şihābü’d-dīn Paşa ‘İmāreti  253

Şir‘a Şāriḥi  417, 487

Şir‘atü’l-İslām  417, 426

Şīrāz  253, 254, 405, 416, 425, 

457, 487

Şirvān  269, 270, 387, 388

Şūrva-zāde 464
Şūrva-zāde Şeyḫ Muḥyi’d-dīn  468

Şücā‘ü’d-dīn İlyās (Niyāzī Çelebi) 

433, 528

Şücā‘ü’d-dīn İlyās er-Rūmī 

(Dimetoḳa nām 

ḳaṣabadan) 417-418
Şücā‘ü’d-dīn-i Rūmī  453, 490

T
Tācī-zāde  421

Tācü’d-dīn (Meṭāli‘ ve Beyānü’l-ḥikme 
mü’ellifi) 211-212
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Tācü’d-dīn İbrāhīm (İbnü’l-Üstād) 419
Tacü’d-dīn İbrāhīm bin Baḥşī Faḳīh 

(Şeyḫ) 293
Tāc-zāde  475, 511

Tāc-zāde Ca‘fer Çelebi  420

Tāc-zāde Sa‘dī Çelebi  421

Taġyīr ü Tenḳīḥ  471

Taṣdīḳāt  505

Taşkend  379

Taşköprī-zāde  296, 314, 395

Tatar  234

Tatar Bāzārı  519

Tavżīḥ  256

Tebrīz  228, 289, 330, 331, 386, 460, 

463, 477, 480, 486, 487, 495

Tecrīd  416, 477

Tecvīd ü Tecrīd  471

Tefsīr-i Beyżāvī  299, 318, 428, 453, 

458, 465, 481

Tefsīr-i Ḳāżī  393, 510

Tefsīr-i Şeyḫ  250

Teftāzān  255

Teftāzānī  331

Tehāfüt  289, 310, 314, 315, 471

Tehẕīb-i Ḳāfiye  494

Telḫīṣ  255, 382

Telḫīṣ-ı Ma‘ānī  459

Telvīḥ  259, 274, 276, 299, 315, 318, 

333, 347, 407, 458, 471, 481

Tenbīh  246

Tenvīrü’ḍ-ḍuḥā  494

Teshīl  230, 231

Tevārīḫ-i Āl-i ‘Oẟmān  472

Teẕhībü’l-şemā’il  460

Timur  227, 228, 229, 234, 247, 250, 

251, 253, 254, 255, 269, 282, 

331, 335

Tire  223

Toḳat  387, 505

Toḳat Medresesi  503

Tuḥfe  265

Tuḥfetü’l-Maḥmūdiyye  334

Tuḥfetü’s-selāṭīn  334

Turġud Beg  214

Türk  4

Türkistān  256

Türkmān  251

Ṭabl-bāzī  424

Ṭapduḳ Emre (Şeyḫ) 237
Ṭaşköpri  302, 452

Ṭaşköprī-zāde  209, 214, 300, 378, 404, 

431, 452, 499, 500, 506

Ṭaşköprī-zāde Efendi (Ṭaşköprī-zāde, 

Aṣl-ı cāmi‘-i menāḳıb) 499-501
Ṭavāli‘  231, 315

Ṭayyibe  254

Ṭevāli‘  424

Ṭrabzon  488, 531

Ṭurġudili  215

Ṭūsī  289, 290, 322, 369

Ṭuzla Medresesi  425

Ṭuzlavī Şeyḫ  528

U
Ubeydu’llāh bin Ya‘ḳūb el-Fenārī 485-

486
Ubeydu’llāh es-Semerḳandī (Şeyḫ 

‘Ubeydu’llāh) 379-381
Ucāle-i Leyleteyn  286

Uluġ Beg  218, 219, 330, 382

Uluġ Beg Medresesi  379

Uluġ Beg Zīci  423

Ulvān el-Ḥamevī  526

Unḳūdu’l-cevāhir  230

Unḳūdü’z-zevāhir  332

Uṣlu Şücā‘  397



596 ÖZEL İSİMLER DİZİNİ – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Uṣūlī  533

Uzun Ḥasan  330, 335, 386

Üç Baş  457

Ümmü’l-Eşref (Eşref-zāde) 360
Ümmü Veled  349

Üsküb  343, 419, 442, 461, 484, 494, 

511, 512

Üsküb Medresesi  470, 490

Üsküdār  297

V
Vācidiyye  506

Vā‘iẓ ‘Arab  459

Vālidī Medresesi  508

Vālid-i Merḥūm Niẓāmī eş-Şā‘ir  358

Vāmıḳ u ‘Aẕrā  466

Varaḳ Şemsü’d-dīn  504

Vardar  376, 377, 533

Vāridāt  230, 327

Vecīz  360

Vefā  370, 371, 433

Velī Şemsü’d-dīn (Şeyḫ Velī Şemsü’d-

dīn) 294, 305

Veliyyü’d-dīn  371

Veliyyü’d-dīn el-Karamānī (Vālid-i 

Merḥūm Niẓāmī eş-Şā‘ir) 358
Veliyyü’d-dīn-zāde  365

Veliyyü’d-dīn-zāde Aḥmed Paşa  315, 

364

Veliyyü’d-dīn-zāde Medresesi  475

Veṣāyā-yı Ḳudsiyye  266

Vezīr İbrāhīm Paşa  360

Vezīr Ḳāsım Paşa  494

Vezīr Ḳāsım Paşa Medresesi  493

Vezīr Meḥemmed Paşa  311, 320

Vezīr Muṣṭafā Paşa  513

Viḳāye  212, 224, 324, 333, 360, 458

Viḳāye Şerḥi  212

Vildān Efendi  433

Vīrāniye  480

Y
Yaḥyā bin es-Seyyid Bahā’ü’d-dīn eş-

Şirvānī (Şeyḫ) 388-390
Yaḥyā Çelebi (Muḥyi’d-dīncik-zāde) 

509-510
Yaḥyā Çelebi bin Nūrü’d-dīn el-Cemālī 

(emāniyye müderrisi) 513-514
Yaḥyā İbn Ḥasan 425-426
Yaḥyā Paşa oġlı Meḥemmed Paşa  532

Ya‘ḳūb (Ḥekīm) 390-391
Ya‘ḳūb bin İdrīs bin ‘Abdu’llāh el-Nigdī 

el-Ḥanefī (Ḳara Ya‘ḳūb) 258
Ya‘ḳūb bin Seyyid ‘Alī (Seyyid ‘Alī 

Şāriḥ-i Şir‘a, Şir‘a Şāriḥi) 417
Ya‘ḳūb el-Aṣfer el-Ḳaramanī 244, 259
Ya‘ḳūb el-Esved  244

Ya‘ḳūb Paşa İbn el-Mevlā Ḫıżır Beg 

(Ya‘ḳūb Paşa) 343
Ya‘ḳūb Paşa Zāviyesi  271

Yār ‘Alī eş-Şīrāzī 222-223
Yār Ḥiṣārī Muṣliḥü’d-dīn  488

Yārḥiṣār Oġlı  512

Yazıcı Oġulları  236

Yazıcı-zāde Efendi Ḥażreti  236

Yegān  259, 272, 273, 278, 285

Yemen  247

Yeñi Cāmi‘  261

Yeñice  412

Yeñişehr  252, 512

Yetīm  429, 430

Yezd  253

Yūnus Emre (Şeyḫ, Şā‘ir) 237-238
Yūsuf  533, 534, 535

Yūsuf Bālī bin el-Mevla’l-‘allāme el-

Fenārī 248
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Yūsuf bin el-Mevlā Yegān 274
Yūsuf bin Ḥüseyn el-Kirmāstī (Kirmāstī-

zāde) 360
Yūsuf el-‘Acemī  265

Yūsuf el-Ḥamīdī (Şeyḫ Sinān) 423
Yūsuf u Züleyḫā  369, 472

Z
Zaġra  229

Żamīrī 426, 498

Zebīd  247

Ẕekeriyyā el-Ḫalvetī (Şeyḫ) 270-271

Zencān  255

Zeyniyye  265, 463, 523

Zeynü’d-dīn  267, 268

Zeynü’d-dīn bin Meḥemmed bin 

Meḥemmed Şāh el-Fenārī 456
Zeynü’d-dīn el-Ḥāfī  265, 268, 334

Ẕeynü’d-dīn el-‘Irāḳī  247

Zeyrek  303, 304, 307, 308, 310, 504

Zeyrek Cāmi‘i  288, 303

Zeyrek-zāde  233, 416

Zīc-i Cedīd  330





EKLER

Ek 1: Hâkî’nin ilk tercümesi olan Terceme-i Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye’nin sunumunu
         tasvir eden bir minyatür.
         Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Kitaplığı, Nr. 1263, 259b.



600 EKLER – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Ek 2: Mecma‘u’l-Eşrâf’ın Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi 
         1308  numarada kayıtlı nüshasının 1b ve 2a yüzü.
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602 EKLER – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Ek 3: Mecma‘u’l-Eşrâf’ın Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi 
         1308 numarada kayıtlı nüshasının son varağı.
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604 EKLER – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Ek 4: Mecma‘u’l-Eşrâf’ın Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 
         506 numarada kayıtlı nüshasının 1b ve 2a yüzü.



605Mecma‘u’l-Eşrâf



606 EKLER – Hâkî’nin Şakâ’ik Tercümesi

Ek 5: Mecma‘u’l-Eşrâf’ın Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 
         506 numarada kayıtlı nüshasının son varağı.
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