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ÖNSÖZ 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Amasya, birçok medeniyete beşiklik etmiş ve köklü bir tarihe sahip olmuş ender 

şehirlerimizden biridir. Şehirde adımladığımız sokaklar ve o sokaklarda soluduğumuz tarihi hava, 

hayranlıkla müşahede ettiğimiz ecdat yadigârı eserler bu hakikatin hala yaşayan birer tanığıdır. 

Şüphesiz Osmanlı Döneminde şehzadelerin idari tecrübe kazandığı önemli bir siyasi merkez 

oluşu, şehrin ilmi ve kültürel yönden önem kazanmasında ciddi bir rol oynamıştır.  Çünkü Amasya’da 

ikamet eden ve ilerde payitahtı yönetmeye aday olan şehzadelerin en iyi şekilde yetişmesi gerekiyordu. 

Bu da ilim ve sanat dallarında nitelikli insanların şehre yönelmesini sağlayan önemli bir etken olmuştur. 

Amasya Tarihi adlı eserinde Abdizade Hüseyin Hüsameddin Yasar,  Amasya’nın dikkat çekici 

vasıflarına yer vermiştir. Buna göre şehir, “kubbetü’l-ulema”, “türbetü’l-evliya”, “Bağdad-ı Anadolu” 

şeklinde anılmıştır. Bu sıfatlar şehrin tarihte tam anlamıyla ilim ve kültür merkezi olarak kabul 

gördüğünün açık göstergeleridir. İşte bu ilim ve irfan ikliminde pek çok müfessir, muhaddis, fukaha, 

mutasavvıf, şair, hattat yetişmiştir. Söz konusu şahsiyetler, Amasya’da aldıkları eğitimle hem 

Amasya’da hem de başta İstanbul olmak üzere üç kıtaya uzanan Osmanlı şehirlerindeki eğitim ve idari 

kurumlarda hizmetler vermiştir. 

Bugün yazma eser kütüphanelerindeki sadece “Amasi” ve “Amasyavi” nispeti ile kayıtlı isimlere 

bakıldığında önümüze hayli uzun bir isim listesi çıkacaktır. Tabi bir de bu isimlerin kaleminden çıkmış 

pek çok eser adları… İşte Amasya İlahiyat Fakültesi olarak içinde bulunduğumuz bu şehrin zengin bir 

tarihi ve kültürel birikime sahip olduğunun farkındayız. Ve tabi ki, bunun üzerimize yüklediği büyük 

sorumluluğun da…  

Bu kapsamda şehrimizin tarihi ve kültürel birikimini ortaya çıkarmak ve mezkur zengin mirası 

bugünün insanı ile buluşturmak amacıyla, “Uluslararası Amasya Âlimleri” başlıklı sempozyum 

düzenlemeye karar verdik. Sempozyum davetine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacının 

icabet etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu durum sempozyum başlığının tespiti konusunda 

isabetli bir seçim yapıldığının güzel bir göstergesi oldu. Şüphesiz burada sunulan tebliğler, ilerde 

yapılacak çalışmalarımızla ilgili bizlere ufuk verici fikirler de sunmuş oldu. Ayrıca birbirinden kıymetli 

eserlerin yayınlanmasıyla, ilgili alanlarda çalışan pek çok araştırmacıya bilimsel yönden katkı ve destek 

sağlanmış olacağı kanaatindeyiz.  

Bu vesile ile geride “hoş bir sada bırakarak” ebedi âleme göç eden âlimlerimize rahmet diliyor, 

sempozyumda tebliğ sunan akademisyenlere ve sempozyumun gerçekleştirilmesinde her türlü katkıyı 

sunan Üniversite yönetimine ve BAP birimine teşekkür ediyor ve çalışmanın ilim âlemine hayırlar 

getirmesini temenni ediyorum.     

 

Prof. Dr. Şuayip Özdemir 

            Amasya Üniversitesi  

İlahiyat Fakültesi Dekanı 
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AHMET EMRÎ YETKİN’İN SİİRTLİ MOLLA BEDREDDİN 

SANCAR’A GÖNDERDİĞİ ŞİİRLER 

 

Mehmet AKKUŞ 

 

Özet 

Ahmet Emrî Yetkin (1886-1974), Amasyalı bir şair ve âlimdir. Amasya müftüsü olarak görev yapan 

Abdurrahman Kâmil Efendi'nin (1850-1922) üç oğlundan biridir. Hiç şüphe yok ki Ahmet Emrî, birçok 

âlimle yazıştı. Bu yazıda Siirt'in ünlü Sufi ve Müfessir Molla Bedreddin Sancar'ı ve Arapça çevirileri için 

yazdığı şiirlere odaklanacağım. Bu şiirler, Molla Bedreddin'in Divanı'ndan (şiir koleksiyonundan) 

alınmıştı. Şiir koleksiyonunun bir kopyasını kendisini ziyaret ettiğimde nazikçe paylaştı. 

Konuşmalarımızda Bedreddin Efendi, Emrî'yi şahsen görmediğini, yazışmalarla dostluk kurduğunu ve 

birbirleriyle şiir yoluyla konuştuğunu söyledi. 

Bu yazımda, Amasya'nın ünlü isimlerinden Emrî'nin Siirt'teki ünlü bilim adamı Bedreddin Efendi ile 

arkadaşlık ilişkisi kurduğunu ve kendisine gönderdiği Türk şiirlerini ve Arapça çevirilerini inceleyeceğim. 

Bunu yaparken, Emrî'nin şiirleri ve edebi kişiliği hakkında yeni bilgiler sunacağım. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Emrî Yetkin, Şair, Âlim. 

 

The Poems Sent by Ahmet Emrî Yetkin to the Mystical Scholar of Siirt 

Bedreddin Sancar  

 

Abstract 

Ahmet Emrî Yetkin (1886-1974), writing under the pen name Emrî, is a poet and scholar from Amasia. 

He was one of the three sons of Abdurrahman Kâmil Efendi (1850-1922), who served as a mufti of 

Amasya. There is no doubt that Ahmet Emrî corresponded with many other scholars. In this paper, I 

will focus on the poems he wrote for the famous Sufi and exegete Molla Bedreddin Sancar of Siirt and 

their Arabic translations. These poems are from Molla Bedreddin‟s Divan (poetry collection), a copy of 

which he kindly shared with me when I visited him. During our conversations, Bedreddin Efendi told 

me that though he did not meet Emrî personally, they established a friendship through 

correspondence and conversed with each other through poetry.  

In this paper I will discuss how Emrî, one of the famous figures of Amasya, established a companion 

relationship with Bedreddin Efendi, the famous scholar based in Siirt, and focus on the Turkish poems 

he sent to him and their Arabic translations. In doing so, I will present new information about Emrî‟s 

poems and his literary personality. 

Keywords: Ahmet Emrî Yetkin, Poet, Scholar. 

 

Giriş 

Ahmet Emrî Yetkin, Kırım Bahçesaray‟dan hicret ederek Çorum Mecitözü‟ne yerleşen bir 

sülaleden gelmektedir. Uzun yıllar Amasya Müftülüğü yapan Abdurrahman Kâmil Efendi (1850-

1922)‟nin üç oğlundan biridir. Bundan dolayı manzumelerinin sonunda Müftüoğlu Ahmet Emrî Yetkin 

diye not düşmektedir. 

(1886-1974) arasında yaşamış olan Ahmet Emrî, zamanının Amasya‟daki âlimlerin özel 

derslerine devam ettikten sonra Dâru‟l-Muallimîn‟den mezun oldu. 1911 yılından itibaren ilk mektep 

muallimliği, mahkeme kâtipliği, medreselerde Türkçe ve hitabet dersleri okuttu. Muhtelif konulara dair 

eserler vermiş olan Emrî‟nin Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri olup, şiirlerinde Emrî mahlasını 

kullanmıştır. Arapça olarak kaleme aldığı Tuhfetü‟l-İhvân adlı manzum nasihatnamesi Kahire/Mısır‟da 

basılmıştır. Ayrıca Türkçe ve Farsça şiirlerini ihtiva eden Mecmûa-i Eş‟âr‟ı Amasya Kütüphanesi‟nde 

                                                           
  Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, makkus2@hotmail.com. 
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bulunmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi müdürü Muammer Ülker, Ahmet Emrî‟nin eserlerini şöyle 

kaydetmektedir: 

1- Tuhfetü‟l-ihvân (Kahire, 1375/1956): Müellifin Arapça üç kasidesinden oluşmaktadır. 

2- Sübha-i Emrî (Ankara, 1971): Sekiz şiirin yer aldığı on beş sayfalık risâleye Ömer Nasuhi 

Bilmen ve İbnülemin Mahmud Kemal kısa birer takriz yazmıştır. 

3- Nagamâtü‟l-anâdîl fî riyâzı emsileti‟l-‟Avâmil: Birgivî‟nin nahve dair el-‟Avâmil‟inde verdiği 

misallerin Arapça açıklamasıdır. 

4- İbrete Sâik Bir Nazm-ı Râik: Ahmet Emri‟nin yirmi üç beyitlik bu şiiri Amasya‟da bir dostu 

tarafından ta„lik hatla yazdırılarak çoğaltılmış, Ahmed Remzi Akyürek bunu yirmi üç kıta ile taştîr 

etmiştir.1  

5- Gül-i Sadberk: 104 beyitten oluşan Farsça bir manzumedir. 

6- Müntehabât: Ahmet Emri Efendi‟nin hikmet ve öğüt türünden derlediği 100 beyit ve 

açıklamalarından ibarettir. 

7- Mecmûa-i Eş„âr-ı Emrî Yetkin: Bu defterin müellifin kendi el yazısıyla 244 sayfalık nüshası 

Amasya Beyazıt Kütüphanesi‟ndedir. 

8- Kelimâtü‟l-ekâbir: 100 İslâm büyüğünün sözleriyle bunların açıklamasını ve adı geçen 

kişilerin biyografisini içerir. 

9- Mecmau‟l-elkab: 100 kadar lakabın açıklamasına ve lakap sahiplerinin biyografisine dairdir. 

10- Hizânetü‟l-cevâhir: Hz. Ali‟ye ait 100 hikmetli söz ve açıklamasıdır. 

11- Tuhfe-i Emrî: Muhyiddin İbnü‟l-Arabî‟nin münâcâtının mensur ve manzum tercümesidir.2 

Emrî, birçok zevatla mektuplaşmış ve bu yazışmalarda devrin önemli şahsiyetleri hakkında 

bilgiler bulunmaktadır. Nitekim onun Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk‟a yazdığı mektuplarda hayatı 

hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmıştır.3 Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu da Emrî‟nin bir şiirine Ahmet Remzi 

Akyürek tarafından yapılan taştîri yayınlamıştır.4 Osman Fevzi Olcay Emrî ile görüştüğünü ve şiirlerinin 

bulunduğunu kaydetmektedir.5 

Ahmet Emrî Efendi‟nin Arapça ve Türkçe manzumelerle mektuplaştığı birçok zevat vardır. Bu 

tebliğimizde onun Siirtli meşhur mutasavvıf ve müfessir Şeyh Molla Bedreddin Sancar‟a yazdığı 

manzumeler ve bunların Arapça tercümelerinden bahsedilecektir.  

Bu bilgileri Molla Bedreddin‟i ziyaretimiz sırasında bir nüshasını vermek lütfunda bulunduğu 

kendi elyazması eserinden elde ettik.6 Bedreddin Efendi, bu ziyaretimizde Emrî ile hiç görüşmediği 

halde mektupla dostluk kurduklarını, şiirle sohbet ettiklerini ifade etmişti. 

Şeyh Bedreddin Efendi‟nin kütüphanesinde, Emrî‟nin kendisine gönderdiği mektupların asıllarını 

bulamadık. Ancak gelen mektuplardaki manzumelerin tercümelerini kaydettiği Divan‟ında önce Türkçe 

asıllarını, sonra da manzum Arapça tercümelerini birlikte kaydetmiştir. Tercümelerin başında da Arapça 

kısaca notlar yazarak eserlerin Ahmet Emrî Yetkin‟e ait olduğunu belirtmiştir.  

                                                           
1  Hasibe Mazıoğlu, Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri, Ankara, 1987, s. 136-139. 
2  Muammer Ülker, “Ahmet Emrî Yetkin”, DİA, İstanbul, 2013, c. 43, s. 505-506. 
3  Yakup Şafak, “Şair Emrî‟nin Bir Mektubu ve İki Manzumesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, c. 6, Konya, 

1999, s. 321-329. 
4  Ahmet Remzi Yürek, Ahmet Emrî‟nin, 
 Eşyâ-yıcihânma‟rifet-i Hakk‟a delâil 
 Bir mûcid-i zî-hikmetedir cümlesi kâil 
 matla‟lı manzumesine yazdığı taştır. 23 bendden ibarettir. Bkz. Mazıoğlu, Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri, s. 136-139. 
5  Amasya Hatıraları (Bildiklerim, Gördüklerim, İşittiklerim İle Amasya), Amasya Belediyesi Yayınları, Amasya, 2014, s. 84. 
6  Daha çok “Molla Bedreddin” olarak anılan Molla Bedreddin Sancar, 1925 yılında Tillo/Siirt‟te doğmuştur. Tillo ve Siirt‟te 

bulunan medreselerde müderrislerden Arapça âlet ilimlerini ve ulûm-ı İslâmiyyeyi tahsil ettikten sonra icazet aldı. Yıllarca 
Tillo medreselerinde ders okutup Şeyh İsmail Fakirullah Camii‟nde imamlıktan sonra 1971‟den itibaren Siirt Ulu Camii‟nde 
İmam-Hatip olarak resmi göreve başladı. Buradaki imamet görevi yanında talebe yetiştirmeye de devam etti. Tedris 
sırasında Arapça eserler yazdı. Bunlar arasında en önemli eseri olan Arapça Tefsîru Ebdau‟l-Beyân li-Cemî-i Âyi‟l-Kur‟ân adlı 
tefsiri İstanbul‟da 2007‟de basıldı. Halen Siirt‟te İslami ilimler tedrisine devam etmektedir. (Hayatı ve eserleri hakkında bkz. 
M. Nureddin Sancar, Tillo Evliyaları, Şefkat Yayıncılık, 4. bs., İstanbul, 2005, s. 161-162; Nurettin Turgay, “Müfessir 
Muhammed Bedreddin Sancar Hayatı Eserleri ve Tefsirciliği”, Uluslararası Siirt Sempozyumu Tebliğleri, 2007, s. 266-274. 
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Bu tebliğimizde Amasya‟nın meşhur şahsiyetinin kurmuş olduğu bu dostane ilişkiden ve Siirtli 

âlime gönderdiği Türkçe şiirlerden ve bunların Arapça tercümelerinden bahsedeceğiz. Böylece Emrî‟nin 

edebi şahsiyeti ve şiirlerine dair yeni bilgiler arz edilmiş olacaktır. 

Emrî‟nin gönderdiği Birinci mazumesi Kur‟ân başlıklıdır. Emrî Türkçe metnin sonuna, “Amasyalı 

Müftüoğlu Ahmet Emrî Yetkin” diye imza atmıştır. Bedreddin Efendi de Emrî‟nin gönderdiği Türkçe 

manzumenin karşısına, “Tercümetü‟n-Nazmi‟l-Mukâbil” diyerek Arapça tercümesini vermiş, sonunda da 

şu kaydı düşmüştür: “Bedrî, el-Fakîrü‟l-Fakîrî Muhammed Bedreddin et-Tillovî”. 

-I- 

Kur’ân-ı Kerîm 

1. Mürşid-i râh-ı hüdâdır Kur‟ân 

Ondadır fevz ü necât-ı insan 

 

2. Etti inzâl onu şâh-ı rusüle 

Hazret-i Rabb-i Alîm ü Mennân 

 

3. Etti tebliğ o kitab-ı Hakk‟ı 

Ümmete Hazret-i Fahr-i ekvân 

 

4. Pek yüce şân-ı kitab-ı Hâlık 

Lafz u manâsına herkes hayran 

 

5. Fusahâ birbirine olsa muîn 

Misli eyleyemezler ityân 

 

6. Şüphesiz vâiz ü nâtık o kitap 

Halka bir rehber-i âlîburhân 

 

7. Süllem-i izzet ü rif‟atbî-şek 

Şüphesiz kenz-i azîm-i irfân 

 

8. Artıyor şevki dil-i mümin-i pâk 

Okudukça onu dikkatle lisan 

 

9. Kufl-i eşkâli açar bî-şüphe 

Mahv olur nûru ile vehm ü gümân 

 

10. Eyler ahkâm-ı cenâb-ı Hakk‟ı 

Daima halka belâğatla beyân 

 

11. Hâmil ü âmili buldu şerefi 

Oldu eltâf-ı Hudâ‟yaşâyân 

 

12. Kurtulur mühlike denmez lakadan 

Onu elde tutan ehl-i îmân 

 

13. Maraz-ı kalbe devâ-yışâfî 

Rûh-ı mecrûha muhakkak derman 

 

14. O kitaba inanan merd-i basîr 
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Olur elbette selametle revân 

 

15. Olmayan tâbi-i Kur‟ân-ı mübîn 

Bulamaz râh-ı necâtı bir ân 

 

16. İ‟tikât eylemeyen Kur‟ân‟a 

Olur elbette karîn-i hüsrân 

 

17. Edemez nûrunu itfâ kâfir 

Rûz u şeb etse de sarf-ı ezmân 

 

18. Onu imhâ edemez ehl-i nifâk 

Hâfızı çünkü hudâvend-i cihân 

 

19. Nûr-ı Kur‟ân ile Emrî her dem 

Eyle tenvîr-i dile hasr-ı zaman7 

  Amasyalı Müftüoğlu Ahmet Emrî Yetkin 

 صشجّز ثٌٕظُ ثٌّمجدً

 ِج ثّٗ ٌٍخٍك ٘جِد غ١ش لشآْ   ١ٌٚظ إّلا دٗ ٔججر إٔغـــــــــجْ .1

 وضجح أٔضٌٗ ٌغ١ذ ثٌشعـــــــــــــً  سح ػ١ٍُ ِٕٚجْ دئدغــــــــــجْ .2

فمجَ ٠صذع دجألِش ِذٍاغــــــــــٗ  ٌٍٕجط عشث ٚجٙشث فخش أوٛثْ  .3

أػظُ دشأْ وضجح ِٓ دالغضٗ  غذس ِصجلؼُٙ وــــال وذ١شثْ  .4

ٌٚٛ صؼجٚٔش ثٌىــــــــً ٌّثٍٗ أْ  ٠أصٛث دٗ ػجضٚث دمج ػٓ إص١جْ  .5

ّل س٠خ أٔٗا دش٘جْ ٌغذً ٘ذٜ  ٚٚثػع ٔجغك ػجسػٓ ثٌذجْ  .6

ٚثٔٗ ٌٚؼّش هللا عٍُا سفؼــــــــــز  ٚػضا ٚفعً وٕض ػشفـــــــــــــــجْ  .7

٠ضدثد شٛلج ٠ٚذ١ٝ ثٌذجي ِج ص١ٍش  آ٠جس صذلٗ صشص١ال دئِؼــــــــجْ  .8

دٗ صفضخ ألفجي ثٌّشجوً ٠ّذٛ  ٔٛسٖ ظٍُ ثٌش٠خ دأر٘ــــــــــــــجْ  .9

ـــــــٓ دضذ١ـــــــــــجْ  .10 أدىجَ دك ٌّخٍٛق دالغضٗ  ِذٍــــــــغ ِٚذ١ـا

ِاضٟ ُ٘ أصذجح لشآْ .11  ٠ىفٟ ٌذجٍِٗ فعال ٚػجٍِٗ  أششثف أ

 ججص ثٌّٙجٌه ٚثٌّٙجٚٞ ِٓ ِغه  دٛثمٝ أدذجٌٗ ِٓ أً٘ إ٠ّجْ .12

 ٘ٛ ثٌذٚثء ألِشثض ثٌمٍٛح ٚشج  ف وً جشح دأسٚثح ٚأدـــــــــذثْ .13

 ِٓ آِٓ دٗ ِٓ أً٘ ثٌذص١شر فج  ص دجٌغالِز فٟ ج١ّغ ثألد١جْ .14

 ِٚٓ ٠ذذ ػٕٗ ٌُ ٠ضذغ ٘زٖ فال  ٠شٜ عذ١ال إٌٝ ثٌٕججر فٟ أْ .15

 ِٓ ٌُ ٠صذق دٗ ٠ٚؼضمذ دٗ ٌُ  ٠شدخ دذثس٠ٗ دً لش٠ٓ خغشثْ .16

 ِج وجْ ثٌىجفش ثّلػّٝ ١ٌطفب ٔٛ  سٖ ثّل صُ ٌٚٛ دصشف أصِــــــجْ .17

 أٔٝا ألً٘ ٔفجق ِذٖٛ ٚغـــــــــــذث  دف١ظٗ خجي ثٌذ١ٔج ِٚــــــــج وجْ .18

 8 ٚثدصش ثصِٕضٗ  ف١ٗ دٕٛس وضـــــــــــــــجح هللا لشآْأِشٞٔٛاس فؤثدن  .19

 

 ثٌفم١ش ثٌفم١شٜ ِذّذ دذسثٌذ٠ٓ ثٌضٍٜٛ (دذسٜ)

 

Ahmet Emrî merhum bu şiirinde dünya hayatının fâni olduğunu, insanın hayatında bir 

an bile nefse uymamasını, yaptığı amellerinde Hak‟tan gafil olmamasını, işlediği günahlardan 

her dem tevbekâr olmasını, sözleriyle kimseyi incitmemesini, boş konuşmamasını, âhirete 

hazırlıklı olmasını tavsiye etmektedir. Bunun için tûl-ı emeli terk edip, âhiret hesap gününü 

tefekkür etmesini, buna göre âhiret azığını hazırlamasını vasiyet etmektedir.  

 

                                                           
7  Bedreddin Sancar, (Müellif Hattı) Mecmûa-i Eş‟âr, s. 223. 
8  Sancar, Mecmûa-i Eş‟âr, s. 222. 
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-II- 

1. Ömrün sona erdikte söner şem‟-ı hayâtın 

Yoktur ebedî mekse bu menzilde berâtın 

 

2. Bâkî olamazsın bu cihan merhalesinde 

Her dem ecele doğru atarsın hatavâtın 

 

3. Bir gün girecek hâk-i siyâha ten-i nermin 

Elbet olacak lokması bazı haşarâtın 

 

4. Nefsin sözüne aldanarak eyledin isyân 

Sed çekmede şehrâh-ı savâbagafelâtın 

 

5. Her işlediğin zenbe hemen eyle nedâmet 

Ruhsâra akıt her iki gözden aberâtın 

 

6. Merdât-ı Hudâvendî ara her amelinde 

İhlâsa karîn eyle dem-â-dem hasenâtın 

 

7. Sarf etme melâhîye sakın nakd-i zamanı 

Pür-menfaat olsun harekâtın sekenâtın 

 

8. Gafletle niçin geçmededir ömr-i azîzin 

Görmez mi gözün rihletini nice zevâtın 

 

9. Bir kimseyi kavlinle sakın etme elem-nâk 

İnsanlara pür-fâide olsun kelimâtın 

 

10. Pâk eyle gönül hânesiniçirk-i günahtan 

Pâk olsa gönül pâk olur elbette sıfâtın 

 

11. A‟mâlini ıslâha eğer kâdir olursan 

Elbet yücelir dâr-ı bakâda derecâtın 

 

12. Bir kerre bile uyma sakın düşmen-i nefse 

Artık yetişir gitme peşinde şehevâtın 

 

13. Hâlin ne kadar müşkil olur rûz-ı cezâda 

Âhâda geh gâlip olamazsa aserâtın 

 

14. Terk etmelisin tûl-ı emel semtini artık 

Bilmem ne için hâtıra gelmez sekerâtın 

 

15. Can tende iken etmelisin zâdını ihzâr 

Ukbâda sana fâide vermez haserâtın 

 

16. Elbette revânın uçacak ten kafesinden  

Sâkî-i ecel sunduğu dem câm-ı memâtın 
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17. Dergâh-ı Hudâ‟dan o zaman mağfiret iste 

Çoktur kerem ü lutfumü cîbü‟d-daavâtın 

 

18. Hallâk‟ınarabt eyle dil-i pâkini her an 

Olsun bu güzel râbıtada hüsn-i sebâtın 

 

19. Tahsîne çalış hâlini Emrî bu cihanda 

Bir lahza bırakma yolunu ehl-i necâtın9 

 

   Amasyalı Müftüoğlu Ahmet Emrî Yetkin 

İkinci manzumenin tercümesi: 

 

 إرث ِٕه ٚثفٝ ثٌؼّش غج٠ضٗ ثٔضٙٝ  عشثج ثٌذ١جس ِٕه ّل شه ٚثخضفٝ .1

 ِٚجٌه أْ صذمٝ دزٜ ثٌذ١ٔج دثةّج  ّٚل ٌه فٝ ِىث دٙـــــــــــج عٕذ وفٝ .2

 ٌٝ أجً صخطٛ ٌذٜ وً عجػـــــز  ٚصذخً ٠ِٛج ِـــــــــــج دمذش ٚلذ ػفج .3

 دأعٛد صشح ١ٌٓا ثٌجغُ ٔــــــــجشتج  ِٓ أجضثةٗ ثٌذششثس ٠ج ٠ًٚ ِٓ ٔفٝ .4

 ػص١ش ٚلذ غشصه ٔفغه ّل صشذ  أِجَ غش٠ك ثٌذك عذث ِــــــــٓ ثٌجفج .5

 ػ١ٍه ػٍٝ وً ثٌزٔٛح ٔذثِــــــــز  ٚث٘شثق ػذشثس ثخذ دـــــــــــــــٙج ثٌصفج .6

 ِٚشظجر ِّٛلن أدغ فٝ وً فؼٍه  ٚأخٍص ٌٗ ثألػّجي إْ وٕش ِٕصفج .7

 ّٚل صصشفٓ فٝ ثٌٍٙٛ ٔمذ صِجٔه  دٕفغ صذشن ٚثعىٕٓ ٚأٌضَ ثٌٛفــــــــــج .8

ُا ٠ّشا غفٍز ػّـــــــــــشن ثٌؼض٠ض  ثٌُ صش وُ ِجض ٚوُ ِٓ دٗ ثلضفٝ .9  فّ

ٓ دجٌمٛي لٍخ ثِشا ٚوٓ  دىٍّجصه ثٌغشث ِم١ذث ِٚغؼفـــــــــــــــج .10  ّٚل صىٍّا

 ٚغٙشػٓ ألزثسثٌّؼجصٝ ثٌفؤثد ّل  ِذجٌز صغذٚ رث وّجي ٚرث صفـــــــــج .11

 دذثسثٌذمج صؼٍٛ ٌه ثٌذسجــــــــجس إْ  دذثسثٌفٕجء أصٍذش ثألػّجي ّل خفج .12

 ّٚل صضذؼٓ أػذٜ ثٌؼذث ثٌٕفظ ٚثٔذشف ػٓ ثثشِ ٌشٙٛثس ف١ج دؤط ِٓ لفج  .13

 ّلدجدن إْ غٍذش ػثشثصـــــــــــــــه  د١َٛ ثٌجضثء ٠ج لذخ دـــــجٌه ِغشفج .14

ُا ثٌمٍخ ػٓ عىشر ػفج .15  صشثن ثرث عّضج ثٌٝ غٛي ِأِــــــــً  ّٚل أدسٜ ِ

 ثرث ٌُ صؼذ صثدث ٚف١ه ثٌذ١جر ٌـــــــُ  صفذ دغشر فٝ ثٌؼمذٝ إّل صأعفــــــج .16

 ثرث عجلٝ وأط ثٌّٛس ججن فال ِذج ٌز ثٌشٚح غجس صجسوج لفصج لفــــــــج .17

 فغً د١ٕزث ثٌغفشثْ ِٓ دجح سده  ثٌٍط١ف ثٌّج١ذ ٚ٘ٛ أوشَ ِٓ دفج .18

له ثسدػ دثةّج لٍذـــــــــــه ثٌٕمٝ  ٚأدغٓ ػٍٝ ٘زث ثذجصه صصطــــفٝ .19  دخالا

 10ٌضذغ١ٓ دجي أِشٜ جج٘ذ ٚػٓ عذ١ً أً٘ ثٌٕججر ّل صذذ صىغخ ثٌشفـــج .20

صشجّٗ ثٌفم١ش دذسثٌذ٠ٓ 

   

Şeyh Bedreddin Sancar, Ahmet Emrî‟nin göndermiş olduğu bir başka şiirinin Arapça 

tercümesini de yapmakla beraber, manzumenin Türkçe aslını kaydetmemiştir. Sadece tercümenin 

başında, “ ٜٛ٘زٖ صشجّز دؼط ثد١جس صشو١ز ٌٍّشدَٛ أدّذ أِشٜ ث٢ِغ١ .” ifadelerini kullanarak 

(yani: Bu metin, Amasyalı Merhum Ahmet Emrî‟nin bazı Türkçe beyitlerinin tercümesi) şiir ve şairi 

hakkında kısa da olsa bilgi vermiştir. Arapça tercüme şöyledir: 

 

 صىجعفش ظٍُ ثإلششثن ٚثظطشِش  فٝ ثٌذ١ٔج ِٓ دجغً ثألد٠جْ ١ٔشثْ .1

 ٚأصذخ ثٌٕجط فِٛض أل٘ٛثس ٌٙـــُ  إٌٝ عذ١ً ٘ذٜ ٚثٌىً د١ـــــــــــشثْ .2

 دً ػٓ غش٠ك ثٌٙذٜ دجدٚث ٚلذ عٍىٛث عذً ثٌعالٌز ٌألصٕجَ ػذــــــــذثْ .3

ُا جًٙ ِغ ثٌٛدشجس عجٌىضـــــٗ  فٝ وً شؼخ ٌٙج ثٌٕغٛثْ لشدجْ .4  ٚػ

 ٌزث دّىاز شّظ أششلش فّـــــــذش صٍه ثٌذ٠ججٝ دٕٛس ٚ٘ـــــــٛ لشآْ .5

 وجٔش صجٍٝا دك ثر أصجٔج دـــــــــــــــٗ ِذّذ خ١ش ِٓ أدٖٛ ػذٔـــــــــــجْ .6

                                                           
9  Sancar, Mecmûa-i Eş‟âr, s. 225. 
10  Sancar, Mecmûa-i Eş‟âr, s. 224. 
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 وجٔش دئدذٜ ٚعذؼ١ٓ ٚخّغّجةز  ّٚلدر ٌٗ ٔؼُ ثٌشٙش ١ٔغـــــــــــجْ .7

 فششاف ثٌذ١ٔج ٘زث ثٌّصطفٝ ثٌّؼٍُ ٘زث ثٌزٜ ٌج١ّغ ثٌىْٛ عٍطجْ .8

 ِٚٓ ػٍٝ أدغٓ ثألخالق وجْ ٚوج  ْ ِٕٗ ٌٍخٍك ثٔٛثس ٚدش٘ـــــــــجْ .9

 ٌّج أصٝ ٔشش ثإلعالَ ٚثسصفؼش  أػالِٗ خشصأصٕجَ ٚصٍذـــــجْ .10

 ٚججةش ثٌٕجط أفٛثجج إ١ٌٗ ٚلذ  دجد ػٓ ثٌششن أش١جر ٚشذـجْ .11

 ٚأصذخ ثألِش ِٓ دؼذ ثٌعالي ٘ذٜ ٚججء دـــجٌؼذي فٝ ث٢فجق لشآْ .12

   

Ahmed Emrî, bir başka mektubunda Molla Bedreddin‟den, medrese arkadaşı ve birbirleriyle 

daima şiirle mektuplaştıkları Molla Müşerref Özcan‟ın (1926-2008) hayatı hakkında bilgi talep etmiştir. 

Bunun üzerine Molla Bedreddin‟in Mecmua-i Eş‟ârı‟n arkadaşı Molla Müşerref kendi el yazısıyla Arapça 

manzum bir özgeçmiş yazmıştır. Bu manzumenin başına da Şeyh Bedreddin şu bilgiyi kaydetmiştir:   

 ُرٍ تسجوت حال أخٔ الكب٘س الوال هشسف الخٌْكٔ حفطَ هللا تعالٔ كوا بخطَ اذ كاى طلبِا األستاذ 

 أحود أهسٓ اٙهاسْ٘ٓ

Yani, (Bu manzume, Hanûkîli (Pervari‟nin Güleçler köyü) kardeşim Molla Müşerref Özcan‟ın 

kendi el yazısıyla tercüme-i hâlidir. Bunu Amasyalı Üstad Ahmet Emrî‟nin talebi üzerine yazmıştır.) 

denilmektedir. 

Molla Müşerref de şiirinin şu beytinde Emrî‟nin talebinden söz etmektedir: 

ّبعد فوي أحْالٖ أكتب جولت    

 11(أهسٓ(    ألهس بَ هي س٘دٕ ذٓ الِدٓ 

Molla Müşerref manzumenin sonunda kendi resmini de koyduğunu resmin altına Arapça olarak 

yazdığı şu ifadelerden anlaşılmaktadır:  

س٘دٕ ًّصستٖ  (أهسٓ)أحب   

  أى تٌظس العٌ٘اى هٌَ صْزتٖ 

 (إى هللا الٌٗظس الٔ صْزكن : ُّْ قْلَ علَ٘ الصالة ّالسالم )  ّهللا ل٘س ًاظسا لصْزة 

  ّجاء فٔ خبس بشِسة 

ّٔ  (آ أهسٓ)  فلن تسٓ ٌٗظس هْالٓ  ال

 12  ها هللا لن ْٗصف لَ بٌظسة

Bedreddin Sancar sadece Emrî‟nin şiirlerine değil başka Arapça manzumeleri de Türkçeye 

tercüme etmiştir. Ceddi İsmail Fakirullah‟ın sekiz kasidesinden birini on beş bend olarak Türkçeye 

tercüme etmiştir ki birinci bendi şöyledir:  

Düştüm yeşil kapına 

Duvarı yeşil taşlar 

Dibi on kısa karış 

Buldum oysa arşınlar13 

Her ne kadar Divan‟ının ekseriyeti Arapça şiirlerden meydana gelmekte ise de zaman zaman 

Türkçe şiirlerine de rastlanmaktadır. Dayısının oğlu Ebuzer b. Şeyh İzzettin‟in vefatı üzerine yazdığı 16 

beyitlik mersiyedir. Matlaı şöyledir: 

 Eyvah güneşim battı günüm kapkara oldu 

Gözüm ışığı söndü gönül hep yara oldu 

 Ceddi İsmail Fakirullah için yazdığı Türkçe medhiyesine de şöyle başlamaktadır:  

Fakîr ü hem hakîr geldim sana ceddim Fakîrullah 

Esîr u per-kesîr geldim sana ceddim Fakîrullah14 

 Diğer taraftan 14 Ramazan 1389/1969‟da dedesi Sultan Mahmûdu‟l-Memdûh‟a 22 beyitlik bir 

medhiye kaleme almıştır ki manzumenin baş tarafı şöyledir:  

 Perişan bir kulum abık gedâyım 

                                                           
11  Sancar, Mecmûa-i Eş‟âr, s. 261. 
12  Sancar, Mecmûa-i Eş‟âr, s. 262. 
13  Sancar, Mecmûa-i Eş‟âr, s. 231. 
14  Sancar, Mecmûa-i Eş‟âr, s. 235. 
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Sana ey seyyidim Memduh sığındım 

 Peşiman gerçi pür ez Hak cüdâyım 

Sana ey ceddim ey Memduh sığındım15   

 

Sonuç 

İslam, Anadolu insanımızın tarih boyunca muhabbet, kardeşlik, samimiyet, birlik ve beraberlik 

içinde yaşamasında en önemli unsurdur. Bölge, dil, hayat biçimi ve kültür farklılıkları onların 

dostluklarına mani olmamış, bilakis bu çeşitlilik bir başka güzellik ve sevgi meydana getirmiştir. 

Mesafelerin uzaklığı, ulaşım ve iletişimin zorluklarına rağmen müminler kardeştir prensibinden 

hareketle birbirlerine yazdıkları mektuplarla, gönüllerinde besledikleri karşılıksız sevgilerle birlik ve 

huzurlu barışık bir hayat ve millet olduklarını göstermişlerdir.  

Bu muhabbet ve kardeşliğin misallerini ülkemizin her yöresinde görmekteyiz. Biri Amasya‟da, 

diğeri Siirt‟te yaşayan ve birbirleriyle görüşmeyen iki değerli âlim ve şairimiz örnek bir edebi dayanışma 

sergilemişlerdir. Duygularını şiirle ifade etmişler, bizlere güzel eserler bırakmışlardır. 

Böyle bir samimiyete her zaman ihtiyacımız var. Amasya ile Siirt ve Tillo‟nun kardeş 

olabileceğinin yıllar öncesinden bir misali günümüze de ışık tutacak mahiyettedir.  

 

 

Molla Bedreddin Sancar 

 

 

 

                                                           
15  Sancar, Mecmûa-i Eş‟âr, s. 240. 
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MİHRÎ HÂTUN DİVANI’NDA SANATLI MANZUMELER 

 

Mehmet ARSLAN 

 

Özet 

Divan şairleri eserlerini verdikleri yedi yüzyıl boyunca yazdıkları divanların içerisine muhtelif nazım 

şekilleri ve türleriyle manzumeler yerleştirmişlerdir. Şairler bu manzumelerde duygu ve düşüncelerini 

ortaya koymaları yanında özel olarak sanat göstermek, kendini diğer şairlere karşı ispat etmek yani bir 

nevi yazdıklarıyla iddia sahibi olmak; örnek aldıkları ve üstat bildikleri önceki şairleri aşmak; tefâhur 

etmek yani övünmek ya da yazdıkları sanatlı manzumeleri sundukları kişilerden caizeler almak gibi 

nedenlerle muhtelif sanatlar göstermişlerdir. İşte 15. yüzyılın ve divan edebiyatının en önemli kadın 

şairlerinden olan Mihrî Hâtun da divanında sanatlı manzumelere yer veren şairlerdendir. Mihrî Hâtun 

da divanında elifnâme, muvaşşah, noktasız harflerle yazılan manzumeler, içerisinde Elif harfi olmayan 

manzumeler ve cinaslı manzumeler kullanarak bu konudaki sanat gücünü göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mihri Hatun, Sanatlı Manzume, Elifname, Divan Şairi, Sanat Göstermek. 

 

Poets with Literary Arts Divan of Mihrî Hatun 

 

Abstract 

The poets of classical Turkish literature have put their poems with different versification and ypes in 

the divan which they have written for seven centuries. Poets have presented differentliterary arts in 

these poems for different reasons like to demonstrate especially their poetriesbesides explanation of 

feelings and thoughts, to prove yourself to another poets, so to be pretentious through what they 

have written in some sense, to overcome previous poets which they knows as an idol or a master, to 

brag or to get gifts from ones which they present their own poems with literary arts. Here Mihrî Hatun 

which was one of the most important female poets of classical Turkish literature and 15th century, 

was a poet which have put poems with literary arts in her divan. Mihrî Hatun has also demonstrated 

her poetry writing poems with pun, poems in which there would not have elif letters, poems which 

have been written with pointless letters, elifname and muvaşşah. 

Keywords: Mihrî Hatun, Poet with Literary Arts, Elifname, Poet of Classical Turkish Literature, to 

Demonstrate Poetry. 

 

Mihrî Hâtun Divanı’nda Sanatlı Manzumeler 

Son araştırmalar divan edebiyatında dokuz bin kadar şair olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bunlardan divanı olanların ve bu divanların bir kısmı da elimizde bulunanların sayısı da üç bin 

kadardır.1 Tezkire ve benzeri eserlerde divanı olduğundan bahsedilen birçok şairin divanı da ne yazık ki 

bugün elimizde yoktur. Bunun nedeni yangın, sel gibi doğal afetlerin yanında bazı şairlerin kendi 

divanlarını imha etmeleri, o şairlerin hasımları tarafından bir şekilde yok edilmeleri, özellikle on 

dokuzuncu yüzyıldan sonra bu eserlerin muhtelif yollarla yurt dışına çıkarılmaları, bazı özel veya şahıs 

kitaplıklarda bulunmaları, yurt içindeki kütüphane kayıtlarının tam olarak tutulmaması, yurt dışındaki 

bazı kütüphane kayıtlarının bize ulaşmaması gibi muhtelif hadiselerdir. 

Divan şairleri eserlerini verdikleri yedi yüzyıl boyunca yazdıkları divanların içerisine muhtelif 

nazım şekilleri ve türleriyle manzumeler yerleştirmişlerdir. Şairler bu manzumelerde duygu ve 

düşüncelerini ortaya koymaları yanında özel olarak sanat göstermek, kendini diğer şairlere karşı ispat 

etmek yani bir nevi yazdıklarıyla iddia sahibi olmak; örnek aldıkları ve üstat bildikleri önceki şairleri 

aşmak; tefâhur etmek yani övünmek ya da yazdıkları sanatlı manzumeleri sundukları kişilerden caizeler 

almak gibi nedenlerle muhtelif sanatlar göstermişlerdir. Şiir zaten bir sanattır. Divan edebiyatındaki 

                                                           

  Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, marslan@cumhuruyit.edu.tr. 

1  Bkz. www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com. 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu/
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manzumeler zaten birer sanat eseridir. Ayrıca bu şairlerin özel olarak gerçekten bir zeka ürünü olarak 

yazdıkları manzumeler vardır ki bunları okuyunca insan hayretler içerisinde kalmaktadır. Osmanlıcanın 

geniş ve sihirli alfabe imkânlarıyla yazılan bu tür manzumeler belirttiğimiz gibi hepsi birer zeka ürünü 

olmalarının yanında aynı zamanda bir sanat eseridir. Bu tür manzumeler aynı zamanda vezin, kafiye ve 

anlam açısından mükemmel eserlerdir. Bununla beraber bazı zayıf şairlerin sırf bu sanatlardan 

bazılarını yapabilmek adına daha özensiz numuneler ortaya koydukları da görülmektedir. Zaten şairin 

değerini de manzumelerinin her anlamda mükemmel olması belirlemektedir. Bu sanatlı manzumelerin 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

1- Sadece noktalı harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

2- Sadece noktasız harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

3- İçerisinde elif harfi bulunmayan kelimelerle yazılan manzumeler. 

4- Sadece birleşen harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

5- Sadece birleşmeyen harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

6- Bir harfi noktalı bir harfi noktasız harflerle oluşturulmuş kelimelerle yazılan manzumeler. 

7- Bir gazeldeki bütün kelimelerin harflerinin aynı sayıda olması şeklinde yazılan manzumeler 

ki bu kelimeler üç, dört, beş harften oluşabilmektedir. 

8- Elifnâmeler ki bunların birkaç farklı sistemde yazıldıklarını görüyoruz. 

9- Muvaşşahlar ki bugün bu sanata Akrostiş diyoruz, bu da birkaç farklı sistemle 

yazılabilmektedir. 

10- Satrançlar. 

11- Uzun bir manzumenin ki bunlar genellikle kasidelerdir, her mısra veya beytinde aynı iki 

kelimeyi kullanarak yazılan manzumeler. 

12- Terimlerle yazılan manzumeler yani bir manzumede sadece bir bilim dalının veya herhangi 

bir konunun terimlerinin kullanılmasıyla yazılan manzumeler. Mesela musiki terimleri, kitap isimleri, 

giysi isimleri, meyve isimleri, çiçek isimleri, gemicilik terimleri, atasözleri, edebi sanat terimleri, hac 

terimleri, muhtelif bilim terimleri (sarf, nahiv, mantık, kelam, hadis vb.). 

13- Dedim-Dedi yani mürâca‟a şeklinde yazılan manzumeler. 

14- Müşterek manzumeler ki bunlar da birkaç farklı sistemle yazılmaktadır. 

15- Kekeme diliyle yazılan manzumeler. 

16- Sıbyan yani çocuk diliyle yazılan manzumeler. 

17- Kuş dili ile yazılan manzumeler. 

18- Sayılarla yazılan manzumeler. 

19- Bahr-i Taviller. 

20- Muammâlar. 

21- Lugazlar. 

22- Sanatlı tarih manzumeleri. 

23- Cinâs sanatıyla yazılan manzumeler. 

24- Maklûb sanatıyla yazılan manzumeler. 

25- Reddü‟l-Acz Ale‟s-Sadr sanatıyla yazılan manzumeler. 

26- Şiir içinden şiir çıkarma şeklinde yazılan manzumeler. 

27- Şifreli alfabelerle yazılan manzumeler. 

28- Mülemmalar yani her kelimesi, mısrası veya beyti farklı dillerle yazılan manzumeler. 

29- Şiirdeki her kelimenin aynı harfle başladığı manzumeler. 

30- Leb-değmez şeklinde yazılan manzumeler. 

31- Her mısranın veya beytin aynı harfle başlayıp aynı harfle bittiği manzumeler. 

32- Harflerle yapılan oyunlarla yazılan manzumeler. 

33- Bütün kelimelerin üstünle telaffuz edildiği manzumeler. 

34- Üç kafiyeli, dört kafiyeli manzumeler. 

35- Tekrir sanatıyla yazılan manzumeler. 
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36- Kalb-i ba‟z ve kalb-i küll sanatıyla yazılan manzumeler. 

37- Alfabenin bütün harflerinin kullanıldığı mısra veya beyitler. 

38- Mühmel veya zencir sanatıyla yazılan manzumeler. 

39- Görsel şekillerle (mesela şecerî) yazılan manzumeler. 

40- Her beytinde Leff ü Neşir sanatının kullanıldığı manzumeler. 

41- Çâr-ender-çâr kasideleri. 

42- Zü‟l-kâfiyeteyn gazeller. 

43- Beyitlerinin son kelimeleri ikileme niteliğinde olan gazeller. 

44- Bütün mısralarının elif harfiyle başlayıp elif harfiyle bittiği gazeller. 

Yukarıda saydığımız sanatlı manzumeler divan ve mecmuaları incelerken tespit ettiğimiz ve 

bizzat gördüğümüz sanatlı şekillerden sadece bir kısmıdır. Bizce bunların sayısı çok daha fazladır ve 

ortaya çıkacak yeni divanlarla daha da artacaktır. Ustalık isteyen bu tür manzumeler divanların dışında 

birçok mecmuada da karşımıza çıkmaktadır ki mecmualar incelendikçe de yine bunların sayılarının ve 

çeşitlerinin artacağı kanaatindeyim. İnşallah bu konuda “Divan Edebiyatında Sanatlı Manzumeler” 

başlığıyla hazırladığımız ve uzun soluklu olan bir çalışma olan kitapta bunların ayrıntıları ve örnekleri 

görülecektir. 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak araştırmalarımıza göre 1456-1460 yıllarında 

doğduğunu tahmin ettiğimiz Mihrî Hâtun‟un ölüm tarihi de kesin değildir. Yine araştırmalarımız 

sonucunda birçok kaynakta genellikle ölümü için verilen 1506 tarihinin yanlış olduğunu tespit ettik. Bir 

in‟âmât defterinde II. Bayezid tarafından Mihrî Hâtun‟a bir kasidesi karşılığında 1512 tarihinde 1000 

akçe gönderildiği kesin olarak bildirilmektedir. 2  Bu durumda Mihrî Hâtun 1512 yılından sonraki 

bilmediğimiz bir tarihte (Gibb‟e göre 1514‟te) ve 50-60 yaşları arasında Amasya‟da vefat etmiştir 

denilebilir. Mihrî Hâtun, Amasya‟mızın yetiştirdiği en önemli değerlerden birisidir. Yaşadığı dönemden 

günümüze kadar gelen birçok kaynakta kendisinden az çok bahsedilmekte bazen de sitayişle hakkı 

teslim edilmektedir. 

Günümüzde ise bütün dünyanın tanıdığı 15. Yüzyılda yaşamış bir Osmanlı kadın şairi olarak 

tarih ve edebiyattaki hak ettiği mevkiyi almıştır denilebilir. Çünkü günümüzde Rusya‟da, Amerika‟da, 

Avusturya‟da, İngiltere‟de hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Bazı önyargılı ve taraflı yaklaşımlar 

olmasına rağmen bu çalışmalar geç de olsa Mihrî Hâtun‟un gerçek değerini tespit açısından önemlidir. 

Bizde ise hem Mihrî Hâtun ile ilgili çalışmaların hem de bu çalışmalara gösterilen ilginin yetersiz olduğu 

kanaatindeyiz.3 

İşte Mihrî Hâtun yukarıda saydığımız 44 kadar sanatlı manzume türlerinden beşine örnekler 

vererek bu anlamda sanat gücünü göstermiş ve edebiyat tarihindeki müstesna yerini almıştır. 

1- Muvaşşah Sanatıyla Yazdığı Manzumeler: 

Muvaşşah: Arapça “vişah” kökünden gelen muvaşşah kelimesi “süslenmiş, süslü, müzeyyen, 

giyip kuşanmış; tevşih ve tezyin edilmiş; orijinal renginden farklı bir renkle ya da çizgili desenle 

nakşedilmiş atkı veyahut süslü giyim eşyası; bir şeyi takıp takıştırmak suretiyle zinetlendirmek vb.” 

anlamlara gelmektedir. Edebiyat terimi olarak ise “bir manzumeyi oluşturan mısraların veya beyitlerin 

baş tarafına, ortasına veya sonuna yerleştirilen harf, hece veya kelimeler marifetiyle gizli bir isim veya 

ifade oluşturmak” demektir. “İstihrâc” adı da verilen bu sanata günümüzde “Akrostiş” denmektedir. 

Batı tesirindeki Türk edebiyatıyla birlikte “akrostiş” dilimize girmiştir.4 Batı edebiyatlarında daha dar bir 

anlam içeren akrostiş, sadece manzumelerin mısralarının baş taraflarında gizlenen ifadeleri 

karşılayacak şekilde kullanılmaktadır. Buna karşılık divan şiirindeki muvaşşah örneklerinde sadece 

mısraların ilk harflerinden değil mısranın ortasında veya sonunda yer alan harflerden de yola çıkılarak 

bir ifade veya isim gizleme yoluna gidilmiştir. Batı edebiyatlarında eğer gizlenen harf başta olursa 

                                                           
2  İsmail E. Erünsal, “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları I: II. Bayezid Devrine Ait Bir İn„âmât Defteri”, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı: 10-11, İstanbul, 1981, s. 23, 75, 118, 141, 169. 
3  Mihrî Hâtun‟un hayatı, sanatı ve divanının metni için bkz. Mehmet Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, Amasya Valiliği Yayınları, 

Ankara, 2007. 
4  Bu konuda bkz. Dursun Ali Tokel, Divan Şiirinde Harf Simgeciliği, Hece Yayınları, Ankara, 2003. 
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akrostiş, ortada olursa mezostiş, sonda olursa telestiş adını almaktadır. Divan edebiyatında ise bunların 

üçünün de karşılığı olarak muvaşşah terimi kullanılmaktadır.5 

Divan edebiyatında bizzat gördüğümüz elliye yakın muvaşşah örnekleri gazel, kaside, mesnevi, 

müseddes, kıt‟a, nazm ve müstezâd nazım şekilleriyle yazılmışlardır. Gördüğümüz örneklerde beyit 

sayıları 2 ile 33 arasında değişmektedir. Bunların çoğunda gizlenen isim mısraların veya beyitlerin ilk 

kelimelerinin harfleri esas alınarak bulunuyor. Sadece birkaçında ise mısra ortalarındaki veya 

sonlarındaki kelimelerin ilk harfleri alınarak bulunuyor. 

Muvaşşahın günümüzde akrostiş şeklinde ifade edilmesinden dolayı sadece mısra başlarından 

isim çıkarma sanatı olarak algılandığını belirtmiştik. Ancak divan şiirindeki uygulamalarda sadece şahıs 

ismi çıkmamaktadır. Şairler manzumelerinde muvaşşahlar yoluyla unvan, duâ ifadesi hatta bazen bir 

mısra veya beyit de gizlemişlerdir. Bunun için gördüğümüz örneklerden yola çıkarak muvaşşahları şekil 

ve muhteva açısından “İsim çıkanlar, ismin yanında duâ ifadesi çıkanlar, beyit ya da mısra çıkanlar ve 

muvaşşah tarihler” olmak üzere gruplara ayırabiliriz. 

Mihrî Hâtun divanında üç adet muvaşşah örneğine rastlıyoruz: 

Bunlardan birincisi “Kasîde-i Sultân Bâyezîd Edâmallâhu Ömrehû” başlığını taşımaktadır 

(Divan‟da 2. Kaside). Sultan II. Bâyezid‟e bu kasidenin tahta çıktığında sunulduğunu tahmin ediyoruz. 

Aruzun “Fâ‟ilâtün Fâ‟ilâtün Fâ‟ilâtün Fâ‟ilün” kalıbıyla yazılan ve “saltanat” kelimesinin redif olarak 

kullanıldığı bu kaside 23 beyitten oluşmaktadır. “Sultân Bâyezîd Edâmallâhu Ömrehû” ibaresinde 23 

harf bulunmaktadır. Bu şekilde 23 beyitlik kasidenin her beytinin ilk kelimesi sırasıyla bu ibaredeki 

harfleri vermektedir. Adı geçen ibare Sultan II. Bâyezid‟in ömrünün uzun olması şeklinde bir duadır. 

Kaside şudur: 

Kasîde-i Sultân Bâyezîd Edâmallâhu ‘Ömrehû6 

(Fâ„ilâtün Fâ„ilâtün Fâ„ilâtün Fâ„ilün) 

1 (Sin) Ser-be-ser tutdı cihân rûyını ey hân saltanat 

  Devletüñ devrinde hoş buldı bu devrân saltanat 

 

2 (Lâm) Lem-yezel rûz-ı ezelde saña kısmet eylemiş 

  Kim ola her vechile emrüñe fermân saltanat 

 

3 (Tı) Tañ mı toldursa cihân rûyını nâm u şöhretüñ 

  Dergeh-i „âlüñde bulmuşdur her insân saltanat 

 

4 (Elif) Ey şeh-i „âlî senüñ fevküñde şevket görmedi 

  Nice devrân gerçi kim sürdi Süleymân saltanat 

 

5 (Nûn) Nice Hızr ile Sikender süre yüzin kapuña 

  K'işigüñde bulınur çeşme-i hayvân saltanat 

 

6 (Be) Bulmaz idi zerrece rif„at cihân husrevleri 

  Bunlara ger itmeseñ ey şâh ihsân saltanat 

 

7 (Elif) Eyler ise n'ola cân nakdini yoluña îsâr 

  Buldı çün vasluñ gibi sermâye ey hân saltanat 

 

8 (Ye) Yanalı hüsnüñ çerâgı nûra gark oldı cihân 

  Zulmeti kat„ eyledi vü oldı nûrân saltanat 

                                                           
5  Bu konuda bkz. Hakan Yekbaş, “Divan Şairinin Sessiz ve Gizli Anlatımı: Muvaşşah”, Turkish Studies International Periodical 

For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3, s. 2649-2700. 
6  Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, s. 184-186. 
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9 (Ze) Zâyil itmesün senüñ Hak sâyeñi tâ haşre dek 

  Üstümüzden ey hümâ-fer Âl-i „Osmân saltanat 

 

10 (Ye) Yâ İlâhî müstedâm eyle vücûdın tâ ebed 

  Sad-hezârân „ömr ile vir aña Sübhân saltanat 

 

11 (Dâl) Dur cihân tahtında durdukça zemîn ü âsumân 

  Sür safâ vü zevk ile „âlemde her ân saltanat 

 

12 (Elif) Ey sa„âdet âfitâbı hüsnüñ izhâr olmadın 

  Mâ-tekaddemden saña olmışdı hayrân saltanat 

 

13 (Dâl) Dâyim olsun devletüñ devrânı tâ yevmü'l-kıyâm 

  Top ola saña sa„âdet dahi çevgân saltanat 

 

14 (Elif) İreli hulkuñ nesîmi „âlem içre ser-te-ser 

  Eyledi halk-ı cihânı cümle şâdân saltanat 

 

15 (Mîm) Müstedâm ol sâye-i rif„atde şâhâ haşre dek 

  Nitekim dillerde şerh olına destân saltanat 

 

16 (Elif) Oldı „adlüñ destine çün hâtem-i devlet nigîn 

  Hoş-dem oldı halk-ı „âlem buldı çendân saltanat 

 

17 (Lâm) Lutfuñuñ deryâsı katında nedür bahr-i muhît 

  Kim anuñ bir katresinden buldı „ummân saltanat 

 

18 (Lâm) Lem„a-i cûduñ ziyâsı virdi enver „âleme 

  Mîve-i lutfuñla buldı bâg u bostân saltanat 

 

19 (He) Her ki oldı âsitânuñ bendesi biñ cân ile 

  Şübhesüz buldı cihân dârında âsân saltanat 

 

20 (‘Ayn) „Aynı ne gördi cihânuñ ne hod oldı istimâ„ 

  Kimde vardur sendeki tavr ile erkân saltanat 

 

21 (Mîm) Mihrî-i üftâdeñe şâhâ n'ola rahm eyleseñ 

  Şâyed olaydı aña bir kerre mihmân saltanat 

 

22 (Re) Rehberüñ olsun Hudâ ey menba„-ı kân-ı kerem 

  „Âlem içre görme gam gör sad-hezârân saltanat 

 

23 (He) Her günüñ sad-sâl olsun her demüñ „îd-i sa„îd 

 Dâyim olsun husrevâ kapuñda dîvân saltanat 

İkinci muvaşşah örneği “Kasîde-i Sultân Ahmed” başlığını taşıyan, aruzun “Mef„ûlü Fâ„ilâtü 

Mefâ„îlü Fâ„ilün” kalıbıyla yazılmış ve yine “saltanat” redifli bir kasidedir (Divan‟da 7. Kaside). Bu kaside 

II. Bâyezid‟in şehzâdesi ve tahtın en yakın varisi olan Şehzâde Ahmed‟e sunulmuştur. Mihrî Hâtun uzun 

süre Amasya‟da şehzadelik yapan Şehzâde Ahmed‟in meclislerinde bulunmuş bir nevi onun musâhibi 
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olmuştur. Mihrî Hâtun, Şehzâde Ahmed tahtın en yakın varisi olduğu için onun tahta çıkacağına 

inanmış ve ona da “saltanat” redifli bir kaside sunmuştur. Ancak gelişen hadiseler neticesinde tahta 

Şehzâde Ahmed değil diğer şehzâde Yavuz Sultan Selim çıkmıştır. 20 beyitlik bu kasidede her beytin ilk 

kelimesinin ilk harfi alınınca yine bir duâ cümlesi olan “Sultân Ahmed Edâmallâhu Ömrehû” ibaresi 

çıkmaktadır. Yalnız bir önceki örnekte ibarede geçen “Allah” lafzındaki “lam” harfi çift yani şeddeli 

olarak değerlendirilip “lam” harfiyle başlayan iki beyit yazıldığı halde bu kasidede “lam” harfi için bir 

beyit yazılmıştır. Kasîde şudur: 

Kasîde-i Sultân Ahmed7 

  (Mef„ûlü Fâ„ilâtü Mefâ„îlü Fâ„ilün) 

 

1 (Sin) Sen şâh olalı „âleme ey hân-ı saltanat 

  Oldı cihânda gün gibi a„yân saltanat 

 

 2 (Lâm) Leyl ü nehâr „aşk ile sâbit-kadem turup 

  İtdi kapuñda kendüyi der-bân saltanat 

 

 3 (Tı) Tolsa cihâna şöhretüñ âvâzı tañ mıdur 

  Ey şâh-ı „âlî sendedür erkân-ı saltanat 

 

 4 (Elif) Ey husrev-i zamâne cihân begleri kamu 

  Kanda bulurdı itmeseñ ihsân saltanat 

 

 5 (Nûn) Nice zebûnuñ olmaya bu gerdiş-i felek 

  Bildi ki oldı emrüñe fermân saltanat 

 

 6 (Elif) Andan berü ki gördi yüzüñ âfitâbını 

  Cân ile oldı hüsnüñe hayrân saltanat 

 

 7 (Hâ) Hayy-ı ebed ezelde saña kısmet eylemiş 

  İzüñ tozına yüz süre her ân saltanat 

 

 8 (Mîm) Ma„lûm olalı „âleme nâmuñ ehâdisi 

  Halk-ı cihânı eyledi handân saltanat 

 

 9 (Dâl) Dâr-ı cihânda şevketüñi zerre görmedi 

  „Âlemde gerçi sürdi Süleymân saltanat 

 

 10 (Elif) Ayruk kimesne beñzeyemez kadr-i câhuña 

  Hatm oldı sende „âdet-i erkân-ı saltanat 

 

 11 (Dâl) Dâyim devâm-ı rif„at ile devlet atına 

  Şâhâ süvâr ol tola meydân-ı saltanat 

 

 12 (Elif) Ol sen hemîşe sâye-i rif„atde müstedâm 

  Dillerde tâ ki şerh ola destân-ı saltanat 

 

 13 (Mîm) Meydân içinde çalmaga topın sa„âdetüñ 

                                                           
7  Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, s. 194-196. 
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  Sundı elüñe „aşk ile çevgân-ı saltanat 

 

 14 (Elif) Oldukça „îd ü savm u salât u berât u kadr 

  Olsun kapuñda ey şeh-i devrân saltanat 

 

 15 (Lâm) Lutfuñ sehâbı katrelerinden bulup durur 

  Şâhâ cihânda lücce-i „ummân saltanat 

 

 16 (He) Her kim dil ile bendesi oldı işigüñüñ 

  Bulsa gerek cihânda ol âsân saltanat 

 

 17 (‘Ayn) „Aynına gösterür mi göre bir dahi felek 

  Ger senden özgede göre çendân saltanat 

 

 18 (Mîm)Mihrî'ye işigüñde yeter hâk oldugı 

  Ger bulmag ise besdür i sultân saltanat 

 

 19 (Re) Rehber Hızır olup saña virsün İlâhî Hak 

  Biñ „ömr ile cihânda hezârân saltanat 

 

 20 (He) Her günlerüñi „îd ide Hak her giceñ berât 

 Kapuñda dâyim eyleye dîvân saltanat 

Üçüncü muvaşşah örneği “Muvaşşah Be-İsm-i Süleymân” başlığıyla 6 beyitlik bir gazeldir 

(Divan‟da 79. Gazel). Aruzun “Mef„ûlü Mefâ„îlün Mef„ûlü Mefâ„îlün” kalıbıyla yazılan bu gazelin her 

beytinin ilk mısralarının ilk kelimelerinin baş harfleri alınınca “Süleymân” adı çıkmaktadır. “Ancak” redifli 

olan gazel şöyledir: 

  Muvaşşah Be-İsm-i Süleymân8 

  (Mef„ûlü Mefâ„îlün Mef„ûlü Mefâ„îlün) 

 

 1 (Sin) Sen rûh-ı revân ey Hân dil-mürdeme cân ancak 

  Gül-ruhlaruñuñ şevki gün gibi „ayân ancak 

 

 2 (Lâm) Lâle hadüñi bülbül gülşende görüp eydür 

  „Âlemde gül-i ter çok bu gonca-dehân ancak 

 

 3 (Ye) Yaylañ ile hüsnüñi her kim göre dir şâhâ 

  Kendüsi durur gılmân yaylakı cinân ancak 

 

 4 (Mîm) Meylüm sañadur hânum kurbân yoluña cânum 

  Gerçegi sözümüñ bu gayrısı yalan ancak 

 

 5 (Elif) İtüñle işigüñde çün her gice hem-demdür 

  „İzzet ise Mihrî'ye yeter bu hemân ancak 

 

                                                           
8  Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, 2007, s. 256. 
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 6 (Nûn) Ne vakt-i ferah-devrân „âlem bu deme hayrân 

 Biñ câna deger bir ân ne hoşça zamân ancak 

2- Elif-nâme Tarzında Yazdığı Manzûmeler: 

Edebî bir terim olarak Elif-nâme şöyle tanımlanabilir: “Mısra, beyit veya dörtlüklerin ilk harfleri 

ya da son harfleri alt alta getirildiğinde elif‟ten ye‟ye kadar ya da ye‟den elif‟e kadar alfabetik bir 

biçimde sıralanan ya da bir baştan bir sondan harflerin alınmasıyla oluşturulan; kimi zaman da 

Arapça‟da bulunmayan p, ç ve j harflerinin de içinde bulunduğu; ağırlıklı olarak gazel, kaside, mesnevi, 

murabba‟, muhammes, müseddes, tercî‟-i bend gibi farklı nazım şekilleriyle yazılabilen daha çok dînî-

tasavvufî ve didaktik konulu olmakla birlikte çeşitli konularda örnekleri olan manzumelerdir”. Elif-

nâmeler divan, halk ve tekke şiirinde görülmektedir. Divan şiirinde görülen elif-nâmeler aruz vezniyle 

yazıldıkları halde halk ve tekke şiirindeki elif-nâmeler hem hece hem de aruzla yazılabilmektedir. Elif-

nâmelerin şekil itibariyle akrostiş ya da muvaşşah dediğimiz sanatla örtüştüğü görülür. Ancak 

muvaşşahlarda bir isim gizlendiği halde elif-nâmelerde her mısra, beyit ya da dörtlükte harfler alfabetik 

olarak dizilmekte ve bir isim vs. gizlenmemektedir. 

Elif-nâmeler tertip hususiyetlerine göre 6 gruba ayrılabilir: 

1- Düz Elif-nâmeler: Mısra, beyit veya dörtlüklerin başlarındaki kelimelerin ilk harflerinin elif‟ten 

ye‟ye doğru alfabetik sırayla yazılması şeklinde oluşan elif-nâmelerdir. Bu türde genellikle ilk kelimeden 

önce ilgili harf yazılır. Bu harfler bazen vezne dâhil edilir, bazen edilmez. 

2- Ters Elif-nâmeler: Bu tür elif-nâmeler mısra veya beyit başlarının ye‟den elif‟e doğru 

sıralanmasıyla meydana getirilir. 

3- Düz-Ters Elif-nâmeler: Mısra ya da beyit başları elif-ye, be-lâmelif şeklinde baştan sona ve 

sondan başa doğru karışık sıralanan elif-nâmelerdir. 

4- Kafiyeleri elif‟ten ye‟ye doğru alfabetik dizilen ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış elif-

nâmeler. 

5- Eğitim amaçlı olarak bir halk oyunu şeklinde tertip edilmiş elif-nâmeler de görülmektedir ki 

bu tür elif-nâmelerde mısra başlarındaki harfler elif‟ten ye‟ye alfabetik olarak sıralanırken ilk kelime bir 

şehir, ikinci kelime bir sanatkâr, üçüncü kelime ise o sanatkârın ortaya koyduğu eserin adı olabilir. 

Üstelik bu kelimelerin her biri mısra başlarındaki harfle başlamak zorundadır. Bu tür elif-nâmeler 

genellikle halk edebiyatında görülmekte ve hece vezniyle yazılmaktadır. 

6- Ebced harfleri kullanılarak yazılan elif-nâmelerdir. Bunlarda da ebced harfleri bazen düz 

bazen ters kullanılabilmektedir.9 

Mihrî Hâtun Divanı‟nda ise 2 adet elif-nâme bulunmaktadır. Birinci elif-nâme Mihrî‟nin adı 

belirtilmeyen bir sevgiliye övgü ve sitem mahiyetinde yazdığı bir kasidedir (Divan‟da 17. Kaside). 

Aruzun “Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün” kalıbıyla yazılan bu kaside 29 beyitten oluşmaktadır. Her 

beytin ilk kelimesinin ilk harfi Arap alfabesine göre “elif‟ten ye‟ye” kadar elif-bâ sırasına göre 

sıralanmıştır. Beyitlerin başındaki harflerin telaffuzu anlam olarak değil vezin olarak mısraya dâhil 

edilmiştir. Harflerin telaffuzları hesaba katılmadığında vezin bozulmaktadır. Divan‟da başlıksız olan bu 

elif-nâme şöyledir: 

  (Elif-nâme)10 

  (Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün) 

 

 1 (Elif) ey kâmeti mevzûn u eyâ hûb-nigâr 

  Bitmedi kaddüñe beñzer dahi bir serv ü çenâr 

 

                                                           
9  Elifnâmeler konusunda geniş bir değerlendirme için bkz. Mehtap Erdoğan, “Kıbrıslı Kenzî‟nin Elifnameleri”, Kıbrıs Türk Kültür 

ve Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Lefkoşe, 2015. 
10  Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, s. 212-214. 
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 2 (Bâ) bugün gülşen-i hüsnüñde ko efgân idelüm 

  Yaraşur sahn-ı çemende k'ide feryâd hezâr 

 

 3 (Tâ) temâşâ iderüz vasluñı lutfuñla bugün 

  Dil-i dervîşe „atâ eyleseñ ey şâh ne var 

 

 4 (Sâ) Senâ-hân olalı bülbül-i cân gülşende 

  Hüsnüñe karşu olur şâm u seher hoş güftâr 

 

 5 (Cim) cemâlüñi görüp gayra nazar eyler isem 

  Dostum tîr-i müjeñle iki gözümi çıkar 

 

 6 (Hâ) hayâtum gider ey dost yüzüñ görmeyicek 

  Sensüzin d'imdi nice eyleye cân tende karâr 

 

 7 (Hâ) hayâlüñ yazalı nakşını dil levhasına 

  Gözedür kıble-nümâ gibi gözüm leyl ü nehâr 

 

 8 (Dâl) dâd itmez iseñ dâdımuzı hûni gözüñ 

  Beni nâ-hak yere öldürse gerek âhir-i kâr 

 

 9 (Zâl) zâhid güzeli sevmege tevb'itmiş imiş 

  Döndi cürmini bilüp itdi yine istigfâr 

 

 10 (Râ) revâ gördi felek biz nidelüm gülşende 

  Bülbüle âh u figân hem-dem ola goncaya hâr 

 

 11 (Zâ-i) zülfüñde beni „aşk ile Mansûr gibi 

  Cân fedâdur yoluña eyleye hânum ber-dâr 

 

 12 (Sîn) senden çevürürsem yüzümi itme mecâl 

  Kes kalem gibi başumı dilümi yar ey yâr 

 

 13 (Şın) şehâ zulmüñ eli şehr-i dili yıkdı dirîg 

  Çıkısar cân bedenden idiser terk-i diyâr 

 

 14 (Sâd) sandum ki sehâb içre nihân oldı kamer 

  Yâr hüsninde meger itmiş imiş zülfini târ 

 

 15 (Dâd) za„f-ı gam-ı hecrüñle ko ölsün yeridür 
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  Dil-i âşüfte ki cânâ aña pend itmedi kâr 

 

 16 (Tâ) tavâf-ı haremüñ eylemişem bunca zamân 

  İ„tikâdum budur ey dost beni yakmaya nâr 

 

 17 (Zâ) zulüm eyleme „âşıklaruña lutf eyle 

  Eylemişdür bularuñ „aşkuñ odı cânına kâr 

 

 18 (‘Ayn) „aynuñ dil ü cânlar mı kodı „âlemde 

  K'itmedi gamzelerüñ tîri ile anı şikâr 

 

 19 (Gayn) gâyetde safâdur k'ola yanuñda habîb 

  Ol saña nâz ide sen an'idesin bûse-kinâr 

 

 20 (Fâ) firâkuñ gicesinde şu kadar âh itdüm 

  K'oldı dil âyinesi derdüm ile jeng-i gubâr 

 

 21 (Kâf) kandîl-i ruhuñdan yakar ey dost delîl 

  Ki güneş „âleme envârını eyler izhâr 

 

 22 (Kâf) göñlüm evi vîrânını ma„mûr itdi 

  Hamdü-lillâh hele „aşkuñ olalıdan mi„mâr 

 

 23 (Lâm) la„l-i lebinüñ yâdına bir meh-rûnuñ 

  Hoş olur nûş ide mül çün irişe vakt-i bahâr 

 

 24 (Mîm) Mihrî düşeliden heves-i „aşkuña yâr 

  Oldı rüsvây-ı cihân gitdi kamu gayret ü „âr 

 

 25 (Nûn) nem var dahi „aşkuñda budur tahsîlüm 

  Dilde gam dîdede nem sînede âteş her bâr 

 

 26 (Vâv) var itdügüñe soñra peşîmân olasın 

  Gül yüzüñ dâ‟iresini tutıcak bir gün hâr 

 

 27 (Hâ) hebâ eyleme sa„yini bu ben miskînüñ 

  Çok zamândur ki yoluña dil ü cân itdi nisâr 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 33 

 28 (Lâmelif) lâyık ola mı ki „aceb kapuñda 

  İtlerüñle bile ben dahi olam hıdmet-kâr 

 

 29 (Yâ) yeter cevr ü cefâñ ile beni şâm u seher 

 Dostum hâne-i gamda iñilet zâr u nizâr 

Mihrî Hâtun Divanı‟ndaki ikinci elif-nâme örneği mesnevî nazım şekliyle yazılmıştır. “Der-

Tevhîd-i Bârî Azze ve Cell” başlığını taşıyan bu manzume de doğal olarak 29 beyitten oluşmaktadır 

(Divan‟da 1. Mesnevi). Aruzun “Fâ„ilâtün Fâ„ilâtün Fâ„ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Bu örnekte de her beytin 

ilk kelimesinin ilk harfi Arap alfabesine göre “elif‟ten ye‟ye” kadar elif-bâ sırasına göre sıralanmıştır. 

Beyitlerin başındaki harflerin telaffuzu anlam olarak değil vezin olarak mısraya dâhil edilmiştir. 

Harflerin telaffuzları hesaba katılmadığında vezin bozulmaktadır. Bu elif-nâmenin metni şöyledir: 

  Der-Tevhîd-i Bârî ‘Azze ve Cell11 

(Fâ„ilâtün Fâ„ilâtün Fâ„ilün) 

 

 1 (Elf) evvel ol Ahaddur bî-zevâl 

  Birligine yokdur anuñ kîl ü kâl 

 

 2 (Bâ) bekâ oldur cihânda bî-gümân 

  Hak buyurdı "Küllü men „aleyhâ fân" 

 

 3 (Tâ) ta„âlallâh yaratdı „âlemi 

  Anda mevcûd itdi cümle âdemi 

 

 4 (Sâ) süreyyâdan serâya dek ne var 

  Anuñ emri ile oldı âşikâr 

 

 5 (Cim) cihânı yok iken var eyledi 

  Birligine mü‟min ikrâr eyledi 

 

 6 (Hâ) hayât oldur viren ölmüşlere 

  Dest-gîr oldur kamu kalmışlara 

 

 7 (Hâ) hayır şer her ne kim işlersen iş 

  Anuñ emrinsüz olunmaz biñ düriş 

 

 8 (Dâl) devlet bulmak isterseñ i kul 

  Emrile ol pâdişâhuñ her dem ol 

 

 9 (Zel) zelîl ü hor olur emrin sıyan 

  „Âkıbet mahrûm olur nefse uyan 

 

 10 (Râ-i) râhın gözle güm-râh olmagıl 

  Kıl hazer iblîse hem-râh olmagıl 

                                                           
11  Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, s. 340-342. 
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 11 (Zâ-i) zinhâr ol dalâletden berî 

  Bulmak isterseñ behişt içre yeri 

 

 12 (Sin) seni dögüp sögene kıl du„â 

  Tâ şefî„ ola Resûl-i Kibriyâ 

 

 13 (Şın) şefî„ olmak dilerseñ ger Resûl 

  „İlm-i tevhîd ile dâ‟im yoldaş ol 

 

 14 (Sâd) sanduñ mı cihânı ber-karâr 

  Ber-fenâdur âhir olur târ-mâr 

 

 15 (Dâd) zıdd ol nefsüñ ile her nefes 

  Geçmesün „ömrüñ cihân içre „abes 

 

 16 (Tâ) tavâf itmek dilerseñ Mekke'yi 

  Her fakîre hôr bakma di eyi 

 

 17 (Zâ) zulüm „âdet idinme kendüñe 

  Zîra hayr itmez saña öñden soña 

 

 18 (Ayn) „aynuñdan revân it yaş u kan 

  Her nefes nefsüñ elinden kıl figân 

 

 19 (Gayn) gafletden uyar göñül gözin 

  Tâ göresin şübhesiz cennet yüzin 

 

 20 (Fâ) fenâ „âlemden eylerseñ sefer 

  Hazret'e cürm ile varma kıl hazer 

 

 21 (Kâf) katl it nefsüñi hoş fârig ol 

  Kim ne dir ise disün sen sâdık ol 

 

 22 (Kâf) ger taglarca eylerseñ günâh 

  Tevbe kılsañ „afv ider anı İlâh 

 

 23 (Lâm) lîkin tevbeyi terk itmegil 

  Gaflet uyhusıyla gâfil yatmagıl 
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 24 (Mîm)Mihrî „âsiyem bir rû-siyâh 

  Dergehüñe var ümîdüm yâ İlâh 

 

 25 (Nûn) ne dil ile kılam medhüñ beyân 

  Sen şehüñ medhinde „âciz her lisân 

 

 26 (Vâv) Vay baña ki hayrum zerre yok 

  Tapuña lâyık „amel yok cürm çok 

 

 27 (Hâ) Hemân ey Hayy-i Rabbü'l-„âlemîn 

  Fazluña sıgınmışumdur ben hemîn 

 

 28 (Lâmelif) lâ dimezem noksânuma 

  „Afvuñı eyle şefî„ „isyânuma  

 

 29 (Yâ) yaratduñ beni ey Rabbü'l-enâm 

 Rahmetüñi umaram yevmü'l-kıyâm 

3- Noktasız Harflerle Yazılan Manzume: 

Divan edebiyatının katı kurallarına rağmen bazı divan şairleri belli kurallar çerçevesinde gerek 

türlerde gerekse nazım şekillerinde farklı yapılar ortaya koyarak zaman zaman söz konusu bu katı 

kuralların sınırlarını zorlamışlar bazen de harflerle veya kelimelerle oynayarak farklı olanı yakalamaya 

çalışmışlardır. Var olanlarla yetinmeyenlerin “nasıl daha farklı metinler kurabiliriz”in peşine düşenlerin 

aykırı, farklı, bilinmeyen ve örneğine pek rastlanmayacak yepyeni yapılar kurarak dilin ve insanın metin 

üretme ve dili kullanma sınırlarını zorlayan sıra dışı insanların uğraşı alanı olan bu yeni deneyimlerin 

ürünleri, hemen her çağda var olmuştur. 

Divan edebiyatının usta şairlerinde bu durum çok daha ileri seviyelere taşınmış, farklı bir metin 

yaratma çabası onların elinde çok farklı şekillere bürünmüştür. Yukarıda belirttiğimiz gibi örneğin, Arap 

harflerinin noktalı veya noktasız oluşu ya da bir başka harfle bitişik yazılıp yazılmaması durumu şairler 

tarafından farklı metinler oluşturmada kullanılan bir yol olmuştur. Bir manzumede mısraların hep aynı 

harflerle başlatılması veya bitirilmesi, yine bir manzumenin her beytinin ilk harfinin Arap alfabesine 

göre sırayla yazılması ya da mısralarla geometrik bir şekil ya da ağaç gibi görsel bir metnin 

oluşturulması da farklı olanı yakalama çabasının bir sonucudur. 

İşte bu sanat ve kabiliyet gösterimlerinden biri de noktasız harflerle manzume yazma 

geleneğidir. Bu gelenek o kadar ileri bir seviyeye götürülmüştür ki on yedinci yüzyılda Tecellî adlı bir 

şair sadece noktasız harflerle yazdığı manzumelerden bir dîvânçe oluşturmuştur. Bu dîvânçede 32 

gazel, 68 kıt‟a ve 14 matla‟ yer almaktadır.12 Şimdilik tespit ettiğimiz ve bizzat gördüğümüz kadarıyla 

divan edebiyatında yüze yakın şair noktasız harflerle manzumeler yazmışlardır. Bu şekilde uzun 

kasideler yazıldığı gibi gazel ağırlıklı olmakla birlikte müstezâd, manzum tarih, kıt‟a, matla‟, müfred vb. 

nazım şekilleriyle yazılmış noktasız manzumelere de rastlanmaktadır. Daha da enteresan olanı noktasız 

harflerle yazılan mensur metinlerdir. Bu mensur metinlerden Şeyh Feyzullâh Hindî‟nin noktasız harflerle 

yazdığı Fâtiha tefsiri; bir mecmuada gördüğümüz 3 adet mensur ve noktasız harflerle yazılmış risâle 

ayrıca yine muhtelif mecmualarda gördüğümüz 6 adet noktasız harflerle yazılmış mensur mektup 

örnekleri bu sanatın ne kadar ileriye götürülebileceğinin bir göstergesidir.13 

                                                           

 

 
12  Atabey Kılıç, Bî-nokta Tecellî Divanı, Laçin Yayınları, Kayseri, 2001. 
13  Bu konuda bkz. Mehtap Erdoğan, “Divan Edebiyatında Noktasız Harflerle Metin Oluşturma Geleneği ve Ni‟metî‟nin Noktasız 

Harflerle Yazdığı Mensur İki Mektubu”, Uluslararası Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Sempozyumu, Ordu, 2012. 
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Arap alfabesindeki sadece “elif, ha, dal, re, sin, sad, tı, ayn, kef, lam, mim, vav, he” harflerinin 

yani sadece 13 harfin kullanıldığı ve “mühmel, hazf, sâde, bî-nukat, bî-mu‟cem, gayr-i menkûta vb.” 

isimlerin verildiği bu tür manzum ve mensur metin oluşturma geleneğine Mihrî Hâtun da bir 

manzumesiyle katılmıştır. 

Mihrî Hâtun Divan‟ındaki noktasız harflerle oluşturulan kelimelerle yazılan manzume 6 beyitlik 

bir gazeldir. Aruzun “Mefâ„îlün Mefâ„îlün Fa„ûlün” kalıbıyla yazılmıştır. “Gazelest ki Nokta Ne-dâred” 

başlığını taşımaktadır (Divan‟da 167. Gazel). Mihrî, gazelin başlığında bu manzumenin kelimelerinin 

noktasız harflerden oluştuğunu “Nokta Ne-dâred” şeklinde belirtmiştir. Sadece noktasız harflerin 

kullanıldığı kelimelerle oluşturulmuş olan gazel şudur: 

 

Gazelest ki Nokta Ne-dâred14 

  (Mefâ„îlün Mefâ„îlün Fa„ûlün) 

 

 1 Göñül virdüm saña olmaduñ âgâh 

  İdersem tañ mıdur her demde sad-âh 

 

 2 Olur derdüñle dil âvâre her dem 

  Dil-ârâmum gel e gör hâli geh gâh 

 

 3 Mükedder hâlüme olmasa rahmuñ 

  Ölürem sevdügüm derdüñle vallâh 

 

 4 Tolıdur dûd-ı âhumla semâlar 

  İderem âh her dem her seher-gâh 

 

 5 Göñülle mihrüñe kim virmese dil 

  Olursa tañ mıdur râhuñda güm-râh 

 

 6 Du„âdur her kelâmı saña Mihr'üñ 

 Ki dergâhuñ aña sa„d oldı her gâh 

4- İçerisinde Elif Harfi Olmayan Manzûme: 

Mihrî Hâtun‟un bu sanatlı manzumelerinden dikkat çeken birisi de içerisinde elif harfi 

bulunmayan kelimelerle oluşturulmuş 7 beyitlik bir gazelidir (Divan‟da 205. Gazel). Yukarıda 

bahsettiğimiz sanatlı manzumeler yazan şairler arasında az da olsa bu şekli deneyen şairler olmuştur. 

Örneğin 1771 yılında vefat eden Feyzî‟nin de böyle bir manzumesi tarafımdan görülmüştür. 

Çalışmalarımız ilerledikçe divan şiirinde böyle başka örneklerin görüleceği de muhakkaktır. Mihrî bu 

gazele “Elif Ne-dâred” yani “içinde elif bulunmayan gazel” başlığını koymuştur. Aruzun “Mef„ûlü Fâ„ilâtü 

Mefâ„îlü Fâ„ilün” kalıbıyla yazılan bu gazelin bir özelliği daha vardır. Mihrî altıncı beyitte sanki bir 

mu‟ammâ yazarak “Toksan bir ile yüzi adedde lakab çıkar/Aklun yeterse kim idügin bil bu serveri” 

demiş ve bu gazeli kime yazdığını ima etmiştir. Burada “191” sayısı ebced hesabına göre “Süleymân” 

ismini vermektedir. Şöyle ki: Sin 60, lam 30, ye 10, mim 40, elif 1, nun 50 = 191. İçerisinde elif 

harfinin olmadığı kelimelerle yazılan bu gazel şöyledir: 

   

                                                           
14  Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, s. 300. 
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În Gazelest ki Elif Ne-dâred15 

  (Mef„ûlü Fâ„ilâtü Mefâ„îlü Fâ„ilün) 

 

 1 Gözüm çü gördi sen yüzi gül boyı „ar„arı 

  Virdi yoluña biñ dil ile „ömri serserî 

 

 2 Ten yandı dil göyündi yürek deldi fürkatüñ 

  Gamzeñ hadengi hışm ile çün çekdi hançeri 

 

 3 Çeşmüñ mi kıldı gamzeñe ta„lîm dostum 

  Bir tîr ile hoş tagıdur yüz biñ „askeri 

 

 4 Nergis sarardı gördi vü gonca kızardı hem 

  Sahn-ı çemende sen yüzi gül „ayn-ı „abheri 

 

 5 Heybetde dir gören „Alî kuvvetde Hamza'dur 

  Rezmine düşmenüñ yüriyüp sürse „aşkarı 

 

 6 Toksan bir ile yüzi „adedde lakab çıkar 

  „Akluñ yeterse kim idügin bil bu serveri 

 

 7 Medhüñde çok gazel diyici hûb u bî-nâzîr 

 Ma„zûr tut „ayıblama bu Mihrî kemteri 

5- Cinâs Sanatıyla Yazılmış Manzûme: 

Mihrî‟nin sanatlı manzumelerinden sonuncusu cinas sanatıyla yazılmış bir gazeldir (Divan‟da 

25. Gazel). Aruzun “Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün” kalıbıyla yazılmış 6 beyitlik bu gazelde 7 defa 

geçen “karalar” kafiye kelimesi her defasında farklı bir anlamda kullanılmıştır. Bu cinâslı gazel şudur: 

 

  (Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün)16 

 

 1 Bize meyl eyler idi geh geh o çeşmi karalar 

  Men„ iderler oları bir iki yüzi karalar 

 

 2 Düşeli „aşkı hevâsı ile deryâ-yı gama 

  Görmedi zevrak-ı dil hadd ü kenâr u karalar 

 

 3 Çekse zülfini sanem ruhları üstine n'ola 

  Yaraşur Ka„be'nüñ örtüsi ki ola karalar 

 

 4 İtdiler „âşık-ı şûrîdelerüñ „aşkuñı pây 

  Korkaram vasluña dahi geleler el karalar 

 

 5 Cânı vir yâr işiginde gel i dil sâdık iseñ 

  „Âşık oldur ki anuñ topraga kanın karalar 

 

 6 „Aşk bâbın dahi bir vech ile tahrîr idemez 

                                                           
15  Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, s. 320. 
16  Arslan, Mihrî Hâtun Divanı, s. 227. 
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 Mihrî kim bunca zamân defter ü dîvân karalar 

 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi on beşinci yüzyılın önemli şairlerinden olan ve Osmanlı 

edebiyatında tam olarak divanı elimizde bulunan ilk kadın şair olma hüviyetini taşıyan Mihrî Hâtun, 

diğer güzel şiirlerinin yanında özel olarak sanat gösterme, kendini ispat etme, geleneğe uyma vb. 

nedenlerle yazdığını düşündüğümüz sanatlı şiirleriyle de kendi döneminin en önemli şairlerinden birisi 

olduğunu ispat etmiştir. Özellikle yetişme aşamasında erkek egemen bir toplumda, birçok imkandan 

mahrum olan bir kadın şairin bu başarısının bugünden bakıldığında da alkışlanmaya değer bir 

hususiyet olduğunu kabul etmek gerekir.  
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SEYYİD MÎR HAMZA NİGÂRÎ VE BESTELENMİŞ İLAHİLERİ 

 

Ahmet Hakkı TURABİ 

 

Özet 

XIX. yüzyıl mutasavvıf ve şairlerinden olan Seyyid Mîr Hamza Nigârî Hazretleri, mürşidi İsmail 

Şirvânî‟den (ö. 1270/1853) hem maddi hem manevî ilimler tahsil etmek üzere Amasya‟yı teşrif eder. 

Amasya ve civarı başta olmak üzere irşad faaliyetini sürdüren Seyyid Nigârî Hz. Amasya Şirvanlı Camii 

Hazîresi‟ndeki naaşı ile Amasya‟yı tenvir etmeye ve irşâd etmeye devam etmektedir. 

Hz. Nigârî, Anadolu‟da İslam Tasavvufu‟nu mayalayan en önemli mutasavvıf şairlerimizdendir. Nutk-i 

Şerîfleri ile bulunduğu bölgenin insanının manevî damarlarını açmış ve Yaradan‟a giden gönül yollarını 

süslemiştir. Tebliğimizde bilhassa dînî mûsikîmiz açısından son yıllara kadar ihmal edildiğini 

düşündüğümüz Hz. Nigârî‟nin güftelerine yapılan dînî mûsikî formlarında ki besteleri ve aynı zamanda 

manzûmelerinde geçen müzikal terimleri tespit edeceğiz. Hz. Nigârî‟nin manzûmelerine rağbetin veya 

rağbetsizliğin sebepleri üzerinde duracağız. Aynı zamanda yapılan bestelerin genel bir listesiyle birlikte 

istatiksel bilgiler vereceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Hamza Nigari, Nigari Besteler, Nigari İlahiler. 

 

Hymns Composed by Seyyid Mîr Hamza Nigârî 

 

Abstract 

Sayyid Mîr Hamza Nigârî, who was a sufis and poets of the XIX. century came Amasya to collect both 

material and spiritual sciences from his maestro İsmail Şirvânî (d. 1270/1853)  Sayyid Nigârî continued 

his activities around Amasya throughout his life and likewise he is benefiting and illuminating people 

after his life under favour of his mausolea in Amasya Şirvanlı Mosque.  

Hz. Nigari was the most important elements of Sufi mystics who infuses Islamic Sufism in Anatolia. He 

opened the spiritual veins of the people of the region with his conversations and he embellished the 

paths of the heart to access God. In our communiqué, we think that it is neglected until the last years. 

We will identify the compositions and musical terms made by Nigari's compositions, in particular in 

terms of religious music. We will elaborately examine the causes of your Nigari's poetry's popular and 

unpopular sides. At the same time we will give a general list of the compositions made to his poems 

with statistical information. 

Keywords: Hamza Nigari, Nigari's Compositions, Nigari‟s Hymns. 

 

1- Seyyid Mîr Hamza Nigârî1 

Hz. Nigârî, Azerbaycan‟ın Karabağ bölgesinde Zengezur kasabasının Cicimli köyünde 

1797yılında doğdu. Babası “Mîr Paşa” diye tanınan Seyyid Rükneddin Efendi, annesi Kızhanım‟dır. Ailesi 

Cicimli Seyyidleri diye anılan, XII. yüzyılda Horasan‟dan gelip Karabağ‟a yerleşen itibar sahibi bir aile 

olup Hz. Hasan soyundan Seyyid Muhammed Şemseddin Akabâlî‟ye uzanmaktadır. Tahsil döneminde 

kendisine yardımcı olan ve her türlü ihtiyacını karşılayan “Nigâr” isimli bir hanıma duyduğu şükran 

neticesinde “Nigârî” mahlasını seçmiştir. “Mîr Hamza, Hacı Hamza Nigârî, Seyyid Nigârî ve Nigârî-i 

Karabâğî” diye de tanınmaktadır.  

Hamza Nigârî henüz altı aylıkken babası Rükneddin Efendi öldürüldüğünden dolayı on beş 

yaşına kadar ciddi bir eğitim görememiştir. Çocukluğu daha ziyade ata binmek ve silahla oynamakla 

geçmiştir. Annesinin ısrarlarıyla Karakaş köyünde Mahmud Efendi‟nin derslerine devam etmiş, 

sonrasında Şeki‟nin Dehne köyündeki Şikest Abdullah Efendi‟nin derslerine katılmıştır. Rivayete göre 

                                                           
  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ahturabi@yahoo.com. 
1  Hz. Nigârî‟nin hayatı, Prof. Dr. Azmi Bilgin‟in “Mîr Hamza Nigârî, Dîvân-ı Seyyid Nigârî, (Haz. Azmi Bilgin), Kule Yay., 

İstanbul, 2003, s. XI-XIV ve “Azmi Bilgin, “Nigari”, DİA, c. 33, İstanbul, 2007, 85-7” isimli iki çalışmasından özetlenmiştir. 
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Nigârî bu sırada rüyasında Hz. Ali‟yi görmüş ve ondan Sivas‟a gidip İsmâil Şirvânî‟ye intisap etmesi 

yönünde emir almıştır. Bunun üzerine Şirvânî‟nin huzuruna ulaştığında şeyhinin onu  “Ne mutlu mürşidi 

Şâh-ı Velâyet olana” diye karşıladığı kaydedilmektedir. Nigârî‟nin Hâlid el-Bağdâdî‟den hilâfet almış 

İsmâil Şirvânî‟ye hangi tarihte intisap ettiği kesin olarak bilinmese de 1830‟dan sonraki bir tarih olduğu 

tahmin edilmektedir. Aynı zamanda Sadrazam Mehmed Rüşdi Paşa‟nın babası olan İsmâil Şirvânî‟nin 

yanında hem zâhirî hem de batınî ilimlerde tahsilini sürdürmüştür.  

Mürşidiyle birlikte 1839 senesinde Amasya‟ya giden Nigârî Gümüşlü Saraçhane Medresesi‟nde 

bir müddet riyâzete girmiştir. Aynı yıl mürşidinin emriyle hacca gitmiş, dönüşte Basra, Bağdat, Halep 

ve Şam‟ı ziyaret ederek İstanbul‟a gelmiştir. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra tekrar Amasya‟ya 

dönmüştür. 1841‟de yine İsmâil Şirvânî‟nin emriyle annesini ziyaret etmek için doğum yeri olan Cicim‟e 

gitmiş, burada kalıp ders vermiş ve irşâd faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu dönem bölgede şöhreti geniş 

bir çevreye yayılan Nigârî‟nin Karapapak (Terekeme) Türkleri‟nden çok sayıda müridi olmuştur. Burada 

Emine Hanım‟la evlenmiş, Siraceddin adında bir oğlu olmuştur. Kendisi gibi yetenekli bir şair olan oğlu 

Siraceddin‟i yirmi yaşında amansız bir hastalık sonucu kaybetmiş, Nigârî‟de bu durum çok derin bir 

üzüntü doğurmuş ve şiirlerinde de yankısını bulmuştur.  

1852‟ye kadar Karabağ bölgesinde kalan Nigârî bu tarihten sonra Erzurum‟a geçerek burada üç 

yıl kalmıştır. 1855‟de İstanbul‟a giden Nigârî her iki şehirde de dersler vermeye devam etmiş, 

sohbetleriyle kısa sürede tanınmıştır. İstanbul‟da üç yıl ikamet eden Nigârî‟ye Fatih‟teki Emîr Buhârî 

Tekkesi şeyhliği teklif edildiği bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Bu görev için halifesi Mustafa Sabri 

Efendi‟yi öneren Nigârî 1858‟de Erzurum‟a geri dönmüş ve memleketi Karabağ‟da bıraktığı eşi ve 

oğlunu yanına getirtmiştir. Hamza Nigârî tekrar Amasya‟ya gideceği 1866 senesine kadar burada 

sohbetlerini sürdürmüştür. Bazı dostlarıyla birlikte Amasya‟ya dönüşünden kısa bir zaman sonra 

Merzifon‟a geçmiş ve 1883 yılına kadar burada kalmıştır.   

Merzifon‟da tefsir ve hadis dersleri ve irşâd faaliyetlerini devam ettiren Nigârî‟nin bu çevrede 

geniş bir mürit halkası önceden beri mevcuttu. 1853 Osmanlı Rus Savaşı sonrası aralarında Karapapak 

Türkleri‟nin yoğun şekilde yer aldığı Kuzey Kafkasyalı müritleri toplu halde Anadolu‟ya göçerek 

Amasya‟dan Muş ve Kars‟a kadar geniş bir bölgeye yerleşmişlerdi. Bu gelişme Nigârî‟nin şöhret ve 

nüfuzunu daha da arttırmıştır. Şiirlerinde ve konuşmalarında Hz. Ali ve Ehl-i beyt muhabbetini ön 

planda tutan Nigârî‟nin Emevîler ve Mervânîler aleyhindeki görüşleri ve bunlarla ilgili şiirleri bazı 

çevrelerde rahatsızlık uyandırmıştır.  

Bölgede artan nüfuzunun da etkisiyle “devlet ve millet aleyhinde faaliyet gösterdiğine ve isyan 

çıkaracağına” dair söylentiler yayılmıştır. Kendisine son derece bağlı müritlerinin her an bir 

ayaklanmaya kalkışabileceği iddiasıyla Bâbıâli‟ye şikâyet edilmiştir. Bunun üzerine Amasya 

mutasarrıflığından Merzifon kaymakamlığına gelen emirde Nigârî‟nin Merzifon‟dan çıkarılarak Samsun‟a 

gönderilmesi istenmiştir. 28 Şubat 1885 tarihinde ailesiyle birlikte Merzifon‟dan ayrılarak Samsun‟a 

geçmiş, burada birkaç gün kaldıktan sonra Erzurumlu İzzet Efendi‟nin telgrafı üzerine İstanbul‟a 

giderek onun evinde bir süre kalmıştır. Sürgünün durdurulmasına yönelik Kâzım Paşa tarafından 

girişimde bulunulduysa da sonuç vermemiştir. 30 Nisan 1885 tarihinde sürgün yeri Harput‟a gitmek 

üzere Samsun‟a giden bir vapurla İstanbul‟dan gönderilmiştir. Buradan Amasya‟ya geçen Nigârî, eşi, 

kayınbiraderi, yeğeni halifelerinden Postlu Mahmud Efendi ve müritlerinden bazılarıyla birlikte 20 Mayıs 

1885‟te Harput‟a doğru yola çıkmıştır. Tokat, Sivas ve Malatya üzerinden 30 Mayıs 1885 Berat gecesi 

Harput‟a ulaşmışlardır. Nigârî Eylül 1886 yılının Eylül ayında vefat edinceye kadar burada kalmıştır. 

Vasiyeti üzerine naaşı, Harput Valisi Hasan Paşa‟nın izniyle, Amasya‟ya getirilerek oradaki müritlerince 

hazırlanan kabre defnedilmiştir. 1894 yılında bugün Âzerîler Camii olarak bilinen Şirvanlı Camii kabrinin 

bulunduğu yere inşa edilmiştir.   

Özellikle Doğu Anadolu ve Kuzey Azerbaycan‟da kendisine büyük hürmet ve muhabbet 

duyulan Nigârî‟nin şöhret ve nüfuzu bugün dahi canlılığını korumaktadır. Şiirlerinin yanı sıra hakkındaki 

çeşitli menkıbeler de sadece müritleri arasında değil bölge halkının tümü arasında yaygındır. 

Nakşibendî-Hâlidî şeyhi olan Nigârî‟nin şiirlerindeki başlıca öğeler ilâhî aşk, Ehl-i beyt sevgisi ve 
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Melâmet neşvesidir. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman‟dan övgüyle bahsettiği şiirleri de 

mevcuttur. Yine Hallâc-ı Mansûr, Bahâeddin Nakşibend, Abdülkâdir-i Geylânî, İbrahim b. Edhem ve 

şeyhi İsmâil Şirvânî gibi mutasavvıflar şiirlerinde yer alan başlıca isimlerdir.  

Şiirinin merkezinde ilâhî aşk yer alan klasik bir divan şairi kimliğiyle Nigârî diğer mutasavvıf 

şairlerden muhteva ve üslûp yönüyle ayrılır. Bu açıdan bazı gazellerini tahmis ettiği Fuzûlî‟ye 

benzetilmektedir. Diğer mutasavvıf şairlerin sıklıkla kullandığı tasavvuf terimlerine ve tarikâtin seyrü 

sülûküyle ilgili kavramlara Nigârî‟de rastlanmaz. Ona göre yaratılışın maksadı Allah‟ı ve Ehl-i beyt‟i 

sevmektir.  

Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Nigârî‟nin başlıca halifeleri arasında Maraşlı Gazi Osman Efendi, 

Erzurumlu Hacı Mustafa Efendi (Şaşı Hoca), Tokatlı Hacı Zekeriyyâ Efendi, Hacı Mahmud Efendi (Postlu 

Hoca), Hacı Mahmud Efendi, Taşovalı Hacı Mustafa Efendi, Rizeli Hacı Tayyib Efendi ve İstanbullu 

Ahmed Hulûsi Efendi (Yesârîzâdeler‟den) zikredilebilir. 

Hamza Nigârî‟nin biri Türkçe, diğeri Farsça olmak üzere iki divanının yanı sıra Nigârnâme ve 

Menâkıb isimli eserleriyle toplamda dört eseri bulunmaktadır:  

1. Divan (Türkçe). Büyük çoğunluğu aruz vezniyle yazılmış şiirlerde Âzerî Türkçesi‟nin özellikleri 

görülmektedir. Eser 644 gazel, 119 rubâî, kırk sekiz kıta, on dört terciibend, iki terkibibend, üç 

müstezad, her biri on beyitten meydana gelen yirmi sekiz bentlik bir “Sâkînâme”, Fuzûlî‟nin gazellerine 

yazdığı beş tahmîs, bir mektup, 521 beyitlik mesnevi tarzı “Çaynâme” ile ölümünden sonra bulunup 

divanın Tiflis baskısına “Menâkıb-ı Seyyid Nigârî” başlığıyla eklenen 210 beyitlik mesnevi tarzında bir 

manzumeden oluşmaktadır. Divanın neşri Azmi Bilgin tarafından yapılmıştır (İstanbul, 2003). Divanın 

iki yazma nüshasından biri Konya Belediyesi İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi‟nde (nr. 13705), diğeri Millî 

Kütüphane‟dedir (nr. A 5181). 

2. Divan (Farsça). Mürettep bir divan olup (İstanbul 1329) muhtelif kütüphanelerde yazma 

nüshası mevcuttur (Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan, nr. 188; Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Kütüphanesi, nr. 240, 7288). Divanın sonunda “Heşt”ihiştnâme" adlı bir risale daha 

bulunmaktadır. Farsça divanın bir kısmı Nigârî‟nin yeğeninin oğlu Mustafa Fahreddin Akabâlî tarafından 

Türkçe‟ye çevrilerek şerhedilmiştir (tek nüshası Baha Doğramacı‟nın arşivindedir). 

3. Nigârnâme. Dinî-tasavvufî mahiyette bir eser olup konular mesnevî şeklinde anlatılmış, 

aralarda gazellere yer verilmiştir. Nigârî bu eserinde kendi gönlünü  rüyada gördüğü mânevî âlemdeki 

nigâra âşık etmiş, gönlünü mânevî meclislerde âşık ve âriflerle konuşturmuştur. İlâhî aşkın tasvir 

edildiği bu âlemde değişik tipler münakaşa ettirilmiş, konuşmalara zaman zaman müellif de dâhil 

olmuştur. Eser tasavvufî düşüncelerin işlenmesi yönüyle Fuzûlî‟nin Leylâ vü Mecnûn‟una, esrarlı 

tasvirleriyle Şeyh Galib‟in Hüsn ü Aşk‟ına benzetilmektedir.  

II- Türk Din Mûsikîsi’nde Nigârî İlâhiler 

A- Dînî Mûsikîmiz ve Hz. Nigârî 

Türk Din Mûsikîsi genellikle “cami mûsikîsi” ve “tekke mûsikîsi” olmak üzere iki kısımda 

değerlendirilmektedir. Cami mûsikîsi, Camide icra edilen, gerek ibadet sırasında, gerekse ibadet öncesi 

ve sonrasında çoğu zaman irticâlî olarak makamların melodik yapıları uygulanarak ortaya çıkan ses 

mûsikîsidir. Cami mûsikîsinde güfteleri oluşturan metinler, çoğunlukla Arapça olup, Türk din mûsikîsi 

kaidelerine göre ve ayrıca zaman içerisinde olgunlaşan ve gelişen cami mûsikîsi zevki çerçevesinde icrâ 

edilmiştir. Tekke mûsikîsi ise İslâm Dini çerçevesinde kurumsallaşan birçok tarikatta, oturarak ya da 

ayakta olmak üzere çeşitli şekillerde, “hareket ve müzik ögeleri taşıyan dini tören” demek olan 

ayinlerde, gerek raks için, muhabbetullaha ulaşmak ve masivadan uzaklaşıp nefsi arındırmak için 

bestelenmiş eserlerin bütününden oluşan musikidir.  

Hz. Nigârî, Nakşibendiyye‟nin Hâlidî koluna müntesib bir mürşid-i kâmildir. Nakşibendiyye‟de 

genellikle zikrullah “hafî” (sesli olmayan) olması sebebiyle besteli eserler zikrullahdan ziyade sohbet ve 

muhabbet ortamında icra edilmektedir. Bununla birlikte nakşibendiyyedeki uygulamanın aksine Seyyid 

Nigârî hazretleri, “hafî” zikir yerine “cehrî” (sesli) zikri tercih etmişlerdir. Defler, ilahi ve kasideler 

refâkatinde zikir etmeyi adet haline getirmişlerdir. Ne var ki Hz. Nigârî‟nin vefatını müteâkiben bu zikir, 
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farklı yorumlar ve buna binâen yapılan ilâvelerle bugün Azerbaycan‟ın Kazak ile Gürcistan sınır 

bölgelerinde Hazretin şiirleri ve müzik refakatinde gerçekleştirilen “meyhana”2 adı verilen semah 

ayinleri haline dönüşmüştür.3 

Meyhana ayinlerinde kullanılan “def”e “tulumboğaz” denilir ve pelikan kuşunun gagasından 

göğsüne kadar uzanan bölgenin derisinden yapılmaktadır. Zira bu bölge derisi akustiği sağlamaktadır. 

Rus hükumeti tarafından yasaklanan bu gelenek, Türkiye‟ye göç eden Terekemeler‟in dindar 

“aksakallı” zümresi tarafından devam ettirilir. 1940‟lı yıllarda Amasya‟da yapılan bir zikir meclisi basılır 

ve oradakiler hâkim karşısına “nurcu ayini” yapma suçuyla çıkarılınca, topluca Hz. Nigârî‟nin “Allah‟ı 

Muhammed‟i âli seven dostânız/Ne sünnîyiz ne şîi bir hâlis müslümânız” beytiyle başlayan gazelini 

okurlar. Bunun üzerine bu yaşlı insanlardan özür dileyen hâkim hepsini serbest bıraktırır. Meyhana 

kültürü, yanlış aktarım ve anlaşılma etkisiyle bir müddet sonra nahoş karşılanmış ve terkedilmeye 

başlamıştır. Günümüzde Karabağ‟ın Karapirim köyünde devam ettirilen meyhana geleneğine altmış 

yaşın üzerinde kadın ve erkekler katılabilir. Cuma geceleri boy abdesti alınarak iştirak edilen 

meyhanalar, kadın ve erkek ayrı mekânlarda uygular. Bu ayinlerde ki “cezbe” haline “ceviz “ 

denilmektedir.4 

Aslanbeyli‟de icra edilen meyhana ayinleri aslında islam öncesi Türkler‟in Şaman kültürü, İslâmi 

ritüeller, Mevlevilik ve Bektaşilik başta olmak üzere tasavvufî kültürün -içinden çıkılamaz bir halde- 

oldukça karıştırıldığı bir icradır. Hatta köyün imamı Muhammed Aslanbekli dahi ilahiyat eğitimi 

almasına rağmen, insanların köyde yakın akraba olmaları ve dini iştiyaklarını kırmama bahanelerinin 

arkasına sığınarak cevaz vermekte ve yönetmektedir.5 Bu ayinlerde Hz. Nigârî‟nin ve meşhur şairlerin 

eserleri ritim eşliğinde seslendirilmektedir. Bugün yapılan uygulamaların İslam ile bağdaştırılması ve 

İslami hükümlerle açıklanması mümkün değildir. Dolayısıyla burada tahrif edilmiş bir tasavvufi anlayış 

vardır; zira islam tasavvufunun ilk şartı “şeriat”tir ve İslâm şeriatine uymayan bir yol kişiyi sırat-ı 

müstakimden uzaklaştırır.  Hatta Hz. Nigârî‟yi, Fuzuli ve diğer şairlerden ayıran en önemli fark O‟nun 

şiirlerinde dini ilkeleri ve hassasiyetleri daima ön planda tutması ve vurgulamasıdır.  

Şunu önemle belirtmek gerekir ki tasavvuftaki amaç mûsikî ve edebiyat değildir. Burada amaç 

kişiyi Hakk‟a çekmektir ve bu meyanda kişide yaratılıştan var olan estetik duyguları harekete geçirerek 

mevcut -müzik, raks, giyim, konuşma, davranış biçimleri vb.- “beşeri” zevki “ilahi” zevk aşamasına 

yüceltmektir. Zira tasavvufun hakiki amacı yalnızca “Hakk”tır. 

Bir ehl-i beyt aşığı olan ve bu necip aileden gelen Seyyid Nigârî hazretlerinin şiirlerine yansıyan 

bu aşkı maalesef kendi müridleri ve muhibbânı tarafından bile yanlış anlaşılmış ve kendi içlerinde ikiye 

bölünmüşlerdir. 

Günümüze Amasya‟da yapılan bu zikrullahtan mûsikî eserlerinin ulaşamamış olmasının temel 

sebebi, günün mûsikî zevki çerçevesinde icra edilen eserler olması dolayısıyla muhtemelen ihtiyacı 

günübirlik gidermesi ve kayıt cihazlarının, yazılı müzik geleneğinin olmamasıdır. 

Hz. Nigârî‟nin “seyyid” soyundan olması, Azerbaycan asıllı olması ve ömrünün uzunca bir 

dönemini Anadolu‟da geçirmesi, şiirleri ve şiirlerindeki mûsikînin Arap-Azerî-Türk renkleri taşımasını 

temin ettiği muhtemeldir. Zira şiirlerinin yazıldığı dönemde –her ne kadar yazılı olarak günümüze 

gelmese de- bu şiirleri dervişânın tekkelerinde veya meclislerinde bu zevk doğrultusunda icra-yı mûsikî 

eyledikleri düşünülmektedir: 

Nesl-i İsmailsin aslı Arabsın Âl-i Muhammedsin ve âl-i nesebsin 

Müntehabsın silsile-i zehebsin Ey Seyyid Nigârî ey Karabâğî 

“Allah dostu mutasavvıflarımız, nazmettikleri nutk-i şeriflere iman ve islâmlarını 

nakşetmişlerdir; bu manzûmeler bir nevi onların imânî kimlikleridir. Bestekârlarımız ise bu nutk-i 

şerîflerdeki irfânî frekansları yakaladıklarında ortaya insanoğlunun derûnuna nüfûz eden besteler 

                                                           
2  “Meyhâne”, şarap evi anlamına gelmekle birlikte tasavvufta “ilâhi aşkın neşvesiyle sarhoş olanlar” anlamında “İlâhi aşkın 

terennüm edildiği yer ya da o anın yaşandığı mekana” isim olmuştur. 
3  Ahmet Özkılınç, Mürşidi Aşk Olan Arif Seyyid Nigârî, İstanbul, 2013, s. 130. 
4  Özkılınç, Mürşidi Aşk Olan Arif Seyyid Nigârî, s. 132-3. 
5  Özkılınç, Mürşidi Aşk Olan Arif Seyyid Nigârî, s. 134. 
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çıkmaktadır. Bu meyanda mûsikî, sahibine sâlimen ulaştırmak üzere zarf, asıl manevi reçete olan nutk-i 

şerîfler ise mazrûfdur. Önemli olan zarf değil zarfın içinde ki olmakla birlikte zarfın da içindeki kıymete 

lâyık ve denk bir üslûpta olması gerekmektedir. İnsan-ı kâmil yetiştirme gayretine matuf olarak 

mutasavvıf şâirlerimizle bestekârlarımızın idrak ve irfan bağlamında ki bu birlikteliği, bize tekke mûsikîsi 

olarak aksetmektedir.” 

Tekke musikisinde - şuğullerdeki Arapça ve Mevlevi ayinlerindeki Farsça güfteler müstesna -

kullanılan güftelerin çoğunluğunu Türkçe sözlü metinler oluşturmaktadır. Tekke mûsikîsi formlarının 

beslendiği ana kaynak, tasavvufî Türk edebiyatı manzûmeleridir. Özellikle tarîkat mürşidlerinin 

müridlerine sûfî yolu anlatma ve eğitimlerini kolaylaştırma meyanında kaleme aldıkları şiirler -nutuklar-, 

ilâhi, tevşîh, na„t, mevlid vb. dînî mûsikî formları için güfte olmaktadırlar. Bu güftelerden pek çoğu 

bestelenmiş olup, bestelenen eserler gerek tekkelerde zikrullah esnasında, gerek camilerde ibadet 

esnasında kullanılmışlar ve hala kullanılmaktadırlar. Gönüllerden çıkan bu eserlerin ifade ettikleri 

anlamların, mûsikînin ruhlar üzerindeki olumlu tesir gücüyle birleşince gönüllere daha da kolay ve etkili 

bir şekilde nüfûz ettiği tecrübe edilmiştir. Bu anlamda aslında müzik içinde ilaç bulunan kapsül 

mesabesindedir. Alınması gereken gerçek mesaj yani şifa kapsülün içindedir; kapsül bu ilacın 

yutulmasını kolaylaştırmakta ve daha uzun müddet muhafazasını temin etmektedir. 

Hz. Nigârî, yaşadığı XIX. Yüzyılda başlayan Batılaşma hareketi çerçevesinde tarzını bu harekete 

uyduran pek çok mutasavvıf şairin aksine, edebî değişimden uzak kalarak eski tarzı ve ruhu yaşatan 

mutasavvıf şairlerimizden olmuştur.6 Her ne kadar ülkemizde az tanınmasına rağmen Doğu Anadolu ve 

Kuzey Azerbaycan‟da geniş halk kitleleri üzerinde tesiri olan Hz. Nigârî‟nin şiirlerinin bestelerinin Türk 

Din Musikisi repertuarında hemen yok denecek az olması önemli bir vâkıadır. Son yıllara kadar hazretin 

“Nice ağlamayım etmeyim feryâd” şiirine yapılmış anonim bir hüseyni ilahiden başka herhangi bir eser 

yoktur. Ağırlıklı Türkiye Türkçesi‟ni kullanan Hz. Nigârî‟nin dili akıcı ve anlaşılır bir üslûba sahip olmakla 

birlikte şiirlerin geçmişte bestelenmediğini düşünmek hem manzûmelere haksızlık olur, hem de vâkıaya 

ters düşmektedir. Muhakkak ki bu nutk-i şerifler bestelenmiş ve kendi meclislerinde okunmuştur. Zira 

Azerbaycan‟da repertuarda olan Nigârî şiirlere yapılan bestelerin varlığı, bu düşüncemizi teyid 

etmektedir. Bu durumu ancak bir müddet Seyyid Nigârî hazretlerinin ihmal edildiğiyle veya Emevîler, 

Mervânîler, Süfyânîler vs. nin aleyhinde hkârete varan menfî ifadeler kullanmasıyla açıklayabiliriz. Zira 

Hazret, bundan dolayı ta‟kîbâta uğramış ve sürgün edilmiştir. Konuyla ilgili bir diğer sebep ise Sovyet 

döneminden kalma edebiyat tarihi kaynaklarında kendisinin “mersiye şairi” veya “tarikatçi şair” 

şeklinde özensiz nitelemelerle gözden düşürülme çabalarıdır. Hatta Mir Hamza‟nın şahsında 

Nakşibendiyye‟yi karalamak üzere İsmail Şıhlı‟nın yazdığı “Deli Kür” isimli bir roman vardır ve bunun 

filmi de çekilmiştir.7 

Hz. Nigârî‟nin gazel, koşma ve kasideleri sadece kendi mürîdânı değil, halk arasında da –Türk 

geleneğinin bir devamı niteliğinde- çeşitli meclislerde tempo tutularak söylenmektedir.8 Günümüzde de 

bu şöhret ve nüfûzu Doğu Anadolu ve Azerbaycan‟da devam etmektedir. 

Hz. Nigârî‟nin Peygamber Efendimiz (sav)‟ e muhabbeti ve bu muhabbet neticesinde 

nazmettiği eserler herkesçe malumdur:  

“Sana Ahmed mi Muhammed mi muhabbet mi diyem 

Yoksa mahbûb-i Hudâ şâh-ı melâhat mi diyem” 

ve 

“Ey Habîb-i Kibriyâ Ey Şâh-ı cümle enbiyâ 

Kimdi senden özge bir serdâr bir sâhib-livâ” 

İstanbul‟da bulunduğu sırada devrin padişahı “Ne istersen söyle sana vereyim” sözü üzerine 

kendisi, Peygamberimizin kutsal emanetlerini ziyaret arzusunu bildirmiş, Topkapı Sarayı‟nda 

                                                           
6  Mîr Hamza Nigârî, Dîvân-ı Seyyid Nigârî (Haz. Azmi Bilgin), s. IX. 
7  Özkılınç, Mürşidi Aşk Olan Arif Seyyid Nigârî, s. 69. 
8  Mîr Hamza Nigârî, Dîvân-ı Seyyid Nigârî (Haz. Azmi Bilgin), s. XII. 
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Peygamberimiz‟in sarığını başına geçirmiş ve “başıma vurun, sarık düşsün” şeklinde bağırması üzerine 

başına vurmuşlar ve sarık düşmemiştir. Bunun üzerine  

“Gönlümde gezerler güher bâr-ı Muhammed 

Ta zâhir olur nûr-i esrâr-ı Muhammed”  

mısrâlarını okumuştur.9 

 

B- Nigârî İlâhilere Yapılmış Besteler 

Bu bölümde Hz. Nigârî‟nin manzûmelerine yapılan 39 ilâhi bestesi güfte alfabetiği esas alınarak 

tablo halinde sunulmuştur: 

 

Güfte Bestekâr Makam Usûl 

Aklımı ey gül-i handân Mehmet Kemiksiz Hicaz Yürüksemâî 

Allahı Muhammedi âli seven dostânız Ahmet Hakkı Turabi Rast Sofyan 

Âşık oldum yine taze bir nevcivâne Mehmet Kemiksiz Hüseyni Raksaksağı 

Âvâre gezer gönlüm gönlüme ne çârem var Osman Akbaş Hicaz Düyek 

Ben âşık-ı şeydâyım gönlüm ne şerâb ister Mehmet Kemiksiz Muhayyer Sofyan 

Bir mevzi-i hoş ferahfezâ Mehmet Kemiksiz Ferahfezâ Sofyan 

Bülbül gülü gülşende elbette firâr etmez Osman Akbaş Hicaz Sofyan 

Cânânımı ver ya al bu cânımı Yârâb Osman Akbaş Karcığar Raksaksağı 

Dîvâne gönlümün oldu dîvâne Osman Akbaş Hüseyni Düyek 

Dostân-ı Ahmedi sevmek itâattir bize Yâ Hayy Ahmet Hakkı Turabi Nikriz Sofyan 

Elhamdülillah fikrimdir Allah Mehmet Kemiksiz Uşşak Sofyan 

Elhamdülillah fikrimdirAllah Ahmet Hakkı Turabi Saba Aksak 

Elhamdülillah söyler vücudum tamamen Allah Mehmet Kemiksiz Uşşak Düyek 

Elhamdülillah söyler vücûdum tamâmen Allah Osman Akbaş Muhayyer Sofyan 

Elhamdülillah söyler vücûdum tamâmen Allah Ahmet Hakkı Turabi Hicaz Sofyan 

Ey Habîb-i Kibriyâ ey şâh-ı cümle enbiyâ Ahmet Hakkı Turabi Eviç Devrihindi 

Ey kaş-ı keman kipriği peykân sana kurban Mehmet Kemiksiz Hicaz Sofyan 

Ey sâkî bu dem demm-i münâcât Mehmet Kemiksiz Bestenigâr Sofyan 

Gezerken uğradım nagâh kaşı kemâne Mehmet Kemiksiz Karcığar Raksaksağı 

Hâk-i râh-ı âh ü veşler müşkü anberdir bana Mehmet Kemiksiz Segâh Sofyan 

Kim çeker zahmet-i deşt-i hicâzî Mehmet Kemiksiz Hicaz Sofyan 

Men âşık-ı sevdâyam gönlüm ne şerâb ister Osman Akbaş Muhayyer Curcuna 

Mîr-i Nigârî hezâr eyleye feryâd ü zâr Mehmet Kemiksiz Rast Sofyan 

Nâzik ey nâzenîn çoktur Osman Akbaş Nikriz Aksak 

Ne görür ehl-i Hüdâ‟dan gayrı Osman Akbaş Uşşak Düyek 

Ne mededdir Nigâr Nigâr demekden Mehmet Kemiksiz Hüseyni Sofyan 

Nice ağlamayım etmeyim feryâd Fatih Koca Kürdî Düyek 

Nice ağlamayım etmeyim feryâd Cumhur Enes Ergür Sûznâk Düyek 

Nice ağlamayım etmeyim feryâd Anonim Hüseyni Düyek 

Nice ağlamayım etmeyim feryâd Ahmet Hakkı Turabi Nihâvend Sofyan 

Ol ki secdây-ı cihâna rây-ı cân eyler Mehmet Kemiksiz Bayâtî Sofyan 

Penâhımdır benim Allahü Ekber Ahmet Hakkı Turabi Mahur Sofyan 

Sana Ahmed mi Muhammed mi muhabbet mi 

diyem 

Ahmet Hakkı Turabi Hicazkâr Düyek 

Sana bir söz demezem lûtf-i Hüdâ‟dan gayrı Osman Akbaş Nihâvend Düyek 

Sebebsiz âşık ey yârân Osman Akbaş Hicaz Düyek 

                                                           
9  Özkılınç, Mürşidi Aşk Olan Arif Seyyid Nigârî, s. 48. 
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Sinemdedir ol dâğ-ı temennây-ı Muhammed Mehmet Kemiksiz Bayâtî Sofyan 

Var bir derdim benim dermân istemez Ahmet Hakkı Turabi Muhayyer Sofyan 

Yâd-ı ruhsârın ile dîde-i terkân ağlar Osman Akbaş Uşşak Sofyan 

Yâr ile ağyârı görüp çektim âh Osman Akbaş Segâh Semâî 

Bu tabloya göre Hz. Nigârî‟nin güftelerine Mehmet Kemiksiz 15, Osman Akbaş 12, Ahmet Hakkı 

Turabi 9, Fatih Koca 1, Cumhur Enes Ergür 1 beste yapmış olup bir tane de anonim beste vardır. 

Makam açısından değerlendirecek olursak; 6 hicaz, 4 uşşak, 4 muhayyer, 4 hüseyni, 2 bayâtî, 

2 segâh, 2 nihavend, 2 nikriz, 2 rast, 2 karcığar, 1 bestenigâr, 1 eviç, 1 ferahfezâ, 1 hicazkâr, 1 kürdî, 

1 mahur, 1 saba, 1 suzinak makamları kullanılmıştır. 

Usûl bakımından incelediğimizde; 20 sofyan, 10 düyek, 3 raks aksağı, 2 aksak, 1 curcuna, 1 

devrihindi, 1 semâî, 1 yürük semâî usulü olmak üzere genellikle ilâhi bestelerinde tercih edilen usuller 

kullanıldığını görürüz. 

 

III- Hz. Nigârî’nin Şiirlerinde Müzik ve Müzikal Unsurlar 

Mir Hamza Nigârî‟nin şiirlerinin tamamını müzikal unsurlar açısından taramaya çalıştık. Elde 

ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşalım; zira buradan hareketle hazretin mûsikî kültürü, anlayışı ve 

vukûfiyyeti ortaya çıkacaktır:  

A- Çalgılar 

Manzûmelerde en çok ismi geçen sazların sırasıyla ney, çeng, rebab, def, kanun, yanbur, tabl, 

def, tar ve zurna olduğunu tespit ettik. Bu bilgiler bize aynı zamanda dönemin sazlarına da ışık 

tutacaktır: 

1- Ney 

Dînî mûsikîmizin en önemli sazlarından biri olan “ney” veya tekkedeki ismiyle “nây-i şerîf”, Hz. 

Nigârî‟nin şiirlerinde 21 defa geçmektedir. Şiirlerinde hazretin bazen “ses” anlamına ama daha çok saz 

anlamında kullandığı “ney/nây” sazının hem maddî hem mânevî anlamlarına vukûfiyeti anlaşılmaktadır: 

“Nevâ-yı nây tek nâle-i kelbin cana kâr eyler/Kılur tesir zira nağme-i âheng-i şûr efzâ” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 10) 

“Sad sadâ itmezmiyem her lahza ün virmezmiyem/Var kim nây tenimde sad heva ender heva” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 11) 

“Dil-i uşşâk tek oynar telin sanma sabâdandır/Nevâ-yı nây-ı dilden hâsıl olmuş bir 

hevâdandır” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 69) 

“Değül bîhûde ben tek bir leb-i şekker hevâsında/Tutuşmuş bend bend âh vâye düşmüş 

neynevâ söyler” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 76) 

“Alışub nâr-ı derûnum tutuşub nây-ı dilim/Şereri şerha çıkub kevkeb-i rahşân görünür” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 76) 

“İltifat eyle ki tâ kalmaya bu derd-i firâk/Çalalım nây içelim mey-i mezâk ey sâkî” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 122) 

“Dutuşur âteş-i sûzân ile cânım yakılur/Ün virür şâm u seher sûziş ile nây-ı dilim 

Kudretim yok diyem ahvâlimi bir nîm-nefes/Söylesem âh yanar nây tek eczâ-yı dilim” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 157) 

“Bend bend yanar nây-ı Mevlevî/Söyledikce derd-i bî-devâmızı” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 212)  

“Çalub neyi içüb meyi girib aşkın mezâkına/ Diyin Allah Allah dönün siz bir yana biz bir yana” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 222) 

“Eylegil ey mug büti bî-tây-ı va‟z/Mutrib-i hoşgûy u mey ü nâyı va‟z” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 

241) 

“Halka-i rindânın çalaram nâyın/Giriftâram aşkın çekerem yâyın/Tanımazan mezheb bilmezem 

âyin/Kilîsâ-yı aşkın Mesîhâsıyam” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 297) 

“Lutfeyle be-hurmet-i sebû-mey/Meyl ki şeved be-nâle-i ney” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 306) 
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2- Çeng 

Şiirlerde 19 defa geçen “çeng” sazı, geçmişte çok kullanılmakla birlikte günümüzde pek 

kullanılmayan bir sazdır. Aslında kanuna benzemekle birlikte dikine tutularak çalınan bir telli çalgıdır.10 

Harp ve lîr şeklinde olup dönemlere göre farklı hacimlerde olan çengler görülmektedir.11 Hz. Nigârî‟nin 

mûsikî kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olduğunu anladığımız çeng, şiirlerde daima gerçek 

anlamında kullanılmıştır. Genellikle âhengin sembolü olmuş ve şiirlerde çoğunlukla çeng-âheng birlikte 

yer almıştır. Dolayısıyla “akort” demek olan “âheng” kelimesinin çeng ile kullanılması, sazende ve 

hanendelerin akortu çengden aldıklarını işaret etmektedir.  

12 

“Çeng çaldın ve câm çekdin bâde içdin her ne vâr/Kıldın Allah aşkına olsun helal işret sana” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 10) 

“Müheyyâ  eylegil bezmi ki ehl-i dil müheyyâdır/Ayağ al tîz getür âhengi çengi mutribâsâz 

it” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 29) 

“Çeng ü âheng iler vir bezme revâc ey sâkî/Tâ ola bâde-i meyhâne revâc ey sâkî” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 34) 

“Eş‟ârım ile bu şâm-ı felek/Raks eyledi çaldı çeng ü nâhîd” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 46) 

“Rahm kılgil bize çoh eyleme nâz ey sâkî/Çeng ü âheng ile kıl bezmini sâz ey sâkî” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 90) 

“Câna degdikce hadengin çeng tek eyler nevâ/Zahmetâre değse elbette virür âvâz-ı ses” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 104) 

“Didi karın nedir söyle didim el-hamdü lillâhi‟l-Mevlâ/Mey içmek çeng çalmakdır bu hoş etvârı 

gösterdim” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 152) 

“Açılır hurşîd-i ikbâl ü doğar mâh-ı murâd/Nây tek kılma nevâ çeng tek açma gîsû” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 176) 

“Mestâne terennüm-sâz meydâne gel ey çengî/Uşşâka safâ behş it sâz eylegil âhengi 

Erbâbı semâ eyler idrâk-i Hüdâ söyler/Zemm eylemesün vâiz âhengi vü ney çengi” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 215)  

                                                           
10  Yaşar Çağbayır, Büyük Türkçe Sözlük, TİKA, İstanbul, 2016, II, 1155 
11  Geniş bilgi için bkz. Neşe Can, Türk Mûsikîsi‟nde Çeng, Yayınlanmamış Doktora Tezi, MÜSBE, İstanbul, 2002. 
12  Can, Türk Mûsikîsi‟nde Çeng, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 122 
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“Zemzeme vü gulgul u nâliş-i erbâb-ı dil/Nâle-i âheng çeng velvele-i nâ gibi” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 249) 

3- Rebâb  

Rebâb, yaylı sazlar ailesinden daha çok doğu müziklerinin sazı olup, en eski Sasani dönemi 

İran coğrafyasında bilinen, göğsünün bir kısmına deri gerili telli-saplı bir çalgıdır.13 Farklı zamanlarda 

mızrapla çalındığı kayıtlarda yer alsa da günümüzde klasik kemençeyi andıran bir saz olup, başta 

Mesnevî olmak üzere tasavvufî dîvanlarda neyde sonra ismi en çok zikredilen bir yaylı çalgıdır. Nigârî 

Dîvânı‟nda 5 yerde ismi geçmektedir. 

“Ey müşevvik târ-mâr it bâ‟is-i teşvik kim/Kâmil-i aşkam ne lâzım çeng ü âheng ü rebâb” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 22) 

“Men âşık-ı sevdâyam gönlüm ne şerâb ister/Ne zemzeme-i mutrib ne çeng ü ne rebâb 

ister” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 50) 

“Ey Nigârî ne güzel yâr taleb eyle can/Bâng-i âheng ü rebâb ile fedâlar idesin” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 174) 

“Peymâne mana mutrib aheng rebâb ile/Meyhâne-i uşşâka şahâne gel ey sâkî” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 197) 

“Mezâkım-çün değil mahzâ elemden/Girib meyhâneye çaldım rebâbı” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, 

s. 206) 

4- Def 

Kasnağına deri gerilmiş ritim sazının ismidir. Genellikle tekkelerde “bendir” olarak geçmekle 

birlikte farklı ilavelerle farklı isimler almaktadır. Günümüzde def, fasıl mûsikîmizde kullanılan zilli küçük 

ritim sazlara isim olsa da tasavvufî metinlerde geçen def kelimesinden kasnaklı-derili sade ritim sazı 

olan ve tekkede kullanılan “bendir” anlaşılmaktadır. Def kelimesi bu anlamda Nigârî hazretleri 3 yerde 

kullanmaktadır. 

“Nâle-i nây âh-ı def âvâze-i âheng ü çeng/Şûr-i bülbül sûziş-i pervâne pervâdan gelür” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 63) 

“Sâkiyâ mey vir demâdem bâ-nevâ-yı nây ü def/Lutf-i Mevlâ‟dan gelür zirâ sadâ-yı lâ-tehaf” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 122) 

“Sayha-i çeng ü def ü nây gerekmez hergiz/Âşıka nâle-i dil âh-ı ciğer-hâr yiter” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 229) 

5- Tabl 

Arapça bir kelime olan “Tabl” dîvânda 2 yerde geçmektedir ve “davul” anlamındadır. 

“Olam efsâne-i Şîrîn sana can vermek ile/Tabl-ı şöhret çalam âlemde koyam nâm ü nişân” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 170) 

“Tâ arûs-ı vasl yüz açdı çalındı tabl-ı sûr/Vehbiyâne buldum ey Seyyid Nigârî bir sürûr” (Dîvân-

ı Seyyid Nigârî, s. 264) 

6- Tanbûr 

“Dembedem şehd-âb-ı lâlin çün Nigârî sûz-mend/Nâle eyler bend bend tanbûr tek eyler nevâ” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 10) 

7- Kanun 

“Oynar ashâb-ı safâ bâde-i gülgûnum ile/Bâng-i ahengim ile nağme-i kânûnum ile” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 186) 

8- Tar  

“Mestâne-i mümtâzam u bî-târ u bî-sâzam/Cemşîd-i kadeh-bâzam Kâvûs u Keyem imdi” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 198) 

 

 

                                                           
13  M. Emin Soydaş, Osmanlı Sarayı‟nda Çalgılar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İTÜSBE, İstanbul, 2007, s. 56. 
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9- Zurna 

“Müftî-i şehrimizden işitdim beyle bir söz/Bu da anların tayı kendin çaldı zurnayı” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 247) 

B- Makamlar 

“İştiyâkın Kâbesinde sûz-nâk/Söyler ey meh şâh-ı bî-tâc el-ğıyâs” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 

34) 

“Görmedim mahrem-i esrâr-ı sabâdan bir eser/Ne aceb gelmedi ol peyk-i nigâr ey sâkî” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 49) 

“Hâce-i mekteb-i uşşâkdır ol kim evvel/Ders-i uşşâk heves-i leylden âğâz eyler” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 61) 

“Sâz-ı nâ-sâzını sâz eyle ey bâ râh-ı segâh/İçelim oynayalım szi ile biz ey sâkî” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 90) 

“Arab ağlar u yanar her dem Acem yaş döker Sûzân/Makâmât-ı hicâzâne negamât-ı 

ırâkımdan” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 168) 

“Ey mutribân-ı hoş-âvâz çalak sâz okuyak Şehnâz/Diyin Allah Allah dönün siz bir yana biz 

bir yana” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 222) 

“Çal perde-i şehnâzı ey mutrib-i hengâme/Esb-i tarabım gelmiş imdi yine cevlâna” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 223) 

“Sît u sadâlar gelür arsa-i uşşâkdan/Sayha-i serbâz teg şûriş-i gavgâ gibi” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 249) 

“Bir özne makam el virüp uşşâka gerekdir/Ey çengî bu dem zemzeme-i çeng ü çegâna” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 256) 

“Yâd eyle Hudânı kıl sadâlar/Ol dem cem olur yegin sabâlar” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 312) 

C- Mûsikîşinâslar 

1- Neyzen 

“Der dâire-i mînâ neyzen degülem ammâ/Deryâ-yı tevellâyam sahrâ-yı neyem imdi” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 198)  

“Sâkî câm endâz mutrib nâyzen/Bâde ender cûş sohbet bî-güzâf” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 

120) 

“Müftî-i şehrimizden işitdim beyle bir söz/Bu da anların tayı kendin çaldı zurnayı 

Neyzen didi yek-nefes ben de eyledim heves/Bildim nedir sevdâ-yı Ahmedî çaldım nâyı 

Ey müddeî-i ahmak nây söyledi el-hak/Mahabbet-i hüveydây bî-men müddeâyı 

Nây-zen Mevlâdır mey-hâr Mustafâdır/Doğrusu nây doğru söyledi çaldı nâyı” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 247) 

2- Mutrib 

“Ol demlere kurbânam kim sâkî gezer elde/Peymâne okur mutrib mestâne döner mey-hâr” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 53) 

“Sûzişle bu mazmûn oku ey mutrib-i hoş-hân/Meyhâneme gelsün kimin aşka hevesi var” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 65) 

“Mutrib çeker âh âh söyler/Ser-mest olur gâh gâh söyler” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 82)  

“Gel ey mutrib terennümsâz imşeb/Be-âvâze-i heyl-i idün nûş” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 113) 

“Sâkî-yi güftârı şîrîn mutrib-i hoş-hân ile/Mey-i gülgûn bâng-i âheng ü rebâb ister gönül” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 136) 

“Mutrib-i hôş-hânınam eyle safâ ey sanem” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 160) 

“Kânûn ile ey mutrib-i gülfâm yürüt câm/Sal velvele aheng ile mey-hârlar içre 

Şûrîdeliğin dün gece vasfeyledi mutrib/Atdı bugün ol şurişi sehhârlar içre” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 184) 

“Bâde-i seher mey-i mesâ hüsn-i mea‟l-ân/Bir mutrib-i demsâz dahı sohbet-i hûbân” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 270) 
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“Reftâr-ı şirîn mutrib ü güftârı şirîn-ter/Bî-nây döner şevk-ıla âhengîz oynar” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 271) 

“Sâz eylegil ey mutrib sâzın ki yanar cânım/Oynar bedenim cânım bir özge mezâkım var” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 222) 

“Sahbâ-yı muhabbetden ger var ise bir zevkin/Oyna ki degül muhtâc ashâb-ı safâ sâza 

Bî-zevk dime Allah Allah mezâkâne/Söylersen eger söyle uy mutrib-i sem-sâza” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 225) 

“Bite Şîrâze-i dil şi‟r-i ter-i Hâfız eyle/Oku ey mutrib-i hoş-hân hevâ-yı Şîrâz” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 229) 

3- Sâzende 

“Her şâm ü seher şevkile bî-çeng ü bî-âheng/Bezm-i tarabınmutrib ü sâzendesiyiz biz” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 102) 

“Müheyyâ eyle ey sâzende kim bezm-i semâ içre/Terennüm-sâzimiş Seyyid Nigârî târ 

istermiş” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 112) 

“Hemdemlerimiz sâz ü sâzende-i dil-sûz/Mînâ çekeniz nây çalanız ü mezeliz” (Dîvân-ı Seyyid 

Nigârî, s. 101) 

“Okur sâzendeler bezm içre zevk eyler semâ ehli/Nigârî aşk-bâz erine virmiş revnâk eş‟ârın” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 129) 

“Sâz u sâzende gazel cûş u hurûş-ı sevdâ/Hûb u şîrîn hargeh-i tab‟-ı şeker-hâr benim” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 150) 

“Sâz u sâzende tarab-zene lazım zira/Kâmil-i aşka hemîn nefha-i sahbâ kâfî” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 202) 

“Sâzendesineçengine âhengine Hû hem/Hû zemzeme-i sâzına sûzânesine Hû” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 257)  

“Kulkul-i peymâneye gulgul-i mestâneye/Sûziş-i sâzendeye zemzeme-i sâza bah” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 41) 

“Cem olub meclis-i meyhâneye esbâb-ı neşât/Sâz ü sâzende müheyâ dahi zevkâne simât” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 230) 

D- Diğer Mûsikî Terimleri 

“Sevdâ-zede olmuş dil-i sûzun elemi var/Ne sohbeti ne sâzı ne şâd âne demi var” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 50) 

“Nağme-i ferâh-rîzin ehl-i dili şâd eyler/Ey Mîr-i Nigârî ey hânende-i hoş-güftâr” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 53) 

“Ashâb-ı safâ vasf-ı lebinle geçinür çün/Âdet budur erbâb-ı sühân beste-leb olmaz” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 97) 

“Söyleme ser-beste ey Seyyid Nigârî âş-kâr/Söylese kim bir kere Allâhı gözler gözlerim” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 154) 

“Mestâne terennüm-sâz meydâne gel ey çengî/Uşşâka safâ behş it sâz eylegil âhengi” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 215) 

“Câna degdikce hadengin çeng tek eyler nevâ/Zahmetâre değse elbette virür âvâz-ı ses” 

(Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 104) 

“Bülbülân-ı hoş hevâlar tek nevâ-sâzam diyü/Gonçe-veşlerden demâdem es-salâlardır 

bana” (Dîvân-ı Seyyid Nigârî, s. 10) 

“Gülbang ile ey mutrib şadâne salâ eyle/Meyhâneme cân virsün kim mey-i nâb ister” (Dîvân-ı 

Seyyid Nigârî, s. 50) 

 

Sonuç 

 Milâttan önceki yıllardan beridir ilmin ve sanatın beşiği olmuş Amasya şehrini kendine yurt 

edinen Seyyid Mîr Hamza Nigârî hazretleri, zâhirî ve bâtınî ilmiyle döneminin halkını irşâd ederken 
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nutk-i şerîfleriyle de günümüze hitap etmektedir. Bilhassa Hz. Peygamber (sav) neslinden bir âlim ve 

mürşid-i kâmil olarak mûsikî ilmi ve sanatına vukûfiyetiyle bizlere rehberlik etmektedir. Diğer yandan 

mûsikîyi sadece oyun-eğlenceden ibaret olduğuna inanıp, bu sanatın insan üzerindeki tesirini 

görmezden gelerek inkâr edenlere ışık tutmaktadır. Kaynaklarda verilen bilgiler ve hala Karabağ 

bölgesinde ki uygulamalardan hareketle, Hz. Nigârî‟nin nutk-i şeriflerinin kendi döneminde besteli veya 

irticâlî bir şekilde okunduğunu tespit edebildik. Ne yazık ki o günlerden günümüze hüseyni makamında 

besteli “nice ağlamayım etmeyim feryâd” mısraıyla başlayan hüseyni ilahiden başka eser ulaşmamıştır. 

Son yıllarda Amasya Belediyesi‟nin teşviki ve mutasavvıflarımızın dîvânları üzerinde beste çalışması 

yapan bestekârlarımızın gayretiyle Hz. Nigârî‟nin 1 eseri 39 olmuştur. Ümidimiz hakettiği sayılara 

ulaşmasıdır. Zira bu eserlerle yayılan ses ve nefes değil, hazretin bu ses ve nefese bürünmüş irfanıdır 

ve hepimizin ihtiyacı olan da budur. 
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AMASYA’NIN ŞEHZÂDE ŞAİRLERİ 
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Özet 

Amasya, Osmanlı döneminde bir süre şehzâde sancağı olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple 

Amasya‟da doğan ve/ya Amasya‟da görev yapan birçok şehzâde vardır. Bu şehzâdelerin bir bölümü, 

daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti‟nin başına geçmiştir. Bu şehzâdeler, sadece Osmanlı tarihi 

açısından değil genel anlamda Türk tarihi açısından da önemli gelişmelerde rol sahibi olmuşlardır. 

Bildirimizde, genel anlamda sözü geçen bütün şehzâdelerden şöyle bir sınıflandırma çerçevesinde 

kısaca bahsedilecektir: padişah ve Amasya sancakbeyi olan şehzâdeler, padişah olan Amasya doğumlu 

şehzâdeler, Amasya sancakbeyi olan şehzâdeler, başka şehirlerde sancakbeyi olan Amasya doğumlu 

velîahd şehzâdeler, sancakbeyi veya padişah olamayan Amasya doğumlu velîahd şehzâdeler, Amasya 

doğumlu velîahd şehzâdelerin Amasya doğumlu şehzâdeleri.  

Amasya‟nın şehzâdeleri arasında şiirle meşgul olanlar da bulunmaktadır. Bu şehzâde şairler hakkında 

daha ayrıntılı değerlendirmelerde bulunulacak ve şiirlerinden örnekler verilecektir. Bu yönüyle bildiri ile 

öncelikle Amasya‟nın Osmanlı dönemindeki kültürel alt yapısına vurgu yapmak amaçlanmaktadır. Diğer 

taraftan bildiri ile Amasya‟nın Osmanlı döneminde sahip olduğu önemin de gündeme taşınması 

mümkün olacaktır. Ayrıca bildirinin Osmanlı döneminde şiire verilen önemi somut biçimde ortaya 

koyması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Amasya şehzâdeleri, Divan şiiri, Osmanlı Devleti. 

 

Princes Poets of Amasya 

 

Abstract 

For a while, Amasya is evaluated with sanjak of prince in period of Ottoman. Therefore, there were 

many princes who served or born in Amasya. A part of these princes took the head in Ottoman 

Empire. These princes had not roles only in Ottoman Empire. Generally, these princes had roles in 

Turkish history, too.  

In our academic notification, generally we will talk about all mentioned princes with this limitation: the 

princes who were sultan and sanjak governor in Amasya, the princes who were sultan and who were 

born in Amasya, the princes who were sanjak governor in Amasya, the princes who were successor to 

the throne and who was sanjak governor in different cities but who was born in Amasya, the princes 

who were successor to the throne and who were born in Amasya but who couldn‟t be sultan or sanjak 

governor, the princes‟ princes who were born in Amasya and who were successor to the throne. 

Inside of these princes, there are princes who were interested in poetry, too. We will evaluate detailed 

about these princes and we will give examples about their poems. In this direction, firstly it is aimed 

to emphasize to the cultural infrastructure in period of Ottoman. On the other hand, it will be possible 

to bring forward the importance of Amasya in period of Ottoman. Also, it is planned to put forward 

given importance of poem which in period of Ottoman, in a concrete way. 

Keywords: Princes of Amasya, Ottoman Poetry, Ottoman Empire. 
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Amasya Şehzâdeleri1 

Amasya, 14. yüzyıl, 15. yüzyıl ve 16. yüzyıllarda olmak üzere “yaklaşık olarak 182 yıl 

şehzadelere ev sahipliği”2 yapmıştır. Bu, söz konusu dönemde Amasya‟nın sahip olduğu stratejik 

konum yanında pâyitahtın mini bir örneğini oluşturabilecek durumda olmasıyla da yakından ilgilidir. 

Amasya‟da şehzâde olarak bulunan ilk isim, Yıldırım unvanlı padişah Sultan Birinci Bâyezîd‟dir. Daha 

sonra Çelebi unvanlı Birinci Mehmed de Amasya‟da görev yapmışlardır. Sonraki dönemde Sultan İkinci 

Murad, Fâtih unvanlı İkinci Mehmed, Velî unvanlı Sultan İkinci Bâyezîd ve Yavuz unvanlı Birinci Selim 

de Amasya‟da görev yapmış Osmanlı padişahlarıdır.“Özellikle II. Bayezid (27 yıl), Şehzade Ahmed (30 

yıl) ve Şehzade Mustafa‟nın (14 yıl) valiliği sırasında Amasya, çok canlı bir edebî muhit olarak önem 

kazandı.”3 

Bunların dışında Amasya‟nın Osmanlı tahtına geçmemiş şehzâde sancakbeyleri de 

bulunmaktadır. Bunlar İkinci Murâd‟ın şehzâdesi Alaaddîn Ali, İkinci Bâyezîd‟in şehzâdesi Ahmed, İkinci 

Bâyezîd‟in şehzâdesi Ahmed‟in şehzâdesi Murâd, Kânûnî Sultan Süleyman‟ın şehzâdeleri Mustafa ve 

Bâyezîd‟dir.  

Ayrıca Amasya doğumlu olup başka şehirlerde sancak beyliği yapmış; ancak Osmanlı tahtına 

oturmamış şehzâdeler de vardır. Bunlardan 6‟sı İkinci Bâyezîd‟in şehzâdeleri olan Abdullah, Korkut, 

Şehenşâh, Mahmûd, Mehmed, Alemşâh; 2‟si de İkinci Bâyezîd‟in şehzâdesi Ahmed‟in şehzâdeleri olan 

Alâaddîn ve Osman‟dır. 

Amasya‟nın padişahlık veya herhangi bir şehrin sancakbeyliğini yapmamış velîahd şehzâdelerinin 

sayısı ise 5‟tir. Bunlardan 4‟ü Çelebi Mehmed‟in şehzâdeleridir. Birinin ismi bilinmemekte, diğerlerinin 

isimleri ise Mehmed, Kâsım ve Mustafa‟dır. Diğer şehzâde ise İkinci Murâd‟ın oğlu Ahmed‟dir. 

Son olarak Amasya doğumlu şehzâdelerin Amasya doğumlu şehzâdelerinden de söz etmek 

gerekir. Bunların sayısı 7 olup bunların 5‟i Sultan İkinci Bâyezîd‟in şehzâdeleri Alâaddîn Ali ile Ahmed‟in, 

2‟si de Kânûnî Sultan Süleyman‟ın şehzâdeleri Mustafa ile Bâyezîd‟in şehzâdeleridir.  

Şu hâlde Amasya doğumlu şehzâdelerin sayısı 31 olarak görünmektedir. Tek başına bu sayı bile 

Amasya‟nın Osmanlı döneminde, özellikle de 14.yüzyıl, 15.yüzyıl ve 16.yüzyılda sahip olduğu önemli 

konumunu somut biçimde ortaya koymaktadır. Yukarıda genel bir değerlendirmeyle özetlenmiş olan 

bilgiler, aşağıda liste hâlinde verilmiştir. 

 

Padişah ve Amasya sancakbeyi olan şehzâdeler 

Şehzâde Yıldırım Bâyezîd (Sultan Birinci Bâyezîd) [1360-1403] bin Sultan Birinci Murâd 

Şehzâde Çelebi Mehmed (Sultan Birinci Mehmed) [1382-1421] bin Sultan Yıldırım Bâyezîd 

Şehzâde Murâd (Sultan İkinci Murâd) [1404-1451] bin Sultan Çelebi Mehmed 

Şehzâde Mehmed (Sultan İkinci Mehmed-Fâtih) [1432-1481] bin Sultan İkinci Murâd 

Şehzâde Bâyezîd (Sultân İkinci Bâyezîd-i Velî) [1447-1512] bin Fatih Sultan Mehmed 

 

Padişah olan Amasya doğumlu şehzâde 

Şehzâde Selîm (Sultan Birinci Selîm-Yavuz) [1470-1520] bin Sultan İkinci Bâyezîd 

 

Amasya sancakbeyi olan şehzâdeler 

Şehzâde Alâaddîn Ali [1425-1443] bin Sultan İkinci Murâd 

Şehzâde Sultan Ahmed [1466-1513] bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Murâd [1495-1519] bin Şehzâde Sultan Ahmed bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Mustafa [1515-1553] bin Kânûnî Sultan Süleyman 

                                                           
1  Bu başlık altındaki bilgilerin hazırlanmasında öncelikle Yılmaz Öztuna‟nın Devletler ve Hânedânlar (Türkiye, 1074-1990) adlı 

eserinden (Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2005) ve Mehmed Süreyya‟nın “Sicill-i Osmânî yahud Tezkire-i Meşâhir-i 
Osmâniye” adlı eserinden (haz. Ali Aktan, Abdülkadir Yuvalı, Mustafa Keskin, Sebil Yay., İstanbul, 1995) yararlanılmıştır. 

2  Selim Özcan, Amasya‟da Sancak Beyliği Yapan Şehzadeler Döneminde Amasya Şehri, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, sayı: 5, s. 74. 

3  M. Nuri Yıldırar, Amasyalı Divan Şairleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GÜSBE, Ankara, 2002, s. 14. 
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Şehzâde Bâyezîd [1525-1562] bin Kânûnî Sultan Süleyman 

 

Başka şehirlerde sancakbeyi olan Amasya doğumlu velîahd şehzâdeler 

Şehzâde Abdullah [1465-1483] bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Korkut [1467-1512] bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Sultan Şehenşâh Han [1474-1511] bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Sultan Mahmûd [1475-1507] bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Sultan Mehmed [1476-1504] bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Sultan Alemşâh [1477-1502] bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Alâaddîn [1496-1513] bin Şehzâde Sultan Ahmed bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Osman [1498-1513] bin Şehzâde Sultan Ahmed bin Sultan İkinci Bâyezîd 

 

Sancakbeyi veya padişah olamayan Amasya doğumlu velîahd şehzâdeler 

Şehzâde Mehmed [1401(?)-1401(?)] bin Sultan Çelebi Mehmed 

Şehzâde ? [1401(?)-1401(?)] bin Sultan Çelebi Mehmed 

Şehzâde Kâsım [1405-1407] bin Sultan Çelebi Mehmed 

Şehzâde Küçük Mustafa [1408-1423] bin Sultan Çelebi Mehmed 

Şehzâde (Büyük) Ahmed [1419-1420] bin Sultan İkinci Murâd 

 

Amasya doğumlu velîahd şehzâdelerin Amasya doğumlu şehzâdeleri 

Şehzâde Gıyâsüddîn [1441(?)-1445(?)] bin Şehzâde Alâaddîn Ali bin Sultan İkinci Murâd 

Şehzâde Tâceddîn [1442(?)-1443(?)] bin Şehzâde Alâaddîn Ali bin Sultan İkinci Murâd 

Şehzâde Ali [1499-1513] bin Şehzâde Sultan Ahmed bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Süleyman [1497-1513] bin Şehzâde Sultan Ahmed bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Kâsım [1501-1518] bin Şehzâde Sultan Ahmed bin Sultan İkinci Bâyezîd 

Şehzâde Mehmed [1546-1553] bin Şehzâde Mustafa bin Kânûnî Sultan Süleyman 

Şehzâde Mehmed [1559-1562] bin Şehzâde Bâyezîd bin Kânûnî Sultan Süleyman 

 

Amasya’nın Şehzâde Şairleri4 

Yukarıdaki liste ve değerlendirmelerden de anlaşıldığı üzere doğrudan Amasya ile 

ilişkilendirilebilecek şehzâde sayısı 30‟un üzerindedir. Bunların bir bölümü padişahlık da yapmış (6 

adet), bir bölümü Amasya‟da sancakbeyliği yapmış (5 adet), bir bölümü Amasya dışında bir şehirde 

sancakbeyliği yapmış (8 adet) iken diğerleri ya velîahd şehzâde olarak (5 adet) ya da velîahd 

şehzâdelerin şehzâdesi olarak (7 adet) kalmıştır.  

Söz konusu isimlerin şiirle meşguliyetleri açısından değerlendirilmesinde ise farklı bir tablo 

ortaya çıkmaktadır. Doğrudan şair Osmanlı padişahları hakkında yazılmış aşağıdaki kaynaklar5 dikkate 

alındığında Osmanlı tahtına oturmuş Amasya kökenli 7 padişahın şiirle meşgul olduğu görülmektedir. 

Bunların 3‟ünün Türkçe, 1‟inin Farsça divanı mevcuttur. Diğer 3 padişahın divanı olmasa da günümüze 

kadar ulaşmış şiirleri kaynaklarca tespit edilmiştir. 

Söz konusu isimler, birçok açıdan ilkleri temsil etmektedir. Söz gelimi Yıldırım Bâyezîd, mevcut 

bilgiler doğrultusunda şiirlerinden örnekler verilebilen ilk padişah olarak gözükmektedir. İkinci Murâd, 

                                                           
4  Amasya‟nın şehzâde şairleri üzerinde yeterince teferruatlı bir çalışma yoktur. Bu bağlamda örnek bir çalışma için bkz. Yavuz 

Bayram, “Amasya‟ya Vâli Osmanlı‟ya Pâdişâh Olan Şâirler”, 2007 Amasya İl Yıllığı, Amasya 2007, s. 263-269. Şüphesiz 
konunun önemine yakışır biçimde teferruatlı ve bilimsel bir çalışmanın gerçekleştirilmesi, sadece Amasya açısından değil 
Türk şiiri açısından da önemli bir kazanım anlamına gelecektir. Nitekim bu yazının hazırlanma gerekçelerinden biri de budur. 

5  Coşkun Ak, Şair Padişahlar, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî yahud Tezkire-i Meşâhir-i 
Osmâniye, haz. Ali Aktan, Abdülkadir Yuvalı, Mustafa Keskin, Sebil Yay., İstanbul, 1995; Saadet Şanlı, Şehnâmeci 
Talikîzâde‟ye Göre Osmanlı Padişahlarının Şairlikleri-Talikîzâde Şehnâmesi (V. Hassa)‟nın Edisyon Kritiği, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, İÜSBE, İstanbul, 1989; Rüştü Şardağ, Şair Sultanlar, TİB Yay., Ankara, 1982; Mustafa İsen, Ali Fuat Bilkan, 
Sultan Şairler, Akçağ Yay., Ankara, 1997. Şair şehzâdelere veya padişahlara ait örnek şiirler de genellikle bu kaynaklardan 
temin edilmiştir. 
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bir şiirde mahlası tespit edilmiş ilk padişah; Fatih Sultan Mehmed, elimizde divanı bulunan ilk 

padişahtır. İkinci Bâyezîd‟in divanı ise mürettep ilk padişah divanı olarak zikredilmektedir. Yavuz Sultan 

Selim ise Osmanlı padişahları arasından Farsça divanı ile dikkat çeken isimdir. 

Amasya şehzâdeleri içinde padişahlık tahtına oturmamış 2 şair daha tespit edilmiştir. Bunların 

ikisi de Kânûnî‟nin şehzâdeleri olup biri Muhlisî mahlaslı Şehzâde Mustafa, diğeri de Şâhî mahlaslı 

Şehzâde Bâyezîd‟dir. Şüphesiz eski ve orijinal kaynakların tamamı gün ışığına çıkması ile söz konusu 

bilgi ve değerlendirmelerin güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkacak; ancak bu arada söz konusu şehzâde-

padişah şairlerin sayısı da artabilecektir. Aşağıda mevcut bilgiler ışığında Amasya‟da doğmuş veya 

Amasya‟da görev yapmış şehzâde-padişah şairler hakkında kısa değerlendirmeler yapılmış ve 

şiirlerinden örnekler verilmiştir. 

Birinci Bâyezîd (Yıldırım Bâyezîd): Yıldırım Bâyezîd, Hüdâvendigâr unvanlı Sultan Birinci Murad‟ın 

Gülçiçek Hatun‟dan oğludur. Amasya‟yı Osmanlı Devleti sınırları içine henüz tahta oturmamış iken 

1385‟te Yıldırım Bâyezîd dâhil etmiştir. Nitekim bu tarihten 4 yıl sonra Yıldırım Bâyezîd Amasya 

sancakbeyi (vali) olarak atanmıştır. Şiirlerinde Yıldırım mahlasını kullandığı söylense de bu mahlasın yer 

aldığı bir beyit henüz tespit edilememiştir. Aşağıda kaynaklarca tespit edilmiş iki beytine yer verilmiştir. 

Örnekler6 

Yâri rind-i zamânedür sandum 

Bahs-i vaslı terânedür sandum 

Ehl-i hicrâna fitne-i ağyâr 

Ortada bir bahânedür sandum 

Birinci Mehmed (Çelebi Mehmed): Yıldırım Bâyezîd‟in Devlet Hatun‟dan oğludur. Farklı 

kaynaklarda Sultan Çelebi, Çelebi Sultan, Mehmed Bey ve Sultan Gıyâseddîn Mehmed olarak da yer 

almıştır. 1389 ile 1402 yılları arasında Amasya sancakbeyi olarak görev yapmış; Ankara Savaşı 

ardından dağılmış olan Anadolu‟daki Osmanlı birliğini yeniden kuran padişah olarak bilinmektedir. Bu 

yönüyle Osmanlı Devleti‟nin bir anlamda yeniden kurmuş olan padişahtır. Zaten kaynaklarda zaman 

zaman kendisinden Osmanlı‟nın ikinci bânîsi olarak söz edilmektedir. 

Coşkun Ak‟ın tespitiyle“Osmanlı padişahları içerisinde şiir ve edebiyata olan merakın artıp 

yayılması, vezir ve emirlerin yanlarına fakihlerin, şeyhlerin, şairlerin, hattatların, musikişinasların 

toplanması ve ilk olarak şiir ve edebiyat meclislerinin teşekkülü onun zamanında olmuştur.”7 Elimizde 

bugün için bir divanı bulunmamakla birlikte muhtelif kaynakların şiirle ilgilendiğine işaret ettiği 

padişahlar arasında yer almaktadır. 

Şiirlerinden Örnekler8 

Gazel 

Cihân hasm olsa Hak‟dan nusret iste 

Erenlerden du‟â vü himmet iste 

  

Çalup dîn aşkına da‟vâya şemşîr 

Anuben çâryârı hidmet iste 

Eger leb-teşne isen ey bed-endîş 

Bu deşt çeşmesinden şerbet iste 

  

Geçenden geç demir taşdan sakınma 

Demiri mahv idenden kudret iste 

  

Çevirme yüz muhâlifden Muhammed 

Adûyı arsadan sür vüs‟at iste 

                                                           
6  Coşkun Ak, Şair Padişahlar, KTB Yay., Ankara, 2001. 
7  Ak, Şair Padişahlar. 
8  Ak, Şair Padişahlar. 
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İkinci Murâd (Koca Murâd): Osmanlı‟nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmed‟in Amasyalı bir ailenin 

kızı olan Şehzâde Hatun‟dan veya Dulkadiroğlulları beyinin kızı Emine Hatun‟dan oğludur. 1404‟te 

Amasya‟da doğmuştur. 1425 ile 1421 yılları arasında Amasya sancakbeyi olarak görev yapmıştır. 

Amasya sancakbeyi olduğunda henüz 11 yaşında bulunduğu düşünülürse oğlu Birinci Mehmed‟i küçük 

yaşta Osmanlı tahtına oturtmak istemesinin gerekçesi daha iyi anlaşılacaktır. Altıncı Osmanlı 

padişahıdır. Bütün kaynakların ittifakı ile zamanında Arapça ve Farsçadan Türkçeye yaptırdığı çeviriler, 

dönemin ilim, sanat ve edebiyat dünyasını derinden etkilemiş; başta İstanbul olmak üzere Anadolu‟da 

ilmî ve edebî muhitlerin oluşmasında büyük katkısı olmuştur. Mevcut bilgilerimize göre şiirlerinde 

mahlası (Murâdî) tespit edilmiş ilk Osmanlı padişahıdır. Kaynaklar zaman zaman şiirlerinden örnekler 

verirse de bunların gerçekten ona ait olup olmadığı hususu şüphelidir.9 

Şiirlerinden Örnekler10 

Gazel  

Her kişi dünyâda meşgûl oldı bir kâr üstine 

Sana meşgûl olmışuz biz kâr-ber-kâr üstine 

  

Lâlezârun seyrin eyler bâğ-ı dehre aldanan 

Bize seyretdür cemâlün çeşm-i hûn-bâr üstine 

  

Âşık olan kimsede nâmûs u âr itmez karâr 

Dökseler bir katre âbı mahv olur nâr üstine 

  

Taşra çıkma noktayı devr eyle ey sâhib-kemâl 

Dest-i kudretdür havâle çünki pergâr üstine 

  

Ey Murâdî oldı her bir ilmün üstine alîm  

Anun içündür mukarrib geçdi ebrâr üstine   

 

Diğer örnekler 

Uyhuda dün gice cânum gibi cânân gördüm 

Ten-i efsürdede kalkup eser-i cân gördüm 

 

Ey Murâdî şeh-i devrân iken el„ân seni 

Zülfine kılmış esîr ol şeh-i hûbân gördüm 

 

Gerçi kim haddüm degüldür bûseni kılmak dilek 

„Ârif olan çün bilür anı ne lâzım söylemek 

İkinci Mehmed (Fâtih Sultan Mehmed): Fâtih, İkinci Murâd‟ın Hümâ Hatun‟dan oğludur. 1438‟de 

Amasya sancakbeyi olmuş ve bu görevde 1 yıl kalmıştır. 1444‟te babası tahtı kendisine bırakınca 

yedinci Osmanlı padişahı olmuş; ancak 1 yıl sonra tahtı tekrar babasına bırakmıştır. 1451‟de İkinci 

Murâd‟ın ölümü üzerine tekrar tahta çıkmıştır. Osmanlı tarihinde birçok açıdan önemli hizmetleri 

olmuştur. Şüphesiz bunlar arasında en önemlisi İstanbul‟un fethini gerçekleştirmiş olmasıdır. Divanı 

tespit edilmiş ilk Osmanlı padişahıdır. Şiirlerinde Avnî mahlasını kullanmış olup divanı yeni harflerle 

yayımlanmıştır.11 

                                                           
9  Zira “Filolojik bakımdan incelendiğinde bu örneklerin bir kısmının 15. yüzyıl dil özellikleri taşımadıkları görülecektir.” Mustafa 

İsen, “Murâdî”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com) [ET: 11.03.2017] 
9  Filiz Kılıç, “Osmanlı Hanedanında Bir Şair: Şehzade Korkut”, Bilig, sayı: 2, 1996, s. 203-219.” 
10  Mustafa İsen ve diğerleri, Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları, Kapı Yay., İstanbul, 2012. 
11  İskender Pala, Şair Fâtih: Avnî, Metropol Yay., İstanbul, 2003; Şahmeran Baltacıoğlu, Fâtih (Avnî) Dîvânı ve Tahlili, 2 cilt, 

İÜSBE, İstanbul, 2003; Muhammed Nur Doğan, Fâtih Dîvânı ve Şerhi, Yelkenli Yay., İstanbul, 2006. 



56 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

Şiirlerinden Örnekler12 

Gazel 

Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup 

Gözlerinden akan anun yaş yirine kan olup 

  

Geh cefâ kûhı gubârından urınsa kisveti 

Geh belâ vâdisini geşt eylese üryân olup 

  

Her ne denlü cevrler görse vefâlar eylese 

Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup 

  

Gam beyâbânına her gün eylese seyr ü sefer 

Her gice mihnet-serây-i fürkate mihmân olup 

  

Râz-ı ışkı âşikâr itmege tâkat bulmasa 

Sînesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup 

  

Dilberinden rahm eger olmazsa ol dil-hasteye 

Kimseler derdine dermân idemez imkân olup 

  

Virseler mülk-i cihânun tâc u tahtı devletin 

Avnî kûyun terkin itmez başına sultân olup 

 

Diğer örnekler 

Bizümle saltanat lâfın idermiş ol Karamanî 

Hudâ fursat virürse ger kara yere karam anı 

 

Ol şeh-i hüsn ü cemâle çün kul oldun „Avniyâ 

Sana olmışdur müsellem mülk-i „Osmân var ise 

 

Ben var iken gerek bana bu zevk u safâ 

Bir gün gele ki görmeye kimse türâbumı 

 

Şâhid-i gül bâğda çün geydi gülgûn pîrehen 

Dügmeler takındı ana zînet içün goncadan 

 

Çün ecel sulh itdirür âhir nizâyı kaldırur 

Pes nedür dünyâ içün bu kuru kavgadan murâd 

 

İkinci Bâyezîd (Sultân Bâyezîd-i Sânî, Sultân Bâyezîd-i Velî): Fatih Sultan Mehmed‟in Gülbahar 

Hatun‟dan (bazı kaynaklara göre Ayşe Hatun‟dan) büyük oğludur. 1447‟de doğmuş, 1454‟te Amasya 

sancakbeyi olmuştur. Bu görevde aralıksız 27 yıl kalmış, Fatih‟in 1481‟de ölümünden sonra kardeşi 

Şehzâde Cem‟le verdiği mücadelenin ardından sekizinci Osmanlı padişahı olarak tahta geçti. Saltanatı 

döneminde kültür, sanat, edebiyat, mimari ve iskân faaliyetlerine büyük önem ve destek vermiştir. 

Amasya‟da en uzun süre görev yapmış Osmanlı şehzâdesidir. Özellikle padişahlığı sonrasında tasavvufa 

yönelmesi ve hayır işlerine azami derecede öncelik vermesi sebebiyle Bâyezîd-i Velî ve Bâyezîd-i Sânî 

olarak da anılmıştır. Birçok yerde olduğu gibi Amasya‟da da önemli hayrâtı vardır. 

                                                           
12  Doğan, Fatih Divanı ve Şerhi. 
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Saltanatı döneminde pek fazla savaşa girişmeyen, İnebahtı ve Moton‟un fethedildiği sefer 

dışında da sefere çıkmayan İkinci Bâyezîd, ataları tarafından fethedilmiş olan yerlerin Osmanlı ülkesi 

hâline gelmesini sağlayan faaliyetleriyle bilinir. Söz gelimi Galatasaray onun zamanında bir eğitim 

kurumu olarak ortaya çıkmıştır. Âlimlere, şairlere, hattatlara, musikişinaslara ve diğer sanat erbabına 

maddî ve manevî anlamda ciddî yardımlar yapmış, onları devletin her türlü imkânı ile himâye etmiştir. 

Böylece dönemi, kültürel ve sanatlar faaliyetler bakımından son derece zengin geçmiştir. 

Türkçe divanı bulunan İkinci Bâyezîd şiirlerinde Adlî mahlasını kullanmıştır. Latîfî‟nin“Tarz-ı 

gazelde âbâ-i kirâmına gâlib ve şi‟r-i şu‟arâ-yı efâzıl ve ehâlî misâlinde bî-me‟âyib ü bî-mesâlib idi.”13 

şeklindeki ifadesi, şairlik noktasında Bâyezîd‟in değerine bir vurgu niteliği taşımaktadır. Divanının 5 

farklı nüshadan yararlanılarak hazırlanmış yeni harfli metni Amasya Valiliği tarafından yayımlanmıştır.14 

Şiirlerinden Örnekler15 

Gazel 

Hvâb-ı gafletden uyanup zînet-i eşcâre bak 

Kudret-i Hakk'a nazar kıl revnak-ı ezhâre bak 

 

Gözüñ aç gör nice ihyâ oldı emvât-ı zemîn 

Haşr-ı ecsâda o münkir itdügi inkâre bak 

 

Sebz-pûş olup kıyâma turdılar her bir şecer 

Kıldılar secde huzûr-ı kalb ile kühsâre bak 

 

Minber-i şâh üzre çıkmış va„z ider murġ-ı çemen 

Selsebîl âyâtını tefsîr ider enhâre bak 

 

Meşrebüñ âb-ı revân gibi eger sâf eyleyüp 

„Âşık-ı sâdık geçerseñ gel beru dîdâre bak 

 

Hâr fikri bülbüle gülden komaz bûy-ı vefâ 

Yok hisâbına say aġyârı beru gel yâre bak 

 

Yarın añda kalmayam dirseñ fiġân u zârda 

„Adliyâ bunda işitdügüñ fiġân u zâre bak 

 

Murabba‟ 

Göreli ol sanemin kaşlarını yây gözüm 

Kıldı cevr oklarına sîne siper vây gözüm 

Dimedüm mi sana ben bakma ana hây gözüm 

Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm 

  

Tîr-i gamzen sanemâ gözlerüme olalı tûş 

Gözlerüm yaş akıdup bahr oluban eyledi cûş 

Seyl-i eşküm dökilüp gözlerümi eyledi boş 

Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm 

  

Tûtiyâ olmayalı gözlerüme gerd-i rehün 

Görmedi iki gözüm pertevini mihr ü mehün 

                                                           
13  Rıdvan Canım, Latîfî, Tezkiretü‟ş-Şu‟arâ ve Tabsıratü‟n-Nuzamâ (İnceleme-Metin), AKM Yay., Ankara, 2000, s. 143. 
14  Bayram, Adlî. 
15  Bayram, Adlî. 
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İy gözüm bunca belâ derd ile neyki günehün 

Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm 

  

Yaşlarum sen gideli seyl olup iy cân dökilür 

Dürr ü yâkût çıkar la‟l ile mercân dökilür 

Gamzeler zahmıyile gözlerüme kan dökilür 

Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm 

  

Dâ‟imâ cevr kılur ben kulına şâh n‟idem 

Şeb-i hicrinde tulû eylemez ol mâh n‟idem 

Gözlerüm görmez ise gün yüzini âh n‟idem 

Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm 

  

Elüm irmez nideyin hasret ile yâre dirîğ 

Dil düşüp zülfi hamıyla yürür âvâre dirîğ 

Gözlerüm derdine olmaz bilürem çâre dirîğ 

Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm 

  

Bir perî-zâde vü meh-rû sanem ü tâze cüvân 

İdeli gün yüzini perde-i zülfinde nihân 

Adli‟nin gözlerine oldı karanu dü cihân 

Gözüm eyvây gözüm vay gözüm eyvây gözüm 

 

Diğer örnek beyitler 

Saltanat gavgasıdur Adlî seni dil-teng iden 

Hırka-pûş olanda vardur var ise hurrem gönül 

 

Pâdişâhum işigünde kullarından kemterîn 

Kulun olmak yeg durur Adlî gibi sultandan 

 

Nice kâfir kal„asın almak nasîb itdi Hudâ 

Adli dilber gönlini almak kime makdûr olur 

 

Âşık olur mı diyen sen meh-likâyı sevmezin 

Ümmet olur mı diyen kim Mustafâ‟yı sevmezin 

 

Olmadı âlem içinde bir nefes hurrem gönül 

Olmadı bir lahza bî-gam olana hemdem gönül 

 

Her kime gönlüm gamın didüm gamından gam yidüm 

Gâlibâ yokdur cihân içinde bir bî-gam gönül 

 

Birinci Selîm (Yavuz Sultan Selim): Sultan İkinci Bâyezîd‟in Türkmen eşi Ayşe Hatun‟dan oğludur. 

Babası Amasya sancakbeyi iken 1470 yılında Amasya‟da doğmuş ve 11 yaşında Trabzon‟a vali olarak 

atanana kadar Amasya‟da yaşamıştır. 1512‟de Osmanlı tahtına oturmuş ve 1520‟de ölümüne kadar 

tahtta kalmıştır. Halifelik, onun zamanında Osmanlı hânedânına geçmiştir. Osmanlı‟nın doğu sınırlarını 

güven altına almaya yönelik çalışmaları ve seferleri dikkat çekici düzeydedir. 
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Babası ne kadar yumuşak huylu ise Yavuz unvanlı Birinci Selim o kadar sert mizaçlı bir padişah 

olarak bilinmektedir. Zamanında Osmanlı Devleti, sadece siyasal ve kültürel anlamda değil ekonomik 

ve askerî anlamda da son derece güçlü bir dönem yaşamıştır. 

Birinci Selim, sert ve tavizsiz mizacına rağmen, ataları gibi âlimleri, şairleri ve diğer sanat ehlini 

koruyup gözetmiş ve teşvik etmiştir. Nihayet kendisi de Selîmî mahlasını kullanarak şiirle meşgul 

olmuştur. Anadolu ve Çağatay Türkçesiyle de şiir yazmakla birlikte divanı Farsçadır. 

Şiirlerinden Örnekler16 

Gazel 

Gözlerimden aktı deryâlar gibi yaşım benim 

Dostlar çok nesne gördü onmadık başım benim 

  

Geçmek için seyl-i eşkimden hayâlim askeri 

Bir direkli iki gözlü köprüdür kaşım benim 

  

Her gece altun benekli âsmânîler giyip 

İşbu çarh-ı pîre-zen olmuşdur oynaşım benim 

  

Ben gedâ gurbet diyârında kalırdım yalınız 

Mihnet ü derd ü belâ olmasa yoldaşım benim 

  

Ey felek dokuz dolu câm içmeyince Han Selîm 

Dehr içinde olmadı hergiz ayakdaşım benim 

 

Diğer örnekler 

Şîrler pençe-i kahrumda olurken lerzân 

Beni bir gözleri âhûya zebûn itdi felek 

 

Sanma şâhum herkesi sen sâdıkâne yâr olur 

Herkesi sen dost mu sandun belki ol ağyâr olur 

Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur 

Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur 

 

Şehzâde Korkut: Sultan İkinci Bâyezîd‟in Nigâr Hatun‟dan oğludur. Babasının Amasya 

sancakbeyliği zamanında 1469‟da Amasya‟da doğmuştur. Fatih‟in “vefatında İstanbul‟da 

bulunduğundan babasının gelişine kadar payitaht kaymakamı olmuştur.”17 1512‟de boğularak 

öldürülmüştür. İyi bir eğitim görmüş olan Korkut, Harîmî mahlasıyla bir divançe oluşturacak kadar şiir 

yazmıştır. Ayrıca kaynaklarda Kitâbu fi‟t-Tasavvuf, Korkudiyye, Kitâbu Vesîleti‟l-Ahbâb, Şerhu Elfâzi‟l-

Küfr, Kitabu Halli İşkâli‟l-Efkâr fî Hilli Emvâli‟l-Küffâr, Şerhü'l-Mevâkıf li‟l-Cürcânî18 adlı eserlerinden 

bahsedilmektedir. 

Şiirlerinden Örnekler19 

Gazel 

Işka düşdün ey gönül ney gibi nâlân ol yüri 

Zülf-i dil-ber gibi var hâli perîşân ol yüri 

  

                                                           
16  İsen ve diğerleri, Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. 
17  Mehmed Süreyyâ, “Korkud (Şehzâde)”, Sicill-i Osmânî yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniye, haz. Ali Aktan, Abdülkadir Yuvalı, 

Mustafa Keskin, Sebil Yay., İstanbul, 1995, s. 20. 
18  Filiz Kılıç, “Harîmî Şehzâde Korkud”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com) [ET: 

11.03.2017] 
19  Kılıç, “Osmanlı Hanedanında Bir Şair: Şehzade Korkut”, Bilig, sayı: 2, s. 203-219. 
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Pâdişehlık budur ey dil tâ ölince dil-berün 

İtleriyle her gice kûyında mihmân ol yüri 

  

Lutf kıl ey müdde‟î tek dâmen-i dildârı ko 

Büsbütün dünyâ sana var Mısra sultân ol yüri 

  

Bahr-ı ışka fülk-i ten gark olısardur âkıbet 

Âlemi tûfân idüp ey eşk bârân ol yüri 

  

Gerçi kim olmış durur mürşîde izhâr-ı kemâl 

Ey Harîmî sen bugün şi‟rünle Selmân ol yüri 

 

Üçüncü Murâd (Murâd-ı Sâlis): Sultan İkinci Selim‟in Nurbanu Sultan‟dan oğludur. “Kanuni 

Sultan Süleyman‟ın 1566 yılında ölümü üzerine Sultan II. Selim padişah oldu ve oğlu Murad‟ı (III. 

Murad) da Amasya‟ya vali olarak gönderdi. Şehzade Murad iki yıl valilik yaptıktan sonra Manisa‟ya 

nakledildi. Böylece Amasya‟nın 1386 yılında Yıldırım Bayezid ile başlayan Şehzâdeler Şehri ünvanı sona 

ermiş oldu.”20 Zira bu tarihten sonra Amasya‟ya hiçbir şehzâde gönderilmemiştir.  

Babası İkinci Selîm, annesi Nurbanu Sultan‟dır. 1546 yılında doğmuştur. 1566‟da Amasya 

Valiliğisi olarak görevlendirilmiştir. Bir yıl kadar bu görevde kalmıştır. Üçüncü Murâd, Amasya‟da valilik 

yapan son şehzâde olmuştur. İyi bir eğitim almış olan Üçüncü Murâd, Fütûhatü‟s-siyâm ve Ersâr-nâme 

adlı iki eserin sahibi olup Murâdî (Murâd) mahlasıyla şiirler yazmıştır. Dîvânında Türkçe yanında Arapça 

ve Farsça şiirler de vardır. 

Şiirlerinden Örnekler21 

Gazel 

Çâresiz kaldım Hudâyâ çâre kıl yâ Rab bana 

Nefs ü şeytândan halâs eyle beni ey pâdişâ 

  

Bir yanım âteş olupdur bir yanımda oldu su 

Od ile su arasında sen beni eyle rehâ 

  

Hücre-i kalbim tolu kıl şu'le-i envâr ile 

Nice bir cürm ü hatâyile ola gönlüm kara 

  

Sana yüz tutdum Hudâyâ sen hidâyet eylegil  

Senden özge kime kılam pâdişâhım ilticâ 

  

Ben Murâd'a kıl inâyet fazlını ey zü'l-celâl 

Senden özge kimsenem yokdur benim yâ Rabbenâ  

 

Gazel 

Bugün âşıkların esrârına âgâh olan gelsin 

Bu meydân-ı mahabbetde fenâ fi'llâh olan gelsin 

  

İki dünyâyı terk eden bu yola baş açık giden 

İşi dil-dâr şevkinden dem-â-dem âh olan gelsin 

  

                                                           
20  İsmail Erdoğan, XX. Yüzyıl Amasya Tarihi ve İnanç Coğrafyası, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi SBE, 

Elazığ, 1996, s. 23. 
21  İsen ve diğerleri, Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. 
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Bu aşkın remzini fehm eyleyimez degme bir âkıl 

Bunu anlamağa derd ehline hem-râh olan gelsin 

  

Sana me'vâ yeter me'vâ yürü ta'n eyleme zâhid 

Bize iki cihândan dâmeni kütâh olan gelsin 

  

Bu râza ey Murâdî her kimesne olamaz mahrem 

Bu aşkın mülkine ey ser-be-ser şâh olan gelsin  

 

Gazel 

Bizi sûretde gördün pâdişâyuz 

Velî ma„nâda bir kemter gedâyuz 

  

Bizi yâr eşiginde anlama yâd 

Kamuya yâd u yâra âşinâyuz 

  

Bu sûret âleminde câhiliz biz 

Velîkin müctebâ vü murtazâyuz 

  

Küdûret gösterip âlemde her dem 

Velî bâtında ey dil asfiyâyuz 

  

Murâdî nesne yok zâhir amelden 

Velî âyîne-i ibret-nümâyuz  

 

Şehzâde Mustafa: Kânûnî Sultan Süleyman‟ın Mâhidevrân Sultan‟dan oğludur. 1515‟te Manisa‟da 

doğmuş1540 ile 1553 yılları arasında Amasya sancakbeyi olarak görev yapmıştır. Başlangıçta velîahd 

şehzâde iken, babasına isyan suçlaması ile karşı karşıya kalmış ve 1553‟te Kânûnî‟nin Nahçıvan seferi 

öncesinde boğularak öldürülmüştür.“Şehzâde‟nin şair, yazar ve sanatçıları koruyup gözeten kişiliği şiirle 

bizzat uğraşması ve şiir yazması öldürülüşüne aydın kesim ve özellikle şairlerin sesli tepki vermelerini 

beraberinde getirmiştir. Bu ölüme karşı ilk kez en yürekli tepkiyi ise Yahyâ Bey vermiş, yazdığı mersiye 

ile hem halkın düşüncelerini dile getirmiş hem de bu tarz tepki vermeyi düşünen şairlere önayak 

olmuştur.”22Nitekim “Fünûnî, Rahmî, Edirneli Nazmî, Müdâmî, Sâmî, Kara Fazlî, Nisâyî, Şeyh Ahmed 

Efendi, Selîmî ve Kadîrî, Şehzâde Mustafâ‟nın katli üzerine mersiyeler yazan şairlerdir.”23 Şehzâde 

Mustafa, şiirle meşgul olan hânedân mensuplarından olup şiirlerinde Muhlisî mahlasını kullanmıştır. 

Şiirlerinden Örnekler 

Gazel24 

Rif‟at istersen eger mihr-i cihân-ârâ gibi 

Sür yüzün her gün yire eyle tenezzül mâ gibi 

  

Hoş kabâ‟ildür degül bâkî bu nakş-ı rûzgâr 

Fi‟l-mesel dünyâ misâl-i âlem-i ru‟yâ gibi 

  

Sûzen-i müjgânlarından geçmedi dil riştesi 

Yolda kaldum ey Mesîhâ Hazret-i Îsâ gibi 

                                                           
22  Gencay Zavotçu, “Bir Ölümün Yankıları ve Yahya Bey Mersiyesi”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 33 2007, 

Erzurum, s. 78. 
23  Şerife Ördek, “Muhlisî”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com) [ET: 11.03.2017] 
24  Fatma Sabiha Kutlar ve diğerleri, Mehmed Tevfik-Kâfile-i Şuarâ, Doğu Yayınevi, İstanbul, 2012. 
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Pehlevân-ı âlem olmış kalb-i istignâ ile 

Top-ı çarhı dehr elinde oynadur elma gibi 

  

Katreden kemdür vücûdun Mustafâ ammâ aceb 

Nazm idüp dürler döker tab‟un senün deryâ gibi 

Şehzâde Bâyezîd: Kânûnî Sultan Süleyman‟ın Hürrem Sultan‟dan oğludur. 1527‟de İstanbul‟da 

doğmuş, 1562‟de Kazvin‟de öldürülmüştür. 1558‟de Kânûnî tarafından Kütahya‟dan alınıp Amasya‟ya 

sancakbeyi olarak görevlendirilmiştir. Önce bu göreve sıcak bakmamıştır. Ne var ki“babasının ısrarı 

karşısında Kütahya'dan ayrılarak elli beş gün süren yolculuktan sonra 21 Aralık 1558'de Amasya'ya 

vardı.”25Üvey kardeşi ve Amasya sancakbeyi Şehzâde Mustafa gibi babasına isyan suçlaması ile 

karşılaşmıştır. Şiirlerinde Şâhî mahlasını kullanmış olup Türkçe ağırlıklı bir divanı yanında Farsça bir 

divançesi vardır. Aşağıdaki şiiri, babası Kânûnî Sultan Süleyman‟dan kendisini affetmesi talebi ile 

yazmıştır. “Bu şiirde de Şâhî mahlaslı şehzade, bir padişahtan ziyade babasına seslenen ondan imdat 

ve af dileyen insan olarak karşımıza çıkar.”26 

Şiirlerinden Örnekler27 

Murabba 

Ey ser-â-ser „âleme sultân Süleymânum baba 

Tende cânum cânumın içinde cânânum baba 

Bâyezîdine kıyar mısın benüm cânum baba 

Bî-günâhem Hak bilür devletlü sultânum baba 

  

Enbiyâ ser-defteri ya‟ni ki Âdem hakki‟çün 

Hem dahi Mûsâ ile İsâ vü Meryem hakki‟çün 

Kâinâtun serveri ol Rûh-ı a‟zâm hakki‟çün 

Bî-günâhem Hak bilür devletlü sultânum baba 

 

Sanki Mecnûnam bana dağlar başı oldı durak 

Ayrılup bi‟l-cümle mâl ü mülkden düşdüm ırak 

Dökerem göz yaşunu vâ-hasretâ dâdü‟l-firâk 

Bî-günâhem Hak bilür devletlü sultânum baba 

  

Kim sana „arz eyleye hâlüm eyâ şâh-ı kerîm 

Anadan kardaşlarumdan ayrılup kaldum yetîm 

Yok benüm bir zerre isyânum sana Hakdur 'alîm 

Bî-günâhem Hak bilür devletlü sultânum baba 

  

Bir nice ma‟sûmum oldıgun şehâ bilmez misin 

Anlarun kanuna girmekden hazer kılmaz mısın 

Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın 

Bî-günâhem Hak bilür devletlü sultânum baba 

  

Hak Te‟alâ kim cihânun şâhı itmişdür seni 

Öldürüp ben kulunı güldürme şâhum düşmeni 

Gözlerüm nûrı oğullarumdan ayırma beni 

Bî-günâhem Hak bilür devletlü sultânum baba 

                                                           
25  Mustafa Çiçekler, “Şehzâde Bayezid ve Farsça Divançesi”, Şarkiyat Mecmuası, sayı: 8, 1998, s. 212 
26  Orhan Kurtoğlu, “Osmanlı Sosyal Hayatında Şiir: Divan Şiirinde Afnâmeler ve Cem Sultan‟ın Kerem Kasidesi”, Gazi Türkiyat, 

sayı: 8, 2011, s.294. 
27  Kılıç, Şehzade Bayezid „Şâhî‟ Hayatı ve Divanı, KB Yay., Ankara, 2000, s. 49-50. 
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Tutalum iki elüm başdan başa kan ola 

Bu meseldür söylenür kim kul günâh itse n‟ola 

Bâyezîdün suçunı bağışla kıyma bu kula 

Bî-günâhem Hak bilür devletlü sultânum baba 
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AMASYA TARĠHĠ MÜVERRĠHĠ HÜSEYĠN HÜSÂMEDDĠN’ĠN ġÂĠRLĠĞĠ 

 

 Mücahit KAÇAR 

 

Özet 

Amasya Tarihi isimli eseriyle kültür ve edebiyatımıza eşsiz bir katkıda bulunan Hüseyin Hüsâmeddin, 

sadece iyi bir tarihçi değil aynı zamanda iyi bir dilci ve şâirdir. Kendisi daha küçük yaşta hem Amasya 

meşhurları hakkında bilgiler toparlamaya başlamış hem de şiirle ilgilenmiştir. Asrî mahlasını kullanan 

Hüseyin Hüsâmeddin‟in elimizde şiirlerinin toplu olarak bir araya getirildiği divanı veya mecmuası 

yoktur. Fakat Hüseyin Hüsâmeddin‟in Amasya Tarihi‟nin farklı ciltlerinde değişik vesilelerle verdiği 

şiirlerinden onun şairliğine dair tahlillerde bulunabilmekteyiz. Kendisinin Amasya tarihinde Amasya‟ya 

dâir uzun bir kasidesi ve biyografilerini sunduğu şairlerin şiirlerine yazdığı tahmisleri ve bir gazeli 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, Hüseyin Hüsâmeddin‟in şairliğinin ön plana çıkarılması ve böylece daha 

önce derli toplu olarak ele alınmayan bu yönüne dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu amaçla da 

çalışmamızda, şairin Amasya Tarihi‟nde yer alan şiirleri; şiir tekniği açısından ele alınacaktır. Böylece 

Amasya‟nın kıymetli bir değeri olan Hüseyin Hüsâmeddin‟in tarihçiliğinin gölgesinde kalan şairliğinin de 

araştırmacıların dikkatine sunulması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hüsâmeddin, Asrî, Şair, Amasya. 

 

The Poetry of Hüseyin Hüsameddin who Wrote the History of Amasia 

 

Abstract 

Hüseyin Hüsâmeddîn, who has a unique contribution to our culture and literature with his work titled 

Amasia Tarihi, is not only a good historian but also a good linguist and poet. At a young age he began 

to gather information about Amasia celebrities as well as interested in poetry. There is no divan or 

magazine in which the poems of Hüseyin Hüsâmeddîn, using the Asrî nick-name, are gathered 

together in bulk. However, we are able to find some of the poems of Hüseyin Hüsâmeddîn from his 

poems which he gave differently in different volumes of Amasia History. He has a long praise poetry 

to Amasya in the history of Amasia and a wrote two tahmis to the poems of other poets who wrote his 

biographies, and there is also a poem written in the form of a ghazel. In this study, it was aimed to 

draw the attention of Hüseyin Hüsâmeddîn to the foreground of his poems and to draw attention to 

this aspect which has not been handled before. For this purpose, his poems, which are in the history 

of poetry Amasia, will be discussed in terms of poetry technique. Thus, it is aimed to bring the poetry 

which is in the shadow of the historicity of Hüseyin Hüsâmeddîn, a precious value of Amasia, to the 

attention of the researchers. 

Keywords: Hüseyin Hüsâmeddin, Asri, Poet, Amasia. 

 

GiriĢ 

Amasya Tarihi isimli eseriyle kültür ve edebiyatımıza eşsiz bir katkıda bulunan Hüseyin 

Hüsâmeddîn, sadece iyi bir tarihçi değil aynı zamanda iyi bir dilci ve şairdir. Kendisi daha küçük yaşta 

şiirle ilgilenmeye başlamıştır. Amasya Tarihi‟nin birinci cildinde “zaman-ı sabâvetimde bir müddet 

edebiyât ile iştigâl itdiğim cihetle akrân arasında “Asrî” mahlasını ihtiyâr ve ba‟dehû tetebbu‟ât-ı 

târihiyeye hasr-ı iştigâl itmiş idim” diyerek her ne kadar sonradan sadece tarihî meselelerle ilgilendiğini 

ifade etse de aslında elimizdeki şiirlerinden anlaşılacağı üzere Divan şiiri geleneğine son derece hâkim 

iyi bir şairdir.  

Bu çalışmada, Hüseyin Hüsâmeddin‟in şâirliğinin ön plana çıkarılması ve böylece daha önce 

derli toplu olarak ele alınmayan bu yönüne dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu amaçla da çalışmamızda 

                                                           
  Doç. Dr., Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, mukac80@gmail.com. 
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kendisinin Amasya Tarihi‟nde yer alan şiirlerinin edebî geleneğe uygun olup olmadığı, aruz ve kafiye 

kusurları, şiirinin fesahat ve belagat açısından sağlamlığı gibi yönlerden ele alınmasına çalışılacaktır. 

Böylece Amasya‟nın kıymetli bir değeri olan Hüseyin Hüsâmeddîn‟in tarihçiliğinin gölgesinde kalan 

şairliğinin de araştırmacıların dikkatine sunulması amaçlanmaktadır. Aşağıda öncelikle Hüseyin 

Hüsâmeddin‟in hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verilecek, ardından da kendisinin bilinen şiirleri 

üzerinden şairliğine dâir değerlendirmelerimiz sunulacaktır. 

1- Hüseyin Hüsâmeddin Yasar’ın Hayatı ve Eserleri1 

Amasya‟nın köklü ailelerinden Abdî-zâde ailesine mensup olan Hüseyin Hüsâmeddîn, 5 Kasım 

1869‟da Amasya‟da doğmuştur. Soyadı kanunu çıktıktan sonra “Yasar” soyadını alan Hüseyin 

Hüsâmeddin 1887‟de Rüşdiye‟yi bitirmiş ve tahsilini ilerletmek için İstanbul‟a giderek Kalender 

Medresesi‟ne devam etmiş, aynı zamanda zamanın önemli âlimlerinin şahsî derslerine de devam 

etmiştir. Girit, Suriye ve Hicaz‟a giderek ilim tahsil eden Hüseyin Hüsâmeddîn, 1899 yılında İstanbul‟a 

dönerek ilk hocası Tokadî-zâde Ahmed Efendi‟den icazet almıştır. Arapça ve Farsça‟nın yanında 

kaynaklardan istifade edecek kadar Fransızca da bilen Hüseyin Hüsâmeddîn, ilk resmi görevine 1898 

yılında Meşihat Dâiresi Askerî Mahkeme mukayyidi olan Perşembeli Ahmet Remzi Efendi‟nin muavini 

olarak başlamıştır. Bir süre bu görevini sürdürdükten sonra Şeyhülislâm Mahmut Celaddin Efendi‟nin 

yardımıyla Surre-i Hûmâyun Niyâbet-i Şeriyyesi‟ne tayin edilerek 1901‟de Şam ve Hicaz‟a gitmiştir. Bu 

görevinden döndükten sonra Vezirköprü, Osmancık, Niksar ve Refâhiye mahkeme naipliği görevlerinde 

bulunmuştur. Refâhiye‟de görev yaparken Evkâf Nezareti tarafından Arapça Eski Kayıtlar 

Mütercimliğine atanmıştır. Bundan sonra 1909‟da Tarih-i Osmanî Encümeni olarak görev yapmıştır.  

Hüseyin Hüsâmeddîn, Mustafa Kemal Atatürk‟ün dil politikasına, kaleme aldığı birçok eserle 

destek vermiş; bu doğrultuda Türk Fiilleri, Türk Sıfatları, Türk İsimleri, Paşa Armağanı, Temel gibi 

eserleri Atatürk‟e sunarak Atatürk‟ün takdirlerini kazanmıştır. Yine Türk kültürüne katkıda bulunmak 

için Türk Ocakları‟nda Türk Dili ve kültürü ile alakalı seri konferanslar vermiştir. Hüseyin Hüsâmeddîn, 

10 Şubat 1939 yılında İstanbul Şişli‟deki evinde vefat ederek Feriköy Mezarlığında toprağa verilmiştir. 

Hüseyin Hüsâmeddîn‟in, Amasya Tarihi, Evkâf-ı Humâyûn Nezareti‟nin Tarihçe-i Teşkilâtı ve Nuzzârın 

Terâcim-i Ahvâli, Teme1, Dîvân-ı Vezâret, Paşa Armağanı, Kitabü‟et-Tasrif (Temel Külliyatından Fiiller 

Hakkında Mülahazât-ı Sarfiyye), Türk Sıfatları, Türk Çavları, Nişancılar Durağı, Osmanlı Meşâhiri, Türk 

Takvimi, Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye Fi-Lugati‟t-Türkiyye Çevirisi, Türk Emniyet Teşkilatı adlı kitapları ile 

çeşitli konularda yazılmış makaleleri vardır. 

2- Hüseyin Hüsâmeddîn’in ġâirliği 

Hüseyin Hüsâmeddîn, Amasya Tarihinin birinci cildinde kendisinin küçükken şiirle uğraştığını ve 

Asrî mahlasını kullandığını şöyle ifade eder: “Muharrir-i âciz; zaman-ı sabâvetimde bir müddet edebiyât 

ile iştigâl itdiğim cihetle akrân arasında “Asrî” mahlasını ihtiyâr ve ba‟dehû tetebbu‟ât-ı târihiyeye hasr-ı 

iştigâl itmiş idim.” Asrî mahlasını kullanan Hüseyin Hüsâmeddîn‟in elimizde şiirlerinin toplu olarak bir 

araya getirildiği divanı veya mecmuası yoktur. Fakat Hüseyin Hüsâmeddîn‟in Amasya Tarihi‟nin farklı 

ciltlerinde değişik vesilelerle verdiği şiirlerinden onun şairliğine dâir tahlillerde bulunabilmekteyiz. 

Kendisinin bu çalışmada Amasya Tarihi‟nde Amasya‟ya dâir murabba tarzında yazdığı bir şiiri, 

biyografilerini sunduğu iki şâirin gazellerine yazdığı iki tahmisi ve bir de gazeli ele alınacaktır. Aşağıda 

kendisinin Amasya Tarihi‟nde yer alan şiirleri tek tek ele alınmıştır.   

1.1. Murabba’ 

Hüseyin Hüsâmeddîn, 37 dörtlükten meydana gelen uzun bir şiir yazmıştır. Amasya Tarihi‟nin 

birinci cildinin büyük bölümüne yayılmış olan bu uzun şiirde, her bir dörtlükte Amasya Tarihi‟nde ele 

                                                           
1  Hüseyin Hüsâmeddîn‟in hayatı ve eserleri hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Bu bölümde sunduğumuz bilgiler de aşağıda 

sunacağımız çalışmalardan derlenmiştir. Ayrıca kendisi Amasya Tarihinin birinci cildinde kendi biyografisini yazmıştır. Konuyla 
ilgili daha ayrıntılı bilgiler için bkz. Turgut Akpınar, “Az Tanınan Büyük Bir Milliyetçi Hüseyin Hüsâmeddîn Yasar”, Hayat Tarih 
Mecmuası, c. II sayı: 8, İstanbul, 1975, Turgut Akpınar, “Hüseyin Hüsâmeddîn”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. XVIII, 1998; 
Feyzi Çimen, “Dîvânü Lügâti‟t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsâmeddîn Yasar‟ın İlmi Kişiliği”, FSM ilmî 
Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, sayı: 1, s. 136-151. 
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aldığı konuyla ilgili bir dörtlük söylemiş, dörtlüğün hemen ardından da ne anlattığını kısaca şerh 

etmiştir. Şiirin ilk dörtlüğünden önce bir açıklamada bulunarak Amasya hakkında birçok kişinin övgü 

şiirleri ve yazıları kaleme aldıklarını belirttikten sonra, eserinde bunları alıntılamak yerine kendisinin 

murabba tarzında bir kaside yazarak bu kasidenin her bir dörtlüğünün sonunda şiirde anlatmak 

istediklerini açıklayacağını söylemiştir. İlgili açıklama şöyledir: “Daha pek çok şu‟arâ, müverrihîn, 

Amasya„yı, nazmen ve nesren medh ü senâ itmişlerdir. Fakat, icâz-ı maksûde muhâlif gördüğüm 

cihetle, naklinden sarf-ı nazar iderek, şu eser-i nâcizin fihrist icmâli olmak üzere, bir kasîde-i murabba‟ 

tanzîm ve her murabba‟ın zeylinde hâvî olduğu meâ‟ni-i târihiyeyi şerh ve izâh eyledim”.  

Aşağıda tam metnini verdiğimiz bu övgü şiiri, Amasya tarihinde yanlış olarak beyit halinde 

neşredilmiştir. Halbuki bu bir murabbadır ve dörtlükler halinde yazılmalıdır. Bu uzun şiirini aruzun 

“Mef‟ûlü mefâîlü mefâilü feûlün” kalıbıyla yazan şâirin tercih ettiği kafiye de “-ı Amasya” redifinden 

sonra gelen “-âr” sesinden oluşan kafiye-i mürdeftir. Bu şiirinde Hüseyin Hüsâmeddîn‟in aruza hâkim 

olduğu ve kafiye kusurları işlemediği görülmektedir. Ayrıca kendi dönemi için son derece anlaşılır bir 

dille yazdığı bu şiirinde teknik kusurlar olmaması, Asrî mahlaslı Hüseyin Hüsâmeddîn‟in iyi bir şâir 

olduğunun göstergesidir. Aşağıda 37 dörtlükten oluşan bu murabaın metni verilmiştir: 

İtdikce tecellî dile, envâr-ı Amasya 

Şevkiyle yakar kalbimi bir nâr-ı Amasya 

Çeşmimde döner eşk-i şerer-bâr-ı Amasya 

Kalbimde durur hasret-i dîdâr-ı Amasya 

 

Bu şehri yapan, devr-i evâ‟ilde Amisdir 

Dirler ki, Amâsise dahî nâmı enîsdir 

Şa‟ir didi Elmâsiyeden selîsdir 

Elması çıkarmış gibi, ahcâr-ı Amasya 

 

Cennet gibidir sûy-ı cenûbunda çakallar 

Gûyâ ki beşikdir yed-i kudret anı sallar 

Meşâta-i eyyâm-ı bahâr vechini allar 

Bir la‟le döner nâzıra rûhsâr-ı Amasya 

 

Sağında bunun Kara Kaya cennet-i diger 

Bir hûb ferîdin iki ruhsârına benzer 

Yıldız gibi ezhâr ile mestûr ser-â-ser 

Bunlardan alır heb suyu gülzâr-ı Amasya 

 

Eyler iki menba‟ buranın zevkini ikmâl 

Gûyâ ki biri âb-ı zülâl ve biri selsâl 

Bir menba‟ı yapmış Kaya Paşa gibi mifzâl 

Diğer Acem Ağa gibi mi‟mâr-ı Amasya 

 

Cennât-ı cihânın burası sanki ecelli 

Şehzâdelere olmuş idi sayd mahalli 

Enzâra olur Köşklü Kaya„dan bu da belli 

Bir merkez-i Sultân iken aktâr-ı Amasya  

 

En sonra Çakal-zâdelere kısmet-i evfer 

Oldu buradan hin-i teferrukda müyesser 

Şimdi orası, bunların adı ile eşher 

İtdi bunu tahkîk, Perestâr-ı Amasya  

Garbında bunun kûh-ı celî şöhre-i Ferhad 

Gûyâ eser-i aşk ile virmiş ana bünyâd 

Rûmîler anın dâmenine “Venk” dimiş ad 

Lâkin budur a‟cûbe-i ahbâr-ı Amasya 

 

Maşrık tarafı bir cebel-i şâhik-i mesmûr 

Zincirli Kaya nâmı ile âleme meşhûr 

Zinciri anun on sene evvel idi manzûr 

Hayretle bakardı ana ebsâr-ı Amasya 

 

Bâlus Kayası şârka uzanmış bu kayadan 

Bulmuş eteği feyz ü şeref sun‟-ı Hudâdan 

Âlîdir anın menkıbesi medh ü senâdan 

Zirâ burada müstetir ebrâr-ı Amasya 

 

Üstünde sarây-ı şeref âbâd kadîmdir, 

İşte burası mevlid-i Sultân Selimdir 

Bir kışla ve mekteb ile umrânî azîmdir 

Bunlarla teceddüd ider edvâr-ı Amasya  

 

Yanında soğuk çeşme ki bir bâğ-ı iremdir, 

Hoş manzaradur, lutf-ı Hevâ‟ dâfî-i gâmdır, 

Tesnim gibi abı dahî bir fazl-ı ni‟âmdır; 

Virmiş buraya behçeti dâdâr-ı Amasya. 

 

Bir kal‟a-i mustahkemedir, semt-i şimâli 

Âsâr-ı girân-mâye-i eslâf ile mâlî, 

Şimdi ise umrân u sükûndan içi hâlî, 

Güyâ siper-i dâfi‟-i peykâr-ı Amasya. 

 

Envâ-ı sanâyi‟ ile enzârda mümtâz 

Ankâ gibi germiş kanadın itmede pervâz 

Şâhin gibi semt-i feleğe doğru ser-efrâz 

Olmuş bu vakâr ile nigeh-dâr-ı Amasya  
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Dirler ki, bunu Harşenedir eyleyen inşâ 

İtmiş ana kendi adını sonradan i‟tâ 

Yapmış burayı kendisine mesken-i zîbâ 

Bu kal‟a yüzünde görülür gâr-ı Amasya 

 

Vustâda Cilanbolu dahî hayreti câlib 

Her bir tarafında görülür dürlü garâ‟ib 

Mecrâ ü mesbâda ne ma‟lûm ve ne gâ‟ib; 

Âbı sayılır efdâl-i âbâr-ı Amasya 

 

Bir merkez-i mahfûz kralı idi evvel 

Pon şâhları kâ‟id-i taht oldu müselsel 

Romalılara itdi, yedi harb-i mükemmel 

Bunlar ile ma‟lûm olur etvâr-ı Amasya  

 

Bu şâhların dahmesi olmuşdu mağârât 

Ecsâdını heb sonra duhûr eyledi târât 

Bir vakt rehâbına olub câ-yı riyâzât 

Şimdi ise boş, mahzen-i ekdâr-ı Amasya 

 

İtdi ümerâ kal‟ayı kerrât ile tecdîd 

Selçûk neseb-i Şâh-ı Kubâd eyledi teşyîd 

Lâkin bunu da ger-zaman eyledi tebdîd 

İtmişdî vatan borcunu dizdâr-ı Amasya 

 

Sağında bunun türbe-i Şirvânî-i Kâmil  

Kandil-i hedd, feyz-i Hudâ, nûr-ı fezâ‟il 

Yanında yatar hazret-i İsâ gibi fâzıl 

Etrâfı bütün kümmel ü ahyâr-ı Amasya 

 

Solunda dahî makbere-i hazret-i Cû‟î, 

Feyzin buradır mebde-i pür zevk-i tulû‟ı 

Bulmuş buralar nâm-ı kerîmiyle şuyû‟ı 

Hakkâ buradır mecmu‟-ı esmâr-ı Amasya. 

 

Kelkis idi evvel buranın nâm-ı kadîmî 

Tezyîn idiyor bağçesini bâd-ı nesîmi 

Erbâb-ı tenezzüh alıyor feyz-i amîmi 

Ezvâkı burada bulur efkâr-ı Amasya 

 

Mağrîb tarafı kûh-ı ref‟-i Karamânî 

Olmuş eteği Akbilek„e cây-ı emânı 

Tefsîr ile takvâda „alem, pîr-i zamanı 

Kudsî-şiyem ve mefhâr-ı athâr-ı Amasya  

 

Boydan boya bir manzara-ı hûr-likâdır 

Müstağrak-ı envâr-ı füyûzât-ı Hudâ‟dır 

 

Her bir tarafı Bağ-ı irem zevk-fezâdır 

Hep bunları sir-âb ider enhâr-ı Amasya 

 

Her vakte göre meyveleri kâmil ve mebzûl 

Her meyvesinin ta‟amı bütün dehrde makbûl 

Elması hedâyâ olarak her yere mersûl 

Her beldede meşhûrdur esmâr-ı Amasya 

 

Her mevsiminin bir şeref ü izzeti vardır 

Her bağçesinin bir tarab u behceti vardır 

Her goncasının hande-i ulviyyeti vardır 

Bülbülleri giryân ider ezhâr-ı Amasya 

 

Yüzlerce mülûk u ümerâ himmeti görmüş 

Pek çok eser-i lutf u refâhiyyeti görmüş 

Şâyân olacak kadrine bir hürmeti görmüş 

Takdîr kılınmış yine mikdâr-ı Amasya 

 

Her zerresi âlûde-i eltâf-ı ekâbir 

İzhâr idiyor âleme bin türlü mefâhir 

Olmuşdu mahallâtı bütün hayra mezâhir 

Hep şâhid-i âdil buna âsâr-ı Amasya  

 

Her devresi bir silsile-i aşk ü cünûndur 

Her bir deresi dolmuş anın eşk ile hûndur 

Her köşesi bin medfûn-ı erbâb-ı fünûndur 

Aktâra bütün münteşir ezkâr-ı Amasya 

 

Her gûşe-i feyzinde birer âşık-ı şeydâ  

Her kûy-ı kemâlinde birer şâ„ir-i dânâ  

Her zerre-i hâkinde birer feyz-i hüveydâ  

Mestûr-ı kütübdür nice eş‟âr-ı Amasya  

 

Toprağı idilmiş ezeli aşk ile tahmîr  

Hem cevher-i hüsn itmiş anın zâtını tenvîr 

Her san‟at ü dânişde yetişdirdi meşâhir 

İbrâz-ı fezâ„il ider ahrâr-ı Amasya 

 

Gelmiş nice meczûbü‟l- hayy nice müştâk  

Çıkmış oradan dehre nice kâmil ü uşşak  

Güyâ burada olmuş idi âlem-i misâk  

Bir feyz ü himem-i zâviyedür dâr-ı Amasya  

 

Âlemde mülûk ü ümerâya vatan olmuş 

Yüzlerce südûr u vüzerâya vatan olmuş 

Binlerce şüyûh u ulemâya vatan olmuş 

Fikr it ki geçirmiş neler a‟sâr-ı Amasya 
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Lâyık mı ki bu menba‟-ı ahyâr ola mechûl 

Her fâzılı bir gûşe-i nisyânda mahmûl 

Lâyık mı ki şu münbit-i ebrâr ola mezhûl 

Mübhem kala dehr içre esrâr-ı Amasya 

 

Her bir ciheti medrese-i ilm ü edebdir 

Erbâb-ı zekâ feyzine i‟lâ-yı sebebdir 

Makbûl-ı ümem, melce-i ashâb-ı talebdir 

Medhûl olur elbette dil-âzâr-ı  Amasya 

 

Bu fikr ile sarf eyledi çok sa‟y-i mükemmel 

Cem‟ eyledi akvâl u rivâyâtı müseccel 

Tahkîk ile yazdı ana târih-i mufassal 

Asrî gibi bir hâdim-i fehhâr-ı Amasya 

 

1.2. Tahmîsler 

1.2.1. Nâmî’nin Bir Gazelini Tahmîs 

Hüseyin Hüsâmeddîn, biyografilerini verdiği iki Amasyalı‟nın birer gazeline tahmis yazmıştır. Bu 

tahmislerin birincisi Nâmî mahlasını kullanan Tahsîn Hasan Efendi‟nin bir gazeline yazılmıştır. Nâmî‟nin 

bu gazeli yazma sebebi de ilginçtir. Amasya tarihinde verilen bilgiye göre, Hüseyin Hüsâmeddîn‟in de 

bizzat tanıyıp sevdiği birisi olan Nâmî, güzelliğe düşkün bir insan olup sonunda intihar etmiştir. 

“tab‟ında olan ibtilâ-yı hüsnün bir sâ‟ikası olarak Hâce-zâdesi Mehmed Ârif Efendi‟nin aşkına giriftâr 

oldu. O esnâda Ârif Efendi de gâyet güzel ve câzibe-i hüsn ü ânı mükemmel bir nev-civân idi. Bundan 

dolayı hâcesinin hânesine daha yakın olan Mollâ Kestel medresesine nakl-i ikâmet etti. Mehmed Ârif 

Efendi sabah ve akşam yanından ayrılmazdı. Çünkü Tahsîn Efendi cidden afîf ve ınnîn idi. Kendisinden 

bir fenâlık ümîd edilmezdi. 1314 senesi Zi‟l-hiccesinde medresede yalnız kaldığından gece kendisine 

ârız olan bir vehm ü kâbusdan dolayı şu‟ûruna bir ihtilâl geldi. Her şeyden tevahhuş eder uykudan bile 

ürkerdi.l3l5 senesi Rebîü‟l-evvelinde bi‟z-zarûre Amasya‟ya avdet edip Kapancı-zâde medresesinin bir 

hücresine kapandı. Halk ile ülfet ü ünsiyetten çekilip kendi âleminde şi‟r ve tasavvuf ile iştigâle 

koyuldu. Kimseyi yanına sokmadı, müdhîş bir hayrete daldı. 1317 senesi Recebinde İstanbul‟dan 

Amasya‟ya geldiğim esnâda aralık aralık kendisi ile görüşürdüm. Ne yazık ki sene-i mezbûre Zi‟l-

hiccesinin on yedinci günü sabahleyin kendisini Yörgüç Paşa imâretinin üst tarafından ırmağa atıp 

intihâr etti. Gâyet zekî, tab‟an latîf, cevvâl, müsta‟id, şi‟r ve inşâsı ve kitâbeti güzel, küşâde-meşreb, 

latîfe-gû, beşuş âlim idi. Sonradan fevka‟l-âde durgun, mütehayyir oldu. Hîç gülmez, kimse ile 

konuşmaz, hîç bir yere çıkmazdı.” 

Nâmî, ömrünün son günlerinde Hüseyin Hüsâmeddîn‟e “ağlasun” redifli şu gazelini elden yazıp 

vermiştir: 

Âh dirdim bir zamân sevdâ ile cân ağlasun 

Kalmadı cânımda tâkat şimdi cânân ağlasun 

 

Dehr bir sâkî gibi sundu bana gam bâdesin 

Hâlime baksın değil hüşyâr mestân ağlasun 

 

Zevk-i vuslatdan cüdâ mahzûn esîr-i mihnetim 

Derdile bî-çâre gönlüm itsün efgân ağlasun 

 

Kerbelâ-yı gamda medhûş eyledi hayret beni 

Âh mâtem-zâre düştüm gözlerim kan ağlasun 

 

Âteş-i hasretle yandım kurtuluş yok Nâmiyâ 

Hâlime âgâh olan her ârif insan Ağlasun 

Hüseyin Hüsâmeddîn, kendisine verilen bu gazeli Nâmî‟nin yanında yüksek bir terennümle 

okuduğunu ve Nâmî‟nin hüznü ve perîşân hâlinin kendisine te‟sîr ettiğini yazar. Bu olay üzerine 

berâberce ağlaştıklarını kaydeden H. Hüsâmeddîn, Nâmî‟nin intihârını duyunca çok ağladığını ve 

aşağıdaki tahmisi yine Nâmî dilinden yazdığını ifade eder. Nâmî‟nin gazeli “fâilâtün fâilâtün fâilatün 

fâilün” vezniyle yazılmış olup “Ağlasun” redifi ve “-ân” harflerinden oluşan kafiye-i mürdeften 
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oluşmaktadır. Bu tahmiste, Asrî‟nin tahmisten beklendiği gibi asıl şiirin şâirinden aşağı kalmadığı ve 

başkası tarafından yazılan bu gazeli yine aynı şâirin ağzından yazmış gibi başarılı bir şekilde tahmîs 

ettiği görülmektedir. Nâmî‟nin şiirindeki duygu yoğunluğu ve şiirin teknik başarısı Asrî‟nin mısralarında 

da görülmektedir. 

Vasl içün çok ağladım yok çâre hicrân ağlasun 

Bir gülün uğrunda mahv oldum gülistân ağlasun 

Yakdı sevdâ cânımı bu aşk ü irfân ağlasun 

Ah derdim bir zamân sevdâ ile cân ağlasun 

Kalmadı cânımda tâkat şimdi cânân ağlasun 

 

Lutf edip cânân bir gün sormadı üftâdesin 

Vasl ile şâd itmedi bir dem bile dildâdesin 

Cevrini artırdı eyvâh öldürür gamzedesin 

Dehr bir sâkî gibi sundu bana gam bâdesin 

Halime baksun değil hüşyâru  mestân ağlasun 

 

Kalmadı cevre tahammül itmeye bir tâkatim 

Ağlarım hicrân içinde geçdi ömr ü müddetim 

Kendime sıklet virir her ân hayât ü râhatim 

Zevk ü vaslından cüdâ mahzûn esîr-i mihnetim 

Derdile bî-çâre gönlüm itsün efgân ağlasın 

 

Halka düşmen eyledi cânân içün gayret beni 

Vahşet-âbâde götürdi halkdan nefret beni 

İntihâra sevk iderse şaşma bu sîret beni 

Kerbelâ-yı gamda medhûş eyledi hayret beni 

Âh mâtem-zâre düşdüm gözlerim kan Ağlasun 

 

Aşk ü sevdâ ömrümün mecmû‟ını itdi hebâ 

Aklımı idrâkimi hüsn uğruna itdim fedâ 

Sûziş ü efgânıma Asrî bile itdi bükâ 

Âteş-i hasretle yandım, kurtuluş yok Nâmîya 

Hâlime âgâh olan her ârif insan ağlasun 

1.2.2. RüĢdî Mehmed PaĢa’nın Gazelini Tahmîs  

Asrî‟nin diğer bir tahmisi de Rüşdî Mehmed Paşa‟nın bir gazeline yapılmıştır. H. 1290 senesi 

Saferinin on yedisinde (18 Nisan 1873) sadr-ı a‟zam olan Rüşdî Mehmed Paşa hakkında “gâyet kâtib, 

münşî olduğu gibi mükemmel şâ‟ir ve rind-meşreb idi. Mey ü mahbûbu gâyet sever, İstanbul sâhil-

hânelerinde ve köşklerinde ricâl-i asrıyla berâber ta‟tîl günlerinde ve gecelerde her türlü zevk ü sefâya 

düşkün idi” şeklinde bilgi veren Hüseyin Hüsâmeddîn, Rüşdî Paşa‟nın Fatîn tezkiresindeki şu gazelini 

kaydeder: 

Birdir safâ-yı vasl ü safâ bir değilse de 

Birdir cefâ-yı hicr ü cefâ bir değilse de 

 

Bâlâ ve zîri bir görürüm fart-ı neşveden 

Birdir gözümde arz ü semâ bir değilse de 

 

Birleşdi renk-i zülf ü benâgûş nazrada  

Birdir bana sabah ü mesâ bir değilse de  
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Bîmâr-ı aşkım istemem aslâ „ilâc-ı derd 

Birdir yanımda derd ü devâ bir değilse de 

 

Rüşdî suhân-şinâs bilir tarz ü şîvesin 

Birdir edâ-yı şi‟r ü edâ bir değilse de 

Bu gazeli kaydettikten sonra da “Müşârün-ileyhin şu gazeli tab‟ımda bir küşâyiş 

uyandırdığından irticâlen şöyle tahmîs eyledim” diyerek aşağıdaki şiiri verir. Burada önemli olan Asrî‟nin 

bu şiiri irticâlen yani o anda tahmis etmesidir. Aruzun “mef‟ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün” vezni ve  “bir 

değilse de” redifi ve “-â” harfinden oluşan kafiye-i mücerredeyle yazılmış bu gazelin tahmisi de en az 

gazelin kendisi kadar başarılıdır. Şiiri gördüğü anda böyle bir şekilde tahmis eden Asrî‟nin bu başarısı, 

şiirdeki vukûfiyetini göstermektedir.  

Birdir gınâ-yı kalb ü gınâ bir değilse de 

Birdir ziyâ-yı şems ü ziyâ bir değilse de 

Birdir nevâ-yı zevk ü nevâ bir değilse de 

Birdir safâ-yı vasl ü safâ bir değilse de 

Birdir cefâ-yı hicr ü cefâ bir değilse de 

 

Zevkin bihâr-ı sevreti âsûde hefveden 

Aşkın nezîhdir kerem-i feyzi şehveden 

Kalbim sürûr içinde güzel nâz ü „işveden 

Bâlâ vü zîri bir görürüm fart-ı neşveden  

Birdir gözümde arz u semâ bir değilse de 

 

Zulmetle nûr bir görünür sath-ı cemrede 

Mümkün değil mi şunları görmek bu „ibrede  

Her dürlü zıd sıfatları her dürlü zümrede 

Birleşdi reng-i zülf ü benagûş nazrada 

Birdir bana sabah u mesâ bir değilse de 

 

Şâhid değil midir maraz-ı aşka âh-ı serd 

Her dem figân-ı kalb-i hazînimle rûy zerd 

Dil istemez ki hâlimi bilsin hezâr ferd 

Bîmâr-ı aşkım istemem aslâ „ilâc-ı derd 

Birdir yanımda derd ü devâ bir değilse de 

 

Asrî bilir şinâver-i deryâ girîvesin 

Anlar fazîlet ehli güzel şi‟r ü bîvesin 

Takdîr ider meziyet-i vâlâ vü cîvesin 

Rüşdî sühan-şinas bilir tarz ü şîvesin 

Birdir edâ-yı şi‟r ü edâ bir değilse de 

1.2.3. Gazel  

Hüseyin Hüsâmeddîn‟in elimizde bir de gazeli bulunmaktadır. Bu gazel Amasya Tarihi‟nde değil, 

Hüseyin Menç‟in Hüseyin Hüsâmeddîn hakkında yazdığı çalışmalarda geçmektedir.2 Aruzun “feilâtün 

feilâtün feilâtün feilün” kalıbıyla kaleme alınan gazel, “ettin” redifi ve “-ûn” harflerinden oluşan kâfiye-i 

mürdefe ile yazılmıştır. Bu gazelin birinci mısraında aruz hatası bulunmaktadır. Bu gazelin yayımlanan 

şeklinin birinci mısraında aruz hatası bulunmaktadır. “Ey Amasya /bana söyle /nasıl füsûn/ ettin” 

                                                           
2  Hüseyin Menç, “Amasya Tarihi Yazarımız Abdizade Hüseyin Hüsâmeddîn Efendi” 

http://www.huseyinmenc.com.tr/makale/53/amasyatarihiyazarimizabdizadehuseyinhusameddinefendi.html (Erişim Tarihi: 
08.03.2017) Hüseyin Menç, bize bu gazelin Yeşilırmak gazetesinin 1938 yılında çıkan bir sayısında yer aldığını ifade etmiştir.  

http://www.huseyinmenc.com.tr/makale/53/amasyatarihiyazarimizabdizadehuseyinhusameddinefendi.html
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mısraında vezin bozulmuştur. Şiirin baş tarafının “Ey Amâsiyye” şeklinde okunması da mümkündür. 

Fakat bu sefer de mısraın son bölümünde aruz vezni bozulmaktadır.  Elimizde şiirin sadece basılmış 

hâli olduğu için bu konuda başka da bir şey diyemiyoruz. Yine şiirin basılmış hâlinde geçen “adam” ve 

“dilher” kelimelerinin de “âdem” ve “dilber” olması gerektiğini, bunun da baskı hatasından 

kaynaklandığını düşünüyoruz. “Ey Amasya /bana söyle /nasıl füsûn/ ettin” mısraında üçüncü tef‟ile olan 

“nasıl füsûn” kısmında ikinci hece açık olması gerekirken kapalı gelmiştir. Aslında elimizdeki diğer 

şiirlerinde ve bu gazelin geri kalanında aruz hatası yapmayan Asrî‟nin bu mısradaki gibi basit bir aruz 

hatasına düşmesi, bize bu şiirin birinci mısraının farklı olması gerektiğini düşündürmektedir. Bu 

gazelde, Amasya Tarihi‟ni yazmaya ömrünü adadığı hâlde Amasya halkından gerektiği kadar ilgi 

görmeyen, hatta belki de bir zamanlar bu şehrin milletvekili olmaya niyetlendiği halde bu girişimi asla 

kabul görmeyen Hüseyin Hüsâmeddîn‟in yaşadığı hayal kırıklığı3 görülmektedir. Özellikle son mısradaki 

gibi “Böyle Asrî gibi üftâdeni mahzûn ettin/Sana çok düşkün olan Asrî gibi bir âşığını mahzun ettin” 

şeklinde sitem eden şâirin bu gazeli yaşadığı hayal kırıklığının ifadesi olarak yazdığı görülmektedir.  

Ey Amasya bana söyle nasıl füsûn ettin 

Hangi hüsnünle beni kendine meftûn ettin 

 

Öyle bir câzibe-i aşk yarattın dilde 

Beni bu derd-i füsûnkâr ile dil-hûn ettin 

 

Kilkimi hüsnünü göstermeye tahsîs ettim 

Kendi ikbalin için ömrümü merhûn ettim 

 

Seni rûhum gibi sevdim sana bir cân verdim,  

Varımı uğruna koydum beni mağbûn ettin.  

 

Sana adam gibi her yerde perestij ettim 

Beni koydun geri ağyârını memnûn ettin  

 

Bilmedim sen ne yaman dilber-i fettânmışsın  

Böyle Asrî gibi üftâdeni mahzûn ettin 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Asrî mahlaslı Hüseyin Hüsâmeddîn‟in şâirliği gibi, şiirleri de Amasya Tarihi‟nin gölgesinde 

kalmıştır. Ömrünün son günlerinde bile gazel yazan bir şâirin elimizde divanı veya şiir mecmuası 

olmaması pek ihtimâl dâhilinde değildir. Kendisi elimizdeki ifadelerinde ve yazılarında böyle bir 

eserinden bahsetmemektedir. Fakat yukarıda görüldüğü üzere, Hüseyin Hüsâmeddîn Dîvân şiiri 

geleneğine son derece hâkim birisi olup, şiir tekniği açısından da şiire özenen bir nev-hevesten ziyâde 

kalbur üstü şairler arasında sayılabilecek bir şiir yeteneğine ve kültürüne sâhiptir. Bu bildiri vesilesiyle, 

kendisinin bu yönüne dikkat çekmeyi amaçladık. Bundan sonraki amacımız Asrî‟nin divanının bulunması 

için çabalamak olacaktır. Öyle ümit ediyoruz ki bir gün Asrî‟nin şiirleri gün yüzüne çıkacak ve 

Amasya‟nın bu kıymetli değerinin bu yönü de hak ettiği değeri görecektir.  
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MAKBUL VE MAKTUL BĠR ġAĠR: 

TÂCÎZÂDE CAFER ÇELEBĠ‟NĠN GAZELLERĠNDE NAZĠRECĠLĠK GELENEĞĠ VE “EY DOST” 

REDĠFLĠ GAZELĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 

 

Şevkiye KAZAN NAS 

 

Özet 

Amasyalı Tâcîzâde Cafer Çelebi, XVI. Yüzyılda, kendi çevresinde oluşturduğu edebî ortamlarda yeni 

şairlerin yetişmesine yardımcı olmuş, edebî kişiliği ve ortaya koyduğu ürünlerle kültür ve dilin 

zenginleşmesine katkıda bulunmuş bir divan şairi; II. Bayezid ve I. Selim devirlerinde müderrislik, 

nişancılık, kazaskerlik gibi devletin en üst makamlarında bulunmuş başarılı ve önemli bir devlet adamı; 

hattatlığı ve özellikle kendisinin geliştirdiği siyakat yazısıyla tanınmış bir sanatçıdır. Sultan II. Bayezid 

ve Sultan I. Selim‟in beğenilerine ve övgülerine mazhar olan ve daha sonra I. Selim‟in hiddetine 

kurban giden Cafer Çelebi‟nin manzum ve mensur eserleri arasında Hevesname  ile Divan‟ı önemlidir.  

Hevesname‟sinde Şeyhî ve Ahmed Paşa gibi bazı şairleri orijinal olmamakla tercümecilik, taklitçilikle 

suçlayan Cafer Çelebi, Divan‟ında o şairlerin durumuna düşer ve başta Şeyhî, Ahmet Paşa olmak üzere 

beğendiği pek çok şairin şiirine nazireler söyler.  

Bilindiği gibi nazire, bugünkü anlamıyla bir taklit değil; şairin sevdiği, saydığı bir şairin beğendiği bir 

şiirine aynı vezin ve kafiyede benzerini yazmasıdır. Nazire, bir devrin ortak sevgilerinin, zevklerinin, 

hislerinin meydana çıkmasıdır. Nitekim başta Zâtî, Fuzulî olmak üzere pek çok şair de Cafer Çelebi‟den 

etkilenmiş ve onun şiirlerine nazireler söylemiştir. 

Bildirimizde klâsik Türk edebiyatı nazire geleneği içerisinde Tâcîzâde Cafer Çelebi‟nin şiirleri incelenmiş; 

zemin şiir Şeyhi‟ye ait olmak üzere “ey dost” redifli nazire gazeller tespit edilmiş ve hem Divan‟ında 

hem de Hevesnâme adlı mesnevisinde yer alan “ey dost” redifli gazeli üzerinde kısa bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tâcîzâde Cafer Çelebi, gazel, nazire, redif, ey dost. 

 

An Accepted And Murdered Poet: Nazire Tradition in Tacizade Cafer Çelebi‟s Gazels and An 

Interpretation On His “Ey Dost” Rhymed Gazel 

 

Abstract 

Tacizade Cafer Çelebi who was from Amasya was an classical Ottoman poet who helped for growing 

new poets in his literary environment in 16. ceuntry and contributed to enrichment of culture and 

language with his works. He was an statesman who worked in the higest position of state such as 

müderris, nişancı, kazasker, in the periods of II. Bayezid and I. Selim. He was a well- known artist 

with siyakat which had developed Tacizade Cafer Çelebi and caligraphy. Hevesname and Divan are 

important in other works of Cafer Çelebi who was parasided by II. Bayezid and I. Selim then falled a 

victom to I. Selim‟s anger.  

Cafer Celebi who had accused some poets such as Şeyhî and Ahmed Pasha with inauthenticity,  

translation and imitation in Hevesname fell into the station of this poets and told nazire numerous 

poets whom he had liked especially Şeyhî, Ahmet Pasha and Necati in Divan. 

As is known, nazire is not imitation in its present sense. It is that the poet writes a similar poem to 

poems of other poets whom the poet  likes and regards with similar rhyme and meter. Nazire makes 

out common favour, pleasures and senses of the period. As a matter of fact, many poets such as Zâtî 

and Fuzulî influenced Cafer Çelebi and told nazire his poems. 

                                                           
  Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, sevkazan@gmail.com. 
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In this report, poems of Tacizade Cafer Çelebi within nazire tradition of classical Turkish literature will 

be examined, “ey dost” rhymed gazels whose ground poem belong to Şeyhi will be detected, “ey dost” 

rhymed gazels in Tacizade Cafer Çelebi‟s Divan and Hevesname  will be evaluated.  

Keywords: Tâcîzâde Cafer Çelebi, gazel, nazire, rhyme, ey dost.  

 

GiriĢ 

  Tâcîzâde Cafer Çelebi, XV. Yüzyılın ikinci yarısında (muhtemelen H. 856/M. 1452) Amasya‟da 

doğmuştur.  Babası Tâcî Bey; şair, münşî ve hattatlığının yanı sıra Şehzade Bayezid‟in defterdarı olarak 

hizmet etmiş ve Amasya seraskerliği görevinde bulunmuştur. Kardeşi Sâdî Çelebi ise dönemin tanınmış 

münşi ve şairidir. Kaynaklarda “Tâcî Beg oglı, Tâcî Beg-zâde, Tâcî-zâde, Tâc-zâde” lakaplarıyla anılan 

Cafer Çelebi, Amasya‟da babasının yanında ilköğrenimini tamamladıktan sonra medrese öğrenimini 

devrin ileri gelen şahsiyetlerinden Şeyhîzâde Abdî, Mu„id-zâde Muhyiddin Mehmed, Horasânî-zâde es-

Seyyîd Abdullah Çelebi, Şeyh Hamdullah gibi âlimlerin yanında yapmıştır. Daha iyi bir eğitim almak için 

Bursa‟ya gitmiş; Hacıhasanzâde, Kastallânî Hatibzâde Muhyiddin Efendi ve Hocazâde‟nin derslerine 

katılmış; Hacı Hasanzâde‟den mülâzım olmuştur. Simav‟a bir medreseye tayin edilen ve burada kadılık 

yapan Cafer Çelebi, bir cami; Edirne‟de II. Beyazıt İmareti vakfının mütevelliliğini yürüttüğü sırada da 

bir okul yaptırmıştır. Daha sonra İstanbul‟a Mahmud Çelebi Medresesi‟ne tayin edilmiş, Dîvân-ı 

Hümâyun‟a nişancı olmuş, Modon ve Koron seferlerine bizzat katılmıştır. Paşalık unvanıyla teşrifatta 

sağ tarafta, defterdara takdim edilerek oturmasına ve seferde vezirler gibi otağ kurmasına müsaade 

edilmiştir. 

Sultan II. Bayezid döneminin sonlarına doğru şehzadeler arasındaki taht mücadelesinde 

Şehzade Ahmed‟i desteklemiş hatta ondan “vâris-i mülk” diye bahsetmiştir. II. Bayezid, Şehzade 

Ahmed lehine saltanatı bırakmayı düşünüp şehzadeyi İstanbul‟a çağırdığında Şehzade Selim‟i 

destekleyen yeniçeriler, H. 917/M. 1511‟de, Şehzade Ahmed taraftarı olan yüksek mevki sahibi 

kimselerin evlerinin yanı sıra Cafer Çelebi‟nin de evini ve mallarını yağmalamışlardır. Bu isyandan sonra 

II. Bayezid, yeniçerilerin istekleri doğrultusunda önde gelen bazı kişilerle birlikte nişancı Cafer Çelebi‟yi 

de azletmiş ve yüz akçe ile emekliliğe ayırmıştır.  

Kaynaklara göre Cafer Çelebi‟nin azlinden sonra yeni bir resmî görev almak için ne kadar 

beklediği kesin olarak bilinmemektedir. Sultan I. Selim tahta çıktıktan kısa bir zaman sonra Cafer 

Çelebi‟yi nişancılığa tayin etmiştir. Kaynaklar, padişahın takdirini yeniden kazanan Cafer Çelebi‟nin 

Sultan Selim‟le birlikte Çaldıran seferine çıktığını ve bu esnada padişahın sohbetlerine katıldığını;  Şah 

İsmail‟e gönderilecek Farsça bir mektup hazırladığını ve sefer boyunca şaha gönderilen iki mektup 

daha kaleme aldığını, fethin ardından gönderilen fetihnameleri yazdığını söylemektedirler. Şah İsmail‟in 

Çaldıran‟da yenilip hazinesini ve karısı Taclu Hanım‟ı bırakıp kaçmasının ardından Yavuz Sultan Selim, 

sefer esnasında Taclu Hanım ile Cafer Çelebi‟yi evlendirmiş ve Anadolu kazaskerliği görevine tayin 

etmiştir. 

Çaldıran Seferi sonrasında (H. 920/M. 1514) orduyla birlikte Amasya‟ya gelen Yavuz Sultan 

Selim, kışı burada geçirdikten sonra sefere devam etmek istemiştir. Ancak bazı vezirlerin etkisiyle isyan 

eden yeniçeriler, padişahı seferden vazgeçirip İstanbul‟a dönmeye zorlamışlar; Pîrî Mehmed Paşa, 

Halîmî Çelebi ve Cafer Çelebi‟nin evlerine saldırıp yakmışlardır. Dukakinzâde Ahmed Paşa tarafından 

yeniçerilerin tahrik edildiği anlaşılınca isyanın sorumlusu olarak paşa idam edilmiştir. Kışı Amasya‟da 

geçirdikten sonra İstanbul‟a dönen Yavuz Sultan Selim, Amasya‟daki isyanı kışkırtan vezirlerin kimler 

olduğunu öğrenmek için yaptığı soruşturmanın sonucunda sorumlular arasında Vezir İskender Paşa, 

Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa‟nın yanı sıra Kazasker Cafer Çelebi‟nin de olduğunu öğrenmiştir. 

İskender Paşa ve Osman Ağa‟yı hemen öldürten padişah, Cafer Çelebi‟yi huzuruna çağırmış ve 

kendisine “İslam askerini isyana sevk edenin cezası nedir?” diye sormuş; Cafer Çelebi‟nin “Suçu 

kanıtlanırsa idamdır” cevabından sonra onu idam ettirmiştir. Kaynaklarda geçen bir başka rivayete 

göre Sultan Selim, henüz şehzade iken babası Sultan II. Bayezid ile Çorlu civarında muharebe için 
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karşılaşmaları üzerine yazılmış bir hicviyenin daha sonra Cafer Çelebi‟ye isnat edilmesi ve devlete halel 

getireceği iftirasının atılması üzerine Cafer Çelebi idam edilmiştir. 

Yavuz Sultan Selim‟in Cafer Çelebi‟yi haksız yere idam ettirdiği için büyük pişmanlık duyduğunu 

nakleden tezkireler, “Vah gitti bu cihandan Câfer” mısraını idam tarihi (H. 920) olarak verirler. Kardeşi 

Sâdî Çelebi tarafından Balat‟taki mescidinin hazîresine defnedilen Cafer Çelebi‟nin idam tarihi 

kaynaklara göre H. 921/M. 1515‟dir.1 

Âşık Çelebi‟ye göre Cafer Çelebi, padişah nezdinde yüksek bir kıymete sahip iken onu 

çekemeyen diğer vezirlerin haset ve iftiralarına maruz kalmıştır. Amasya‟da Yeniçerileri isyana tahrik 

ettiği suçlaması ile Yavuz Sultan Selim‟e şikâyet edilen Cafer Çelebi, Harun Reşid‟in Cafer-i Bermeki‟yi 

haksız yere öldürtüp sonra da pişman olmasını hatırlatmıştır. Ancak Yavuz Sultan Selim, şikâyeti tahkik 

ettirmeden onu öldürtmüş, daha sonra ani olarak verdiği bu karardan dolayı çok pişman olmuştur. 

“Niçün baña ilkâ-yı habs itmedüñüz” diyerek pişmanlığını belirtmiş hatta daha sonra Ali Paşa imareti ve 

çevresinde çıkan yangını bizzat padişah söndürmeye çıktığında yangının sebebini Cafer Çelebi‟nin 

âhının tutmasına bağlamış ve pişmanlığını Hadim Sinan Paşa‟ya “bu yanup yahılmaklar Cafer 

Çelebi‟nüñ şerâr-ı âteş-i âh-ı dil-i bî-günâhıdur. „Acebdür ki anuñ kanı bizi taht u tahtgâhumuz ile mülki 

Kaydâfâ gibi seyle virmez ise yâ dûd-ı âhı kavm-i „Âd gibi tâc-ı ibtihâcumuz ile ber-bâd idüp yile virmez 

ise” şeklinde ifade etmiştir. Cafer Çelebi‟nin boynunu vurdurduğu için üzülen ve sık sık pişmanlığını dile 

getiren Sultan Selim “saltanata geldiğimizde iki kişi bulduk. Biri Mü‟eyyedzâde ama ne fayda ki 

yaşlılığına eriştik. Diğeri de Tâcîzâde ki sonunu düşünmeden verdiğimiz kararın eliyle vücut harmanını 

yele vermişiz” der.2 

İlmine hürmet edilerek divanda makamı yükseltilen ve “Değeri pek yüksek oldu. Yani kazasker 

oldu. Kendisi nişancı iken hilâli, padişahın güneşinin nurunun parlaklığı ile dolunay oldu.”3 diye söz 

edilen Cafer Çelebi‟nin hayatı da padişahın iki dudağının arasında son bulmuştur. 

Cafer Çelebi; müderrislik, nişancılık, kazaskerlik gibi siyasî hayatta önemli bir şahsiyet 

olmasının yanı sıra aynı zamanda âlim, şair, münşi ve hattatlığıyla sanatçı bir kişiliğe sahiptir. 

Kaynaklara göre eserleri şunlardır: 

Divan: Cafer Çelebi‟nin Türkçe Divan‟ı, İsmail E. Erünsal tarafından doktora tezi olarak 

hazırlanmış, daha sonra tenkitli metin olarak neşredilmiştir.4 Bu çalışmaya göre Divan‟da yirmi sekiz 

kaside, bir müseddes, iki yüz elli beş gazel, sekiz murabba, üç terci-bend, on kıta, dört Arapça kaside, 

bir Arapça müstezad, bir Arapça gazel, iki Farsça kaside, bir Farsça tahmis, iki Farsça gazel, bir Farsça 

murabba yer almaktadır. Ayrıca eserle ilgili olarak biri doktora,5 dördü yüksek lisans6 düzeyinde olmak 

üzere beş tahlil ve değerlendirme konulu tez çalışmaları hazırlanmıştır. 

Heves-nâme: Câfer Çelebi‟nin başından geçen bir aşk hikâyesinin anlatıldığı bu mesnevi, 

divan edebiyatında sergüzeşt türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. 3810 beyitten oluşan ve 

aruzun “mefâ‟îlün mefâ‟îlün fe‟ûlün” kalıbıyla kaleme alınan bu eser, H. 899/M. 1493‟te tamamlanarak 

                                                           
1  Sehî Bey, Heşt-Behişt, haz. Haluk İpekten vd., Ankara, 2017, s. 38-39; Latîfî, Tezkiretü‟ş-Şu‟arâ ve Tabsıratü‟n-Nuzamâ 

(İnceleme-Metin), haz. Rıdvan Canım, AKM Yay, Ankara, 2000, s. 209-212; Âşık Çelebi, Meşâirü‟ş-Şuarâ İnceleme-Metin, 
haz. Filiz Kılıç, c. 2, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, s. 454-465; Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretü‟ş-Şuarâ, haz. 
İbrahim Kutluk, TTK Basımevi, Ankara, 1989, c. 1, s. 246-252; Beyânî, Tezkiretü‟ş-Şuarâ, haz. İbrahim Kutluk, TTK 
Basımevi, Ankara, 1997, s. 58-60; Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku‟ş-Şakâik (Şakâiku‟n-Nu‟maniye ve Zeyilleri), haz. 
Abdülkadir Özcan,  c. 1. Çağrı Yay., İstanbul 1989, s. 324, 337; Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, c. 1, Meral 
Yay. İstanbul, s. 453; Necati Sungur, Tâcîzâde Cafer Çelebi, Heves-nâme (İnceleme-Tenkitli Metin), TDK Yay., Ankara, 
2006; İsmail E. Erünsal, The Life And Works Of Tâcî-zâde Ca‟fer Çelebi, With A Critical Edition of His Dîvân, İstanbul, 1983. 

2  Âşık Çelebi, Meşâirü‟ş-Şuarâ, c. 2,  s. 456-457. 
3  “Nişancı iken hilâl-i âmâli pertev-i nûr-ı mihr-i pâdşâh ile bedr oldı. Câyı sîne-i dil-berân gibi berter oldı ya„nî sadr-ı sa„âdetde 

sâhib-i sadr oldı.” Âşık Çelebi, Meşâirü‟ş-Şuarâ, c. 2,  s. 455. 
4  İsmail E. Erünsal, The Life And Works Of Tâcî-zâde Ca‟fer Çelebi, With A Critical Edition of His Dîvân, İstanbul, 1983. 
5  Fatma Meliha Şen, Tâcîzâde Cafer Çelebi Dîvânı‟nda XV. ve XVI. Yüzyıl Toplum Hayatı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002. 
6  Mehrali Calp, Tacî-zâde Cafer Çelebi Divanı‟nın Şerhi: Elli Gazel, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1987; Cemil Ertonga, Tâcî-zâde Cafer Çelebi: Devri, Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti, 
Gazelleri Şerhi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1987; Berna 
Karahan, Tâcî-zâde Cafer Çelebi Divanı Gazel Şerhi: 51-100, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul, 1987; Osman Sevim, Tâcî-zâde Cafer Çelebi Divanı‟nda Maddi Kültür, Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1992. 
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II. Bayezid‟e sunulmuştur. Heves-nâme özellikle, İstanbul‟u ve o dönemde mevcut mimarî eserleri 

anlatan bölümü dolayısıyla orijinal bir çalışma olarak kabul edilmektedir. Doktora tezi olarak çalışılan 

Heves-nâme yayımlanmıştır.7 Eser üzerine şairin özgünlük hayali konulu bir de yüksek lisans tezi 8 

yapılmıştır.  

Mahrûsa-i Ġstanbul Fetihnâmesi: İstanbul‟un fethinin anlatıldığı bu eser Erünsal‟a göre, 

XVI. yüzyıl Osmanlı nesrinin en mükemmel örneklerinden biri olarak değerlendirilir. Sanatkârane bir 

üslûpla yazılmış bu eser; âyet ve hadisler, Arapça, Farsça ve Türkçe beyitlerle süslenmiştir. Eserde yer 

alan bilgilerin dönemin diğer tarihçilerinin verdiği bilgilerle mukayesesi, Cafer Çelebi‟nin bazı yönlerden 

İstanbul‟un fethi için güvenilir bir kaynak olduğunu gösterir. Fetihnâme‟nin yazılmasında hangi 

kaynaklardan yararlanıldığı bilinmemektedir. Eserde yer alan bir pasajdan Cafer Çelebi‟nin yazılı 

kaynaklar yanında görgü şahitlerinin ifadelerini de kullandığı anlaşılmaktadır. Eserin yazılış tarihi 

bilinmemekle beraber Cafer Çelebi‟nin Hevesnâme‟sini bitirdiği H. 899/M. 1494 yılından bir müddet 

sonra tamamlamış olduğu düşünülmektedir; çünkü Erünsal‟a göre Fetihnâme‟de Hevesnâme‟deki 

Ayasofya‟nın tavsifiyle ilgili bölümler ve beyitler tekrarlanmıştır. Fetihnâme metninin tam nüshası 

Nişancı Celâlzâde Mustafa Çelebi‟nin “Meâsîr-i Selîm Han” adlı eserinde bulunmaktadır. Metin, biri Arap 

harfleriyle diğeri Latin harfleriyle9 olmak üzere iki kez yayımlanmıştır. 

MünĢeât: Şairin muhtelif mektuplarının başka inşa örnekleriyle bir araya getirilmesiyle oluşan 

bir derlemedir. Kaynaklarda Câfer Çelebi‟nin yetenekli bir münşî olduğu ve yazılarının çoğunun bir 

münşeat mecmuasında toplandığının bildirilmesinin aksine Erünsal, Münşeât‟ın müstakil bir eser olarak 

kabul edilmemesi gerektiğini belirtir.  

Enîsü‟l-Ârifîn: Mevlânâ Şükrullah‟ın aynı adı taşıyan ahlâka dair Farsça bir eseridir ve Cafer 

Çelebi tarafından Türkçeye çevrilmiştir.  

Kûs-nâme: Kaynaklarda Cafer Çelebi‟nin Kûs-nâme, Kavs-nâme ve Küs-nâme okunacak 

şekillerde farklı imlalarda yazılmış mizahî bir eserinden söz edilmesine rağmen bugünkü mevcut 

bilgilere göre herhangi bir nüshasına rastlanılamamıştır. Ancak yapılan bir çalışmada10 bir mecmua 

içerisinde tespit edilen “Nâme-i Tâcî-zâde Ca‟fer Çelebi” başlıklı 93 beyitlik mesnevînin aynı eser olması 

ihtimalinden söz edilmektedir. 

A- Cafer Çelebi‟nin ġeyhî ile Ahmed PaĢa Hakkındaki DüĢünceleri ve Nazirecilik 

Cafer Çelebi‟ye göre Türkçede şöhreti olan iki şairden biri Şeyhî diğeri de Ahmet Paşa‟dır. 

Şeyhî‟yi yeteneksiz bir şair olmakla eleştiren ve onun şiirlerini iki bakımdan kusurlu bulan Cafer Çelebi, 

Şeyhî‟nin düzgün konuşmada bilgili olduğunu, sözün hoş üslûbunu ve tarzını anladığını ama anlamın 

açıklığında başarısız bir şair olduğunu, şiirlerinde çok fazla garip lafzın bulunduğunu söyler:

                                                           
7  Necati Sungur, Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Heves-nâme (İnceleme-Tenkitli Metin), TDK Yay., Ankara, 2006. 
8  Hakan Atay, Heves-nâme'de Aşk Oyunu: Tâcî-Zâde Cafer Çelebi‟nin Özgünlük Hayali, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2003. 
9  Şeref Kayaboğazı, Tacizâde Tuğrayî Cafer Çelebi, Mahrusa-i İstanbul Fetihnamesi, İstanbul, 1953. 
10  Fatma Büyükkarcı Yılmaz, “On Yedinci Yüzyıldan Kalma Bir Kırkambar: Baldırzâde Ailesine Ait Bir Mecmua”, Turkish 

Studies, Türkoloji Araştırmaları,  c. 8, sayı: 1, 2013, s. 549-578. 



Şular kim Türkî dilde şöhreti var 

Biri Şeyhî bir Ahmed‟dür ey yâr  

Eger Şeyhî‟dür insâf eyle bi‟llâh 

Sühanverlikden olmış gerçi âgâh  

Sözün üslûb-ı nağzın anlamış ol 

Kelâmun tavr u tarzın anlamış ol 

Fesâhetde velîkin kârı yokdur    

Kelâmınun garîb elfâzı çokdur  

(Cafer Çelebi, Heves-nâme/517-522) 

Ahmet Paşa‟nın şiirlerinde zarafet ve fesahatin bulunmasına rağmen canlılığın olmadığını, yeni 

manaların bulunmadığını iddia eden Cafer Çelebi, daha ileri giderek hem Şeyhî‟nin hem de Ahmed 

Paşa‟nın tercüme yaptıklarını, özel bir hayal âlemine sahip olmadıklarını, gerçekte bunların şair bile 

kabul edilemeyeceklerini belirtir: 

Ve ger Ahmed durur gerçi selâset 

Bulınur sözlerinde hem fesâhat 

Belâgatda velî mâhir degüldür  

Kelâmun rabtına kâdir degüldür 

Sözinün hüsni vardur ânı yokdur  

Nukûş-ı deyre benzer cânı yokdur 

Bu hâl ile yine ey merd-i üstâd 

Birinün dahı yok şânında îcâd 

 

Mu„ayyen her birinün hâli kâli     

Olupdur terceme ulu kemâli 

Ararsan her birinün defterini    

Tetebbu„ eyler isen sözlerini 

Bulımazsın birinde ma„nî-i hâs    

Bulursın gayrün âhengine rakkâs 

Hayâl-i hâssa çün kâdir degüller   

Hakîkatde bular şâ‟ir degüller 

 (Ca‟fer Çelebi, Heves-nâme/523-528) 

Şeyhî‟yi yeteneksizlikle eleştiren Cafer Çelebi, bir taraftan da onu beğendiğini ve onun 

etkisinde kaldığını anlatır: 

Sûz ile sözde çü gösterdi kerâmet Cafer 

Anun erbâb-ı kemâl adını Şeyhî didiler 

(Cafer, G.29/7) 

Bir şairin, başka bir şairin beğendiği bir şiirinin şekil, içerik ve söyleyiş olarak benzerini ortaya 

koyması olarak tanımlanan nazire; eski şairlere duyulan saygı, güzel söyleyişlerin daha üstününü 

ortaya koyabilmek, onları yüceltmek arzusuyla birleşmiş; klâsik şiirimizin kuruluş döneminden, XIX. 

yüzyılın sonlarına kadar devam etmiş bir gelenektir.11 Köksal‟ın tespitlerine göre Mecma„u‟n-nezâ‟ir‟de 

en çok zemin şiir sahibi şairler arasında Ahmed Paşa, 51; Necatî, 42; Şeyhî 27 zemin şiirle ilk üç sırayı 

alırken Cafer Çelebi‟nin 11 zemin şiiri vardır. Ayrıca Cafer Çelebi‟nin 84 tane de şiiri bulunmaktadır.12 

Erünsal, Cafer Çelebi‟nin şair olarak mesleğinin başlarında henüz kendi üslubunu bulma 

çabasındayken Ahmed Paşa‟yı taklit ederek yazdığını; divanında Şeyhî‟ye yazılmış bazı nazirelerin 

olmasına rağmen, bu şiirlerde yeterli benzerliklerin olmadığını söyler.13 

Sungur‟a göre orijinal olmamak ve tercümeci, taklitçi olmakla suçladığı ve ağır eleştirilerde 

bulunduğu Ahmed Paşa‟nın Cafer Çelebi üzerindeki etkisini gösteren beyitler, taklidin ifadesidir.14 

Kafiye ve redif birliği açısından incelediğimizde Cafer Çelebi‟nin nazireleri eda, hayal ve 

mazmunlar bakımından Ahmed Paşa‟nın şiirleriyle benzerlik içindedir. Ahmed Paşa‟nın beyitlerinin ikinci 

mısralarını aynen tekrar eden Cafer Çelebi, Ahmed Paşa‟ya ait orijinal düşünceleri farklı kelimelerle 

söylemekte15 ve sanki, “ben olsaydım böyle yazardım” demektedir:  

 

                                                           
11  M. Fatih Köksal, zemin/model şiirle kafiye ve redif birliğinin bir nazirede bulunması gerektiği inancının yaygın bir kabul 

olduğunu; ancak bunun nazire kavramının tanımlanmasında yüzde yüz belirleyici bir özellik olmadığını, bu özelliğin bütün 
nazireleri kapsamadığını söylemekte ve model şiirle nazire arasında kafiye bakımından farklılığı redifi model şiirle aynı, 
kafiyesi farklı nazireler; kafiyesi farklı nazireler; hem redifi hem de kafiyesi model şiirden farklı nazireler olarak 
sınıflandırmaktadır. M. Fatih Köksal, Edirneli Nazmî, Mecma‟u‟n-Nezâ‟ir, 2012, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-
292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.09.2016]. 

12  M. Fatih Köksal, Edirneli Nazmî, Mecma‟u‟n-Nezâ‟ir, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-
mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.09.2016]. 

13  Erünsal, The Life And Works Of Tâcî-zâde Ca‟fer Çelebi, With A Critical Edition of His Dîvân, s. LXXVI, LXXXII. 
14  Sungur, Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Heves-nâme, s. 57. 
15  Sungur, Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Heves-nâme, s. 58. 
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Beni sögüt gibi başdan ayaga hançere sancar 

Hey ol serv-i hevâ-bahĢa hevâdâr olmasun kimse 

(Ahmed Paşa, G.269/2) 

Su gibi „âşık-ı dîdâr olanı pâymâl eyler 

Hey ol serv-i hevâ-bahĢa hevâdâr olmasun kimse 

(Cafer, G.205/2) 

Cümle maksûdun müyesser hem murâdun cümle râm 

Devletün pâyende vü ömrün dırâz olsun begüm 

(Ahmed Paşa, G.194/2) 

Kadd-i ra„nâ rûy-ı zîbâ devletin virmiş Hudâ 

Devletün pâyende vü ömrün dırâz olsun begüm 

(Cafer, G.143/2) 

Bir senâ dürrin çıkardı bahr-ı tab„um mevci kim 

Cân virür gavvâs olan ol dürr-i nâ-yâb üstine 

(Ahmed Paşa, K.17/37) 

Dil kalup vasfında „âciz bir gazel nazm eyledi 

Cân virür sarrâf olan ol dürr-i nâ-yâb üstine 

(Cafer, K.6/20) 

Berât-ı hüsn-i beyâzında kaşı halkların 

Nişân-ı pâdiĢeh-i kâmkâra benzetdüm 

(Ahmed Paşa, G.201/9) 

Görüp bu mâh-likânın hilâl ebrusın 

Rikâb-ı pâdiĢeh-i kâmkâra benzetdüm 

(Cafer, G.141/11) 

a- Cafer Çelebi ve Necatî Beg 

  Araştırmacıların, Necâtî‟nin Cafer Çelebi üzerindeki etkisinden söz etmelerine rağmen Cafer 

Çelebi‟nin, hem Divan‟ında hem de Hevesnâme‟sinde Necâtî‟den hiç bahsedilmez. Her ikisinin ilişkisi 

hakkında kaynaklarda bilginin olmaması Necâtî‟nin ömrünün büyük bir kısmını İstanbul dışında 

geçirmesi ve devlette önemli bir görevde bulunmaması olarak değerlendirilir.16  

 Dökmedin devr yire cür„a gibi kanumuzı 

 Sâkiyâ nûĢ idelüm al berü Ģol kanlıkdan 

(Necâtî, G.396/2) 

 Bet beniz kalmadı ben hastada hayranlıkdan 

 Sâkiyâ dem idelüm sun berü Ģol kanlıkdan 

(Cafer, G.164/1) 

b- Cafer Çelebi‟nin Etkisi ve Ona Nazire Yazan ġairler 

Cafer Çelebi, kendi devrinde olduğu gibi daha sonraki dönemlerde de şairleri etkilemiştir. 

Nitekim nazire mecmualarında 20 kadar şiirine devrinin ve takip eden yüzyılın şairleri tarafından 

yüzlerce nazire yazılması da Cafer Çelebi‟nin şiirdeki etkisini göstermesi bakımından önemlidir. 

Mecma„u‟n-nezâ„ir‟de 11 zemin şiirle kendisine en çok nazire yazılan şairler arasında 146 şiirle 

yer almaktadır.17 Mecmuaya göre Cafer Çelebi‟nin 11 zemin şiirinin matla beyitleri şöyledir: 

                                                           
16  Sungur, Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Heves-nâme, s. 60. 
17  Buna göre nazire yazan şairler ve nazire sayıları şöyledir: Âhî, Alî, Atâ (2), Basîrî, Câmî, Celîlî (2), Civânî-i Kâdî, Derûnî, 

Ekmelî, Emrî [Şuûrî], Enverî (3), Fakîrî, Fehmî-i Saruhanî (3), Feyzî (2), Gedâyî, Gubârî, Hadîdî, Hâfız-ı Konevî, Hâkî, Hâverî, 
Hayâlî, Hayretî (4), Helâkî, Hıfzî (2), İshâk Çelebi (6), Kâbilî, Kâtibî (Seydî Alî Çelebi) (2), Kemâl Paşa-zâde (5), Kenzî, Lâmi‟î 
(2), Latîfî-i Kastamonî, Lem‟î (2), Le„âlî, Likâyî, Mâtemî-i Acem, Mesîhî (2), Me„âlî (2), Muhibbî (6), Muîdî (2), Münîr (2), 
Nasîbî, Nazmî (16), Necâtî (3), Nevâlî, Pelâsî, Remzî (3), Revânî (7), Rûhî (Müftî-zâde), Sa‟dî Çelebi-i Tâcî-zâde, Sâatî, 
Sabâyî, Sabûhî, Sâlikî, Sehî, Selîkî, Selmân, Sinân Çelebi-i Kâdî, Subhî (4), Sücûdî, Sühâyî, Sürûrî-i Acem (2), Sürûrî-i 
Müderris (5), Şânî (2), Şâvur, Şem‟î (2), Şevkî (5), Tâli‟î, Tarîkî, Yemînî, Yetîm, Zâtî (7). Ayrıca Eğridirli Hacı Kemâl‟in 
Câmi‟u‟n-Nezâ‟ir‟inde 14, Edirneli Nazmî‟nin Mecma‟u‟n-Nezâ‟ir‟inde 84, Pervâne Bey Mecmû‟ası‟nda da 99 şiiri yer 
almaktadır. 
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Ey gül-i ra‟nâ sabânuñ cünbişi âhestedür  

Geh yürür geh diñlenür beñzer gamuñdan hastedür  

(Köksal,1072) 

Kâtib-i eşküm düzüp kirpiklerümden hâmeler 

Safha-i ruhsârum üzre yazdı fürkat-nâmeler 

(Köksal, 1184) 

Zülfüñ beni sebeb ne eyler şikeste-hâtır 

„Ömrüm şikestelikden kurtılmasun o kâfir 

(Köksal, 1767) 

Ey hat-ı ruhsâr yâr od eyledi yirüñ senüñ 

Böyle günden âşkâr oldugı tezvîrüñ senüñ 

(Köksal, 2522) 

 

Eşk-i çeşmümdür şafak kim toldı çerh anuñla hûn 

Bir zeberced câma kondı san şarâb-ı lâle-gûn 

(Köksal, 3446) 

Pây-bûsıyla müşerrefdür diyü gîsûsına 

Reşk iderdüm şükr ki irdüm ben dahı pâ-bûsına 

(Köksal, 4210) 

İtmeyem mihr ü mahabbet dahı meh-rûlar ile 

Gitmeyem bir tarafa serv-i semen-bûlar ile 

(Köksal, 4397)  

Dâm-ı zülfüñde olan murg-ı dili yâd eyle 

Hayra gir anı çevür başuña âzâd eyle 

(Köksal, 4473) 

Bir şi‟r-i ter didüm hat-ı ruhsâr-ı Ahmed‟e 

Rengîn varaklara anı kıldum müsevvede  

(Köksal, 4655) 

Sabâh oldı getür var ise sâkî 

Sabûh içün giceden hamr-ı bâkî 

(Köksal, 5425) 

Reşha-i câm ile hâk-i dili nemnâk idelüm 

Gerd-i gam kalmasun anda sulayup pâk idelüm 

Gül ü mül sohbetini yâr ile bî-bâk idelüm 

Mest-i lâ-ya‟kıl olalum yakalar çâk idelüm 

(Köksal, 3215, murabba) 

c- Cafer Çelebi, Necatî Beg ve Celîlî 

Tâcîzâde‟nin “-ün senün” redifli şiirine Necâtî ile Celîlî de nazire yazmışlardır: 

Ey hat-ı ruhsâr yâr od eyledi yirüñ senüñ 

Böyle günden âşkâr oldugı tezvîrüñ senüñ 

(Cafer Çelebi) 

Egnüme sînem pelâsın biçdi ĢemĢîrüñ senüñ 

Ol melâmet hil„atin dikdi baña tîrüñ senüñ  

(Celîlî, G.200/1) 

Şâh-ı güldür sînem üzre zahm-ı ĢemĢîrün senün 

Goncalar zeyn eylemiş etrâfına tîrün senün  

(Necâtî, G.314/1) 
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Eyledi yüz vech ile âyîne tedbîrün senün 

Bagrına basmag içün bir lâhza tasvîrün senün  

(Necâtî, G.290/1) 

d- Cafer Çelebi, Mesihî 

Ruhlarun hâlidür beni giriftâr eyleyen 

Ravza-i cennetde lâ-bûd dâm-ı Âdem dânedür 

(Cafer, G.46/4) 

Ey Mesîhî hûblar sayd itmege şi„ründeki 

Halka-i cim ile her bir nokta dâm ile dânedür 

(Mesihî, G.85/5) 

Öykündügi içün leblerüne ey nigâr la„l 

Her lahza surh-rûdur olup şerm-sâr la„l 

(Cafer, G.117/1) 

Öykündi gerçi leblerüne ey nigâr la„l 

Sonra yüzi kızardı olup şerm-sâr la„l 

(Mesîhî, G.143/1) 

e- Cafer Çelebi, Zâtî 

N‟ola ruh-ı zîbâna kılursam nazar ey dost 

Âyîne durur ana nazardan ne zâr ey dost 

(Cafer, G.12/1) 

Âşıkları ko hüsnüne kılsun nazar ey dost 

Âyîneye billâhi nazardan ne zâr ey dost 

(Zâtî, G.87/1) 

Senün gibinün ey bülbül uçurmışdur hezârın ol 

Gül-i ra„nâya aldanma ikiyüzlü münâfıkdur 

(Cafer, G.34/6) 

Gice gündüz bir iki gün gelür yüzüne mahlûkun 

Bu dehr-i dûna aldanman ikiyüzlü münâfıkdur 

(Zâtî, G.463/6) 

Gönlinde perî-ruhlarun ey dost hayâlün 

Bir tûtîye benzer ki demürden kafesi var 

(Cafer, G.22/3) 

Şol kimse ki şîrîn söz ile gönlüne girdi 

Bir tûtîye benzer ki demürden kafesi var 

(Zâtî, G.396) 

B- ġeyhî, Ahmed PaĢa ve Cafer Çelebi‟nin “Ey Dost Redifli Gazelleri 

ġeyhî‟nin “Ey Dost” Redifli Gazeli18  

  Sen câna gözüm kılalı bir kez nazar ey dost 

      İtdi bu gönül iki cihândan güzer ey dost 

 

  Lâle yanagın gonce lebün yâdına her dem 

     Doldu gözümün câmına hûn-ı ciger ey dost 

 

  Kâr itmese gönlüne ne tan âhum u yaşum 

      Taşa idemez yel ile yagmur eser ey dost 

 

                                                           
18  Şeyhî divanında yer almayan ama Mecma„u‟n-nezâ„ir‟de “Gamzen cigere uralı tîr-i seher ey dost/Güm olmadı benden dem-i 

âhı seher ey dost” matlalı beş beyitlik bir başka gazel mevcuttur. Mecma„u‟n-nezâ„ir‟de Âtayî, Sâfî, Hâfî, Safâyî, Sa„dî, 
Muhibbî, Tâli„î, Lâmi„î, Kâtibî, Kâsım, Münîr, Sun„î-i Pîr, Edirneli Nazmî‟ye ait “ey dost” redifli gazeller mevcuttur. 
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  Seni sevenün agladıgına sevinirsen 

      Sakın ki‟şidip eşige düşmen gelir ey dost 

 

  Mihründen ura zerreleri topragımun raks 

Senden sinüme irse nesîm-i seher ey dost 

 

  Dil „âşıka sordugı lebün noktasın ol kim 

     Cân sırrına „âlimler olur bâ-haber ey dost 

 

  Cân murgı uçar dil feleki üzre melekveş 

      Ger zülfüni salsan ana irer yiter ey dost 

 

  Devlet tozı irişmege bir dem kademinden 

      Hâk eyledi ġeyhî yoluna cân u ser ey dost 

(Şeyhî Divanı, G.10) 

 

Ahmed PaĢa‟nın “Ey Dost Redifli Gazeli19 

  Zülfün ki „izârında eder cilveler ey dost 

     Tâvûs-ı cinândur ki açar bâl ü per ey dost 

 

  Hattun ki tılısm itdi lebün dâ‟iresine 

     Şîrînlik içün müşg ile efsûn yazar ey dost 

 

  Gel varma otagına rakîbün ki bilürsin 

  İt oldugı yerde melek itmez güzer ey dost 

 

  Zülf-i siyehün çıkmadı dîbâ külehünden 

     Zîrâ ki harîr içre olur müşg-i ter ey dost 

 

  Zâhid sözine germ olup ağlama gözüm kim 

Serd olsa hevâ olmaya merdümde der ey dost 

 

  Ne vech ile yüz sürmeye eşigüne Ahmed 

     Ne bâb ile terk itmeye kapunda ser ey dost 

 

  Ol sâ„ati bu tâli„ ile göre mi yâ Rab 

     Kim ide yüzün ayına bir kez nazar ey dost 

(Ahmed Paşa Divanı, G.15) 

  Cafer Çelebi‟nin Ey Dost Redifli Gazeli 

N‟ola ruh-ı zîbâña kılursam nazar ey dost 

     Âyîne durur aña nazardan ne zar ey dost 

 

Çeşmümde hayâli lebüñüñ bir nefes ârâm 

     İtmez sanasın suya düşüpdür şeker ey dost 

 

Agladuguma derd ile düşmenler olur şâd 

     Rahm it baña kim hâlüme itler güler ey dost 

                                                           
19  Ahmed Paşa‟nın Divan‟ında “ey dost” redifli dört tane daha gazel vardır. Ancak, bunların kafiye ve vezinleri farklıdır. 
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Her dem tolasam kollarumı n‟ola bilüñe 

     Çün kim yaraşur şehlere zerrîn-kemer ey dost 

 

Geldükçe gözüm yaşlarını sürme kapuñdan 

      Lutf ile kıl üftâdelerüñdür nazar ey dost 

 

Bir lahza ruhuñ çıkmadı zülfüñ zirihinden 

     Beñzer ki ider tîr-i nazardan hazer ey dost 

 

Ca„fer nice bir şem„ gibi yana yakıla 

    Ortaya gelüpdür kim ide terk-i ser ey dost 

(Tâcî-zâde Cafer Çelebi, G.12) 

 

C- ġeyhî‟nin “Ey Dost” Redifli Gazelinin Açıklaması 

  Sen câna gözüm kılalı bir kez nazar ey dost 

      Ġtdi bu gönül iki cihândan güzer ey dost 

“Ey Sevgili! Sen bana bir kez baktığından beri bu gönlüm hem dünyadan hem âhiretten geçti.”  

Şair, sevgilinin bir bakışıyla başlayan aşkını anlatmaktadır. Aşk ateşi, sevgiliden âşığa düşünce 

âşığın gözü hiçbir şey göremez ve hiçbir yerde duramaz hâle gelir.  

Tasavvufî olarak nazar/bakış, şeyhlerin ve ermişlerin müritlerine ve sülûk ehline bakışıdır ki bu 

bakış, ruhlarına tesir ederek onlara yeni bir şekil verir, gönüllerini feyzle doldurur, ruhlarını 

olgunlaştırır. 20 Nazar önemlidir çünkü onun etkisiyle ruhlar olgunlaşır ve kalpler aşkla dolar. Dost, 

kulun Allah‟ı sevmesinden önce Allah‟ın ezelde kulunu sevmesi ve dost edinmesidir. Gönülde dosttan 

başkası olmayınca aşığın gözü ne dünyayı ne âhireti görür. 

  Lâle yanagın gonce lebün yâdına her dem 

     Doldu gözümün câmına hûn-ı ciger ey dost 

“Ey Sevgili! Senin lale yanağını ve gonca dudaklarını her an hatırlamaktan gözümün kadehine 

ciğerimin kanı dolar.” 

Şair, sevgilinin lale gibi olan kırmızı yanağını ve gonca gibi henüz açılmamış küçük dudaklarını 

düşündükçe gözleri kan ağlamaktadır. Kırmızı yanak, dudak ve kanlı gözyaşlarından dolayı beyitte 

kırmızılık hâkimdir. Âşığın gözleri çok fazla ağlamaktan kızarmış, kanlanmış ve bu yüzden kadehe 

teşbih edilmiştir. Göz, tasavvufta kesrettir. Kan da maddedir ve kesrettir. Kanın gözden gözyaşı olarak 

boşalması, maddeden kurtulmaktır. 

  Kâr itmese gönlüne ne tan âhum u yaĢum 

      TaĢa idemez yel ile yagmur eser ey dost 

“Ey Sevgili! Yel ile yağmur taşa nasıl iz bırakamazsa, senin gönlüne benim ah ve gözyaşlarım 

da etki edemez.” 

Âşık, sevgili için âh etmekte, ağlayıp inlemektedir, ancak sevgili taş kalplidir. Âhın yele, 

gözyaşının da yağmura benzetildiği ve düzenli leff ü neşrin görüldüğü beyitte bir şikâyet 

görülmektedir. 

  Seni sevenün agladıgına sevinirsen 

      Sakın ki‟Ģidip eĢige düĢmen gelir ey dost 

“Ey Sevgili! Âşıklarının senin için ağlamasına sevinme, çünkü bunu işitip kapına düşman 

gelebilir.” 

Âşık, sevgilinin zulmünden ya da ayrılığından dolayı ağlayıp inlemekte, sevgili ise bu duruma 

aldırış etmemekte ve ona gülmektedir. Sevgiliye seslenen âşık, kendisine gülmemesini ister. Beyitte 

düşman; düşmanlık, kötülük anlamının yanı sıra rakip olarak da ele alınırsa düşmanların sevgilinin 

                                                           
20  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul, 2012, s. 272.  
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sesini duyup gelmesi ve ona zarar vermesinin yanında rakiplerin sevgilinin yanına gelip âşığı üzmesi 

olarak da düşünülmelidir. 

  Mihründen ura zerreleri topragımun raks 

Senden sinüme irse nesîm-i seher ey dost 

“Ey Sevgili! Senin kokun seher rüzgârıyla mezarıma ulaşırsa, toprağımın zerreleri sevincinden 

raks eder.” 

Seher yeli, habercidir; sevgiliden haber getirir. Sevgilinin diyarından esip gelen seher yeli, 

âşığın çürümüş toprak olmuş cisminin zerrelerini oynatacak ve bu durumdan âşık memnun olacaktır. 

Şair, toprak zerrelerinin rüzgârla savrulmasını güzel sebebe bağlayarak sevgili tarafından esip gelen 

rüzgârdan duyulan sevince ait olduğunu söylemektedir. 

  Dil „âĢıka sordugı lebün noktasın ol kim 

     Cân sırrına „âlimler olur bî-haber ey dost 

“Ey Sevgili! Gönül, sevgilinin dudağının noktasını aşığa sordu, ama can sırrı hakkında âlimler 

de bir şey bilmemektedir.” 

Nokta gibi belli belirsiz olan dudak ile can arasında ilgi kurulmuştur. Dudak, aynı zamanda 

canın, ruhun çıkış yeridir. Sevgilinin nokta gibi olan dudağıyla ya âşığın canını alacak ya da canını 

bağışlayacaktır. 

 Canın, ruhun sırrından âlimler de habersizdir, diyen şair Kuran‟da geçen “Sana ruh hakkında 

soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.” (İsra, 17/85) 

âyetine hatırlatmada bulunmuştur. 

  Cân murgı uçar dil feleki üzre melekveĢ 

      Ger zülfüni salsan ana irer yiter ey dost 

“Ey Sevgili! Can kuşu bir melek gibi gökte uçuyor olsa da sen saçlarını salsan onu yakalarsın.” 

Âşığın kuşa benzeyen canı, bir melek gibi suçsuz ve günahsız olarak gökte dolaşmaktadır. Eğer 

sevgili tuzağa benzeyen saçlarını salarsa, o kuşu yakalayacaktır. Âşık, can kuşunun sevgilinin zülfüyle 

yakalanmasını dilemektedir. 

  Devlet tozı iriĢmege bir dem kademinden 

      Hâk eyledi ġeyhî yoluna cân u ser ey dost 

 “Ey Sevgili! Şeyhî senin ayağının talihli tozuna erişmek için başını ve canını senin yoluna 

toprak eyledi.” 

Âşık, sevgilisinin ayağının tozuna daima özlem duyar, o toza ulaşabilmek için başını ve canını 

feda etmeye hazırdır. Şeyhî, kendisini tecrit ederek, sevgilinin ayağından çıkan toza ulaşmak için canını 

ve başını feda ettiğini, toprak olduğunu söylemektedir. Öte yandan şairin ayağının tozuna ulaşamadığı 

dost, Hz. Muhammed‟dir. O‟nun ayağının tozuna erişmek mümkün değildir. Bu yüzden, Peygamberin 

yoluna canını ve başını feda etme isteği de düşünülmelidir. 

E- Ahmed PaĢa‟nın “Ey Dost Redifli Gazelinin Açıklaması 

  Zülfün ki „izârında eder cilveler ey dost 

     Tâvûs-ı cinândur ki açar bâl ü per ey dost 

  “Ey Sevgili! Saçların yanağında hareket ediyor. Cennet tavusudur sanki kol ve kanat açıyor.” 

  Beyitte zülf, sevgilinin âşığa en çok tesir eden güzellik unsuru ve sevgilinin en çok hoşa giden 

tarafı olarak göze çarpar. Açılması, gezip dolaşırken kanatlarını ahenkle hareket ettirmesi gibi özellikleri 

bakımından tavus, sevgilinin saçı için benzetilendir. Sevgilinin yanakları, cennet olarak düşünüldüğünde 

saç da burada gezip dolaşan, kanatlarını açan bir tavustur. Cinân kelimesiyle birlikte anılan tavusun 

cennet kuşu oluşu21 inancına da işarette bulunulmuştur.  

                                                           
21  Tavus, çok güzel bir kuş olmasına rağmen dertliymiş. O güzel endamıyla yürürken gözleri ayaklarına takılınca, ayaklarının 

çirkinliğine üzülerek ah edermiş. Tavusun sesi de çirkin olup, ötüşü "âh!" kelimesidir. Bunun nedeni tavusun güzelliğiyle çok 
gururlanması imiş. Allah onun gururunu kırmak için ayağını ve sesini çirkin yaratmış. Bir efsaneye göre de tavus, cennette 
bir kuş iken şeytanın cennete girmesine âlet olmuş ve Âdem ile Havva‟nın yasak meyveyi yemelerinden sonra cennetten 
çıkarılmıştır. Cennette ayakları da güzelken Allah ona “Her yanın süslü olsun, ancak ayakların çıplak kalsın; ayaklarını 
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  Hattun ki tılısm itdi lebün dâ‟iresine 

     ġîrînlik içün müĢg ile efsûn yazar ey dost 

  “Ey Sevgili! Ayva tüyleri, dudağının dairesine büyü yaptı. Şirinlik için misk ile büyü yazar.”  

Sevgilinin dudaklarına misk saçan ayva tüylerinin daire çektiğini söyleyen âşık, sevgiliye zarar 

verecek kötü güçlere o daireyle engel olunacağına inanmaktadır. Sevgilinin dudağı üzerindeki ayva 

tüylerini, şekli ve rengi sebebiyle yazıya benzeten şaire göre sevgilinin dudağının çevresindeki ayva 

tüyleri bir şirinlik muskasıdır. Hatt ile müşg, lebün dairesi ile şirinlik muskası arasında ilgi kurularak leff 

ü neşr sanatı yapılırken muskaların miskle yazılmasının daha etkili olacağı ve sevgiliyi tesir altına alıp 

onun sevgisinin daha kolay kazanılacağı da hatırlatılmaktadır.  

  Gel varma otagına rakîbün ki bilürsin 

  Ġt oldugı yerde melek itmez güzer ey dost 

  “Ey Sevgili! Gel, rakibin çadırına gitme. Bilirsin ki köpeklerin olduğu yerde melekler bulunmaz.” 

Rakip, âşığın baş belasıdır ve âşıkla sevgilinin arasına girer. Ahmed Paşa köpeklerin bulunduğu 

yere meleklerin girmeyeceğine dair bir inanışı söz konusu ederek, sevgiliyi melek olarak düşünür. Öte 

yandan sevgili eğer rakibe giderse ona meleklerin asla uğramayacağı ve dolayısıyla merhametten ve 

hayırdan uzak kalacağı şeklinde bir uyarı da yapar. 

  Zülf-i siyehün çıkmadı dîbâ külehünden 

     Zîrâ ki harîr içre olur müĢg-i ter ey dost 

“Ey Sevgili! İşlemeli ipek külahından siyah saçın çıkmadı. Çünkü taze misk, ipek içinde 

bulunur.” 

Beyitten sevgilinin başa külah giydiğini, saçını bununla gizlediğini anlamaktayız. Külah kumaşı 

olarak dîbâ, miskin saklandığı kumaş olarak da harîr zikredilmiştir. Misk, koyu renkli ve güzel kokulu bir 

maddedir. Sevgilinin saçları renk ve koku yönünden miske benzetilmiştir. Miskin ipek kumaş içinde 

muhafaza edilmesi bir âdettir. 

  Zâhid sözine germ olup ağlama gözüm kim 

Serd olsa hevâ olmaya merdümde der ey dost 

“Zahidin sözüne kızıp ağlama gözüm. Ey Sevgili! Hava soğuk olduğunda ter olmaz.” 

Zahid, kendisine göre bir dünya görüşü içine sıkışıp kalmış, hiçbir zaman hakikate ulaşamamış 

olumsuz bir tiptir. Durmadan başkalarına öğütler veren kendisinin dışındaki düşünce ve yaşayışı 

reddeden, aşkı inkâr eden zahidin tek amacı cennete gitmektir.  İlim ve imanın şekliyle meşgul olan bu 

kişinin sözüne itibar etmemek gerekir. Beyitte kızmak, öfkelenmek anlamının yanı sıra sıcak anlamına 

gelen “gerd” ile soğuk anlamındaki “serd” kelimeleri arasında bir tezatlık; “zahid sözü” ile “serd”, 

“ağlama gözüm” ile “merdümde ter” arasında leff ü neşr ve diğer kelimelerle birlikte tenasüp sanatı 

yapılmıştır. 

  Ne vech ile yüz sürmeye eĢigüne Ahmed 

     Ne bâb ile terk itmeye kapunda ser ey dost 

  “Ahmed, ne yüzle kapında yüz sürmesin. Ne sebeple eşiğini terk etmesin.” 

Sevgilinin eşiği ve kapısı, âşığın ulaşabileceği en son mertebedir, bir bakıma vuslattır. Şair, 

sevgilinin kapısına varmayı ve eşiğine yüz sürmeyi dilemektedir, çünkü o kapı, sığınılacak bir yerdir.  

Şair, “ne … ne” bağlacını kullanırken sevgilinin kapısında can nasıl verilmez, eşiğe yüz nasıl sürülmez 

diye seslenmekte ve istifham sanatından da yararlanmaktadır. 

  Ol sâ„ati bu tâli„ ile göre mi yâ Rab 

     Kim ide yüzün ayına bir kez nazar ey dost 

 “Ey Sevgili! Yüzünün ayına bir kez nazar edebilecek miyim acaba? Allah‟ım, o saati bu talihle 

görebilecek miyim?” 

                                                                                                                                                                                     
görünce cenneti ve eski hâlini hatırlayıp âh et!” buyurmuş ve onu Bâbil'e indirip ayaklarını çıplak eylemiştir. Şimdi tavus her 
âh edişte cenneti hatırlarmış (İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yay, Ankara, 1989, s. 417). 
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Sevgilinin yüzü, parlaklık, aydınlık bakımından aydır.  Beyitte sevgilinin yüzünü göstermesi 

talihin görünmesidir. Ay, geceleri görünür ve aydınlatır; bazı geceler ise görünmez ve karanlıktır. 

Sevgilinin ay yüzünü bir kez olsun görmeyi dileyen âşık, talihinden de şikâyet etmektedir.“Yâ” kelimesi 

“ey” anlamının yanı sıra “acaba” anlamını da vermektedir. 

F- Cafer Çelebi‟nin Ey Dost Redifli Gazelinin Açıklaması 

N‟ola ruh-ı zîbâña kılursam nazar ey dost 

     Âyîne durur aña nazardan ne zar ey dost 

“Güzel yanağına göz atarsam, bakarsam bunda ne var? O, bir aynadır, bakıştan ona ne zarar 

gelir?” 

  Divan şiirinde sevgilinin güzellik unsurlarından en çok işlenen unsur yüz veya yanaktır. Yanak 

ile ayna arasındaki teşbihin amacı, onun parlaklık, aydınlık, berraklık ve şeffaflık yani yansıma 

vasıflarıyla birlikte şekil olarak yuvarlaklığını verebilmektir. Sevgilinin ayna gibi olan yüzü, âşığın 

bakmaya, seyretmeye doyamadığı ve daima bakmak istediği bir yerdir. 

ÇeĢmümde hayâli lebüñüñ bir nefes ârâm 

     Ġtmez sanasın suya düĢüpdür Ģeker ey dost 

  “Gözümde dudağının hayali bir nefes, bir soluk durmaz. Ey Sevgili! Sanırsın ki şeker suya 

düşmüştür.” 

  Sevgilinin şekere benzeyen ağzı ve dudakları, âşığın görme ve tatma duyularına hitap ederken 

lezzet ve tat önem kazanmaktadır. Göz, sevgilinin güzelliğinin tecelli ettiği, göründüğü yerdir. Âşığın 

gözlerinde gece ve gündüz sevgilinin dudaklarının hayali vardır. Ancak bu hayal, gözlerde bir an bile 

durmamaktadır. Gece ve gündüz ah edip ağlayan sevgilinin yaşlı gözlerine sanki şeker düşüp erimiştir. 

Gözyaşının su ile ortak noktası akmakta oluşudur. 

  Sevgilinin dudakları âşık için bir vuslattır. Sevgiliye kavuşmayı hayal eden âşık, gözyaşlarına 

hâkim olamaz. Sevgilinin hayali göründüğü zaman gözyaşları da onunla birlikte görünür ve göz, bir 

çeşme gibi bunları akıtmaya başlar. Bu çeşme ki sevgilinin dudakları dolayısıyla şekerli akar. Ayrıca 

ağız, nefesin çıkış yeridir. 

Agladuguma derd ile düĢmenler olur Ģâd 

     Rahm it baña kim hâlüme itler güler ey dost 

  “Benim dertle ağladığıma düşmanlar memnun olur. Ey Sevgili! Bana merhamet et, halime 

köpekler güler.” 

  Âşık, gece gündüz feryat eden, ağlayıp inleyen, gözyaşı döken bir kimsedir. Âşığın içinde 

bulunduğu hâl nedeniyle düşmanları gülmekte ve bu duruma sevinmektedir. Durumuna itlerin bile 

güldüğünü söyleyen şair, sevgiliden merhamet dilemektedir. Sevgilinin küçük bir hareketi, bakışı, 

gülüşü, âşığı memnun ve mesut etmek için kâfi olacaktır. Ağlamak, gülmek; dost, düşman tezatlığı söz 

konusudur. Rakibin düşman oluşu, âşığa sevgili tarafından gelen zulüm karşısında zevk alıp 

gülmesindendir. Rakibin it oluşu da âşığın hakaret kastıyla kullandığı ifadedir.  

 Her dem tolasam kollarumı n‟ola bilüñe 

     Çün kim yaraĢur Ģehlere zerrîn-kemer ey dost 

 “Ey Sevgili! Her vakit kollarımı beline dolasam ne var? Çünkü şahlara altın kemer yaraşır.” 

  Sevgilinin beli, kucaklama ve sarılma yeridir. Âşık, sevgilinin beline sarılmayı çok arzular ancak 

bir türlü bu isteğine kavuşamaz. Altın kemere benzettiği kollarıyla ona sarılmak isteyen âşık, sultan 

olan sevgilinin beline altın kemerin yakışacağını söyler. 

Geldükçe gözüm yaĢlarını sürme kapuñdan 

      Lutf ile kıl üftâdelerüñdür nazar ey dost 

 “Geldikçe gözüm yaşlarını kapından sürme. Âşıklarındır. Ey Sevgili! İyilikle, hoşlukla, güzellikle 

bak.”  

  Gözyaşının akması, sevgiliye hasretten ya da sevgilinin kendisine zulmetmesindendir. 

Sevgilinin bir bakışı, âşığı memnun etmek için yetecektir.  

 



88 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

Bir lahza ruhuñ çıkmadı zülfüñ zirihinden 

     Beñzer ki ider tîr-i nazardan hazer ey dost 

  “Ey Sevgili! Bir an yanağın çıkmadı zülfünün zirihinden. Benzer ki nazar oklarından çekinir.” 

  Beyitte sevgilinin saçı ile birlikte yanağı da anılmıştır. Sevgilinin saçı, yüzünü örtmesi ve 

gizlemesi bakımından zırha teşbih edilmiştir. Nazar oklarından korunmak maksadıyla saça zırh 

fonksiyonu yüklenmiştir. Saç, bir zırh gibi sevgiliyi saracak ve onu nazar değmesinden koruyacaktır. 

Ca‟fer nice bir Ģem‟ gibi yana yakıla 

    Ortaya gelüpdür kim ide terk-i ser ey dost 

  “Ey Sevgili! Cafer, bir mum gibi nereye kadar yanıp yakılsın. Başını feda etmek için ortaya 

gelmiştir.” 

  Âşık, yanıp yakılması, eriyip bitmesi bakımından muma benzetilir. Mum, ortada ışık kaynağıdır. 

Gece boyunca, sabaha kadar yanar ve erir. Sevgiliden ayrı olan âşık da bir mum gibi sabaha kadar 

ağlayıp inler ve bir an bile gözünü kırpmaz. Mumun yanışı, baştan ayağa doğru olur. Mumun bazen 

başı kesilir. Şair, bir mum gibi başını feda etmek için hazırdır. 

G- “Ey Dost” Redifli Üç Gazelin KarĢılaĢtırılması 

“Ey dost” redifli üç gazel, ortak tema ve yek-ahenk olmaları bakımından benzerlik 

göstermektedir. Her birinde de sevgilinin âşığına ettiği zulüm, âşığın duyduğu acı ve ıstırap dile 

getirilmiştir. Gazellerde şair/âşık, sevgiliye seslenmiş; çektiği sıkıntı ve acıları duyurmak istemiştir. 

Şeyhî‟nin yazdığı “ey dost” redifli gazeli sekiz, Ahmed Paşa ile Cafer Çelebi‟ninki yedi beyitten 

oluşmaktadır. İncelemeye konu olan tüm gazeller, aruz vezninin “Mef„ûlü/mefâ„îlü/mefâ„îlü/fe„ûlün” 

kalıbıyla yazılmıştır. Vezin, kafiye, redif ve ses tekrarlarıyla sağlanan bir ahenk söz konusudur. 

Şeyhî‟nin “ey dost” redifli gazeli, söz konusu redifle yazılan ilk şiir olması bakımından özgündür 

ve zemin şiir durumundadır. Diğer gazellerin nazire olduklarına dair nazire mecmualarında bilgi 

bulunmamaktadır ancak şairlerin kendi üsluplarını aktarması bakımından şiirler incelenmeye değerdir. 

“Ey dost” nidası, bütün beyitlerde ve gazellerin tamamında, şairlerin anlamı pekiştirmek için 

başvurduğu bir üsluptur. Şairler, nida sanatına başvurarak kendi duygu ve düşüncelerini duyurmak 

isterlerken ruh hallerini de ifade etmişlerdir. 

Mana bakımından çok geniş bir kavram ya da kelime olan “dost”, klasik şiirimizde geniş bir 

kullanım alanı içindedir. Dost kelimesi, “yâr, sevgili, halîl, arkadaş, ahbap, mahabbet, sevgi; sevilen, 

güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimse; erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu 

kimse; sahibine sevgiyle bağlanan hayvan; bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse; iyi geçinen, 

aralarında iyi ilişki bulunan; sevilen adam, muhibb, sıddık, dost nasihati; maşûk, maşûka, mahbûb, 

mahbûbe; mahbûb-ı hakikî ve maşûku‟l-ârîfin olan vücûd-ı mutlak” manalarında22 Farsça bir kelimedir. 

Kulun Allah‟ı sevmesinden önce Allah‟ın ezelde kulunu sevmesi ve dost edinmesidir.23 İslâmî literatürde 

sadâkat, uhuvvet, meveddet, sohbet gibi değişik kelimelerle ifade edilmiş, ayrıca velî 24  ve refîk 

kelimeleri diğer anlamları yanında “dost” manasında da kullanılmıştır.25 Sadakat ve dostluk gösteren, 

refakat eden kimseye de “arkadaş” denilir. “Halîl”, samimi dost, sadık dost; “halîliye”; içten samimi 

dostluk, birbirine karşılıklı sadâkat gösterme ve kardeşliktir. “Hullet”, içten samimi bir dostluk, sevgi, 

                                                           
22  Türkçe Sözlük, TDK Yay, Ankara, 2005, s. 562; Muallim Naci, Lügat-ı Naci, haz. Ahmet Kartal, TDK Yay., Ankara, 2009, s. 

114; Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, haz. İsmail Parlatır, Yargı Yay., Ankara, 2006, s. 360; Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, Çağrı 
Yay., İstanbul, 2004, s. 626. 

23  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 109-110. 
24  “Velî” tekil ve çoğul olarak (evliyâ) yer aldığı seksen yedi âyetin kırk altısında Allah‟ın insanlara dostluğu (meselâ bkz. Nisâ 

4/45, 75, 119, 123, 173), iki âyette insanların Allah‟a dostlukları (Yûnus 10/62; Cum„a 62/6), on âyette insanlarla şeytan 
arasındaki dostluk (meselâ bkz. Nisâ 4/76; A„râf 7/27, 30), diğerlerinde ise iyi veya kötüler arasındaki dostluklar (meselâ 
bkz. Nisâ 4/ 139, 144; Enfâl 8/72) için kullanılmıştır (Mustafa Çağrıcı, “Dostluk”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 9, İstanbul, 
1994, s. 511-513). 

25  Allah‟ın inananların dostu olduğunu bildiren âyetlerin çoğunda velî kelimesinden sonra nasîr, şefî„, vâk, hamîd, mürşid gibi 
sıfatlara veya benzer mânalar ihtiva eden ifadelere yer verilerek dostun sevdiği için bir yardımcı, koruyucu, kurtarıcı, 
yüceltici, iyiliğe yöneltici olması, bu şekilde dostluğun sevgiye dayanması ve pratik ahlâkî sonuçlar doğurması gerektiğine 
işaret edilmiştir. Müminlerin kardeş olduğunu (Hucurât 49/10), vaktiyle onlar birbirine düşman iken Allah‟ın gönüllerini 
kaynaştırmasıyla dost ve kardeş olduklarını (Âl-i İmrân 3/103) bildiren âyetler de geniş kapsamlı dostluğun önemini 
anlatmaktadır. 
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muhabbet; “musâdaka”, dostluk; “musadakat”, karşılıklı dostluk, kardeşliktir. Divanların birçoğunda 

“dost” redifli şiirlere ve dost kavramının geçtiği beyitlere rastlamak mümkündür. Şiirlerde “dost” 

kelimesinin insan olan sevgili; iki insan arasında geçen ilişki, dostluk; Allah ve Allah dostları 

anlamlarında zengin çağrışımlarla kullanılmaktadır. 

  Sonuç ve Değerlendirme 

Cafer Çelebi, II. Bayezid ve I. Selim‟in yakın desteğini görmüş, savaşta ve barışta onların 

yanından ayrılmamış; ömrünün büyük bir kısmını devletin en üst makamlarında müderris, nişancı, 

kazasker olarak geçirmiş; devlet adamı, âlim ve şair olarak toplumun kültür hayatına ve dilin 

zenginleşmesine katkıda bulunmuş önemli bir şahsiyettir. 

Cafer Çelebi‟nin Şeyhî ve Ahmed Paşa ile benzeşen şiirlerini incelediğimizde muhteva ve 

söyleyiş özellikleri bakımından matla beyitlerin, başta kafiye kelimesi olmak üzere, anlam ve 

mazmunlar açısından benzerlikleri dikkatimizi çekmektedir. Şiirlerinin bütününe baktığımızda ise şairin 

kendi üslup ve mizacını yansıttığını, aynı kafiye ve redifle daha güzelini söyleme yarışında olduğunu 

görmekteyiz. Zemin şiire benzer olarak meydana getirilen bu nazireler, sadece taklit ve benzetme 

amacıyla değil şiir sanatına yeni ve taze bir eda vermek amacıyla yazılmışlardır. 

Eserleriyle kendisinden sonra gelen şairlere model olan ve Şeyhî ile Ahmed Paşa‟dan etkilenen 

Cafer Çelebi, kendisini bu şairlerle karşılaştırma ihtiyacını hissetmiş; onları eleştirirken bir taraftan da 

onların üstatlıklarını tescil etmiştir. 
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ŞEHZADE MUSTAFA MERSİYELERİNDE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ELEŞTİRİSİ 

 

Eda TOK 

 

Özet 

Mersiye, ölen kişinin ardından onu övmek ve ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmek için yazılan 

şiirdir. Edebiyatımızda mersiyeler genel itibariyle padişahlara, şehzadelere, vezirlere, devletin ileri 

gelenlerine, din büyüklerine, aile fertlerine, dost ve arkadaşlara yazılmıştır. Bunların yanı sıra sadece 

ölen bir kişiye değil kaybedilen bir şehre, hayvanların ölümüne yazılan mersiyeler de vardır. 

Edebiyatımızda ölümüne en çok mersiye yazılan Şehzade Mustafa‟dır. Şehzade Mustafa bilindiği üzere 

Kanuni‟nin Mâhidevran‟dan doğan en büyük oğludur. Şehzade Mustafa 1515 yılında Manisa‟da doğmuş; 

Saruhan, Amasya, Konya sancak beyliklerinde bulunmuştur. Hürrem Sultan‟ın Kanuni‟nin haremine 

girmesi ve dört şehzade doğurmasıyla Mahidevran ve Hürrem Sultan arasında büyük bir rekabet 

başlamıştır. Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa‟nın yerine kendi oğullarından birini geçirmek için damadı 

Rüstem Paşa‟yla birlikte çeşitli entrikalar yaparak Kanuni‟yi şehzadenin idamına ikna etmiştir. Şehzade 

Mustafa 1553 yılında, Nahcıvan Seferi‟ne giden Osmanlı ordusunun Konya‟da konakladığı sırada, 

Kanuni‟nin otağında sağır ve dilsiz cellâtlar tarafından boğularak öldürülmüştür. Şehzade Mustafa‟nın 

babası tarafından öldürtülmesi sebep ve sonuçları bakımından Osmanlı tarihin en önemli 

hadiselerinden biri olmuştur. Bu hadisenin edebiyata yansımaları da oldukça büyük olmuş, şairler 

hadiseye duyarsız kalamamış Şehzade Mustafa‟nın vefatından duydukları derin üzüntüyü şiirlerinde dile 

getirmişlerdir. Daha önce de ifade edildiği gibi edebiyatımızda başka hiç bir şehzadeye yazılmadığı 

kadar Şehzade Mustafa‟ya mersiye yazılmıştır. Yapılan çalışmalarda Şehzade Mustafa‟nın vefatı üzerine 

yazılan on beş mersiye tespit edilip ortaya konulmuştur. Şairler Şehzade Mustafa‟nın vefatından 

duydukları üzüntüyü, derin acıyı dile getirilirken bu ölüme sebep olanları da yer yer, cesur bir şekilde 

eleştirmişlerdir. Biz de çalışmamızda sözü edilen bu mersiyeleri inceleyerek şairlerin Şehzade 

Mustafa‟nın vefatından duydukları üzüntünün yanı sıra Kanuni Sultan Süleyman‟a yapmış oldukları 

eleştirileri ortaya koymaya gayret edeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Divân Şiiri, Mersiye, Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman, Hiciv. 

 

The Critiques about Sultan Süleyman the Magnificent in the Dirges of  

Prince (Shehzadeh) Mustafa 

 

Abstract 

Elegies are the most graceful style of commemoration of dead people. In general meaning, elegies in 

Turkish Literature, a kind hard poem which is written after death of sultans, viziers, ulema, family 

members and close friends mainly in a special technique of literature by that centuries famous writers 

show their sorrow. In some elegies, it is cried for cities or animals that have been lost. The Turkish 

Literature`s largest number of elegy written for Sehzade Mustafa after his death. 

Sehzade Mustafa was born in 1515, Manisa. He was Suleiman the Magnificent's first-born son by 

Mahidevran Sultan. Mahidevran had a very influential rival with Hurrem Sultan who soon proved to be 

Suleiman‟s favourite in the harem. The rivalry between the two women started after Hurrem gave 

birth 4 sehzade who was trying to make one of her sons a heir apparent prince replacing to Mustafa. 

Both Hürrem Sultan and the grand vizier Rüstem Pasha turned Suleiman the Magnificent against 

Mustafa and later persuaded him the execution of Mustafa. Suleiman the Magnificent gave the order 

to execute his son Sehzade Mustafa during the Nahçıvan military campaign of 1553. At the Suleiman‟s 

order, Mustafa was executed by mutes at the Sultan‟s camp in Konya. 
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The death of Mustafa was a mournful event which impressed historians and poets. After the execution 

of the Sehzade Mustafa 15 elegies composed for him. In this study, it has been tried to be studied in 

these elegies how poets were deeply affected execution of Mustafa and reflected their sadness with 

criticized Suleiman the Magnificent. 

Keywords: Divan Poetry, Elegy, Shehzade Mustafa, Sultan Süleyman, Criticism. 

 

Giriş 

Mersiye, ölen birinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi taraflarını anlatmak 

ve ölen kişiye karşı şairin ilgisini ifade etmek üzere yazılan lirik şiirlere verilen addır.1 Mersiyeler şekil ve 

muhteva bakımından bazı kurallar ihtiva eder ve bu düzeni yansıtırlar. Mersiyeler genellikle dünyanın 

geçiciliği, gaddarlığı ve zalimliği, feleğe sitem, yas, olayın tasviri ve dua, temenni olmak üzere beş 

bölümden meydana gelirler.2 İsen Divan, mecmua, mesnevi ve tarihlerin taranmasıyla 138 mersiye 

tespit etmiştir.3 Mersiyeleri, mersiye yazılan kişiler ve mersiye yazılan diğer unsurlar şeklinde iki başlık 

altında incelemiştir. Buna göre mersiye yazılan kişiler: padişahlar, şehzadeler, vezirler, devlet ileri 

gelenleri, şeyhler, aile bireyleri, dostlar ve arkadaşlar; mersiye yazılan diğer unsurlar ise şehir ve 

hayvan mersiyeleridir.4  

Anadolu Türk edebiyatında ilk mersiye örnekleri padişahlara yazılmıştır. Yazıldıkları kişiler 

açısından bakıldığında ise mersiyelerin en çok şehzadelere yazıldığı görülmüştür. Tespit edilen 138 

mersiyenin 27 tanesi şehzadeler için yazılmıştır.5 Yazılan 27 şehzade mersiyesinden 15 tanesi ise 

Şehzade Mustafa için kaleme alınmıştır. 

Şehzadelere mersiye yazma geleneği, Şehzade Mustafa‟nın katline yazılan mersiyelerle doruk 

noktasına ulaşmıştır, Türk edebiyatında hiç kimseye yazılmadığı sayıda mersiye Şehzade Mustafa‟ya 

yazılmıştır. Şehzade Mustafa için Fünûnî, Rahmî, Nazmî, Mu„înî, Müdâmî, Nisâyî (iki adet), Sâmî, Kara 

Fazlî, Selîmî, Kadrî, Yahya Beğ, Şeyh Ahmed Efendi (Hayâlî), Mustafa mahlaslı bir şair ya da 

şehzadenin ağzından yazılan bir mersiye ve mahlas belirtilmeden Sultan Mustafa ağzından yazılanla, 

birlikte ifade ettiğimiz gibi 15 mersiye bulunmaktadır.6 Şehzade Mustafa için yazılan mersiyelere 

bakıldığında, şairlerin hiçbir beklentileri olmadan, hatta hayatlarını tehlikeye atarak şehzadenin 

ölümüne duydukları samimi üzüntülerini; padişaha, padişahın karısına, sadrazama serzeniş ve 

öfkelerini dile getirdikleri görülmektedir. Şairlerin şehzade Mustafa için yazdıkları mersiyeleri bu yönüyle 

mevcut mersiyelerdeki yaygın teamülün dışında kalmaktadır.7 Şehzade Mustafa için yazılan 

mersiyelerden en tanınmışı ise Taşlıcalı Yahya tarafından yazılan mersiyedir.8 

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere şairler Şehzade Mustafa‟nın vefatından duydukları üzüntüyü, 

derin acıyı dile getirirken, bu ölüme sebep olanları da cesur bir şekilde eleştirmişlerdir. Biz de bu 

çalışmamızda sözü edilen mersiyeleri inceleyerek, şairlerin Şehzade Mustafa‟nın vefatından duydukları 

üzüntünün yanı sıra Kanuni Sultan Süleyman‟a yapmış oldukları eleştirileri de ortaya koymaya gayret 

edeceğiz. 

Mersiyeleri incelemeye geçmeden önce Şehzade Mustafa hakkında kısa bir bilgi vermek faydalı 

olacaktır. Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman‟ın büyük oğludur. Şehzade Mustafa Manisa‟da 921 

(1515)‟de doğmuştur ve annesinin adı Mahi Devran‟dır.9 Şehzade Mustafa on beş yaşındayken Saruhan 

Sancağı beyliğine tayin edilmiştir. Şehzade Mustafa, sancağına çıkmadan önce babası tarafından 

                                                           
1  Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, Akağ Yay., Ankara, 1994, s. 3. 
2  İsen, age., s. 22. 
3  İsen, age., s. 144. 
4  İsen, age., s. 45-144. 
5  İsen, age., s. 45, 73-74. 
6  İsen, age., s. 74-88; Ahmet A. Şentürk, Yahyâ Beğ‟in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi, Timaş Yay., 

İstanbul, 2009, s. 74. 
7  Şentürk, age., s. 75. 
8  Ahmet A. Şentürk “Yahyâ Beğ‟in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi” adlı kitabında Taşlıcalı Yahya‟nın 

mersiyesini müstakil olarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirdiği için bu mersiyeyi çalışmamız dışında tuttuk. 
9  Çağatay Uluçay, “Mustafa Sultan”, İA., c. 8, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1979, s. 690. 
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divanda kabul edilmiş, babasının elini öpmüş, Vezir Ayas Paşa ve Vezir-i âzam İbrahim Paşa tarafından 

kendisine kürk giydirilmiş ve Şehzade Mustafa sekiz yıl Manisa sancak beyi olarak kalmıştır. 16 Haziran 

1541 (21 Safer 948)‟de sancak beyi olarak Manisa‟dan ayrılmıştır.10 Ordu ve halk arasında çok fazla 

sevilen Şehzade Mustafa‟ya herkes tahtın mutlak varisi olarak bakmış hatta ihtiyar padişahın yerine 

geçmesini arzu etmişlerdir.11 

Padişah Nahçivan seferi sırasında askerin isyan edeceğine ve Sultan Mustafa‟yı istediğine dair 

Rüstem Paşa‟nın gönderdiği telhislere inanarak, oğlunu ordugâha davet etmiştir. Şehzade Mustafa 26 

Şevval 960 (5 Teşrin 1553)‟ta Konya Ereğli‟si civarındaki Aktepe‟ye, babasının otağ kurduğu yere 

gelmiştir. Ertesi gün el öpmek için babasının huzuruna girdiğinde yedi dilsizin hücumuna uğramış, çok 

kuvvetli olduğu için biraz dayanmış ancak saray hademelerinden Zal Mahmud Paşa tarafından 

öldürülmüş ve naaşı otağ-ı hümayun önüne konulmuştur.12 Şehzade Mustafa‟nın öldürülüp 

defnedilmesi çok seri gerçekleşmesine rağmen şehzadenin arkasından yazılan mersiyelerinde 

gösterdiği üzere bu hadise gerek ordugâhta gerekse başka yerlerde büyük bir çalkantı yaratmıştır. 

Padişah askerlerin tepkisine cevaben hemen Rüstem Paşa‟yı azletmiş, Şehzade Mustafa taraftarı 

olduğundan şüphelenilen üçüncü vezir Haydar Paşa da görevden alınmıştır.13 Mustafa‟nın cenazesi 

Bursa‟da Muradiye‟de gömülmüş ve üzerine II. Selim tarafından bir türbe inşa ettirilmiştir.14 Şehzade 

Mustafa ordu ve halk arasında çok sevilen, adil, cömert, âlimleri ve şairleri himaye eden aynı zamanda 

bizzat şiirle uğraşan, bazı şiirlerinde adını mahlas olarak bazen de Muhlisi mahlasını tercih eden bir 

şairdi.15 

Sâmî, Şehzade Mustafa için kaleme aldığı mersiyesinde,16 doğrudan doğruya padişahı hedef 

alarak oldukça cüretkâr ifadeler kullanmıştır. Şair, Şehzade Mustafa‟nın ölümünden duyduğu üzüntüyü 

dile getirmek, Şehzade Mustafa‟nın vasıflarını övmek yerine daha çok Kanuni Sultan Süleyman‟a 

sitemde bulunmuştur. 

Mersiyede her bendin sonunda tekrarlanan “Mustafâ n‟oldı kanı n‟eyledün â pâdişehüm” 

şeklinde ifadeden de anlaşılacağı üzere şair adeta Kanuni‟ye hesap sormaktadır. Şair II. bendde 

Şehzadenin kızılbaştan yani İranlılardan intikam almak niyetindeyken, Kanuni‟nin ise evladının canına 

kıydığını ifade etmektedir. Şair Kanuni‟ye hitaben tacının, tahtının bu yer ve mülkün kimseye 

kalmayacağını ve taze bir gül olarak nitelendirdiği Şehzade Mustafa‟nın kara toprağa düştüğünü dile 

getirir. Şair, Kanuni‟yi Şehzade Mustafa‟nın ölümüne kimlerin sebep olduğunu bilmemesi yönünde de 

eleştirir. Şair ifadelerini daha da sertleştirerek, padişahın bu ayrılık ateşine ciğerinin nasıl dayandığını 

sorgular ve ifadelerine bunun bir erlik ise tek hünerinin bu olduğunu ekler. Şair oldukça cüretkâr bir 

ifadeyle padişaha, böyle bir olaya sebep olurken Allah‟tan da mı korkmadığını sorar. 

Şair mersiyenin III. bendinde zamanın acayipliğinden, babanın oğluna kıyar olmasından şikâyet 

etmektedir. Şair, Kanuni‟nin oğlunu bir an bile dinlemeden, anlayıp dinlemeden, ona açıklama fırsatı 

bile vermeden ölüm emrini vermesinin doğru olmadığı söylemekte ve padişahı bu yüzden 

suçlamaktadır. 

Sâmî, V. bendde padişahı adaletsiz olduğu, şefkâtsiz olduğu, inayetsiz olduğu, anlayışsız ve 

basiretsiz olduğu, hilekâr olduğu, padişahlık adetlerine uymadığı hususunda sert bir dille 

eleştirmektedir: 

Ey şeh-i kân-ı kerem sende adâlet bu mıdur 

Şeh-i âlem olasın sende inâyet bu mıdur 

                                                           
10  Çağatay Uluçay, “Kanunî Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar”, Kanuni Armağanı, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, 1970, s. 229. 
11  Mehmet Çavuşoğlu, “Şehzâde Mustafa Mersiyeleri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

Enstitüsü Dergisi, Tayyip Gökbilgin Özel Sayısı, İstanbul, 1982, s. 642. 
12  Uluçay, age., 1979, s. 691. 
13  Kaya Şahin, Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar Celalzade Mustafa ve 16.Yüzyıl Osmanlı Dünyası, çev. Ahmet Tunç 

Şen, YKY, İstanbul, 2014, s. 134. 
14  Uluçay, age., 1979, s. 691. 
15  Çavuşoğlu, age., s. 642; İsen, age., s. 80. 
16  İsen, age., s. 305-307. 
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Pâdişehler ki ezel itdügi âdet bu mıdur 

 ... 

Yok yere kan idesin ya‟nî hılâfet bu mıdur 

Mustafâ n‟oldı kanı n‟eyledün â pâdişehüm17  

Bilindiği üzere Kanuni Sultan Süleyman şiirlerinde Muhibbî mahlasını kullanmaktadır. Şair aşağıda 

yer verdiğimiz mısralarında, padişahın mahlasının anlamına da gönderme yaparak onun sevgiden 

yoksun olduğunu ifade eder: 

Sen Muhibbî olasın sende mahabbet bu mıdur 

Mustafâ gibi ciger-kûşene şefkat bu mıdur18 

Sâmî, her fırsatta Şehzade Mustafa‟nın masum olduğunu şiirinde dile getirmiş, onun hiç bir 

suçunun olmadığını, padişaha sadık olduğunu hatta eğri bir bakışının dahi olmadığını, padişaha daima 

bağlı olduğunu ancak padişahın hiç bir günahı, suçu olmadığı halde şehzadenin canına kıydığını dile 

getirerek padişahı eleştirmiş ve şehzadenin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirmiştir. 

Kadın şairlerimizden olan Nisâyî‟nin Şehzade Mustafa için yazdığı iki mersiyesi de Sâmî‟nin 

mersiyesini aratmayacak derecede sert ve cüretkâr bir üslupla kaleme alınmıştır. Nisâyî mersiyelerinden 

birini19 9, diğerini20 10 kıtadan oluşan murabba-ı mütekerrir şeklinde nazmetmiştir. Şair, şefkatsiz olarak 

seslendiği padişahı Şehzade Mustafa‟nın ölümü hak edecek ne yaptığı konusunda sorgulamakta ve 

padişahın şehzadeyi hileyle öldürdüğünü ifade etmektedir. Şehzade babasının davetine icabet etmiş 

ancak orada babası, aynı zamanda misafiri de olan oğlunu boğarak öldürtmüştür. Herkesçe sevilen, 

kıskanılan bu güzel şehzadeye nasıl kıydığını daima sorgulayan, padişahı şefkâtsizlikle eleştiren şair, 

şehzadenin ölümüyle, onun ayrılığıyla âlemin bağrının yandığını dile getirmiştir. Şair aşağıdaki kıtasında 

ise tüm bu söylediklerinden ötürü cezalandırılacak olursa buna hazır olduğunu söylemiştir. Şair, 

kendisini Mansur‟a benzetmiş, Mansur‟un trajik ölümüne de telmihte bulunarak söylediklerinden dolayı 

katledilirse tıpkı Mansur gibi doğru olduğuna inandığı şeyden vazgeçmediğini, akan kanının bile bu 

doğruyu yazacağını söylemiştir: 

Kaddümi katl eylesen şâhâ eger Mansûr gibi 

Ol bana mi‟râc olur Mûsî-i Amr-ı Tûr gibi 

Yazıla akan kanum yire ene‟l-hak hû gibi 

Ey şeh-i bî-şefka n‟itdi Sultan Mustafâ21   

Şair, padişahı bu şekilde eleştirmesinin cezalandırılacak bir durum olduğunun farkında olduğu 

halde Şehzade Mustafa‟nın masum olduğuna inandığı ve onun bir haksızlığa uğradığını düşündüğü için 

padişahı korkusuzca, ölümü bile göze alarak eleştirmekten çekinmemiş ve bu durumu şiirine 

yansıtmıştır. Mersiye boyunca her kıtanın sonunda padişaha “ey şefkatsiz, merhametsiz” şeklinde 

seslenen şair, padişaha beddualar savurmaktan da geri kalmamıştır: 

Bir gün ola dünyeden sen dahi hasret gidesin 

Ey şeh-i bî-şefka n‟itdi Sultan Mustafâ22 

Nisâyî Şehzade Mustafa‟nın en olgun çağında ve tahtı en çok hak ettiği zamanda öldürüldüğü 

için hasret içinde öldüğünü, bu yüzden padişahın da bu dünyadan oğlu gibi gözü arkada kalarak, 

hasretle göçmesini dilemektedir.23 Şehzade Mustafa için yazılan mersiyelerde şairler Padişah‟ı ve 

şehzadenin ölümüne sebep olanları sadece eleştirmekle kalmamış, örnekte de gördüğümüz gibi onlara 

                                                           
17  İsen, age., s. 306. 
18  İsen, age., s. 306. 
19  İsen, age., s. 308-309. 
20  İsen, age., s. 310-311. 
21  İsen, age., s. 309. 
22  İsen, age., s. 309. 
23  Mücahit Kaçar, “Şairin Patrona İtirazı: Şehzade Mustafa Mersiyelerinde Beddua ve Sitem”, Lanet Kitabı, Kitabevi Yayınları, 

İstanbul, 2009, s. 367-368. 
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beddua da etmişlerdir. Ancak bizim çalışmamızın konusu padişaha yapılan eleştiriler olduğu için bu 

husus üzerinde durmayacağız.24  

Nisâyî diğer mersiyesinde de yine Padişahı cesurca eleştirmekte ve padişahın yapmış olduğu 

hataları sıralamaktadır. Şair, mersiyesinin ilk kıtasında şefkatin imandan geldiği halde padişahın 

Allah‟tan korkmadığını dile getirerek padişahın merhametsiz olmasını, haksız yere şehzadeye kıymasını 

sert bir biçimde eleştirmektedir. Şair, dördüncü kıtada Kanuni Sultan Süleyman‟ın gençliğinde adaletli 

davrandığını ve böylece herkesi mutlu kıldığını söylemektedir. Yaşlandığında ise neden böyle adaletsiz 

davrandığını, zulmettiğini sorgulamakta ve yine padişahı adaletsizliğiyle, merhametsizliğiyle 

eleştirmektedir: 

Nev-cevân iken işüni adl ile dâd eyledün 

Hâl u hâlince kamunun hâtırın şâd eyledün 

Pîrlikde şimdi n‟içün zulm ü bî-dâd eyledün 

Bî-terahhum şâh-ı âlem n‟itdi Sultan Mustafâ25  

Nisâyî, mersiyesinde şehzadenin öldürülmesine sebep olarak görülen Hürrem Sultan‟a da “Urus 

câdûsu” şeklinde yer vermiştir. Şairin Kanuni‟nin karısına açıkça Rus cadısı diyebilmesi de şairin 

cesaretini göstermesi bakımından önemlidir. Şair, Hürrem Sultan‟ın sözlerini dinleyip, ona inanıp, onun 

oyununa gelip şehzadesine kıyan Kanuni‟yi suçlamış; tüm bu davranışlarından ve kararlarından dolayı 

halkın Kanuni‟den nefret ettiğini dile getirmiştir. Şair aynı zamanda fetvayı veren şeyhülislama da 

beddua ederek bu acı hadiseye sebep olan herkese karşı duyduğu öfkeyi dillendirmiştir: 

Şâh-ı âlemsin velî halk tutdı senden nefreti 

Kimsenün kalmadı hergiz sana meyl-i sefkati 

Bâ‟is olan müftiye de irmesün Hak rahmeti 

Merhametsüz şâh-ı âlem n‟itdi Sultan Mustafâ26 

Şair mersiyesinin beşinci kıtasında padişahın günahsız birinin kanını dökme suçuyla Allah‟ın 

karşısına çıkıp ne yüzle cevap vereceğini sorgulamaktadır. Altıncı kıtada ise yine padişahı muhatap 

alarak bu dünyanın kimseye kalmayacağını, bu geçici dünyayı mülk edindiğini ve gencecik oğlunu 

öldürdüğünü söylemekte ve padişaha “Sen de ölmeyecek misin?” diye sormaktadır. 

Şair, tüm mersiye boyunca kıtaların son mısraında padişaha Sultan Mustafa‟nın ne yaptığını yani 

suçunun ne olduğunu sormakta, böylelikle masum olan Mustafa‟ya haksızlık yaptığı yönünde adeta 

sorularıyla padişaha saldırmaktadır. 

Mersiye ya da ağıt geleneğimizde bazen ölenin ağzından da mersiyeler söylenir. Bu şekilde 

Şehzade Mustafa‟nın ağzından yazılmış iki mersiye örneği bulunmaktadır. Bunlardan ilkini Şeyh 

İbrahim-i Gülşenî‟nin oğlu ve halifesi Hayâlî mahlaslı Şeyh Ahmed Efendi (ö. 1570) kaleme almıştır. 

Murabba-ı mütekerrir şeklinde yazılmış olan mersiyenin dördüncü bendlerinde “N‟eyleyem kıydun bana 

devletlü sultanum menüm” mısraı tekrarlanmaktadır.27 

Şehzade Mustafa‟nın ağzından yazılan bu mersiyede28 de yine en çok üzerinde durulan husus, 

şehzadenin masum olduğu ve babası tarafından haksız yere öldürüldüğüdür. Şehzadenin ağzından 

günahsız olduğu, sultanın kendisine kıydığı dile getirilmektedir: 

Bî-günâh idüm degüldi bana bu ölmek mahal 

N‟eyleyem kıydun bana devletlü sultânum menüm29 

Mersiye boyunca şehzadenin ağzından kendisine yapılan haksızlık nakledilmektedir. Onuncu 

bendde şehzade, babasının eşiğinde tıpkı bir elif gibi doğru olduğunu, kendisine eğri denilirse de 

sultanın buna inanmamasını dile getirmektedir. Burada şehzadenin babasına karşı doğruluktan 

                                                           
24  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mücahit Kaçar, “Şairin Patrona İtirazı: Şehzade Mustafa Mersiyelerinde Beddua ve Sitem”, 

Lanet Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2009. 
25  İsen, age., s. 310. 
26  İsen, age., s. 310. 
27  İsen, age., s. 86. 
28  İsen, age., s. 312-315. 
29  İsen, age., s. 312. 
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şaşmadığı ancak iftiraya uğradığı ifade edilmektedir. On birinci bendde ise şehzadenin yok yere 

öldürülüp, ona yazık edildiği dile getirilmektedir. On ikinci bendde ise bu kez şehzade “Tüm âlemin 

halkı baştanbaşa düşman olursa bile dert değildir çünkü benim Sultan Süleyman gibi bir babam vardır. 

Ama onun düşmanın sözüyle bana kıyabileceğini bilemedim. Neyleyim ki benim devletli sultanım bana 

kıydın...” demektedir. Şehzade, babasının varlığı ile övünürken, düşmanlara karşı babasına güvenirken 

Sultan Süleyman şehzadesini dinlememiş, ona atılan iftiralara inanmış ve oğluna kıymıştır. Şair, 

şehzadenin ağzından konuşarak burada Sultan Süleyman‟ın oğluna hiç söz hakkı tanımamış olmasını 

eleştirmektedir. Şair, bu düşüncesini on dördüncü bendde de daha açık ifadelerle sürdürmüş, bir an bile 

şehzadenin halini arz etmesine müsaade etmeden göz göre göre ona kıydığını dile getirmiştir. On 

yedinci bendde şehzadenin ağzından, bu kez adeta Sultan Süleyman‟a hesap sorulmaktadır. Şehzade, 

Sultan Süleyman‟ın bir zamanlar “Benim yerime geçecek olan Sultan Mustafa‟dır” derken ne olup da 

fikrinin değiştiğini, akıbetinin değişip kendisine neden kıyıldığını sorgulamaktadır. 

Şehzade Mustafa‟nın mahlasını taşıyan diğer mersiyede30 de “N‟eyledüm kıydun bana devletlü 

sultânum baba” mısraı tekrarlanmaktadır. Diğer mersiyede “menüm” kelimesi yerine “baba” kelimesi 

gelmiş ve genel itibariyle her iki mersiyede de hakîm olan düşünce aynıdır. Yine şehzadenin ağzından 

nakledilen mersiyede, şehzade doğrulukla babasına bağlı olduğunu, günahsız olduğunu, sultanın 

kendisini dinlemeyip düşmanın sözüne aldandığını, sultanın bir an bile oğlum diyerek kendisini 

korumadığını, hep hakaret ettiğini, sultanın yolunda ona sadık iken kendisine zulmü reva gördüğünü 

dile getirmiştir. Şehzade, günahsızken boynuna ip geçirerek canını alan sultanın bir gün pişman 

olmasını da dilemiştir: 

Bî-günâh iken benüm boynuma dakdun rîsman 

Kahr ile cân-ı azîzüm eyledün tenden revan 

Ola kim bir gün peşimân olasın ey kâmran 

N‟eyledüm kıydun bana devletlü sultânum baba31  

Şehzade Mustafa için yazılan mersiyelerden biri de Fazlî‟ye aittir. Fazlî de diğer şairler gibi 

mersiyesinde32 Şehzade Mustafa‟nın masum olduğuna dikkat çekmiştir. Şehzade‟nin padişahın yolunda 

sadık olduğunu, padişahın yolunda hiç bir eksiğinin olmadığını, düşmanın iftirası yüzünden 

öldürüldüğünü ifade etmiştir: 

Yolında pâdişâhun yok idi bir zerre noksanı 

Ne ogul canla olmuş idi anun kul u kurbânı 

Dirigâ başın aldurdı adüvvün kurı bühtânı 

Meded begler meded zulm oldı gayet Mustafâ Hana33 

Fazlî‟nin mersiyesinde Sultan Süleyman‟a doğrudan yapılan eleştiriler olmamakla birlikte 

Şehzade‟nin masum olması, haksız yere katledilmesi üzerinde durularak dolaylı yoldan padişahın 

eleştirildiği görülmektedir. 

Fünûnî de terkib-i bend nazım şekliyle yazdığı mersiyesinde34 Şehzade Mustafa‟nın masumken 

öldürüldüğü üzerinde durmakta, Kanuni‟ye sitem etmektedir. Şair, Sultan Süleyman‟a seslenerek 

Mustafa‟nın ölümüne sebep olanların cezalandırılmasını istemekte ve kendisinin adil bir şah olduğunu, 

Şehzade Mustafa‟ya bu oyunu oynayan şer ehlinin cezalandırılmasını, şehzadenin ölüp de düşmanların 

diri olmasını hiç kimsenin makul görmediğini dile getirmektedir. Burada padişaha adil olduğu 

söylenerek ve Şehzade Mustafa‟nın öldürülmesine sebep olanların cezalandırılması istenerek esasında 

Sultan Süleyman‟ın da vicdanen acı çekmesi arzulanmıştır. Şehzade Mustafa‟nın masum olduğunu 

savunurken onun ölüm emrini veren padişahı “Şâh-ı âdilsin” şeklinde nitelemek de oldukça ironiktir:  

Ey Süleymân-ı zamân u tâcdârânun neri 

Vey şehenşâh-ı cihân u kişverânun seberi 

                                                           
30  İsen, age., s. 316-317. 
31  İsen, age., s. 317. 
32  İsen, age., s. 318-319. 
33  İsen, age., s. 319. 
34  İsen, age., s. 286-288. 
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Kandasın kanda eyâ iklîm-i Rûmun serveri 

 ... 

 

Şâh-ı adilsin koma yanunda ol ehl-i şeri 

Kimse ma‟kûl görmedi âlemde bu ibretleri 

Gide ol sultân-ı âlem kala ol ebter diri35  

Müdâmî ise mersiyesinde36 Şehzade Mustafa‟ya yüceltici övgü dolu ifadelerle yer vermekte, onun 

âlemin şahı olmaya layık olduğunu bildirmektedir. Şair şehzadenin padişaha sadık bir oğul olduğunu, 

padişaha itaat ettiğini bildirerek dolaylı biçimde padişaha bir eleştiride de bulunmaktadır: 

Pâdişâha ogul idi muhlis ü sâdık idi 

Eyledi şâhâ ittâat kıldı baş ü can fedâ 

Şâhı iklîm-i şehâdet yâni Sultan Mustafa37  

Müdâmî oldukça cesur bir ifadeyle Şehzade Mustafa‟nın katline sebep olan herkesin Allah‟ın 

gazabına uğramasını dilemektedir. Şehzade Mustafa‟nın katline sebep olanlar açıktır ve şair buna 

rağmen padişahtan hiç çekinmeden böyle bir beddua etmektedir: 

Katlüne bâis olanı cümle makhûr eylesün 

Ol şehîd ü sâdıkı merhûm ü magfûr eylesün38 

Şehzade Mustafa için Selimî, Kâdirî de mersiye yazmıştır. Ancak bu mersiyelerde Sultan 

Süleyman‟a yönelik eleştirilerde bulunulmamıştır. Bu yüzden, burada bu şiirler üzerinde 

durulmayacaktır. Selimî mersiyesini39 murabba-ı mütekerrir şeklinde söylemiş, feleğe sitem etmiş, 

şehzade Mustafa‟nın katlinden duyulan üzüntüyü dile getirmiş ve şehzadenin makamının cennet olması 

temennisinde bulunmuştur. Kâdirî‟nin mersiyesi40 ise müsemmen şeklinde başlayıp murabba tarzında 

devam etmiştir. Şair şiirinde şehzadeye övgülerde bulunmuş ve şehzadenin kaybından duyduğu derin 

üzüntüyü ifade etmiştir. 

Hasılı, incelediğimiz mersiyeler içerisinde Kanuni‟ye en sert tepki gösteren ve ağır bir dille 

eleştiren Sâmî ve Nisâyî‟dir. Selimî ve Kâdirî ise mersiyelerinde şehzadenin ölümünden duydukları 

üzüntüyü dile getirmiş ancak Kanuni‟ye yönelik eleştirilerde bulunmamışlardır. Şehzade Mustafa‟nın 

ağzından nakledilerek yazılan mersiyeler ise daha duygu yüklü ve etkileyici ifadelere sahiptir. Genel 

itibariyle bakıldığında Şehzade Mustafa‟nın öldürülmesindeki tutumundan dolayı Sultan Süleyman‟ın 

bazı şairlerce dolaylı yollardan, bazı şairlerce ise doğrudan açık ve ağır bir dille eleştirildiği 

görülmektedir. Şairler mersiyelerinde Şehzade Mustafa‟nın halk tarafından çok sevildiğini, ölümünden 

dolayı herkesin derin üzüntü duyduğunu dile getirirken buna sebep olan Sultan Süleyman‟a, Hürrem 

Sultan‟a, Rüstem Paşa‟ya, fetvayı veren şeyhülislama, şehzadenin ölümünde parmağı olan herkese 

zaman zaman oldukça cesur bir biçimde beddualar savurmuşlardır. Mersiyelerde Şehzade Mustafa‟nın 

masum olduğu, sadakati ve babasına doğrulukla bağlı olduğu üzerinde çok durulmuştur. Şairlerin bu 

denli şehzadenin masum olduğunu savunmaları, aynı zamanda Sultan Süleyman‟a dolaylı olarak 

yapılan bir eleştiridir. Şairler, gençliğinde adaleti ile bilinen Sultan Süleyman‟ın oğluna bir an bile söz 

hakkı tanımadan düşmanların sözüne inanarak yani adaletsiz davranarak şehzadesine kıydığını ifade 

ederek padişahı eleştirmişlerdir. Padişah masum birine kıyması, adaletli davranamaması hususunda 

çokça tenkit edilmiştir. Şairlerin ağır bir dille, zaman zaman da incelikle Sultan Süleyman‟ı tenkit 

edebilmeleri Şehzade Mustafa‟ya duydukları samimi sevgiyi ve cesaretlerini göstermesi bakımından 

oldukça önemlidir. Şairlerin düşündüklerini bu şekilde cesurca ifade edebilmelerinde hiç şüphesiz 

Şehzade Mustafa‟nın masum olduğuna inanmaları ve şehzadenin herkesçe çok sevilmesi de etkili 

                                                           
35  İsen, age., s. 288. 
36  İsen, age., s. 302-304. 
37  İsen, age., s. 303-304. 
38  İsen, age., s. 304. 
39  İsen, age., s. 322-323. 
40  İsen, age., s. 320-321. 
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olmuştur. Şairler, inandıkları doğruyu savunmaktan hiç çekinmemiş hatta bu uğurda gerekirse ölümü 

bile göze almışlardır. 
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AHMEDÎ VE AHLÂKÎ-TASAVVUFÎ BİR MESNEVÎ/AHMEDÎ’NİN 

İSKENDERNÂME’SİNDE TASAVVUFÎ BEYİTLER 

 

Betül SAYLAN 

 

Özet 

1412‟de Amasya‟da vefat eden ve İslâmî Türk edebiyatı literatüründe “Ahmedî” olarak bilinen Tâceddin 

İbrahim b. Hızır el-Germiyânî el-Amasî, İslâmî Türk edebiyatında İskendernâme türünün ilk örneğini 

vermiştir. İskendernâme‟de Ahmedî birçok alandaki bilgisi gibi tasavvuf sahasındaki bilgilerine de yer 

vermiştir. Süleymaniye Kütüphânesi Hacı Mahmud Efendi bölümünde 3572 numara ile Ahmedî adına 

kayıtlı ve Ahlâkî-Tasavvufî Bir Mesnevî başlıklı eser de İskendernâme içerisindeki tasavvufî bazı 

beyitlerin yer aldığı bir antoloji mahiyetindedir. Çalışmamızda, seçilmiş bu beyitlerden yola çıkarak 

Ahmedî‟nin tasavvufî görüşleri hakkında bilgi sahibi olmayı hedefledik. 

Anahtar Kelimeler: Amasya, Ahmedi, İskendernâme, Tasavvuf. 

 

Ahmedî and His Moral Sufistic Mathnawi/Mystical Couplets in Ahmedî’s İskendernâme 

 

Abstract 

Tâceddin İbrâhim b. Hızır el-Germiyânî el-Amâsî who died in 1412 known as Ahmedî and he wrote the 

first example of İskendernâme in İslamic Turkish Literature. Ahmedî, transfered his knowledge about 

many different scopes, like sufism, in İskendernâme. The book named Ahlâkî-Tasavvufî Bir Mesnevî 

which numbered 3572 at Süleymaniye Library, included some couplets of İskendernâme about sufism. 

We tried to get knowledge about Ahmedi‟s mystical ideas by this book. 

Keywords: Amasia, Ahmedî, İskendernâme, Sufism. 

 

Hayatı 

Ahmedî1 olarak tanıdığımız divan şâirimizin tam adı; Tâceddin İbrahim b. Hızır‟dır (Asıl adı; 

İbrahim, lakabı; Tâceddin ve baba adı; Hızır).2 Hayatı hakkında sağlıklı ve yeterli bilgi bulunmamakla 

birlikte, 735/1334-35 tarihinde doğduğu tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklarda Kütahyalı,3 bazılarında 

Sivaslı4 ve bazılarında Amasyalı olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Eserlerinde, zikredilen şehirler 

için kullandığı övgü dolu ifadeler sebebiyle5, bu şehirlere nisbet edildiğini söylemek mümkündür. Tahsil 

hayatı ile ilgili olarak, tahsil için bir müddet Mısır‟da bulunduğu ve burada Şeyh Ekmeleddin‟in talebesi 

olduğu bilinmektedir.6 Mısır‟dan döndükten sonra Aydınoğulları‟nın,7 Germiyanoğulları‟nın, 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakütesi, betulbaslisaylan@gmail.com. 
1  “Ahmed‟e mensup” anlamına gelen Ahmedî ifâdesi, şâirin Hazret-i Peygamber‟e olan muhabbet ve bağlılığını kanıtlamak için 

seçtiği bir mahlastır ve ebced hesabı ile karşılık geldiği 63 sayısı da Hazret-i Peygamber‟in vefat yaşıdır. Kemal Timur, 

“Ahmedî”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000, c. II, sayı: 4, s. 5 
2  Nihad Sami Banarlı, “Ahmedî ve Dâsitân-ı Tevârîh-i Mülûk-ı Âl-i Osman”, Türkiyât Mecmuası, c. VI, 1939, s. 52. 
3  Latîfî Tezkiresi‟nden naklen Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü‟ş-Şuarâ, haz. İbrahim Kutluk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1978, c. I, s. 146; Nihad Sami Banarlı, Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd‟i, Türkiyât Mecmuası, c. VI, s. 53; Ahmedî‟nin 

vefat yerinin Amasya olduğu kesin olarak bilinmesine rağmen, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ahmedî‟nin Kütahya‟da vefat ettiğini, 

fakat mezarının yerinin bilinmediğini ifade eder. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, İstanbul, 1932, s. 215-216. 
4  Latîfî Tezkiresi‟nden naklen Kınalızâde, Tezkire, c. I, s. 146 
5  Ahmedî, 

  Şehr-i Kütahya efkânımdan âciz Vasfiyâ 

  Hicret etsem, ger Hicaz u İsfahan ağlar bana 

 Beyitiyle Kütahya‟ya olan muhabbetini; 

  Cemâlin vasfıyla Ahmedî nazm-ı safâsından 

  Amasiyye urur  ta‟ne bugün Mısr ile Şiraz‟a 

  Sabâ vururisen Rûm‟a selâm ilet benden ashâba 
  Ve‟ger hâlim sorarlarsa haber vergil ol ahbaba 

 mısralarıyla da Amasya‟ya olan muhabbetini dile getirmektedir. 
6  Günay Kut, “Ahmedî”, DİA, c. II, s. 165. 
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Osmanoğulları‟nın hizmetinde bulunan;8 hatta Timur ile tanışarak onun da iltifâtını alan;9 klasik Türk 

şiirinin kurucularından sayılan Şeyhî‟nin de hocası olan10 Ahmedî, XIV. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 

ve eser vermiş en kudretli şâirlerdendir. Bu özelliğini kaleme almış olduğu Divân, İskendernâme, 

Cemşid ü Hurşid gibi edebî eserlerin yanında tıp ve gramer sahalarında verdiği birçok eserle de 

tescillemiştir. Ahmedî‟nin tesiri vefatından sonra da devam etmiştir. Nitekim, II. Murâd (1404-1451) 

devri şâirlerinden Hatiboğlu, Ferahnâme isimli eserinde Mevlânâ Celâleddin, Attar ve Sadî gibi büyük 

sanatkârlarla birlikte -kendisinin güneşi, ayı ve şahı olarak- Ahmedî‟nin de ismini kaydetmektedir.11 

Ayrıca bu etkiyi XVI. yüzyıla damgasını vurmuş Fuzûlî‟nin meşhur Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde, 

Ahmedî‟den bahsetmesiyle de anlayabiliriz.12  

Osmanoğulları döneminde Emir Süleyman ile yakın ilişki içerisinde bulunan ve Emir Süleyman‟ın 

ölümü üzerine hâmisini kaybeden Ahmedî, I. Mehmet ile de ilişki kurmaya çalışmıştır. Dîvân‟ında I. 

Mehmet‟e yazılmış sekiz kaside bulunması, bu ilişkinin varlığının en büyük kanıtıdır. Hatta I. Mehmet‟in 

kendisine Amasya‟da Dîvân Kâtipliği görevi verdiği de bilinir.13 Ahmedî, bu vazifeyi yürütürken, 1412-

13 tarihinde Amasya‟da vefat etmiştir. 

Eserleri 

1- Divân: Ahmedî‟nin sanatı bakımından en güzel eserlerini barındıran Divân‟daki şiirleri başta 

Emir Süleyman olmak üzere dönemin padişahlarına sunulmuştur.14 Divân‟ın Vatikan Kütüphânesi ve 

Süleymaniye Kütüphânesi‟ndeki yazmaları önemlidir. Eser üzerinde Tunca Kortantamer ve Yaşar 

Akdoğan tarafından iki doktora çalışması yapılmıştır.15 

2- İskendernâme: Türk edebiyatındaki ilk İskendernâme, Ahmedî‟nin kaleme aldığı eserdir. 

Ahmedî, daha çok kaleme aldığı bu eser ile tanınmaktadır. Eser, 792/1390‟da telif edilip Emir 

Süleyman‟a sunulmuş olmakla birlikte, nüshalar arası farklılıklar, eser üzerinde 813/1410‟a kadar 

ilaveler olduğunu haber vermektedir.16 İskendernâme‟nin tamamı, İsmail Ünver tarafından yayına 

hazırlanmıştır.17 Bununla birlikte İskendernâme üzerinde çeşitli çalışmalar da hazırlanmıştır. 

İskendernâme içerisinde bulunan “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-ı Âl-i Osman” bölümü, Osmanlı tarihine âit 

ilk Türkçe kronolojik, manzum eser kabul edilmektedir. Bu bölüm, Nihad Sami Banarlı tarafından 

incelenmiştir.18 Ayrıca İskendernâme içerisindeki “Mevlid” bölümü İsmail Ünver tarafından,19 “Mevlid” 

bölümü içerisindeki “Mi‟râciyye” de Yaşar Akdoğan tarafından neşredilmiştir.20  

3- Cemşîd ü Hurşîd: Eser, Emir Süleyman‟ın isteği üzerine kaleme alınmış, İran şâiri Selman-ı 

Sâvecî‟nin (778/1378) aynı isimli eserinin tercümesi olmakla birlikte, Ahmedî tarafından yapılan ilaveler 

ile orijinal bir eserdir. Eser, 806/1403 tarihinde tamamlanmıştır. Konusu, Çin fağfurunun oğlu Cemşîd 

                                                                                                                                                                                     
7  Aydınoğulları beyi İsa Bey‟in oğlu Hamza için kaleme aldığı ve Arap sarf-nahiv bilgisini konu edinen Mîzânu‟l-Edeb ve 

Mi‟yâru‟l-Edeb isimli iki risâle, ders kitabı niteliğindedir.  
8  Kut, Ahmedî, c. II, s. 165. 
9  Kınalızâde, Tezkiretü‟ş-Şuarâ‟da Timur ile Ahmedî‟nin Amasya‟da biraraya geldiklerini nakletmektedir. Kınalızâde, Tezkire, c. 

I, s. 147; ayrıca bkz. Banarlı, Ahmedî ve Dâsitân-ı Tevârîh, c. VI, s. 54. 
10  Halit Biltekin, “Şeyhî”, DİA, c. XXXIX, s. 80. 
11  Banarlı, Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd‟i, s. 160. 
12  Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn‟da Ahmedî için; 

  Hem ilim fenninde nüktedânlar 
  Hem söz revişinde dür-feşânlar 

  Kin söz revişinde dür-feşânlar 

  Kim eyler idi dekāyık-ı râz 

  Şeyhî‟den Ahmedî‟den âgāz 

 Banarlı, “Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd‟i”, s. 160 
13  Nihad Sami Banarlı, “Ahmedî”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c. I, s. 388, MEB Yayınları, İstanbul, 1971; Ahmedî‟nin Timur ile 

Amasya‟da görüştüğü ve Emir Süleyman‟ın vefatından sonra Amasya‟ya divan kâtibi olarak gönderildiği göz önünde 

bulundurulduğunda, Ahmedî‟nin 1411-1413 yılları arasında Amasya‟da bulunduğunu söylemek mümkündür. 
14  Timur, Ahmedî, s. 5 
15  Kut, Ahmedî, c. II, s. 165 
16  Kut, Ahmedî, c. II, s. 165 
17  Ahmedî, İskendernâme, haz. İsmail Ünver, TDK Yayınları, Ankara, 1983. 
18  Bkz. Nihad Sami Banarlı, “Ahmedî ve Dâsitân-ı Tevârîh-i Mülûk-ı Âl-i Osman”, Türkiyât Mecmuası, c. VI, 1939, s. 49-135. 
19  İsmail Ünver, “Ahmedî‟nin İskendernâmesi‟ndeki Mevlid Bölümü”, TDAY Belleten, 1977, Ankara, 1978, s. 355-411. 
20  Kut, Ahmedî, c. II, s. 166. 
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ile Rum kayserinin kızı Hurşîd arasındaki mâceralı aşk hikâyesidir. Eser, Nihad Sami Banarlı tarafından 

tanıtılmıştır.21 

4- Tervîhu‟l-Ervâh: Emir Süleyman adına kaleme alınarak I. Mehmed‟e sunulan bu eser, tıp 

alanındadır.22 

5- Bedâyi‟u‟s-Sihr fî Sanâyi‟i‟ş-Şi‟r: Bu Farsça eser, Reşîdüddin Vatvat‟ın Hadâiku‟s-Sihr adlı eseri 

özetlenerek ve örnekleri arttırılarak meydana getirilmiştir. Risâle tek nüsha olarak Konya Mevlânâ 

Müzesi‟nde yer alan bir mecmuada bulunmaktadır. Eser, Nihat Çetin tarafından tanıtılmıştır.23 

6- Mirkātü‟l-Edeb: Aydınoğlu İsa Bey‟in oğlu Hamza Bey için kaleme alınmış, Arapça-Farsça 

manzum bir lügattir. Eser, Nihat Çetin tarafından tanıtılmıştır.24  

7- Mîzânü‟l-Edeb: Arapça sarfına dâir Farsça bir kasidedir.25 

8- Mi‟yârü‟l-Edeb: Arap nahvine dâir Farsça bir eserdir. Mîzânü‟l-Edeb ve Mi‟yârü‟l-Edeb‟in 

Aydınoğlu İsa Bey‟in oğlu Hamza Bey için kaleme alınmış ders kitapları olduğunu söylemek 

mümkündür.26 

Ahmedî‟nin Kasîde-i Sarsarî Şerhi ve Hayretü‟l-Ukalâ isimli iki eseri daha olduğu bilinmektedir, 

ancak tespit edilememiştir.27 

İskendernâme 

İslâm edebiyatında, Zülkarneyn kıssasından ilham alınarak yazılmış ve efsânevî bir kahraman 

İskender‟in maceralarını anlatan İskendernâme‟lerin ilkine Firdevsî‟nin (ö. 411/1020) Şehnâme‟sinde 

yer alan 2500 beyitlik bir bölüm örnek gösterilebilir. İlk müstakil İskendernâme ise İran şâiri Nizâmî (ö. 

608/1212) tarafından kaleme alınmıştır. İslâmî Türk edebiyatı literatüründe tespit edilen altı 

İskendernâme28 içinde kaleme alınan ilk müstakil İskendernâme ise Ahmedî‟ye âittir29 

Ahmedî, eseri kaleme alırken İranlı şâir Nizâmî‟den ilham almış olmakla beraber, eser tamamen 

Nizâmî‟nin eserinin tercümesi değildir. İslâmî Türk edebiyatında siyâsetnâme geleneği içerisinde 

inceleyebileceğimiz eserde Ahmedî, ilâhiyat, ahlâk, hikmet, siyaset, ilm-i nücûm, hendese, felekiyât 

gibi döneminde hâkim olduğu bütün ilimlerden bahsederek, İskendernâme‟yi orijinal bir eser hâline 

getirmiştir.30 

Ahmedî‟nin İskendernâme‟sinde yer alan konular şöyle sıralanabilir: İskender‟in doğumu, tahsili, 

tahta çıkışı; hayatın aslını Aristo, Eflatun ve Sokrat‟tan sorması; bir meleğin ona kılıç vererek cihan 

hâkimiyetini müjdelemesi; İran Şâhı Dârâb ile çarpışarak onu yenmesi; İskender‟in Sistan şahının kızı 

Gülşah ile aşkı; İskender‟in Fûr-ı Hindî‟yi yenmesi; Çin hâkimiyeti ve Şark yolculuğu; Türkleri Hak dine 

çağırması, Sedd-i Ye‟cüc ve Me‟cüc‟ün yapılması; Hızır‟la konuşmaları ve ona yoldaş olması; bir müddet 

sonra hastalanıp ölmesi ve vasiyeti üzerine İskenderiye‟ye defnolunması.31 

Ahmedî eserinde sadece İskender‟in hayatına yer vermemektedir. Genel bir Dünya ve İslâm, 

hatta Osmanlı tarihi sunduğunu söylemek mümkündür. Ahmedî İskender‟den önce yaşamış ve 

Dârâ‟nın tahta geçmesine değin dünyaya adını duyurmuş olan sultanların hayatları ile dünya tarihine 

başlar. Ahmedî İskender‟den önce yaşamış sultanlardan sonra, İskender‟den sonra dünyaya hükmeden 

                                                           
21  Bkz. Nihad Sami Banarlı, “Ahmedî‟nin Cemşîd ü Hurşîd‟i”, Türkiyât Mecmuası, c. VI, 1939, s. 136-176. 
22  Kut, Ahmedî, c. II, s. 166. 
23  Kut, Ahmedî, c. II, s. 166. 
24  Kut, Ahmedî, c. II, s. 166. 
25  Kut, Ahmedî, c. II, s. 166. 
26  Kut, Ahmedî, c. II, s. 166. 
27  Kut, Ahmedî, c. II, s. 166. 
28  İslâmî Türk Edebiyatı literatüründe tesbit edilen İskendernâmeler, kronolojik olarak şöyledir: İlk İskendernâme Ahmedî‟ye 

(ö. 815/1412-13) âittir. İkincisi, Ahmedî‟nin kardeşi Hamzavî‟ye (ö. 818/1415) âittir. Üçüncü İskendernâme, Ali Şir Nevâî‟nin 

(ö. 906/1501) Sedd-i İskenderî eseridir. Dördüncü İskendernâme müellifi, Karamanlı Figânî (ö. 938/1532); beşincisi de 

Ahmed-i Rıdvan‟dır (ö. 1528? ya da 1539?). Altıncı ve son İskendernâme ise, Behiştî Ahmed Sinan‟a (ö. 917/1511-12) âittir. 

(İskendernâmeler hakkında yapılmış çalışmalar için bkz. Bünyamin Ayçiçeği, “Ahmedî (815/1412-13) ile Behiştî‟nin 

(917/1511-12) İskendernâme‟lerinin Şekil ve Muhtevâ Bakımından Karşılaştırılması”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 
2013, c. VI, sayı: 10, s. 131-133). 

29  İsmail Ünver, “İskender”, DİA, c. XXII, s. 557-559. 
30  Ünver, İskender, c. XXII, s. 559; Timur, Ahmedî, s. 5. 
31  Ayçiçeği, Ahmedî ile Behiştî‟nin İskendernâmeleri, s. 134. 
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sultanları anlatmaya başlar. Ahmedî İskender‟den sonra ortaya çıkan fesattan söz eder ve bu hadiseyi 

Hz. Muhammed‟in (sav) hayatına bağlayarak İslâm tarihi bahsine geçer. Peygamber‟in doğuşunu, 

mucizelerini, Mi‟râc‟ını, savaşlarını ve vefatını anlatır. Ahmedî daha sonra dört halife dönemini, 

Emevîler ve Abbasîler dönemini anlatır. Selçuklu sultanlarının tarihinin ardından ise Moğol İstilâsı‟nı ele 

alır. Ahmedî son olarak da Osmanoğulları‟nın kuruluşundan Emir Süleyman‟a kadar olan dönemini ele 

alarak dünya tarihini sonlandırır. 

İskendernâme‟deki konular tarih ile sınırlı değildir. Ahmedî siyaset konusundaki bilgi birikimini de 

eserinde yansıtır. Bir sultanın taşıması gereken nitelikleri, halkına davranış biçimlerini, diplomatik 

ilişkilerin nasıl seyrettiğini, dönemin savaş aletlerini, sefer hazırlıklarını, uygulanan savaş stratejilerini, 

savaş sonrası ritüelleri İskender‟in hayatı üzerinden okuyucuya aktarır. 

Ahmedî mesnevîsinde astronomiye, kozmolojiye dair bilgilere de değinir. Âlemlerin kaç felekten 

meydana geldiğini, her bir felekte hangi gök cisimlerinin yer aldığını, Güneş‟in, Dünya‟nın ve Güneş 

sisteminde yer alan diğer gezegenlerin özelliklerini, Ay‟ın neden sürekli şekil değiştirdiğini, ışığını 

Güneş‟ten aldığını açıklar. Kısaca söylemek gerekirse, siyaset, tarih, astronomi, coğrafya, tıp, dönemin 

sosyal hayatı, eğlence meclisleri, halk inanışları ve efsaneleri Ahmedî‟nin İskendernâme‟sinde yer 

verdiği konulardır.32 Bu kadar konu çeşitliliğinin sebebini Ahmedî eserinde, maksadının İskender‟in 

hikâyesini anlatmak olmadığını, asıl yapmak istediği şeyin, İskender‟in hikâyesini anlatırken kullandığı 

temsillerle hakikat ve hikmetlerden haber vermek olduğunu ifade ederek belirtmiştir. Bu hakikat ve 

hikmetlerden haber verirken de Ahmedî‟nin tasavvuf alanındaki derin bilgisinden haberdar oluruz. 

Ahlâkî-Tasavvufî Bir Mesnevî/İskendernâme’de Tasavvufî Beyitler 

İskendernâme‟de tasavvufla ilgili birçok kavrama değinilmekte ve tasavvufî hakikatler anlatılmak 

için çeşitli semboller kullanılmaktadır. Meselâ, İskender-i Zülkarneyn‟in yakalandığı hastalıktan şifa 

bulması için âlimlerin bulmasını istedikleri “âb-ı hayat”, “ilm”i; “Aristo”, “akl”ı; “İskender”, “ruh”u; 

İskender‟in dünyayı fethetme ideâli ile savaşarak galip geldiği İran şâhı “Dârâ”, “ihtiras”ı temsil eder ve 

“ruh” ancak “ihtiras”ı yenerse dünyaya hâkim olabilir.33  

Çalışmamızda, araştırmalarımız esnasında tesbit ettiğimiz, Süleymaniye Kütüphânesi Hacı 

Mahmud Efendi bölümünde 3572 numara ile kayıtlı yazmayı konu etmekteyiz. Yazma, Ahlâkî-Tasavvufî 

Bir Mesnevî olarak kayıtlıdır. Eser incelendiğinde ise, eserde yer alan beyitlerin Ahmedî‟nin 

İskendernâme‟sinde yer alan, tasavvufî konuları işleyen beyitler olduğu anlaşılmıştır. Elbette, 

İskendernâme içerisindeki bütün tasavvufî beyitleri ele aldığını söylememiz mümkün 

görünmemektedir. Ancak seçilen beyitlerin nasıl bir sistem içerisinde seçildiğine dâir de herhangi bir 

bilgi bulunmamaktadır. Nitekim, yazmada yer alan bazı beyitler, Allah‟ın sıfatları ve tevhid inancı gibi 

daha çok kelâm sahasını ilgilendiren beyitler34 olduğu gibi, bazı beyitler gezegenlerin nizâmı ve 

özellikleri hakkında olup, tasavvuftan ziyâde astronomi,35 ve bazı beyitler de insan bedeninin özellikleri 

ve organların işlevleri gibi konular hakkında olup anatomi36 gibi alanlar ile ilgilidir. Ayrıca, 

İskendernâme‟de yer alan İslam tarihine dair (Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn dönemi) beyitler de 

yazmada yer almaktadır.37 

İncelediğimiz yazmada, seçilen beyitler, belli başlıklar altında toplanmıştır. Bu 

başlıklandırmaların, İskendernâme‟de kullanılan başlıklardan farklı olduğu, ancak başlıkların müstensih 

tarafından seçilip seçilmediği ya da müstensihin istinsah ettiği nüshada yer alan başlıklar mı olduğu 

tesbit edilememiştir. Müstensih, zaman zaman “Mev‟iza”, “fî‟l-Hikmet ve‟l-Mev‟iza”, “Nasîhat”, “Beyân-ı 

Tenbîhü‟l-Gāfilîn” gibi başlıklar altında, İskendernâme‟de yer alan nasihat ağırlıklı beyitleri ve 

                                                           
32  İskendernâme‟nin özeti için bkz. Damla Mimir, Ahmedî‟nin İskender-Nâme‟sinde XIV. Yüzyıl Sosyal Hayatı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2012, s. 30-31 
33  Banarlı, “Ahmedî”, c. I, s. 392 
34  Tâceddin İbrâhim b. Hızır el-Germiyanî el-Amasî Ahmedî, Ahlâkî-Tasavvufî Bir Mesnevi, Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı 

Mahmud Efendi böl., 3572, vr. 24a-25a; 26a-26b; 
35  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 17a-20a  
36  Yazmada, müstensih, “fî Beyân-ı Şerh-i Hâl-i Beden”, “fî Beyân-ı Terkîb-i Beden”, “fî Beyân-ı Şerh-i A‟zâ-yı Beden” gibi 

başlıklar altında, İskendernâme‟de insan vücudunun ele alındığı beyitleri toplamıştır. Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 29a-30a 
37  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 8b-9b 
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Ahmedî‟nin dua cümlelerinin yer aldığı beyitleri38 biraraya getirmiştir. Yazma eserde kullanılan diğer 

konulara ait başlıklar da İskendernâme‟de kullanılan başlıklardan farklıdır.39 Yazmada, sadece 

İskendernâme‟nin tasavvufî beyitlerine yer verilmemiş, çeşitli vesilelerle anlatılmış hikâyeler de 

yazmada yer bulmuştur40 (Örneğin: Kur‟ân kıssalarından İbrahim Peygamber Kıssası, fil-aslan-karınca 

arasında geçen bir hikaye). 

Kim tarafından istinsah edildiğine dâir bir bilgiye rastlayamadığımız yazmanın istinsah tarihi 

1150/1737 olarak kayıtlıdır. İstinsah edilmeye cemâziyelâhir ayında başlanmış, receb ayında 

tamamlanmıştır.  

Yazma, Ahmedî‟nin İskendernâme‟sinden seçilen beyitler41 hâricinde başka eserleri muhtevî bir 

seçki/antoloji niteliğindedir ve içerisinde sırayla, Niyâzî Mısrî‟ye atfedilen, ancak Niyâzî mahlaslı ve 

Niyâzî Mısrî‟den önce yaşamış başka bir şâire âit olduğu tesbit edilmiş42 Mansurnâme,43 Şemseddin 

Sivâsî‟ye âit Gülşenâbâd,44 Niyâzi Mısrî‟ye âit Yûnus Emre‟nin Çıktım Erik Dalına İlâhisinin Şerhi,45 ve 

Manzûmeler Risâlesi46 olarak kaydedilmiş bölümler bulunmaktadır. 

İskendernâme’de Tasavvuf Kavramlar 

Ahmedî‟nin İskendernâme‟sindeki tasavvufî konulara değinen beyitler elbette incelediğimiz 

yazma eserde yer alan beyitler ile sınırlanamaz. Biz çalışmamız boyunca, Ahmedî‟nin tasavvufî 

görüşlerini yazma eserdeki İskendernâme beyitleri üzerinden tesbit etmeye çalıştık. Dipnotlarda verilen 

varak numaraları da Ahmedî adına kayıtlı olan ve İskendernâme beyitlerini muhtevî yazmaya âittir. 

Yazmada yer verilmiş İskendernâme beyitleri çerçevesinde, eserde yer alan tasavvuf kavramları şöyle 

sıralanabilir: 

Ney Metaforu:  

İskendernâme‟de yer alan tasavvufî mevzuların en çarpıcı olanı şüphesiz, Mevlânâ‟nın 

Mesnevî‟sine telmihde bulunulmasıdır. 

Mevlânâ, Mesnevî‟nin ilk 18 beyitinde, ney sembolü ile insanın dünyadaki varoluş ve hakikati 

arayış serüvenini anlatmıştır. Mevlânâ‟ya göre ney, insan-ı kâmili temsil etmektedir. Âlem-i ervâhdan 

ayrılarak dünyaya gönderilen insan, dünya üzerinde, Allah‟a en yakın bulunduğu âlem-i ervâhı özler ve 

bu özlem ile içi yanar. Bu özlem de, dünyaya gönderilen insanın, insan-ı kâmil mertebesine ulaşması 

için bir vesiledir. Ancak nasıl ki, kamışlıktan kesilen her kamış ney olamıyorsa, dünyaya gönderilen her 

ruh da âlem-i ervâhı hatırlama kabiliyetine sahip olmadığı için insan-ı kâmil olamaz. İnsan-ı kâmil olma 

noktasında en önemli etken ise, insanın insan-ı kâmil olma yolundaki çabası, bu çaba doğrultusunda 

dünya nimetlerinden gönlünü boşaltması ve Allah‟a duyduğu sevgi ve özlemdir. Bu anlamda, ney ile 

insan-ı kâmil arasında bir benzerlik bulunur. Nasıl ki, ney olacak bir kamışın güzel ses verebilmesi için 

içinin yakılarak boşaltılması gerekiyorsa, insan-ı kâmil olabilmek için de kişinin gönlünü mâsivâdan 

temizlemesi, gönlünü dünya sevgisinden boşaltması gerekmektedir.47 

                                                           
38  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 38b 
39  Örneğin: Yazmada İslam tarihinin anlatıldığı bölümlerde, İskendernâme‟de mevcut “Zikr-i Bey‟at-i Aliyy-i Murtezâ bâ-Ebî 

Bekr-i Sıddık”, “Zikr-i Hilâfet-i Ömer ibnü‟l-Hattâb”, “Zikr-i Hilâfet-i Ali İbni Ebî Tâlib Kerremallâhu” gibi başlıklardan farklı 

olarak “Hilâfet-i Sıddıyk”, “Hilâfet-i Ömer”, “Hilâfet-i Emîrü‟l-Mü‟minîn Ali”, “Hilâfet-i Emîrü‟l-Mü‟minîn Hasan” başlıkları 

kullanılmıştır. Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 8b-9b. 

 İskendernâme‟de, insanın Allah‟ın isimlerinin mazharı olduğunun anlatıldığı “Der-Beyân-ı Ân ki İnsan Mazhar-ı İsmullâhest” 

başlığı, yazmada “Der-Beyân-ı Câmi‟-i İnsan Mazhar-ı İsmullah” şeklinde verilmiştir. Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 24b. 
40  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 3a/derkenâr; 13a. 
41  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 1-62. 
42  Mustafa Tatçı, “Mansûrnâme”, DİA, c. XXVIII, s. 17-18. 
43  Niyâzî Mısrî, Muhammed b. Ali el-Malatî, Mansurnâme, Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı Mahmud Efendi böl., 3572, vr. 63-81; 

Eser, Niyâzî Mısrî‟ye âit olmamakla beraber Niyâzî Mısrî adına kaydedilmiştir. 
44  Şemseddin Ahmed b. Muhammed b. Ârif ez-Zilî es-Sivasî, Gülşenâbâd, Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı Mahmud Efendi böl., 

3572, vr. 83-120. 
45  Niyâzî Mısrî, Muhammed b. Ali el-Malatî, Yûnus Emre'nin -Çıktım Erik Dalına- İlâhisinin Şerhi, Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı 

Mahmud Efendi böl., 3572, vr. 123-131. 
46  Manzûmeler Risâlesi, Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı Mahmud Efendi böl., 3572, vr. 132-135. 
47  Mesnevî‟nin ilk onsekiz beyiti için bkz. İsmail Rusûhî Ankaravî, Mesnevî‟nin Sırrı/Dîbâce ve İlk 18 Beyit Şerhi, haz. Semih 

Ceyhan, Mustafa Topatan, Hayy Kitap, İstanbul, 2008. 
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Ahmedî de İskendernâme‟sinde, Mesnevî‟ye telmihde bulunarak, neyin sesinin güzelliğinin içinin 

yanmasından/yakılmasından kaynaklandığından bahsederek, neyin sesinin güzelliğinin tesadüfî 

olmadığını belirtmiştir.48 İskendernâme‟de, neyin dertliler ile hemdert olması sebebiyle, söylediklerinin 

“ulu gönülleri” etkilediğinden bahsedilmiştir.49 Ahmedî, kendisinin de böyle bir yangınla yanmış olduğu 

için, söylediği sözlerin tesirli olduğundan bahseder.50 Mesnevî‟nin 5. beytinde de, “Ben her cemiyette 

nâle edici oldum. Kötü hâllilerle iyi hâllilerin eşi-arkadaşı oldum” ifâdesiyle, Allah‟ın bütün isimlerine 

mazhar olan insan-ı kâmillerin, insanların fıtrî kâbiliyetleri çerçevesinde onlarla sohbet etme imkânına 

sahip olduğundan bahsedilmektedir. Hattâ Mesnevî şârihleri, Mesnevî‟de “kötü hâlli” ifadesinin önce 

kullanılmasını, insan-ı kâmillerin, yolunu şaşırmışların daha ziyâde ikaza muhtaç oldukları için, bu grubu 

daha çok önemsediklerini dile getirmektedirler.51 

Ahmedî‟nin İskendernâme‟sinde Mevlânâ dışında Yunus Emre etkisini de görmek mümkündür. 

Nitekim; 

Ruh ölmez ölecek tendir ki ölür 

Ölecek ten rûh bâkîdir kalır 

beyiti, Yunus Emre‟nin “Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmez” ifadesi ile tam bir uyum içerisindedir.52 

Zühd/Dünyanın Geçiciliği: 

Genel anlamda, “dünya nimetlerinden yüz çevirmek” demek olan “zühd” kavramına Ahmedî 

eserinde defaatle vurgu yapmıştır. Öncelikle, Hz. Peygamber‟in hayatındaki zühd örneklerine yer 

verdiğini görürüz. Hz. Peygamber‟in peygamberliğinin yanında halkının iftihar ettiği bir devlet başkanı 

olmasından, buna rağmen Hz. Peygamber‟in kendine zâhidâne bir hayatı seçmesinden bahseder.53 

Ahmedî, İskendernâme‟de dünyadan bahsederken, onun geçiciliğine ve aldatıcılığına vurgu 

yapmakta;54 dünyayı, içinde ne ekmek ne tuz bulunan bir siyah kâseye,55 yaşlı-çirkin kadına,56 kimseye 

aman vermeyen yedi başlı bir ejderhaya benzetmekte; 57 bal gibi göründüğünü, aslında zehir olduğunu 

söylemektedir.58 Dünya, her önüne geleni, sultan-gedâ, evliyâ-enbiyâ, âlim-fâzıl ayırt etmeksizin yer; 

önünde kimse durup ona siper olamaz ve ondan kaçacak herhangi bir yer de yoktur.59 Dünya, saltanat 

sahibi olmuş nice hükümdarın saltanatını yerle bir etmiştir.60 Zalim ve vefasızdır.61 Bu zalim ve vefasız 

dünyaya bel bağlayanlar ise “âkil” değillerdir ve bu kapılma pişmanlıkla neticelenir. Esasen, dünya 

mağrur olanları,62 kendisine kapılıp gidenleri Allah‟tan uzaklaştırır.63 

Allah‟a yakın olmak için, Allah‟a ulaşmış Hak dostları ile beraber olmak gerekir.64 “Katrenin 

deryaya girip ona karışması” gibi, “toprağın gülü beslerken onunla arkadaş olması” gibi, nefis terbiyesi 

ile meşgul kişinin de, bu yolu daha önce tecrübe etmiş ve başarıya ulaşmışlarla birlikte bulunması 

tavsiye edilir.65 Aksi de tavsiye edilmez, “bî-edeb” kişilerle bir arada olmak, kişide kötü iz bırakabilir.66 

Ahmedî‟nin, bu noktada tasavvufî terbiye metotları olan “sohbet” ve “râbita”ya işaret ettiğini söylemek 

mümkündür. 

                                                           
48  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 2b. 
49  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 3a. 
50  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 2b. 
51  Tâhirü‟l-Mevlevî, Mesnevî Şerhi, Şamil Yayınları, İstanbul, c. I, s. 56-58. 
52  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 6b. 
53  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 10a. 
54  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 40a; 41b; 43a; 49b-50a; 56b. 
55  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 36b. 
56  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 45a. 
57  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 56b. 
58  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 45a; 53b. 
59  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 43a. 
60  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 40a; 46a-46b. 
61  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 54b. 
62  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 46b. 
63  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 39b; 43a; 45a; 45b/derkenâr. 
64  Ahmedî, burada Tevbe Sûresi 119. âyete telmihte bulunuyor: “Ey iman edenler! Allah‟tan korkun ve sâdık/sâlih kimselerle 

beraber olun”. 
65  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 39b-40a; 48b. 
66  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 47a. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 105 

Dünyanın geçiciliğinin en çarpıcı ve acı ispatı ise, ölüm gerçeğidir. Ahmedî, vermiş olduğu 

örneklerle dünya üzerinde büyük saltanat ve safâ sürenlerin, “bakmaya kıyılamayacak güzelliklerin” 

toprak altında çürüdüklerine, dünyada ebedî kalamadıklarına, dünyanın kimseye yâr olmadığına vurgu 

yapar.67 

Başlangıçta dünyayı “duracak bir yer sananlar”, “âb u gili cân ile sevenler” sonrasında pişman 

olmuşlar; kalp tasfiyesi, nefis tezkiyesi ile Allah‟a layık olmaya çalışmışlardır.68 Çünkü asıl varılacak, 

karar kılınacak yer, âhiret yurdudur. Gönül rahatlığının, zevk ve mutluluğun, cennet nimetlerinin ebedî 

olduğu yerdir. Orada herhangi bir “fenâ”, “tegayyür”, geçicilik sözkonusu değildir.69 

Tevbe: 

Ahmedî, tasavvufî makamların ilki sayılan ve “günahtan rücu edip Hakk‟a yönelmek”70 demek 

olan tevbe etmede, ölüm gelmeden önce acele etmeyi tavsiye eder.71 Tevbe, günah kirleriyle 

görüntüsünü kaybetmiş “gönül aynası”nın pasını alır; dünya ve âhirette “fütûh” isteyenler “Nasûh 

Tevbesi” ile tevbe etmelidir.72  

Kalp/Kalp Tasfiyesi: 

Kur‟ân-ı Kerîm‟de birçok âyette geçen kalbin özellikleri ve kalp tasfiyesine73 Ahmedî de 

değinmiştir. Ahmedî‟ye göre, “bir gönülde iki nesne barınmaz.” Ayrıca, kişi kalbini şehvetten 

arındırmadıkça, o kalp Allah‟a makam olamaz.74 Gönül aynasını “bî-nûr” eden günahlar, kişiyi Allah‟tan 

da uzaklaştırır.75 

Kalp tasfiyesi ile kişi melek tabiatına erişebilir. Ancak bunun için çaba harcamalı, cehâletten 

kurtulmalı, ilme sarılmalıdır. Aksi takdirde, hayvan mertebesine inmek mümkündür.76 Kalbin 

temizlenmesi için kişiye “riyâzet”i tavsiye eder. Daha çok “nefs” ile alakalı bir tasavvuf terimi olarak 

riyâzet; “nefsi sevdiği ve istediği şeylerden mahrum ederek terbiye etmektir.”77  

Nefs/Nefs Tezkiyesi:  

“Nefs” kavramını tafsilatlı bir şekilde ele alan Ahmedî, nefsi ejderhaya, yılana, deveye benzetir. 

Nefsini besleyen kişilerin en sonunda besledikleri dev, ejderha, yılan nefis tarafından yutulacağını,78 

nefse uyanın Allah‟a yol bulamayacağını söyler79 ve;  

Cennet dilersen istihkākıla 

Nefsini tehzîb et ahlâkıla80 

beyiti başta olmak üzere birçok beyitte nefsi terbiye etmeyi, bu doğrultuda güzel ahlâk sahibi 

olmayı tavsiye ederek,81 nefsi terbiye yöntemlerinden bahseder. 

Nefis daima kontrol altında tutulmadığı takdirde kişiyi yaptıklarından dolayı pişman eder.82 

Nefsin özellikleri, kibir, kin, kendini beğenmişliktir (ucub). Ve bu özellikler kişinin dinine zarar verecek 

kadar tehlikelidir.83 Ahmedî, kibir kavramı çerçevesinde Kur‟ân-ı Kerîm‟deki İbrahim kıssasına yer 

vermiş, Firavun‟un sonunu hazırlayanın kibir olduğunu İbrahim kıssası ile anlatmıştır.84  

                                                           
67  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 36b; 43a-45b. 
68  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 41b. 
69  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 46a. 
70  Hasan Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000, s. 159. 
71  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 34a. 
72  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 34a. 
73  Şuarâ, 26/88-89; Ra‟d, 13/28; Sâffât, 37/84. 
74  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 33a. 
75  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 33b. 
76  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 58a-58b. 
77  Süleyman Uludağ, “Riyâzet”, DİA, c. XXXV, s. 143-144. 
78  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 42b. 
79  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 32a. 
80  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 37b. 
81  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 55b. 
82  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 49a. 
83  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 44a. 
84  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 3a. 



106 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

Nefisle baş edebilmek için öncelikle kullukta samimi ve devamlı olmak gereklidir. Kişi ibadetini 

Allah‟tan sevap umarak yerine getirmemeli, Allah yegâne ibadet edilecek olduğu için ibadet etmelidir.85 

Nefsi terbiye edebilmek için, kişinin hayâ, sabır, hilm/yumuşak başlılık, sehâ/cömertlik, fazilet, şefkat 

ile donanıp ilim sahibi olması gerektiğine işaret eder.86 Ahmedî, “hayânın kişinin yüzünü gül gibi 

güzelleştirdiğini” söyler, sabrı tavsiye ederken de, الصبر مفتاح الفرج [Sabır başarının anahtarıdır]87 

rivâyetini referans verir. Bütün bunlarla birlikte, kişi ahlâkını güzelleştirmek için ilim sahibi olmalıdır. 

İlim, “âb-ı hayat” gibidir ve Ahmedî ilim sahibi olmayan kişiyi “şeytan-sıfat” olarak tanımlar ve dikene 

benzetir.88 

Dürüst olmak, güzel ahlâk sahibi olabilmek için başka bir şarttır.89 Ahmedî, her sözün dürüstlük 

ile söylenmesini, her işin ihlâs ile yerine getirilmesini söyler. Burada yine İbrahim Peygamber‟in 

kıssasına değinen Ahmedî, İbrahim Peygamber‟in dürüstlüğü ile ateşten kurtulduğuna işaret eder.90 

Ayrıca kişi “sebat” etmelidir. “Yel gibi bî-sebât” değil, “dağ gibi sâbit” olmalıdır. Dağlar sâbit 

oldukları için yeryüzünde kalıcı olabilmişlerdir. Kişi, tevâzu ve tahammül ile de kendini zenginleştirirse, 

ona “necât/kurtuluş” yar olacaktır. Çünkü tahammülsüz kişi hünersiz, tevâzu sahibi olmayan kişi de 

şeytandan beterdir.91 Eserini okuyanlara daima mütevâzi olmayı öğütleyen Ahmedî,92 tevâzunun zıddı 

olan kibrin şeytanın huyu olduğunu ve insanı Allah‟tan uzaklaştırdığını dile getirir. “Ehl-i din” olanların 

bu huydan vazgeçmeleri gerektiğini söyler. Ahmedî, tevâzuyu tavsiye ettiği mısralarına “Mütevâzi olanı 

rahmet-i Rahman büyütür” ifadesine denk düşecek şu beyitler ile son verir: 

Kişi kim alçaklık ede ol Ganî 

Kendi lütfuyla kaldırır onu93 

Kişi rahat etmek isterse kanaat ehli olmalıdır. Çünkü, kanaat ehli olmayan kişiler, tokluğunda 

açtır, bütün cihan onun olsa yine muhtaçtır.94 

Hırsın insanın ömrünü tüketen ve insanı “kirleten” kötü bir huy olduğunu söyleyen Ahmedî, 

kişinin dünyanın hazinelerini biriktirse dahi onları harcayamadan bırakıp gideceğine dikkat çeker. Bütün 

bu geçicilik sebebiyle de dünyanın bütün hazineleri de biriktirilse, çekilen sıkıntı dünyanın vefasızlığına 

değmez.95 

Kötü huyların kaynağının nefs olduğunu belirten Ahmedî96, nefsine itaat edenlerin bu dünyada 

“diken” gibi yaşayacaklarını ve âhiretteki yerlerinin de “ateş” olacağını belirtir. Bu düşmanın kişiyi 

kahretmeden evvel, insanın nefsini, nefsin isteklerini gerçekleştirmeyerek altetmesini tavsiye eder.97 

Çünkü Ahmedî‟ye göre “hırs” ve “tûl-i emel sahibi olmak” “taht yıkan”, “can yakan” kötü 

huylardandır.98 

Tasavvufta, nefis terbiyesinin ilk akla gelen kaideleri, “kıllet-i taam/az yemek”, “kıllet-i kelâm/az 

konuşmak”, “kıllet-i menâm/az uyumak” olarak sıralanır. Bu temel kaidelere de eserinde değinen 

Ahmedî, özellikle “az yemek” üzerinde ısrarla durur. Az yiyenin rahat edeceğini, “melâik-sıfat” 

olacağını, az yiyen kimsenin pişman olmayacağını aksine çok yiyenlerin bu durumdan çok rahatsız 

olduklarını, hem sağlıklarını hem de maneviyatlarını zedelediklerini söyler. Az yiyenin manevî mertebe 

olarak “Hz. İsa” gibi göğe yükseleceğini, çok yiyenin ise yine manevî mertebece “Kārun” gibi yere 

                                                           
85  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 44b. 
86  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 35a; 47a; 48b; 52a-52b. 
87  Hadis kaynakları içerisinde rastlanamamakla birlikte bu rivâyete ve lafız farklılıklarıyla bu meâldeki benzer rivâyetlere, 

Deylemî, Kudâî başta olmak üzere çeşitli kaynaklarda rastlanmaktadır. İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü‟l-Hafâ‟, c. II, s. 
19. 

88  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 44a; 52a-52b. 
89  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 47a. 
90  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 49a. 
91  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 35a. 
92  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 47a. 
93  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 53a. 
94  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 35a. 
95  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 40a. 
96  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 43b. 
97  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 43b; 54a. 
98  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 55a. 
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geçeceğini haber verir ve eserini okuyanları ikaz eder. Az yemenin faziletinden bahsederken, az yiyen 

kişilerin ney gibi içlerini boşaltınca “gamlarını def edebilecek nağmeler söyleyebileceklerini”, hikmet 

telkin edebileceklerini müjdeler. Ya da kalem gibi içi boş olanların “mana ikliminin şâhı” olabileceklerini 

haber verir.99 Bununla birlikte, kişinin ibadetlerini yerine getirebilmesi için kuvvete ihtiyacı olduğunu ve 

ibadetlerini aksatmaması için de kişinin gıdasına dikkat etmesini söyler ve;  

Dirlik içindir bu yemek bî-gümân 

Yemek için sanma dirliği hemân 

beyitiyle yemenin yaşamak için gerekli olduğuna, yemek için yaşamanın ise makbul olmadığına 

dikkat çeker. Nitekim Ahmedî‟ye göre, âbid olmayan kişinin yediği toprak, çamurdur; oysa âbid olan 

kişinin yediği “nûr-ı pâk”tır.100 

Ahmedî, aklı “melek”, nefsi de “şeytan” olarak tanımlar ve aklın nefse tâbi olmaması gerektiğini 

söyler.101 Eğer akıl nefsin şerlerini def ederse, kişi dünya ve âhirette padişah olur, Allah‟ın vaad ettiği 

Naîm cennetiyle ödüllendirilir. Giydiği “nûr, yediği “sürûr”, içtiği “şarâb-ı tahûr” olur. Aksi olarak, 

nefsine yenik düşenler ise, cahillerdir102 ve dünya ve âhirette talihsizlerdir. Kişinin nefsine yenik 

düşmesinde en önemli etken ise, “mâ vü men”liktir. Bundan kurtulana kapılar açılacaktır.103  

Vefâ, adâlet, tevekkül, verâ‟ Ahmedî‟nin ahlâkını güzelleştirmek isteyenlere edinmelerini tavsiye 

ettiği güzel huylardır. Bu huylarla zenginleşmiş bir nefis, meleklerin secde edebilecekleri mertebeye 

ulaşır.104   

Kişi “kemâle ermek” için,105 “ten kafesi”nde duran “can kuşu”nu âzât etmek için onu “hikmet 

dâneler”i ile beslemelidir.106 

Nefis Mertebeleri: 

Tasavvufta, “kulun kötü sıfatları ve yerilen huy ve davranışları” demek olan “nefs”in özelliklerine 

göre çeşitli mertebeleri vardır.  

Sûfiler tarafından Kur‟ân-ı Kerîm‟de nefis ve nefsin özelliklerinden bahseden âyetlerden yola 

çıkılarak gerçekleştirilen “nefis” tasnifine göre nefis, tabiata meyledip kibir, hırs, haset, şehvet, cimrilik, 

kin gibi kötü ahlâk ile sıfatlanırsa “nefs-i emmâre”; şehvete meyletme ihtimali ve kendini beğenme, 

hevâ, kendini yerme, aldatma gibi özellikleri olmakla birlikte, kendisinden yerine getirilmesi istenen 

emirlere boyun eğerse “levvâme”; kendisinden şehvete meyletme özelliği gidip bu tür kötü huylara 

karşı durup ilim, tevâzu, tahammül, cömertlik gibi güzel huylarla donanırsa “mülheme”; nefis kötü 

sıfatlarından arınır îsâr, verâ, şükür, tevekkül, zühd gibi sıfatlar öne çıkarsa “mutmainne”; bu 

makamdan daha da yükselip bütün makamlar gözünden düşer ve bütün isteklerinden arınır, zikir, 

ihlâs, rızâ, vefâ, riyâzet gibi huylarla donanırsa “râzıyye”; bir sonraki aşamaya erer, yani Allah‟ın ahlâkı 

ile ahlâklanma, tefekkür, mahlûkata merhamet gibi huylarla donanırsa da “merzıyye” ismini alır. Bu 

tasnifin en üst basamağı “nefs-i kâmile” basamağıdır. Ve artık bu noktada nefsi kemâle eren sûfi, 

kulları irşad etmek ve kemâl mertebesine yöneltmek için onların arasına dönmekle mükelleftir.107 

Sûfilerin yapmış oldukları nefis tasnifi, İskendernâme‟de değinilen konular arasındadır. Ahmedî, 

nefsin mertebelerinden emmâre, levvâme, mutmainneyi ele alır,108 nefsin bu mertebelerinin 

özelliklerini sıraladıktan sonra, nefsin padişahının akıl olduğunu ve ancak akla uyulursa “mutmainne” 

mertebesine erişilebileceğini söyler. İskendernâme‟de “nefs-i emmâre”, “şeytanî-sıfat” ve işi kötülüğü 

telkin etmek olarak tanıtılmış; “nefs-i levvâme” ise, “insanî-sıfat” olarak tanımlanmıştır. Kötülük telkin 

                                                           
99  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 32b. 
100  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 50b-51a. 
101  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 47a; 48b. 
102  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 49a. 
103  Ahmedî, burada Âl-i İmran Sûresi 92. âyeti delil olarak getirmektedir. Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 20b; 40b. 
104  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 35b. 
105  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 47a. 
106  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 36b. 
107 Tasavvuf El Kitabı, ed. Kadir Özköse, Grafiker Yayınları, Ankara, 2015, s. 338-339; Süleyman Uludağ, “Nefs”, DİA, c. XXXII, s. 

527-528. 
108  Tasavvufta, nefsin mertebelerinin 3‟lü, 5‟li, 7‟li tasnifleri bulunmaktadır. Ahmedî, 3‟lü tasnifi esas kabul etmiştir. 
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ettiği gibi hayır da telkin eder. “Nefs-i mutmainne” ise, “melâik-sıfattır” ve nefs-i mutmainneye 

erebilmek için akla uymak gerekir. Akla isyan eden ise, nefsini “şeytan-sıfat” eder.109 

Vahdet-i Vücûd: 

“Varlığın birliği” demek olan ve “Allah‟tan başka varlık olmadığını idrak etme”yi konu edinen 

“Vahdet-i vücûd” düşüncesine de zaman zaman yer veren Ahmedî, Sâni‟ olanın, Kādir olanın, iki değil 

bir olabileceğini; ikiliğin tedbirsizliği beraberinde getireceğini misaller ile anlatır. Tıpkı bir yazıyı iki kişi 

yazamayacağı gibi Hâlik de mutlak bir olmalıdır.110 

Nitekim Allah‟ın sıfatlarından bahsettiği bölümü; 

Bu sıfatlar zât ile birdir yakîn 

Görünen kesret eserdendir hemîn 

beytiyle neticelendirir ve Allah‟ın sıfatlarının kendisiyle beraber olduğunu, kulların gördüğü 

eserlerin ise O‟nun sıfatlarının tecellileri olduğunu ifade eder.111 Bir binanın varlığı nasıl ki bir bina 

edenin varlığına delil teşkil ediyorsa, dünya üzerindeki hiçbir varlık kendiliğinden vücûd bulmuyorsa, 

âlem de bir Hâlık‟a işaret etmektedir. İnsanlar da eserlere kapılmayarak, müessiri bulmaya çaba 

sarfetmelidir.112 

İnsanın Mazhar-ı Esmâ Oluşu: 

Ahmedî, insanın Allah‟ın esmâsının mazharı olduğunu,113 bu yüzden yaratılmışların en 

mükemmeli olduğunu belirtir.114 Eseri okuyanlara da sık sık ikiliği bırakıp “bir görme”lerini, asıl hünerin 

bu olduğunu tavsiye eder,115 esasen görünen sadece “bir”dir.116 Allah‟ın esmâsının tecellileri olan 

“Celâl” ile “Cemâl” birbirlerinden ayrı düşünülmemeli, kişi cemâle aldanmamalı, celâl içinde cemâlin 

gizli olduğu unutulmamalıdır. Nitekim kahrın içinde lütuf, lütuf içinde kahır gizli olabilir. Ve bu sırrı 

bilenler “cennetin sırları” ile müjdelenirler.117 

Sekr-Sahv: 

Ahmedî, İskendernâme‟de bazı tasavvufî terimlere de yer vermiştir. Tasavvufî bir terim olarak; 

“kuvvetli bir tecelli ile kulun kendinden geçerek ruhî zevklere dalması”118 olarak tanımlanan “sekr” 

kavramının zıddı olarak “manevî sarhoşluktan ayılmak” ya da “böyle bir sarhoşluğa düşmeden daima 

ayık olmak; temkin; huzur”119 anlamlarına gelen “sahv” kavramı İskendernâme‟de geçmektedir ve 

incelediğimiz yazmada yerini almıştır. Ahmedî‟ye göre, kişi uyanık olmak istiyorsa (sahv), kendi 

benliğinden habersiz hâle gelmeli, benliğini mahvetmelidir.120 

Fenâ-Bekā: 

Tasavvuf kavramlarından “nesnelerin sûfinin gözünden silinmesi” anlamına gelen “fenâ” ve zıddı 

olan “bekā” kavramları İskendernâme‟de değinilen kavramlardandır. “Fenâ” hâlinde, kulun gözünden 

nesnelerin ve fiillerin silinmesi, onların yerine Allah‟ın geçmesi demektir. Yani, kişi insan olarak taşıdığı 

sıfat ve huyları terkederek, olgunlaşır. İnsan olmanın gereği olarak taşınan kötü huy ve özelliklerin 

yerini Allah katındaki mükemmel ilâhi sıfat ve huylar alır.121 

Ahmedî, Allah‟a ulaşabilmek için kişinin benliğinden fâni olması gerektiğini vurgular. Kişi ancak 

benliğinden fâni olabilirse bekā bulabilir.122 Nitekim “şem‟”in “ilâhi nûr” a dönüşebilmesi için fenâ 

bulması zorunludur. Eğer “katre” deryadan ayrılabilirse inciye dönüşür. Su buhar olabilirse yağmur 

                                                           
109  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 30a. 
110  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 11b-12a. 
111  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 24a; 26a. 
112  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 42a. 
113  Yazmada bu bölüm “Der Beyân-ı Câmi‟-i İnsan Mazhar-ı İsmullah” şeklinde başlıklandırılmıştır. vr. 24b. 
114  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 6b; 7a. 
115  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 24a. 
116  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 34a; 42a. 
117  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 25a-25b. 
118  Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 213. 
119  Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 214. 
120  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 11b. 
121  Ethem Cebecioğlu, “Fenâ”, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 208-209. 
122  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 51a. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 109 

olup yağabilir. Tohum, tohumluktan ayrılıp toprak ile bütünleşirse ekinler, güller, laleler biter. İnsan da 

tabiatta gerçekleşen “fenâ” teorisini kendi nefsinde uygulayabilirse, Allah ile bâki olacak ve bu bekā 

hâli fiillerine de yansıyacak, kişiyi insan-ı kâmil mertebesine yükseltecektir.123 

Rızâ/Şükür: 

“Nimeti vereni düşünüp, nimetini ikrar ve itiraf ile bu ihsandan ötürü O‟na hamdetmek ve 

ihsânını O‟nun gösterdiği istikamette kullanmak”124 demek olan “şükür” İskendernâme‟de yer verilen 

diğer bir tasavvufî kavramdır. Ahmedî, kişinin nimet istiyorsa şükürde devamlı olmasını;125 ayrıca 

Allah‟ın verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirebilmek için, cömert olmayı, verdiği nimetleri Allah‟ın 

yarattıkları ile paylaşmasını da tavsiye eder.126 Böylece, hem dünya malının fâniliği anlaşılmış olur, 

kişinin gönlünden dünya sevgisi gider; hem de paylaşılan kişilerden duâ alınmış olur.127 

Zikir: 

“Allah‟ı anmak; O‟nu daima hatırlayıp, unutmamak”128 anlamına gelen “zikir” kavramı da 

Ahmedî‟nin ele aldığı tasavvufî kavramlardandır. Ahmedî, kişinin “baht açıklığı” diliyorsa zikri 

unutmamasını tavsiye eder.129 Ayrıca kişi tefekkür ederek gönlünü “ma‟mûr”; Allah‟ı zikrederek de 

canını “pür-nûr” etmelidir.130 

İlâhi Aşk/Hallâc-ı Mansûr: 

Ahmedî, eserinde ilâhî aşkı Hallâc-ı Mansûr‟un ağzından anlatır. Âşık olanın, kendisinde aşktan 

gayrı varlık kalmayacak dereceye geldiğini ve âşığın yârinden gelen “cevr ü cefâ”yı “mihr ü vefâ” kabul 

ettiğini söyler. Nitekim Hallâc-ı Mansûr‟a aşktan sorulmuş ve darağacındaki Hallâc da hâlini şöyle 

arzetmiştir: Darağacı, âşığın miracıdır ve başının tacıdır. Âşığa yârinden gelen “dağ u derd”, “bâğ u 

verd” görünür. Âşık olan dikenler arasındaki gül gibi olmalı, dikenlerden şikâyet etmemelidir.131 

İlâhi aşk konusunda Hallâc-ı Mansûr hâricinde Yûnus Emre‟ye de telmihde bulunan Ahmedî, 

Yûnus Emre‟nin “Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmez” ifadesine benzer bir ifade olan; 

Ruh ölmez ölecek tendir ki ölür 

Ölecek ten rûh bâkîdir kalır132 

beyiti ile ilâhi aşkı tadanların ölümsüzlüğe kavuşacaklarına vurgu yapar. 

İlim/Marifetullâh: 

Nefsi terbiye edebilmek için, kötü huyları terkedip, güzel huylar ile donanmayı ve bu güzel 

huyları ilim ile desteklemeyi tavsiye eden Ahmedî, “İlm”in Allah‟ın sıfatlarından bir sıfat olduğunu ve 

kişinin Allah‟a ermesi için bir vesile olduğunu belirtir. Cahil, çaba sarfederek göğe dahi ulaşsa, tıpkı 

karga ile papağanın denk olmaması gibi, âlim ile bir mertebede bulunamaz. Çünkü cahilin işi “bâtıl”dır 

ve “bâtıl iş” Allah‟a ulaşmaya engeldir. Âlimin ilmine daima saygı gösterilmeli ve gıpta edilmelidir.133 

Marifetullâh konusuna da yer veren Ahmedî, sahili olmayan marifet denizinin üç tercümanının 

“akıl”, “ilim” ve “fikir” olduğunu belirtir. Bu denizdeki “maksad u maksûda erdirecek”, nefis tuzağından 

insanları kurtaracak en güvenilir vasıta ise, Peygamber‟in şeriatıdır.134 

Ahmedî‟nin de eserinde yer verdiği135 “Nefsini bilen Rabbini bilir”136 rivâyeti ile anlatılmak 

istenen, kişinin kendindeki eksik ve olumsuzlukları görerek, bunların mükemmel hâlinin Allah katında 

                                                           
123  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 47a; 51a. 
124  Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 173. 
125  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 52a. 
126  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 40b; 47a. 
127  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 47b. 
128  Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 162. 
129  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 52a. 
130  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 48b. 
131  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 33a. 
132  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 6b. 
133  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 48b. 
134  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 38a-38b. 
135  Ahmedî, Bir Mesnevî, vr. 27a; 37b. 
136  Aclûnî, II, 262. 
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yer aldığını idrak etmesi, böylelikle de Allah‟ı bilmesidir.137 Ahmedî, bu ifade ile can ve tenin biraraya 

gelmesinin “insan” olarak tesmiye edildiğini söyler. İnsan nereden gelip nereye gittiğini bilmekle 

mükelleftir, bunu bilmeyenler “ehl-i irfan” olmaya lâyık değillerdir. Nefs, cisme kemâle ulaşmak için 

ittisâl etmiştir.138 

Kişi eğer “ilm-i ledünn”e mazhar olmuşsa, söyleneni anlamada mâhir olur. Onu kandıracak 

etkenlerden sıyrılmış olur.139 

Ahmedî‟nin tasavvufta bilgi konusunda verdiği bir diğer örnek,140 vahdet-i vücûd düşüncesi 

çerçevesinde sıkça kullanılan, senet olarak zayıf olan كنت كنزا محفيا [Ben gizli bir hazine idim, 

bilinmeyi istedim] rivâyetidir. Bu rivâyet bağlamında zengin bir literatür de oluşmuştur.141 

Sonuç 

XVIII. yüzyılın edebiyat sahasındaki önemli isimlerinden, İslâmî Türk edebiyatı sahasında 

İskendernâme yazma geleneğini başlatan Ahmedî‟nin en önemli eseri sayılabilecek İskendernâme‟deki 

tasavvufî beyitlerin biraraya getirildiği yazma eserden yola çıkarak, Ahmedî‟nin İskendernâme‟sine 

tasavvufî açıdan bakmayı ve Ahmedî‟nin tasavvufî görüşlerini tesbit etmeyi hedeflediğimiz bu 

çalışmada Ahmedî‟nin eserinde belli başlı tasavvuf kavramlarına yer verdiğini görmekteyiz. Tasavvufun 

ilk akla gelen kavramlarından olan nefs, kalp, zikir, şükür, zühd gibi kavramlar üzerinden okuyucularına 

güzel ahlâk sahibi olmayı öğütleyen Ahmedî, aynı zamanda nefis mertebeleri, vahdet-i vücûd, 

marifetullâh gibi tasavvufun daha zor anlaşılır konu ve kavramlarına da değinmiş ve daha rahat 

anlaşılmalarına yardımcı olmuştur.  
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MİR HAMZA NİGÂRÎ’DE SEVK EDİCİ VE İLAHİ AŞKA ERDİRİCİ BİR UNSUR 

OLARAK RÜYA MOTİFİ 

 

Osman Nuri KARADAYI 

 

Özet 

XIX. yüzyılda yaşamış Nakşî-Halidî şeyhlerinden biri olan Mir Hamza Nigârî‟nin hayatında rüya motifi 

sevk edici ve ilâhî aşka erdirici bir unsur olarak yer almaktadır. Nitekim doğup büyüdüğü Karabağ‟dan 

Anadolu‟ya hicretinde ve İsmail Şirvanî‟ye intisap etmesinde gördüğü bir rüyanın etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca küçük yaşlarda rüyasında gördüğü bir kadına âşık olduğu ve bu aşkın zamanla 

mistik bir tecrübeyle ilahî aşka dönüştüğü, Nigârnâme adlı eserini de yaşadığı rüyada âşık olma 

tecrübesini anlatmak için yazdığı bilinmektedir. Bu rüya motifi XVII. yüzyılda teşekkül eden âşıklık 

geleneği içerisinde yer alan rüyada âşık olma motifi ile benzerlikler içermesi bakımından da önem arz 

etmektedir. Bu tebliğde Mir Hamza Nigârî‟nin hayatında sevk edici ve erdirici bir fonksiyona sahip olan 

rüya motifi incelenecek, bu rüyanın onun şiirlerine, ilahî aşk anlayışına ve son olarak âşıklık 

geleneğindeki rüya motifine tesiri tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mir Hamza Nigârî, Rüya, Tasavvuf, İlahi Aşk. 

 

The Motive of Dream in Mir Hamza Nigari as A Pushing and İmpelling Element to 

Reach the Divine Love 

 

Abstract 

The motive of dream in the life of Mir Hamza Nigârî, who is one of the sheik of Nakşi-Halidi living in 

the 19th century, has an important place as its pushing and impelling functions. There fore, one of his 

dream scauses his immigration from his hometown, Karabağ to Anatolia and the initiation to İsmail 

Şirvani. Also, it is known that he wrote his work, Nigarname so as to tell the experience of falling in 

love in his dream in which he saw a woman, fell in love with her, andex tolled this love to a divine one 

in a mystic way. This motive of dream is significant just because of the fact that it shares some 

similarities with the motive of falling in love in a dream which revived with the tradition of devotion in 

the 17th century. In this study, the motive of dream which has pushing andimpelling function in the 

life of Mir Hamza Nigârî is scrutinized. Lastly, the effects of this dream on his poems, his 

understanding of divine love and the motive of dream in the tradition of devotion are tried to be 

analyzed. 

Keywords: Mir Hamza Nigârî, Dream, Mysticism, Divine love. 

 

Giriş  

Rüyalar tarih boyunca bütün toplumlarda olduğu gibi İslam toplumunda da insan üzerinde 

sevk edici ve manevî terakki sağlayarak erdirici tesirler bırakması itibariyle her zaman önemini 

korumuştur. Kur‟an-ı Kerim‟de rüya ilgili ayetlerin ve rüya örneklerinin yer alması,1 vahyin rüya ile 

başlaması,2 “peygamberliğin kırk altıda birinin rüyadır”,3 “vahiy kesilmiştir, mübeşşirat hariç”4 gibi 

hadis-i şerifler İslam toplumunda rüyaya verilen önemin temelini oluşturmuştur.  

Rüya görmeyen insan yok gibidir ancak insan hayatında değişikliğe ve terakkiye sebep olan 

rüyalar daha farklıdır ve bu rüyalar için motif ifadesi kullanılmaktadır. Özellikle tasavvuf geleneği 

içerisinde birçok sûfînin hayatında rüya motifinin etkili bir unsur olduğunu, bazı sûfiler için rüyanın sevk 

edici ve erdirici bir fonksiyona sahip olduğunu görmekteyiz. Bir kaç örnek vermek gerekirse Bişr el-

                                                 
  Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ottomannuri@hotmail.com. 
1  Yûsuf, 12/4-5, 43, 100; Sâffât, 37/105; Feth, 48/27, Yusuf, 12/6, 21. 
2  Buhari, Bed‟u‟l-vahy 3. 
3  Buhari, Ta‟bir 5.   
4  Buhari, Ta‟bir 6. 
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Hafî‟nin (ö. 227/841) gördüğü bir rüya üzerine tevbe edip tasavvufa yönelmesi,5 İbn Arabî‟nin (ö. 

638/1240) rüyasında Hz. Peygamber‟i görmesi ve onun teşvikiyle Fusûsu‟l-Hikem‟i yazması,6 Yazıcıoğlu 

Muhammed‟in (ö. 855/1451) rüyasında Hz. Peygamber‟i görüp onun irşâd, telkin ve işaretleriyle 

Muhammediyye‟yi yazması,7 Muhammed İkbal‟in (1877-1938) rüyasında Mevlâna‟nın (ö. 672/1273) 

yönlendirmesiyle Esrâr-ı Hodi adlı Farsça eserini kaleme alması8 ve daha birçok örnekte9 olduğu gibi 

rüya bir kısım insanların hayatında tesirli bir güce sahip olmuştur. XIX. yüzyılda yaşamış Nakşî-Halidî 

şeyhlerinden biri olan Mir Hamza Nigârî‟nin hayatında rüya motifi sevk edici ve ilâhî aşka erdirici bir 

unsur olarak yer almaktadır. 

1- Mir Hamza Nigârî Hayatında Sevk Edici ve Erdirici Bir Unsur Olarak Rüya Motifi 

Mir Hamza Nigârî‟nin (d. 1805-ö. 1886)10 hayatında rüya motifi bir yönüyle sevk edici yani 

hayatında önemli bir değişim sağlayan bir yönüyle de ilahî aşka erdirici bir fonksiyona sahiptir. Henüz 

altı aylıkken babası şehid edilen Mir Hamza 15 yaşına kadar barutla, silahla iştigal eder. Bu halinden 

oldukça müteessir olan annesinin gönül koyarak “Sana abdestsiz süt ve yiyecek vermedim, hâlbuki sen 

haramiler gibi silah ve barutla uğraşıyorsun, emeğime yazıklar olsun” şeklindeki ağır uyarılarından 

sonra eğitime yönelir. Önce Karakaş köyünde Mahmut Efendi‟nin, ardından da Dehneli Şikest Abdullah 

Efendi‟nin tedris halkasına dâhil olur. Şikest Abdullah Efendi‟nin yanında öğrenci iken rüyasında Hz. 

Ali‟yi görür ve Hz. Ali ona Sivas'a gidip İsmail Şirvanî'ye intisap etmesini emreder. Bu rüyanın üzerine 

yola koyulan Mir Hamza Sivas‟a gelir ve İsmail Şirvanî‟nin huzuruna çıkar, ona intisap eder. Ayrıca 

şeyhinin ona, “Ne mutlu mürşidi şah-ı velayet olana” dediği nakledilmektedir ki bu da meselenin farklı 

bir boyutuna işarettir.11 Buna göre Hamza Nigârî‟nin gerek Nakşbendiyye tarikatına intisabında gerekse 

Anadolu‟ya gelmesinde rüyanın sevk edici bir unsur olduğunu söylememiz mümkündür. Bu sevkin bir 

neticesi olarak hayatında önemli değişimler yaşayan Mir Hamza Nigârî, Karabağ‟da doğup büyüse de, 

rüyasının etkisiyle mürşidini bulmak üzere Anadolu‟ya seyahat etmiş, Anadolu ile Azerbaycan toprakları 

arasında maddî ve manevî bağlar, gönül köprüleri kurmuştur. İlk tahsilini Şeki‟de almış, irfan 

mektebine ise Halid-i Bağdadî‟nin halifelerinden İsmail Şirvanî‟nin dergâhında devam etmiştir. 

Kafkasya‟da Müridizm hareketi içerisinde uzun yıllar mürid olduğu gibi şeyhi İsmail Şirvanî‟den sonra 

Amasya ve etrafında irşad vazifesine devam ederek de müritler yetiştirmiştir. Zira kendisi Doğu 

Anadolu‟da, Azerbaycan‟ın Karabağ ve Kuzeybatı bölgelerinde yetiştirdiği müritleri ile adından söz 

ettirmiştir.12 

Ayrıca Mir Hamza Nigâri Nigârnâme eserini rüyada gaipten gelen bir sesin sahibinin teşvikiyle 

yazdığını ifade etmektedir. Hayâl-i puhte adını verdiği ses sahibinin şöyle seslendiğini söyler: Ey Nigârî 

Allah sana aslında şerh etmesi pek de mümkün olmayan bir aşk derdi verdi. Bunun kadr u kıymetini bil 

ve yaşadığın bu dermansız derdi, yandıkça “Allah Allah” dediğin bu hali hikâye et. Aşkın sana bu inâyet 

                                                 
5  Bazı sûfîler ilham mahiyetli rüyalar vesilesiyle tasavvufa yönelmişlerdir. Mesela Bişr el-Hafi (ö. 227/841) üzerinde “Allah” 

yazan bir kâğıdın yerde çiğnendiğini görünce kaldırıp yüksekçe bir duvarın üzerine koymuş ve gece rüyasında “Sen benim 
ismimi temizleyip kokulandırdın; ben de senin ismini kokulu ve herkesin sevdiği bir isim yapacağım” diye bir ses işitmiş, 
bunun üzerine tevbe edip tasavvuf yoluna girmiştir. Bkz. Abdulkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, çev. Dilaver Selvi, Semerkant 
Yay., İstanbul 2005, s. 77. 

6  Ahmet Avni Konuk, Fususu‟l-Hikem Tercüme ve Şerhi I-V, haz. Mustafa Tahralı, Selçuk Eraydın, İFAV Yay., İstanbul, 1999, 
s. 97. 

7  Geniş bilgi için bkz. Yazıcıoğlu Muhammed, Muhammediyye, haz. Abdülvehhab Öztürk, Çelik Yay., İstanbul, 2011, s. 31-35. 
8  Annemarie Schimmel, Halifenin Rüyaları, Kabalcı Yay., İstanbul, 2005, s. 134; Süleyman Uludağ, “Rüya”, DİA, İstanbul, 

2008, XXXV, s. 309. 
9  Bu konuda daha detaylı bilgi ve özellikle âşıkların rüyada bade içme geleneği ile ilgili örnekler için bkz. Osman Nuri Karadayı, 

Osmanlı Döneminde Âşık Tarzı Şiir Geleneği‟nde Tasavvuf, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Erzurum, 2015, s. 183-190. 

10  Hamza Nigârî‟nin doğum ve ölüm tarihlerinde ihtilaf vardır. Doğum tarihi hakkında 1797 ile 1815 arasında farklı tarihler 
verilmektedir. Vefat tarihi hakkında ise 1885 ve 1886 tarihleri verilmektedir. Bkz. Fatih Çınar, Hamza Nigârî‟nin Hayatı, 
Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 
2009, s. 11, 37; Nigârî, Divan, haz. Azmi Bilgin, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2011, s. 8-9. 

11  Mirzade Mustafa Fahreddin Ağabali, Hüma-yı Arş - Qarabağlı Şeyh Hamza Nigârî‟nin Menakıbnamesi, Neşre Hazırlayan: 
Mehmet Rıhtım, Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmalar İnstitutu, 2015, s. 49-50; Azmi Bilgin, “Nigârî”, DİA, 2007, III/85. 

12  Nigârî‟nin hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Fatih Çınar, Hamza Nigârî‟nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi, Yüksek 
Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2009, s. 11-30; Ahmet Özkılınç, Mürşidi Aşk Olan Arif 
Seyyid Nigârî Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri, Seçil Ofset, İstanbul, 2013, s. 28-70. 
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ve meylini sen de ona meyl ederek dile getir. Başta Allah sonra da yaşadığın bu sonsuz (metafizik) aşk 

yardımcın olacaktır. Bunun boş bir emek olduğunu düşünme. Hikâye ettiklerin her okunduğunda bezm 

ehlinin gönlüne halâvet verecektir.”13 

Netice itibariyle Mir Hamza Nigârî‟nin Anadolu‟ya hicret edip şeyhi İsmail Şirvânî‟ye 

intisâbında ve Nigârnâme adlı eserini yazmasında rüyanın sevk edici bir unsur oluğunu düşünebiliriz. 

Rüyanın erdirici fonksiyonunu ise aşk anlayışı ve ilahî aşkı terennümlerinde görebilmekteyiz. 

Kanaatimizce onun ilahî aşk anlayışının şekillenmesinde rüyada âşık olma motifinin tesiri büyüktür. 

Rüyada âşık olmasıyla alakalı şu bilgi onun hakkında yazılan hemen bütün kaynaklarda yer almaktadır: 

“Mir Hamza Nigârî, dokuz yaşında iken rüyasında Karabağ hanedanından Nigâr Hanım isimli 

birisini görür ve ona ilâhî bir aşkla tutulur. Daha sonra Ağdam Terter‟deki Karakaş köyünde tahsil 

görürken Nurettin Efendi‟nin eşi olan Nigâr Hanım ona çok yardım etmiştir. İlk karşılaşmalarında Nigâr 

Hanım kendisine; “Gördüğün rüyayı hatırlar mısın?” diye sorunca ikisi de ilâhî bir cezbeye kapılırlar. 

Nigâr Hanım ona o kadar dikkat ve sevgi ile hizmet eder ki Mir Hamza ister istemez ona âşık olur. 

Daha sonra yazdığı şiirlerinde Nigârî mahlasını kullanır. Son derece saygı duyduğu bu hanım adına 

“Nigârnâme” isimli eserini kaleme alır.”14 

Mir Hamza Nigârî‟nin rüyada âşık olası ile ilgili bu anlatılarda irdelenmesi gereken bazı 

hususlar vardır. Bu noktada rüya motifinin Nigârnâme‟de ne şekilde yer aldığı önem arz etmektedir. 

Zira Hamza Nigârî‟nin yaşadığı rüya tecrübesi ve rüyada âşık olarak ilahî aşkı elde edişi hakkında en 

temel kaynak Nigârnâme‟dir. Hamza Nigârî bu eserinde “Rüya-yı dil-âvizvü rivayet-i hikmet-âmizin 

tafsili” başlığı altında rüyasının detaylarını şöyle dile getirmektedir: Bir gün uyku ile uyanıklık arasında 

bir halde içerisinde dîdâr âşıklarının bulunduğu bir bahçede veya büyük bir sahrada olduğunu, bu 

ortamda “âlem içinde âlemleri” idrak ettiğini dile getirir. Bu âlem Hz. Muhammed‟in ayağını bastığı bir 

menzil yani velâyet mertebesinin nübüvvet mertebesine ulaştığı bir mertebedir. Ona göre bu makama 

ermek için hayret ve hayranlık içerisinde gezmek, âlemi bu gözle temâşa etmek ve yakîn mertebesine 

erişmek gerekir. Bu mertebeye ne gülşen ne de cennet demek uygundur çünkü biri bâkî diğeri fânîdir. 

Bu yüzden hiçbir şeye teşbih edilemez. Bu makam Hakk âşıklarının bulunduğu, “ya hû” kelamının 

ünlendiği, yar taliplerinin “Rabbi erinî”15 diye nida ettikleri bir makamdır. Hamza Nigârî böyle bir rüyada 

maşuku Nigâr ile karşılaşıp birbirlerine mübtela olduklarını, aşk ateşiyle yandıklarını ve rüyada bir 

müddet böyle vakit geçirdiklerini ifade eder.  

Birbirine oldılar mukâbil 

Bu âna o buna oldı mâil 

Ol gördi buna mukayyed oldı 

Bu gördü ânı belâyı buldı 

Her biri birine müptelâdır 

Her biri birine bin belâdır 

… 

Bakdı biri birine firâvân 

Ol buna bu âna oldı hayrân 

Bir nice zaman hayli müddet 

Ol vakıa içre oldı hoş vakt16 

Dikkat edilirse şiirde geçen ifadelerle yukarıdaki rivayet arasında benzerlikler mevcuttur. 

Ancak şiirde anlatılanların rüyada gerçekleştiği dikkatten kaçmamalıdır. Son mısrada yer alan “Ol vakıa 

                                                 
13  M. Mete Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Çanakkale, 1998, s. 143-146. 
14  Özkılınç, Mürşidi Aşk Olan Arif SeyyidNigârî, s. 30; Çınar, Hamza Nigârî‟nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi, s. 11; 

Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 34-35; Nigârî, Divan, haz. Azmi Bilgin, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
2011, s. 8; Elşen Musayev, “Mir Hamza Seyyid Nigârî Karabağî”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, c. II, 
sayı: 6, s. 241-246. 

15  Hz. Musa‟ın “Ey Rabbim, bana kendini göster” anlamına gelen ifadesidir. Araf 7/143.  
16  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 152. 
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içre oldı hoş vakt” ifadesinden bu yaşananların rüyada gerçekleştiğini anlamaktayız. Çünkü vakıa17 

uyku ile uyanıklık arasında görülen rüyalara verilen bir isimdir ve Mir Hamza gördüğü rüyayı 

anlatmaktadır. Bu durum halk muhayyilesinde gerçek olarak telakki edilmiş olabilir. Kanaatimizce Mir 

Hamza‟nın rüyada görüp âşık olduğu kadın ile mahlasını almasına vesile olan ve ona eğitimi sırasında 

yardımda bulunan Nigâr Hanım‟ı birbirinden ayırmak gerekir. Nitekim Mir Hamza Nigarnâme‟de kendisi 

ile Ferhat ve Mecnun arasında kıyas yaparken onların zahiren âşık olduklarını, ara sıra da olsa 

maşuklarını görüp aşk ateşini sündürdüklerini fakat kendisinin Nigâr‟ı görmek için bütün cihanı 

dolaşmak zorunda olduğunu ifade eder.18 Dolayısıyla rüyada görüp âşık olduğu Nigar Hanım sosyal 

hayatta karşılaştığı birisi değildir. Mir Hamza rüyada gördüğü kadına âşık olmuş, kendine yardım eden 

Nigâr Hanım‟a ise minnet duymuş, onun ismini mahlas yaparak minnet borcunu ifa etmeye çalışmıştır.  

Nitekim Mir Hamza Nigârî hakkında en detaylı ve titiz çalışmalardan birisi olan Hüma-yı Arş 

adlı menâkıbnâmede Mir Hamza‟nın Nigârî mahlasını kullanma sebebi Nigâr Hanım‟ın ona yardım 

etmesi olarak ifade edilmektedir. Buna göre Karakaş köyünde tahsil görürken Nurettin Efendi diye 

birinin eşi-Ağabalî‟nin ifadesiyle- “iffetli hanımların baş tacı” olan Nigâr Hanım onun her türlü 

ihtiyaçlarını gidererek yardım etmiş, bu iyilik karşısında Mir Hamza da adını ebedileştirerek mahlas 

olarak kullanmıştır.19 Ayrıca Ağabali eserin yazılış sebeplerinden geniş bir şekilde bahseder ve bir 

sebebin de Mir Hamza hakkında yalan-yanlış, hatta bazen edep dışı rivayetlerin ortaya çıkması 

olduğunu, bu sebeple Hüma-yı Arş‟ı yazma gereği hissettiğini dile getirir.20 Yukarıdaki Nigâr Hanım‟ın 

ilk karşılaşmalarında Mir Hamza‟ya “rüyanı hatırlar mısın?” diye sorması ve karşılıklı aşka tutulduklarına 

dair anlatılar da bu rivayetlerden biri olabilir. Anlaşılan o ki halk muhayyilesi Mir Hamza‟nın çocukluk 

yaşlarında rüyada görerek âşık olduğu kadınla Nurettin Efendi‟nin eşi olan ve eğitimini sürdürdüğü 

yıllarda ona yardım eden Nigâr Hanım‟ı özdeşleştirmiş, Mir Hamza‟yı ona âşık etmiştir. Bu rivayetlerin 

oluşmasına Nigârnâme‟de yer alan yukarıdaki ifadeler de sebep olmuş olabilir. 

Tekrar asıl konumuza dönecek olursak Mir Hamza Nigârî, yaşadığı ilk rüyadan uyandıktan 

sonra artık teskin olması mümkün olmayan bir aşka düştüğünü, çaresiz kaldığını dile getirir ve  

Ey Bari Hüdâ olur mu âyâ 

Bir kerre de ol şirin rüyâ 

Nola ki olaydı bir göreydim 

Ol vakti cânâne can vireydim21 

ifadelerinde olduğu gibi rüyayı tekrar görmeyi diler. Bu durum Mir Hamza‟nın ziyadesiyle rüyanın 

etkisinde kaldığını göstermektedir. Yaşadığı bu halden dolayı halktan uzaklaştığını, kendini yalnızlığa 

verip divane gibi dolaştığını dile getirir.22 Bu ilk rüyadan sonra uzun süre gördüğü rüyanın etkisinde 

kaldığı anlaşılan Mir Hamza, Nigârnâme‟de yaşadığı bu aşkın mahiyeti hakkında geniş izahlarda 

bulunur. Mir Hamza Nigârî‟nin aşk anlayışını başka müstakil bir çalışmaya havale ederek rüyayla ilgili 

olan hususu kısaca şunu ifade edebiliriz: Mir Hamza rüyada Nigâr‟a âşık olmasını Allah‟ın bir hediyesi 

(bahşişi),23 Nigâr Hanım‟ı ise Hüda‟dan gelen aşkın bir cilvesi olarak görür.24 Ona göre Mutlak Cemal‟in 

                                                 
17  Vakıa, gayb âleminden kalbe ya misal yoluyla ya da hitap suretiyle gelen manalar, müjdeli mesajlar hakkında kullanılan bir 

kavramdır. Uyku ile uyanıklık arası bir halde geldiği kabul edilir. Bazen rüya âleminde görülen manalar anlamında da 
kullanılır. H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2002, s. 225-226. 

18  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 286-287. 
19  Ağabali, Hüma-yı Arş, s. 50. 
20  Ağabali, Hüma-yı Arş, s. 41. 
21  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 155. 
22  Hamza Nigârî‟nin hayatı ile ilgili kaynakların verdiği bilgilere göre Nigârî‟nin yedi yaşından sonraki dönemde uzun bir süre, 15 

veya 21 yaşına kadar kaybolduğu, nerede yaşadığı bilinmediği anlaşılmaktadır. Hangi yaş aralıklarına denk geldiği net 
olmasa da kanaatimize göre yaşadığı bu rüya hadisesinden sonraki bir dönemde arayış içerisine girdiği ve kendince bazı 
seyahatler yaptığı tahmin edilebilir. Bu ortadan kaybolmanın temel sebebi rüya olabilir. Nigârî‟nin kayboluşu ile ilgili bkz. 
Özkılıç, Mürşidi Aşk Olan Arif Seyyid Nigârî, s. 30; Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigârnâme Mesnevisi, s. 34.  

23  Açın dilimi diyim tamamı 
 Bu vakıa-yıcünûn-ı hâmı 
 Bu vakıa-yı Nigâr-nümâdır 
 Bahşiş-i Hüdâ-yıbî-nemâdır. Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 151. 
24  Ol aşk-ı Nigâr-ı dil-rübâdır 
 Ol cilve-i aşk-ı ber-Hüdâ‟dır 
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bir işâreti olan hüsn ve sevda cihanda her an tecelli etmektedir. Aşk yoluyla ortaya çıkmakta ve 

tecelliyat âlemine sınırsız bir güzellik katmaktadır. Cihana güzellik katan aşkın hükmü (tesiri) ya aşikâr 

ya da sırrî olarak tezahür eder. Bu tezahür bazen rüyayla bazen de rüya dışında bir halde mahlûkata 

sirayet etmektedir. Bu hikmeti ancak ehl-i sevda olanların anlayabileceğini dile getiren Nigârî, rüya 

yoluyla aşka düşenlerden birisinin de kendisi olduğunu “Bir vakıa-yı belaya düşdim/Bin derd-i belalara 

sataştım”  ifadeleriyle dile getirir.25 

Beyle ki cihan cihan-ârâ 

Tâ var ki var hüsn ü sevda 

Aşk ile hüsn-i cihanda dâim 

Bî-kâr değil vü işinde kâim 

Bazâr-ı şirinine hüveydâ 

Revnak virir ol ikisi bî-pâ 

Hükmi oların olur cihanda 

Ya aşikâr o ya nihanda 

Ahkâmları cihanda cârî 

Rüyada vü gayrısında sâri26 

Ayrıca Nigârî‟ye göre âlemin yaratılışının temelinde muhabbet vardır ve cihan aşkla 

yaratıldığından beri aşkın mihnetine düçâr olanlar hep olmuştur. Bu bir nöbet değişimi şeklinde devam 

etmektedir. Şimdi ise nöbet/nevbet sırası kendisine gelmiştir ve “Ben de bilürem ki emr-i sevda/Ez 

hükm-i kaza vüemr-i Mevla”27 mısralarında dile getirdiği gibi yaşadığı aşk bir bakıma kaderdir.  

Mihnetkeş-i aşk her zamanda 

Elbet gerekti bu cihanda 

Nevbet ki yetüp beni cünûne 

Yani ki belâkeş-i füzûne 

Saldı beni aşkı bir belâya 

Mümkün mi ki şerhi müptelâya28 

Bu birinci rüyadan sonra muhtemelen rüyasında gördüğü Nigâr Hanım‟ı arayışa koyulur 

ancak bulamaz. Ayrıca bu aşkı sahiplenmeli mi yoksa terk mi etmeli hususuna karar vermek için gönül 

âleminde kişileştirdiği mizban ve mihman üzerinden konuyu işler ve fikir teatisinde bulunur. 

Mihmanlarla sohbeti neticesinde bir sonuç elde edemeyince yalnız kalmayı tercih eder.29 Bu haldeyken 

uykuya dalar, rüyada kendi ifadesiyle divane-i sevdayı görür ve onun şu sözleri ile teselli bulur, 

istikamet elde eder: “O‟ndan gelen her şeye şükret. Bu bir kaderdir ve bu yüzden şikâyet değil şükür 

gereklidir. Âşıkların derdi çoktur amma devası da yok değildir. Aşkın kederi şifadır. Sen kendini yalnız 

sanma, Allah her dem seninle beraberdir.30 Hüzün evinde kıl ikamet ve Allah‟tan istikamet dile. 

Kararında daim ol ve Allah‟tan başka yar edinme.”31 

                                                                                                                                                         
 Her nerde olursan ol seninle 
 Her nerde kalırsan ol seninle. Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 337. 
25  Bir cam ile gel bir imdâd 
 Ey sâkîcânım eyle irşâd 
 Bir vakıa-yı belâya düştüm 
 Bin derd-i belâlara sataştım 
 Bir kâse ile beni cünûn it 
 Der aşk-ı fünûn der fünûn it 
 Meydane gele hikâyet-i hâb 
 Neşr ola cihana dürr-i nâ-yâb. Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 141. 
26  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 148. 
27  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 343. 
28  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 144. 
29  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 358-359. 
30  Sanma seni ferd sanma tenhâ 
 Allah seninledir beher-câ. Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 358. 
31  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 358. 
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Bu ikinci rüya âşığın mecazî aşk köprüsünden ilahî aşka ulaşmasını sağlamaktadır. Yaşanan 

aşk rüyada gördüğü güzele değil mutlak güzelliğin sahibi olan Allah‟a yönelecektir. Bu safhadan sonra 

bir kadının adı olan Nigâr şiirlerde yerine göre Allah‟ı, yerine göre Hz. Muhammed‟i (sav) temsil edecek 

şekilde sembolik olarak kullanılmıştır. Örneğin şu şiirde Nigâr‟ın Allah manasına kullanıldığı bizzat ifade 

edilmiştir. 

Meftunsun imdi bir Nigâre 

Yani ki Hüdâ-yı kirde-kâre32 

Mecazî aşktan ilahî aşka geçiş yapan Mir Hamza manevî yolculuğunu ve kat ettiği mertebeleri 

sahrâ-yı talep, sahrâ-yı ta„aşşuk, sahrâ-yı mârifet, sahrâ-yı istiğnâ, sahrâ-yı hayret, sahrâ-yı fenâ ve 

sahrâ-yı bekâ kavramları ile ifade eder. Hayret makamında ne yapması gerektiğini bilemediği bir anda 

üçüncü defa rüya görür ve sevda/aşk onu rüya yoluyla yine irşad eder. Daha önceki rüyalarda kendini 

tanıtmayan sevda bu defa kendini tanıtmaktadır. Sâlike“Hacetini bana arz et. Ben vaktiyle sana 

hatiften nida edenim. Şimdiye kadar her ne yaşadıysan hepsi benden oldu. Endişelenme ben senin 

idare edicinim. Ben Hüdâ‟nın aşkı yani aşk sıfatı ve cemalinin âşığıyım. Sâlik evvelce zahmet çeker 

amma sonunda nikâb ve perde olmadan dildâra ulaşır. Şimdi elimi tut ve fenâ ve bekâ menzillerinde 

seyre devam et” der.33 Böylece Nigârî‟yi seyr u sülûk yolculuğuna devam etmeye teşvik eder. 

Mir Hamza seyr u sülûk yolculuğunu tamamladığında yani bekâ makamını elde ettiğinde yine 

uyku ile uyanıklık arası bir vakitte son olarak dördüncü rüyayı görür ve rüyada gaybdan bir sesin şöyle 

nida ettiğini duyar: “Sözümü iyi dinle. Sende güzel vasıflar var. Sen bir kemter kul olsan da başında 

ilahî aşk (hümâ-yı sevda) var. Nihayeti olmayan bu aşkta gülzâr-ı Mustafa ve gülşen-i âlem-i safâdan 

âlî himmetler var. Sen ki yâr sevdasına, Nigâr aşkına tutulmuşsun. Bu Allah‟tan sana mahza bir 

ikramdır. Sen bu vasıflarla iştiyak duymakla akranlarından farklısın. Sen bu vasıflarla mi‟rac-ı kemali 

elde ettin.”34 Nigârî bu sesleri işittiğinde yaşadığı bu halin Allah‟ın bir ihsanı olduğunu anlayıp secdeye 

kapandığını dile getirir. Hüdâ-yı Mutlak olan Allah‟ın lütfu ile istikameti elde ettiğini, tevfik-i Hüdâ ile hiç 

kimseye nasip olmayan bir ikrama nâil olduğunu ve bu sebeple Allah‟a çokça şükrettiğini ifade eder. 

Ardından şöyle bir kayıt düşer: “Ehl-i dil olanlar bu sözlerime değer versin, hiç şüphe duymadan 

sözlerime inansın. Bu Nigârnâme baştan sona her bir cümlesiyle ihtirama layıktır. Aşk nâmesi 

mesabesinde olan her bir sözüm tahdis-i nimet yani Allah‟ın ikram ettiği nimetlere karşı teşekkür etme 

ve şükrünü yerine getirme kabilindendir.” 

Erbâb-ı dilân olsun âgâh 

Güftârımıeylesünnazargâh 

Güftâr-ı şirinime inansun 

Bî-şübhe sözümü doğru sansun 

Baştan ayağa Nigârnâme 

Şayestedi cümle ihtirâme 

Ol nâme-i aşkda ne kim var 

Tahdis-i ni‟amdı cümle güftar35 

Yukarıda sıraladığımız rüya örneklerini göz önünde bulundurduğumuzda Hamza Nigârî‟nin 

rüya vasıtasıyla aşka düştüğü, yine rüyalarla desteklenerek ilahî aşkı elde ettiği, yaşadığı bu aşk 

hallerini anlatmak üzere Nigârnâme‟yi yazmaya teşvik edildiği anlaşılmaktadır. 

2- Mir Hamza Nigârî’nin Rüya Motifi Üzerine Bir Değerlendirme 

Mutasavvıflar hadis-i şeriflere dayanarak rüyaları kaynağı bakımından üçe ayırmışlardır: 1. 

Rahmânî rüya: Hz. Peygamber‟in mübeşşirât diye nitelendirdiği rüyalar olup Allah‟tan müjdedir. 2. 

Şeytânî rüya: Şeytanın aldatma, vesvese ve korkutmalarıyla meydana gelen karışık rüyalar olup 

adgâsu ahlâm da denmiştir. Bir hadiste “Rüya Allah‟tan, hulm ise şeytandandır.”36 buyrulmuştur. 3. 

                                                 
32  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 328. 
33  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 428-429. 
34  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 447-448. 
35  Taşlıova, Mir Hamza Nigârî‟nin Nigâr-nâme Mesnevisi, s. 448-449. 
36  Buhari, Ta‟bir, 3.   
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Nefsânî rüya: Kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdendir (hadsü‟n-nefs).37 Ayrıca farklı bir tasnifle 

Hak‟tan ve melekten olan rüyalara sâdık rüya; şeytandan ve nefisten olan rüyalara ise kâzip rüya38 

denmiştir. Sâdık rüyalar da üç çeşittir:  

1- Büşrâ/Mübeşşire: Bu rüyalar Salih mü‟minlerin gördüğü genellikle müjdeleyici mahiyette 

olan rüyalardır.39 2- Tahrir: İbâdet ve taatten uzaklaşan kulu tevbe ve kulluğa yönlendirir mahiyetteki 

rüyalardır.40 3- İlham: Kulluğun daha da arttırılması amacıyla kulun kendini din ve hayır hizmetlerinde 

bulunurken gördüğü rüyalardır.41 

Hamza Nigârî‟nin rüya motifi Salih rüyalar ve Salih rüyaların üç çeşidinden biri olan 

“büşra/mübeşşire” içerisinde değerlendirilebilir. Mutasavvıflar ayrıca rüyaları tabir edilmesi bakımından 

“yorum gerektiren” ve “yorum gerektirmeyen” şeklinde ikiye ayırarak Allah‟tan olan rüyaları yoruma 

gerek kalmayacak kadar açık oldukları için, şeytandan olan rüyaları da yorum gerektirmeyecek kadar 

saçma oldukları için yorumlamamış; meleklerden olan rüyaları yoruma tabi tutmuşlardır.42 Sûfîlere göre 

uyku sırasında bedenden ayrılan ruh emir âlemiyle ya doğrudan ya da temsilî olarak irtibat kurar. 

İrtibatın doğrudan kurulduğu rüyalar yoruma tabi tutulmazlar. Bu rüyalar genellikle Allah‟ın kullarına 

bir hibesi olarak kabul edilen vehbî ilim, bilgi veya yeteneğin verildiği rüyalardır. Buna göre Hamza 

Nigârî‟nin rüyası tabire gerek kalmayacak kadar açık olan ve Allah‟tan gelen rüyalardan kabul edilebilir. 

Nitekim Nigârnâme‟de rüya konusuna geniş yer veren Nigârî rüyasını tabir etme gereği duymamıştır. 

Meseleyi bir de kazanımlar açısından değerlendirirsek rüyalarla elde edilen kazanımları 

bilgi/ilim ve aşk/ilahî aşk şeklinde ifade edebiliriz. Tasavvufî literatürde bu kazanımların karşılığı 

mârifet/bilgi ve müşâhede/aşktır. Mârifet ile müşâhede arasındaki fark şöyle ifade edilmiştir: “Mârifet 

ve müşâhede, hakîkate ulaşmanın iki farklı yolunu ifade eder. Mârifet aklî istidlallerle elde edilen 

bilgileri ifade ederken, bilginin daha ziyade keşf yoluyla elde edildiği müşâhede ise soyutlanma ve tam 

muhtaçlık ve idrak mahallini kevnî ilgilerden, ilimlerden bütünüyle boşaltarak Hakka yönelmekten 

ibarettir. Burada akıl yürütme ve istidlalin yerini kalbi arındırmak, tasfiye, mücâhede, riyâzet, tam bir 

muhtaçlık içinde Hakka yönelmek, ilgileri toplamak, niyeti halis kılmak vb. tasavvuf kitaplarında 

anlatılan ve sülûk yöntemi diye isimlendirebileceğimiz bir süreç alır. Bunun sonucunda kişi mutlak 

hakîkati müşâhede eder.”43 

Hamza Nigârî‟nin rüya yoluyla elde ettiği kazanım müşahededir. Bir rüya ile başlayan 

yolculuğu yine rüyalarla desteklenerek Nigârî‟nin mecazî aşktan ilahî aşka geçişini sağlamış, bütün 

benliğiyle Hakk‟a yönelişine vesile olmuştur. Nitekim Hamza Nigârî yaşadıklarını ve mecazî aşk yoluyla 

ilahî aşkı elde edişini veciz bir üslupla “çeşm-i dilberden aşk dersi alarak ehl-i irfan olmak” şeklinde 

ifade etmektedir. Rüyada gördüğü Nigâr Hanım‟ın gerçek hayatta yaşayıp yaşamamasının bir önemi 

yoktur.  

Abad olsun ki ey Mir Nigârî çeşm-i dilberden  

Alup ders-i cünunı ehl-i irfan oldığım yerdir44 

                                                 
37  Buhârî, Ta‟bîr, 26.   
38  Kazip rüyalar da rüya-yı himmet, rüya-yı illet ve rüya-yı şeytan şeklinde üçe ayrılmıştır. Bkz. Yüksel, Türk-İslam Tasavvuf 

Geleneğinde Rüya, s. 147. 
39  Salikin uyku ile uyanıklık arasında/âleminde gördüğü ve misal ya da hitap yoluyla kalbe gelen mana ve mübeşşirelere vâkı‟a, 

uyanıkken gerçekleşenlere ise mükâşefe denmiştir. Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Tasavvuf Sözlüğü, haz. İhsan Kara, İnsan 
Yayınları, İstanbul, 2013, s. 1274; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 686; Uludağ, Tasavvuf Terimleri 
Sözlüğü, s. 555. 

40  Bu rüyalara örnek olarak II. Osman‟ın rüyası verilebilir. II. Osman hacca gitmek istemiş fakat çevresi karşı çıkınca tereddüt 
etmiştir. Bunun üzerine rüyasında kendini taht üzerinde Kur‟an okurken görür. Hz. Peygamber gelerek elinden Kur‟an‟ı, 
sırtından da cübbesini alarak bir sille vurarak tahttan aşağıya düşürür. Sultan Hz. Peygamberin ayaklarına kapanmak istese 
de muvaffak olamaz ve uyanır. Aziz Mahmut Hüdâyi bu rüyayı korkulu ve muhataralı bulup tevbe ve istiğfar tavsiye eder. 
Bkz. H. Kamil Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, İFAV Yayınları, İstanbul, 1980, s. 66-68.  

41  Ebû Bekr Muhammed b. İshak el-Kelâbâzî, et-Ta‟arrufli mezhebi ehli‟t-tasavvuf, Daru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut, 2001, s. 63; 
Süleyman Uludağ, “Rüya”, DİA, İstanbul, 2008, XXXV, s. 309.  

42  İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 2012, II/297, s. 869; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, s. 
705. 

43  Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî‟de Bilgi ve Varlık, İz Yay., İstanbul, 2011, s. 191-192. 
44  Nigârî, Divan, s. 116. 
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Hamza Nigârî‟nin aşk anlayışı tasavvufî düşüncedeki ilahî aşk anlayışı ile âşıklık geleneğindeki 

ilahî aşk anlayışı arasında yer almış, âdeta iki gelenek arasında bir geçiş vazifesi görmüştür. Hamza 

Nigârî‟den sonraki dönemde yaşamış bazı âşıklarda benzer bir aşk anlayışı benimsenmiştir. Hamza 

Nigârî‟nin Nigâr‟ı ile Âşık Sümmani‟nin Gülperi‟si,45 Âşık Şenlik‟in Salatın‟ı46 ve Bardızlı Nihanî‟nin 

Mihruban‟ı47 arasında benzerlikler bulunmaktadır. Hepsinde çocuk yaşta görülen rüyanın etkisiyle uzun 

süre, belki hayat boyu rüyada kendilerine gösterilen sevgiliyi arayış vardır. Bu arayış aslında salt aşkı 

arayıştan başka bir şey değildir ve bir noktadan sonra beşerî aşk zincirlerinden kurtularak ilahî aşka 

dönüşür. Böylece “mecaz hakikatin köprüsüdür” prensibiyle mecazî aşk köprüsünden geçilerek ilahî 

aşka ulaşılır. 

Sonuç 

Mir Hamza Nigârî‟nin hayatında rüya sevk edici ve ilahî aşka erdirici bir fonksiyona sahiptir. 

Karabağ‟dan Anadolu‟ya hicret etmesinde, aynı zamanda Nakşbendî şeyhi İsmail Şirvanî‟ye intisap 

etmesinde rüyanın sevk edici etkisini görmekteyiz. Bununla beraber çocuk yaşlarında rüyasında 

gördüğü bir kadına âşık olması ve bu aşkın zamanla ilahî aşka dönüşmesi rüyanın ilahî aşka erdirici 

fonksiyonuna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Mir Hamza Nigârî rüya yoluyla yaşadığı ilahî aşk 

tecrübesini Nigârnâme adlı mesnevisinde detaylı bir şekilde işlemektedir. Buna göre rüyayla başlayan 

aşk tecrübesi yine rüyalarla desteklenerek ilahî aşka dönüşmektedir. 

Türk-İslam tasavvuf geleneği içerisinde rüyanın sevk edici ve ilahî aşka erdirici etkisini 

gösteren başka rüya örnekleri bulmak mümkündür. Bu tür rüyalara mübeşşire adı verilmektedir.  

İrtibatın doğrudan kurulduğu bu tür rüyalarda rüyayı gören kişiler bir kısım bilgi/ilim ve aşk/ilahî aşk 

elde edebilmektedir. Hamza Nigârî‟nin rüya yoluyla aşkı/ilahî aşkı elde ettiği anlaşılmaktadır. Bu rüya 

motifinin Hamza Nigârî‟den sonraki dönemde özellikle Doğu Anadolu ve Kafkaslarda sürmekte olan 

âşıklık geleneğine etki ettiği anlaşılmaktadır. Âşık Sümmani‟nin, Âşık Şenlik‟in, Bardızlı Nihanî‟nin rüya 

motifleri üzerinde Nigârî‟nin etkisi olduğu düşünülebilir. Bu bakımdan âşıklık geleneğindeki rüyada âşık 

olma ve bade içme motiflerindeki manevileşme temayülünde, yani âşıkların yaşadıkları rüyada bade 

içme tecrübelerinden sonra ilahî aşkı terennüm etmelerinde bir Nakşbendî şeyhi Mir Hamza Nigârî 

özelinde tasavvufun etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 
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TACİZADE CAFER ÇELEBİ’NİN ESERLERİNE ADBİLİMSEL BİR BAKIŞ 

 

Mehmet KAHRAMAN* 

 

Özet  

XVI. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının önemli simalarından biri olan Tâcîzâde Cafer Çelebi, Osmanlı devlet 

adamı ve divan şairi olarak tanınır. Sergüzeşt-nâme türünde yazılmış olan Heves-name adlı eser, 

İstanbul‟un fethinden yaklaşık kırk yıl kadar sonra kaleme alınmıştır. Eserde Cafer Çelebi‟nin başından 

geçen bir aşk hikâyesi anlatılır. Yazarın yaşadığı şehrin çeşitli semtleri, sosyal hayatı, doğal güzellikleri, 

yaşam koşulları ve alışkanlıklarının tasvir edildiği bölümler, ad bilim açısından önemli sayılacak kişi, yer 

ve semt adları ihtiva etmektedir. 

Bu çalışmanın, Cafer Çelebi‟nin kaleme aldığı eserleri üzerinde adbilimsel bir değerlendirme yapmak ve 

o dönemde yaygın olarak kullanılan özel adların yazılı esrelere nasıl intikal ettiğini görmek bakımından 

önemli bir araştırma olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda, yazarın altı eseri ilk önce adbilimsel açıdan 

taranarak veriler üzerinden değerlendirme yapılması planlamıştır. Özellikle Mahruse-i İstanbul 

Fetihnâmesi adlı eserinde kalıp olarak geçen İslam büyüklerinin isimleri ve özellik ifade eden bazı yer 

adları dışında pek özel adın geçmediği görülmüştür. Yine, yazarın eserinde divan şiiri geleneğinin bir 

icabı olarak ve kuvvetli bir anlam taşıyıcı sözcüksel birim olarak bazı yer ve mekân adları mazmunlar 

biçiminde yer almaktadır. İşte bu izlenimler ışığında adbilimsel incelemeyi, yazarın Hevesnâme adlı 

eseri üzerinde yapmak ve uzamsal ve ulamasal bir değerlendirmede bulunmak yönünde karar 

verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tâcîzâde Cafer Çelebi, Adbilim, Yer Adbilim, Özel Adbilim, İstanbul. 

 

An Onomastically View to Tacizade Cafer Çelebi’s Work 

 

Abstract 

Tâcîzâde Cafer Çelebi, who is one of the important censors of Classical Turkish Literature in the 

thirteenth century, is known as Ottoman statesman and divan poet. Heves-name, written in the form 

of Serguz-nama, was received about forty years after the conquest of Istanbul. A story of love passing 

by the head of Cafer Çelebi is told in the work. The section of the city where the author lives is 

depicted the names, places and districts of the city in various parts of the city where he lived, social 

life, natural beauty, living conditions and habits.  

This study was thought to be an important research in order to make an archeological assessment on 

the works of Cafer çelebi and to see how the common names used at that time were passed on to the 

written texts. In this context, six works of the author, planned to make an evaluation on the data by 

first scanning in terms of anthropology. Particularly in the Mahruse-i Istanbul Fetihnâmesi, it has been 

seen that the names of the Islamic elders, who have passed through the mold, and very specific 

names have not passed except for some place names that express their characteristics. Again, as the 

author of the divan poetry, as an instrument of the tradition, and as a powerful meaning lexical unit, 

some place and place names are in the form of mazmuns. It is hereby decided that in the light of 

these impressions, it is necessary to make a scientific study on the writer‟s Hevesnâme and to make 

categorical and iniromental evaluation. 

Keywords: Tâcîzâde Cafer Çelebi, Onomastically, Toponymy, Antroponomy, İstanbul. 

 

Giriş 

Amasya, tarih boyunca âlimler ve fazıllar şehri olarak ünlenmiş bir şehirdir. 16. Yüzyılın tanınmış 

şair, yazar ve devlet adamı olan Tacizade Cafer çelebi 1452‟de Amasya‟da doğmuş ve 1515‟te 

                                                           
*  Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF, m.kahraman60@hotmail.com/mkahraman@konya.edu.tr. 
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Padişahın emriyle idam edilmiştir. Babası II. Beyazıt devrin âlimlerinden defterdarlık ve seraskerlik 

görevleri yapmış, kardeşi devrin tanınmış münşi (mettupçu) Sadi Çelebi‟dir. Cafer Çelebi, ilk eğitimini 

Amasya‟da almış, ardından eğitimini tamamlamak için Bursa‟ya geçmiş, devrin ileri gelen âlimlerinden 

dersler almış, icazetini aldıktan sonra Simav‟a müderris olarak atanmış, burada gösterdiği başarı ile 

dikkatleri çekmiş ve İstanbul‟a Mahmud Çelebi Medresesine müderris olarak atanmış, ardından da 

saraya nişancı tayin edilmiş ve Anadolu Kazaskerliğine kadar yükselmiştir (Atay, 2003: 24). Erünsal‟ın 

kayıtlarına göre Divan, Mahruse-i İstanbul Fetihnâmesi, Münşeat (Mektuplar), Enisü‟l Arifîn (Farsça‟dan 

çeviri), Kuûsname ve Heves-name olmak üzere altı eseri vardır.1 

Cafer Çelebi‟nin kaleme aldığı eserleri üzerinde adbilimsel bir değerlendirme yapmanın ve o 

dönemde kullanılan özel adların yazılı eserlere nasıl intikal ettiğini görmenin, önemli bir adım olacağı 

düşünülmüştür. Bu bağlamda yazarın altı eseri ilk önce adbilimsel açıdan taranarak veriler üzerinden 

değerlendirme yapılması planlamıştır. Özellikle Mahruse-i İstanbul Fetihnâmesi adlı eserinde kalıp 

olarak geçen İslam büyüklerinin isimleri ve özellik ifade eden bazı yer adları dışında özel adın pek 

geçmediği görülmüştür. Yine yazarın eserinde divan şiiri geleneğinin bir gereği olarak ve kuvvetli bir 

anlam taşıyıcı sözcüksel birim olarak bazı yer ve mekân adları mazmunlar biçiminde yer almaktadır. 

İşte bu izlenimler ışığında adbilimsel inceleme ve değerlendirmeyi, yazarın Hevesnâme adlı eseri 

üzerinde yapmak ve uzamsal2 ve ulamasal (Vardar, 2002: 74)3 bir değerlendirmede bulunmak 

yönünde karar verilmiştir. 

İnsanoğlu eski çağlardan beri sözcüklerin kökenini, yapısını ve tarihi dönemler içinde geçirdiği 

değişimini ve gelişimini hep merak etmiştir. Dil bilim çalışmaları içinde sözcük bilim, kelimeleri tür, 

yapı, anlam ve köken bakımından ele alırken adları da göz ardı etmemiş; adları da tarih boyunca hep 

araştırma konusu yapmıştır (Aksan, 2000: 91).  

Oturduğumuz yerin, çevremizde bulunan dağ, deniz, ova, ırmak, köprü ve yolun adı bize biraz 

tuhaf, biraz yabancı geldiğinde hemen onu merak eder ve araştırmaya koyuluruz. Onu anlamak, 

kökenini bulmak, yapısını çözmek, ses ve anlamca değişimini tespit etmek için çaba gösteririz. 

„„Dilcilik tarihi boyunca değişik dillerde özel ad niteliği taşıyan öğeler üzerinde yürütülen 

çalışmalar, zamanla filoloji incelemeleri içinde kendine yer edinmiş, dil coğrafyası, sözcük tarihi ve 

lehçebilim alanlarındaki gelişmelerle uygulamaya konan yöntemler adbilim alanını da etkilemiş ve yeni 

bilimsel inceleme dallarını oluşturmuştur (Aksan, 2000: 92).‟‟ 

Dil bilimde genel olarak adlar üzerinde araştırma yapan, onları köken bilgisi (etymologie), 

tarihsel gelişim, kültür ve dil yönünden ele alan bilim dalına ad bilimi (onomastik) denir (Aksan, 2001). 

Ad bilim çalışmaları kendi içinde çeşitli kategorilere ayrılır. Genel olarak özel adlar üzerinde duran bu 

bilim dalı ve yer adları bilimi (toponomi), coğrafya adları bilimi (hidronim ve oronim) ve kişi adları bilimi 

(antroponim) olarak adlandırılır (Sakaoğlu, 2001; Güven, 2010: 134-156; Demirci, 2014: 143). Ancak 

son yıllarda araştırmacıların mikrotoponi alanına ağırlık verdiği görülür. 

Herhangi bir nesneyi, kavramı anlatmaya, tanıtmaya veya tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye 

yarayan kelime, ad olarak nitelendirilebilir. Ad bilimi ise, özel adları kavram-sözcük ilişkisine dayanarak 

inceleyen, adların veriliş biçimlerini, nedenlerini, adların kaynağını, kökenini araştıran bilim dalı olarak 

adlandırılır. Adbilim çalışmaları içinde, bütün dünyada en geniş yeri, kişi (onomastik) ve yer adbilimi 

(toponomi) alır. Yer adları, insanoğlunun bir yere tutunma ve vatan edinme mücadelesini yansıtan en 

önemli belge niteliği taşır. Herhangi bir coğrafyayı kendisine vatan yapmış milletler, başka bir 

coğrafyaya göç ettiklerinde yine kendi ana vatanlarından getirdikleri, kendilerine has adları yeni 

yerleştikleri coğrafyaya ad olarak koymuşlardır. Yeradı araştırmalarından yalnızca geçmişe ait bilgiler 

edinilmekle kalmaz, dil tarihine, yerleşim tarihine, ülkelerin etnik yapısına ilişkin önemli ipuçları da elde 

edebiliriz (Yavuz, 2013: 46-58; Amanoğlu, 1987).  

                                                           
1  Erünsal, İsmail E., „„Tâcîzâde Cafer Çelebi‟‟, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 39, 2010, s. 353-356. 
2  Dilbilimsel coğrafya (Alm. Sprachgeographie, Fr. geographie linguistique, ing. linguistic geography). Dil olgularının uzamdaki 

dağılış alanlarını inceleyen bilim veya uzamsal dilbilim de denir. Geniş bilgi için dil atlası bahsine bakınız. 
3  Aralarında herhangi bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, felsefe ve mantıkta nesnel gerçekliğin ve bilginin en 

genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri. Nicelik, nitelik bağıntısı, makule, kategori. 
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Osmanlı dönemi sergüşzeştname yazma geleneğinin öncü bir örneği sayılabilecek olan Heves-

name adlı eser, İstanbul‟un fethinden yaklaşık kırk yıl kadar sonra kaleme alınmıştır. Eserde Cafer 

Çelebi‟nin başından geçen bir aşk hikayesi anlatılırken, yaşadığı şehrin çeşitli semtlerinin, sosyal 

hayatının, doğal güzelliklerinin, yaşam koşullarının ve alışkanlıklarının tasvir edildiği bölümler, ad bilim 

açısından önemli sayılacak kişi, mekan/ yer ve semt adları ihtiva etmektedir (Batislam, 2007: 29-42). 

Sungur (2006: 86) eserin önemini anlatmak için, „„Eski Türk edebiyatı‟nda bir mekanı ya da 

yerleşim yerini anlatan türler çok rağbet görmüştür. Bunlar hem coğrafi ve mimari güzellikleri dile 

getirmişler hem de yerleşim yerlerinde yaşayan insanları söz konusu etmişlerdir (Mermer, 2010: 314). 

Bu sebeple Heves-nâme her ne kadar İstanbul eksenli bir eser olmasa da İstanbul‟u anlattığı kısımlar 

daha önemli görülmüştür ve bu özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Eldeki mevcut edebî vesikalara göre 

bizim edebiyatımızda yerli bir mekanda mevcut mimarî objeleri ilk defa tasvire kalkışan mesnevi şairi 

Tâcî-zâde Cafer Çelebi‟dir. Şair daha eserinin giriş kısmında iddia ettiği gibi hemen her şeyiyle orijinal 

bir mesnevi ortaya koymuş ve bunu ispat etmek istercesine mesnevinin muhtevasında o devre kadar 

mesnevilerimizde pek kullanılmayan yerli mimarî yapıların tasvirlerine mühim bir yer ayırmıştır. Bu 

tasvirlerde -bazı abartılı ifade ve benzetmeler bir tarafa bırakılacak olursa- çizilmeye çalışılan mimarî 

yapıya elden geldiğince gerçekçi çizgilerle yaklaşıldığı görülebilir. Öyle ki, bunları bir sanat tarihçisinin 

eski İstanbul‟un mimarî eserleri hakkında yaptığı bir çalışmaya tereddüt etmeden kaynak olarak 

kullanılması mümkündür (Şentürk, 2002: 743). Heves-nâme‟ye önem kazandıran ve kaynaklarca da 

vesika olarak nitelendirilmesine yol açan husus, fetihten sonra, XV. yüzyıl sonunda hem de manzum 

olarak ilk defa İstanbul‟un tabiî ve mimarî güzellikleriyle böylesine derli toplu olarak ele alınmış 

olmasıdır.‟‟ifadelerini kullanmıştır. 

Heves-name adlı eserde özellikle İstanbul‟un tasvir edildiği „„Vasf-ı hıttai İslambol‟‟ 

bölümünde/yerlerde kullanılan kişi adları/antraponim, mekan (yer adları/toponim ve küçükyer 

adları/mikrotoponomi) örneklerine rastlamaktayız. Görüldüğü üzere Cafer Çelebi‟nin bu eseri çeşitli 

yönleriyle mesnevi edebiyatımız içerisinde ayrı bir yere sahiptir. Bu çalışmamızda Heves-nâme‟deki 

İstanbul tasvirlerinin yapıldığı yerlerde geçen kişi, yer ve şehir, bölge ve semt adları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Eserin baş tarafında „„Vasf-ı Hıtta-i İstanbul‟‟ adıyla başlayan ve „„Sıfat-ı İmârât-ı A‟yân-ı 

Devlet‟‟ başlıklı bölümle son bulan (104-417) beyitler arasında, ağırlıklı olarak İstanbul‟un ve şehrin 

mimari eserlerinin anlatıldığı yerlerde geçen yer adları ile diğer beyitlerde geçen kişi adları, konularına 

göre incelenerek sınıflandırılmıştır. Bunlar, önce beyitlerdeki halleriyle verilmiş ardında da kişi adları ve 

yer adları şeklinde listelenmiştir. Şimdi bunları görelim:  

IV. VASF-I HITTA-I İSLAMBOL  

Beyt: 104. Sevâd-ı a‟zam-ı Kostantiyye4 

Hamhullâhu „an-külli‟ı-belediye 

129. Sitanbul‟un görüp şah-ı şerifin 

Ulvv-i rütbetin kadr-ı münifin  

VII. BAZ-GEŞT-İ VASF-I İSLAMBOL 

İstanbul‟un tasvir edildiği Vasfı İslambol5 adlı bölümde, şehrin adının ilk zikredildiği beyitte 

Kostantiniyye6 olarak kaydedildiği görülür. Ayrıca Sitanbul kaydına da rastlanır. Şehrin adının devrin 

yöneticileri, ileri gelenleri ve sanat-edebiyat çevresinde, İslambol şeklinde kullanılması yönünde teşvik 

edildiği görülmektedir. Bugün İstanbul adı kısaltmalarda görülen İst. biçimi hariç, yaygın olarak sözlü 

ve yazılı ortamlarda kullanılmaktadır. „„(Ulu şehir) İstanbul‟un bağ ve bahçeleri ki Allah onu bütün 

belalardan korusun.‟‟ Eserde İstanbul tasvirleri bu beyitle başlar. Beyitte geçen „„sevâd-ı a‟zam‟‟ ifadesi 

                                                           
4  Necdet Sakaoğlu, "Kostantiniyye", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1993. 
5  Tarihi süreçte şehir için kullanılan adlar içinde İslambol, dar kullanım alanına sahip olsa da kayıtlarda görülen adlardandır. 

Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde "Kostantiniyye" adıyla birlikte "İslambol" kelimesi de kullanılmıştır. Söz konusu 

seyahatnamede bu ad, diğer adlara göre daha çok kullanıma sahip halk etimolojisi örneğidir. 
6  İstanbul tarih boyunca değişik adlarla anılmıştır. Bu şehrin adları şehir tarihinin farklı dönemlerinin izlerini taşır. Bu adlar 

sırasıyla Bizantion, Nova Roma, Kostantinopolis, Kostantiniyye, İslambol ve Stanbul/İstanbul‟dur. Bu adların dışında Moğollar 

Çakduryan, Polonyalılar Kanatorya, Çekler Aylana, Macarlar Vizendurya olarak adlandırmışlardır. 
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bir şehrin etrafındaki bağ ve bahçe anlamında kullanılmakla birlikte ulu şehir anlamında Mekke-i 

Mükerreme için de kullanılmaktadır (Avçin, 2015: 47). 

110. Ruh-ı Mısr7 üzre olup göz yaşı sil 

Cihan ol silün urmış adını nil8 

İnsanlık tarihi içinde kadim medeniyetlerin beşiği sayılan Mısır ve Nil havzası, bir mekân adı 

olarak zikredilir. Mısır uygarlığının temelinde, Nil nehrinin bereket saçan suyu vardır. Bu nehrin hayat 

verici iklimi sayesinde, Mısırlılar Nil vadisine yerleşmiş ve yağmur mevsimlerine bağımlı kalmadan tarım 

ve çiftçilik yapabilmiştir. 

115. Sehergehden kapular Şâm9a dek tâ 

Göz açup alemi eyler temaşa 

Antik çağlardan beri Şam şehri dünya tarihi verilerine göre kesintisiz en uzun süreli kullanılan 

şehir olma özelliğine sahiptir. Kültür tarihi için önemli olan dünyanın ilk cinayetinin (Habil ile Kabil 

olayı) Şam'ın kuzeyindeki Kasyun Dağı'nda gerçekleştiğine inanılır. Dünyanın bilinen en eski 

ibadethanelerinden biri olan Emevi Camisi buradadır. Osmanlı devleti yönetimi içinde bir şehir olarak 

yer alan Şam, Dimeşk veya Eş-şam adıyla bilinen şehir, şimdi Suriye‟nin başkentidir. 

V. HASB-İ HAL-İ İSKELE 

Tarihi kayıtlarda Galata iskelesi, Sütlüce iskelesi olarak bilinen İskele başlıklı bölümde, tarihi 

iskele anlatılmaktadır. Bugün İstanbul‟un pek çok yerinde iskeleler bulunmaktadır. Bu iskeleler 

bulunduğu bölgede bir yer veya semt adı olarak kullanılmaktadır. 

VI. SIFAT-I BELDE-İ TAYYİBE-İ GALATA 

125. Ana karşu yine bir şehr-i vâlâ 

Fezası dil-gûşa adı Kalata10 

Antik çağdaki adı Sykai ya da Sykaena (incirlik) olan Galata, kimi kaynaklarda Sykudis olarak 

geçer. Bu dönemde Galata'nın surlarla çevrili küçük bir kasaba olduğu, bir kilisesi, bir hamamı, bir 

tiyatrosu, beş değirmeni, 400 hanesi, 40 şehir muhafızı bulunduğu yazılır. Galata, Tophane, Azapkapı 

ve Galata Kuleleri arasında kalan yerleşim yerinin adıdır. Osmanlılar Haliç'e, Haliç-i Dersaadet, Boğaz'a, 

Haliç-i Bahri Siyah yani Karadeniz Boğazı derdi. "Gala" sözcüğü Rumca "süt" anlamına gelir ve Galata 

adı, semtteki süt hanelere gönderme yapılarak türetilen sütlüce diye söylenirse de bu görüşü 

destekleyen tarihi destekler bulunamamıştır. 

VIII. SIFATI SARAY-I HUMAYUN 

143. Saray-ı amir ü dârü‟l-hilafet 

Makarr-ı devlet ü izz ü saadet 

Babı hümayun, Sarayı hümayun ve Topkapı Sarayı olarak anılan bu mimarî yapı, bugün Topkapı 

Sarayı müzesi olarak hizmet vermektedir. İçinde pek çok yapının bulunduğu bu mekân, İstanbul‟un 

fethinden Cumhuriyete değin devletin yönetildiği önemli bir yer olmuştur. Her dönemde şair ve 

sanatçıların ilgisini çekmiş ve ilham kaynağı olmuştur. 

IX. SIFAT-I HAMMAM 

Hamam sarayı hümayun‟un bir bölümü olarak tasvir edilen mimari yapılardan biridir. Osmanlı 

şehir kültüründe hamam, bir medeniyet göstergesi ve bir yaşam biçimini ifade etmektedir. Mamur bir 

                                                           
7  Mısır'ın yaklaşık yedi bin yıllık bir geçmişi vardır. Kuzey Afrika‟nın, nüfusu en kalabalık olan ülkesidir ve insanların büyük bir 

kısmı Nil boyunca yerleşmiştir. Bu topraklarda kurulan ilk medeniyetten bu yana birçok devlet kurulmuş ve pek çok kavim 

var olmuştur. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu‟nun bir eyaleti olmuş, 1922'de bağımsızlık ilan edilmiş ve 1953'de 

cumhuriyet ilan edilmiştir. 
8  Arapça adı „„Bahr-el Nil‟‟ olan nehrin, Afrika‟nın doğusunda kuzey-güney doğrultusunda Akav ve kollarıyla birlikte toplam 

uzunluğu 6600 kilometredir. 
9  Şam veya Dimeşk, Eş-şam, şimdi Suriye‟nin başkentidir. Antik tartihe göre Şam, dünya tarihi boyunca, kesintisiz en uzun 

süreli kullanılan şehir olarak anılır. Kültür tarihi için önemli olan dünyanın ilk cinayeti Kabil ile Habil olayı Şam'ın kuzeyindeki  

Kasyun Dağı'nda gerçekleştiğine inanılır. Şam‟ın en bilinen tarihi mekanı Emevi Camisi'dir. 
10  İtalyancanın Cenova lehçesinde “yokuş”, “bayır”, “iniş” anlamına gelen “caladdo”dan türediğini söyleyen de vardır. Evliya 

Çelebi‟nin, „„Galata‟ya deryadan yokuş yukarı bir saatte çıkılır.‟‟ demesine bakarsak, bu kelime bize Cenovalılar‟dan geçmiş 

olması ihtimalini düşündürüyor. İsmet Zeki Eyuboğlu kelimenin İtalyanca “rıhtım‟‟anlamına geldiğini söylerken, bu bölgenin 

Cenevizliler tarafından alışveriş merkezi olarak kullanıldığını ifade etmiştir. 
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şehrin olmazsa olmazlarından olan Han, hamam, cami, medrese ve kervansaraylar çok özel mekanlar 

olup şehir hayatının merkezinde yer alırlardı. Bu gün birçoğu asli işlevlerini kaybetseler de başka bir 

biçimde / müze, ziyaretgâh, kafe, restoran vb. şekillerde hayatiyetlerini sürdürmektedirler. 

XII. SIFAT-I AYASUFİYYE 

224. Ayasofya adı cay-ı ibadet 

Makam u menzil-i erbâb-ı ta‟at  

Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu‟nun inşa ettiği en büyük ibadethanedir. Bu güzide eser, 

çeşitli sebeplerle yakılıp yıkılmış ve aynı yerde üç kez yeniden inşa edilmiştir. İlk yapıldığı dönemde 

büyük kilise olarak anılmış, beşinci yüzyıldan itibaren Ayasofya olarak adlandırılmıştır. Ayasofya Doğu 

Roma İmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği en büyük katedral olarak işlevini 

sürdürmüştür. Ayasofya, fetihten hemen sonra Türk mimarlar tarafından güçlendirilmiş, İslam mimari 

eserleriyle genişletilmiş ve korunarak varlığını cami olarak devam ettirmiştir. Osmanlı döneminde 

binaya destek amacıyla payandalar yapılmıştır. Ayrıca Mimar Sinan tarafından yapılan minareler, aynı 

zamanda yapıyı destekleyici payanda vazifesini de yerine getirmektedir. 

XIV. SIFAT-I CAMİ-İ KEBİR-İ SULTAN MUHAMMED-İ CİHANGİR başlığı ile verilen kısımda 235. 

beyitten itibaren „„Sıfat-ı Câmi‟-i Kebîr-i Sultân Muhammed-i Cihân-gîr‟‟ başlığı altında Fatih camiinden 

bahsedilmektedir.  

235. Çü şah-I bahr u ber Sultan Muhammed 

Kanun olsun şefi‟I yarın Ahmed 

248. Melevven gûne gûne şişelerden 

Hatayî Rumî11 yaprak câm-ı revzen 

257. Donatmış perde-ı Mekke ser-â-ser 

Nite ebru-yı yârı muy-ı dilber 

XV. SIFATI SEMANİYE  

297. beyitten itibaren „„Sıfat-ı Semâniye‟‟ başlığı altında Sahn-ı Seman medresesinden 

bahsedilmektedir. Bu medrese esasında Fatih Külliyesi‟nin12 cami ile birlikte bir parçasıdır (Avçin, 

2015). Fatih Camisi ile birlikte yapılan Fatih Külliyesi, mektep, 16 medrese, kütüphane, imaret, 

kervansaray, tabhane, darüşşifa ve hamamdan oluşan büyük bir yerleşkedir. 

XVI. SIFAT-I İMARET13 ve XX. SIFAT-I İMARAT-I AYAN-I DEVLET  

İmaretler hemen hemen bütün külliyelerde yer alırdı. İmaret veya imarethâne, Osmanlı 

döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumudur. Başlangıçta bu imâretlerde şehir 

dışından gelen yolculara, yoksul ve düşkünlere yiyecek, sağlık ve giyecek hizmeti verilirdi. İmaretler, 

sonraki dönemlerde sadece yemek verilen mekânlara dönüşmüştür. 

XVII. SIFAT-I DARÜŞŞİFA (ŞİFAHANE-HASTANE) 

333. beyitten itibaren „„Sıfat-ı Dârü‟ş-şifâ‟‟ başlığı altında yine Fatih Külliyesi içerisinde yer alan 

şifahâneden bahsedilmektedir. 

 

 

                                                           
11  Kayıtlarda Rumi hatayi, hatayi-i Rumi veya sadece Rumi olarak geçen, hendese biçimlerinden yapılan ve karmaşık istiflerden 

oluşan bir çeşit Türk süsleme sanatının adıdır. Hatayi veya Hatayi Rumi olarak adlandırılan Türk süsleme sanatındaki 

süslemelerden birinin adıdır. Bakıldığında sanki dikine kesilmiş bir çiçek kesitini andırır. 
12  Fatih Camii ile birlikte yapılan Fatih Külliyesi, mektep, kütüphane 16 medrese, imaret, kervansaray, tabhane, darüşşifa ve 

hamamdan meydana gelmektedir. 
13  Eskiden imaretlerin giderleri, imareti yapanın kurduğu vakfın gelirleriyle karşılanırdı. Beylikler dönemindeki imaretlerin 

vakıflara bırakılması yöntemi Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Osmanlı'nın ilk imarethanesi, 1331 yılında 

fethedildikten birkaç yıl sonar İznik‟te kuruldu. Hemen hemen her külliyede bir imaret bulunurdu. Genel olarak dörtgen bir 

plan üzerine yapılan imaretlerde, ortada üstü açık bir avlu, avlunun çevresinde; mutfak, fırın, yemek odaları ve yöneticilerin 

odaları yer alırdı. İmaretleri oluşturan birimler, yerel ihtiyaçlara göre azaltılır ve çoğaltılırdı. Örneğin; II. 

Bayezid‟in İstanbul'da yaptırdığı imarette en fazla önem  camiler ile aşhane birimlerine verilmişti ve hastane yoktu. 

Fakat Edirne‟de 1486  yılında yaptırdığı imarette, yöre halkının isteği üzerine hastaneye büyük önem verilmiş, cami ve 

aşhane ikinci planda kalmıştır. 
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XVIII. SIFAT-I DER-YAFT ŞUDEN-İ KABR-İ EBU EYYUB-I ENSARİ ALEYHİ‟R-RAHMETİ‟L-BARİ  

Bu başlık altında verilen yer bugün bir ziyaretgâh olarak çok rağbet görmektedir. Eyüp Sultanın 

asıl ismi Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Küleyb el-Ensârî‟dir. Hicret sırasında Hz. Peygamber‟i Medine‟de 

evine misafir eden ve Türkiye‟de „„Eyüp Sultan‟‟ unvanıyla anılan sahabidir (Algül, 1994: 123). İslam 

ordularının İstanbul kuşatması sırasında (Eba Eyyüb‟il Ensarî) Eyüp Sultan da savaşa katılmış ve 

burada şehit düşmüştür. Kabrinin tam yerinin, İstanbul‟un fethinden sonra Akşemsettin tarafından 

tespit edilmesi, ilgili beyitlerde anlatılmaktadır. 

348. Ebû Eyyub-ı Ensari gazaya 

Azimet idüp inmişdi buraya 

356. Var idi ol asırda şeyh-ı arif 

Adı Ak Şems idi şemsül-maarif 

380. Nedür reşk-i İrem her gülistan 

Suyuna teşne âb-ı zindegâni 

XIX. SIFAT-I MEZAR-I SULTAN MUHAMMED-İ ALİ-TEBÂR 

382. beyitten itibaren „„Sıfat-ı Mezâr-ı Sultân Muhammed-i „Âlî Tebâr‟‟ başlığı altında Fatih Sultan 

Mehmet‟in kabrinden bahsedilmektedir. 

393. Kodı hayru‟l-halef Şeh Bayazid‟ı 

Huceste-tali u baht-ı saidî 

394. Geçüp Şeh Bayazıd anun yirine 

Çü sultan oldı ol hanun yirine 

395. Ser-â-ser çevre yanın Gülşen itdi  

Gül ile yâsemin ü sûsen itdi 

„„Sultan Bayazıt padişah olup, hanın yerine geçince cami önünde ona bir mezar oluşturup, 

üstüne yüksek ve sağlam bir türbe yapıp, etrafını baştanbaşa gül bahçesi yaptı ve gül, yasemin, 

süsenle donattı.‟‟… 

XXIII. HASB-İ HAL 

494. Kühendür kıssa-ı Şirin ü Hüsrev14 

Revadur söylesen bir kıssa-ı nev 

517. Şular kim Türkî dilde şöhreti var 

Biri Şeyhî biri Ahmedîdür ey yâr 

XXIX. SIFAT-I BAHAR ve XXX. SIFAT-I KAGID-HANE, başlıklı bölümde, kağıthaneden 

bahsedilmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda buradaki kağıt imalathanesinin çok daha eskilere dayandığı, 

İstanbul'un fethi sırasında burada zaten bir kağıt değirmeninin var olduğu ve bu değirmenin II. 

Bayezid dönemine kadar çalışır durumda olduğu yazılıdır. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Kağıthane ve 

çevresini kayıt altına alırken, burada yıkık, dökük harap durumda bir Kağıthane‟nin var olduğunu 

yazmıştır. Bugün büyük bir semtin adı haline gelmiş olan bu yerin, bahsi geçen bu kağıt üretilen 

yerden geldiğini ifade etmek gerekir. 

673. Ki kagıd-hane15 dinmişdür ana nam 

Mürekkeb serv gibi müşg anber-ı ham 

692. Aralık yirde bir ırmak16 revane 

                                                           
14  Hüsrev-ü Şirin'de Sasanî hükümdarlarından Hürmüz'ün oğlu Hüsrev-i Perviz ile Azerbaycan'da Berde kentinin prensesi olan 

Şirin ve Ferhat arasında geçen olayları konu edinmiştir. Bazı tarihçilere göre eserde anlatılan hikâyenin kaynağı gerçek bir 

olaya dayanmaktadır. 

 Bu konu, Hüsrev ü Şirin veya Ferhadü Şirin adıyla pek çok şair tarafından tekrar tekrar kaleme alınmıştır. İlk kez Azeri 

asıllı Nizami Gencevî (1141-1209) tarafından 1177-1181 de Farsça olarak yazılmıştır ve eser "Hüsrev ü Şirin" adıyla 

ünlenmiştir. Sonraki dönemlerde eserin konusu farklı şairler tarafından tekrar tekrar işlenmiştir. Bunlar arasında Timurlar 

devletinde yaşamış olan Hatifî (1454-1521), Farsça yazdığı "Hamse"'sinde bulunan ve Nizami'nin eserine nazire olarak 

yazdığı "Hüsrev ü Şirin" mesnevisi ile ün kazanmıştır. 
15  Bazı tarihi kaynaklarda buradaki kağıt imalathanesinin çok daha eskilere dayandığı, İstanbul'un fethi sırasında burada zaten 

bir kağıt değirmeninin var olduğu ve İstanbul'un fethinden sonra Kağıthane‟nin, sarayın ve İstanbul halkının gereksinimini 

karşıladığı söylenir. 
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Çemenler der-kenarı bi-kerane 

Yukarıdaki beyitlerde geçen özel isimler gösterildikten sonra şimdi de Tacizâde Cafer Çelebi‟nin 

Hevesnâme adlı eserinde zikredilen kişi ve yer adlarını listeleyecek olursak, karşımıza kişi adı olarak 

Peygamber isimleri, padişah isimleri, mitolojik isimler ile önemli sayıda İstanbul‟da, bu gün için de 

kullanılmakta olan pek çek (kişilere bağlı yer isimleri) yer ismi çıkmaktadır. Bu isimleri liste halinde kişi 

adları ve mekan adları şeklinde verelim:  

Kişi adları: 

1. Âdem ismi beyt: 2, 4, 2809, 

2. Muhammed ismi beyt: 26, Mehmet Fatih 98, 

3. Ahmed ismi beyt: 36, Mehmmed/Fatih sultan Mehmed, Ahmed/Peygamber 235, 

4. Mustafa ismi beyt: 95, 

5. Sultan Bayezıd ismi beyt: 98, 

6. Hatayi-i rumi ismi beyt: 241, 

7. Hatiboğlı ismi beyt: 302, 

8. Ibni sina ismi beyt: 302, 

9. Daniş-ı Kastalani beyt: 305 (Kaynaklarda Eflatunu sani olarakta zikredilir.) 

10. Ak Şems-Akşemseddi ismi beyt: 356, 

11. Şeh Bayezıd ismi beyt: 393, 394 

12. Hüsrev i şirin I ferhad I şirin ismi beyt: 494, 634, 1571, hüsrev 2670, 

13. Yed-i Musa ismi beyt: 500, 2628,  

14. Türki dilde söyler Şeyhi, Ahmedi isimleri: 507 

15. Yusuf ismi beyt: 740, 

16. Süheyl ismi beyt: 747, 

17. Meryem ismi beyt: 1053, 

18. Zülkarneyn ismi beyt: 1289 

19. Mecnun u leyla ismi beyt: 1572 

20. Vamık u azra ismi beyt: 1572 

21. Ramin ü Veysa ismi beyt: 1573 

22. Gülşah u Varaka ismi beyt: 1573 

23. Cem ismi beyt: 2300, 2605, 2651, 

24. Belkıs ismi beyt: 2504 

25. Süleyman ismi beyt: 2534, 3524, 3618 

26. Zühre ismi beyt: 2842, 2845 

27. Firavan ismi beyt: 2880 

28. Mesiha ismi beyt: 2910 

29. Pervin ismi beyt: 3244 

30. Nuh ismi beyt: 3692 

Özel kişi adları üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak, tespit edebildiğimiz kadarıyla 

eserde toplam 30 özel isim zikredilmiştir. Bunlardan en çok zikredilen Hüsrev ü Şirin ismidir ve 494, 

634, 1571 ve 2670. beyitlerde olmak üzere toplam dört kez zikredilmiştir. İkinci olarak, üç kez 

zikredilen Adem ismi 2, 4, 2809. beyitlerde, Cem ismi 2300, 2605 ve 2651. beyitlerde, Süleyman ismi 

2534, 3524, 3618. de olmak üzere toplamda 3 isim, üçer kez zikredilmiştir. Üçüncü olarak, iki kez 

zikredilen Muhammed 26, 98, Ahmed 36, 235, Şeh/şah-Bazezıt 394, 397, Musa 500, 2628 ve Zühre 

2842, 2845. beyitlerde 5 isim ikişer kez zikredilmiştir. Bunun dışında, eserde tespit edilen diğer 20 

isim, birer kez zikredilmiştir. Toplamda eserde 43 yerde kişi adı geçmektir. 

Yer adları: 

1. İslambol ismi beyt/başlık: IV başlıkta, Sitanbul 129, vasfı islabol VII, 

                                                                                                                                                                                     
16  Bu bahsedilen ırmağın da Kağıthane deresi olduğunu tahmin etmek, hiç de zor olmayacaktır. 
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2. Kostantınıyye ismi beyt: 104, 

3. Ruh-I Mısr ismi beyt: 110, (burada nil ismi de zikredilmektedir), 2619, 

4. Nil ismi beyt: 110, 

5. Iskele ismi başlık: V, 

6. Galata ismibaşlık: VI, Kalata125, 

7. Saray-humayun (Topkapı sarayı) başlık: VII, Saray-ı amire 143, 

8. Çin ismi beyt: 152, 3553 

9. Hamam ismi başlık: IX, 169, 

10. Külhan ismi beyt: 173, iki kez hammam 187,190, 191, hammam-ı saray 194, 

11. Şadırvan ismi beyt: 192, 

12. Ayasofya ismi beyt/başlık: ayasufiyye XII, ayasofya 224 

13. Yedikule Hisarı (Heft Kulle) ismi beyt: 230 

14. Mekke ismi beyt: 320, perde- mekke 

15. Semaniye-Fatih camii ve Medresi ismibeyt: XV, 

16. Rum ismi beyt: 304, 

17. Şam ismi beyt: 304, 

18. İmaret (Fatih Külliyesi) ismi başlık: XVI, 

19. Darüşşifa ismi (Fatih külliyesi) başlık: XVII, 334, 

20. Ebu Eyyub-ıl Ensari ismi başlık: XVIII, 34 

21. Mezar-ı Sultan Muhammed Fatih ismi başlık: XIX, 

22. Imarat-ı ayan-ı devlet ismi başlık: XX, 

23. Kagıthane ismi beyt: 673, XXX, 

24. Çeh-i Babil ismi beyt: 1608 

25. Bağ-ı İrem ismi beyt: 2544, 3462  

26. Hicâz- ü Irak beyt: 2630,  

27. Bağ-ı Rızvan ismi beyt: 2876  

28. Beytül harem ismi beyt: 3462 

Eserde mekan isimleri üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak, 12 başlıkta o dönem için 

dünyada en gözde mekanlar olan İstanbul, iskele, Galata, Sarayı Hümayun ve içindeki binalar, 

Hamam, Ayasofya, Fatih külliyesi ve içindeki binalar, Eyüp Sultan ve Fatih‟in kabri, Kağıthane olmak 

üzere toplamda 28 mekan/ yer ismi zikredilmiştir. Bunlardan hamam 187, 190, 194. dört kez 

zikredilmiştir; İslambol/Stanbul IV ve VII başlık ve 129. beyitte olmak üzere üç kez zikredilmiştir; iki 

kez zikredilen Ruh-ı Mısır 110, 2619, Ayasofya XVII başlık ve 224. beyitte, Darüşşifa XVII başlık ve 

334. beyitte, Eyup XVIII. başlık, 348 beyitte, Kâğıthane 673.beyit ve XXX. başlıkta, Bağ- irem 2544, 

3462. beyitte Beyitlerde ikişer kez ve 15 isim de bir kez olmak üzere toplamda 49 yerde zikredildiği 

görülmektedir.  

Adı geçen eserde tespit edilen isimlerden mekân/yer isimlerinin günümüzde kullanımı hakkında 

kimi değişiklikler olduğu da gözden kaçmamaktadır. Bunlardan bazıları bugün Arapça tamlamaları 

bozulmuş halde Bağ-ı irem yerine İrem bağı olarak zikredildiği gibi, ya da Ayasufiya/Ayasufya veya 

Ayasofya gibi, İslambol/Stanbul/ İstanbul gibi alafonik göstergeler de görülür. Ayrıca Aba Eyyubil 

Ensarî ismi gibi bazıları da bugün Eyüp bölgesi, Eyüp semti veya mahalle adı olarak kullanılmaktadır. 

 

Sonuç 

Tespit edebildiğimiz kişi adları arasında devrin önemli simalarının isimleri, mitolojik isimler ve 

divan şiiri geleninin önemli anlam taşıyıcısı, sözcüksel ve sözlüksel birimi olan mazmunlar aracılığıyla 

zikredilen isimlerden oluşmaktadır. Bunlar iki liste halinde bir araya getirilen kişi ve yer adları Uzam 
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dilbilim17 açısından ele aldığımızda görülüyor ki, özel isimlerin söylenişi ve yazılışı arasında halk ile 

aydınlar arasında Mehmed/Mehmet/Memet, Ramazan/Ramo/İramazan18 gibi kimi ses değişmesi veya 

düşmesi ile ses ilavesi olarak görülen allafonik göstergeler hariç pek fark gözükmemektedir. Ancak 

mekan/yer isimleri dönemin dil kullanım alışkanlığının bir neticesi olarak Arap dilinin kurallarına göre 

yazılıyor olsa da halk arsında bu adların kısa biçimleri ile anılıp söylene geldiği bilinmektedir. Bugün de 

bu adı geçen mekânların isimlerinin, kısa halleriyle ve bazen de kısmi değişikliklerle söylendiği 

görülmektedir. Örneğin bugün Fatih veya Eyüp isimleri tek kelimeden oluşan koca birer semt adı 

olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda ulamsal açıdan bir sınıflandırma (kategorik değerlendirme) 

yapacak olursak, tespit edebildiğimiz adların sayısı 61 olup bunlardan 30‟u kişi adı, 28‟i de yer adından 

oluşmaktadır. Bunlardan tek kelimeden oluşan Adem, Muhammed/Mehmet, Mustafa, Hatipoğlu, 

Zülkarneyn, Yusuf, Süheyl, Nuh, Mesiha, Firavu/Firavn, Süleyman, Belkıs ve Cem vb. olmak üzere 13 

kişi adı yer almaktadır. Özellikle iki kelimeden meydana gelen Daniş-ı Kastalanî, Sultan 

Beyazıd/Şah/Şeh-ı Beyazıd, Hatayi-i Rumî, İbni Sina, Ak Şemseddin, Hüsrev-i Şirin, Yed-i Musa, 

Mecnun u Leyla, Vamık-ı Azra, Remin ü veysa, ve Gülşah ı Varaka gibi 11 kişi adı, Arap dili tamlama 

geleneğine göre şekillenmiş olan iki kelimelik adlardır. Ancak bunlardan Türkçe sıfat olan ak kelimesi 

Şemseddin adıyla birlikte birleşik isim olarak kullanılmaktadır. Netice itibariyle bu eserde 30 kişinin 

adının, ilgili kitabın 43 yerinde zikredildiği görülür. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Haves-name adlı eserde, 28 mekân isminin 49 yerde tekrar 

edilerek zikredildiği görülür. Osmanlı dönemi önemli kültür merkezlerinden Şam, Mekke, Çin, Hicaz-ı 

Irak, Çeh-ı Babil, Beytül Haram, Bağ-İrem hariç tutulursa, İstanbul‟un bugün de çok iyi tanınıp bilinen 

20 kadar değişik mekânının, 15. yüzyıl yazı dilinin imkânları içinde zikredildiği görülür. Bu mekân 

isimlerinden bazıları bugün Arapça tamlamaları bozulmuş halde Bağ-ı irem yerine İrem bağı olarak, ya 

da Ayasufiya/Ayasufya veya Ayasofya ve İslambol/Stanbul/ İstanbul gibi alafonik göstergeler de 

görülür. Ayrıca Aba Eyyubil Ensarî ismi gibi bazıları, bugün İstanbul‟un artan nüfusu ve şehir 

coğrafyasının genişlemesi sebebiyle, kapsama alanlarını genişleterek bölge veya semt adı haline geldiği 

görülmektedir. Bugün İstanbul, şehir adbilim açısından ayrı bir çalışma konusu olarak incelenmesi 

gereken kapsamlı bir konudur. 

Tacizade Cafer Çelebi‟nin, eserinin büyük bir bölümünde İstanbul tasvirlerine yer verdiği görülür. 

Önemli imparatorluklara başkentlik yapan İstanbul, kültür ve medeniyetlerin beşiği olmuş bir şehir 

olarak bugün de modern dünyanın önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olma özelliğini 

sürdürmektedir. Heves-name adlı eserde şair tarafından yapılan tasvirlerin içinde İstanbul şehrinin 

önemli mekan, sima ve yapılarının adları zikredilirken tarihsel dayanağı olan gerçekçi bilgilere de yer 

verilmiştir. 

Bu dönem Türk dili, genel olarak geçmişten gelen ifade gücünü Arap dilinden alınan kelime, 

tamlama ve terimlerle geliştirip zenginleştirdiği ve bir imparatorluk dili olma vasfına eriştiği bir 

dönemdedir. Türk yazı diliyle kaleme alınan Heves-name adlı eser, Türk ve İslam coğrafyasındaki 

adbilimsel birikimi, ad verme ve ad alma geleneğinin dil zevkine yansıyan halini göstermesi bakımından 

önemlidir.  
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BENZER REDİFLİ ŞİİRLERİ BAĞLAMINDA MİHRÎ HATUN VE TÂCÎ-ZÂDE CAFER 

ÇELEBİ’NİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Sıtkı NAZİK* 

 

Özet 

Bir şehri önemli kılan unsurların başında insan gelmektedir. Şehir, kendisine değer katan diğer 

güzelliklerle beraber, maddi ve manevi mimarlarını da içerisinde barındırdığı nispette mükemmel 

olabilmektedir. Sahip olduğu güzellikler itibariyle bu mükemmelliği gerçekleştirmiş şehirlerden biri de, 

şehzadeler şehri olarak anılan Amasya‟dır. Bu şehir, yetiştirdiği âlim, sanatkâr ve edipleriyle de haklı bir 

şöhrete ulaşmıştır. Bu çalışmada, XV. yüzyılın önemli şairlerinden olan Amasyalı Mihrî Hâtun ve Tâcî-

zâde Cafer Çelebi‟nin, divanlarında geçen aynı redifli şiirlerden hareketle, benzer ve farklı yönleri 

üzerinde durulmuştur. Aşağı yukarı aynı yıllarda yaşamış olan bu iki şairin, ortak redifleri bağlamında 

birbirlerinden etkilenip etkilenmedikleri hususu tespit edilmeye çalışılmıştır. Şairin birçok yönü hakkında 

fikir veren redifler ölçüt alınarak söz konusu iki şairi daha yakından tanımak amacıyla yapılan bu 

çalışmada, şairlerin hayatı ve eserlerine kısaca değinilip, redifle ilgili bilgiler verilmiş; her iki şairin 

divanında geçen redifler tespit edilerek aynı olan rediflerin kullanıldığı şiir örnekleri yardımıyla şairlere 

dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada, mukayese yönteminden 

yararlanılarak redifleri müşterek olan şiirler incelenmiş, şairler arasındaki irtibatın boyutları nazara 

sunulmuştur. Üstelik divanlardaki benzer ve farklı redifler için tablo oluşturulup, istatistikî bilgiler 

verilmiştir. Böyle bir çalışma yapmakla hem bu iki şairi, hem divanlarını, hem de yaşadıkları devrin 

edebî yönden canlılığını daha yakından tanıma imkânı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mihrî Hatun, Tâcî-zâde Cafer Çelebi, divan, redif, mukayese. 

 

Comparison of Mihrî Hatun and Tâcî-Zâde Cafer Çelebi in the Context Similar Repeated 

Voice Poems 

 

Abstract 

One of the main things that makes a city important is human. City added value with other beauties 

can be excellent to the extent that it has its material and nonmaterial architects. Amasya called as city 

of Prince is a city that achieves the excellence with beauties it has. This city rises to proper 

prominence with scientist, craftsman and literary men that it has raised. In this study, the aim is to 

focus on similar and different aspects of poems with same repeated voice in divans belong Mihrî 

Hâtun and Tâcî-zâde Cafer Çelebi from Amasya who are important poets in XV. century and to 

determine whether these two poems who lived in almost same years are affected by each other or not 

within the context of same repeated voices. In this study which aims to know poets well by focusing 

on repeated voices that give an idea about many aspects of them, works and life of poets are 

mentioned briefly, information about repeated voices is given, evaluations on poets have been carried 

with the help of poem examples used same repeated voices by determining repeated voices 

mentioned in their divans. Therefore, in this study, poems with common repeated voices and the 

connection scales between poets have been analyzed by benefiting from comparison method. Also, 

table is created for similar and different repeated voices in divans and statistical information is given. 

This study creates a chance to know these two poets, their divans, vitality of the period they lived in a 

literary sense closely.  

Keywords: Mihrî Hatun, Tâcî-zâde Cafer Çelebi, Ottoman Poetry, Repeated Voice, Comparison. 
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Giriş 

Şehzadeler şehri olarak anılan Amasya, yetiştirdiği âlim, sanatkâr, şair ve edipleriyle de haklı bir 

şöhrete ulaşmış, başta Osmanlı olmak üzere, tarih boyunca önemli fonksiyonlar icra etmiş bir şehirdir. 

Bu şehre değer katmış iki isimden biri olan Mihrî Hatun XV. yüzyılın önemli kadın şairi iken, Cafer 

Çelebi de aynı yüzyılda yaşamış âlim, edip, şair ve hattat bir şahsiyettir. 

Amasya doğumlu olan Mihrî Hatun‟un, doğum tarihi hakkında hiçbir kaynak bilgi vermemekle 

birlikte, bazı ipuçlarından hareketle, 1456-60 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir.1 Babası da 

Belâyî mahlasıyla şiirler yazan Mihrî Hatun, kültürlü bir ortamda yetişmiş, başta Arapça ve Farsça 

olmak üzere çeşitli ilimleri öğrenmiştir. Bilgisi, kültürü, zekâsı ve en önemlisi, şairlik yönüyle çevresi 

tarafından fark edilmiştir. Bu kabiliyeti Amasya‟da vali olarak bulunan II. Bayezid‟in gözünden 

kaçmamış ve Mihrî Hatun saraya, dolayısıyla şehzadenin etrafında oluşan edebî muhite girebilmiştir. 

Hatta şehzade Ahmed‟in Amasya valisi olduğu dönemde de saraydaki ve burada oluşan edebî 

çevredeki konumunu korumuştur.2 Saraydaki sohbet ve eğlence halkalarına katıldığı gibi, kendi evinde 

de edebî sohbetler ve musiki toplantıları düzenlemiştir.3 1512 yılından sonraki bir tarihte öldüğü tahmin 

edilen Mihrî, Amasya‟da dedesi Pîr İlyas‟ın tekkesindeki hazîreye defnedilmiştir.4 

Şiirlerinde sade bir dil kullanan Mihrî Hatun, daha ziyade duygularını ifade etmeye çalışmış, tabii, 

samimi ve külfetsiz bir üslûp benimsemiştir.5 Devrinin şairlerine göre oldukça sade bir üslûpla yazılmış 

olan şiirlerinde yer yer hemcinsinin duygu ve özlemlerini yansıtan samimi ifadelere rastlanmaktadır.6 

Mihrî‟nin, fıkıh ve ferâiz ile ilgili eserler yazdığı kaynaklar tarafından bildirilse de, bunlara henüz 

ulaşılamamıştır. Ancak müstakil bir eser olduğu anlaşılan ve mesnevi tarzında yazılan Tazarru-nâme‟si 

divan nüshalarının başında yer alarak günümüze kadar gelmiştir. Divanının tenkitli metni E. İ. 

Müştakova (Moskova, 1967) ve Mehmet Arslan (Ankara, 2007) tarafından yayınlanmıştır.7  

Amasya doğumlu olan Tâcî-zâde Cafer Çelebi‟nin ise şeceresinden, bilinen kaynaklar değil, 

bireysel kaynaklar söz etmektedir. Taci Beg-zâde denmekle meşhur olan babası hakkında sadece tarihî 

kaynaklarda bilgi bulunabilmektedir.8 Cafer Çelebi, “Amasya Tarihi” yazarı Hüseyin Hüsâmeddîn‟e göre 

1452 yılında, Kâtip Çelebi‟ye göre de 1463-64 yılında doğmuştur.9 Yüksek tahsilini İstanbul‟dan çok, 

Bursa‟da tamamlayarak müderris tayin edilmiştir. Kaynaklarda dönemin büyük hattatı Şeyh 

Hamdullah‟tan yazı dersi aldığı belirtilen ve iyi bir hattat olup “Siyakat” yazısının mucidi kabul edilen 

Cafer Çelebi, daha sonra on yıl kadar nişancılık görevinde bulunmuş ve devlet işlerinde kazaskerliğe 

kadar yükselmiştir.10 Gerek şehzadeliği gerek padişahlığı sırasında himayesini gördüğü II. Bayezid ve 

Şehzade Ahmed zamanında Amasya‟daki edebî muhitte ismi geçen Cafer Çelebi,11 yeniçerileri kışkırttığı 

için padişah Yavuz Selim‟in huzuruna çağrılıp sorgulandıktan sonra 18 Ağustos 1515‟te idam edilmiş ve 

kardeşi Sâdî Çelebi tarafından Balat‟taki mescidinin hazîresine defnedilmiştir.12 

Başta Ahmed Paşa olmak üzere Necâtî ve Şeyhî‟nin etkisinde kalan Cafer Çelebi,13 toplum hayatı 

ile ilgili unsurları, taklitçilikle suçladığı şairlerden farklı olma düşüncesiyle bilinçli olarak şiirlerinde 

kullanmıştır. Bir asker, maliyeci, nesir ustası, hattat ve önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamı 

olarak yaşadığı hayatı ustalıkla şiirlerinde işleyen şairin kullandığı dil, bazen ağır olmakla beraber, 

deyimler ve atasözleri ile süslenmiş bir Türkçedir. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri bulunan Cafer 
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3  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 33. 
4  İsmail E. Erünsal, “Mihrî Hatun”, DİA, c. 30, İstanbul, 2005, s. 37. 
5  Erünsal, “Mihrî Hatun”, s. 37. 
6  Ahmet Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul, 2010, s. 244. 
7  Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, s. 243. 
8  İsmail Erünsal, The Life And Works of Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi, With A Critical Edition of His Dîvan, İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1983, s. XXIII (Giriş Bölümü). 
9  Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. XXVI. 
10  Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., s. 238. 
11  Yavuz Bayram, Adlî Hayatı-Şahsiyeti-Şairliği-Dîvânının Tenkidli Metni, Amasya Valiliği Yay., Amasya, 2008, s. 57-58. 
12  İsmail E. Erünsal, “Tâcîzâde Cafer Çelebi”, DİA, c. 39, İstanbul, 2010, s. 354. 
13  Erünsal, “Tâcîzâde Cafer Çelebi”, s. 354. 
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Çelebi‟nin Heves-nâme isimli mesnevisi ve Dîvân‟ı önemlidir. Bunlardan başka İstanbul Şehrengîzi, 

Mahrûse-i İstanbul Fetih-nâmesi, Münşeât, Enîsü‟l-ârifin ve Kûs-nâme isimli eserleri vardır.14 Divanına 

bakıldığında, Cafer Çelebi‟nin kuvvetli bir nazım tekniğinin olduğu, dili iyi kullandığı, ancak hayal gücü 

ve duygularını ifadede yeterli bir seviyeye ulaşamadığı görülmektedir.15 

Mihrî ve Cafer Çelebi‟nin, rediflerindeki benzerlik itibariyle karşılaştırılacağı bu çalışmada, 

mukayese yönteminden yararlanılacaktır. Mukayese ise kişiler, eserler ve edebiyatlar arasında 

yapılmakta; eserler düşünce, tür, konu, motif ve tip bakımından ele alınarak karşılaştırılmaktadır.16 

Mukayeseli bir çalışmayı “konu”, “düşünce” ve “biçim” yönünden karşılaştırma şeklinde üç ana başlık 

altında toplayıp, karşılaştırılan eserler arasındaki ortaklık, benzerlik ve farklılıkları bu ana başlıklara göre 

düzenlemek mümkündür.17 Ancak bu çalışmadaki örnek şiirlerin bilhassa “konu” açısından 

karşılaştırılacağını belirtmek gerekmektedir. 

1- Redifin Şiirdeki İşlevi ve Önemi 

Redif, şiirde kafiyeden sonra gelen ek, kelime ve cümle halindeki tekrarları ifade eden bir 

kavramdır. Buna göre, mısra sonlarında kafiyeden sonra tekrar eden aynı anlamdaki kelime ve ekler 

redifi oluşturmaktadır.18 Redifin şiirde biçim, ahenk ve anlam bakımından bir tamamlayıcı görevi 

üstlendiğini söylemek mümkündür.19 

Türk şiirinde kafiyeyi bütünleyen ve zenginleştiren redife çok yer verilmiştir. Şiiri bir atmosfer 

içine alan ve çeşitli çağrışımlara açan redif, simetrik tekrarlarıyla onu belirli bir kavram veya konu etra-

fında toplayan mihver olmuştur. Çoğu kez şiirde belirli bir duygu ve düşünceye zemin hazırlayan redif, 

şiire “yek-âhenk” diye vasıflandırılan konu bütünlüğü sağlamıştır.20 Öte yandan redifin, klasik şiirde 

nazım türleriyle de irtibatlı olduğu görülmektedir. Bilhassa kelime veya cümle düzeyindeki rediflerle 

metnin anlamı arasında bir bağlantı bulunmakta ve konu, çok kere redifi belirlemektedir. Örneğin, 

mersiyelerdeki rediflerle tevhitlerdeki redifler farklılık arz etmektedir.21 

Redif, şiirde ahengi artırarak okuyucuyu yahut dinleyiciyi etkilemenin yanı sıra, şiirin çağrışım 

dünyasını da bir hayli zenginleştirdiği içindir ki, divanlarda redifli gazellerin sayısı redifi olmayan 

gazellerden çok daha fazladır.22 Dolayısıyla klasik şiirde gerek kafiye gerekse redifin, şiirin sadece 

şeklinde değil, muhtevası üzerinde de rol oynadığı anlaşılmaktadır. Şair, fikir ve hayallerinden çoğunu 

kafiye ve rediften çıkarmıştır. Hatta bazı redifler için şairlerin, mezhep ve meşrep ilişkilerini, varsa 

tarikat bağlantılarını yansıtan ipuçları içerdiğini, yaşadığı yöre hakkında bilgi verdiğini söylemek 

mümkündür.23 Yine, redif olarak seçilen bazı kelimelerin, hem şairlerin hem de içinde yaşadıkları 

toplumun psikolojisini yansıtır nitelikte olduğu ve şairlerin yaşadıkları dönem hakkında bilgi veren birer 

tarihî belge vasfı taşıdığı görülebilmektedir.24 

2- Mihrî Hatun ve Cafer Çelebi Divanlarında Kullanılan Redifler 

Mihrî Hatun ve Taci-zade Cafer Çelebi divanlarında geçen kelime ve cümle halindeki redifleri 

tespit etmek, şairlerin birbirlerinden ne derece etkilendiğini anlamaya yardımcı olacaktır. Dolayısıyla 

burada, Mihrî Hatun ve Cafer Çelebi‟nin kullandıkları kelime veya cümle düzeyindeki redifler tablolar 

halinde ortaya konulacaktır. Bundan hareketle ortak rediflere ulaşmak daha kolay olacaktır. 

 

                                                           
14  Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, s. 238-239. 
15  Erünsal, “Tâcîzâde Cafer Çelebi”, s. 355. 
16  Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 2008, s. 44, 45. 
17  Yavuz Bayram, http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/257/247 (21.02.2017), s. 71 
18  Ensar Aslan, Türk Halk Edebiyatı, Maya Akademi Yay., Ankara, 2011, s. 111. 
19  Fatih Sakallı, http://turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=33650 (09.03.2017), s. 151.  
20  Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, DİA, c. 9, İstanbul, 1994, s. 402. 
21  Muhsin Macit, Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Kapı Yay., İstanbul, 2005, s. 88. 
22  Macit, Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, s. 89. 
23  Mustafa İsen ve diğerleri, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2009, s. 199. 
24  Cemal Kurnaz, Divan Dünyası, Kurgan Edebiyat Yay., Ankara, 2011, s. 117, 127. 

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/257/247
http://turkiyat.gazi.edu.tr/posts/download?id=33650
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S.N. Redifi Oluşturan Kelime/Cümle Şiir S.N. Redifi Oluşturan Kelime/Cümle Şiir

1 a efendicigüm G.108 1 ağladı G.228
2 açılur G.34 2 ana G.5, G.7
3 'âkıbet G.9 3 andan G.161
4 Allah Allâh G.164 4 anun G.112
5 ana K.4, G.3 5 âteş K.24
6 ancak G.79 6 ayrıldum G.130
7 'aşkına G.163 7 ayrulığı G.227
8 âteş G.66 8 bana G.2, G.3
9 bağladı G.194 9 begcügezüm G.129

10 bahs G.10 10 behey kâfir G.25
11 başum G.115 11 benefşe K.17
12 bayrâm irtesi G.195 12 beni G.207, G.238, G.245, G.247, G.253
13 behey kâfir G.29 13 benüm G.132, G.134, G.142, G.144, G.145, G.148
14 ben G.134 14 benüm çok sevdügüm G.138 (Mr.=Murabba)
15 ben dönmezem G.101 15 benzetdüm G.141
16 bencileyin G.121 16 bilür G.33
17 beni G.208 17 bir kepenek G.98
18 benüm G.100, G.102 18 biz G.71
19 benzer G.33 19 boynuna G.187
20 benzetdüm G.116 20 bu gice G.181, G.202
21 biledür G.36 21 bûse G.188
22 bir lahza G.151 22 cüdâ G.8
23 biz G.56, G.61 23 çeşmümün G.108
24 bize G.166 24 dahi G.211, G.216, G.219, G.241
25 böyle mi gerek G.86 25 degül G.125
26 bu G. 136, G.139 26 dervîşlerün K.3
27 bu gice G.143, G.144, G.146 27 devridür G.40
28 bu kerîmün G.81 28 didiler G.29
29 bugün bir ğonca-leb gül-ruh G.13 29 dostum G.147 (Mr.)
30 buldum G.103 30 durur G.44
31 bulsun ferah G.12 31 dürüst G.13
32 çıkar G.39 32 egri G.242
33 çoklar sevdügüm G.117 33 eğlencesi G.206
34 de var G.44 34 elin G.156
35 de, da G.161 35 ey dôst G.12
36 dek G.90 36 eyle G.183
37 delüsi G.180 37 eyledi G.237, G.249
38 didüm be-çeşm G.109 38 eyleme G.182 (Mr.)
39 döne döne G.141 39 eylemez G.66, G.68
40 dükenmedi G.199 40 eylemiş G.74
41 dürüst, bağlamış Mr.(=Murabba) 1/1-2, Mr.1/3 41 eyler G.38, G.51, G.56
42 egler beni G.192 42 eylerem G.131
43 ehli G.210 43 gel G.126
44 el yudum G.113 44 gele G.169, G.198
45 eteğin G.124, G.125 45 gerek G.101

TACİZÂDE CAFER ÇELEBÎ DİVANINDA GEÇEN REDİFLERMİHRÎ HATUN DİVANINDA GEÇEN REDİFLER
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46 eyle 'arz G.68 46 getürme G.203

47 eyleyen G.122 47 gibi G.215, G.236, G.239

48 felegün, ider, bize, felek, eylesin Mr.5/1, Mr.5/2, Mr.5/4, Mr.5/6, Mr.5/7 48 gönül G.124 (Mr.)

49 gayrı G.203 49 gül K.32 (Müseddes)

50 geçen gice G.142 50 gül Farsça Şiirler 6

51 geçer G.40 51 her gice G.199

52 gelmişlerdenüz G.64 52 hey G.255 (Mr.)

53 gerekmez G.59, G.60 53 'ışk G.90

54 gibi G.187 54 içinde G.170, G.177

55 giderse G.172 55 'îd K.15

56 gitdi G.179 56 idelüm G.139 (Mr.)

57 gitme gel G.97 57 ider G.26

58 gizlüdür G.41 58 ider G.57

59 gördüm Mr.4/7 59 idersin Kt.6

60 görmedük G.92 60 idi G.214, G.244

61 gösterir, eyledi Mr.3/4, Mr.3/6 61 idici G.224

62 göstermesün G.118 62 iki G.243

63 gül K.12, G.96 63 ile G.178, G.184, G.192

64 hakkıçün begüm, dostum, beni Mr.6/1, Mr.6/6, Mr.6/7 64 ile bahs G.14

65 hat G.69 65 imiş bildük G.100

66 haz G.70 66 imişsin böyle bilmezdüm seni G.225

67 hey, gerek Mr.7/1, Mr.7/3 67 isteyen G.149

68 hey, itmedün, eyledüm Mr.9/1, Mr.9/2, Mr.9/3 68 it ki gitdük üşde şehründen G.165

69 hoş görelüm G.111, G.112 69 itdi firak G.86

70 içinde G.162 70 itmedün G.109

71 'îd K.15 71 itsem gerek K19

72 idi vaktinde G.148 72 kadeh G.16

73 iki gözüm G.114 73 kâkül-i müşkîn-i dôst K.13

74 ile G.149, G.150, G.160, G.173 74 kamer G.59

75 imiş bu G.140 75 kemer G.30

76 imişsin böyle bilmezdüm seni G.193 76 kerem Kt.3

77 imrenür G.49 77 kimdür dimezem G.133

78 ise ancak ola G.2 78 kimseye G.194

79 isterem G.110 79 komazlar G.36

80 it (et) G.8 80 la'l G.117

81 itmemek olmaz G.58 81 lâle K.27

82 kanda durur kanda iki G.209 82 lezîz G.21

83 karalar G.25 83 mahzüz G.81

84 karşu G.137 84 mı (-maz mı) G.232

85 kendümün G.91 85 mı gelür G.24

86 kerem G.107 86 misk K.16

87 kimsenün G.80 87 Muhammedün K.1 (Terkîb-Bend/3)

88 kimseye G.171 88 Mustafâ G.226

89 lâ ilahe illallâh K.1 89 nâz G.67

90 lâ-cerem G.106 90 nergis K.27

91 lezîz G.17 91 nicesin hoşça mısın G.151

92 meded G.14 92 nihâd Farsça Şiirler 2

93 mı ne dirsin G.127 93 ol G.119

94 ne güzel G.98 94 ola, (-un) ola K.20, G.1, G.4, G.6

95 ne kolaysuz G.54, G.55 95 olam G.146

96 nedendür G.27 96 olasın sen G.158

97 nemed G.16 97 olaydum kâşkî G.248

98 ol Terci'-Bend/3 98 oldı G.212

99 ol didüm be-ser G.38 99 olduğı-çün K.8

100 ol lâ-cerem K.16 100 olıcak G.89

101 ola K.6 101 olmadı G.235

102 olasın G.120 102 olmak neden G.153

103 olaydum kâşkî G.182, G.191 103 olmasun kimse G.205

104 olmadan G.135 104 olmayan G.154

105 olmak ne güç G.11 105 olmaz G.72

106 olmasun G.132 106 olsa gerek G.95

107 olmaya G.1 107 olsa şem' G.82

108 olmaya G.170 108 olsun begüm G.143

109 olmışdur G.28 109 olubdur dostlar G.58

110 olsan G.93 110 olur G.27, G.55, G.61

111 Olsun begüm olsun Müstezâd 111 öldürür G.60

112 olupdur G.42 112 ölicek G.115

113 öldürür G.48 113 öp G.9

114 özgedür G.31 114 Pîrînün G.107

115 saltanat K.2, K.7 115 sakal G.123 (Mr.)

116 sana G.4, G.5, G.6 116 sakınub G.10

117 sen gideli G.201 117 sebz G.70

118 seni G.184 118 senün G.94, G.96, G.103, G.111, G.114, Kt.5

119 seni, idün, idelüm Mr.8/1, Mr.8/2,4, Mr.8/3 119 sıhhat yaraşur G.41

120 sıhhat yaraşur G.22, G.23 120 şâh şâh G.19

121 sürür G.35 121 şekil G.122

122 şekil K.8 122 tutar G.42

123 şimden girü G.138 123 uğradum G.135

124 tekellüf G.75 124 üstine K.6, G.176, G.193

125 tutar G.52 125 var G.22

126 unuduldı G.188 126 var G.37

127 unutma G.158 127 var bizüm G.140

128 üstine G.152, G.159 128 var idi G.230

129 var iken G.128, G.129 129 var imiş G.76

130 yakdılar G.18 130 virüb durur G.39

131 yatur G.47 131 yasdanur G.35

132 yazdı (-e yazdı) G.198 132 yazar G.50

133 yeter G.46 133 yegdür G.64

134 yetişdi G.183 134 yine K.10

135 yok G.76 135 yine G.186

136 yuf G.74 136 yok G.85, G.87, G.88, G.92

137 zâhid, şem'un, aldanma Th. (=Tahmis)/2, Th./3, Th./7 137 yüzinde G.179

138 zülfün G.94 138 zülfün G.99  
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Yukarıdaki tabloda rediflerin sıra numaraları denk gelmesi için biraz tasarrufta bulunulmuştur. 

Buna göre Cafer Çelebî‟ye ait “ile” ve “(-lar) ile” gibi bazı redifler -aldıkları eklerden ötürü farklılaşsa 

da- aynı grupta toplanmıştır. Mihrî Hatun divanındaki murabbalara ait redifler renklendirme usulüyle 

aynı satırda gösterilmiş, mesnevilere ait redifler ise tabloya dâhil edilmemiştir. 

Şairlerin kullandıkları ortak redifler bir sonraki başlıkta ele alınacağı için burada şairin duygularını 

hemencecik açığa çıkaran bazı redifler üzerinde durmak, şairleri daha yakından tanımaya yardımcı 

olacaktır. Yukarıdaki tabloya bakıldığında gerek Mihrî Hatun gerekse Cafer Çelebi‟ye ait bazı rediflerin 

gerçekten de duygu yüklü ve çağrışım dünyalarının geniş olduğu görülmektedir.  

Mihrî Hatun divanında yer alan bazı rediflere bir göz atarsak, örneğin “gitme gel” redifli 

gazelde,25 bir yalvarmanın olduğu anlaşılmaktadır. Zira şah olan sevgili gitmeye azmetmiştir ve şair 

ondan mahrum kalmaya razı değildir. Şayet bu ayrılık vuku bulursa ettiği ahların ateşinin, çarhın 

çemberini yakacağını, ahının dumanının da âlemi zulmette koyacağını söyleyen şair, gün cemaliyle canı 

ve gönlü aydınlanmış olan bu âşığı, gam zulmetinde koymamasını o ay yüzlüden istemektedir.  

“El yudum” redifli gazelde,26 şairin iradi olarak bir kırılganlık yaşadığı, vazgeçmiş bir tutum 

sergilediği görülmektedir. Sevgilinin güzellik unsurlarıyla karşılaştırmaya konu olan ilgili varlıklardan el 

çektiğini söyleyen şair, sevgilinin dudağı, boyu ve dişlerine nazaran çeşme-i hayvanın, serv-i hıramanın 

ve dürr ü mercanın tercih edilemeyeceğini vurgulamaktadır. Sevgilinin yüzünü gördüğünde ah ile 

efgandan, gözlerini gördüğü andan itibaren ise canından vaz geçtiğini söyleyen şair, yüzün gönlü 

ferahlatıcı, gözlerin ise öldürücü oluşuna işaret etmektedir. 

“Ey cihân halkı bilün kim yârdan ben dönmezem”27 diye başlayan gazele ait “ben dönmezem” 

redifi, şairin kararlı tutumu ve dik duruşuna dikkatleri çekmektedir. Sevgili söz konusu olunca, cihan 

halkına dahi meydan okuyabilecek kadar cesur bir görünüm sergileyen şair, darağacında asılmayı, 

cehennem ateşinde yanmayı ve yâre canını feda etmeyi göze aldığını belirtmektedir.  

“Hoş görelüm” redifli gazeller,28 hoş görülü ve yumuşak kalpli biri olmayı muhatabından 

istemektedir. Şair bu gazellerde, lehinde veya aleyhinde olsun, gerek sevgiliyle ilgili hususlara gerekse 

çevresinde cereyan eden olaylara karşı güzel bakıp güzel görmeyi telkin etmektedir. 

“İmişsin böyle bilmezdüm seni”29 redifi umulanın aksine, şaşırtıcı bir durumla karşılaşıldığına 

delalet etmektedir. Genelde sevgilinin olumsuz yönlerine vurgu yaparak sözü böyle bitiren şair, bazen 

de sevgilinin güzel yönlerine değinerek bu durum karşısındaki şaşkınlığını ortaya koymaktadır.  

“Olasın” redifi,30 muhatap açısından hem olumlu hem de olumsuz duygulara kapı aralayabilen 

bir görünüme sahiptir. Ancak gazelde yer alan sözlere bakıldığında, çaresiz dert konumundaki aşka 

düşmüş biri olarak şair, muhatabının da aşka duçar olmasını istemekte, adeta ona beddua etmektedir. 

“Sen gideli” redifli gazelde,31 bir özlem ve değişimin olduğu düşüncesine kapı aralanmaktadır. 

Zira sevgiliden ayrılığın vuku buluşuyla, vuslatın yaşandığı zamana duyulan hasret ve ayrılıkla birlikte 

artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, şairde birtakım değişikliklerin yaşandığını anlatmaktadır. 

“Yuf” redifi,32 öfke ve nefret fırtınalarının koptuğu hissini doğurmaktadır. Gazelin matla beytinde, 

cihan güzellerinin tutarsız oluşuna kızan şair, bu güzellerin cevr ü cefa edişlerine, âşığa yüz 

göstermeyişlerine ve hercai oluşlarına değinerek, onlara karşı olan tepkisini ortaya koymaktadır. 

“A efendiciğim” redifli gazel33 ve benzeri diğer bazı şiirlerinde şairin kadınlık yönüne işaret eder 

nitelikte ifadelerle karşılaşılmaktadır. Geleneğin bir ürünü olan klasik Türk şiirinde kadın şair olsun 

erkek şair olsun aynı ifadeleri, mazmun ve mecazları kullanmalarına rağmen, söz konusu şiirler ve 

buna benzer bazı şiirlerinde Mihrî Hatun‟un kadınlık yönünü aksettirdiği hissedilmektedir. 

                                                           
25  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 265. 
26  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 273. 
27  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 267. 
28  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 272-273. 
29  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 313-314. 
30  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 277. 
31  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 318. 
32  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 254. 
33  Bkz. Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 271. 
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Cafer Çelebi divanındaki bazı redifler de ilk bakışta birtakım çağrışımlara kapı aralar tarzdadır. 

Mesela “itdi firak” redifli gazel,34 ayrılığın yaptığı tahribatı gözler önüne serer niteliktedir. Nitekim gazel 

ayrılıktan ötürü âşığın düştüğü envaiçeşit perişanlığı ve altüst oluşu ele almaktadır.  

“İtmedün” redifi,35 beklenenin gerçekleşmediğine, adeta hayal kırıklığının yaşandığına işaret 

etmektedir. Gazel, sevgilinin âşığa karşı ilgisizliğini, zulmünü, merhametsizliğini ve ağyara yüz 

göstermesini konu edinmektedir. Dolayısıyla âşığın, sevgiliden umduğunu bulamadığı anlaşılmaktadır. 

“Gel” redifi,36 âşığın, sevgilisine hitapta bulunduğunu göstermekte ve ondan bir beklentisi 

olduğuna delalet etmektedir. Ancak gazelin ilk dört beytinde bu redif, bir işi yapmaya azmederken 

veya yaparken işin ehli olana müracaat etmek gerektiğini belirtmekte, son beyit ise sevgilinin 

merhamet göstererek düşkün âşığı huzuruna kabul etmesini konu edinmektedir. Hitap ifade eden bu 

redifin, âşığın sevgiliden isteğinden ötürü değil, huzura çağrılış anlamında kullanıldığı görülmektedir.  

“Olsun begüm” şeklindeki redif,37 ilk bakışta muhatabın bir erkek olduğu izlenimini vermektedir. 

Bunu Mihrî Hatun demiş olsaydı, kuvvetle muhtemel, muhatabın erkek olduğu düşünülebilirdi. Çünkü 

her ne kadar klasik Türk şiirindeki sevgili tipinin cinsiyeti belli olmasa da, sevgiliye ait güzellik unsurları 

zihinlerde daha ziyade kadın imajı oluşturacak tarzda anlatılmıştır. Oysa bey kelimesi erkek için 

kullanılmakta, dolayısıyla gazeldeki muhatabın erkek olabileceği fikri ağır basmaktadır. Ancak gazel, 

işve ve naz eden, boyu eşsiz, yüzü güzel, yanağı hem şarap hem de lale renginde, elbisesi şık, cefakâr 

bir sevgiliyi anlatmaktadır. 

“Olmasun kimse” redifli gazelin38 konusunun ise dua ve temenni mahiyetinde olduğu, böylece 

olumsuz bir durumdan insanları sakınıp korumaya, o duruma düşmemelerini istemeye yönelik bir 

tutumun sergilendiği anlaşılmaktadır. Nitekim gazelde aşk ve ayrılığın vermiş olduğu perişanlığa, âşık 

gibi bir başkasının da duçar olmamasına dair dilek ve temennilerde bulunulduğu görülmektedir. 

“İmişsin böyle bilmezdüm seni” şeklindeki redif,39 muhatabın yanlış tanındığı, beklentileri boşa 

çıkardığı, hatta bir hayal kırıklığının yaşandığını çağrıştırmaktadır. Gerçekten de sevgili, âşığa cevr ü 

cefalar etmek, nazlanmak, ikiyüzlü davranmak, onu ayartıp tuzağa düşürmek, vefasız olmak suretiyle 

âşığı şaşırttığı gibi, nazikliği ve servi gibi endamlı hoş yürüyüşlü oluşuyla da şaşırtmaktadır.   

Mihrî Hatun ve Cafer Çelebi divanlarında bir hayli redifin kullanıldığı, tablodan da 

anlaşılmaktadır. Bu rediflerin sadece birkaçını ele alarak zihin dünyamızda oluşturduğu çağrışımlar 

üzerinde durmuş olduk. Söz konusu bu redifler sınırlı sayıdaki örneklerdir. Her bir redifin birçok 

çağrışıma kapı aralayabileceğini de belirtmek gerekmektedir.  

3- Benzer Rediflerinden Hareketle Mihrî Hatun ve Cafer Çelebi’nin Mukayesesi 

Mihrî Hatun ve Cafer Çelebi divanlarında benzer redifler bulunmaktadır. Bu rediflerden bazıları 

kelime düzeyinde, bazıları da hem ek hem kelime düzeyinde birbirinin aynısıdır. Ekler veya kelimelerin 

kısmen farklılaştığı rediflerle, benzer redifli şiirler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Öte yandan redifi 

oluşturan kelimelerin çeşidi (isim, fiil, edat, zarf, sıfat, zamir) ve anlamına (ünlem, olumlu, olumsuz) 

göre de farklı tablolar oluşturmak mümkündür.  

                                                           
34  Bkz. Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 283. 
35  Bkz. Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 309. 
36  Bkz. Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 329. 
37  Bkz. Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 349. 
38  Bkz. Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 413. 
39  Bkz. Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 433. 
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S.N. Redif (Ek+Kelime/Cümle) Şiir S.N. Redif (Ek+Kelime/Cümle) Şiir

1 bahs G.10 1 ile bahs G.14

2 behey kâfir G.29 2 behey kâfir G.25

3 beni G.208 3 beni G.207, G.238, G.245, G.247, G.253

4 benüm G.100, G.102 4 benüm

G.132, G.134, G.142 

G.144, G.145, G.148

5 bu gice G.143, G.144, G.146 5 bu gice G.181, G.202

6 -den lezîz G.17 6 lezîz G.21

7 gibi G.187 7 gibi G.215, G.236, G.239

8 -ı çoklar sevdügüm G.117 8 benüm çok sevdügüm G.138 (Mr.)

9 'îd K.15 9 -yı 'îd K.15

10 ile G.149, G.150, G.160 10 ile G.184, G.192

11 ise ancak ola G.2 11 ola K.20

12 itmemek olmaz G.58 12 olmaz G.72

13 kanda durur kanda iki G.209 13 iki G.243

14 kimseye G.171 14 kimseye G.194

15 -lar ile G.173 15 -lar ile G.178

16 -ler öldürür G.48 16 öldürür G.60

17 olmasun G.132 17 olmasun kimse G.205

18 olsun begüm olsun Müstezâd 18 olsun begüm G.143

19 -sı yok G.76 19 -sı yok, yok G.85, G.87, G.88, G.92

20 tutar G.52 20 tutar G.42

21 üstine G.152, G.159 21 üstine K.6, G.176, G.193

22 yaraşur, -a sıhhat yaraşur G.22, G.23 22 -a sıhhat yaraşur G.41

23 zülfün G.94 23 zülfün G.99

MİHRÎ HATUN DİVANI TACİZÂDE CAFER ÇELEBÎ DİVANI

MİHRÎ HATUN ve TACİZÂDE CAFER ÇELEBÎ DİVANINDA YER ALAN BENZER REDİFLİ ŞİİRLER

 

Mihrî Hatun ve Cafer Çelebi divanlarında -varsa- hem ek hem de kelime veya cümle halinde 

rediflere sahip şiirlerin, kafiye bakımından da aynı olanları vardır. Mukayesede kolaylık sağlayacağı 

düşüncesiyle, kafiye ve redif itibariyle tamamen benzerlik arz eden şiirler ayrı bir tabloda verilmiştir. 

S.N. Kafiye+Redif Şiir S.N. Kafiye+Redif Şiir

1 -ân ana K.4, G.3 1 -ân ana G.5

2 -ân şekil K.8 2 -ân şekil G.122

3 -ânı dürüst Mr. 1/1,2 3 -ânı dürüst G.13

4 -ân-ı kerem G.107 4 -ân-ı kerem Kt.3

5 -ânlar içinde G.162 5 -ânlar içinde G.170

6 -âr gül K.12, G.96 6 -âr gül Farsça Şiirler 6

7 -âr hey Mr. 7/1, 9/1 7 -âr hey G.255 (Mr.)

8 -âr imişsin böyle bilmezdüm seni G.193 8 -âr imişsin böyle bilmezdüm seni G.225

9 -âra benzetdüm G.116 9 -âra benzetdüm G.141

10 -aşlaruz biz G.56 10 -âşlaruz biz G.71

11 -ûm olaydum kâşkî G.182, G.191 11 -ûm olaydum kâşkî G.248

HER İKİ DİVANDA DA AYNI KAFİYE ve REDİFLERDEN OLUŞAN ŞİİRLER

MİHRÎ HATUN DİVANI TACİZÂDE CAFER ÇELEBÎ DİVANI

 

Mihrî Hatun‟un “bahs” redifli gazeline bakıldığında, aklı temsil eden müderrisin canana dair bir 

ilim tahsil etmediği için dedikodu yahut nakilden öteye gidemediği ve aşktan/sevgiliden bahis 

açamayacağı, kâfirlerin Kur‟an‟dan bahsetmesinin caiz olmadığı, kâfir olan rakibin de küfre benzeyen 

zülüften, sevgilinin Mushaf misali olan güzelliğini sormasının uygun olmayacağı ifade edilmektedir. 

Daha sonra şair, aşk ilmini kendisi gibi usta âşıkların tahsil ettiklerini ve şimdi her âşığın kendileriyle 

bahse tutuşmaktan korktuklarını dile getirmektedir. Ahmed Paşa‟dan etkilendiği anlaşılan40 “ile bahs” 

redifli gazelinde Cafer Çelebi aklın, gönle asla itiraz etmemesi gerektiğini; âlim pirin, cahil çocukla 

bahsinin na-kabil olduğunu söylemektedir. Sevgilinin Tûbâ boyuyla aşk davası etmemesini, haddini 

bilip akran ile boy ölçüşmesini gül dalından isteyen şair, aşktan dem vurmada kendine denk kimsenin 

olmayacağını, hikmette Lokman ile bahse koyulmanın müşkül iş olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla 

aşağıdaki beyitlerde, her iki şairin de aşk konusunda işin ehli oldukları, ehil olmayanların bu işe 

girişmemeleri gerektiği ve sevgilinin kıymetini ancak kendileri gibi gerçek âşıkların bileceği ortaya 

konulmaktadır. Kelime benzerliğinden ziyade, beyitlerin anlam itibariyle örtüştükleri görülmektedir:  

                                                           
40  Bu gazel (G.14), Ahmed Paşa‟nın aynı kafiye, redif ve vezindeki gazeliyle (G. 22) muhteva olarak da benzerlik arz etmektedir 

(Bkz. Ali Nihat Tarlan, Ahmet Paşa Divanı, Akçağ Yay., Ankara, 1992, s. 129-130). 
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Ey müderris çünki sen tahsîl-i cânân itmedün 

Kîl ü kâl içre kalupsın eyleme nâ-çâr bahs 

„Akla eydün kılmasun gönlüme hergiz i„tirâz 

Pîr-i dânâ itmek olmaz tıfl-ı nâdân ile bahs 

Mushaf-ı hüsnüni zülfünden su‟âl itmiş rakîb 

Eylemek câ‟iz midür Kur‟ân‟dan küffâr bahs 

Şâh-ı gül Tûbâ boyunla itmesün da„vâ-yı „ışk 

Haddini bilsün nigârâ kılsun akrân ile bahs 

İlm-i „aşkı biz i Mihrî şöyle tahsîl eyledük 

Şimdi her „âşık bizümle itmeğe korkar bahs 

Kim ola kim „ışkdan ura benüm yanumda dem 

Müşkil işdür eylemek hikmetde Lokmân ile bahs 

                                         Mihrî, G.10/3-541                                         Cafer, G.14/2, 6, 342  

 

“Behey kâfir” redifli gazelinde Mihrî, kâfire benzetilen sevgilinin, cevri ile âşığı öldürmesini 

kimsenin reva görmeyeceğini belirtmekte, bin kere cefasını çektiği sevgilinin de bir vefa göstermesini 

istemektedir. Cafer ise sevgiliye hitapla, “Be hey kâfir! Cefa taşını yeter attın, merhamet et. Beden 

burç değildir. Niyazımdan haz alarak nazını artırıp daha fazla benden kaçma.” demektedir. “Cevr-naz”, 

“vefa-rahm” gibi kelimelerin anlamca benzerlik arz ettiği, “cefa”nın da aynen geçtiği beyitlerde, 

sevgilinin ziyadesiyle cevr ü cefa ettiği âşığına, biraz da iltifat etmesi gerektiği vurgulanmaktadır: 

 

Beni cevri ile sen öldürmek 

Kim görübdür revâ behey kâfir 

Yiter atdun cefâ taşın rahm it 

Burç degüldür beden behey kâfir 

Çekmişem ben cefânı bin kerre 

Sen de it bir vefâ behey kâfir 

Arturub nâzunı niyâzumdan 

Kaçma benden igen behey kâfir 

                                         Mihrî, G.29/3-443                                          Cafer, G.25/3-444 

 

“Beni” redifli gazelde Mihrî sevgiliye hitapta bulunarak “Ne inletirsin dert ile ey yâr beni. Nice kez 

öldüresin cevr ile her defa beni.” demekte; sevgilinin gözlerinin her an bir su yerine âşığın kanını 

içtiğini, bu iki kan dökücünün acaba kendisini kanda mı bulduğunu vurgulamaktadır. Kanda kelimesi 

nerede anlamına da gelebildiğine göre “Bu iki kan dökücü acaba beni nerede buldu?” şeklinde de 

anlaşılabilmektedir. Cafer Çelebi aynı redifli gazellerinden birinde, kendini öldürmek için sevgilinin 

göğsünü şevkten açtığını, o fettanın pamuğa benzeyen göğsü ve gözü ile onu hoş boğazladığını 

söylemekte; diğerinde ise sevgilinin gözünün naz ve istiğnadan artık kimseyi görmeyeceği, o şehla 

gözlünün naz ile âşığı öldüreceğini ifade etmektedir. Aşağıdaki beyitlerde sevgilinin, cevr etmek, dert 

çektirmek ve gözleri sebebiyle şairi (Mihrî) öldürdüğü; cananın göğsünü açıp âşığı şevke getirmesi, naz 

ve istiğna sahibi o şehla gözlünün naz etmesi dolayısıyla şairi (Cafer) öldüreceği söylenmektedir. 

Dolayısıyla her iki şair de sevgilinin tavırları ve bazı güzelliklerinin âşık üzerindeki öldürücü etkisi 

üzerinde durmaktadır: 

 

Nice bir inledesin derd ile ey yâr beni 

Nice bir öldüresin cevr ile her bâr beni 

Gögsin açar şevkden öldürmeğe cânân beni 

Hoş boğazlar penbe-yile gözlen ol fettân beni 

Gözlerün kanım içer lahzada bir su yerine 

Kanda buldı „acebâ bu iki hûn-hâr beni 

Nâz u istiğnâdan ayruk kimse mi görür gözün 

Öldürürse nâz ile ol gözleri şehlâ beni 

                                         Mihrî, G.208/1-245                                  Cafer, G.238/1, G.253/646 

   

“Bu gice” redifli iki gazelinden birinde Mihrî, bu gece yar ile çölleri seyran ettiklerini ve kendisine 

şükür kabilinden bağışta bulunmanın vacip olduğunu söylemekte, diğerinde ise bu gece bir tabibin 

kendileriyle hem dem olduğunu ve hasta gönüllerine ilaç eylediğini belirtmektedir. Cafer Çelebi de bu 

                                                           
41  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 220. 
42  Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 209. 
43  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 229. 
44  Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 220. 
45  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 321. 
46  Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 447, 462. 
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gece yar ile çölün cennet gibi olduğunu ifade etmekte, kırmızı şarabın ırmak olup akmasını 

istemektedir. Ölü gönüllerin çürüyüp gitmiş iken hayat bulduğunu, yoksa Mesih‟in gökten yere mi 

indiğini söylemek suretiyle sevgilinin hayat bahşeden dudağına atıfta bulunmaktadır. Her iki şair de 

sevgiliyle bir arada olmanın verdiği bahtiyarlığa işaret ederken, dudağı da nazara alarak Mihrî, 

sevgilinin hasta gönlü iyileştirici oluşuna değinmekte, Cafer Çelebi de İsi nefes misali ölü gönüllere 

hayat bahşedişine değinmektedir: 

 

Eyledük yâr ile sahrâları seyrân bu gice 

Vâcib oldur bana şükrâne virem cân bu gice 

Yâr ile huld-i berîn oldı çü sahrâ bu gice 

Aksun ırmağ oluben bâde-i hamrâ bu gice 

Bir tabîb oldı bizümle yine hem-dem bu gice 

Dil-i bîmârumuza eyledi emsem bu gice 

Mürde diller çürüyüb gitmiş iken buldı hayât 

Gökden indi mi yire yoksa, Mesîhâ bu gice 

                                Mihrî, G.143/1, G.144/147                                          Cafer, G.202/1, 348 

 

Başka kimselerin, kendi gibi aşka tutulmamasını, sevdiğinin ağyar olmamasını, yârinin gözünden 

ırak kalarak yabancı olmamasını, çaresiz kalmamasını, hasta gönüllü olup yardan ayrı düşmemesini ve 

kimsenin şehrinde âlemin gözüne karanlık görünmemesini temenni eden Mihrî, dostuna hitapla, kendisi 

gibi gece gündüz inleyip yârinin de ona yar olmamasını Hak Teâlâ‟dan dilemektedir. Cafer Çelebi ise 

vuslatın elden gidip kimsenin ayrılığa duçar olmamasını, şeref ve saadetten düşüp hakir olmamasını, 

sevgilinin aşkının, şairi garip eylediği, zaten sevgilinin gözünün hastası olduğu için gurbette hiç 

kimsenin hasta olmamasını, düşmanı yar edinip ona yar olana düşman olan sevgilinin de gönül 

belasına düşüp ona kimsenin yar olmamasını istemektedir. Rediflerindeki müşterek kelimelerle birlikte 

kafiyeyi oluşturan bazı kelimelerin de aynen geçtiği söz konusu gazellerde Mihrî, aşkın, ayrılığın ve yâd 

olmanın ne derece ıstırap verici olduğunu söylerken, Cafer Çelebi vuslattan sonra ayrılığın, izzetten 

düşüp hor-hakir olmanın ve garipliğin ne kadar zor olduğunu söylemektedir. Son beyitlerde ise âşığa 

bunları yaşatan sevgili için beddua vardır:  

 

Kimseler bencileyin „aşka giriftâr olmasun 

Kimsenün bencileyin sevdügi ağyâr olmasun 

Visâl elden gidüb hecre giriftâr olmasun kimse 

İlâhî „izz ü devletden düşüb hâr olmasun kimse 

Kimsenün yâri gözinden dûr olup yâd olmasun 

Kimseler gam hanesinde çâr u nâ-çâr olmasun 

Kesüb yâd-u-bilişden hep ğarîb itmiş durur „ışkun 

Gözün bîmârıyam ğurbetde bîmâr olmasun kimse 

Kimseler dil-haste olup düşmesün yârdan cüdâ 

Kimsenün şehrinde „âlem gözine tar olmasun 

İdinür düşmeni yâr ol olur yâr olana düşmen 

Düşüb gönül belâsına ana yâr olmasun kimse 

Dilerem Hak Hazretinden Mihrî gibi dostum 

Gice gündüz zâri kıl yârün sana yâr olmasun 

 

                                     Mihrî, G.132/1-3, 549                                         Cafer, G.205/1, 4, 650 

 

“Ana” redifli gazel ve kasidesinde, sevgilinin hattının yazısını yanağının üstüne acaba kimin 

yazdığını tecahül-i arifane bir şekilde sorup, Kirâmen Kâtibin adlı meleklerin bile ona hayran olduğunu 

söyleyen Mihrî, sevgiliye hitapla, dudağından âşığa ab-ı hayat sunmasını istemekte, gamından ölmüş 

olan cismine can verse bir sakıncası olmayacağını belirtmektedir. Cafer Çelebi, sevgilinin, çok ince olan 

yeşil ayva tüylerinin, kendisine bir hal verdiğini, can ve gönülden geçip ona hayran olduğunu ifade 

etmektedir. Böylece sevgili, lal renkli dudağının hasretiyle Cafer‟in can verdiğini görmüş, ab-ı hayat 

suyu da onun için karalar giyip ağlamıştır. Her iki şair de bu beyitlerde sevgilinin yazıyla da 

ilişkilendirilen tüylerine (hatt), dudağına ve dudağın ab-ı hayat suyuyla olan bağlantısına değinmiştir. 

Beyitlerdeki ifadeler çoğunlukla farklı olsa da anlatılmak istenen büyük oranda aynıdır. Üstelik bazı 

                                                           
47  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 288, 289. 
48  Erünsal, Tâcî-Zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 410. 
49  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 283. 
50  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 413. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 143 

beyitler ve kafiyeyi oluşturan kelimelerde Mihrî Hatun ve Cafer Çelebi‟nin, Ahmed Paşa‟dan51 etkilendiği 

görülmektedir: 

 

Hattun inşâsın hadün üstinde kim yazdı „aceb 

Kim Kirâmen Kâtibîn olmış durur hayrân ana 

Virdi bir hâlet ğubâr-ı hatt-ı sebzün bana kim 

Geçmişemdür cân-u-dilden olmışam hayrân ana 

Teşnedür dil sun lebünden çeşme-i hayvân ana 

Mürdedür cismüm ğamundan n'ola virsen cân ana 

Hasret-i la„lünle gördi Ca„ferün cân virdügin 

Karalar geymişdür ağlar çeşme-i hayvân ana 

                                         Mihrî, G.3/10, K.4/152                                          Cafer, G.5/5, 753 

 

İlk beyitte vahdetten kesretin zuhur edişi ve aşkın vuku buluşuna atıf yapan Mihrî, reyhan 

kokulu ayva tüyleri olan sevgilinin, yanağını gösterdiğinden beri kendisini divane kılıp hayran bir şekle 

büründürdüğünü ifade etmektedir. Yine sevgilinin kaşlarının aşk ve güzelin temsilcisi Zühre gezegenini 

andıran alnında tuğra çektiğini, yazıya benzeyen tüylerinin üzerine o kalem gibi kaşların unvan şeklinde 

başlık yazdığını, sabanın lale renkli yanağında siyah zülfüne erip, sünbül olan saç ve reyhan olan hatta 

ait şeklin ne güzellikler oluşturduğunu söylemektedir. Cafer Çelebi de sevgilinin, taze miskle güzelliğine 

ait beratını yazıp, üstünde kaşının suretinin unvan şeklinde düşmüş olduğunu, put gibi güzelin göz 

kâsesinde saçlarının hayalinin reyhan destesini andırır tarzda suya konmuş olduğunu, sevgilinin zülfü 

altındaki reyhan kokulu tüylerinin gönül bağı olarak Cafer‟i hayran olmuş bir şekle sokup lal eylediğini 

belirtmektedir. Göz kâsesine saçların reyhan destesi şeklinde konulmuş olması, orijinal bir benzetme 

olarak durmaktadır. Oldukça aynı kelimelerle kafiye yapılan bu şiirlerde Mihrî‟nin sevgiliye ait güzellik 

unsurlarından yanak, hatt, kaş, alın, zülüf ve bunlarla ilgili teşbihler; Cafer Çelebi‟nin ise hatt, kaş, göz, 

saç/zülüf ve ilgili benzetmeler üzerinde durduğu görülmektedir. Bu güzelliklerin, âşık konumundaki 

Mihrî‟yi deli divane ettiği, Cafer‟i lal eylediği vurgulanmaktadır: 

 

„Ârızun „arz ideliden hat-ı reyhân-şekil 

Beni dîvâne kılup eyledi hayrân-şekil 

Müşk-i terle yazuben hüsni berâtını hatı 

Düşmiş üstinde kaşı sûreti „ünvân-şekil 

Kaşlarun Zühre cebînünde ki tuğrâ çekdi 

Ne kalem yazdı hatun üstine „unvân-şekil 

Kâse-i dîdede saçları hayâli görinür 

Suya konmış sanemâ deste-i reyhân-şekil 

Lâle-haddünde irüp zülf-i siyâhuna sabâ 

Gör ne zînetler ider sünbül ü reyhân-şekil 

Zülfi altındagı reyhân hatı dil bâğıdur 

Ki idüb Ca„feri lâl eyledi hayrân-şekil 

                                         Mihrî, K.8/1-354                                         Cafer, G.122/4, 6-755 

 

“Dürüst” redifi başta Necâtî olmak üzere Mihrî, Cafer Çelebi ve Adlî (II. Bayezid) gibi şairler 

tarafından kullanılmıştır. Söz konusu redifin geçtiği şiirinde Mihrî, o cihan gül bahçesine ait üstün gazel 

okuyucusunun tam, dürüst olduğunu ve divanı içre bu beyti hoş, dört dörtlük bir şekilde tamamladığını 

söylemektedir. Cafer Çelebi ise o sevgilinin yanaklarının şevkiyle her beyti bir gül gibi divanı tam olan 

Cafer‟in renkli sözlerini görmesini, hitapta bulunduğu sevgiliden istemektedir. Her iki şair de 

sözlerini/şiirlerini övüp divanlarının tam ve değerli oluşuna dikkat çekmektedir. Ancak, sevgilinin 

yanaklarıyla irtibatlı olarak sözünün güzel olduğunu, her beytinin de bu iki yanak misali gül gibi divanı 

oluşturduğunu anlatan Cafer‟in daha üstün ifade gücüne eriştiğini söylemek mümkündür:  

 

 

 

                                                           
51  Ahmed Paşa Divanı‟nda yer alan 1. ve 3. sıradaki gazellerle Mihrî (K. 4, G. 3) ve Cafer‟e (G. 5) ait şiirler arasında -başta 

kafiye, redif ve vezin olmak üzere- birtakım benzerlikler vardır (bkz. Tarlan, Ahmet Paşa Divanı, s. 119, 120). 
52  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 216, 188. 
53  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 199. 
54  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 196. 
55  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 322. 
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Ol cihân gülzârınun ra„nâ ğazel-hânı dürüst 

Hoş tamâm itmiş bu beyti içre dîvânı dürüst 

Ruhlarun şevki-yle rengîn sözlerin gör Ca„ferün 

Kim değer her beyti bir gül gibi dîvânı dürüst 

                                         Mihrî, Mr.1/156                                           Cafer, G.13/757 

 

Ahmed Paşa‟nın Fatih için yazdığı “kerem” kasidesinden esintiler taşıyan aynı redifli her iki şaire 

ait şiirlerde Mihrî, kerem sahibi olan sultana hitapla, cömert tabiatlı olanın cömertliğinden ihsan 

etmesinin şanından olduğunu söylemekte, İsi nefesi ölüye can bahşettiğine göre, adaletinin suyu ile 

susamış gönüllere hayat vermesini istemektedir. Cafer Çelebi, dönüştürücü nazarının toprağı halis altın 

ettiği ve kendisine de bir nazar etmesini istediği kerem sahibinin, cömertliğinin Kevser‟i, yani aşırı 

cömertliği sayesinde emel bağının, cennet olduğunu ve lütfunun çiğ taneleriyle kerem gülistanının 

taptaze bir hal aldığını ifade etmektedir. Mihrî, düşkün âşık konumundaki kendisine el uzatmasını 

istediği kerem sahibinin, cömertliği, adaleti ve hayat bahşedici oluşuna değinirken; Cafer Çelebi, 

cömertlik ve lütuf bakımından üstün olan ve toprağı altın eden dönüştürücü nazara sahip “kân-ı 

kerem”in, kendisine de bir bakmasını istemektedir. Dolayısıyla iki şair de hitapta bulundukları varlığın 

üstün olan yönlerine vurgu yapmakta ve kendilerine de iltifat etmesini beklemektedirler: 

 

Dest-gîr ol bu ben üftâdeye ey kân-ı kerem 

Ki kerîm zât olanun şânıdur ihsân-ı kerem 

Kîmyâ-yı nazarun hâki zer-i hâlis ider 

Dem durur bir nazar itsen bana ey kân-ı kerem 

„Adlün âbı n‟ola dil-teşnelere virse hayât 

Ki virür mürdeye „Îsâ-nefesün cân-ı kerem 

Kevser-i cûdun ile bâğ-ı emel huld-ı berin 

Şebnem-i lulfun ile taze gülistân-ı kerem 

                                         Mihrî, G.107/1, 458                                          Cafer, Kt.3/7, 659 

 

Salınarak yürüyen serviler içinde sevgilinin boyu, gülistan yaprakları içinde de yanağı gibisinin 

olmadığını söyleyen Mihrî, put misali güzel sevgiliye hitapla hokkaya benzeyen ağzının tebessüm 

etmesi halinde, hazine kutusunu andıran ağzındaki dişlerin, inci ve mercanlar olarak apaçık 

görüneceğini dile getirmektedir. Cafer Çelebi, sevgili için, gül bahçeleri içinde benzeri olmayan bir servi 

olduğunu, elif gibi girip canlar içinde yer ettiğini belirtmekte, hitapta bulunduğu gümüş bedenli 

sevgilinin, hayalinin misafirine mercan kâseleri içinde şeker şerbetini sunduğunu söylemektedir. 

“Mercan kâseleri içinde şeker şerbeti” ifadesindeki kâse, yuvarlak oluşu bakımından sevgilinin ağzıyla, 

mercanlar dişleriyle, şeker şerbeti de dudaklarıyla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla aşağı yukarı aynı 

muhtevaya ve birçok ortak kelimeye sahip beyitlerde Mihrî, sevgilinin boyu, yanağı, ağzı ve dişlerini 

ilgili unsurlarla birlikte zikretmekte, Cafer ise servi olan sevgilinin elife benzeyişine, gümüş bedenli 

oluşuna değinmekte, teşbihe konu olan yönleri vasıtasıyla dudakları, ağzı ve dişlerine atıfta 

bulunmaktadır. Mihrî ve Cafer‟e ait bu gazeller üzerinde, Necâtî‟nin60 etkisi olduğu görülmektedir: 

 

Kaddün gibi yok serv-i hırâmânlar içinde 

Haddün gibi yok berg-i gülistânlar içinde 

Bir serv ki yok misli gülistânlar içinde 

Yir itdi elif gibi girüb cânlar içinde 

Çün hokka dehânun sanemâ kılsa tebessüm 

Rûşen görinür lü‟lü ü mercânlar içinde 

Mihmân-ı hayâlüne şeker şerbetin eyler 

Ey sîm-beden kâse-i mercânlar içinde 

                                        Mihrî, G.162/1, 461                                          Cafer, G.170/1, 462 

 

                                                           
56  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 325. 
57  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 208. 
58  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 270. 
59  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 476. 
60  Necâtî Beg‟in “Yerin var eyâ kaddi elif cânlar içinde/Hayf ola ki ömrün geçe dükkânlar içinde (G. 553/1)” şeklinde başlayan 

gazeli, söz konusu gazellerle aynı vezin, kafiye ve redifte olduğu gibi, muhteva olarak da benzerlik göstermektedir (bkz. Ali 

Nihat Tarlan, Necatî Beg Divanı, Akçağ Yay., Ankara, 1992, s. 397). 
61  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 298. 
62  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 378. 
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Son mısraları birebir tekrar eden ve hemen hemen aynı ifadelerin kullanıldığı aşağıdaki 

bendlerde Mihrî, vefasız sevgiliden kerem görmediğini, çaresiz âşık konumundaki kendisiyle yâr 

olmadığını, şairi âlemde cevriyle bizar eylediğini ve cefa huylu yâre hitapla, ondan vaz geçtiğini 

söylemektedir. Buna mukabil Cafer, “Ey vefasız yar, yürü sende kerem mi var hey!” diyerek sevgilinin 

işinin her sefer âşığa acılar vermek olduğunu ve cevrinin, şairi tatlı canından usandırdığını, cefa huylu 

yâre hitapla, ondan vaz geçtiğini söylemektedir: 

 

Görmedüm senden kerem ey bî-vefâ dildâr hey 

Olmadun bir gün bu ben bî-çâre ile yâr hey 

Eyledün cevrünle „âlemde beni bîzâr hey 

Ey cefâ-hû yâr senden vâz geldüm vâr hey 

Bî-vefâ yârâ yüri sende kerem mi var hey 

Acılar virmekdür işün „âşıka her bâr hey 

İtdi cevrün tatlu cânumdan beni bîzâr hey 

Ey cefâ-hû yâr senden vaz geldüm var hey 

                                        Mihrî, Mr.9/163                                       Cafer, G.255/1(Mr.)64 

 

Sevgiliye hitapla, “Dost nazik yar imişsin ve gönül yakıcı nar imişsin, seni böyle bilmezdim.” 

diyen Mihrî, o sevgilinin cevr etmek suretiyle âşıkların başına ateş yaktırdığını ve hayli hoş sihir yapıcı 

olduğunu ifade etmekte, böylece sevgilinin şaşırtıcı özelliklerine, âşık tarafından yeni yeni fark edilen 

yönlerine değinmektedir. Cafer Çelebi de sevgiliye hitapla, “Ey can parçası! Cevrinin dikeniyle gönül 

yaralandı, dikenlerle dolu gül bahçesi imişsin, seni böyle bilmezdim. Bize naziklik yaparak bir güler yüz 

gösterip geçtin, hey ne nazik yar imişsin, seni böyle bilmezdim.” demektedir. Adeta Mihrî‟nin ilk mısraı 

Cafer Çelebi‟nin son mısraı olarak tekrar etmekte ve müştereken sevgilinin cevri üzerinde 

durulmaktadır. Mihrî bu cevrin ateş ve sihirle, Cafer Çelebi diken ve kayıtsızlıkla olan irtibatına yer 

vermekte ve cevri diken ile anarak ifadeye çarpıcılık kazandırmaktadır: 

 

Dost nâzük yâr imişsin böyle bilmezdüm seni 

Dil yakıcı nâr imişsin böyle bilmezdüm seni 

Yaralandı hâr-ı cevrünle dil ey cân pâresi 

Gülşen-i pür-hâr imişsin böyle bilmezdüm seni 

Cevr ile „âşıklarun od yakdurursın başına 

Haylı hoş sehhâr imişsin böyle bilmezdüm seni 

Bir güler yüz gösterüb geçdün bize nâzüklügi 

Hey ne nâzük yâr imişsin böyle bilmezdüm seni 

                                         Mihrî, G.193/1-265                                          Cafer, G.225/3-466 

 

Mihrî, put gibi güzel olan sevgilinin yanaklarını lale bahçesine, menekşe saçlarını da misk 

yağdıran kokuya benzettiğini, cemalinin gül bahçesini görüp tasdik ederek çiçeklerle süslenmiş bahara 

benzettiğini söylemektedir. Cafer Çelebi de sevgilinin yüzünü bağa, yanağını lale bahçesine, menekşe 

zülfünü de bahar bulutuna, yârin güzelliğinin baharında yanağı ve saçlarını beraber gece ve gündüze 

benzettiğini ifade etmektedir. Aşağıdaki ilk beyitler büyük oranda benzerlik arz etmektedir. Sevgilinin 

hüsn ü cemalinin baharla olan irtibatına değinilen ikinci beyitlerde Mihrî, gül bahçesini andıran 

sevgilinin cemalini çiçek ve süslü bahara benzeterek renkli bir tablo oluşturmuş, Cafer Çelebi yârin 

güzelliğinin baharında aydınlık yanağını gündüze ve siyah saçlarını geceye benzeterek beyti zıtlıklar 

üzerine kurmuştur: 

 

Nigâr ruhlarını lâle-zâra benzetdüm 

Benefşe şaçlarını müşk-bâra benzetdüm 

Yüzini bâğa ruhın lâle-zâra benzetdüm 

Benefşe zülfini ebr-i bahâra benzetdüm 

Cemâli gülşenini gördüm ü didüm el-hak 

Şükûfe ile müzeyyen bahâra benzetdüm 

Ruhı-yla saçları yârun bahâr-ı hüsninde 

Berâber olalı leyl-ü-nehâra benzetdüm 

                                         Mihrî, G.116/1-267                                          Cafer, G.141/1, 668 

                                                           
63  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 335. 
64  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 464. 
65  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 313. 
66  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 433. 
67  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 275. 
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“Başlaruz biz” şeklinde sona eren gazellerinde Mihrî, bu dünyadaki güzellerde vefa 

bulmadıklarını, bir bahtı siyah talihi yok başlar olduklarını söylerken; Cafer Çelebi kendileri için ayak 

öpen, ayağa kadar gelen baht ve kısmetin olmadığını söylemekte, “Ne tuhaf şey ki, biz bahtı yok 

başlarız.” diyerek nasipsiz olduklarını dile getirmektedir. Mihrî‟ye ait beytin lirik yönünün daha fazla 

olduğunu söylemek mümkündür. Zira şair sevgiliden yana yüzünün gülmediğini belirtmektedir. Vefa 

bulamamak, kara bahtlı ve talihsiz olmaktan yakınan Mihrî‟ye mukabil, Cafer Çelebi ayağa kadar gelen 

devletin gerçekleşmediğini ve devleti yok başlar olduklarını söyleyip, şaşkınlık yaşamaktadır: 

 

Hûblarda vefâ bulımaduk Mihrî cihânda 

Bir bahtı siyeh tâli„i yok başlaruz biz 

Olmadı bize devlet-i pâbûs müyesser 

Ca„fer ne „aceb devleti yok başlaruz biz 

                                         Mihrî, G.56/569                                          Cafer, G.71/670 

  

“Ben ne varlık suretiyle resmedileydim keşke, bu cihana gelmeyip yok olaydım keşke!” diyen 

Mihrî, şah olan sevgilinin kûyunda bilinir olmayı, sırf ona hizmet eden bir hizmetçi olmayı arzulamıştır. 

Feleğin canana vuslatı nasip etmeyeceğini anladığı için bela çeken candan mahrum kalmayı, dostun 

gül bahçesinde çiçek olmadığına göre, bari bostanında soğan ve sarımsak olmayı istemiştir. “Ey can 

(cânâ)” diye hitapta bulunarak, bir nefes dahi bin azap ile geçince, canını teslim edip merhum olmayı 

dilemiştir. Aynı redifli şiirinde hizmetkâr ve hizmetçi olmayı istemeyen Cafer Çelebi, dünyaya gelmemiş 

olmayı ve yok olmayı dilemiştir. “Hoş kokulu reyhandan sayılmazsam da, mademki büyüyüp geliştim, 

hiç değilse az paha eder bir soğan veya sarımsak olaydım keşke! Bari bu güzel sevgiliyi görme 

imkânım olmadı, keşke aşktan bin parça ve mahrum olsaydım!” demektedir. Kendine de hitapla, “Bu 

belalarla dirilmekten ölüm bana çok daha yeğ, rahmete nail olmuş bir ölü olsaydım keşke!” diyerek 

içinde bulunduğu durumun vahametini ortaya koymaktadır. Redif olarak geçen “olaydum kâşkî” 

ifadesi, umulanın elde edilemediği ve pişmanlıkların yaşandığı bir hali yansıtmaktadır. Söz konusu 

gazellerde şairler, bilhassa sevgili olmak üzere, bazı arzulardan mahrum kalışlarının meydana getirdiği 

tahassürü ve istemedikleri halde içinde bulunulan durumun verdiği rahatsızlığı ifade etmektedirler. 

Kafiyeyi oluşturmak için de çoğunlukla aynı kelimelerin seçildiği gazellerde Mihrî‟nin daha duygusal 

ifadelere yer verdiği müşahede edilmektedir: 

 

Ben ne resm-i kevn ile mersûm olaydum kâşkî 

Bu cihâna gelmeyüp ma„dûm olaydum kâşkî 

Ben ne hidmetkâr u ne mahdûm olaydum kâşkî 

Gelmiyeydüm „âleme ma„dûm olaydum kâşkî 

Dergehinde ol şehün ma„lûm olaydum kâşkî 

Hıdmetinde „âkıbet mahdûm olaydum kâşkî 

Çün nemâ buldum reyâhînden sayılmazsam dahi 

Bir piyâz-ı kem-bahâ yâ sûm olaydum kâşkî 

Vasl-ı cânânı müyesser kılmaz imiş çün felek 

Bu belâ-keş cândan mahrûm olaydum kâşkî 

Olmadum çün ol dahi bârî bu şûhı görmeyüb 

„Işkdan bînbehre vü mahrûm olaydum kâşkî 

Gülsitânında çün ezhâr olmadum ben dostun 

Bûstânında piyâz u sûm olaydum kâşkî 

Bu belâlarla dirilmekden ölüm çok yeg bana 

Ca„ferâ bir meyyit-i merhûm olaydum kâşkî 

Bin „azâb ile geçince bir nefes cânâ yine 

Cânı teslîm eyleyüp merhûm olaydum kâşkî 

 

                          Mihrî, G.182/1, G.191/1-3, 771                                        Cafer, G.248/1, 5-772 

  

Mihrî Hatun ve Cafer Çelebi‟nin sınırlı sayıdaki şiirlerinden verilen bu örnekler, iki şair arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları kısmen ortaya koymaktadır. Klasik şiirde, üslubuyla söz sahibi olan her şair gibi 

bu iki şairin de farklı üslup sergilemesine rağmen, beyitlerde kastedilen anlam ve kullanılan ifadeler 

                                                                                                                                                                                     
68  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 346. 
69  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 244. 
70  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 268. 
71  Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, s. 307, 312-313. 
72  Erünsal, Tâcî-zâde Ca„fer Çelebi Dîvân, s. 457. 
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itibariyle yer yer yollarının kesiştiği veya aynı doğrultuda seyrettiği görülmektedir. Üstelik kafiye ve 

redifleri ortak olan şiirlerde -Mihrî‟ye ait 96. sıradaki “gül” redifli gazel hariç- vezin birliği de 

bulunmaktadır. Bu da nazireyi akla getirmektedir. İstisnaları olmakla birlikte, nazirede örnek 

alınan/model şiirle nazire olan şiir arasında vezin birliği; kafiye ve -varsa- redif birliği; söyleyiş (eda), 

anlam ve hayal benzerliğinin olması beklenmektedir.73 Son tabloda gösterilen ve muhtevaları benzer 

olanlarından birkaç beyit sunulan örnek şiirlerin, bu üç şartı büyük oranda sağladığı anlaşılmaktadır. 

Ancak Mecma„ü‟n-Nezâir‟e bakıldığında, Cafer Çelebi‟nin şiirlerine yapılan nazirelerde Mihrî‟nin ismi 

geçmediği gibi, Mihrî‟nin şiirlerine nazire yazıldığına dair bir bilgiye de rastlanmamaktadır.74 Pervane 

Bey Mecmuasında ise Mihrî‟nin şiirlerine nazire yazanlar arasında Cafer Çelebi geçmemekte, Cafer 

Çelebi‟nin şiirlerine de Mihrî‟nin nazire yazdığına dair bir kayıt yer almamaktadır.75 Öte yandan her iki 

şairin de Ahmed Paşa, Necâtî Bey, Şeyhî ve Ahmedî gibi önemli isimlerin şiirlerine nazire yazdığı ifade 

edilmektedir.76 Dolayısıyla bu iki şairin, kendilerinden daha üst bir konumda olan şairlerden etkilenmiş 

olmaları muhtemeledir. 

 

Sonuç 

Redifleri bağlamında iki şairin karşılaştırmaya konu edildiği bu çalışmada, Mihrî Hatun ile Cafer 

Çelebi‟nin divanlarında redife çokça yer verdikleri, bu rediflerden epeyi farklı olsa da, bazılarının aynı 

olduğu, hatta rediflerle birlikte kafiyelerin ve yer yer kafiyeyi oluşturan kelimelerin dahi aynı olduğu 

görülmüştür. Bunun yanı sıra bazen mısra ve ifade benzerliği ile de karşılaşılmıştır.  

İki şair arasındaki redif, kafiye ve kullanılan ifadeler açısından tespit edilen dikkate değer 

benzerliklerin muhtemel sebeplerinden biri, aynı dönemde yaşamış olan bu iki şairin görüşmüş 

olmalarıdır. Amasya‟dan ayrılmayan Mihrî‟nin aksine, Amasya, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde 

yaşadığı öğrenilen Cafer‟in, Amasya‟daki edebî hareketliliği takip etmiş olabileceği, böylece Mihrî‟nin de 

Cafer Çelebi‟den haberdar olup ondan etkilenmiş olabileceği de ihtimaller arasındadır. II. Bayezid ve 

Şehzade Ahmed zamanında Amasya‟da yetişen şairler arasında her ikisinin de anılması, bu iki şairin 

görüşmüş olmalarını kuvvetlendirmektedir. Bizzat karşılaşmış olmasalar da çevrelerindeki şairler 

vasıtasıyla birbirlerinin şiirlerini görmüş olmaları imkân dâhilindedir. Aksi takdirde büyük orandaki bu 

benzerliği, belli kuralları olan ve kalıp ifadelerin kullanıldığı klasik Türk şiiri anlayışı ile açıklamak 

mümkün görünmemektedir. Öte yandan klasik Türk şiirinde nazire geleneği vardır. Bu iki şairden 

birinin, diğerinin herhangi bir şiirine nazire yazdığına dair bilgiye rastlanmasa da, nazirede esas olan 

kafiye, redif ve vezin birliği bazı şiirlerde göze çarpmaktadır. Nitekim kafiye ve redifleri müşterek olan 

son tablodaki şiirlerin -96. gazel hariç- vezinlerinin de aynı olduğu tespit edilmiştir.  

Benzer redifli şiirlerin anlam bakımından da benzerlik arz ettiği, hatta bazen şiirde ele alınan 

varlık veya konuya yaklaşımın bile benzer olduğu anlaşılmıştır. Şairlerin birbirlerinden etkilendiğine 

hükmedilmiş olup, hangi şairin diğerini etkilediği konusunda kesin bir hükme varılmamakla birlikte, 

örnek şiirlerden hareketle, özellikle duygusallık bakımından Mihrî‟nin şairlik yönünün Cafer Çelebi‟ye 

nazaran daha güçlü olduğu, dolayısıyla onun Cafer‟i etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu iki 

şaire ait birkaç şiirin, Ahmed Paşa ve Necâtî‟nin bazı şiirleriyle kafiye, redif, vezin ve yer yer muhteva 

bakımından benzerlik arz ettiği, dolayısıyla bu iki şairin birbirini etkilemesinden ziyade, daha üst bir 

model olan Ahmed Paşa ve Necâtî gibi şairlerden etkilendiği de olmuştur. 

Rediflerindeki müştereklik ölçüt alınarak iki şairin karşılaştırıldığı bu çalışmayla, edebî açıdan 

şairler arasında birçok yönden benzerliğin olduğu sonucuna ulaşılmış, bu hususta daha kapsamlı bir 

çalışmanın yapılabileceği kanaati hâsıl olmuştur. 

 

                                                           
73  M. Fatih Köksal, Sana Benzer Güzel Olmaz - Divan Şiirinde Nazire, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s. 31-39. 
74  Edirneli Nazmî, Mecma„u‟n-Nezâ‟ir, haz. M. Fatih Köksal, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2012, s. 51. 
75  Kamil Ali Gıynaş, Pervane Bey Mecmuası (İnceleme-Metin), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yozgat, 2013, s. 22, 29-30. 
76  Edirneli Nazmî, Mecma„u‟n-Nezâ‟ir, s. 45-47, 49; Gıynaş, Pervane Bey Mecmuası (İnceleme-Metin), s. 13, 23, 29. 
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TAŞRALI BİR DÎVÂN ŞÂİRİ: MÛSÂ MEDHÎ 

 

Avni ERDEMİR* 

 

Özet  

Mûsâ Medhî, divan şiiri geleneğini taşrada yaşatan önemli şairlerden biridir. Amasya sancağına bağlı 

küçük bir kasaba olan Lâdik'te doğmuş ve yaşamıştır. Doğum ve ölüm tarihini kesin olarak bilmiyoruz. 

İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devirlerinde yaşamış; Kanuni devrinin ilk yıllarında vefat etmiştir. 

Medhî mahlaslı diğer şairler hakkında bazı çalışmalar yapılmışsa da Mûsâ Medhî hakkında daha önce 

herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada divan sahibi olan ve Medhî, Mûsâ, Mûsâ Medhî, 

Hâcı Mûsâ, Hâcı Mûsâ Medhî, Medhî-yi Mûsâ gibi mahlaslarla şiir yazan şair, tarihi ve biyografik 

kaynaklarda verilen bilgilerle, özellikle de divanındaki şiirlerinden edinilen bilgiler ışığında tanıtılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Medhî, Mûsâ Medhî, Hacı Mûsâ, Lâdik, Amasyalı şairler. 

 

A Classıcal Poet From Country: Mûsâ Medhî  

 

Abstract 

Mûsâ Medhî is an important person who carried out the traditional classical poetry (divan şiiri) in the 

country. He was born and lived in a small town called Lâdik which is in Amasya sanjak. It is not known 

when he was born and died. He lived during the Bayezid II and Sultan Yavuz Selim periods and he 

died in the early years of Sultan Kanuni period. 

There have been many studies in the literature with the nickname "Medhî". However, there has been 

no study carried on with the title "Mûsâ Medhî". The aim of this study is to introduce a poet with a 

nickname Medhî, Mûsâ, Mûsâ Medhî, Hacı Mûsâ, Hacı Mûsâ Medhî, Medhî-yi Mûsâ with the knowledge 

given in the historical and biographic sources especially from the knowledge obtained from his 

colleded poems (Divan). 

Keywords: Medhî, Mûsâ Medhî, Hacı Mûsâ, Lâdik, Poets from Amasya. 

 

Hayatı 

Osmanlı döneminde Medhî mahlasını kullanan farklı şairler mevcuttur. Nitekim Divan Edebiyatı 

İsimler Sözlüğü’nde Medhî mahlaslı 8 şair hakkında bilgi bulunmaktadır. Bu şairler, Gelibolulu Medhî, 

Haydarzâde Medhî, mülâzım ve kadı Medhî, Bağdatlı Medhî, Üsküdarlı Medhî, İsa Medhî, Mûsâ 

Medhî'dir.1 Bu çalışmanın konusunu oluşturan Medhî listenin sonunda yer alan Lâdikli Hacı Mûsâ 

Medhî’dir. 

Medhî'nin hayatı ve şairliği hakkında bilgi veren ilk ve en önemli kaynak, Latîfî Tezkiresi'dir.2 

Medhî hakkında bilgi veren diğer kaynaklar,3 sadece Latîfî'ye atıf yapmışlar ve tezkiresindeki bilgileri 

tekrarla yetinmişlerdir. Latîfî'den (yazılışı: 1546, ölm.1582) sonra Nâil Tuman'a4 (yazılış:1949, ölm. 

1958) kadar hiçbir tezkire yazarı, eserinde Medhî'ye yer vermemiştir. Aynı dönemde yaşamış 

olmalarına rağmen Sehî Bey’in (ölm. 1548) Heşt Behişt'inde de (yazılışı: 1538) Medhî'den söz 

edilmemektedir. 

                                                           
*  Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, avni.erdemir@gmail.com. 
1  Haluk İpekten ve diğerleri, Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

1988, s. 278-279. 
2  Latîfî, Tezkire-i Latîfî, İkdam Matbaası, Dersaadet, 1314, s. 304-305; Mustafa İsen, Latîfî Tezkiresi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 1999, s. 302-304; Rıdvan Canım, Latîfî, Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nüzemâ (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür 

Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2000, s. 496-497. 
3  Haluk İpekten ve diğerleri, Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

1988, s. 278; Yavuz Bayram, Avni Erdemir, "Samsunlu Divan Şairleri", Geçmişten Geleceğe Samsun, Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Kültür ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Samsun, 2006, s. 743-744. 
4  Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi Nüshası, nr. B/870 mad. nr.3928. 
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Latîfî'ye göre5 Medhî, Amasya sancağına bağlı Amasya'ya yakın Lâdik6 isimli kasabadandır. 

Amasya'da Hacı Mûsâ ismiyle bilinir ve tanınır. Kaside ve gazelleri divan haline getirilmiştir. Sultan 

İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devrinde yaşamıştır. Şiirleri, öğüt verici ve ilahi tarzındadır. Birçok 

kez hacca gitmiş ve hacda duygulu sohbetler yapmıştır. 

Şair hakkında Latîfî bu bilgilerle yetinmekte, doğum ve ölüm tarihi hakkında bilgi 

vermemektedir. Tezkirede yer alan “Sultan Bayezid (ö. 1512) ve Yavuz Sultan Selim (ö. 1520) 

zamanında yaşadı.” ifadesinden tezkirenin yazıldığı 1546 yılından önce Medhî'nin vefat ettiğini tahmin 

ediyoruz. Nail Tuman7 da Medhî hakkında bilgi verirken sadece Latîfî'ye atıf yaptığı eserinde, Medhî'nin 

ölüm tarihi hakkında bilgi vermeksizin, Mekke'de medfun olduğunu ifade etmektedir. 

Bu bilgilerin dışında bugün için bildiğimiz yegâne eseri olan divanındaki şiirlerinden edinilen 

bilgiler ışığında, Medhî'nin hayatı ile ilgili bazı bilgilere ulaşıyoruz. Divanda Medhî'nin, İkinci Bayezid'e 

sunduğu üç kaside ve bir murabba vardır. İlk kasidenin başlığı, Der-Medh-i Sultân Bâyezîd Gâzî 

Nevvera'l-lahu Te'âl'â Merkadehu’8 dür. İkinci Bayezid'in övüldüğü bu kaside 29 beyittir. Medhî'nin 

Bayezid'e sunduğu ikinci şiir olan murabba'nın başlığı Murabba' Der- üftâden-i Âteş Be-hâne-i Medhî ve 

Arz-ı Ân Sultân-ı Gâziyân9 şeklindedir. 10 dörtlükten oluşan bu murabba'da Medhî, Lâdik'te yanan evi 

için Sultan Bayezid'den yardım talebinde bulunmaktadır: 

Şehr-i Lâdik içre bir gülşende tutmışdum makâm 

Hûbdı cân bülbülinün vakti anda subh u şâm 

Yandı nâ-gâh oda anunçün yanup dil dir müdâm 

Kaldı Medhî andelîbün hânesüz devletlü hân  

Sultan Bayezid'e sunulan üçüncü şiir, 21 beyitlik bir kaside olup başlığı, Medh-i Dîger İ'lâm-ı 

Resîden-i İn'âm-ı Pâdişâh10 şeklindedir. Bu şiirinde Medhî, Bayezid'den talep ettiği yardımın ulaşması 

üzerine kendisine teşekkür etmektedir:11 

Saçdı fakr odına yanmış câna âb-ı merhamet 

Sildi yaşum dâmen-i şefkatle budur mâcerâ 

 

Hâcı Mûsâ bendesin gam zulmetinden itdidûr 

Şem'-i şâdî birle gönli ka'besi pür-nûr ola 

Şairin Bayezid'e sunduğu dördüncü şiir, 20 beyitlik bir kaside olup başlığı "Kasîde-i Nüh12"dür. 

Medhî bu şiirinde vergi memurlarından şikâyetçi olmakta ve padişahtan kendisine yardımcı olmasını 

istemektedir: 

                                                           
5  Latîfî Tezkiresi üzerinde yapılan çalışmalarda Medhî hakkında şu bilgiler verilmektedir: 

 "Livâ-yı Amasya tevâbi'inden Lâdik nâm kasabadandur. Hacı Mûsâ adıyla ma'lûm u ma'rûfdur. Haccü'l-haremeyn olup nice 

def'a huccâc-ı rahmet-netâc ile mekşûfi'r-re's giryân u nâlân Lebbeyk-gûyân makâm-ı Merve'de Safâya sa'y-i tâm u Cebel-i 

Arafat'dan kalb-i hazîn ve dil-i pür-enîn birle sohbeti şâm itmişdür. Bu şi'ri zikr olınan hâlâtı câmi' ve metâli'-i eş'ârından 

envâr-ı tevfîkât tâli' ü lâmi'dür. (Latîfî, 1314, s.307-308)" 

 "Amasya sancağına bağlı Lâdik adlı kasabadandır. Hacı Mûsâ adıyla bilinip tanınır. Kaside ve gazelleri yazılıp divan haline 

getirilmiştir. Merhum Sultan Selim zamanında yaşadı. Bu öğüt veren ilâhî tarzındaki gazeli Mevlânâ Abdurrahman Câmî'den -

Allah ona rahmet etsin- çevirmiştir. (İsen, 1999, s. 302-303)" 

 "Şehr-i Amasya kurbinde Lâdik nâm kasabadandur. Vilâyet-i mezbûrede Hacı Mûsâ dimekle ma'lûm u ma'rûf ve meşhûrdur. 

Ve kasâyid ü eş'ârı müdevven ü mestûrdur. Merhûm Sultân Bâyezîd Hân devrinde gelmişdür. Mev'ıze-gûne kelimâtı ve ilâhî 

ebyâtı vardur. Haccü'l-haremeyn olup nice def'a huccâc-ı rahmet-netâc ile mekşûfi'r-re's giryân u nâlân Lebbeyk-gûyân 

makâm-ı Merve'de Safâya sa'y-i tâm ve Cebel-i Arafat'dan kalb-i hazîn ve dil-i pür-enîn ü hûnîn birle sohbeti şâmitmişdür. Bu 

şi'ri zikr olan hâlâtı câmi' ve metâli'-i eş'ârından envâr-ı tevfîkât tâli' ü lâmi'dür. Şi'r Der-medh-i Mekke-i mükerreme: (Canım, 

2000, s. 496)". 
6  Lâdik günümüzde Samsun iline bağlı bir ilçe olup Amasya merkeze 54, Samsun merkeze 77 km uzaklıktadır. Köyleriyle 

birlikte toplam nüfusu 16. 474'tür. 
7  Tuman, Tuhfe-i Nâilî, nr. 3928. 
8  Mûsâ Medhî Dîvânı, Edirne Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 2135, vr. 10b-12b. 
9  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 12b-14b. 
10  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 14b-16a. 
11  Bu kaside, Osmanlı padişahları nezdinde şiirin ve şairin değerini göstermesi bakımından önemli bir örnek olarak 

değerlendirilebilir. Zira taşrada yaşamakta olan bir şair, yazdığı bir şiir vasıtasıyla padişaha ulaşıp sıkıntısını dile getirmiş; 

padişah da talebini dikkate alarak ona yardımcı olmuştur. Bunun üzerine şair, yine yazdığı bir şiirle padişaha karşı 

minnettarlığını ifade etmiştir. 
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Ne nüh dir ise şâh şol tokuzdur 

Ki olupdur şehr-i Lâdik'de mukarrer 

Belâsından anun her yıl muhassıl 

Çeker yüz dürlü derd ü gam bu çâker 

Dem olur elde bir mangır bulınmaz 

Gelür âmil olan nüh dirhem ister 

Gider yıldan yıla nüh pâre akçe 

Gelür bir pul yok iy pâkîze-gevher 

Aceb yükdür hele bu bâr-ı nüh kim 

Çeker bay ile anı yohsul berâber 

Dimişler tokuzı vir onı kurtar 

Meseldür bu velî ma'rûf u eşher 

Belâ budur ki ne on var ne tokuz 

Ne virsin neylesin bu merd-i efkar 

Şehâ yıllar durur Medhî kulun kim 

Du'â-gûyun durur bî-sem ü bî-zer 

İkinci Bayezid için bu 4 şiiri yazan Mûsâ Medhî'nin divanında, Yavuz Sultan Selim için yazılmış 

herhangi bir şiirle karşılaşmıyoruz. 1512-1520 yıllarında padişahlık yapan Yavuz Sultan Selim için 

yazılmış bir şiirin bulunmaması dikkat çekici bir durumdur. Şairin İkinci Bayezid’e ilgi göstermesi ve ona 

4 şiir sunmuş olması, öncelikle Bayezid’in Amasya’da 27 yıl şehzade vali olarak bulunması ve etrafında 

edebî bir muhitin şekillenmiş olmasıyla ilişkilendirilebilir. Nitekim “15. yüzyılın ikinci yarısı ile 16. 

yüzyılın ilk yarısında yaşamış hangi şair, sanatçı; din, devlet ve ilim adamının hayatı incelenecek olsa, 

kaynakların bir yerinde mutlaka İkinci Bâyezîd ismiyle karşılaşılacaktır.”13 

Medhî’nin şiirleri arasında Yavuz Sultan Selim için yazılmış bir şiirinin bulunmamasında 1481-

1511 yılları arasında otuz yıl Amasya'da şehzadelik yapan ve giriştikleri taht mücadelesi sebebiyle 

Yavuz Sultan Selim tarafından boğdurularak öldürülen Şehzade Ahmed'e şairin muhabbetinin etkisi de 

olabilir. Çünkü Medhî'nin Lâdik'i övdüğü iki şiiri vardır. Şair bu şiirlerde Lâdik'i şehzadelerin yazın yaylak 

olarak kullandığını ifade etmekte ve Lâdik'te Şehzade Ahmed'in sarayının bulunduğunu söylemektedir. 

Şair, bu değerlendirmeleri yaparken Şehzade Ahmed’den övgü ve saygı ile bahsetmektedir: 

İder hem pür-sürûr Ahmed Sarayın 

Ki hürrem câdur ism ana mutâbık 

Ger[ek] yazı yüzinde var göle ir 

Gerek şehr arkasından yaylaya çık 

Behcet-i 'adne dönmiş tağ u sahrâ 

Geh atlan it temâşâ geh yaya çık 

Ova yüzinde yüz bostân-serâdan 

Yazın Lâdikde yegdür bir alacık 

Selâtînün olupdur yıllar ile 

Teferrücgâhı vü yaylağı Lâdik14 

Yaraşur ger dirsem ol kasr-ı bülende burc-ı şems 

Çünki Ahmed Han gibi bir pâdişâh içindedür 

Nice şeh ki ilinde anun zulm ayağı taşradur 

Nice sultân ki eli dâ'im 'atâ içindedür15 

Medhî'nin İkinci Bayezid'den sonra Kanuni Sultan Süleyman için yazdığı üç kaside de bize onun 

hayatı, hangi yıllarda yaşadığı ve ne zaman vefat ettiğine dair ipucu vermektedir. Medhî, Kasîde Der-

                                                                                                                                                                                     
12  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 16a-17a. 
13  Yavuz Bayram, Adlî Hayatı, Şahsiyeti, Şairliği, Dîvânının Tenkitli Metni, Amasya Valiliği Yay., Amasya, 2008, s. 20. 
14  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 45b-46a. 
15  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 49b-50a. 
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medh-i Sultân Süleymân Han Rahmetu'l-lahi Te'âlâ Aleyh16 başlığı ile yazdığı 30 beyitlik kasidesinde, 

Kanuni'nin tahta çıkışına tarih düşürmektedir: 

Çün serîr-i saltanat üzre kadem basdun şehâ 

Dil sürûr ile didi târîhini"Husrev-nihâd"  (926/1520) 

Medhî, Kanuni için yazdığı 33 beyitlik ikinci kasidesini, Böğürdelen ve Belgrad'ın 927/1521 yılında 

fethi üzerine yazmıştır: 

Böğrini deldi hem Böğürdelenün 

Pes Beligrada itdi niyyet-i feth17 

Medhî, Kanuni için yazdığı 39 beyitten oluşan üçüncü kasidesinde (14) Rodos'un fethini ele 

almaktadır. Rodos'un 928/1522 yılında Kanuni tarafından fethedildiğini dikkate aldığımızda Mûsâ 

Medhî'nin 1522 yılında kesinlikle hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Medhî'nin divanında 1520-1566 yılları 

arasında saltanat süren Kanuni için yazılmış başka bir şiiri yoktur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Latîfî 

Tezkiresi'nde Medhî için “İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devrinde yaşadı.” denmesi de dikkate 

alındığında Medhî, Kanuni'nin padişahlığının ilk yıllarında vefat etmiş olmalıdır. Kanuni'nin tahta geçtiği 

1520'de cülûsuna tarih düşürmesi, 1521'de Belgrad'ın fethini, 1522'de Rodos'un fethini işleyen birer 

kaside yazması, Kanuni için her yıl birer kaside yazdığını; daha doğrusu Medhî'nin Kanuni’yi yakından 

takip ettiğini göstermektedir. Medhî eğer bu tarihlerde vefat etmemiş olsaydı, 1566 yılına kadar tahtta 

kalan ve ömrü zaferlerle geçen Kanuni için mutlaka başka şiirler de yazardı. Söz gelimi hayatta olsaydı 

Kanuni’nin büyük zaferlerinden olan ve Macar Krallığını tarihe gömdüğü 1526 tarihli Mohaç seferini ve 

Mohaç Meydan Muharebesini görmezden gelmezdi. Bu sebeple Mûsâ Medhî'nin 1522-23 yıllarında; en 

azından 1526’dan önce vefat ettiği tahmin edilebilir. 

Medhî, Der-za'f-ı Pîrî vü Tazarru' u Zârî18" başlığı ile yazdığı 70 beyitlik mesnevisinde ihtiyarlığın 

zorluklarını anlatmakta, Allah'a yakarışta bulunmaktadır. Ayrıca bu şiirin üçüncü beyitinde yaşının 

yetmiş beşe geldiğini ifade etmektedir: 

Bu dem ki yetdi yetmiş beşe yaşum 

Kurı âhumla yaşumdur kumaşım 

Medhî, dünyanın faniliğini anlattığı 11 beyitlik gazelinin19 üçüncü beyitinde ise yaşının seksen 

olduğunu söylemektedir: 

Sen bu yüzsüz pîre bak heştâda yetmişdür yaşı 

Elli yıllık sanu sanır sanki on biş yaşındadur 

Şu hâlde şairin en az 80 yaşına kadar yaşadığı, tahminen 1526’dan önce öldüğü düşünülürse 

İstanbul’un fethinden önceki bir tarihte (tahminen 1440’lı yıllar) doğduğu ve yaklaşık olarak 15. 

yüzyılın ikinci yarısı ile 16. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı öngörülebilir. 

Bu arada şairin ailesi, çocukları ve ne iş yaptığı ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Evinin yanması 

ile zor durumda kalmasından ve öşür vergisini veremeyecek durumda olduğunu ifade ederek İkinci 

Bayezid'den yardım talebinde bulunmasından, en azından bir dönem, ekonomik sıkıntılar içinde 

yaşadığını söylemek mümkündür. 

Yukarıdaki bilgilere göre Medhî, Lâdik'te doğmuş, Lâdik'te yaşamıştır. Adı Musa'dır. Birçok kez 

hacca gitmiştir. Nitekim çevresinde Hacı Mûsâ ismiyle bilinir ve tanınır. Nerede ve kimlerden ders 

aldığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Arapça ve Farsçaya şiir yazabilecek kadar vakıftır. 

1522'de Kanuni'nin Rodos'u fethi için kaside yazdığına göre bu tarihte hayattadır. Bir şiirinde seksen 

yaşında olduğunu ifade ediyor ve seksen yaşında şiir yazıyor. İkinci Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve 

kısmen de Kanuni Sultan Süleyman devri şairidir. Muhtemelen 1440'lı yıllarda Lâdik'te doğmuş, Kanuni 

devrinin ilk yıllarında (1526’dan önce) vefat etmiş olmalıdır. Nail Tuman, “Mekke'de medfundur.”  

diyor. Ne var ki eserine kaynak gösterdiği Latîfî Tezkiresi'nde böyle bir bilgi mevcut değildir. Vefat 

                                                           
16  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 17b-19b. 
17  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. vr.20a. 
18  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 53b-56b. 
19  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 65b-66a. 
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yerine dair elimizde bugün için bu bilgi dışında farklı bir bilgi ve belge de yoktur. Kabri’nin Lâdik’te 

veya Amasya’da olabileceğine dair herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. Latîfî Tezkiresi'nden şairin 

çok defa hacca gittiği ve hac esnasında çok duygulu anlar yaşadığı anlaşılmaktadır. Bugün için 

elimizdeki bu bilgiler doğrultusunda, bize göre de Mûsâ Medhi, Mekke'de vefat etmiş olmalıdır. 

Eseri ve Şairliği 

Medhî'nin bilinen tek eseri divanıdır. Divanının bugün için tespit ettiğimiz tek nüshası, Edirne 

Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 2135 numaralı yazmadır. 1080/1670 yılında istinsah edilen eserin 

müstensihi bilinmemektedir. 99 varaktan oluşan eserde toplam 79 şiir vardır. Şair bu şiirlerinde Medhî, 

Mûsî-yi Medhî, Mûsî-yi Hâcı, Mûsâ, Hâcı Mûsâ, Medhî-yi Mûsâ mahlaslarını kullanmıştır. Divanda 17 

kaside, 50 gazel, 3 kıt'a, 3 mesnevi, 2 terkîb-i bend, 2 murabba, 1 tercî-i bend ve 1 matla vardır. 

Divan, klasik divan tertibine göre düzenlenmemiştir. Şiirler, nazım şekillerine göre değil nazım 

türlerine; yani işledikleri konuya göre sıralanmıştır. Mesela ilk 5 na'tın (vr.4b-10b) 1’i kaside, 4’ü gazel 

nazım şekliyle yazılmıştır. Bahariyyât (vr.25a-37b) başlığı altında verilen 4 şiirin 3’ü kaside, 1’i terkîb-i 

bend nazım şekliyle yazılmıştır. İkinci Bayezid'e sunduğu ve evinin yanması üzerine yazdığı 2 şiirin 

(vr.12b-16a) biri murabba, diğeri kaside nazım şekliyle yazılmıştır. Rebî'u'l-evvel, recep, şaban, 

ramazan ayları, ramazan bayramı, kurban bayramı ve cuma günü için yazılan 15 şiirin (vr.83b-99a) 4’ü 

kaside, 11’i gazel nazım şekliyle yazılmıştır. Kısaca, divandaki şiirler nazım şekillerine göre değil 

konularına göre tasnif edilerek sıralanmıştır. 

Medhî, kaside ve murabbalarında, terkîb-i bend ve tercî'-i bendlerinde, divan şiirinin bütün 

benzetme unsurlarını, divan şiirinin estetik anlayışı içinde kullanmıştır. Bu şiirlerde karşımızda tam bir 

divan şairi vardır. Diğer şiirlerde ise dini konuları, öğütleri halka ulaştırmada şiiri bir araç olarak 

kullandığı görülmektedir. Medhî, şiirlerinde tasavvufî düşünce ve kavramlara da yer vermiştir. Ancak, 

şiirlerinde tasavvuf bir kültür unsuru olarak yer almaktadır. Bu yönüyle o mutasavvıf bir şair değildir. 

Nitekim Latîfî de onun şiiri için "Mev'ize-gûne kelimâtı ve ilâhî ebyâtı vardur."20 diyor. Özellikle gazel 

nazım şekliyle yazılan şiirleri dinî mahiyette olup öğüt vericidir ve tür olarak her biri birer ilahidir. 

Medhî, şiirlerinde genellikle hayatın faniliğini işlemiş; bâkî âlem olarak kabul ettiği ölüm sonrası 

hayata hazırlıklı olmayı öğütlemiştir. Kasîde Der-Sıfat-ı Bahâr ve Bî-sebât- Rûzgâr21 başlığı ile yazdığı 

36 beyitlik kasidesinin konusu da baharın güzelliği ve zamanın sebatsızlığı üzerinden hayatın faniliğini 

vurgulamaktır: 

Hoş gör bu mevsimi ki irüp zemherîr-i mevt 

Görmeyesin gelüp geçe niçe bahârlar 

Bâğun tarâvetin boza bâd-ı hazân esüp 

Tağun yüzi suyın kara toprağa karalar 

Bu kara yirün üsti gibi altı dahı âh 

Pürdür semen bedenler ile gül'izârlar 

............................................................ 

Göçdi bu mısrdan niçe sultânlar iy azîz 

Terk eyledi bu şehri niçe şehriyârlar 

Sultân Muhammed oğlı kanı Bâyezîd Han 

Kim hıdmetinde şehler iderdi iftihârlar 

Sâhib-nazâr gerek kim açup 'ayn-ı 'ibreti 

Âyîne-i cihânda ala i'tibârlar 

Bahâriyyât22 başlığı altında yazılan 2 kaside ve 1 terkîb-i bendin konusu bahar, baharın güzelliği, 

geçiciliği ve bunun üzerinden hayatın faniliğidir: 

Akar sular gibi çağlar geçer çağ 

Ganîmet gör beş on gün işbu çağı 

                                                           
20  Rıdvan Canım, Latîfî Tezkiretü'-ş-Şu'arâ, s. 496. 
21  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 25a-28a. 
22  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 28a-37b. 
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Fenâ câmın içem diyü gör âhır 

Açılmaz nergisün gözi kabağı 

Dil-i gonca niçün hûn oldı fikr it 

Nedendür lâlenün bağrında tağı 

Gel âzâd ol kul olma mâl u milke 

Bırak elden ayakdan bend ü bağı 

Kanı ol pâdişâhlar kim cihânda 

Sürerdi yedi iklîme yasağı 

Kanı ol hikmetler ile dirilenler 

Birinün var mı şimdi göre sağı  

Hazâniyye23 başlığı altında verilen terkîb-i bendde de şair, her mevsimin ayrı bir güzelliği 

olduğunu ifadeyle, sonbaharı överek ömür-sonbahar ilişkisi kurmakta; dünyanın hilesine 

adlanılmamasını, bahar-sonbahar örneğiyle öğütlemektedir: 

Kâr-gâh-ı reng-rûdur eyle san bostân u bâğ 

Kim boyandı dürlü dürlü renge baksan sol u sağ 

Dehr sayyâdı yine saldı cihân bâğına ağ 

Âl ile al u kızıldan halka düzdi bend ü bağ 

Kasra benzer nûrdan her bir dıraht-ı bâğ u râğ 

Yıldurar yılduz gibi her talda yüz altun çerâğ 

Bir dahı bu vakte irince kişi ola mı sağ 

Hoşdur ol kim hoş göresin eldeyiken iş bu çağ 

Âlına aldanma zinhâr iki yüzlüdür cihân 

Şâhid istersen yeterdür nev-bahâr ile hazân 

Lâdik'te doğup büyüyen Medhî, doğup büyüdüğü şehir Lâdik için de ilki 59 beyitlik, ikincisi 20 

beyitlik iki kaside24 yazmıştır. Ömrünün büyük bir bölümü XV. yüzyılda geçen ve XVI. yüzyılın ilk 

çeyreğinde vefat eden şairin doğup büyüdüğü ve yaşadığı şehir Lâdik için yazdığı bu kasideler, Lâdik’in 

şehir tarihi ve kültürü bakımından en eski ve birinci elden kaynaklar arasında yer almaktadır.25 Bu 

kasidelerde şehirle ilgili yer isimleri, şehrin coğrafi özellikleri, her türlü güzellikleri, ekmeğinin ve 

suyunun tadı, çiçekleri, kuşları, dağları, gölleri, bahçeleri, şehzadelerin yaylak olarak kullandıkları 

sarayları hakkında bilgi verilmektedir: 

Güzelce şehr imiş bu şehr-i Lâdik 

Ne yüzden medh idersen medhe lâyık 

Hevâ-yı hûb hoş hürrem kazası 

Suyı kevser mizâcına muvâfık 

Rızâ-yı gülşen-i firdevse benzer 

Olur bülbül gibi kim görse âşık 

Açılur yaz u güz gül hem benefşe 

Gerekse şâhid işde şehr-i şâhik 

Dahı meşhûr durur nânı ki dirler 

Ne hâcet Lâdik etmegine katık 

Medhî Dîvânı'nda mesnevi nazım şekliyle yazılmış üç şiir vardır. Bu mesnevilerden ilki Der-

Tevhîd-i Bârî Azze ve Celle26 başlığı ile yazılmış olup 27 beyitlik bir tevhiddir. İkincisi Der-Za'f-ı Pîrîvü 

                                                           
23  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 37b-44a. 
24  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 44b-50a. 
25  Bu bağlamda Amasyalı divan şairi Mihrî’nin 25 bendlik "Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik" nakaratlı murabba'ının da 

zikredilmesinde yarar vardır. Zira bu tür örnekler, şiirlerin şehirler açısından önemini ortaya koyan somut örneklerdir. Bkz. 

Avni Erdemir ve Yavuz Bayram, “Mihrî Hatun’un Gözüyle Samsun’un Şirin İlçesi Lâdik”, I. Ulusal Geçmişten Geleceğe 

Samsun (2. Kitap), 4-6 Mayıs 2006, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yayımları, Samsun, 2007, s. 573-585; Mehmet Arslan, 

Mihrî Hâtun Dîvânı, Amasya Valiliği Yayınları, Ankara, 2007, s. 149-152; 327-331. 
26  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 51b-53b. 
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Tazarru'u Zârî27 başlığı ile yazılmış 70 beyitlik bir şiirdir. Bu şiirde ihtiyarlığın zorlukları, Allah'a sığınma 

ve ona yakarış, sade ve samimi bir üslupla ifade edilmektedir. Üçüncü şiir, Fî Na't-ı Seyyidi'l- Murselîn 

ve Habîbü Rabbü'l-Âlemîn28 başlığı ile yazılan 16 beyitlik bir na'ttır. 

Medhî Dîvânı'nda Der-Taleb-i Şefâ'at Ez-Hazret-i Risâlet 'Aleyhi Efdalü's-Salavâtu Ekmelü't-

Tahiyyât29 başlıklı 9 bendden oluşan bir tercî-i bend vardır. Na't türünde yazılan şiir, sade ve samimi 

bir üslupla yazılmış olup her bendin sonunda şu iki beyit tekrar edilmektedir: 

Efendüm seyyidüm hocam emîrüm 

Ayağa düşdüğümde dest-gîrüm 

Unutma Mûsî-yi Medhî garîbi 

Şefâ'atdan hem iy derdüm tabîbi 

Divanda 2 murabba vardır. Bunlardan biri yukarıda ifade ettiğimiz evinin yanması vesilesiyle bir 

kaside ile yardım talebinde bulunduğu İkinci Bayezid'in yardımının ulaşması üzerine yazdığı 10 

dörtlükten oluşan şiiridir. İkinci murabba' ise Murrabba' Der-Men-i Hevâ-yı Nefs ve Muhibb-i Dünyâ30 

başlığı ile yazılan 23 dörtlüklü şiirdir. Şiirin dili sade olup şiirde baştan sona nefsin arzularına uymama, 

dünya bağına gönül bağlamama öğütlenmektedir: 

Her nefes nefsün yolına yilmege bel bağlama 

Hırs eliyle boynuna oddan selâsil bağlama 

Seyl önine bir avuç hâk ile menzil bağlama 

Geç hevâdan köhne dünyâ bâğına dil bağlama 

Bir gülistâne uzan kim olmaz anda zahm-ı hâr 

Sa'yün ol bostâne olsun ki_anı bozmaz rûzgâr 

Şol cihânı gözle ki_anda hiç ırılmaz nev-bahâr 

Geç hevâdan köhne dünyâ bâğına dil bağlama 

Dîvânda kıt'a nazım şekliyle yazılmış üç şiir var. Bu kıt'alardan ilki31 28 beyit olup tevhid türünde 

yazılmıştır. Diğer iki kıt'a ise ikişer beyittir.32 

Dîvânda gazel nazım şekliyle yazılmış 50 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerde Allah'ın birliği, ona 

yakarış, Hazret-i Muhammed, onun doğumu, Kur'an-ı Kerim, dünyanın faniliği, az uyumanın önemi, 

rebî'ü'l-evvel, recep, şaban, ramazan aylarının, ramazan ve kurban bayramının, cuma gününün fazileti 

gibi dini mahiyetteki konular ele alınmıştır. Bu tarz şiirlerin hemen hepsi öğüt verici olup dil ve üslup 

özellikleri bakımından da birbirine benzemektedirler. Bu tarz şiirlere aşağıda bir örnek verilmiştir: 

Der-Kesret-i Hâb-ı Gâfilân Der-Midhat-i Seher-hîzân33 

Göze gelmez şeb-i fürkatde uyhu 

Nite ki_olmaz dem-i vuslatda uyhu 

Egerçi_insan olan uyhusuz olmaz 

Velî ki 'ayb olur sohbetde uyhu 

Uyursan var uyı halvetde derviş 

Yaraşmaz halka-i kesretde uyhu 

Eri sohbet safâsından alıkor 

Dem-â-dem gelse cem'iyyetde uyhu 

Degülsen mürde-dil iy merd-i gâfil 

Nedendür sende her sâ'atda uyhu 

Aceb budur ki gelmez gözlerüne 

Abes sözlerde vü gıybetde uyhu 

                                                           
27  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 53b-56a. 
28  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 56b-57a. 
29  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 57a-60b. 
30  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 61b-65a. 
31  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 2b-4a. 
32  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 99b. 
33  Mûsâ Medhî Dîvânı, vr. 80a-b. 
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Uyuma Hak kelâma tut kulağun 

Ki bâtıl hûdur ol hâletde uyhu 

İbâdetdür eger uyursa âlim 

Velî kor câhili hasretde uyhu 

Cihân endîşesin terk eyle Medhî 

Ki komaya seni gafletde uyhu 

Medhî Dîvânı'nda kaside ve gazeller içinde Arapça ve Farsça beyitlerle de karşılaşılmaktadır. 

Ayrıca Dîvânda iki Farsça gazel,34 bir de mülemmâ gazel35 bulunmaktadır. Bu örnekler, Medhî’nin şiir 

yazacak düzeyde Farsça ve Arapça bildiğini; dolayısıyla iyi bir eğitim aldığını göstermektedir. 
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AMASYALI KADIN DİVAN ŞAİRLERİ VE MİHRÎ HATUN DİVANI’NDA AMASYA VE ÇEVRESİ 

 

Reyhan KELEŞ 

 

Özet 

Amasya, yaklaşık yedi bin beş yüz yıllık geçmişiyle çeşitli uygarlıkların merkezi olmuş eski yerleşim 

alanlarından biridir. Tarihin “Şehzadeler Şehri” diye kaydettiği Fatihlerin, Yavuzların şehri 

diyebileceğimiz Amasya, coğrafyası, iklimi, kültürü ile de göz dolduran, dikkatleri üzerine toplayan bir 

şehirdir. Sadece tarihi ile değil yetiştirdiği hükümdarlardan şeyhülislâmlara, büyük âlim ve 

müderrislerden tarihçilere, şair ve ediplerden hattatlara ve mutasavvıflara kadar daha pek çok mümtaz 

şahsiyetin de şehridir Amasya. 

Osmanlı’nın altı asrı ihtiva ettiği XIV-XX. yüzyıllar arasında Divan edebiyatının yetiştirdiği İbrahim 

Tennûrî, Halîmî, Afitâbî, Şehdî, Şermî, Cenânî, Medhî, Münirî, Keşfî, Sünbül Sinan, Abdî, Rahîmî, Sülûkî, 

Senâyî, Hatifî, Hayâtî, Rızâyî, Eşref, Neylî, Hilmî, Âtıf, Âsım vs. gibi ismini zikredemediğimiz daha pek 

çok şairin buralı olduğunu görmekteyiz. Yine kadın şairlerimize baktığımızda bu şehir, İstanbul, Edirne, 

Bursa gibi Osmanlı’ya pây-i tahtlık yapmış olan büyük şehirlerle kıyaslandığında bile Amasya’nın yeri ve 

önemi dikkat çekmektedir. Erkek şairlere oranla Divan şiirinde, kadın şairlerin sayısı kıyaslanamayacak 

derecede az bir yekûn tutsa da bu kadın şairlerden üçünün Amasyalı oluşu, bu şehrin önemini bir kez 

daha gözler önüne sermektedir. 

Amasyalı olup Divan edebiyatı literatürüne ismini yazdıran, şuʻarâ tezkirelerine girmiş üç kadın şairimiz 

vardır. Bunlar, Zeyneb Hatun, Mihrî Hatun ve Hubbî Ayşe Hatun’dur. Bu şairlerimizden Zeyneb Hatun 

ve Mihrî Hatun’un aynı yüzyılda, XV. yüzyılda yaşadıklarını ve Hubbî Ayşe Hatun’un ise diğer iki 

şairimizden bir asır sonra XVI. yüzyılda yaşadığını söyleyebiliriz. Bu şairlerin yaşadığı yüzyıllara dikkat 

edildiğinde, Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemleri olduğu ilk akla gelecektir. Nitekim XV ve XVI. 

yüzyıllar Osmanlı Devleti’nin askerî, ekonomik, coğrafî, kültürel, mimarî vs. sahalardaki başarısı 

yanında edebiyat alanındaki şairleri, edipleri ve eserleriyle de zirve olmuş dönemlerdir. 

Divan edebiyatının XV. ve XVI. yüzyıllarında yaşamış Amasyalı kadın şairlerimizden Zeyneb Hatun, 

Mihrî Hatun ve Hubbî Ayşe Hatun’un hayatlarını ve şiirlerini tanıtacağımız bu çalışmada ayrıca, Mihrî 

Hatun’un Divan’ında yer alan Amasya şehri ve çevresi hakkında söylediği şiirleri inceleyerek bu şehre 

duyduğu hayranlığı gözler önüne sermeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Amasya, Kadın Divan Şairi, Zeyneb Hatun, Mihrî Hatun, Hubbî Ayşe Hatun. 

 

Women Divan (Classical Ottoman Poetry) Poets from the City of Amasya and 

Description of Amasya and its Vicinity in the Divan of Mihrî Hatun 

 

Abstract 

Amasya, with its almost 7,500 years of history, is one of the ancient settlements which had been a 

center of several civilizations. It has been marked as the city of princes throughout history, which can 

be also called the city of Fatih (the Sultan II. Mehmet) and Yavuz (the Sultan I. Selim), is at the same 

time a city of attraction with its outstanding geographic position, climate and culture. Not only with its 

history, but also with the kings (sultans), sheikhulislams (chief religious official in the Ottoman 

Empire), great scholars and professors, historians, poets, literary men, calligraphers and mystics 

(person dealing with Islamic Mysticism) that grew up in it, it has been a city of many other prominent 

figures.  

We see that many Divan poets like İbrahim Tennûrî, Halîmî, Afitâbî, Şehdî, Şermî, Cenânî, Medhî, 

Münirî, Keşfî, Sünbül Sinan, Abdî, Rahîmî, Sülûkî, Senâyî, Hatifî, Hayâtî, Rızâyî, Eşref, Neylî, Hilmî, Âtıf, 

Âsım and many others who we cannot count here, had been raised in this city, throughout the six 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, reyhankeles@atauni.edu.tr. 
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Ottoman centuries XIV-XX. With regard to female poets, Amasya occupies a considerable important 

place, even when compared to cities of Istanbul, Edirne and Bursa, which had been capital and big 

cities in the Ottoman era. Even if the number of female poets in Divan poetry is much less than the 

male ones; three of those poets are from Amasya which marks the importance of this city once again. 

There are three female poets form Amasya who had been recorded in the Divan Literature, and been 

mentioned in poet chronicles. These names are Zeyneb Hatun (Lady Zeyneb), Mihrî Hatun (Lady 

Mihri) and Hubbî Ayşe Hatun (Lady Hubbi Ayşe).We can say that the poets Zeyneb Hatun (Lady 

Zeyneb), Mihrî Hatun (Lady Mihri) lived in the XV. century and Hubbî Ayşe Hatun (Lady Hubbi Ayşe) 

lived one century later, in the XVI. century. It is clear that those centuries represent the times when 

the Ottoman Empire was at its peak. As known very well, XV and XVI. centuries were the times when 

the Ottoman Empire was at peak regarding military, economic, geographic, cultural and architectural 

status, and also raised prominent poets and literary men with their outstanding works.  

This study aims to introduce the lives and poems of Zeyneb Hatun (Lady Zeyneb), Mihrî Hatun (Lady 

Mihri) and Hubbî Ayşe Hatun (Lady Hubbi Ayşe) - our female Divan Literature poets who lived in XV 

and XVI. centuries in Amasya-. Besides, we will investigate the poems about Amasya and its vicinity 

appearing in the Divan of Mihri Hatun (Lady Mihri) and thus, we will try to reveal her admiration for 

this city. 

Keywords: Amasya, Female Divan Literature Poet, Zeyneb Hatun (Lady Zeyneb), Mihrî Hatun (Lady 

Mihri) and Hubbî Ayşe Hatun (Lady Hubbi Ayşe). 

 

Giriş 

Yaklaşık yedi bin beş yüzyıllık bir geçmişiyle kadim şehirlerimizden olan Amasya, tarihi, mimarisi, 

coğrafyası, jeopolitik konumu ile dikkat çekmekle birlikte yetiştirdiği hükümdarlardan şeyhülislâmlara, 

büyük âlim ve müderrislerden tarihçilere, şair ve ediplerden hattatlara ve mutasavvıflara kadar daha 

pek çok mümtaz şahsiyete de ev sahipliği yapmış, yüzölçümü olarak küçük olsa da aslında büyük bir 

şehirdir. Abdizâde Hüseyin Hüsameddin (1869-1939) Amasya Tarihi’ni yazdığı eserinde kaynakların 

Amasya için Medinetü’l-Hükemâ, Bâğdâdü’r-Rûm, Kubbetü’l-Ulemâ, Türbetü’l-Evliyâ, Kasrü’s-Selâtîn 

gibi mümtaz sıfatlarla tavsif edilmesini, şöhretinin ulaştığı noktaya bağlamıştır.1 

XIV-XX. yüzyıllar arasında hüküm süren Osmanlı’nın yetiştirdiği şair ve ediplerin biyografilerine 

baktığımızda, Amasya’nın bir Şehzadeler yurdu olduğu dikkate alınırsa, hiç de azımsanmayacak kadar 

şair ve edibin burada yetiştiğini görürüz. İbrahim Tennûrî’nin (ö. 887/1482), Halîmî’nin (ö. 

887/1482’den sonra), Münirî’nin (ö. 928/1521), Keşfî’nin (ö. 931/1524), Sünbül Sinan’ın (ö. 936/1529), 

Abdî’nin (ö. 961/1553), Rahîmî’nin (ö. 975/1568), Rızâyî’nin (ö. 1039/1629), Neylî’nin (ö. 

1159/1744’ten sonra), Âsım’ın2 (ö. 1254/1838) şehridir Amasya. 

Divan edebiyatında kadın şairlerin sayısı erkeklere oranla azdır. Özellikle Osmanlı’ya pây-itahtlık 

yapmış olan İstanbul, Edirne, Bursa gibi büyük şehirlerde kadın şairlerin sayısı fazla olsa da bu 

şehirlerle kıyaslandığında bile Amasya dikkat çekmektedir. Divan şairleri arasında Osmanlı’da kadın 

şairlerin sayısı yaklaşık 41 olarak zikredilmiştir.3 Bu sayının daha tafsilatlı yapılacak araştırma ve 

çalışmalarla artması muhtemeldir. Kadın şairlerin sayısının erkek şairlerin sayısına oranla bu kadar 

düşük olmasının elbette bazı sebepleri vardır. Ancak biz bu tartışmalara girmeden Divan şairleri 

listesine ismini yazdırarak şuʻarâ tezkirelerine girmiş Amasyalı üç kadın şairimiz Zeyneb Hatun, Mihrî 

Hatun ve Hubbî Ayşe Hatun’dan bahsedeceğiz. Bu şairlerimizden Zeyneb Hatun ve Mihrî Hatun’un aynı 

yüzyılda, XV. yüzyılda yaşadıklarını ve Hubbî Ayşe Hatun’un ise diğer iki şairimizden bir asır sonra XVI. 

yüzyılda yaşadığını söyleyebiliriz. Bu şairlerin yaşadığı yüzyıllara dikkat edildiğinde, Osmanlı Devleti’nin 

en parlak dönemleri olduğu ilk akla gelecektir. Nitekim XV ve XVI. yüzyıllar Osmanlı Devleti’nin askerî, 

                                                           
1  Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Hikmet Matbaası, İstanbul, 1328-1330, c. 1, s. 21. 
2  Amasyalı divan şairleri hakkında geniş bilgi için bkz. Mehmet Nuri Yıldırar, Amasyalı Divan Şairleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002. 
3  Serhan Alkan İspirli, Kadın Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı, Salkımsöğüt Yay., Ankara, 2007, s. 7-8. 
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ekonomik, coğrafî, kültürel, mimarî gibi daha pek çok sahada başarısı yanında edebiyat alanındaki 

şairleri, edipleri ve eserleriyle de zirve olmuş dönemleridir. Şimdi bu şairlerin biyografilerine göz atalım: 

A. Amasyalı Kadın Divan Şairleri 

A.1. Zeyneb Hatun: XV. yüzyıl şairlerimizden olan Zeyneb Hatun hakkındaki ilk bilgilere XVI. 

yüzyıl şuʻarâ tezkirelerinden olan, Sehî Bey’e (ö. 955/1548) ait tezkirede rastlıyoruz. İlim erbabı 

olduğuna dair malumatın yer aldığı eserde şairin şiir söylemede eşsiz ve pek çok maarife malik bir 

hanım olduğu yazılıdır.4 Latîfî (ö. 990/1582), Zeyneb Hatun’un Kastamonulu olduğuna dair bir kayıt 

düşmekle beraber5 pek çok kaynakta onun Amasyalı, babasının da Amasyalı bir kadı olduğu 

belirtilmektedir.6 Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen ancak Fatih Sultan Mehmed (ö. 886/1481) 

dönemi şairlerinden olan Zeyneb Hatun hakkında kaynakların verdiği bazı bilgiler çelişki arz etmekle 

beraber bu kaynaklar, Zeyneb Hatun’un ilme değer veren bir ailede yetiştiği, ilim erbabı olduğu, şiire, 

musikiye, Arapça ve Farsça’ya kabiliyeti olduğu hususunda birleşirler. 

Divan edebiyatında adı bilinen ilk kadın şair olan Zeyneb Hatun,7 Osmanlı Müellifleri’nde verilen 

bir malumata göre 878/1474’te memleketi Amasya’da vefat etmiştir.8 Mezarının nerede olduğu 

hususunda herhangi bir bilgi yoktur. Fatih Sultan Mehmed namına bir Divan tertip ettiği,9 hatta bu 

Divan’ın bir nüshasının Ayasofya Kütüphanesi’nde10 olduğuna dair bilgiler yer almakla beraber bu esere 

şimdiye kadar tesadüf edilememiştir. Tezkirelerde yer alan şiirlerinden bazıları şöyledir: 

Şehâ bu sûret-i zîbâ sana Hak’dan inâyetdir 

Sanırsın sûre-i Yûsuf cemâlinden bir âyetdir 

Senin hüsnün benim aşkım senin cevrin benim sabrım 

Dem-â-dem artar eksilmez tükenmez bî-nihâyetdir 

Zeyneb Hatun, Şeyhî’nin (ö. 832/1429’dan sonra); 

Aç alnunı yüzini cihânun münevver it 

Çöz zülfünü dimâğını bâğın muʻattar it 

*** 

Her bir söz ehli nağme-i Dâvûd’u sâz eder 

Sözün var ise Şeyhî Zebûrundan ezber it 

matla ve maktalı gazeline11 şu nazireyi yazmıştır: 

Keşf it nikâbunı yeri gögi münevver it 

Bu âlem-i anâsırı Firdevs-i enver it 

 

Depret lebüni cûşa getür havz-ı kevseri 

Anber saçunı çöz bu cihânı muʻattar it 

 

Hattun berat yazdı sabâya didi ki tîz 

Var milket-i Hıtâ ile Çîni müsahhar it 

                                                           
4  Mustafa İsen, Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt, Akçağ Yay., Ankara, 1998, s. 218. 
5  Rıdvan Canım, LatîfîTezkiretü’ş-Şuʻarâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., 

Ankara, 2000, s. 288. 
6  Filiz Kılıç, Âşık Çelebi, Meşâʻirü’ş-Şuʻarâ İnceleme-Metin, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay., İstanbul, 2010, c. 1, s. 591; 

İbrahim Kutluk, Beyâni Mustafa Bin Carullah, Tezkiretü’ş-Şuarâ, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1997, s. 112; Bursalı 

Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri I-III ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhü’l-Kütüb ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi, Bizim Büro 

Basımevi, Ankara, 2009, c. 2, s. 219. 
7  Atilla Özkırımlı, Türk Edebiyatı Tarihi (Ansiklopedik), İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2004, c. 2, s. 1380. 
8  Bursalı Mehmed Tâhir, age., s. 220. Ayrıca bkz. Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, 

haz. Cemâl Kurnaz, Mustafa Tatcı, Bizim Büro Yay., Ankara, 2001, c. 1, s. 393. 
9  Canım, age., s. 289; Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, haz. İbrahim Kutluk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 

1989, c. 1, s. 435; Mustafa İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, 1994, s. 137; Bursalı 

Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 220; Hacıbeyzâde Ahmed Muhtar, Şair Hanımlarımız, Matbaa-i Safa ve Enver, İstanbul, 1311, s. 

16; Mehmed Zihni, Meşâirü’n-Nisâ, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1294, c. 1, s. 285. 
10  Bursalı Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 220. 
11  İspirli, age., s. 33. 
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Âb-ı hayât olmayıcak kısmet ey gönül 

Bin yıl gerekse zulmete seyr-i Sikender it 

 

Zeyneb ko meyli zînet-i dünyaya zen gibi 

Merd-âne var sâde dil olup terk-i zîver it 

Zeyneb Hatun, Şeyhî gibi dönemin üstatlarından sayılan bir şaire nazire yazabilecek kadar 

kabiliyetli bir hanım şairdir. O, Amasya’da divan şiirinin yayılmasına öncülük etmiş, kendisinden sonra 

aynı bölgede Mihrî Hatun ve Ayşe Hubbî gibi şairlerin yetişmesine de vesile olmuştur.12 

A.2. Mihrî Hatun: Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen, XV. yüzyılın yetiştirdiği bir diğer kadın 

şair Mihrî Hatun Amasyalı’dır.13 Babası Belâyî mahlası ile şiirler yazan Amasyalı14 Kadı Hasan, dedesi 

Gümüşlüoğulları’ndan 1410’da vefat etmiş Halvetî şeyhi Pir İlyas Şücaaddîn’dir.15 

Babası kadı, dedesi tarikat şeyhi olan Mihrî Hatun iyi bir eğitim almış, Arapça ve Farsça 

öğrenmiş, kültürlü, zeki, şairliği yönüyle çevresinde dikkat çeken bir şairdir. II. Bayezid (ö. 918/1512), 

Amasya valisi iken Mihrî’yi fark etmiş ve böylece Mihrî saraya dolayısı ile Şehzade’nin etrafında teşekkül 

eden edebî muhite girebilmiştir. II. Bayezid tahta çıkınca yerine oğlu Şehzade Ahmed (ö. 920/1513-14) 

vali olsa da Mihrî’nin saraydaki mevkii değişmemiştir.16 

Doğum tarihini tam olarak bilemediğimiz Mihrî Hatun’un ölüm tarihi hakkında da net bir bilgi 

yoktur. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre 27 Zilhicce 917 (16 Mart 1512) tarihinde II. 

Bayezid’e kaside gönderdiğine dair bir kayıttan yola çıkarak onun bu tarihten sonraki bir tarihte öldüğü 

kabul edilmiştir. Mihrî Hatun Amasya’da dedesi Pîr İlyas’ın tekkesindeki hazîreye defnedilmiştir.17 

Tezkireler, Mihrî Hatun’un güzel, hoş sohbet bir kadın olduğunu, hiç evlenmediği, onun iffeti 

konusunda kimsenin şüphesi bulunmadığını da kaydederler.18 Dili sade, üslubu kuvvetlidir. Sanatlı bir 

söyleyiş yerine içinden geldiği gibi zorlamaya sapmaksızın şiirler söyler. O, kadın duyarlığının o 

dönemdeki içli söyleyişine emsal teşkil eder.19 Mihrî Hatun, çağdaşı olan Necâtî (ö. 914/1509), Âfitâbî 

(ö. 900/1494’ten önce), Güvâhî (ö. 926/1519), Münîrî (ö. 928/1521) gibi o dönemin edebî 

muhitlerinde şöhret bulmuş şairleriyle iletişim halindedir.20 Özellikle XV. yüzyılın zirve şairleri arasında 

yer alan Necâtî Bey’in gazellerine nazireler yazar. 

Necâtî’nin; 

Bu cefadan ki kadeh agzun öper döne döne 

Nâr-ı gayretde kebâb oldı ciger döne döne21 

matlalı gazeline pek çok şair gibi Mihrî Hatun da bir nazire yazmıştır. Ancak Latîfî’nin verdiği bilgiye 

göre bu nazireler içerisinde Mihrî Hatun’unki en iyisidir:22 

Âteş-i gamda kebâb oldı ciger döne döne 

Göklere çıkdı duhânumla şerer döne döne 

 

Cân firâkunla fetîl oldı gönül hânesine 

Ten hayâlünle fenâr oldı yanar döne döne 

 

Hâk-i pâyine yüzin sürmek içün şems ü kamer 

                                                           
12  Hasan Aksoy, “Zeyneb Hatun”, DİA, İstanbul, 2013, XLIV, s. 360. 
13  İsen, Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt, s. 218; Kılıç, age., c. 2, s. 832; İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 164; Bursalı 

Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 408. 
14  Canım, age., s. 510; Bursalı Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 408. 
15  Mehmet Arslan, Mihrî Hâtun Divânı, Amasya Valiliği [Yay.], Ankara, 2007, s. 30. 
16  Arslan, age., s. 31. 
17  İsmail E. Erünsal, “Mihrî Hatun”, DİA, İstanbul 2005, XXX, s. 37. 
18  Canım, age., s. 510-511; Kılıç, age., c. 2, s. 834; Kutluk, age., s. 274; Kınalızâde Hasan Çelebi, age., c. 2, s. 935; İsen, 

Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 164; Erünsal, a.g.m., s. 37. 
19  “Mihrî”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler, Dergâh Yay., İstanbul, VI, s. 332. 
20  Canım, age., s. 510, 511; Kılıç, age., c. 2, s. 832, 834. 
21  Ali Nihad Tarlan, Necatî Beg Divanı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963, s. 430. 
22  Canım, age., s. 511. 
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Ser-i kûyuna gelür şâm u seher döne döne 

 

Kaşuna benzemek içün senün ey Zühre-cebîn 

Kendüzin tutdı hilâl itdi kamer döne döne 

 

Cân cân-bâzını gör laʻlüne irişmek içün 

Rîsmân-ı ser-i zülfünden iner döne döne 

 

Düşeli şevki hayâl-i lebinün Mihrî dile 

Âteş-i gamda kebâb oldı ciger döne döne23 

 

Necâtî Bey, Mihrî Hatun’un bu nazirelerinden pek hoşlanmamış olacak ki: 

Ey benim şiʻrüme nazîre diyen 

Çıkma râh-ı edebden eyle hazer 

 

Dime ki işde vezn ü kâfiyede 

Şiʻrüm oldı Necâtî’ye hem-ser 

 

Harfi üç olmak ile ikisinün 

Bir midür fi’l-hakîka ayb u hüner 

kıtasını yazar. Mihrî Hatun’un gayesi Necâtî’yi taklit etmek değil şiir söylemede ona yetişmeye çalışma 

çabasıdır.24 Metin Hakverdioğlu’nun ifadesiyle “Mihrî Hatun’u Necâtî ile kıyaslayabileceğimiz tek yön, 

kadınca bir seziye sahip olması ve buna hafif bir lirizm tadı katabilmesidir. Mihrî, açık fikirliliği, erkekten 

sakınmayacak kadar medenî ve kendi nefsine güvenen birisi olması hasebiyle diğer şairlerden daha 

fazla ilgi çekmektedir. Aşklarını açıkça şiirine konu edebilmesi, tabiat tasvirleri ve duygu tahlillerine 

şiirinde yer vermesi de yine Necâtî'den onu farklı kılmaktadır.”25 Mihrî Hatun, şiir söylemedeki gücünün 

farkındadır. Bunun bilincinde olarak Mihrî, Necâtî’ye tarizde bulunma cesareti bile gösterebilmektedir. 

Nitekim Necâtî; 

Tek yirde gökde zerre kadar minnet olmasun 

Örti döşek Necâtî’ye bir bûriyâ yeter 

derken, Mihrî Hatun; 

Sen ey Necâtî ister isen bûriyâ döşek 

Yâr işiğinde Mihrî’ye bir kurı câ yeter 

diyerek tarizde bulunur.26 

Mihrî Hatun Divan sahibi bir şairimizdir. Divan’da kaside, gazel, müstezad, murabba, tahmis, 

terci-i bend, mesnevi ve müfred nazım şekillerinde toplam 248 manzume bulunmaktadır. Divan’da aynı 

zamanda 461 beyitlik Tazarruʻ-nâme adlı bir mesnevi de yer almaktadır. Tevhid, münâcât, naʻt, niyaz, 

dua, yakarış, pişmanlık, nefsine öğütler, günahlarından af dileme mevzularının yer aldığı bu mesnevi 

ömrünün sonlarına gelmiş mümin bir kadının itiraf ve pişmanlıklarıyla doludur:27 

Her nefesde işledüm cürm ü hatâ 

Her fesâdı kendüme gördüm revâ 

  

İtmişümdür ben cihânda çok zünûb 

Sen penâh itdün i Settârü’l-uyûb 

                                                           
23  Arslan, age., s. 287-288. 
24  Canım, age., s. 511. 
25  Metin Hakverdioğlu, “Mihrî Hatun’ın Necâtî Bey’in Şiirlerine Nazireleri”, Turkish Studies, vol. 4/2 (Winter 2009), s. 557. 
26  Kılıç, age., c. 2, s. 832; Arslan, age., s. 133. 
27  Arslan, age., s. 167, 168. 
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İşledüm ben bana lâyık her ki var 

Yüz karalıgı cihânda sad-hezâr 

 

Ben bana lâyıkına virdüm rızâ 

Sen sana lâyıkın işle ey Hudâ 

 *** 

Fikridicek itdügüm isyânları 

Akıduram yaş yerine kanları 

 

Bâtınumı bu fikir kurd gibi yer 

Korkaram beni kabûl itmeye yer 

 *** 

İmdi ey Hallâk-ı âlem lutfı çok 

Halk içinde bencileyin âsi yok 

 

Bunca cürm ile sana döndüm meded 

Âsiyem ben sen Rahîm’sin itme red28 

A.3. Hubbî Ayşe Hatun: XVI. yüzyıl şairlerinden olan Hubbî Ayşe Hatun, Kâtib Çelebi’nin (ö. 

1067/1657) Keşfü’z-Zünûn’da bildirdiğine göre Amasyalı’dır.29 Kaynaklarda onun hakkında “İstanbullu 

veya Amasyalı’dır”30 şeklinde bilgilere de rastlanmaktadır. Asıl adı Ayşe’dir. Şiirlerinde “çok sevilen, çok 

beğenilen, güzel” anlamındaki Arapça “hubbâ” kelimesinden gelen Hubbî mahlasını kullandığı için 

Hubbî Hatun diye anılır.31 

Onun hakkında bilgi veren hemen hemen bütün tezkirelerde Kanunî Sultan Süleyman’ın (ö. 

974/1566) sütkardeşi olan Beşiktaşlı Yahya Efendi’nin (ö. 978/1571) torunu olduğundan 

bahsedilmektedir. Yine bu kaynakların verdiği bilgiye göre Hubbî Hatun, Yavuz Sultan Selim (ö. 

982/1574) daha şehzâde iken ona hocalık yapmış Akşemseddin Hazretlerinin (ö. 863/1459) oğlu 

Şemsi Çelebi ile (ö. 957/1550) evlendiğini haber vermişlerdir.32 Yavuz Sultan Selim’e olan yakınlığından 

mütevellid saraya girme fırsatı bulan ve haliyle güçlenen Hubbî Hatun’un, kocası Şemsi Çelebi (ö. 

957/1550) hac yolculuğu esnasında vefat ettikten sonra da sarayda kaldığı ve nüfuzunu devam 

ettirdiği rivayet edilir.33 Hatta devrin ulemaları arasında zikredilen Vüsûlî Mehmed Efendi’nin (ö. 

998/1590), Hubbî’nin kızıyla evlendikten sonra İstanbul kadılığına kadar yükseldiği için “Hubbî Mollası” 

adıyla anılması, Hubbî’nin nüfuzunu gösteren önemli bir delil olarak zikredilir.34 

Âşık Çelebi (ö. 979/1572), tezkiresinde her türde şiir yazdığını söylediği Hubbî Hatun’dan 

bahsederken, Osmanlı kadın şairlerinden ve aynı zamanda ikisi de Amasyalı olan Zeyneb Hatun ve 

Mihrî Hatun’dan ve yine İran’ın ünlü kadın şairleri arasında zikrettiği Cilâyî, Cihân Hatun ve Dilşâd 

Hatun’dan üstün olduğunu söylemiştir.35 Yine Kınalızâde Hasan Çelebi (ö. 1012/1604) kadın şairlerin 

en fasihi olduğunu, hatta kelimeleri kız nakşı edasıyla değil de merdane bir tavırla seçtiğini 

söylemektedir.36 Meşâhirü’n-nisâ yazarı Mehmed Zihni (1846-1913) eserinde onun Osmanlı ve 

                                                           
28  Arslan, age., s. 369-370. 
29  Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn an Esâmi’l-Kütüb ve’l-Fünûn, nşr. Şerefettin Yaltkaya-Kilisli Muallim Rifat, İstanbul, 1360-

1362/1941-1943, I, 594. Ayrıca bkz. Mehmed Zihni, age., c. 2, s. 17; Bursalı Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 137. 
30  Bkz. Tuman, age., c. 1, s. 186. 
31  Mustafa Uzun, “Hubbî”, DİA, İstanbul 1998, XVIII, s. 265. 
32  Kılıç, age., c. 2, s. 1135; Kınalızâde Hasan Çelebi, age., c. 1, s. 280-281; İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 301; 

Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şuʻarâ, haz. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz, v. dğr., Doğu Kütüphanesi [Yay.], İstanbul, 2012, s. 203; 

Tuman, age., c. 1, s. 186; Mehmed Zihni, age., c. 2, s. 15. 
33  İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 301; Bursalı Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 137. 
34  Uzun, a.g.m., s. 265. 
35  Kılıç, age., c. 2, s. 1136. 
36  Kınalızâde Hasan Çelebi, age., c. 1, s. 281. 
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Acem’deki pek çok kadın şairin ve hatta Anadolu’daki bazı erkek şairlerin de en fasihi olduğunu 

zikretmiştir.37 Verilen bilgilere göre Hubbî Hatun III. Murad’ın (ö. 1003/1595) saltanatı döneminde38 

998/1590 senesinde İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Eyüp’te Feshâne caddesiyle Kızıldeğirmen 

sokağının birleştiği yerde ve cadde üzerindedir.39 

Tezkirelerde gazel, kaside ve mesnevilerinin olduğu hatta divan tertip edecek kadar şiirinin 

olduğu ifade edilmekle birlikte şimdiye kadar tespit edilebilen birkaç şiirinden başkasına 

ulaşılamamıştır. Yine üç bin beyti ihtiva eden Hurşid ü Cemşîd nam bir mesnevisi40 olduğuna dair 

bilgiler olmakla birlikte bu eserine de ulaşılamamıştır. Şu beyitler Hurşid ü Cemşîd mesnevisindendir: 

Duʻâ temsîli Yûsuf gibidir dem 

Kim ana müşterîdir halk-ı âlem 

 

Verür her kişi mikdârınca cevher 

Anun tâ müşterîsinden olalar 

 

Sen oldun şimdi hem ol zen misâli 

Kaçan arz eyledi Yûsuf cemâli 

 

Getürüp nice rişte anda bir zen 

Harîdâr oldu ol da cân u dilden 

Hubbî Hatun, III. Murad’ın; 

Aksemtü ile’r-Rabbi hüve’l-hayyu celîl 

Ferdün ehadün kâdirün Allâhu cemîl41 

matlaı ile başlayan beş beyitlik gazeline bir nazire yazmıştır ve bu nazire Mehmed Zihni’nin ifadesiyle 

Sultan Murad’ın gazelinden daha başarılıdır. 

Fevveztü ila’llâhi hüve’r-Rabbü celîl 

Hayyun samedün dâme lehu’l-fazlü cemîl42 

 

Yok varlığın isbâtı için gayre tekellüf 

El-aklu lehû yeşhedü ve’n-naklu delîl43 

 

Adl eylesin ol şeh ki bula Hakk’a tekarrüb 

Eş-şerʻu şerîfün ve ila’llâhi sebîl44 

 

Aksa nola ârızın âbın görüb ey cân 

El-cinsü ile’l-cinsi kemâ kîyle yemîl45 

 

Bu nazm-şehe nice nazîre diye Hubbî 

Fi’l-hüzni mada’l-umru hiye’l-âne alîl46 

                                                           
37  Mehmed Zihni, age., c. 2, s. 16. 
38  Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşhâhir-i Osmâniyye, haz. Mustafa Keskin, v. dğr., Sebil Yay., İstanbul, 

1996, c. 2, s. 117. 
39  Bursalı Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 137; Uzun, a.g.m., s. 265. 
40  Kılıç, age., c. 2, s. 1136; Kınalızâde Hasan Çelebi, age., c. 1, s. 281; İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, s. 302; Mehmed 

Tevfik, age., s. 203-204; Bursalı Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 137. 
41  Bkz. Mehmed Zihni, age., c. 2, s. 16. “Allah’a yemin ettim. O diridir, Celil’dir; Eşsizdir, tektir, Kâdir’dir, Allah Cemîl’dir.” Bu şiir H. 

Ahmet Kırkkılıç, Murâdî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin) Sultan Üçüncü Murad (1546, 1574-1595), Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul, 2015, s. 508’de “Aʻsamtü ilâ Rabbin hüve’l-hakkucelîl/ Ferdün ehadün mukaddirün Allâhu 

cemîl” şeklinde geçmektedir. 
42  “İşimi Allah’a tefvîz ettim. O, Rab’dır, Celîl’dir; Diridir, Samed’dir. Bütün üstünlük O’nun için daimidir. Cemil’dir.” 
43  “Akıl O’na şahitlik yapar, nakil de O’na delildir.” 
44  “Şeriat asildir, Allah’a da (götüren) bir yoldur.” 
45  “Cins, cinse meyleder denildiği gibi.” 
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Amasyalı üç kadın şairimizden Zeyneb Hatun ve Ayşe Hubbî Hatun’un şiirlerini ihtiva eden 

divanları bugün elimizde yoktur. Bu şairlere ait mevcut şiirler içerisinde Amasya’ya dair herhangi bir 

ibareye de rastlanmamıştır. Bu yüzden sadece Mihrî Hatun’un Divan’ından yola çıkarak yaşadığı yer 

olan Amasya ve çevresi hakkındaki düşüncelerine yer verelim: 

B. Mihrî Hatun Divanı’nda Amasya ve Çevresi 

Mihrî Hatun ile ilgili en kapsamlı çalışmalardan biri olan Mehmet Arslan’a ait Mihrî Hâtun 

Divânı’nda, Amasya ve çevresi ile ilgili yapılan araştırmaya göre Amasya, Lâdik ve Eğribük47 isimleri 

tespit edilmiştir. 

B.1. Amasya: Mihrî Hatun Amasyalı olmasının yanı sıra Amasya’da yaşamış ve burada vefat 

etmiş bir şairdir. Nitekim o bir şiirinde ömrünün Amasya’da geçtiğini şöyle dile getirmektedir: 

Geçmiş ki hayıf Mihrî Amâsiyye’de ömrün 

Kostantinî’de âkil isen gitme kal imdi 

(Gazel, 176/7)48 

Mihrî Hatun, Amasya’da yaşadığı için yazdığı birçok şiirde bu şehirden ve güzelliklerinden dolaylı 

olarak bahsetmiştir. Ancak bizzat Amasya ismini yukarıdaki beyitle birlikte toplam 6 yerde zikretmiştir. 

Sultan Bayezid için kaleme aldığı şu kasidede Mihrî Hatun, Amasya’da çektiği sıkıntılardan bahsederek 

padişahın yardım ve lütuflarına mazhar olmayı dilemiştir: 

N’ola ey kimyâ-nazar lütfunla olsan dest-gîr 

Pây-mâl olup Amâsiyye’de olmışdur türâb 

(Kaside, 3/26) 

Yine Atik Ali Paşa’ya (ö. 917/1511) yazdığı bir şiirde de Paşa’dan kendisi için yardım talebinde 

bulunmuştur: 

Amâsiyye’de Mihrî na-tüvânı 

Götür toprakdan ey ihsân kânı 

(Mesnevi, 2/26) 

Mihrî Hatun sadece kendisi için değil Amasya şehrinin mamur olması için de Amasya’da 

şehzadeliği sırasında Bayezid’den dilekte bulunmuştur: 

Nûr ile şehr-i Amâsiyye’yi maʻmûr idesin 

Yapısar adlün ile her dil-i vîrânı kerem 

(Gazel, 107/6) 

Amasya etrafı dağlarla çevrili, daire görünümünde güzel bir şehirdir. Bu şehirde yaşayan 

sevgilinin yüzlerce aşığı vardır. Mihrî dağların Amasya’yı daire içine alması ile âşıkların sevgili 

etrafındaki halleri arasında ilgi kurmuş ve şunları söylemiştir: 

Şehr-i Amâsiyye’de bir hûb u raʻnâ gül-izâr 

Her tarafda cân u dilden sad-hezâr uşşâkı var 

Çevresinde dâyire çekmişdür anun kûh-sâr 

Hâledür kim devr idüpdür mâh-ı tâbânı dürüst 

(Murabba, 1/8) 

Amasya isminin geçtiği son şiir Mihrî Hatun’un gönül ilişkisi olduğu rivayet edilen İskender isimli 

birisi için kaleme aldığı murabbadır. Bu şiirden anlaşıldığına göre İskender isimli şahıs Amasya’yı terk 

etmiş, şair de onun arkasından çaresizlik ve özlem dolu şu ifadelere yer vermiştir: 

Bir zamân şehr-i Amâsiyye’de İskender idün 

Hızr-veş âb-ı hayât isteyene rehber idün 

Hûblar içre sanemâ sen dahi bir server idün 

                                                                                                                                                                                     
46  “Ömür hüzün içinde geçti, şimdi ise hastadır.” Şiirin geçtiği kaynaklar için bkz. Mehmed Zihni, age., c. 2, s. 17; Bursalı 

Mehmed Tâhir, age., c. 2, s. 137. 
47  Adı geçen çalışmada Göynücek isimli yerden de bahsedilmekte, ancak tam olarak Amasya’nın Göynücek ilçesi mi, Ak 

Şemseddin Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Bursa Göynük mü olduğu tam olarak tespit edilemediğinden bu çalışmada yer 

verilmemiştir. Göynücek ismi Divan’da bir yerde geçmektedir. Bkz. Arslan, age., s. 258 (Gazel, 83/1). 
48  Mihrî Hatun’a ait şiirler Mehmet Arslan’ın Mihrî Hatun Divânı adlı çalışmasından alınmıştır. 
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Yüri şâhum yüri ısmarladum Allâh’a seni 

(Murabba, 8/2) 

B.2. Lâdik: Günümüzde Samsun’a bağlı bir ilçe olan Lâdik, Cumhuriyet’ten önce Amasya’ya 

bağlı bir kasabadır. Samsun’a 77 km. mesafede olan Lâdik, Amasya’ya 54 km. mesafede olup 

Amasya’nın hemen kuzey-doğu cenahında yer alır. 

Abdizâde’nin Amasya Tarihi adlı çalışmasında yer verdiği bilgiye göre bu kasabanın eski adı 

Laodikya olup, Amasya hükümdarlarından Mühürdâd’ın zevcesi İoadik isimli kraliçe tarafından 

yaptırılmış ve onun ismiyle anılmış daha sonra da galat olarak Lâdik denmeye başlanmıştır. Bu kasaba 

Selçuklu Sultanı Mesʻud (ö. 550/1155) tarafından imar edilmiş ve idaresi önce Kızoğulları’na daha 

sonra da Kubâdoğullarına verilmiştir. Amasya Osmanlı himayesine girince bu şehirde valilik yapan 

şehzadeler yazlık saray olarak Lâdik kasabasını tercih etmişlerdir.49 

Mihrî’nin yaşadığı XV. yüzyılda Lâdik, Amasya’ya bağlıdır. Mihrî Hatun sarayla içli dışlı olduğu 

için, bir gün şehzadelerle birlikte Lâdik’te bulunmuş ve 25 bendden oluşan uzunca bir mütekerrir-

murabba yazmıştır. Her bendin sonunda tekrar ettiği “Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik” mısraıyla bu 

kasabaya olan hayranlığını ifade eden Mihrî Hatun Lâdik’in gölünden, bahçelerinden, çiçeklerinden, 

Şehzade’nin buradaki köşkünden sitayişle bahsetmiştir.50 

Mihrî Hatun, Lâdik’in güzelliklerini önce kulaktan duymuş, ancak gidip görünce bu güzelliğe 

yakinen şahit olmuştur: 

Kulakdan olmışıduk gerçi âşık 

Bi-hamdillah ki hoş gösterdi Hâlık 

Ne söz söylendise hakkında sâdık 

Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik 

(Murabba, 4/1) 

Lâdik’i çepeçevre saran yemyeşil çimenler, yaseminler, güller, sümbüller, reyhanlar, nilüferler, 

tertemiz akan nehirler Mihrî Hatun’u mest eder: 

Yeşil dîbâyi geymişler çemenler 

Yakarlar sîm kandil yâsemenler 

Her etrâfı gül ü serv ü semenler 

Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik 

 

Kenârı sâfi cûy-ı ergavânlar 

Akar her yanda âb-ı revânlar 

Demâga bû bagışlar câna cânlar 

Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik 

 

Hevâsı muʻtedildür suyı kevser 

Dırahtı nâr-venle serv ü arʻar 

Otı reyhân u sünbül hâki anber 

Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik 

 

Biter deryâsı içre nîlûferler 

Ruh-ı zerdi virür aşkdan haberler 

Gülistânlar teferrüc-gâh yerler 

Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik 

(Murabba, 4/2-5) 

                                                           
49  Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, age., s. 384, 388-389. 
50  Arslan, age., s. 150, 151. 
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Lâdik doğal güzelliğinin yanında kaplıcaları ile de göz dolduran bir kasabadır. Mihrî Hatun 

şiirinde bu hususa da dikkat çekmiş, hatta orada Yeni Hamam isminde şahane bir hamamın varlığından 

bahsetmiştir. Bu hamam hakkında Abdizâde şu malumatı paylaşır: “Bahşî mahallesinde 915/1509’da 

Amasya valisi Şehzade Sultan Ahmed’in validesi Bülbül Hatun tarafından bir cami-i şerif ve hamam 

binâ ve evkâfı tanzim edilmiştir. Bu cevâmi-i şerife umumenkârgîr ve metindir.”51 Mihrî hamamın 

yapılış tarihi olan 1509’dan sonra buraya gelmiştir ve burası ona göre Anadolu’da bir tanedir: 

Yapılmış anda bir şâhâne hammâm 

Yeni Hammâm dirlermiş ana nâm 

Hem olmış ay u güneş sakfına câm 

Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik 

 

Suyı cüllâba benzer havzı vardur 

Mâl-â-mâl olmış içi âb-ı güldür 

Diyâr-ı Rûm içinde şimdi birdür 

Ne hoş yaylak imiş bu şehr-i Lâdik 

(Murabba, 4/19-20) 

B.3. Eğribük: Hayatını Amasya’da geçiren Mihrî Hatun, Amasya ve çevresindeki yerleşim 

yerlerinden de haberdardır. Bu yerlerden birisi olan Eğribük hal-i hazırda Amasya’nın Suluova ilçesine 

bağlı, Amasya’ya 30 km. mesafede olup Amasya’nın hemen kuzey-doğusunda yer almaktadır. 

Lâdik yol güzergâhında olan bu köy ormanlıktır. Lâdik’i yazlık olarak kullanan şehzadelerin 

Eğribük beldesine uğramış olma ihtimalleri yüksek gözükmektedir. Nitekim Mihrî Hatun bir şiirinde 

Şehzade Süleyman’ın (ö. 918-919/1513) Eğribük’te iken Haydar isminde maharetli bir cambaz 

tarafından eğlendirildiğini, bu cambazın ipin üzerinde adeta güvercin gibi oynadığını şöyle ifade 

etmiştir: 

Egribük’de çün hevâ yüzinde kurdı rîsmân 

Rîsmân üstinde oynar san kebûterdür hemân 

Oynadı hoş Şeh Süleymân’un öninde baş u cân 

Râstî cân-bâz Haydar hayli hoş cân-bâz imiş 

(Murabba, 3/3) 

Eğribük, Mihrî Hatun’un şiirlerinde bir yerde daha geçmektedir. Bu şiirde de Şehzade Süleyman 

tarafından tertip edilen bir eğlence meclisi kurulmuş, bu eğlenceye iştirak eden Mihrî, memnuniyetini 

şöyle dile getirmiştir: 

Hamdü-lillâh Egribük’de sohbet itdük Mihriyâ 

Bu gice bir kasr-ı âlî içre bir şeh-bâz ile 

(Gazel, 150/6) 

Sonuç 

Tezkirelerden yola çıkarak Amasyalı kadın divan şairlerinin araştırıldığı bu çalışmada, Osmanlı’nın 

yükseliş dönemine denk gelen XV. yüzyılda yaşamış Zeyneb Hatun ve Mihrî Hatun ile Osmanlı’nın en 

parlak dönemi olan XVI. yüzyılda yaşamış Ayşe Hubbî Hatun isimleri tespit edilmiştir. 

Zeyneb Hatun ve Ayşe Hubbî Hatun’un divan sahibi şairler olduğu tezkirelerde bildirilmekle 

beraber bu eserlere ne yazık ki şimdiye kadar tesadüf edilememiştir. Ancak hayatlarından ve 

tezkirelerde yer alan şiirlerinden yola çıkarak bu şairlerin kendi dönemlerindeki birçok şairle 

bağlantılarının olduğunu, onlarla görüştüklerini hatta onların şiirlerine nazireler yazacak kadar 

kabiliyetli olduklarını söyleyebiliriz. 

Mihrî Hatun Divanı’nın bugün elimizde olması hasebiyle diğer iki şairimize göre biraz daha şanslı 

görebiliriz. Mihrî Hatun da diğer şairlerimiz gibi çağdaşı olan ve adını zirveye yazdıran erkek şairlerle 

karşılaştırılacak kadar başarılı ve değerli bir kadın şairdir. Eserinden yola çıkarak hayatı hakkında daha 

                                                           
51  Amasyalı Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, age., s. 384, 388-389. 
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fazla bilgiye sahip olduğumuz Mihrî Hatun’un yine eserinden yola çıkarak Amasya ve çevresi hakkındaki 

düşüncelerini de öğrenmiş bulunmaktayız. Mihrî Hatun’un neredeyse bütün hayatının Amasya’da 

geçmesi, bu şehir ve civarındaki yerler hakkında söyleyeceği sözlerin olması anlamına gelmektedir ki 

nitekim o, şiirlerinde sadece Amasya’dan bahsetmemiş, kendi döneminde Amasya’ya bağlı olan Lâdik 

ve yine Amasya’ya bağlı Eğribük beldelerinden de bahsetmiştir.  

Bu üç Amasyalı kadın şairlerimizden özellikle Zeyneb Hatun’un tezkirelerde yer alan kadın divan 

şairlerinin ilki oluşu ve onun da Amasyalı oluşu bize Amasya’nın tarihiyle, kültürüyle, edebiyatıyla, 

sanatıyla, mimarisiyle, yetiştirdiği şahsiyetlerle ne kadar önemli bir şehir olduğu gerçeğini bir kez daha 

hatırlatmıştır. 
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AMASYALI LUTFULLAH HALÎMÎ VE TÜRK DİLİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI 

 

Irmak KAÇAR* 

 

Özet 

Lutfullah Halîmî, kaynaklarda Arapça‟yı ve Farsça‟yı çok iyi bilen, lugat, edebiyat, tıp ve miras hukuku 

konularında derin bilgiye sahip olan bir âlim ve iyi bir hattat olarak kaydedilmektedir. Lutfullah Halîmî, 

çeşitli alanlarda eserler vermiş üretken bir yazardır. Ancak onun özellikle Türk diline katkı sağladığı 

eserleri dikkat çekmektedir. Bahrü'l-Garâib isimli Türkçe-Farsça sözlüğü Türk Dili çalışmaları açısından 

oldukça önemlidir. Halîmî, manzum olarak yazdığı bu eserini anlaşılmasının güç olduğunu düşünerek 

1467‟de şerh ederek Şehzade Bayezid'e sunmuştur. Halîmî‟nin diğer önemli bir dil çalışması da 

Musarrihatü‟l-Esmâ isimli eseridir. Bu eserde Halîmî, farklı eserlerden seçtiği Arapça isimlere Farsça, 

bazen de Türkçe karşılıklar vermek suretiyle satır arası tercüme şeklinde bir isimler sözlüğü 

oluşturmuştur. Arap harflerine göre alfabetik olarak hazırlayıp 1468‟de tamamladığı bu eserini de II. 

Bayezid'e sunmuştur. Halîmî‟nin Türkçeyle ilgili son eseri de Tuhfe-i Mukaddimetü'l-Luga‟dır. Bu eser, 

Farsçadan Türkçeye manzum bir sözlük olup aruz vezniyle on bir, yirmi altı, on iki ve on bir beyitlik 

dört parçadan ibarettir. Bu bildiride, Lutfullah Halîmî‟nin Türk diliyle ilgili olan eserleri ayrıntılı olarak 

tanıtılacak ve Lutfullah Halîmî‟nin Türk dili çalışmalarına sağladığı katkı ve bu çalışmalar içerisindeki 

müstesna yerine işaret edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Lutfullah Halîmî, Bahrü‟l-Garâib, Lugat-ı Halîmî, Tuhfe-i Mukaddimetü'l-Luga, 

Musarrihatü‟l-Esmâ. 

 

Lutfullah Halîmî and His Studies on Turkish Language 

 

Abstract 

Lutfullah Halîmî is recorded as a well-known calligrapher and a good calligrapher who knows Arabic 

and Persian very well and has profound knowledge in the subjects of language, literature, medicine 

and inheritance. Lutfullah Halîmî is a productive writer who has contributed works in various fields. 

However, his works especially contribute to the Turkish language. Bahrü'l-Garaib is very important in 

terms of Turkish dialects of the Turkish-Persian dictionary. Halîmî commented in 1467 that this work 

he wrote as a verse was difficult to understand and presented it to Şehzade Bâyezid. Another 

important language study of Halîmî is Musarrihatü'l-esmâ. In this work, Halîmî created a noun phrase 

in the form of translations between Arabic words selected from different works in Persian and 

sometimes in Turkish. According to Arabic alphabetically prepared in 1468 and completed this work in 

the II. Presented to Bayezid. Halîmî's latest work on Turkic is Tuhfe-i Mukaddimetü'l-luga. This work is 

a verse dictionary from Persian to Turkish and consists of four parts with eleven, twenty-six, twelve 

and eleven couplets with aruz.  

In this statement, the works of Lutfallah Halîmî related to the Turkic language will be introduced in 

detail and will be pointed to the exceptional place of Lutfallah Halîmî in Turkish language studies. 

Keywords: Lutfullah Halîmî, Bahru‟l-Garâib, Lügat-ı Halîmî, Tuhfe-i Mukaddimetü'l-luga, 

Musarrihatü‟l-esmâ. 

 

1. Lutfullah Halîmî’nin Hayatı ve Eserleri1 

15. yüzyılın önemli isimlerinden Lutfullah b. EbûYûsuf el-Halîmî kayıtlarda kimi zaman Lutfullah 

kimi zaman ise Halîmî olarak geçer. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamasına rağmen tarihçilerin 

kayıtlarında ve tezkirelerde ailesinin Sivaslı olduğu kendisinin de Amasya‟da doğup büyüdüğü 

                                                           
*  Arş. Gör., Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, irmakkacar@gmail.com. 
1  Lutfullâh Halîmî‟nin hayatı ve eserleri hakkındaki bu bölüm Mustafa Erkan‟ın Diyanet İslâm Ansiklopedisi‟ndeki “Halîmî” 

maddesinden (İstanbul, 1997, c. 15, s. 341-343) özetlenmiştir.  

mailto:irmakkacar@gmail.com
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söylenmektedir. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devirlerinde çeşitli kadılıklarda görev yapmıştır. 

Sivas kadısı iken Amasya Valisi Şehzade Bayezid‟i içki ve esrara alıştıranlara engel olmak istediği için 

iftiraya uğrayarak hapse atılmış, hapisten çıkınca da bu durumu Fatih‟e şifreli bir kasideyle bildirmiş ve 

böylece şehzadeyi bu kötülüklere alıştıranların cezalandırılmalarını sağlamıştır. Ölüm tarihi ve nasıl 

öldüğü ile ilgili yeterli bilgi olmamasına rağmen II. Bayezid devrinde (1481-1512) öldüğü tahmin 

edilmektedir. 

Birçok konuda çalışması olan Halîmî‟nin eserlerinden Arapça‟yı ve özellikle Farsça‟yı çok iyi 

bildiği, lugat, edebiyat, tıp ve miras hukuku konularında derin bilgiye sahip bir âlim olduğu 

anlaşılmaktadır. Kendisinin eserleri şunlardır:  

1.1. Bahrü‟l-Garâib: Eseri 1446‟da manzum olarak yazıp Şehzade Bayezid‟e sunan Halîmî 

anlaşılması güç olunca şerh ederek iki defter halinde tekrar hazırlamış ve yine Şehzade Bayezid‟e 

sunmuştur. Eser sözlük, aruz kuralları, Farsça gramer bilgilerinin olduğu üç bölümden oluşur. Manzum 

şekilde hazırlanan eserin yalnızca üçüncü bölümü olan ve Farsça fillerin kökleri ve çekimlerinin 

anlatıldığı bölüm mensurdur. 5540 kadar Farsça sözcüğün Türkçe karşılığı verilmiştir. 

1.2. Kitâbü Tâiyyeti‟l-Halîmî Ma‟a Şerhihâ: Haksızlığa uğrayıp hapis yattıktan sonra Fatih 

Sultan Mehmed‟e yazdığı ve iftira atanları anlattığı elli bir beyitlik Arapça şifreli kasidenin şerhidir. 

Aruzun dört “müstef‟ilün” kalıbıyla yazılmıştır. 

1.3. Gülşen-i Zîbâ: Tıp hakkında yazılmış manzum Farsça bir eserdir ve 862‟de (1457-58) Fatih 

Sultan Mehmed‟e sunulmuştur. 

1.4. Farsça Kur‟an Tercümesi: 882‟de (1477-1478) nesih hatla yazdığı Kuran-ı Kerim‟in 883‟te 

(1478-1479) satır altı Farsça tercümesidir. 

1.5. Muhtasarü‟l-Eşkâl ve Şerhuhû: Miras hukuku hakkında Arapça yazdığı ve yine kendisi 

tarafından yapılan geniş bir şerhinin de yer aldığı risaledir. Ferâiz-i Halîmî olarak da tanınır. 

1.6. Hâşiyetü Halîmî ale‟l-Hayâlî: Sa„deddin et-Teftâzânî tarafından Şerhu‟l-Akâdi‟n-Nesefî 

olarak şerh edilen esere Hayâlî haşiye yazmış, Halîmî de onun haşiyesine karşılık bir haşiye yazmıştır. 

1.7. Musarrihatü‟l-Esmâ: Yazarın bazı eserlerden seçtiği Arapça isimlere Türkçe ve Farsça 

karşılıklar vererek satır arası olarak düzenlediği ve II. Bayezid‟e sunduğu mensur bir isimler 

sözlüğüdür. Yurt içi ve yurt dışında birçok nüshası vardır. 

1.8. Tuhfe-i Mukaddimetü‟l-Luga: On bir, yirmi altı, on iki ve on bir beyitlik 4 bölümden oluşan 

Farsça isimlere Türkçe karşılıklarının verildiği aruz vezniyle yazılmış manzum küçük bir sözlüktür. Son 

bölümde yedi musiki makamının ve şairin adının geçtiği beş beyit yer alır. 

1.9. Mirâtü‟t-Tayyibîn: 865‟te (1460-61) Tövbe hakkında yazılmış Farsça mensur bir risaledir. 

1.10. Risâle fî Beyâni Kavâidi‟l-Muammâ: Bahrü‟l-Garâib şerhinden alınan Farsça muamma 

kurallarının Türkçe olarak açıklandığı ve ilave örneklerle genişletildiği eser. 

1.11. Risâle fî Tecnîsât ve‟t-Teşbîhât ve‟l-Mecâzât: Bahrü‟l-Garâib şerhinde kısaca bahsedilen 

cinas, teşbih, mecaz kuralları bu manzum risalede Türkçe olarak ayrıntılı açıklanmış ve 

örneklendirilmiştir. Bu eserin metni Muhittin Eliaçık tarafından yayımlanmıştır.2 

1.12. Lugat-ı Halîmî: Bahrü‟l-Garâib‟in açıklanması ve şerh edilmesi amacıyla 882‟de (1477-

1478) mensur halde yazılan Farsça-Türkçe sözlüktür. Fatih Sultan Mehmed‟e sunulmuştur. Bahrü‟l-

Garâib‟in ikinci ve üçüncü bölümleri şerh edilmiş madde sayısı bakımından daha fazlası bu sözlükte yer 

almıştır. Metin Farsça-Türkçe sözlük ve aruz, şiir gibi konuların olduğu iki bölümden oluşmaktadır. Söz 

varlığı açısından döneme ışık tutar. 

2. Lutfullah Halîmî’nin Dil İle İlgili Eserleri 

2.1. Bahrü’l-Garâib3 

15. yüzyılın sonlarında Farsça-Türkçe manzum şekilde örneksiz hazırlanan eser anlaşılması güç 

olunca şerh edilmiş ve iki defter halinde tekrar Şehzade Bayezid‟e sunulmuştur. Sözlük, edebi sanatlar, 

                                                           
2  Muhittin Eliaçık, “Lutfullâh Halîmî‟nin Tecnîs, Mecâz ve Teşbihler Üzerine Risalesi”, İdil Dergisi, c. 2, sayı: 8, 2013, s. 52-64.  
3  Bu eser bir yüksek Lisans tezine konu edilmiştir. Ayrıntılar için bkz. C. E. Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991. 
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aruz ve gramer kuralları olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Sözlük, eserin adının, müellifinin ve 

takdim edildiği sultana hitabın yer aldığı, yazılış tarihinin verildiği bir önsözle başlar. Ardından yaklaşık 

5540 kelimenin anlamının verildiği Farsça-Türkçe sözlük yer alır. İkinci defter, birinci defterde yer alan 

sözlüğün önsözü ile edebî bilgilere dair kısımlarının açıklandığı ve örneklendirildiği kısımdır.  

Bu sözlüğü önemli ve diğer sözlüklerden farklı kılan özellikleri ve Türk dili açısından değerini şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

Cevherî adıyla bilinen Arapça kelimelerin köklerini esas alarak geliştirilen ve İranlı sözlükçüler 

tarafından Farsça kelimelerin yapılarına uygun olmamasına rağmen kullanılan sözlükçülük sisteminin 

aksine Halîmî sözlüğünü alfabetik düzene göre sıralamıştır. Öyle ki kelimeler ilk hecelerinin durumuna 

göre (fethalı, kesreli veya zammeli) ayrılırken, fiiller ayrı bir bölümde işlenmiştir. Kelimelerin ilk 

hecedeki harekelerine veya fiil olup olmadıklarına göre ayırım yapılmamaktadır.4 

Eser hazırlanırken eski Farsça sözlüklerin yanı sıra bazı Türkçe kitaplardan da kaynak olarak 

faydalanılmıştır. Bu da kendi döneminden bazı eski Türkçe kelimelerin sözlüğe girmesini sağlamıştır.  

Çok kapsamlı ve güvenilir bir sözlüktür. Geniş bir derlemeye ve çeşitli sözlük ve eserlerin 

kaynaklığına dayanır. Yararlanılan bu kaynaklar Şems-i Fahrî‟nin Miyâr-ı Cemâlî adlı sözlüğü, Hindû 

Şâh-ı Nahçevânî‟nin lugatları, Esed-i Tûsî‟nin şiirleri ve sözlüğü gibi birçok farklı eserdir. Bu derleme 

kelime zenginliğini de gösteren önemli bir işarettir.5 

Kendinden sonra hazırlanan Farsça-Türkçe sözlüklere de yöntem ve içerik olarak kaynaklık 

etmiştir. Özellikle 16. yüzyılda hazırlanan Câmi‟ül-Fürs, Lugat-ı Nimetullâh, et-Tuhfetü‟s-Seniyye, 

Ahterî-i Kebîr gibi Farsça- Türkçe sözlüklerde intihal derecesine varan alıntıların olduğu görülür. 6 

Kelime varlığı olarak oldukça zengin olan eserin sözlük kısmı özellikle bitki, hayvan, alet, 

kıyafet, adet, kavram, hareket gibi hayatın birçok alanından kelimeyi barındırması bakımından önemli 

ve dönemin söz varlığını yansıtması bakımından da değerlidir. Söz varlığına zenginlik kazandıran diğer 

unsurlar da Halîmî‟nin eserini geniş bir derlemeye dayandırması ve Türklerin yöresel ağızlarından 

seçilen tabirler katmasıdır.  

Yazar Farsça kelimelerin Türkçe karşılıklarını vermekle yetinmemiş, daha güvenilir olması için 

çeşitli yollara başvurmuştur. Birçok madde ayrıntılı şekilde çeşitli kaynaklardan yararlanılarak, farklı 

anlamları verilerek, tanıklar gösterilerek, anlamı örnekleyen beyitlerle desteklenerek, kimi zaman ise 

anlamı güçlendirmek amacıyla Arapça karşılıkları verilerek kelimeler mümkün olduğunca açıklanmıştır. 

Örneğin, Farsça “bâd-reng” kelimesinin anlamını “şenhıyâr” ve “acur” olarak vermekle yetinmemiş 

“İran lugatlerinden Esedî-i Tûsî ve Şems-i Fahrî turunc manasına nakl eylediler” diyerek kelimenin 

anlamına ek bilgi vermiştir.7 

Eski İranlı sözlükçülerin uyguladığı şevāhit (tanımlanan Farsça kelime ile birlikte, kelime için 

verilen anlamı örnekleyen bir beyitin verilmesi) yöntemini sözlüğünde kullanan Halîmî, bu sayede 

birçok şaire ve beyitlerine yer vermiştir. Bu tarz aynı zamanda kelimelerin kullanımının tanıklarıyla 

verilmesini, kullanımını göstermesini ve güvenilirliğini destekleyen bir durum olmuştur.8 

Sözlükte birçok yerde kelimelerin okunuşlarını belirtmek için kafiyesini göstermenin yanında 

çeşitli açıklamalarda da bulunulmuştur. Bu sayede kelimelerin yanlış okumasının önüne geçilmeye 

çalışılmıştır.9 

 Bezîden: feth-i bâ-i Arabî ile yil esmek… 

Büzîden: zamm-ı bâ-i Arabî ile cimdilemek. 

Pezîden: feth-i  bâ-i Acemî ile bişürmek.    

Birçok yerde kelimelerin anlamlarını güçlendirmek ve anlaşılırlığını arttırmak amacıyla 

Türkçenin yöresel ağızlarından tabirler veya eş anlamlı kelimeler seçerek ek bilgiler vermiştir. Örneğin, 

                                                           
4  Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, s. 8-9. 
5  Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, s. 49-60. 
6  Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, s. 9-18. 
7  Farklı örnekler için bkz. Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, s. 36-39. 
8  Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, s. 37-38. 
9  Farklı örnekler için bkz. Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, s. 40-41. 
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Farsça âlgûne kelimesi için şöyle der: “oldur ki avretler yaŋaklarına sürterler. Bu yirlerde kızılca dirler, 

bazı yirlerde figer dirler.”10 

Sözlüğün bazı yerlerinde Farsça kelimelerin yapıları ve etimolojileri üzerinde de durulmuştur.11 

2.2. Lugat-ı Halîmî:12 

882‟de (1477-1478) Bahrü‟l-Garâib adlı manzum Farsça-Türkçe sözlüğün anlaşılırlığını 

sağlamak için düzenlenmiş ve şerh edilmiş mensur bir sözlüktür. Fatih Sultan Mehmed‟e sunulmuştur. 

Yazar sözlüğüne özel bir ad vermemiştir. Bu ad tezkirelerde geçen ve yaygın olarak bilinen adıdır. 

Bahrü‟l-Garâib‟in ikinci ve üçüncü bölümlerinin şerh edilen madde sayısı bu sözlükte daha fazladır. Eser 

sözlük ve aruz, şiir, kafiye gibi konuların işlendiği iki bölümden oluşmaktadır. 

Kelime hazinesi bakımından o dönemde yazılmış geniş ve önemli bir kaynaktır. 

Sözlükte kelimelerin anlamları dışında tıp, coğrafya, edebiyat, tarih, mitoloji, fıkıh gibi hayatın 

her alanından anlatımlar bulmak mümkün olduğu gibi Farsça şiirlerin ve nesrin anlaşılması için önemli 

bilgiler de bulmak mümkündür. 

Sözlük, içerdiği kelime zenginliğiyle 15. ve 16. yüzyıl Türkçe söz varlığının incelenmesine, 

kelimelerin yazılışlarının ve okunuşlarının görülmesine olanak sağlar. 

Türkçe‟nin cümle yapısının incelenmesi bakımından da kaynaklık eden eserde 2000‟den fazla 

kelime örnek beyitlerle desteklenmiş ve böylece açıklamalar kuvvetlendirilmiştir. Kelimelerin anlamları 

verilirken bazen gramer yapısı, edebi kullanımı ve kökeniyle ilgili geniş açıklamalara yer verilmiştir. 

Örf, adet, gelenek ve kültüre dair birçok kelimenin yanı sıra, tıp, tarih, coğrafya, edebi sanatlar 

gibi özel alanlardaki konular hakkında da kelimeler ve açıklamalar bulmak mümkündür. Eski Türkçe 

kelimeler, deyimler, ifadeler ve yöresel kullanımlara da yer vermesiyle o dönemi tanımada yardımcı 

olmaktadır. 

2.3. Tuhfe-i Mukaddimetü’l-Luga13 

Halîmî‟nin bu eseri, aruz vezniyle yazılmış manzum küçük bir sözlük olup Farsça isimlere 

Türkçe karşılıklar verilmiştir. Eser aşağıdaki beyitlerle başlamaktadır:  

Hudâ Teŋri behişt uçmak tamu dûzah deniz deryâ 

Su adı âb u yel bâd u sovuk serd ıssıdur germâ 

 

Zemîn yerdür arak terdür sığır gâv ü eşek hardur 

Kurı huşk oldı yaş terdür aşağa zîr yokuş bâlâ 

 

Gice şeb rûz gündüzdür balık mâhî nemek tuzdur 

Tegerg tolu vü yah buzdur ana mâder peder baba 

  

Birâder bellü kardeşdür ayak pây oldı baş serdür 

Tolu pürdür tehî boşdur yaluŋuza didük tenhâ 

 

Sözlüğün birinci bölümünde 11 beyitte 67 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir. İkinci 

bölümde ise 26 beyitte 96 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir. 12 beyitten oluşan üçüncü 

bölümde 57 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir. Sözlüğün son bölümü olan dördüncü bölüm 

ise kendi içinde iki bölümden oluşmaktadır. İlk 5 beyitte 16 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı 

verilmiştir. Eserin sözlük kısmı şu beyitle bitmektedir: 

Irlıyıcıya didi gûyende 

                                                           
10  Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, s. 39. 
11  Faroe, Lutfullâh Halîmî‟nin Bahrü‟l-Garâib‟i, s. 42-43. 
12  Bu eserin metni bir doktora çalışmasına konu edilmiş ve bu tezin metin kısmı yayımlanmıştır. Doktora tezi için bkz. Adem 

Uzun, Lugatı Halîmî (İncelemeMetin), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 

2005. Eserin yayımlanan metni için bkz. Lutfullâh Halîmî, Lugat-ı Halîmî, haz. Âdem Uzun, TDK Yayınları, Ankara, 2013. 
13  Bu eser tarafımızca yayımlanmıştır: Irmak Kaçar “Lutfullâh Halimi'nin Farsça-Türkçe Manzum Sözlüğü: Tuhfe-i 

Mukaddimetü'l-Luga”, Littera Turca, c. 3, sayı: 2, 2017, s. 131-146. 
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Her ne kılğu var ise sāz oldı 

Sonraki beş beyitte de 13 musîkî makamının ismi sunulmuştur. Eserin sonunda da Halîmî‟nin 

isminin yer aldığı beyiti söyler ve böyle bir sözlük oluşturmakla övünür. 

Çünki Lutfullāh bunı yaratdı 

Bir hünermend ü ser-firāz oldı 

Tuhfe-i Mukaddimetü‟l-Luga, toplam 60 beyitten oluşmaktadır. Eserin Farsça-Türkçe sözlük 

kısmını oluşturan 54 beyitlik bölümde toplam 236 Farsça kelime ve ifadenin Türkçe karşılığı verilmiştir. 

Bu 236 kelime ve ifadenin 210 tanesi isimlerden, 22 tanesi fillerden oluşurken 4 tanesi de soru bildiren 

kalıp ifadeden oluşmaktadır. Bu kelimelere bakıldığında bunların gündelik yaşamda ve edebi eserlerde 

sık kullanılan ve hemen hemen herkesin bildiği Farsça kelimeler olduğu görülmektedir. Bu da 

Halîmî‟nin sözlüğüne basit seviyede Farsça bilmek isteyenlere fayda sağlamak amacıyla yazdığı 

izlenimini vermektedir.  

Musarrihatü’l-Esmâ14 

Yazarın bazı eserlerden seçtiği Arapça isimlere çoğunluğu Farsça bazen de Türkçe karşılıklar 

vererek satır arası olarak düzenlediği ve II. Bayezid‟e sunduğu mensur bir isimler sözlüğüdür. Yurt içi 

ve yurt dışında birçok nüshası vardır. 

Eserine Arapça bir giriş yazan Halîmî, eserini Cevheri‟nin Sıhah‟ı ile İbn-i Düreyd‟in 

Cemhere‟sinden faydalanarak yazdığını, eserine Musarrihatü‟l- Esma ismini verdiğini ve bu ismin de 

eserin yazılış tarihini de ebcedle verdiğini aşağıdaki cümlesi ile ifade eder. 

والتشمت مجمىع االسماء المذكىرة فى لمقدمة والسامى باسزها مع سيادة من الصحاح والجمزة والجمل و 

 غيزها فسميتها مصزحة االسماء مع قطع التاريخ فى االسماء

Musarrihatü‟l-Esmâ tamlamasını oluşturan harflerin ebced değerleri hesaplandığında H. 872 

tarihini vermektedir ki bu da eserin kaynaklarda yazıldığına dair belirtilen tarihle uyuşmaktadır. 

Musarrihatü‟l-Esmâ‟nın yazılış tarzını göstermek amacıyla Farsça Türkçe karşılıklarının verildiği 

örnek satırlar aşağıda verilmiştir.  

 

بَبزْل   بَبزَبايِيلْل                        بَبزَباحْل                          بَبزَبادْل                         بَبزْل

Misvâk ağacının yemişi         âb-ı serd      zemîn mûy-ı gerden-i horus 

Bu örnekte de görüldüğü üzere Arapça kelimelerin karşılıkları daha çok Farsça olarak 

verilmiştir. 

3. Lutfullah Halîmî’nin Dilciliği 

Lutfullah Halîmî, Arapça, Farsça ve Türkçeye hâkim olan bir âlimdir. Dilciliği daha çok bu 

dillerin sözlüğünü hazırlama kısmında kendini göstermekte bu da Halîmî‟yi iyi bir sözlükçü olarak 

karşımıza çıkarmaktadır. Musarrihatü‟l- Esma‟da Arapça ve Farsçaya, diğer üç eserde ise Farsçaya olan 

hâkimiyetini ortaya koymuştur. Kendisi Arapça ve Farsça isimler üzerine daha fazla yoğunlaşmıştır. 

Musarrihatü‟l-Esma‟da Arapça isimlerin Farsça ve Türkçeye tercümesi yapılırken, Tuhfe-i 

Mukaddimetü‟l-Luga‟da 236 Farsça kelimenin Türkçeye tercümesi vardır. 

Lutfullah Halîmî, Arapça, Farsça ve Türkçe‟nin sözlüklerine hâkimdir. Özellikle Arapça ve Farsça 

sözlükleri ve bu dillerde yazılmış kaynakları iyi bilmektedir. Onun dikkat çeken bir diğer yönü de Türkçe 

sözlüklerin hatalarını ortaya koyarak yazarlarını eleştirmesidir. Örneğin Lugat-i Halîmî‟de 

“pûpeş/pûpek” maddesinde kendisinin de sözlüğü hazırlarken kullandığı bir eser olan Şemsî 

Fahrî‟ninMi‟yâr-ı Cemâlî‟sini şöyle eleştirir: 

“Mi‟yâr-i Cemâlî‟de cem olınan lugatler bu kabildendür. Esedî-i Tûsî dahı lugati cem etmişdür. 

Ma‟lûmdur ki ol cem itdügi lugatleri atasından ve anasından işitmiş degüldür. Pes Gurşâsb-nâme‟sinde 

getürdügi lugatler ile hilâfına rivâyet vâki olan yerlerde istişhâdı anuŋ dürüst degüldür”15 

                                                           
14  Metni yayımlanmamış olan bu eser hakkında bilgi verilirken Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, No: 3275‟de bulunan 

nüsha kullanılmıştır. 
15  Halîmî, Lugat-i Halîmî, s. 94-95. 
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Lutfullah Halîmî‟nin önemli bir özelliği de Türkçeye tercüme ettiği kelimelerin ana dilde nasıl 

kullanıldığına klasik eserlerden aldığı beyit ve cümleleri anlatımı kuvvetlendirmek amacıyla örnek olarak 

sunmasıdır. Kelimenin birden fazla anlamı olduğu durumlarda kelimenin bütün anlamlarını vermeye 

çalışır. Örneğin, Lügat-i Halîmî‟de “tîr” maddesinde bu kelimenin sekiz anlamı da verilmiştir.16 

Lutfullah Halîmî üç dilli bir yazar olarak bu üç dildeki kelimeleri karşılıklarını kullanım 

yaygınlıklarına göre bir arada vermeye çalışır. Örneğin Farsça-Türkçe bir sözlük olan Lugat-ı 

Halîmî‟detendû maddesinde aşağıdaki gibi kelimenin Türkçe karşılığı yanında bilinmesi muhtemel olan 

Arapça karşılığını da verir: “tendû: örümcek evi, ankebût manasına tenendû lafzından tahfif olmışdur”17 

Lutfullah Halîmî, yaşadığı dönemin yöresel ağızlarındaki Türkçe kelime ve ifadelere yer vermiş, 

kimi zaman kelimelerin eş anlamlarını da ekleyerek açıklamıştır. Örneğin Bahru‟l-Garâib‟de“bu yirlerde”, 

“bazı yirlerde” ve “bizüm vilâyetde” gibi sözler kullanarak pek çok maddesine Türklerin yöresel 

ağızlarından seçilen tabirler katması eserin Türkçe kelime varlığını genişletmekte ve esere orijinal 

nitelikler kazandırmaktadır.18 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Lutfullah Halîmî, devrinin birçok ilmine hâkim olan ve edebi geleneği eserlerinde yansıtan ve 

devrine göre son derece iyi yetişmiş bir âlim olduğu kadar Türkçe, Farsça ve Arapçayı çok iyi bilen ve 

bu dillerin temel kelimelerini sözlük hazırlayacak kadar iyi kullanabilen bir dilcidir. Dille ilgili eserlerinde, 

özellikle sözlüklerinde bu üç dile hakimiyetini bir sözlükçüde olması gereken kaynak dildeki eserlere 

hakim olma özelliğini ve Türkçeyi arkaik, yerel kullanımlarını bilecek kadar şuurlu bir dilci olduğunu 

görmekteyiz. Kendisinin Bahrü‟l- Garâib, Lugat-ı Halîmî ve Tuhfe-i Mukaddimetü‟l-Luga‟sı günümüzde 

akademik çalışmalara konu edinildiği halde Musarrihatü‟l-Esmâ üzerine herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır. Ortalama 170 yapraktan oluşan ve Arapça isimlerin çoğunluğu Farsça bazen de Türkçe 

tercümelerini ihtivâ eden Musarrihatü‟l-Esmâ‟nın da akademik çalışmalara konu edilmesiyle Halîmî‟nin 

yaşadığı 15. yüzyılın dil ve kültür dünyasını anlamamıza yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Belki de 

kendisinin bu dört sözlüğünün ortak bir metninin yayımlanmasıyla 15. yüzyılda Anadolu‟daki Arapça, 

Farsça ve Türkçe söz varlığı ortaya konulabilecektir. 
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HÜSEYİN HÜSÂMEDDÎN’İN AMASYA TARİHİ’NİN KAYIP CİLTLERİ 

 

Mehmet Fatih KÖKSAL* 

 

Özet 

Amasya Tarihi, Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın, şöhreti kendi şöhretini de aşmış, özellikle de şehir 

tarihçiliğinde örnek ittihaz edilen ünlü eseridir.  Ortaya koymuş olduğu eseri itibariyle son dönemin en 

büyük tarihçilerinden olduğu şüphesiz olan bu büyük tarihçi, adı geçen eseriyle aslında sadece 

“Amasya’nın tarihi”ni yazmamış, büyük bir beylikler ve Osmanlı tarihi, daha geniş anlamda ise aynı 

zamanda bir “genel Türk tarihi” kaleme almıştır. 

Amasya Tarihi’nin ilk dört cildi 1912-1928 yılları arasında Arap harfleriyle, dördüncü cildin eki ise 1939 

yılında ise Latin harfleriyle yayımlanmıştır. Eserin ilk cildi 1986 yılında, söz konusu ciltlerin tamamı da 

2007’de Amasya Belediyesi tarafından beş cilt hâlinde yayımlanmıştır. Yayımlanan bu beş cilt Amasya 

Tarihi’nin tamamı değildir. Eserin, müellifin el yazması hâlinde bulunan, henüz basılmamış yedi cildi 

daha mevcuttur. Daha doğru bir ifadeyle yedi cildinin daha varlığı bilinmekteydi. Eserin bütün ciltlerinin 

yeni Türk harflerine çevrilip yayımlanması için Amasya Belediyesi tarafından başlatılan bir proje ise 

hâlen devam etmektedir. 

Amasya Tarihi’nde yer yer muhtelif kişilerin hayatları hakkında bilgiler bulunmakla birlikte asıl 

biyografiler eserin 6-12. ciltleri arasındadır. Bu ciltlerde elifba sırasına göre Amasya ve çevresinde 

yetişen âlimler, devlet adamları, şeyhler, askerler, şairler, aralarında pek çok hanımın da bulunduğu 

vakıf ve hayrat sahibi kimselerin biyografilerine yer verilmiştir. Mevzu ve tertip şekli itibarıyla 

bakıldığında klasik tabakât kitapları tarzında kaleme alınan bu ciltlerin müstakil bir eser görünümünde 

olduğu söylenebilir. Ne var ki bu biyografiler “Osman Paşa (Gürcü-zâde el-Hâcc)” maddesiyle 

bitmektedir. Bu maddenin bulunduğu sayfa aynı zamanda 12 ciltlik eserin de son sayfasıdır. Amasya 

Tarihi gibi muazzam bir eserin biyografilerin yer aldığı kısmının “ayın” harfine kadar gelip kalması, 

tamamlanmamış bir eser olduğu anlamına gelmektedir ki müellif eserinin 11. cildinin başında “şın 

harfinden sonrasının bütünüyle yandığını” kendisi kaydeder. Esasen Hüseyin Hüsameddin gibi, 

eserindeki derinlik ve vuzuhla bütün bilim dünyasını hayretlere düşüren birinin böylesine bir eseri 

yarım bırakmış olması çok makul değildi. Nitekim yaklaşık üç-dört yıl kadar önce Ankara’da bir 

sahaftan satın aldığımız altı cilt defterin, -yukarıda bahsedilen projede çalışan akademisyenlerden Prof. 

Dr. Mehmet Arslan’ın katkısıyla- eserin kayıp olduğu anlaşılan kalan kısmının kısmen eksik, kısmen 

tamamlanmış müsveddeleri olduğunu tespit ettik.  

Bildirimizde, Amasya Tarihi’nin eksik kısmını önemli oranda tamamlayan; kimi bir cümlelik, kimisi 

birkaç cümle, kimisi daha fazla olmak üzere yaklaşık 900’ü hakkında biyografik bilgi bulunan 1300 

civarında âlim, mutasavvıf, devlet adamı, asker, şair ve vâkıfın adının madde başı olarak yer aldığı, 

hâlen şahsî kütüphanemizde bulunan bu defterler tanıtılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, kayıp ciltler, biyografi. 

 

The Lost Volumes of the History of Amasya 

 

Abstract 

History of Amasya is Hüseyin Hüsameddin Yasar’s famous work and the reputation of this work has 

exceeded the reputation of the author. This work is considered as an example especially in urban 

history. This great historian, undoubtedly one of the greatest historians of the last period, has actually 

written not only “the history of Amasya” but also a great principality and Ottoman history, and in a 

wider sense a “general Turkish history” with the mentioned work. 

                                                           
*  Prof. Dr., Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, mfkoksal@gmail.com. 
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The first four volume of Amasya History were published in Arabic letters between 1912-1928, and the 

fourth in 1939 in Latin letters. The first volumes of the work was published in 1986, and all the 

volumes were published in 2007 by the Amasya Municipality in five volumes. These five volumes 

published are not all of Amasya’s history. There are seven more unprinted pieces of artifacts in 

themanuscript. More precisely, the presence of seven volumes was known. A project initiated by 

Amasya Municipality is still going on to translate all volumes of the work into new Turkish letters and 

publish it. 

In the history of Amasya, there are some information about the lives of various people. But the actual 

biographies are between volumes 6 and 12 of the work. In these volumes, biographies of scholars, 

statesmen, sheikhs, soldiers, poets, founders of foundation including many ladies, who were raised in 

andaround Amasya, werelistedalphabetically. It can be said that these volumes, which are taken in 

the style of classical biography books, are in the form of an independent work. However, these 

biographies end with “Osman Pasha (Gürcü-zâde al-Hâcc)”. This page is also the last page of the 12-

volume work. The ending of such a tremendous work as the history of Amasya means that it is an 

unfinished work. The author records that the work was “completely burned after the letter of şin [ش]” 

at the beginning of the 11th volume. 

Infact, it was not very plausible that some one like Hüseyin Hüsameddin who had astounded the 

whole world of science with the dep thand wisdom of his work had left such a work. As a matter of 

fact, we bought six book books from a shelf in Ankara about three or four years ag oand - with the 

contribution of Prof. Dr. Mehmet Arslan, one of the academicians working in the above mentioned 

Project- we have found that these books are partly missing, partially completed copies of there 

mainder of the work, which is understood to have been lost. 

In our paper, these books that complete the missing part of the History of Amasya significantly and 

are still in our personal library will be introduced. These books include about 1300 scholars, suicides, 

statesmen, soldiers, poets, and writers. There are biographical information about 900 of the 1300 

people in the book, sometimes with one or several sentences and sometimes even more.  

Keywords: Hüseyin Hüsameddin, History of Amasya, lost volumes, biography. 

 

I. Hüseyin Hüsameddin [Yasar]1 

 Hüseyin Hüsameddin, 5 Kasım 1869 tarihinde Amasya’da, Çeribaşı Mahallesi’nde dünyaya 

gelmiştir. Babası, “Abdi-zâde” diye tanınmış olan el-Hâcc Mehmed Ağa, annesi Zahide Hatun’dur. 1879 

yılında Amasya’da Balcı Mektebi’ne gitmiş; 1883’de girdiği Rüşdiye Mektebi’nden 1887 yılında 

birincilikle mezun olmuştur. Rüşdiye’de okurken aynı zamanda Fars dili ve edebiyatıyla ilgili özel dersler 

almış, Abdüllatif Efendi Kütüphanesi’ndeki birçok kitabı inceleme fırsatı bularak bilgisini geliştirmeye 

çalışmış, Amasya tarihine dair ilk bilgileri de bu sırada toplamaya başlamıştır. Amasya’daki eğitimini 

tamamladıktan sonra 1889’da İstanbul’a giden müellif, Kalenderhâne Medresesi’nde Tokadîzâde el-

Hâcc Ahmed Nureddin Efendi’nin dersine devam ederek ondan mülazım olmuştur. Tatillerde bütün 

İstanbul kütüphanelerini dolaşarak bilgi toplamaya gayret eden Hüseyin Hüsameddin, 1894’te Girit’e, 

1895’te Şam’a, oradan da Hicaz’a gitmiş, Hanya ve Şam’daki kütüphanelerde çalışmıştır. Daha sonra 

İstanbul’a dönmüş ve ardından Amasya, Vezirköprü, Ladik, Çorum, Merzifon, Bursa ve Selanik’te 

malzeme toplamayı sürdürmüştür. 1898’de feraiz okuduğu hocası Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi 

mukayyidi Perşembeli Ahmed Remzi Efendi’nin muavinliğine getirilmiştir. Bu memuriyetini İstanbul ve 

civarındaki mehâkim-i şer’iyye sicillerini incelemek için bir fırsat olarak değerlendirmiş ve Amasya 

ricaline ait bunlardan bilgi toplamıştır.  Biyografisinde adlarını tek tek verdiği hocalardan on yıl süre ile 

ders okuduktan sonra 1899’da Ahmed Nûreddin Efendi’den icazetname almış, 1901’de surre-i 

hümâyun niyâbet-i şer’iyyesine tayin edilmiş, bu görevde iken ikinci defa Şam ve Hicaz’ı görme fırsatı 

                                                           
1  Hüseyin Hüsameddin hakkındaki bilgiler Mesut Aydın - Recep Dündar, “Amasya Şehir Tarihleri”, International Journal of 

Social Science, c. 6, sayı: 3, s. 971-990, March 2013, s. 971-990 ve Turgut Akpınar, “Hüseyin Hüsameddin Yasar”, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, c. 18, 1998, s. 551-552'den özetle aktarılmıştır. Müellif hakkında ayrıntılı bilgi için bu çalışmalara 

bakılabilir. 
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bulmuştur. 1903 Martında Vezirköprü naipliğine getirilmiş, 1905 Ekim’inde Osmancık’a, ardından 

Niksar’a ve 1911’de de Refahiye’ye tayin edilmiştir. Son memuriyeti Evkaf Nezâreti kuyûd-ı kadîme 

mütercimliğidir.  

Asrî mahlasıyla manzumeler de yazan Hüseyin Hüsameddin bütün çalışmalarını Türk dili ve 

tarihi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Ayrıca Târîh-i Osmânî Encümeni’nin kuruluşundan itibaren üyesiydi. 

Soyadı Kanunu’ndan sonra Yasar soyadını alan Hüseyin Hüsameddin, 10 Şubat 1939 tarihinde Şişli’deki 

evinde vefat ederek Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. 

Hüseyin Hüsameddin’in en belirgin özelliği, “koyu bir Türkçü” oluşudur. Hayatının gayesini 

“Türk tarihini ve dilini araştırmak” olarak göstermesi, devşirmeler hakkında çok ağır hükümler vermesi, 

“dilde Türkçülük” cereyanının içinde yer alması gibi hususlar onun bu yönünü açıkça göstermektedir. 

II. Amasya Tarihine Dair 

Amasya Tarihi adlı eserin adı bizi yanıltmamalıdır. Zira eser, -elbette pek çok hususta Amasya 

ve havalisi merkeze alınmış olmakla beraber- sadece Amasya’nın tarihini anlatan bir kitap değil, aynı 

zamanda bir dünya tarihi, özellikle de Türk tarihidir.  

Türk dili, Türk tarihi ve Türk kültürü için önemleri tartışılmaz, ölmez eserler vardır. Bunlar, ya 

milletin hafızasına bıraktığı derin izlerle bugüne kadar kendisini taşıyabilmiş ya da içerdiği zengin 

birikim dolayısıyla hem topluma hem de araştırmacılar her daim tesir eden, kaynak ve kılavuz eser 

konumunu muhafaza edebilmiştir.  Orhun Yazıtları, Divan-ı Lûgati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Dede Korkut 

Hikâyeleri, Garîb-nâme, Yûnus Emre Divanı, Vesîletü’n-necât, Seyahatnâme ve nihayet Safahât’ı bu 

türden eserlerin ilk akla gelenleridir. Hiç abartısız, rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki, Amasya Tarihi de 

her ne kadar bunlar kadar tanınmış olmasa da, Türk kültürü, tarihi ve edebiyatı için son derece değerli, 

muhteşem bir eserdir. Dahası, Amasya Tarihi sadece bir tarih kitabı da değildir. Müellif, okuru 

bilgilendirmek gerektiğini düşündüğü bir kelime geçtiğinde kelimenin kökeni, gelişimi hakkında 

mütebahhir bir etimolog gibi ayrıntılı bilgiler verir. Türklerin tarihini anlatırken Türk takviminden söz 

açar ve sayfalar boyu kayda değer, orijinal bilgiler verir. Konuyla ilgili onlarca terim ve tabiri sıralar. 

Anlamlarını, diğer dillerdeki karşılıklarını verir.2 Bütün Oğuz boylarının adları, tarihleri en ince 

ayrıntısına anlatılır. 

Amasya Tarihi hakkında söz eden hemen bütün kaynaklarda eserin olumsuz bir tarafı olarak 

Hüseyin Hüsameddin’in kaynak göstermek hususunda cimri davrandığı gösterilir. Aslında eserde pek 

çok kaynağın adından bahsedilir. Ne var ki belgeye, ispata ihtiyaç duyulan pek çok yerde aldığı bilginin 

kaynağını vermemesi, çoğu araştırmacının yazılanlara şüpheyle bakmalarına yol açmıştır. Esasen 

müellif onlarca hatta yüzlere varan eserden bahsetmektedir. Kimi yerlerde yararlandığı kaynaklardan 

“Ahbârü’d-Düvel, Câmiü’d-Düvel, ’İkdü’l-Cümân, el-Aylemü’z-Zahir, Kenzü’d-Dürer, Nihâyetü’l-’Ereb, 

gibi müdevvenât-ı tarihiyyeden müstebân olduğu üzre” ifadesinde olduğu gibi toplu hâlde bahsetmiş; 

kimi yerlerde “Târîh-i Âl-i Dânişmend’de mukayyeddir”, “Kitâbü’l-ma’ârif’de mastûr olduğu üzre”, 

“Nüzhetü’l-müştâk’ta mastûrdur”, “es-Seb’ü’s-seyyâr’da  (...) diyor”, “Akvâm-ı Şarkiyye-i Kadîme nâm 

eserinde müverrih Morgan’ın tasrîh eylediği üzre...”, “Mir’âtü’l-’iber’de Diyârbekirli Sa’îd Paşa (...) 

diyor”, “Merâsidü’l-ıttılâ’da mestûr olunduğu üzre...”, “Mesâlikü’l-ebsâr gibi tevârîh-i mühimmede 

mastûr olduğu üzre..” gibi  uygun yerlerde kaynaklarını bildirmiştir. Hatta bazen dördüncü cildin 

başında yaptığı gibi cildin kaynaklarını dip notuyla topluca da vermiştir:  “Buradan i’tibâren üçüncü 

devrenin sonuna kadar me’hâzlarımız Vecîhî, Hasan Beg-zâde, Naimâ, Abdî Paşa, Silahdâr Tarihleriyle 

Fezleke-i Kâtib Çelebi ve Bâb-ı Âlî Evkâf mahzenlerinde mevcûd ahkâm ve evâmir defterleri, Amasya 

Mahkemesi Sicillâtı, Amasyalı Abdî Efendi Tezkiresi, Şakâyık-ı Atâyî ve Şeyhî zeylleri vesâ’ir elde edilen 

vesâ’ik-i târîhiyyedir.” 

Özellikle Amasya’nın, Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden önceki tarihinin anlatıldığı bölümler, 

müellifin Batı kaynaklarından da yararlandığını göstermesi bakımından dikkate şayandır. 

                                                           
2  Pek çok terimi açıklanırken, eserin yazıldığı dönemde gündemde olan ve Hüseyin Hüsameddin’in de desteklediği anlaşılan 

Güneş Dil Teorisi’nin tesiri açıkça görülür. Ay isimleri açıklanırken öne sürdüğü etimolojik tespitler bunun tipik bir örneğidir. 

Konumuzla ilgili olmadığı için bu kadar bahsetmekle yetiniyoruz. 
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Bununla birlikte, başta biyografilerin bulunduğu ciltler olmak üzere çoğu yerde verilen bilgilerin 

kaynaklarının gösterilmemesi belirttiğimiz zafiyeti doğurmuştur. Ne var ki Hüseyin Hüsameddin’i 

kaynak göstermemekle itham edenlerin gözlerinden kaçan bir nokta vardır: O, eserinin özellikle 

biyografilerin alfabetik olarak verildiği 6. cilt ve devamında klasik tabakât kitaplarındaki telif geleneğini 

gözetmiştir ve bu gelenekte de kaynak gösterme usulü yoktur.  

 III. Amasya Tarihi 12 Cilt Olarak mı Yazılmıştır?  

 Amasya Tarihi’nin ilk dört cildi 1912-1928 yılları arasında Arap harfleriyle, dördüncü cildin eki 

ise 1939 yılında ise Latin harfleriyle yayımlanmıştır (bk. Kaynakça). Eserin ilk cildi 1986 yılında Ali 

Yılmaz ve Metin Akkuş tarafından sadeleştirilmiş metin olarak basılmıştır.3 1-12. ciltler arası ise Mesut 

Aydın tarafından 2004 yılında yayına hazırlanmış, 2007 yılında da Mesut Aydın ve Güler Aydın 

tarafından ilk dört cilt ile 4. cildin zeylinin ikinci baskısı yine Amasya Belediyesi Kültür Yayınları arasında 

2007 yılında neşredilmiştir.4 Eserin beşinci cilt, müellif tarafından basılmak üzere teslim edildiği 

matbaada yanmıştır. Müellifin kaleminden çıkma el yazması 6-12. ciltler bulunarak o zamanki Amasya 

Beyazıt Kütüphanesi müdürü Muammer Ülker’e teslim edilmiş; adı geçen kütüphaneye konulmuş, 

bilâhare Amasya Belediyesi tarafından varislerinden satın alınmıştır. Hâlen Amasya Belediyesi’nde 

muhafaza edilen bu ciltler, şu an yine aynı belediye tarafından kurulan bir komisyon marifetiyle 

yeniden basıma hazırlanmaktadır. Hüseyin Hüsameddin ve Amasya Tarihi’nden bahseden hemen 

bütün çalışmalarda müellifin eserini 12 cilt olarak yazdığı kaydedilmektedir.5 Hâlbuki Hüseyin 

Hüsameddin, eserinin 11. cildinin hemen başında derkenara düştüğü bir notta şunları söyler: 

 “Amasya tarihinin harf-i şından i’tibâren aşağıları kâmilen yanmış olduğundan sonradan 

telâfisine çalışılmış ve yanan kısmının ancak üçte biri telâfi edilebilmiştir. Hâtırda kalan ve telâfisi 

mümkün olan bu kısım,  pek çok zahmetlerle meydana gelmiş olduğundan ziyâ’dan muhâfaza için bu 

kadarı yazıldı. Binâen aleyh nâkıs görülen cihetleri Amasya münevverlerinin himmetleri ikmâl edebilir 

ümidindeyim.”  

 Bu ifadeler, eseri Latin harfleriyle hazırlamakta olduğunu kaydeden Aydın ve Dündar 

tarafından “Yazar, söz konusu yangın ve on birinci cilt ile ilgili evrâkın yanmasına şu şekilde açıklık 

getirmektedir.” şeklinde yorumlanmıştır.  Hâlbuki müellif burada hususen 11. ciltten söz etmemekte, 

eserinin şın harfinden itibaren bütünüyle yandığını ve bu yanan kısmın ancak üçte birini yeniden 

toparlayabildiğini belirtmektedir. Nitekim 11 ciltteki biyografilerin, “Şâbûr Beg Pîr Şücâaddin” 

maddesiyle başlayıp 12. cildin “Osmân Paşa Gürcî-zâde el-Hâcc” maddesiyle bitmesi, bu derkenar 

notunu doğrular niteliktedir. Bu durumda eser ayın harfinde kalmış ve tamamlanamamış olmaktadır. 

 Şu hâlde doğru olan bilgi, Amasya Tarihi’nin yazarının elinden çıktığı şekliyle 12 ciltlik bir eser 

olduğu değil, elde bulunan cilt sayısının 12 olduğudur. 

 IV. Bilinmeyen/Kayıp Ciltler 

 Yaklaşık dört yıl önce Ankara’da bir sahhaftan içinde elifba sırasıyla yazılmış bazı biyografilerin 

bulunduğu büyük boy altı defter satın almıştım. Önce bu defterlerin, bir başka Amasya tarihçisi olan 

Osman Fevzi Olcay’ın Amasya Şehri adlı eserinin farklı ve daha hacimli bir nüshası olabileceği ihtimali 

üzerinde duruyordum. Ancak biyografilerin mezkur eserdekinden çok fazla ve farklı olması Amasya 

                                                           
3  Ali Yılmaz - Mehmet Akkuş (1986), Abdi-zade Hüseyin Hüsâmeddin Amasya Tarihi, c. 1, Amasya Belediyesi Yay., Ankara. 
4  Mesut Aydın, Recep Dündar, “Amasya Şehir Tarihleri”, International Journal of Social Science, Volume: 6, Issue: 3, 2013, s. 

98. Biz basılan bu ciltlere ulaşamadık. Muhtemelen çok az sayıda basılmış ve dağıtıma verilmemiş olmalıdır. Ancak bu ciltler, 

Belediye’nin çıkardığı diğer kitaplar gibi amasya.bel.tr adresinde pdf ortamında yayımlanmıştı:. 

http://amasya.bel.tr/icerik/529/1625/amasya-tarihi.aspx E.T.: 10.03.2017. Bu tarihten sonra adı geçen belediyenin 

yenilenen web sayfasında kitap yayından kaldırılmıştır. 
5  Eseri, cilt cilt muhteva ve kaynaklarıyla tanıtan bir makalede “Amasya tarihlerinin ilk dört cildi ile dördüncü cildin zeyli, 1726 

sayfadan ibaret olup değişik tarihlerde matbu Arap harfleriyle basılmıştır. Beşinci cilt yandığı için müellif nüshası da mevcut 
değildir. Altıncı ciltten on ikinci cilde kadar olan kısım, 3889 sayfa olup rik’a el yazısı ve müellif nüshası halinde Amasya 
Bayezıt İl Halk Kütüphanesinde bulunmaktadır. Toplam sayfa sayısı 5615 sayfadır.” denmektedir Mesut Aydın - Recep 

Dündar, agm., s. 984. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin “Amasya Tarihi” maddesinde ise “On iki cilt olarak hazırlanan Amasya 
Tarihi’nin ancak ilk dört cildi ile IV. cildin 'bakiyesi' yayımlanabilmiş, V. cilt kaybolmuş, VI-XII arasındaki diğer yedi cilt ise 
neşredilmek üzere Amasya Belediyesi tarafından satın alınmıştır.” denmektedir: Turgut Akpınar, “Hüseyin Hüsameddin 

Yasar”, TDV İslâm Ansiklopedisi,  c. 18, 1998, s. 552. Bizim öğrendiğimize göre eserin tamamı biyografileri ihtiva eden 6-12. 

ciltler arası 7 cildi hâlen Amasya Belediyesi’nde muhafaza edilmektedir. 
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Tarihi ile bir irtibatı olabileceğini düşündürdü. Konuyu, Amasya Tarihi üzerine çalışmalar yapan, kendisi 

de Amasyalı olan hocam Prof. Dr. Mehmet Arslan’a açtım. Eserden birkaç fotoğraf istedi. Hemen dönüş 

yaparak bu defterlerin Amasya Tarihi’nin ayın harfinden itibaren yarım kalan kısmının devamı 

olduğunun şüpheye yer kalmayacak kadar kesin olduğunu ifade etti. Kendisi de bana eserin yukarıda 

Belediye’de mahfuz olduğunu söylediğimiz ciltlerinden fotoğraflar gönderdi. Yazı aynı idi (Bkz. Resim 1, 

2). Ayın harfinde her ikisinde de yer alan bazı biyografileri karşılaştırdık; aynı idi. Elimizdeki bu altı 

defterin Amasya Tarihi’nin yazılmadığı sanılan 12. ciltten sonraki ciltleri olduğu tescil edilmiş oldu.  

 Burada, bildirimizin “kayıp ciltler”den bâhis olmasına nazaran bir bilgiyi daha kaydedelim. 

Amasya Tarihi’nin yegâne yazma nüshasının sözünü ettiğimiz 6-12. ciltlerden ibaret yedi ciltlik takım 

olduğu zannedilir. Hâlbuki eserin ilk cildinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel Yz 

K1584 numarada müellif hattı nüshası mevcuttur.6 (Bkz. Resim 3) Bu cildin de tebyiz edilmemiş bir 

nüsha olduğu anlaşılmaktadır. Bu cildin çok önemli iki hususiyetinden de burada bahsedelim. Evvelâ 

matbu ciltlerin, yani Arap harfleriyle basılan ilk dört cildin yazma suretleri elde yoktur. Dolayısıyla bu 

cilt söz konusu ciltler içinde elde yazma nüshası olan yegâne cilttir. İkinci kayda değer tarafı ise matbu 

ciltle yazma nüshanın adlarının farklı olmasının dışında, başta dili olmak üzere bazı farklılıklar 

barındırmasıdır ki sebepleri ile birlikte araştırılmaya değer bir husustur. 

 Bizdeki ciltlerle Atatürk Kitaplığı nüshasının mukayese edildiğinde her iki nüshanın da aynı 

kalemden çıktığı kolayca anlaşılmaktadır (Bkz. Resim 4-5, 6-7). 

 Ciltlerin Fizikî Özellikleri: 

 Elimizdeki ciltler, yaklaşık 28x20cm ebatlarında büyük boy, çizgili defterler hâlindedir. Tamamı 

mukavva olan ciltlerin sırtları gri, yeşil ve siyah bezle kaplıdır. Sıraya göre 2. ve 5. ciltlerin sırt 

kısımlarındaki bez zamanla düşmüş, dolayısıyla bu ciltlerin kapakları da ciltten büsbütün ayrılmış 

durumdadır. 3, 5 ve 6. ciltlerin ön ve arka deffeleri ebru ile, 1 ve 2. ciltler siyah kâğıt, 4. cilt koyu yeşil 

bez ile kaplıdır (Bkz. Resim 8). Bütün ciltlerin ön deffesinin ortasına birer etiket yapıştırılarak üzerine o 

defterde biyografisi bulunan ilk ve son kişinin adları ile -bazılarında- cilt numarası yazılmıştır. Bizdeki 

sıraya göre; 

 İlk cildin ön kapağının üzerinde: “Şâbûr - ’Âkıl” 

 İkinci cildin ön kapağının üzerinde: “Fâtihî - Kâfî - 5” 

 Üçüncü cildin ön kapağının üzerinde: “[Kibâr] - Meşkî” 

 Dördüncü cildin ön kapağının üzerinde: “Muhammed - 7” 

 Beşinci cildin ön kapağının üzerinde: “Mustafâ - Münîf - 8” 

 Altıncı cildin ön kapağının üzerinde: “Yâbûr - Yûnus - 10” 

yazmaktadır.  

Defterlerdeki sayfaların durumu aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  

 Gerek cilt numaralarından gerekse ciltlerdeki madde başlıklarının sıralanışından eksik ciltlerin 

sadece bunlar olmadığı anlaşılmaktadır. Ayın harfiyle başlayan maddelerin bazılarının ve gayın harfiyle 

başlayan maddelerin hiç bulunmaması, bizdeki ilk defterle ikinci defter arasında bir defter daha olması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Keza bizdeki sıraya göre 5. defterin son maddesi Münîf, altıncı defterin 

ilk maddesi Yâbûr’dur. Bu durumda “nun, vav ve he” harfleriyle başlayan maddelerin bulunduğu cilt 

veya ciltler de de eksiktir. Ancak buradaki eksikliğin bir ciltle sınırlı olması gerekir, zira bizdeki 5. 

defterin etiketinde 8, 6. defterin etiketinde 10 sayısı mevcuttur. Bu durumda elimizdeki ciltlerin sıra 

numarası [3], 5, [6], 7, 8 ve 10’dur. Demek ki 4 ve 6 numaralı olması gereken ciltler/defterler hâlâ 

kayıp durumdadır.7 

  

                                                           
6  Bu nüshanın ilk sayfasında eserin adının “es-Sefînetü’r-râsiyye fî Târihi Amâsiyye” olarak kayıtlı olduğunu, hatta bunu cildin 

sonundaki ketebe kaydında da tekraren yazdığını bugüne kadar sözü edilmemiş kayda değer bir bilgi olarak not edelim. 

Nüshanın istinsah tarihi 26 Muharrem 1328 Pazartesi (7 Şubat 1910). Bkz. Resim 3. Matbu nüshanın ilk cildi bundan 2 yıl 

sonra hicrî 1330 yılında neşredilmiştir. 
7  Amasya Tarihi’nin yeni ortaya çıkan bu ciltlerini aldığım sahaf, eline geçtiği takdirde esik iki cildi de bize vereceği teminatını 

verdi. Bütün temennimiz o ciltlerin de gün yüzüne çıkmasıdır. 
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Ciltlerin Muhtevası: 

 Amasya Tarihi’nin mukaddimesinde müellif, eserini iki bâb üzerine yazdığını, 5 cilt tutan ilk 

bâbın “tarih”, geriye kalan kısmın ise hâl tercümelerinden (biyografi) ibaret olduğunu ifade eder. 

Eserde, Amasya’da doğmuş, görev yapmış veya bir şekilde Amasya ile ilgisi bulunan devlet adamı, 

asker, âlim, şeyh, şair, hattat ve -önemli bir kısmı kadın olan- vakıf sahibi kimselerin biyografileri yer 

almaktadır. Elimizdeki bu altı defterde de, eserin “ikinci bâb”ının genel akışına uygun olarak elifba 

sırasıyla yazılmış biyografiler mevcuttur. Elimizdeki ciltlerdeki biyografilerin kimisi sadece bir başlıktan, 

kimisi bir veya birkaç cümleden ibaret, kimisi de daha geniş ve ayrıntılı olarak yazılmıştır.  

 Bu altı ciltteki toplam madde sayısı 1330’dur. Tabloda da ifade edildiği gibi bunların 423’ü 

sadece madde başı olarak yazılıp öylece bırakılmış, 118’inde sadece bir cümlelik bilgi, 95’inde birkaç 

cümlelik bilgi, 694 adedinde ise ayrıntılı diyebileceğimiz şekilde bilgiler yer almaktadır. “Yâ” harfiyle 

başlayan 19 adet biyografi ise defterlere kayıtlı olmayıp 6. defterin içinde 7 ayrı kâğıt parçasına 

yazılmış hâldedir. 

 Elimizdeki bu altı defter veya cildin tamamı bahsettiğimiz ikinci bâba aittir. Öyle anlaşılıyor ki 

müellif, şın harfinden sonraki kısımların tamamen yanmasından sonra bunları yeniden derleyip 

toplamış, tamamladığı bölümleri (eldeki mevcut 11 ve 12. ciltler) temize çekmiştir. Bu kadarından emin 

olabiliriz. Şu halde eldeki bu altı defter ne mana ifade ediyor? Bu ciltler, Hüseyin Hüsameddin’in 

yangından sonra bir şekilde yeniden tespit ettiği maddeleri kayda geçirdiği, kiminin sadece madde 

başlığını yazdığı, kimine bir cümle veya birkaç cümle bilgi eklediği ama kimini de tamamladığı 

müsvedde hâlindeki defterlerdir. Bunu şuradan anlıyoruz: Hâlen Amasya Belediyesi’nde muhafaza 

edilen 11 ve 12. ciltlerdeki maddelerin kimileri sadece başlık hâlinde, kimileri kısmen, kimileri aynen 

elimizdeki 1. defterde mevcuttur. Müellif bunları bilahare (belki de bilmediğimiz başka defterler veya 

kâğıtlar üzerinde) tamamlamış ve temize çekmiştir. Ancak diğer ciltlerin devamı, yani “ayın” harfinden 

sonrakiler neden tamamlanamamış veya tebyiz edilememiştir? Bunun üç şekilde izahı mümkündür:  

 1. Şın’dan sonraki kısımlar tamamlanmış, ilk 12 cilt gibi tebyiz edilmiş ancak (6-12. ciltler gibi) 

beyaza çekilen ciltler bir şekilde kaybolmuştur. Bu kaybolma, yanma, yurt dışına kaçırılma vs. şeklinde 

olabilir. 

 2. Müellif, “şın”dan sonraki kısımları tamamlamış, ancak sadece 11 ve 12. ciltleri tebyiz 

edebilmiştir. 

 3. Müellifin eserinin kalan kısmını (ayın harfinden sonrasını) bütünüyle tamamlayamamış; 

elimizdeki müsvedde ciltler hâlinde kalmıştır. 

 Elimizdeki defterlerin/ciltlerin sayfa sayısı, madde sayısı ve maddelerin durumu aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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Defter 

Sırası/ 

Numarası 

İlk ve Son 

Maddeler 
Sayfalar Biyografiler 

Toplam 

madde 

  
Sayfa 

sayısı 

Dolu 

sayfa 

sayısı 

Ekler 

Sadece 

madde 

başı 

Bir 

cümle 

bilgi 

Birkaç 

cümle 

bilgi 

Uzun 

bilgi 

 

1. defter/ 

numara yok 

Şâbûr - Âkıl 376 80 Fihrist 

3 şecere 

184 47 

 

32 116 379 

 Ayın harfinin 

bir kısmı ve 

gayın eksik 

        

2. defter/ 

5 

Fâtih-

Kemâleddîn 

Çelebi 

374 30 Fihrist 

2 şecere 

92 19 

 

6 46 163 

3. defter/ 

6 

Kibâroğlu-

Meşkî 

234 30 Fihrist 

 

108 30 

 

9 50 197 

4. defter/ 

7 

Muhammed- 

Muhlis 

Osman 

343 144 Fihrist 

12 şecere 

5 

 

8 

 

25 231 269 

5. defter/ 

8 

Mustafa-

Münîf 

335 117 Fihrist 

3 şecere 

 

18 12 

 

11 160 201 

 nun vav-he 

eksik 

        

6. defter/ 

10 

Yabur-Yûnus 302 59 7 ayrı kâğıt 

parçasında 

19 

biyografi 

16 2 

 

12 72+19 121 

  1964 460  423 118 95 694 13308 

 

 Sonuç Olarak; 

Her ne hâl olursa olsun, bugün için denebilecek şey şudur: 

Hüseyin Hüsameddin’in eserini 12 cilt olarak değil, en az 15-16 cilt olarak kaleme aldığı 

anlaşılmaktadır.  

Bununla birlikte şu an için elde: 

 a) 1. cildin müellif hattı yazma nüshası (İBB Atatürk Kitaplığı nüshası),  

 b) 1-4. ciltlerin Arap harfli baskısı,  

 c) 4. cildin Latin harfli zeyli  

 d) 6-12. ciltler arası müellif hattı yazma nüshası (Amasya Belediyesi nüshası) 

 e) Şahsî kütüphanemizdeki müellif hattı müsvedde ciltler 

                                                           
8  Bu sayılar sadece madde başı olarak verilen kişilerin sayısıdır... Elimizdeki altı deftere göre defter başına ortalama 221 

madde düşmektedir. Aradaki iki adet olduğunu düşündüğümüz eksik defterlerde olması gereken maddelerle birlikte 

(1330+442=1772) sekiz defterde ortalama 1800 civarında maddenin varlığından söz edebiliriz. 
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 Amasya Tarihi’nin sadece Amasya için değil, bütün bir Türk kültürü ve tarihi için ne denli 

önemli bir eser olduğu ortadadır. Bu muhteşem eserin tamamlanmamış olması kuşkusuz büyük bir 

eksikliktir. Ama burada dikkat çekmek istediğimiz kayda değer bir husus, eser hakkında bugüne kadar 

söz edenlerin -eldeki ciltlerin ayın harfinde bitmesine rağmen- eserin tamamlanmamış olduğunu fark 

etmemeleri veya yazılarında bu mevzudan bahsetmemeleridir. Amasya Tarihi’nin, yukarıdaki tabloda 

ayrıntısı görüleceği üzere; 694’ü hakkında ayrıntılı denebilecek bilgi bulunan ve toplamda 1330 

maddenin bulunduğu bu altı defterin ortaya çıkması kuşkusuz önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki 

gayretimiz, bir yandan bu ciltlerin Latin harflerine kazandırılması, bir yandan da eksik olduğunu 

belirlediğimiz diğer 2 cildin bulunması doğrultusunda olacaktır. 

  

 Kaynakça 

Aydın, Mesut, Recep Dündar, “Amasya Şehir Tarihleri”, International Journal of Social Science, 

Volume: 6, Issue: 3, p. 971-990, 2013, s. 971-990. 

Aydın, Mesut, Güler Aydın, Abdizade Hüseyin Hüsâmeddin Efendi Amasya Tarihi, 2004, 12 Cilt. 

İnternet erişimi: http://amasya.bel.tr/icerik/529/1625/amasya-tarihi.aspx E. T. 10.03.2017. 

Akpınar, Turgut, “Hüseyin Hüsâmeddin Yasar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 18, s. 551-552, 1998. 

Hüseyin Hüsâmeddin (yz.), Amasya Târîhi (es-Sefînetü’r-râsiyye fî Târihi Amâsiyye), İstanbul, 

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel, Yz K1584. 

Hüseyin Hüsâmeddin (1330), Amasya Târîhi, 1. cilt, Hikmet Matbaası, İstanbul. 

Hüseyin Hüsâmeddin (1332), Amasya Târîhi, 2. cilt, Necm-i İstikbâl Matbaası, İstanbul. 

Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Târîhi, 3. cilt, Necm-i İstikbâl Matbaası, İstanbul, 1927. 

Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Târîhi, 4. cilt, Necm-i İstikbâl Matbaası, İstanbul, 1928. 

Yılmaz, Ali, Mehmet Akkuş, Abdi-zade Hüseyin Hüsâmeddin Amasya Tarihi, 1. cilt, Amasya Belediyesi 

Yay., Ankara, 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 183 

 

 

 

 

 

RESİMLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Resim 1: Amasya Tarihi’nin 11 cildinden sayfalar 
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Resim 2: Şahsî kütüphanemizdeki 5. defterden sayfalar 

 

 
 

Resim 3: İBB Kütüphanesi K1584 numarada kayıtlı müellif hattı Amasya Tarihi’nin ilk cildinin eserin 

adını (es-Sefînetü’r-râsiyye fî Târîhi Amâsiyye) ve müellif hattı olduğunu gösteren ketebe kaydı. 

 

 
 

Resim 4-5: İBB Kütüphanesi K1584 numarada kayıtlı müellif hattı Amasya Tarihi ile M. Fatih Köksal 
Kütüphanesi’ndeki iki örnek sayfa 
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Resim 6-7: İBB Kütüphanesi K1584 numarada kayıtlı müellif hattı Amasya Tarihi ile şahsî 

kütüphanemizdeki iki şecere 

 

Resim 8: Amasya Tarihi’nin şahsî kütüphanemizdeki ciltlerini oluşturan defterler... 

 



AMASYALI TARĠHÇĠ ABDĠZÂDE HÜSEYĠN HÜSAMEDDĠN’ĠN  

TARĠH-Ġ OSMANÎ ENCÜMENĠ ÜYELĠĞĠ DÖNEMĠ 

 

Eyüp BAġ 

 

Özet   

Amasyalı âlim Abdizâde Hüseyin Hüsameddin (1869-1939), Amasya Tarihi adlı eseriyle Osmanlı ilim 

camiasına kendisini tanıtan ve bununla tarihçilikteki rüĢdünü ispatlayan önemli ilim adamıdır. Hüseyin 

Hüsameddin, yazdığı bu eserinden sonra ödüllendirilmiĢ (1914), tarihçiler tarafından farkına varılmıĢ ve 

akabinde de 1914-1916 yılları arasında bir vakit, II. MeĢrutiyet döneminin baĢında kurulan ve Osmanlı 

tarihçiliğinin en önemli kurumsal tecrübesi olan Tarih-i Osmanî Encümeni‟nin üyeliğine seçilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada onun tarihçilik formasyonunun Encümen üyeliği ile iliĢkisi kurulmaya çalıĢılmıĢtır. Hüseyin 

Hüsameddin‟in arĢiv belgelerine, kitabelere ve mezar taĢlarına dayanarak terâcim-i ahvâl yazabilme 

becerisi dolayısıyla Encümen‟in kendisinden üç alanda faydalandığı tespit edilmiĢtir. Bunların birincisi, 

Encümen‟in hazırlamayı planladığı Osmanlı Tarihi‟nin ikinci cildinin terâcim-i ahvâl kısmının kendisine 

havale edilmesi; ikincisi, Osmanlı tarih yazımı için gerekli olan arĢiv belgelerinin tasnifi çalıĢmalarında 

Ali Emiri ve Ġbnülemin Mahmud Kemal baĢkanlığındaki tasnif komisyonlarının üyesi olarak istihdam 

edilmesi; üçüncüsü de Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası‟nda (TOEM) beĢ terâcim-i ahval 

makalesinin yayınlanmasıdır. Hüseyin Hüsameddin de muhtemelen üyelik sürecinde farklı tarihçilerle 

tanıĢarak ve sunulan imkânlardan yararlanarak tarihçilik tecrübesini geliĢtirmiĢtir. Onun Tarih-i Osmanî 

Encümeni üyelik döneminin, ilmi hayatında önemli bir anlam ifade ettiğini söylemek herhâlde doğru 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya, Amasya Tarihi, Osmanlı, Tarih-i 

Osmanî Encümeni. 

 

The Period of Amasyalı Abdizâde Huseyin Husameddin’s Membership in the Council 0f 

Ottoman History 

 

Abstract 

Abdizâde Huseyin Husameddin, from Amasya (1869-1939) was an important scholar who introduced 

himself to the Ottoman science community with his book Amasya Tarihi (Amasya History / The History 

of Amasya) and evidenced his maturity in historiography. Hüseyin Hüsameddin was awarded after his 

writing (1914) and was recognized by the historians and then a period between 1914-1916; he was 

elected as a member of the Council of Ottoman History, which was established at the beginning of the 

II. Constitutional period and was the most important institutional experience of Ottoman 

historiography. In this study, an attempt was made to link his membership of the Council and the 

formation to his historiography. It has been found that the Council has benefited from him in three 

fields because of Hüseyin Hüsameddin‟s ability to write terâcim-i ahvâl that is based on archival 

documents, inscriptions and tombstones. The first of these; the second part of the Ottoman History 

the Council planned to prepare, is referred to him, the second is the recruitment of the archive 

documents required for Ottoman historiography as a member of the classification commissions under 

the chairmanship of Ali Emiri and Ġbnülemin Mahmud Kemal; and the third is the publication of five 

articles of terâcim-i ahvâl in the Journal of Ottoman History Council (JOHC). Hüseyin Hüsameddin has 

probably improved his experience of historiography by meeting with different historians and taking 

advantage of the opportunities presented in the membership process. It would be true to say that the 

period of his membership in the Council of Ottoman History had an important meaning in his scientific 

life. 

                                                           
  Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, bas@divinity.ankara.edu.tr. 
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Keywords: Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya, History of Amasya, Ottoman, Council of 

Ottoman History. 

 

Giriş 

Tebliğde Amasyalı Tarihçi Abdizâde Hüseyin Hüsameddin (1869-1939)‟in, II. MeĢrutiyet 

döneminin baĢında kurulan ve Osmanlı tarihçiliğinin en önemli kurumsal tecrübesi olan Tarih-i Osmanî 

Encümeni‟ndeki üyelik dönemi ele alınmıĢtır. Hüseyin Hüsameddin‟in Tarih-i Osmanî Encümeni ile 

bağının baĢlamasından önce, kurumun kurulup geliĢme safhası ve önemi üzerinde kısaca durmakta 

yarar vardır. 

1. Tarih-i Osmanî Encümeni  

Bilindiği üzere Tanzimat ile hız kazanan Osmanlı modernleĢmesi, devletin yönetim anlayıĢının 

değiĢmesi, müesseselerin Avrupa‟daki benzerleri tarzında yapılanması veya yeni kurumların ihdası 

Ģeklinde tezahür etmiĢtir. Askeri alandaki yeniliklerle baĢlayan süreç, zamanla diğer alanları ve en 

önemlisi eğitim-öğretim alanını da kapsamıĢtır. RüĢdiye, Sultânî, Darülfünûn gibi yeni eğitim-öğretim 

açılması; Hazine-i Evrak‟ın (1846) kurulması; Osmanlı tarih yazıcılığını yakından etkileyecek olan 

Encümen-i DâniĢ‟in (1851) Fransız Akademisi örnek alınarak kurulması; 1869 tarihli “Maârif-i Umûmiye 

Nizamnâmesi” ile okullarda genel ve Osmanlı tarihi derslerinin okutulmaya baĢlanması bu 

modernleĢme sürecinde yaĢanan geliĢmelerin bazılarıdır. Tanzimat‟tan II. MeĢrutiyet‟e tarihçilik 

alanında bir takım geliĢmeler olsa da, Avrupa‟daki Tarih akademileri tarzında kurumsal bir 

yapılanmaya, ancak II. MeĢrutiyet‟in ilanından sonra “Tarih-i Osmanî Encümeni”nin kurulmasıyla 

gidilebilmiĢtir. 

Osmanlı Devleti‟nin ilk resmi Tarih kurumu olma hüviyetini taĢıyan Tarih-i Osmanî Encümeni, 

II. MeĢrutiyet‟in ilanı ve II. Abdülhamid‟in hal‟inden sonra, Ġmparatorluğun farklı unsurlarını bir arada 

tutması ümit edilen Osmanlıcılık politikasının hakim olduğu bir ortamda,  Ģehzadeliğini Osmanlı 

tarihlerini okuyarak geçiren PadiĢah V. Mehmed ReĢad‟in iradesiyle,1 vakanüvis Abdurrahman ġeref 

baĢkanlığında2, baĢlangıçta “Tarih Komisyonu/Tarih-i Osmanî Heyet-i Tahrîriyesi” ismiyle teĢekkül 

etmiĢtir. Komisyon‟un dört aylık çalıĢması sırasında, Osmanlı tarihini yazmaya yarayacak arĢiv 

belgelerinin tespit ve tasnif sürecinin uzun süreceğinin anlaĢılması, bu önemli vazifenin ancak kurumsal 

bir yapıyla sürdürülebileceği fikrini doğurmuĢtur. Dönemin tarihçileri arasında yaygın olan Avrupa Tarih 

Akademileri tarzında bir yapılanmaya gitme isteği de kurumsallaĢma talebini güçlendirmiĢtir. 

Nihayetinde bu haklı gerekçeler çerçevesinde Tarih Komisyunu, “Tarih-i Osmanî Encümeni” adını 

alarak (27 Kasım 1909) kurumsallaĢmıĢtır.3  

12 asil ve 20 muavin üyeden oluĢan Encümen‟in vazifesi, Osmanlı Devleti‟nin ortaya çıkıĢından 

son zamana kadarki süreci kapsayan, mufassal ve mükemmel bir Osmanlı tarihinin henüz yazılmamıĢ 

olmasından hareketle, “Osmanlı Devleti‟nin mükemmel bir tarihini vücuda getirmek ve Osmanlı tarihine 

ait resâil, evrak ve kayıtları tab‟ ve neĢretmek” olarak belirlenmiĢtir. Encümen bu vazifeyle 

mütemadiyen meĢgul olacağı gibi erbâb-ı himmet ve hamiyet tarafından yapılacak maddi ve manevi 

her türlü yardımı kabul edeceğini, yine Encümen‟in üyeleri dıĢında erbâb-ı vukûf ve iktidardan, bu 

vazifeye iĢtirak etmek isteyenler olursa Encümen‟e müracaatla hususi bir bölümün yazımını 

üstlenebileceklerini belirtmiĢtir. Osmanlı ülkesi ve yabancı memleketlerde bulunan kütüphanelerde 

araĢtırma yapmak, kitâbe, harita, plan, kayıt ve vesikaların birer örneğini almak için icap eden yerlere 

memurlar göndereceği gibi muhabere yoluyla mahallinden malumat talep edeceğini, velhasıl Osmanlı 

tarihinin Ģân-ı milli ile mütenasip olması için her türlü vesileye baĢvuracağını talimatnamesinde 

açıklamıĢtır.4 Bu çerçevede, ilerleyen süreçte Avrupa kütüphane ve arĢivlerinde araĢtırma yapmak 

                                                           
1  BOA, Ġ.DUĠT, 19.4; 22.4. 
2  BOA, Sicill-i Ahval Defterleri, “Abdurrahman ġerafüddin Efendi”, Defter No: 72, s. 88. 
3  BOA, ġD. 2791.15. 
4  “Tarih-i Osmanî Encümeni Hakkında Talimat Sûreti”, TOEM, sayı: 1, 1 Nisan 1326, s. 5-6; BOA, Ġ.DUĠT, 19.4. 
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üzere görevlendirmeler yapıldığı5 gibi vilayetlerden bilgi akıĢını kolaylaĢtırabilmek amacıyla Vilayet 

Ģubelerinin kurulması6 teĢebbüsü sonucunda Bursa7 ve Konya‟da8 Encümen‟in iki Ģubesi kurulabilmiĢtir. 

Erbâb-ı ihtisastan 12 asil ve 20 muavin üyeden oluĢan Tarih-i Osmanî Encümeni, Osmanlıcılık 

siyasetinin etkisiyle Ġmparatorluğun bütün unsurlarını kapsayacak Ģekilde oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Vakanüvis Abdurrahman ġeref baĢkanlığındaki Encümen‟in asil üyeleri;  

Hâriciye Nezâreti Tercüme Odası Hülefâsından Ahmed Tevhid,  

Piyade YüzbaĢılarından Ahmed Refik,  

Meclis-i Sıhhıye Reis-i Sâbıkı Ahmed Midhat,  

Dârulfünûn muallimlerinden ve Dahiliye Mektûbî Kalemi ġube Müdürlerinden Efdaleddin Efendi,  

Divân-ı Muhâsebât Reis-i Sâbıkı Zühdü Bey,  

Mülkiye MüfettiĢlerinden Ali Seydi Bey,  

Maliye Nezareti Mümeyyizîn-i Sâbıkından Mehmed Arif Bey,  

Piyade Kaymakamlarından ve Dârülfünûn muallimlerinden Necib Asım Bey,  

ġûrâ-yı Devlet Âzâsından Ġskender Yanko Hoçi,  

Darülfünûn muallimlerinden ve Sabah gazetesi yazarlarından Diran Kelekyan,  

Mebûsândan Karolidi Efendi‟den oluĢmaktadır.9   

Encümen‟nin 20 muavin üyesi arasında Süryani Katolik Patriği Efram Rahmanî ve Müze-i 

Osmanî muhafızlarından Mistakidis Efendi de bulunmaktadır.10  

Tarih-i Osmanî Encümeni, kuruluĢundan feshedilmesine kadar üç safhadan geçmiĢtir. Birincisi 

1910-1923 arası 13 yıllık safha; ikincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin kuruluĢundan sonra 

Encümen‟in adının “Türk Tarih Encümeni” olarak isimlendirildiği 1924 yılından Encümen‟in feshedilerek 

tekrar kurulduğu üç yıllık süre; üçüncüsü de 1927-1932 arasını teĢkil eden safhadır. 

Encümenin faaliyetlerinin, 1909 yılında kuruluĢundan 1932 yılında feshedildiği tarihe kadar 23 

yıllık süre zarfında Osmanlı Tarihi yazımı, mecmua ve Osmanlı tarihine ait yazma eserlerin yayını, 

Osmanlı tarihine iliĢkin monografi yazımı ve arĢiv belgelerinin tasnifi alanlarında yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. Bunlar hakkında kısa kısa bilgi vermek, Amasyalı Tarihçi Abdizâde Hüseyin 

Hüsameddin‟in Tarih-i Osmanî Encümeni‟ndeki üyeliğine atfedilecek değerin daha iyi anlaĢılması 

bakımından önem arz etmektedir. 

Mükemmel Bir Osmanlı Tarihi Yazımı: Encümen, talimatnamesinde kararlaĢtırdığı üzere11 

Osmanlı tarihini dört devreye ayırarak ilk devrenin yazımını üyelerinden Necib Asım ve Mehmed Arif‟e 

havale etmiĢtir. Ancak bu ilk cildin ayrıntılı programı 14 Ağustos 1913 tarihinde Tarih-i Osmanî 

Encümeni Mecmuası‟na ilave olarak yayınlanmıĢ ve 1916 sonbaharında da yazımı tamamlanarak 

Encümen‟e sunulmuĢtur. Yapılan iĢbölümü çerçevesinde Necip Asım ve Mehmed Arif‟e havale edilen ilk 

cildin yazımının uzun sürmesi ve bu ciltle ilgili yapılan eleĢtiriler sonucunda Encümen‟in Osmanlı tarihini 

yazma görevinin değiĢtirilmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkmıĢ, talimatnamede tadilata gidilerek 

Encümen‟in vazifesi özetle mükemmel bir Osmanlı tarihi yazmaya katkı sağlayacak monografiler 

yazmak, Osmanlı tarihlerinde yer almayıp fakat yabancı kaynaklarda yer alan Osmanlı tarihiyle ilgili 

bölümleri tercüme etmek ve vesika toplayıp tasnif etmek olarak değiĢtirilmiĢtir.12 Bu kararla birlikte 

Osmanlı tarihinin ikinci cildinin yazımı için planlama ve görevlendirmelerin yapılmıĢ olması,13 Encümen 

                                                           
5  BOA, MF.MKT. 1207.43. 
6  BOA, BEO. 3899.292405. 
7  BOA, DH.ĠD. 261.41. 
8  BOA, DH.ĠD. 261.45. 
9  “Tarih-i Osmanî Encümeni Âzâ-yı Dâimesi”, TOEM, sayı: 1, 1 Nisan 1326, s. 8. 
10  “Tarih-i Osmanî Encümeni Âzâ-yı Muâvinesi”, TOEM, sayı: 1, 1 Nisan 1326, s. 8. 
11  Encümen Talimatnamesi 12. Madde: “Encümen tarih-i Osmaniyi sırasıyla edvâr ve fusûla tefrik eyleyerek her devir ve faslın 

tahririni azasından münasiplerine havale eyler. Yazılan aksam heyet-i umumiyede okunarak tadilât-ı lazime icrasından sonra 

sırasıyla tab‟ olunur. Yazan zât arzu ettiği takdirde yazdığı kısmın zîrine imzası vaz‟ olunur.” 
12  Ahmed Refik (Altınay), “Tarih-i Osmanî Encümeni Meselesi”, Ġkdam, 12 TeĢrin-i Evvel 1336(1920). 
13  Encümen‟in yazacağı Osmanlı Tarihi‟nin ikinci cildi için yapılan görev taksiminde Hüseyin Hüsameddin Terâcim-i Ahvâl 

kısmını yazmakla görevlendirilmiĢtir. Ancak, 3 Temmuz 1918‟de PadiĢah V. Mehmed ReĢad‟ın vefatı üzerine Hazine-i 
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üyeleri arasında Encümenin görevi ile ilgili fikir ayrılığı olduğunu göstermektedir. Encümen‟in 

vazifesindeki bu değiĢiklik 1927 yılında Encümen‟in yeniden teĢkili amacıyla çıkarılan talimatnameye 

aynen yansımıĢtır.14 DeğiĢikliğin ana nedeni, arĢivler düzenlenmeden, yazma eserler karĢılaĢtırmalı 

olarak tetkik edilmeden ve Osmanlı tarihi üzerine yeterli sayıda monografik çalıĢma yapılmadan, 

mükemmel bir Osmanlı tarihi yazmanın mümkün olamayacağının anlaĢılması olmuĢtur.  

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası (TOEM): Tarih-i Osmanî Encümeni, 9 ġubat 1910 

tarihinde yaptığı ilk toplantısında,15 iki ayda bir seksen sayfalık bir mecmua yayınlama karar vermiĢtir. 

Encümen‟in mecmua yayınlamasındaki amacı; yazılacak tarihin metnine aynen ve tamamen 

girmeyecek araĢtırmaları, vesikaları ve Türkçe ve yabancı lisanlardan tercüme edilmiĢ risaleleri 

yayınlayarak, Osmanlı tarihine zemin hazırlamak ve mütalaa meraklılarının bilgilerini geniĢletmeye, 

fikirlerini aydınlatmaya hizmet etmek olarak belirtilmiĢtir.16 

Ġlk sayısı 14 Nisan 1910 tarihinde yayınlanan TOEM, mütareke yıllarında yayınına ara vermek 

zorunda kalsa da 1927 yılında Encümen‟in fesh edilerek tekrar kurulmasına kadar toplam 96 sayı 

yayınlamıĢtır. Bundan sonra da yeni seri adı altında yayınladığı beĢ sayı ile beraber toplam sayısı 101‟e 

ulaĢmıĢtır. 1927‟ye kadarki 96 sayıda 46 müellifin 249 makalesi yayınlanmıĢtır. Makalelerin çoğunluğu 

Encümen‟in asil üyeleri, sonra muavin üyeler, pek azı da dıĢarıdan erbab-ı ihtisas tarafından kaleme 

alınmıĢtır. Makalelerin konuları Selçuklu ve Osmanlı tarihine dair tetkikât, Anadolu Tavâif-i Mülûk tarihi, 

kitabeler, meĢkûkât, terâcim-i ahvâl, vefayât, bibliyografya vb. pek çeĢitlidir.17  

Mecmua’daki Tefrikalar: Mecmuada 11 önemli eser tefrika suretiyle derc edilmiĢtir. Bunlar; 

Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sânî, önce Kanuni sonra Fatih dönemine ait Kanunname-i Âl-i Osman, 

Mahruse-i Ġstanbul Fetihnamesi, Vâkıât-ı Sultan Cem, Tarih-i Ebu‟l-Feth, Hulâsatü‟l-Kelâm fî Reddi‟l-

Avâm, Ġran Sefaretnâmesi, Tarih-i Cami-i ġerif-i nûr-i Osmaniye, Tarih-i Ğılmânî, Umdetü‟t-Tarîh isimli 

eserlerdir.18  

Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı: Tarih-i Osmanî Encümeni Külliyatı adı altında dokuz 

kitap neĢredilmiĢtir. Bunlardan altısı Encümen‟in ikinci reisi Ahmed Refik‟e aittir.19 Bu eserler; Memâlik-i 

Osmâniye‟de DemirbaĢ ġarl (Ahmed Refik), Memâlik-i Osmâniye‟de Kral Rakoçi ve Tevâbii (Ahmed 

Refik), Osmanlılar ve Büyük Frederik (Ahmed Refik), Üçüncü Asr-ı Hicride Ġstanbul Hayatı, Lamartin 

(Ahmed Refik), Türkiye‟ye Muhaceret Kararı (Ahmed Refik), Bir Elçinin Tarihçe-i Sefareti (Hayreddin 

Nedim) Türkiye‟de Mülteciler Meselesi, Kayseriye ġehri Mebâni-i Ġslamiyesi ve Kitabeleri (Halil Edhem), 

Menâkıb-ı Hünerverân (Mustafa Âlî) eserleridir.20 

Belge Tasnif Faaliyetleri: Tarih-i Osmanî Encümeni‟nin en önemli faaliyet alanlarından biri 

de Osmanlı tarihini yazmaya yarayacak arĢiv belgelerinin tespit ve tasnifi olmuĢtur. Bu kapsamda 

Encümen daha komisyon aĢamasında iken Reis Abdurrahman ġeref, Topkapı sarayındaki evrakın 

muayene ve tetkikine memur edilmiĢ,21 onun çalıĢmaları sonucu Bâb-ı Âlî kütüphanesine aktarılan 

evrakın tasnifi iĢlemleri komisyon üyesi Mehmed Arif Bey ile Hazine-i Evrak Müdürü Refik Bey‟e havale 

edilmiĢtir (28 Kanun-ı sani 1325/10.2.1910).22 Birinci Dünya savaĢının çıktığı 1914 yılına gelindiğinde 

Tarih-i Osmanî Encümeni Reisi Abdurrahman ġeref, evrak tasnifine fiilen ve mütemadiyen iĢtirak 

                                                                                                                                                                                     
Hâssa‟dan yapılan ödeneğin kesilmesi, Mütareke‟nin getirdiği olumsuz koĢullar ve daha sonraki geliĢmeler nedeniyle ikinci 

cilt tamamlanamamıĢtır.   
14  BCA, Türk Tarih Encümeni Talimatnamesi, 030.18.01.01.25.42.11. 
15  Halil Edhem (Eldem), Fihrist-i Umûmî, Ġstanbul, 1928, s. 3 
16  Tarih-i Osmanî Encümeni, “Ġfâde-i Merâm”, TOEM, Sayı: 1, 1 Nisan 1326, s. 2 
17  Halil Edhem, Fihrist-i Umûmî, s. 5; Abdülkadir Özcan, “Tarih-i Osmanî Encümeni”, DĠA, C.40, s. 85. 
18  Age, 22-23. 
19  Age, s. 5. 
20  Age, s. 25. 
21  BOA, BEO. 3701.277547.001, 29 Muharrem 1328; Abdurrahman ġeref, “Evrak-ı Atîka ve Vesâik-i Tarihiyemiz”, TOEM, sayı: 

1, 1 Nisan 1326, s. 16. 
22  BOA, BEO.3701.277547.2. 
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edemeyeceklerini belirttiğinden,23 tasnif iĢlerine Sadaret Evrak Müdürü, Hazine-i Evrak Müdürü ve 

Âmedî-i Dîvân-ı Humayûn muavininden oluĢan yeni bir heyetle devam edilir.24  

Ġstiklal harbinin devam ettiği Ģartlarda Osmanlı tarihi yazımı için arĢivlerdeki belgelerin tasnif 

edilmesi gerektiği tekrar gündeme gelince Maarif Nazırı Mustafa ReĢit Bey‟in teklifiyle25 Ali Emiri 

baĢkanlığında “Vesâik-i Tarihiye Tasnif Encümeni” kurulur.26 Encümen üyeliğine Tarih-i Osmanî 

Encümeni azalarından Efdaleddin Bey (Tekiner), Evkaf memurlarından Hoca Hüsameddin Efendi, Bâb-ı 

Âlî ĠstiĢare Odası Muavinlerinden Ahmed Tevhid Bey, Müverrih Ahmed Refik Bey, ġurâ-yı Devlet 

Azalığından emekli ReĢad Fuad Bey teklif edilir,27 ReĢad Fuaf Bey sağlık sorunları dolayısıyla affını 

istediğinden28 yerine Kırkkilise eski mutasarrıfı Azmi Bey‟in29 tayini ile listeye Hazine-i Evrak Müdürü 

Mahmud Bey de ilave edilerek kabul edilir. (15 Kanun-ı Evvel 1336/15.10.1920) Memur ve hizmetli 

takviyesiyle çalıĢmalarına baĢlayan Encümen 1922 yılına kadar 140 bin evrakı padiĢahların saltanat 

dönemlerine göre sıra numarası vermek ve özetlerini defterlere kaydetmek suretiyle tasnif etmiĢtir.  

1923‟te Tarih-i Osmanî Encümeni‟nin tekrar aktif hale gelmesiyle belge tasnifine nezaret etme iĢi 

Encümene verilir.30 1924‟te Tasnif Encümeni reisi Ali Emiri vefat edince, yine Türk Tarih Encümeni 

üyelerinden biri olan Ġbnülemin Mahmud Kemal‟in riyasetinde Mayıs 1926‟ya kadar yirmi iki konu 

baĢlığı esas alınarak 47 bin belge tasnif edilmiĢtir.31  

Danışma Kurulu Olarak Encümen: Encümen faaliyetlerini sürdürdüğü Osmanlı ve 

Cumhuriyet dönemlerinde tarihi konularda resmi mercilerin görüĢ istediği bir kurul vazifesi gördüğü 

gibi bazen de kendi insiyatifiyle ropor sunduğu görülmüĢtür. Bu çerçevede Maarif Nezareti Osmanlı 

döneminde Encümen‟den okullardaki ders programları,32 Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢ gününün tesbiti,33  

Osman Gazi‟ye ait olduğu iddia edilen ev ile ilgili,34 Cumhuriyet döneminde de Türkiye Cumhuriyeti 

armasının tespiti35 ile ilgili görüĢ istemiĢtir. Yine Tarih-i Osmanî Encümeni‟nin kendi insiyatifiyle Kanuni 

Sultan Süleyman‟ın Macaristan‟daki türbesinin kiliseye çevrildiğinden bahisle Sultan Murad‟ın türbesinin 

de aynı akibete dûçâr olmaması için tedbir alınmasıyla ilgili bir rapor sunduğu görülmüĢtür.36 

2. Hüseyin Hüsameddin’in Tarih-i Osmanî Encümeni Üyeliği 

Hüseyin Hüsameddin‟i Osmanlı ilim camiasına tanıtan ve onun tarihçilikteki rüĢdünü ispatlayan 

eseri Amasya Tarihi‟dir. Bu eserindeki ifadelerine göre Hüseyin Hüsameddin, Amasya‟da RüĢdiye 

Mektebini okurken (1883-1887) baĢladığı ve Ġstanbul‟daki öğrencilik yıllarında devam ettirdiği 

araĢtırmalarda elde ettiği Amasya tarihi ve âlimleri ile ilgili sandık dolusu bilgi ve belgenin tasnif ve 

tertibine Köprü Nâibliği (1903-1905) sırasında baĢlamıĢtır. Bir sonraki görev yeri olan Osmancık 

Nâibliği sırasında (1905-1907) Amasya tarihini yaptığı tasnif ve tertibe göre yazmaya baĢlamıĢ, sonraki 

iki yıl içerisinde de eserini tamamlayıp temize çektiğini ifade etmiĢtir. II. MeĢrutiyet‟in ilanından sonra 

Niksar Niyâbeti (1909-1910) sırasında ise daha önce atladığı veya kısaca geçtiği bölümleri tekrar 

çalıĢarak eserinin mukaddimesini ve birinci bölümünü tamamlamıĢtır.37  

Hüseyin Hüsameddin‟in, yazmıĢ olduğu Amasya Tarihi adlı eserini 13 Nisan 1327/26 Nisan 

1911 tarihinde Evkâf Vezareti Kuyûd-ı Kadîme Arapça Mütercimliği‟ne atandıktan sonra tamamlayıp 

neĢrettiği anlaĢılmaktadır. Yeni araĢtırma usulleriyle, uzun bir araĢtırma sonucu olarak (25 yıl) sekiz cilt 

                                                           
23  BOA, BEO.4276.320696.2. 
24  BOA, BEO.4276.320696, 17 Ca 1332 
25  BOA, MF.MKT.1241.95.2; BEO, 4667.349985.2. 
26  BOA, MF.MKT.1241.95.3. 
27  BOA, MF.MKT.1241.95.1; BEO. 4667.349985.3. 
28  BOA, MF.MKT.1241.95.5. 
29  BOA, MF.MKT.1241.95.7. 
30  Ġkdam, 6 ġubat 1923. 
31  BaĢbakanlık Osmanlı ArĢiv Rehberi, Ankara 2010, s. XLI. 
32  Ġkdam, 18, 25 Kanun-ı Evvel 1913; Peyam 12 Kanun-ı Evvel 1329 (25 Kanun-ı Evvel 1913). 
33  BOA, MF.MKT. 1194.88; Efdaleddin (Tekiner), “Ġstiklal- Osmanî Tarih ve Günü Hakkında Tedkîkât”, TOEM, sayı: 25, 1 Nisan 

1330, s. 36-48. 
34  BOA, DH.ĠD. 281.21. 
35  Ġkdam, 12 TeĢrin-i sani 1925. 
36  BOA, BEO. 4221.316513. 
37  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Dersaadet, 1327, c. 1, s. 340.  
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üzerine tertip edip iki cildini neĢrettiği bu eserin resmi mahfillerce fark edilmesi ve kendisinin ikinci 

rütbeden Maârif NiĢanı ile ödüllendirilmesi ise 4 TeĢrîn-i Evvel 1330/17 Ekim 1914 tarihinde olmuĢtur.38 

Elimizdeki veriler Hüseyin Hüsameddin‟in Tarih-i Osmanî Encümeni üyeliğinin, yazdığı Amasya 

Tarihi eseri dolayısıyla taltif edildiği 17 Ekim 1914 yılından sonra gerçekleĢtiğini göstermektedir. 

Dolayısıyla Hüseyin Hüsameddin‟in Tarih-i Osmanî Encümeni‟nin kuruluĢundan itibaren encümen üyesi 

olduğu bilgisi39 gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Encümen‟in kuruluĢundaki asil ve yedek üyeleri40 

arasında Hüseyin Hüsameddin‟in ismi bulunmamaktadır. Zaten Encümen‟in kuruluĢ iradesinin çıktığı 14 

Zilkade 1327/27 Kasım 190941 ve Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası‟nın ilk sayısının yayınlandığı 1 

Nisan 1326/14 Nisan 1910 tarihlerinde42 Hüseyin Hüsameddin, Niksar Niyabeti görevindedir ve hemen 

hemen tamamladığı Amasya Tarihi‟nin eksiklerini tamamlamakla meĢguldür. O, Evkâf Nezareti Kuyûd-ı 

Kadîme Arapça Mütercimliği‟ne atanarak Ġstanbul‟a geldiğinde (26 Nisan 1911)43 iki ayda bir 

yayımlanan Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası sekizinci sayısını yayımlamaya hazırlanmaktadır. 

1927 yılında yayımlanan “Türk Tarih Encümeninin Tarihçesi Hakkında Rapor”da44 encümenin 

ilk üyelerinden Zühdü (ö. 1912), Ahmed Midhat Efendi (ö. 1913), Mehmet Arif (ö. 1919) beylerin vefatı 

ve Ġskender Yanko Hoçi (ö. 1917) ile Diran Kelekyan (ö. 1918)‟ın Encümenin faaliyetlerine 

katılmamaları üzerine yerlerine Halil Edhem, Ali Emiri, Hüseyin Hüsameddin, ReĢad Fuad ve Mehmet 

Ziya Beylerin seçildiği kaydedilmektedir. Bu bilgi ile beraber adı geçen tarihçilerin TOEM‟deki 

makalelerinin yayımlandığı ve kesildiği tarihlere baktığımızda, Ġskender Hoçi ve Diran Kelekyan‟ın45 

makalelerinin Birinci Dünya savaĢının baĢladığı 1914 yılında kesildiğini,46 1916 yılında da Hüseyin 

Hüsameddin‟in ilk makalesinin47 yayımlandığını görüyoruz. Bütün bu veriler Hüseyin Hüsameddin‟in 

Tarih-i Osmanî Encümeni üyeliğinin 1914-1916 yılları arasında baĢladığını göstermektedir. 

Hüseyin Hüsameddin‟in Encümen‟e üye seçilmesinin en önemli nedeni, Encümen‟in tarih 

yazma metoduyla Hüseyin Hüsameddin‟in tarih yazım metodunun örtüĢmesidir. ġöyle ki; Encümen‟in 

kuruluĢ nedeni ile Hüseyin Hüsameddin‟in Amasya Tarihi‟ni yazmaya karar verme nedeni aynıdır. 

Encümen talimatnamesinde, Osmanlı tarihini baĢlangıcından sonuna kadar ele alan mükemmel ve 

mufassal bir tarih kitabının bulunmadığı belirtilirken,48 Hüseyin Hüsameddin de Amasya tarihini bütün 

yönleriyle baĢlangıcından günümüze kadar ele alan mükemmel ve mufassal bir tarih kitabının 

olmadığını belirtmektedir.49 

Encümen‟in faaliyetleri ve mecmuası incelendiğinde daha önce yazılan tarih kitaplarına 

girmemiĢ, tarihin karanlıklarında kaybolmuĢ, hakkında ihtilafın bulunduğu konu veya kiĢilerle ilgili 

ulaĢılabilen kaynakları aktardığı görülmektedir. Hüseyin Hüsameddin de Amasya tarihinin karanlık 

noktalarına ıĢık tutarak orada yaĢamıĢ önemli kiĢilerin hayatlarına dair farklı kaynaklardan elde ettiği 

                                                           
38  BOA, Ġ.TAL, 496/56. 
39  Turgut Akpınar, “Hüseyin Hüsameddin Yasar”, DĠA, c. 18, s. 552. 
40  Tarih-i Osmanî Heyet-i Tahririyesi‟nin üyeleri ilk defa 22 Haziran 1909 tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanmıĢtır. Sabah 

Gazetesinde yayınlanan heyet üyelerden bazılarının Tarih-i Osmanî Encümeni‟nin üyeleri arasında bulunmadığı 

görülmektedir. TOEM, “Tarih-i Osmanî Encümeni Âzâ-yı Dâimesi”, “Tarih-i Osmanî Âzâ-yı Muavinesi”, sayı: 1, 1 Nisan 

1326/14 Nisan 1910, s. 8. 
41  BOA, Ġ.DUĠT, 19/4. 
42  TOEM, sayı: 1, 1 Nisan 1326/14 Nisan 1910. 
43  Emekli Sandığı ArĢivi, Dosya No: 6284H. 
44  Maarif Vekaleti Mecmuası, sayı: 14, Kanun-ı Evvel 1927, s. 425-430. 
45  Diran Kelekyan ve Ġskender Yanko Hoçi, Encümen‟in asil üyeleri olarak baĢlangıçta Encümenin faaliyetlerine katılırken, 

Balkan savaĢları sonunda Osmanlılık siyasetinin koĢulları ortadan kalkınca Encümen faaliyetlerinin içinde yer almadılar. Bu iki 

gayr-ı müslim encümen üyesinin TOEM‟deki son makaleleri 1914‟de yayımlanmıĢtır. Daha fazla bilgi için bkz. Hasan 

Akbayrak, Osmanlı‟dan Cumhuriyet‟e Tarih Yazımı, Ġstanbul, 2012, s. 67-72. 
46  Diran Kelekyan‟ın, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası‟nda yayımlanan tek makalesinin künyesi; “Kazaz Artin”, TOEM, sayı: 

26, 1 Haziran 1330/14 Haziran 1914, ss. 84-105; sayı: 27, 1 Ağustos 1330/14 Ağustos 1914, ss. 159-177; Ġskender Yanko 

Hoçi‟nin TOEM‟de yayımlanan üç makalesinden sonuncusu: Mütenevvia: “Galata‟nın Osmanlılara Teslimi”, sayı: 25, 1 Nisan 

1330/14 Nisan 1914, ss. 49-53. 
47  Hüseyin Hüsameddin‟in TOEM‟deki ilk makalesi, “Koca Mehmed PaĢa”, TOEM, sayı: 37, 1 Nisan 1332/14 Nisan 1916, ss. 43-

49. 
48  BOA, Ġ.DUĠT, 19/4. 
49  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. 1, s. 4-5. 
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bilgileri aktarmıĢtır. Hatta onun TOEM‟deki makalelerine baktığımızda Osmanlı tarihlerinin eksiklerini 

tamamladığını veya bazı yanlıĢlıkları düzelttiğini görürüz. 

TOEM‟in kaynaklarına baktığımızda özellikle matbu tarihlerle birlikte arĢiv vesikaları, matbu 

olmayan yazmalar, tercümeler, kitâbeler, mezar taĢları ve sikkeler‟in de kullanılarak kaynakların 

çeĢitlendiğini ve yeni verilere ulaĢıldığını görüyoruz. Hüseyin Hüsameddin de özellikle vakıf kayıtları, 

Ģeriyye sicilleri gibi arĢiv belgeleri, Arapça Tarih kitapları, kitabeler, mezar taĢları vb. tarihin çeĢitli 

kaynaklarını kullanarak yeni verilere ulaĢmıĢtır. 

Hüseyin Hüsameddin, Amasya‟da RüĢdiye okurken baĢlayan terâcim-i ahval yazma sevdası 

dolayısıyla kendisini bu alanda sürekli geliĢtirmiĢ, Arapça ve Farçasının da katkısıyla terâcim-i ahval 

yazımında vakıf kayıtları, Ģer‟iyye sicilleri, kitabeler ve mezar taĢlarından faydalanarak Osmanlı 

tarihlerinde bulunmayan bilgilere ulaĢtığı gibi bazı yanlıĢlıkları da düzeltmiĢtir. Aslında onun arĢiv 

belgeleri, kitabeler ve mezar taĢları vb. tarih kaynaklarını kullanabilme becerisi, ona Encümen üyeliği 

yolunu açtığı gibi Encümen‟in yazmayı planladığı fakat muvaffak olamadığı Osmanlı Tarihi‟nin Orhan 

Bey dönemini kapsayan ikinci cildinin terâcim-i ahval kısmını yazmakla görevlendirilmiĢtir.50   

Hüseyin Hüsameddin, Türk Tarih Encümeni‟nin 6 Temmuz 1927‟de Maarif Vekaleti bünyesinde 

ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi içinde Köprülüzade Mehmed Fuad baĢkanlığında tekrar kurulduğu 

dönemde -ki bu dönem Encümen‟in üçüncü dönemi kabul edilebilir- kendine yer bulamamıĢtır. Bu 

veriler ıĢığında Hüseyin Hüsameddin‟in, Tarih-i Osmanî Encümeni üyelik görevinin, 1914 yılından 

baĢladığını kabul edersek en çok 13 yıl, 1916 yılından kabul edersek yaklaĢık 11 yıl sürdüğünü 

söylemek mümkündür. 

3. TOE Üyeliği Dönemi ve Sonrası Amasya Tarihi’ni Neşretme Çabaları 

Hüseyin Hüsameddin, sekiz cilt olarak tertip edip iki cildini bastırdığı (1912-1914)51 Amasya 

Tarihi‟nin, kalan ciltlerinin basılması için sürekli çaba sarfetmiĢtir. Tarih-i Osmanî Encümeni‟nde üye 

olmasının muhtemel etkisiyle, farklı Ģahıs veya kurumların yardımıyla da olsa eserinin iki cildinin daha 

basılmasına (1927-1928)52 muvaffak olabilmiĢtir. Amasya Tarihi‟nin basımı sürekli gündeminde 

olduğundan basımına çalıĢtığı ciltlerle ilgili tashih ve ilave çalıĢmalarıyla eserinin 12 cilde ulaĢtığı 

anlaĢılmaktadır.53  

Maârif Vekaleti‟ne 17 Temmuz 1928 tarihinde yazdığı mektupta Ģunu ifade etmektedir:  

“Amasya Tarihi yüksek vatanımızın bir cüz-i mühimmi olan koca bir vilayetin tarihidir. Emsalini 

Ģimdiye kadar hiçbir vilayet erbab-ı irfanının yapamadığı böyle bir tarihi tek baĢına yapan bendenize 

yardım buyurmanızı çok rica ederim. Üçüncü cildini bastırdım. Dördüncü cildi de Maârif Vekaleti 

tarafından lütuf edilecek beĢ yüz lira ile tab‟ edilirse vatan namına teĢekkür ederim. Bu ricamın is‟âfı 

mümkün olmadığı takdirde mevcut olan ikinci ve üçüncü ciltlerinden hiç olmazsa elliĢer nüsha satın 

alıp kütüphanelere tevzi buyurmanızı rica ederim. Bedeli olan yüz lira Maârif bütçesini tazyîk edecek bir 

Ģey değildir. Fakat bu yüz lira, dördüncü cildin tab‟ına medâr olan bir kıymet ifade eder.”54  

Yine 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk‟e yazdığı mektubunda ise; “Lütfen takdir 

buyurduğunuz Amasya Tarihi‟nin dördüncü cildi bakiyesini de yüksek duldanızda bastırabildim. Birinci 

ve ikinci kısımlarını taĢıyan bu dördüncü cildi de ulu barıgâhınıza armağan etmek üzere postaya 

verdim… BeĢinci cildi de yine yüksek teveccühleriniz duldasında bastırabileceğimi ve armağanımın 

tenezzülen kabulünü umar, derin ve candan saygılarımı sunarım. Binler yaĢa Atatürk.”55 

Hüseyin Hüsameddin, basılan Amasya Tarihi‟nin ikinci cildinin basımındaki yardımları 

dolayısıyla Evkaf-ı Humayun Nazırı Hayri Bey‟e,56 üçüncü cildinin basımı için Amasya Eski Valisi Hilmi 

Bey, Amasya Mebusu Ġsmail Hakkı Bey, Amasya Vilayet-i Encümen-i Daimesi, Evkaf Müdir-i Umumisi 

                                                           
50  Hakan Akbayrak, Osmanlı‟dan Cumhuriyete Tarih Yazımı, s. 114. 
51  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. 1, s.1. 
52  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. 2, s. 1. 
53  Turgut Akpınar, “Hüseyin Hüsameddin Yasar”, DĠA, c. 18, s. 552. 
54  Hüseyin Hüsameddin‟in Maârif Vekaleti‟ne Mektubu, BCA, 180.09.52.265. 
55  Hüseyin Hüsameddin‟in Atatürk‟e Mektubu, CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Hüseyin Ebis No: 01018557-1 
56  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Ġstanbul, 1329-1332, c. 2, s. 2. 



194 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

Mehmed RüĢdü Bey ve Ġstanbul Evkâf Müdürü Ġsmail Hakkı Bey‟e;57 dördüncü cildin basımı için de 

Amasya valisi Faik Bey ile Amasya Vilayeti Encümen-i Dâimesi‟nden ġirvânî Bahaeddin Efendi ve 

arkadaĢlarına58 teĢekkür etmiĢtir. 

Bütün bunlardan anlaĢılacağı üzere Hüseyin Hüsameddin, yirmi beĢ yılını vererek hazırladığı 

Amasya Tarihi‟ni kendi imkanlarıyla bastıramamıĢ, ancak yukarıda adı geçen kiĢi ve kurumların 

yardımıyla bastırabilmiĢtir. Bunun en önemli nedeni ise ekonomik Ģartlarının yetersizliği ile yaĢadığı 

bazı talihsizliklerdir. Onun, emekli olduktan sonra 23.3.1936 tarihinde Atatürk‟e yazdığı mektubunda; 

Amasya ve Ġstanbul‟da uğradığı iki yavuz yangının bütün varlığını yaktığı, yaĢ haddinden emekli 

edilerek bağlanan 41,75 liranın altı çocuğuyla ailesinin geçimine yetmediğinden bahisle yardım 

talebinde bulunması, içinde bulunduğu imkansızlıkları resmetmektedir.59 

4. Hüseyin Hüsameddin’in TOEM’deki Makaleleri 

Hüseyin Hüsameddin‟in TOE üyeliği ile Osmanlı‟nın ilk kurumsal tarih çalıĢması içinde yer 

alarak dönemin önemli tarihçileri ile birlikte çalıĢma fırsatı bulması, onun tarihçilik anlayıĢını elbette 

etkilemiĢtir. Uzun yıllar süren Amasya Tarihi‟ni yazma tecrübesi ile Encümen tecrübesi birleĢince, 

çalıĢmalarının daha da derinlik kazandığı TOEM/Türk Tarih Encümeni Mecmuası (TTEM)‟de yayınlanan 

makalelerinden anlaĢılmaktadır. Hüseyin Hüsameddin‟in beĢ makalesinden dördü terâcim-i ahvâl biri 

de Orhan Bey Vakfiyesi‟nin tahlilidir. Bu makalelerden her biri Osmanlı tarihlerindeki bazı yanlıĢlıkları 

düzeltmekte veya yeni bilgiler kazandırmaktadır.  

Hüseyin Hüsameddin‟in tarih çalıĢmaları göz önünde bulundurulduğunda terâcim-i ahvale 

büyük önem verdiği anlaĢılmaktadır. Amasya Tarihi‟nde birçok kiĢinin tercüme-i hâli yer aldığı gibi 

“NiĢancılar Durağı ve Osmanlı MeĢâhiri”60 ile “Divan-ı Vezaret”61 adlı eserleri de tercüme-i hâl 

eserleridir. TOEM/TTEM‟deki makaleleri Ģunlardır: 

1. “Koca Mehmed PaĢa”: Hüseyin Hüsameddin bu makalesinde, Osmanlı tarihinin ilk yüz elli 

yılının daha sonra gelen tarihçiler tarafından nakil ve istima yoluyla kayda alındığını ve tarihçilerin 

birbirlerinden alarak naklettikleri rivayetlerin zamanla umumun kanaatini oluĢturan ananelere 

dönüĢtüğünü belirtir. Elde vesika(delil) olmadıkça bu ananelere karĢı çıkılamayacağını ancak delillere 

ulaĢıldıkça eski kanaatlerin tadilinin gerektiğini vurgular. ĠĢte umumun kanaatini oluĢturan bu 

nakillerden biri de Fatih dönemine kadar vezirlik makamının Candarlıoğlu ailesine mahsus olduğu 

meselesidir. Ona göre bu kanaatin oluĢmasındaki en büyük etken, Candarlıoğlu sülalesinden ilk defa 

Hayreddin Halil PaĢa, sonra oğullarından Ali ve Ġbrahim PaĢalar, sonra Ġbrahim PaĢazâde Halil PaĢa 

daha sonra da Halil PaĢazâde Ġbrahim PaĢa‟nın Osmanlı devletinde vezaret-i uzmâ (vezirlik makamı) 

görevinde bulunmuĢ olmalarıdır.62 

Hüseyin Hüsameddin, mezar taĢları,  833 ve 836 tarihli kuyud-ı Ģe‟riyye, Sultan II. Murad‟ın 22 

ġevval 833 tarihli vakfiyesi, TavĢanlı kasabasındaki Arslan Bey vakfiyesi, Koca Mehmed PaĢa‟nın 

kendisine ait iki adet vakfiye kaydını tahlil ederek Koca Mehmed PaĢa‟nın kimliğini ve Candarlı Ġbrahim 

PaĢa‟dan sonra oğlu Halil PaĢa‟nın değil Koca Mehmed PaĢa‟nın sadrazam, Halil PaĢa‟nın da 836‟da 

kazasker olduğunu, Koca Mehmed PaĢa‟nın 832 yılında sadaret makamına gelip 842 Ramazanı ile 843 

Muharremi arasında bu görevinden ayrılarak yaklaĢık on yıl kadar sadrazam bulunmuĢ olduğunu tespit 

etmiĢtir. Yazar ulaĢtığı bu verilerle Osmanlı‟nın kuruluĢundan Fatih dönemine kadar Candarlı ailesinin 

vezaret görevini yürüttüğü tezini çürütmüĢtür. 

                                                           
57  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Ġstanbul, 1927, c. 3, s. 2 
58  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Ġstanbul, 1928, c. 4, s. 2 
59  Hüseyin Hüsameddin‟in Atatürk‟e Mektubu, CumhurbaĢkanlığı ArĢivi, Ebis no: 01019680-323 
60  Yazarın bu eseri “NiĢancılar Durağı” ismiyle, 2015 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından Ġsmail E. Erünsal‟ın Editörlüğünde 

çeviri olarak basılmıĢtır. 
61  Yazar, bugün elimizde bulunmayan bu eserine TTEM‟de yayınlanan bir makalesinde Ģu Ģekilde atıfta bulunmuĢtur: “700 

tarihinden 929 senesi ġaban‟ına, yani Sadrazam Amasyalı Piri Mehmed PaĢa‟nın azline kadar kuyûda nazaran cem‟ ve telif 

ettiğim Osmanlı vezirlerini içeren (Divân-ı Vezaret) adlı eser-i âcizânemde” Hüseyin Hüsameddin (YASAR), “Orhan Bey 

Vakfiyesi”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sayı: 17 (94), 1 Eylül 1926, s. 298.  
62  Bkz. Hüseyin Hüsameddin (Yasar), “Koca Mehmed PaĢa”, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, sayı: 37, 1 Nisan 1332/14 

Nisan 1916, ss. 43-49; sayı: 38, 1 Haziran 1332/14 Haziran 1916, ss. 117-122. 
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Yazar, makalesini Ģu tespitle bitirmektedir: Osmancık‟ta camii, zaviyesi, imareti, bahçesi, 

hamamları, Amasya‟da konağı, Bursa‟da evkafı olduğu, kendisine ait iki adet vakfiyesinden anlaĢılan 

Koca Mehmed PaĢa gibi Osmanlı tarihinin kaydedemediği nice önemli devlet ricali vardır ki, bunları 

arayıp bulmak Encümen‟in önemli vazifelerindendir. 

2. “Alaaddin Bey”: Hüseyin Hüsameddin bu makalesinde Osmanlı devletinin kurucusu Osman 

Gazi‟nin büyük oğlu Alaaddin Bey ile ilgili Osmanlı tarihlerindeki tutarsız bilgileri serdederek, onun 

Osman Gazi‟nin veziri Alaaddin PaĢa ile karıĢtırıldığını tespit ediyor. Burada da Osmanlı tarihleriyle 

birlikte Arap tarihçilerden Cemalüddin Ebu‟l-Mehâsin Yusuf el-Zâhirî (el-Minhelü‟s-Sâfî) ile ġehabüddin 

Ahmed ibn Hacer‟e (Enbâü‟l-Ğamr fî Ebnâi‟l-„Umur) Gunyetü‟l-Fetâvâ kitabının sonunda kayıtlı bulunan 

dava kaydına, 723 senesi Evâil-i Ramazan‟da Bursa mahkemesinde tanzim edilen Orhan Bey‟in halîlesi 

Esperçe Hatun‟un vakfiyesine dayanarak Alaaddin Bey‟in Osman Gazi‟nin büyük oğlu olduğunu 

ıspatlıyor.63 

3. “Sultan AltunbaĢ”(Sultan Gıyaseddin II. Mes‟ud‟un oğlu): Makalede öncelikle bazı tarih 

kitaplarında yer alan Sultan Mesud‟un oğlu Gazi Çelebi ile ilgili rivayetler aktarıldıktan sonra, Sultan 

AltunbaĢ‟ın kendisine ait iki vakfiye ile babası Sultan Mesud adına tanzim ettirdiği vakfiyedeki 

bilgilerden yararlanarak, Moğolların Amasya civarından çıkarılmasından sonra Sultan AltunbaĢ‟ın Simre 

hükümdarı olarak Amasya havalisinde hangi tarihlerde hüküm sürdüğü, türbe ve zaviyelerinin yerleri 

de tespit edilerek tarih kitaplarındaki eksik ve yanlıĢ bilgiler tashih edilmiĢtir. Ayrıca vakfiyelerde 

imzaları bulunan kadı ve Ģahitlerden yola çıkılarak Amasya‟daki devlet adamları ve Amasya eĢrafının 

kimlikleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.64   

4. “Orhan Bey Vakfiyesi”: Hüseyin Hüsameddin, makalesinde bir vakfiyenin tarihin karanlık 

noktalarını nasıl aydınlatabildiğinin adeta örneğini vermiĢtir. Hüccet, vakfiye ve i‟lamların tarihi 

kıymetine vurgu yaptıktan sonra bu vakfiyenin aydınlattığı konuları beĢ maddede açıklamıĢtır.  

a. Vakfiyenin baĢında imzası olan Kadı Mahmud bin Seyyid Ahmed‟in önemli devlet ricalinden 

olmasına rağmen, TaĢköprülüzade‟nin ġakâik-i Nu‟maniye fî Ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmaniye isimli 

biyografik eserinde yer almadığını ortaya koyduktan sonra aynı kiĢinin vakıf kayıtlarındaki imzalarından 

yola çıkarak hangi tarihlerde ne görevi yaptığını tespit etmiĢtir.  

b. Vakfiye‟deki ikinci imza, Bursa kadısı Ġmam Hemedanî (Mevlânâ Burhaneddin Ġbrahim bin Ali 

bin Yusuf el-Hemedânî el-Hanefî) tarafından tahrir ve tescil edilen vakfiyeyi tenfiz eden Mehmed bin 

Hamza bin Mehmed‟e aittir. Mehmed bin Hamza bin Mehmed, diğer imzalarda sabit olduğu üzere 

devlet-i Osmaniyede ilk ġeyhülislam diye gösterilen Mevlânâ ġemseddin Mehmed bin Hamza el-

Fenârî‟dir. Hüsameddin Bey, Molla Fenari‟nin Ġmam Hemedânî‟nin ilmi ve Ģahsi Ģöhretine binaen kendi 

namını buraya yazmadığını belirtir. 

c. “Orhan Bey‟in bu vakfiyesi açıkça gösteriyor ki, veziri Mevlânâ Sinanüddin Yusuf PaĢa‟dır ki 

halk arasında Sinan PaĢa diye meĢhurdur. Sinan PaĢa Türk müverrihlerinin Ģimdiye kadar tanımadıkları 

bir veziriazamdır. Osmanlı Ġmparatorluğunda ilk veziriazam olmak üzere Türk müverrihlerinden pek 

çoklarının gösterdikleri Çandarlı Hayreddin Hali paĢa, bu Sinan PaĢa‟dan sonra veziriazam olan 

ulemadandır. Halbuki Sina PaĢa‟dan önce vezir olan ġehabeddin Ahmed PaĢa‟yı Bursa civarında Mekce 

köyündeki imareti ve evkafı tanıtmaktadır. Bu vakfiye o yanlıĢ fikirleri pek açık tashih etmektedir. 700 

tarihinden 929 senesi ġaban‟ına, yani Sadrazam Amasyalı Piri Mehmed PaĢa‟nın azline kadar kuyûda 

nazaran cem‟ ve telif ettiğim Osmanlı vezirlerini içeren (Divân-ı Vezaret) adlı eser-i âcizânemde bu 

Sinanüddin Yusuf PaĢa beĢinci ve Hayreddin Halil PaĢa da yedinci Osmanlı veziridir. Benim 

araĢtırmalarıma göre ilk Osmanlı veziri Kemaleddin Mehmed PaĢa‟dır”. (s. 298) 

                                                           
63  Bkz. Hüseyin Hüsameddin, “Alaaddin Bey” (Osman Gazi‟nin en büyük oğlu), Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sayı: 5, (82), 1 

Eylül 1340/1 Eylül 1924, ss. 307-318; sayı: 6 (83), 1 TeĢrin-i Evvel 1340/1 Ekim 1924, ss. 380-384; sayı: 8 (85), 1 Mart 

1341/1 Mart 1925, ss.128-133; sayı: 9 (86), 1 Mayıs 1341/ 1 Mayıs 1925, sayı: 9 (86), 1 Mayıs 1341/ 1 Mayıs 1925, ss. 200-

210. 
64  Bkz. Hüseyin Hüsameddin, “Sultan AltunbaĢ” (Sultan Gıyaseddin II. Mes‟ud‟un oğlu), Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sayı: 

11 (88), 1 Eylül 1341/1 Eylül 1925, ss.305-326. 



196 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

d. ġu vakfiyenin siyakı delalet ediyor ki, Sultan Orhan‟ın zaviyesi ve imareti meĢihatına nasb ve 

tayin ettiği “Mevlânâ el-Ġmam ve Sadru‟l-himâm ġeyh-u meĢâyihi‟l-Ġslam Sâliku Mesâliki‟l-t-Tarîka 

KâĢifu Esrâri‟l-Hakîka Nûru‟l-Milleti ve‟l-Hakki ve‟d-Dîn Yakub bin el-Hâc Muhammed”in tarihen pek 

muhterem bir sima-yı mükerrem olduğu anlaĢılır. Ne yazık ki bu zatın hüviyetini tenvir eden bir kayda 

tesadüf edemedim. ġu teĢrifât-ı ilmiye gösteriyor ki Nureddin Yakub Çelebi, âlim bir imam-ı kamildir. 

Pek muhtemeldir ki fetva makamında bulunmuĢ olduğu münasebetiyle kendisine “ġeyhü‟l-Ġslam” 

dendi. Yine pek muhtemeldir ki Sultan Orhan‟ın Ġmamı olan bir Ģeyh-i benâm idi. Herhalde “es-Sadru‟l-

Himâm” tabirinden anlaĢılır ki yüksek ilim ve makam sahibi bir zat idi. 

e. Bu vakfiyenin tarihi, Sultan Orhan‟ın tarih-i vefatı hakkında nakledilen muhtelif rivayetleri 

güzelce ve açıkça tashih ediyor. Çünkü müverrihlerimiz Orhan Gazi‟nin vefat tarihini bir türlü tayin ve 

tevsîk edememiĢlerdir. ĠĢte bu vakfiye-i Orhaniye‟nin tarihi bu ihtilafı çözüyor. Orhan Gazi‟nin 761 

senesi Cemâdi‟l-Âhire‟sinin evâilinde hayatta olduğunu tespit ederek, H. 751, 758, 760 senelerinde 

vefat ettiği rivayetlerinin bir değeri olmadığını anlatıyor. ġu halde Gazi Orhan Bey‟in 761 senesi 

Cemâdi‟l-Âhire‟sinin evâilinden sonra vefat ettiği muhakkaktır.65 

5. “Molla Fenari”: Hüseyin Hüsameddin bu makalesinde, Osmanlı‟nın ilk ġeyhülislamı olarak 

tarihe kaydedilmiĢ olan Molla Fenari‟nin tercüme-i hâlinin, vefatından bir asır sonra yazılabildiğinden 

bahisle tercüme-i hâline bazı efsaneler karıĢmıĢ olduğunu, bununla beraber ne tarih-i hayatı ne de 

tarih-i vefatının doğruca tespit edilebildiğini belirterek, bulabildiği vesikalara dayanarak onun tercüme-i 

halini yeniden tetkik ettiğini söyler. Osmanlı tarihlerindeki Molla Fenari‟nin hayatı ile ilgili bilgileri, Ġbn 

Hacer ve Ebu‟l-Mehâsin gibi Mısırlı tarihçilerin ve vakıf kayıtlarının ıĢığında inceleyip tashih ederek, 

Molla Fenari‟nin biyografisini yazmıĢtır.66 

5. Hüseyin Hüsameddin’in Tarih ve Tarihçilik Anlayışı 

Hüseyin Hüsameddin Tarih-i Osmanî Encümeni/Türk Tarih Encümeni üyeliği sürecinde, 

gündemde olan Tarih yazımı, Osmanlı tarihinin baĢlangıcı, milliyetçilik/Türkçülük, Milli tarih, saltanatın 

kaldırılması vb. konularda fikirlerini beyan etmiĢtir.  

Hüseyin Hüsameddin, medeniyet tecrübesi hiçbir milletten aĢağı olmayan, siyasi ve askeri 

liyakatıyla Asya‟daki en yüksek milletlerden olarak asırlardan beri milli hayatını kahramanca yaĢayan ve 

siyasi varlığını cihana taĢıyan Türklere, kendi tarihini bildirmenin ve kendi varlığını öğretmenin içinde 

bulunulan koĢullarda milli bir zorunluluk olduğunu vurgulamıĢtır.67  

Hüseyin Hüsameddin, ArĢivlerdeki Tasnif faaliyetlerinin tekrar baĢlatılması konusunun 

gündeme geldiği süreçte (1920-1921) ise, Osmanlı tarihinin hakkıyla anlaĢılabilmesi için arĢivlerdeki 

belgelerin incelenerek yetersiz kalan veya yanlıĢ olan Osmanlı tarihlerinin düzeltilebileceğini, ancak bu 

iĢi yapacak ilim erbabının maiĢet derdinden uzak olabilmesi için gerekli tahsisatın yapılması gerektiğini 

belirtmiĢtir.68 Tarih-i Osmanî Encümeni‟nin bir hizmet-i milliye olan arĢiv belgelerini araĢtırma ve 

toplamaya rehberlik etmek amacıyla kurulmuĢ bir kurul olduğunu belirterek, bu Encümen‟in 

çalıĢmalarına her ilim Ģubesinin ve heyetinin katılımıyla yapılacak görev taksiminin iĢleri 

kolaylaĢtıracağını ifade etmiĢtir.69 

Hüseyin Hüsameddin, Medeni milletlerin aydınlarının, mensup oldukları milletlerin kültürel 

varlığını; tarihini, dilini, coğrafyasını, ruhî ve fikrî ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını bulup araĢtırmak 

suretiyle meydana getirdiklerini, bu konularda kütüphaneler dolusu eserler yazdıklarını ve yaptıkları bu 

iĢten dolayı milliyetçilikle itham edilip ayıplanmadıklarını, halbuki bizde aynı amaç doğrultusunda 

çalıĢan insanların “Türkçü” diye ayıplandıklarını öne sürmüĢtür. Türkçülüğün ayıplanacak kusur 

olmadığını belirten Hüseyin Hüsameddin, medeni milletleri örnek alarak bu yolda çalıĢanların amacının 

                                                           
65  Bkz. Hüseyin Hüsameddin, “Orhan Bey Vakfiyesi”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sayı: 17 (94), 1 Eylül 1926, ss. 284-301.  
66  Hüseyin Hüsameddin, “Molla Fenari”, TOEM, sayı: 18 (95), 1 TeĢrin-i Evvel 1926, ss.368-383. 
67  Hüseyin Hüsameddin, “Tarihimiz”, Ġkdam, 6 Eylül 1920. 
68  Hüseyin Hüsameddin, “Tarihimiz”, Ġkdam, 6 Eylül 1920. 
69  Hüseyin Hüsameddin, “Tarih-i Osmanîye Hizmet”, Ġkdam, 9 Temmuz 1921. 
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Türklerin medeniyet yolundaki liyakatini sahip olduğu bütün eserleriyle ispat etmek, Türklerin tarihini, 

dilini, ilini, erenlerini kendilerine bildirmek ve öğretmek olduğunu söyler.70 

Hüseyin Hüsameddin‟in Ġkdam‟da yayınlanan yazısına atfen kaleme alınmıĢ “Milli Tarih 

Hakkında” baĢlıklı bir yazıda da, Süleyman ġah‟ın Anadolu‟ya geliĢiyle baĢlayıp Osman Bey‟i Türklerin 

ilk padiĢahı olarak sunan Osmanlı Tarihi eserleri eleĢtirilerek, tarihin ilk zamanlarından beri mevcut ve 

bağımsız olan Türklerin milli tarihlerinin yazılması gerektiği kaydedilmiĢtir. Bu yazıya göre milli tarihin 

Ġslamiyetten evvel ve sonra olarak ikiye ayrılması da ilmi değildir. Türk milletinin cihan medeniyetine 

yaptığı tesir adım adım takip edilmeli, bu asla bir harp tarihi olmamalı, hars tarihi olmalıdır. Türk 

çocuğunu muhabbet ve gururla Türklerin Ġslamiyeti nasıl ve ne surette kabul ettikleri bahsine 

getirdikten sonra, Abbasi Ġmparatorluğu içinde onların ifa ettikleri vazifeler unutulmamalı, Ġran ve 

Anadolu‟nun nasıl TürkleĢtirildiği, Selçukluların Ġslam âlemini hedef alan saldırılara nasıl göğüs gerdiği, 

nihayet parçalanıp dağılma tehlikesinden ne Ģekilde kurtulduğu çocukta bir iman doğuracak kudret ve 

basitlikte açıklanmalıdır.71   

Hüseyin Hüsameddin, Saltanatın kaldırılması görüĢmelerinde, Mustafa Kemal‟in meclis‟te 

okuduğu nutku; “her cümlesiyle tarihin hakikatlerini içeren bu yüce nutuk, Türk tarihine diğer Ģanlı 

sahifeler ilave eden milli kahramanımız Yıldırım Mustafa Kemal PaĢa‟nın her cihetten kemalini gösteren 

bir Ģaheser” olarak değerlendirir.72 

Görüldüğü gibi Hüseyin Hüsameddin, arĢiv belgeleri, yazmalar, Osmanlı tarihleri, tarihi eserler, 

kitabe ve mezar taĢları gibi tarihin çeĢitli kaynaklarını, tenkidi bir yaklaĢımla ele alarak nesillere ruh 

verecek milli bir tarihin inĢasını öngörmektedir.  

 

Sonuç 

Hüseyin Hüsameddin‟in Amasya‟da Mekteb-i RüĢdiye‟yi okuduğu sırada kaldığı Abdüllatif Efendi 

kütüphanesinin bitiĢiğindeki fetvâhanenin üstünde yer alan odada yaptığı çalıĢmalarla baĢlayan 

Terâcim-i Ahvâl ve Amasya tarihini araĢtırma aĢkı, istanbul‟da Kalenderhane Medresesindeki tahsili 

sırasında yaptığı tarih araĢtırmalarıyla devam etmiĢtir. Daha sonra Selanik, Girit, Hanya ve ġam 

kütüphanelerinde de araĢtırma yapma imkanı bulmuĢtur. Hicaz‟ı dolaĢıp tekrar Ġstanbul‟a geldikten 

sonra Amasya‟ya gelerek araĢtırma yaptığı günlerde gördüğü rüya üzerine Amasya Ģer‟iyye sicillerini 

detaylı bir Ģekilde iki defa gözden geçirmiĢtir. 1898‟de kendisinden feraiz dersleri aldığı Kısmet-i 

Askeriye Mahkemesi Mukayyidi PerĢembeli Ahmed Remzi Efendi‟nin muavinliğine getirildiği zaman, 

Ġstanbul ve civarını kapsayan Ģer‟iyye sililerini inceleme imkanı bulmuĢ ve buralardan Amasya ricaline 

dair bilgi toplamıĢtır. 1901 yılında ġeyhülislam Mehmed Cemaleddin Efendi‟nin muavenetiyle sure-i 

humayûn niyabet-i Ģer‟iyyesine tayin edildikten sonra, dönüĢte Köprü kazası niyabetine atanmıĢtır. Bu 

tarihten itibaren yanında sürekli taĢımak zorunda kaldığı Amasya tarihi ile ilgili bir sandık dolusu evrakı 

tetkik ve tertip etmeye baĢlamıĢ, daha sonra atandığı Osmancık(1323) ve Niksar(1326) Niyabetlerinde 

de Amasya Tarihi‟ni yazmıĢtır. O, 26 Nisan 1911 tarihinde Evkaf Nezareti Kuyûd-ı Kadime Arapça 

Mütercimliğine atandıktan sonra 1912-1914 yıllarında Amasya Tarihi‟nin ilk cildini yayınlayabilmiĢtir. 

ĠĢte Hüseyin Hüsameddin, yazdığı bu eserinden sonra ödüllendirilmiĢ (1914), tarihçiler tarafından 

farkına varılmıĢ ve akabinde de 1914-1916 yılları arasında bir vakit Tarih-i Osmanî Encümeni üyeliğine 

seçilmiĢtir. 

Hüseyin Hüsameddin‟in arĢiv belgelerine, kitabelere ve mezar taĢlarına dayanarak terâcim-i 

ahvâl yazabilme becerisi dolayısıyla Encümen kendisinden üç alanda faydalanmıĢtır. Birincisi, 

Encümen‟in hazırlamayı planladığı Osmanlı Tarihi‟nin ikinci cildinin terâcim-i ahvâl kısmının kendisine 

havale edilmesidir. Ancak Encümen‟in hamisi olan Sultan V. Mehmed ReĢad‟ın vefatı ve mütareke 

Ģartlarında Encümen‟in faaliyetlerinin durması dolayısıyla bu kısım hazırlanamamıĢtır. Ġkincisi, Osmanlı 

tarih yazımı için gerekli olan arĢiv belgelerinin tasnifi çalıĢmalarında Ali Emiri ve Ġbnülemin Mahmud 

                                                           
70  Hüseyin Hüsameddin, “Tarihimiz”, Ġkdam, 6 Eylül 1920. 
71  “Milli Tarih Hakkında”, Vakit, 16 Eylül 1920.  
72  Hüseyin Hüsameddin, “Türk Devletleri”, Ġkdam, 17 TeĢrin-i sâni 1922. 
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Kemal baĢkanlığındaki tasnif komisyonlarının üyesi olarak istihdam edilmesidir. Yani bugün Osmanlı 

ArĢivi‟nde Ali Emiri ve Ġbnülemin tasnifleri olarak bilinen iki tasnif grubunda emeği vardır. Üçüncüsü de 

TOEM‟de beĢ terâcim-i ahval makalesinin yayınlanmasıdır. 

Hüseyin Hüsameddin, milli tarihin inĢası çerçevesinde Osmanlı tarihini Ġslam tarihinin devamı 

olarak değil, Türk tarihin devamı olarak ele almak gerektiğini savunmuĢtur. Ona göre Osmanlı 

hanedanı, tarihte var olan birçok Türk hanedanından sadece biridir.  

ÇalıĢmaları, tarihin kaynağı olarak arĢiv belgelerinin, kitabe ve mezar taĢlarının ne derece 

önemli olduğunu ortaya koymuĢtur. Zira bu kaynaklar vasıtasıyla bir takım yanlıĢ kanaatler 

düzeltilebilmekte veya yeni bilgilere ulaĢılabilmektedir. O, bu çalıĢmalarını yürütürken ve yaparken 

modern tarihçiliğin metotları olan karĢılaĢtırma, tenkit, edisyon-kritik vb. yöntemleri kullanmıĢtır. 

Son olarak denilebilir ki, Hüseyin Hüsameddin encümen üyeliğine kadar bir tarihçilik 

formasyonuna sahip olmuĢ, bir dereceye kadar da kendisini ispat etmiĢtir. Onun tarihçilik alanındaki 

maharetinin yöneticiler tarafından fark edilmesi ve kendisine TOE üyeliği teklif edilerek taltif edilmesi 

önemli bir husustur. Hüseyin Hüsameddin‟in tarihçilik formasyonun, üyelik sürecindeki farklı tarihçilerle 

tanıĢma ve sunulan imkanlar münasebetiyle daha da geliĢtiğini, hatta üyelik döneminin onun ilmi 

hayatında önemli bir anlam ifade ettiğini söylemek herhalde doğru olacaktır. 
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ŞÜKRULLAH’IN ‘BEHCETÜ’T-TEVÂRÎH’ ADLI ESERİNDE ‘SİYER’ 

 

M. Hanefi PALABIYIK* 
 

Özet 

Hayatı hakkında fazla bilgi sahibi olamadığımız Şükrullah, 1388‟de doğmuş ve 1464‟de ölmüş olup 

Amasyevî nisbesiyle anılan çok yönlü bir âlimdir. 1409‟da Osmanlıların hizmetine girmiş, II. Murad 

zamanında ilmiye mesleğine geçmiş ve Bursa kadılığı görevinde bulunmuştur. Osmanlı hükümdarları 

tarafından Karamanoğlu İbrahim Bey‟e ve Karakoyunlu Hükümdarı Cihan Şah‟a elçi olarak 

gönderilmiştir. 1456 yılında yazmaya başladığı ve kendisine asıl şöhretini kazandıran Behcetü‟t-tevârîh 

adlı eserini, 1458 yılında tamamlamıştır. 

Farsça olarak kaleme alınan eserin çok sayıda yazması olup, dünyanın yaratılışından 1451 tarihine 

kadarki olayları özet olarak içerir. Şükrullah, olayları kısa ve öz olarak, ayrıntılara fazla girmeden 

herkesin anlayabileceği sade ve akıcı bir dille anlatmıştır. Şükrullah bu dönem tarihçilerinin âdeti 

olduğu üzere olayları anlatırken yararlandığı kaynakların bir listesini kitabın baş kısmında ve metnin 

içinde sırası geldikçe zikretmiştir. 

On üç bölümden meydana gelen Behcetü‟t-tevârîh‟in siyerle ilgili bölümleri, Hz. Peygamber‟in nesebi, 

doğumu, hayatı, aşere-i mübeşşere ve sahabiler hakkında özet bilgiler içermektedir. Özet olarak 

verilen bu bilgiler, sadece muhataplarını bilgilendirme amaçlı olarak keleme alınmıştır. Klasik orta çağ 

siyer yazıcılığının biçim ve anlatımlarıyla aynı özellikleri taşımakta olup, herhangi bir orijinallik 

içermemektedir. 

Çalışmamızda Behcetü‟t-tevârîh‟te verilen mezkûr bilgilerin tanıtımı ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şükrullah, Behcetü‟t-tevârîh, tarih, siyer, şemail, İslâm tarihi. 

 

‘Sırah’ in ‘Behjetu’t-Tevarih’ Work by Shukrullah 

 

Abstract 

Shukrullah about whom we don‟t know too much was born in 1388 and died in 1464 and is known to 

be a very sophisticated scholar with “Amasyevi” title. He started his service in Ottomans in 1409, 

pursued his career as a scholar during the period of Murad II and worked as a judge in Bursa. He was 

sent to Karamanoglu Ibrahim Bey and Shah Jihan, the emperor of Karakoyunlu State as a messenger. 

He completed his masterpiece, Behjetu‟t-tevarih that brought him fame in in 1458. 

This work written in Farsi has lots of manuscripts and gives a summary of the events from the 

creation of the world to 1451. Shukrullah wrote about the events briefly in a very simple and smooth 

way, not getting into too much detail so that everyone could understand. He gave the list of the 

sources he made use of at the very beginning of the book and referred to them in the text when 

needed as historians did in that period. 

The parts about prophetic biography in Behjetu‟t-tevarih consisting of 13 chapters include brief 

information about Prophet Mohammad‟s affiliation, birth, life, ashere-i mubeshshere and his 

companions. This information given as a summary was written with the intention to inform the 

addressees. It has the same features of classical middle age prophetic biography writing, which 

doesn‟t make it something original. 

In our study, we‟ll present aforementioned information and its evaluation. 

Keywords: Shukrullah, Behjetu‟t-tevarih, history, prophetic biography, sirah, appearance, Islamic 

history. 
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Giriş 

İslam tarih yazıcılığı çok erken dönemlerde başlamış ve tarihin hemen her çeşidinde de 

örnekler vermek suretiyle kendini göstermiştir. Bu bağlamda Taberi‟yle başlayan ve çok sayıda 

benzerleri bulunan “genel tarih” yazıcılığı, Osmanlı dönemine kadar İslam dünyasının hemen her 

bölgesinde çok çeşitli örneklerini vermiştir. 

“İstanbul‟un fethini müteakip tarih yazıcılığında canlanma olmuş; ilk standart dünya ve 

Osmanlı tarihi yazma denemeleri bu dönemde yapılmıştır. Şükrullah‟ın, dünyanın yaratılışından 

başlattığı Farsça Behcetü‟t-tevârîh‟i1 Osmanlı döneminin ilk umumi tarihi sayılabilir. Bu eser 937 (1530-

1531) yılında Mustafa Fârisî tarafından Mahbûbu kulûbi‟l-ârifîn adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Eserin 

Osmanlılara ait son bölümü önce Théodor Seif tarafından Farsça metin ve Almanca tercümesiyle 

birlikte 1925 yılında yayımlanmış; daha sonra da Nihal Atsız tarafından İstanbul‟da neşredilmiştir.”2 

Şükrullah‟ın eserini 1456-1459 tarihleri arasında yazdığı, 70 yaşının üzerindeyken ömrünün 

sonlarına doğru bitirdiği anlaşılmaktadır.3 Şükrüllah, uzun dönem Osmanlı Devleti‟nin hizmetinde 

çalıştıktan sonra emekliye ayrılarak Bursa‟ya yerleşmiş ve rahat bir emeklilik dönemi geçirmiştir. 

Kendisine sunulan bu iyiliklere karşılık da Osmanlı sultanlarının hayırlarını yâd ederek borcunu ödemek 

istemiştir. Şükrullah‟ın bir diğer arzusu da, dünyada kalıcı bir eser bırakmaktır. Zira tarihini yazmaya 

başladığında altmışlı yaşları geride bırakmış ömrünün sonuna geldiğinin farkına varmıştır. Bu eseri 

ebedi dünya için bir azık olarak görmektedir.4 

Şükrullah’ın Tarihçiliği ve Usulü 

Birçok tarih eseri ve tarihçinin olduğu gibi “Şükrullah‟ın tarihçiliğinin önemli yanı, kendi 

dönemiyle ilgili anlattıklarıdır. Çünkü kendi dönemiyle ilgili verdiği bilgiler, birinci elden önemli 

bilgilerdir. Osmanlıların soy kütüğü hakkındaki anlattığı bilgi de oldukça anlamlı olup kendisinden 

sonraki tarihçiler için bir kaynak olmuştur. Türklerin soyunu isimleri tek tek vererek Nuh‟un oğlu 

Yafes‟e kadar götürür. 

Şükrullah, olayları kısa ve öz olarak, ayrıntılara fazla girmeden herkesin anlayabileceği sade ve 

akıcı bir dille anlatmıştır. Sanatı pek kullanmamıştır. Kendi dönemiyle ilgili anlattıklarında olumsuzlukları 

dile getirmemiş, padişahların hep iyi özelliklerini ön plana çıkarmıştır. Padişahların savaşları dışında 

yaptıkları hayır işlerini de övgüyle anlatmış, sosyal ve kültürel faaliyetlerden de söz etmiştir. 

Şükrullah, kendi döneminin bazı önemli olaylarını hiç anlatmamıştır. Örneğin, Şükrullah‟ın yirmi 

iki yaşında Osmanlıların hizmetine girdiği yıllar, Osmanlı şehzadelerinin kardeş kavgası içinde oldukları 

dönemdir. Ancak Şükrullah, bunları herhalde hoş görmediğinden pek değinmemiştir. Süleyman 

Çelebi‟nin kardeşi Musa Çelebi tarafından öldürüldüğünü söylemeyip eceliyle öldüğünü söylemektedir. 

Şükrullah da bu dönem tarihçilerinin âdeti olduğu üzere olayları anlatırken yararlandığı kaynakları yer 

yer vermiştir. 

Ancak buna rağmen Şükrullah, özellikle kendi dönemine ait vermesi beklenen bilgileri 

vermemiştir. Yaşadığı dönemi ayrıntılı olarak vermemiş olması onun gibi birisi için eksikliktir. Zira 

Osmanlıların başkenti Bursa‟da ve padişahların yanlarında bulunmuş, onların her yaptığından haberdar 

birisi olarak daha geniş bilgiler vermesi beklenirdi. Oysa olayların sadece kronolojik bir özetini 

                                                           
1  Bu eseri, Hasan Almaz‟ın mevcut nüshaları gözeterek yaptığı doktora tezine dayalı olarak yayımladığı tam-çeviri 

çalışmasından kullandım. Şükrullah Efendi, Behcetü‟t-Tevârîh Tarihin Aydınlığında, İnceleme-Çeviri: Hasan Almaz, Mostar 

Yay., 2. baskı, İstanbul, 2011, s. 55-395. Çalışmada, yazma ve nüshalara ait sayfalar verildiğinden ayrıca yazmalara ait 

sayfaları vermeye gerek görmedim. (Tez: Hasan Almaz, Şükrullah b. Şihâbeddîn Ahmed b. Zeyneddîn Zekî, Behcetü't-

Tevârîh (İnceleme-Metiıı-Tercüme), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.) 
2  Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Tarihçiliğine ve Tarih Kaynaklarına Genel Bir Bakış”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum 

Bilimleri Dergisi, 2013, 1/Bahar, ss. 271-293, s. 273. Ayrıca bkz. Halil İnalcık, “Tarihçi Şükrullah Çelebi (1380?-1460)”, Acta 

Orientalia, Separatum, Akaddmiai Kiado. Budapest, 61, 2008, ss. 113-118, s. 115-116. 
3  Hasan Almaz, “Giriş-Osmanlı Dönemi Tarih Yazıcılığı ve İlk Tarih Eserleri”, Şükrullah Efendi, Behcetü‟t-Tevârîh Tarihin 

Aydınlığında, İnceleme-Çeviri: Hasal Almaz, Mostar Yay., 2. baskı, İstanbul, 2011, s. 26, 37-38; Ramazan Kamiloğlu, 

“Amasyalı (Ahmedoğlu) Şükrullah‟ın Hayatı ve Eserleri”, Hikmet Yurdu, Yıl: 1, S. 2, Temmuz-Aralık-2008, ss. 91-98, s. 92, 

96. 
4  Uğur Akbulut, “Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihçiliği ve Tarih Yazma Gerekçeleri”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 

15, 2007, ss. 356-371, s. 364, Bkz. Şükrullah, s. 66-68. 
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vermekten öteye gitmemiştir. Örneğin o dönemde yapılan savaşların tümünü zikretmemiş, sadece 

belirli birkaçını özet olarak vermiştir. 

Sonuç olarak Şükrullah, kendisinden beklenen bilgileri yeterince vermemiş olmakla birlikte, 

kendi döneminde önemli bir tarihçilik örneği sergilemiştir.”5 

Behcetü’t-Tevârîh Hakkında 

“On üç bölümden meydana gelen Behcetü‟t-tevârîh, ilk sekiz bölümünde kâinatın ve Hz. 

Âdem‟in yaratılışından, Çin, Türk, Rum, Hint, Habeş gibi kavimlerden, Hz. Peygamber‟in nesebi, 

doğumu, hayatı, aşere-i mübeşşere, sahabiler, mezhep imamları, tanınmış âlimler ve şeyhlerden ve 

İslam öncesi bazı devletler ve toplumlar ile İslam devletlerinden bahsederek, yazarın zamanına kadarki 

olayları anlatır. Bu bakımdan ilk sekiz bölümü bir İslam tarihi mahiyetindedir.”6 Hatta genel tarih olarak 

yazılmış olan bu eserin, tam bir İslam tarihi kitabı olduğunu söylemek de mümkündür. “Bununla 

beraber, Behcetü‟t- tevârîh, yalnız bir tarih değil aynı zamanda, coğrafya, etnografya, kozmografya, 

astronomi ve din kitabı olarak da değerlendirilmelidir. Eser, çok geniş bir tarih sürecini kapsamasına 

rağmen oldukça kısadır ve çoğunlukla hükümdarların listeleri, tahta çıkış ve ölüm tarihleri ve saltanat 

sürelerinden ibarettir.”7 “Şükrullah, daha çok bir İslam tarihi yazma düşüncesinde olduğu için kitabın 

dokuz bölümü peygamberleri ve İslam tarihini, diğer üç-dört bölüm de diğer tarihleri konu 

edinmektedir. Şükrullah‟a gelinceye kadar İslam tarihinde bu konuda ve bu tarzda birçok eser 

meydana getirilmiştir. O da kendinden önceki tarihçilerin eserlerini örnek alarak bir eser meydana 

getirmiştir. Tarihini yazarken de bir kısım tarih eserlerini kendine kaynak göstermiş, bazen onlar 

arasında kıyas yapıp kendi görüşünü de ayrıca belirtmiştir.”8 

Şükrullah‟ın da belirttiği gibi eser, havas için değil avam için yazılmıştır. Bundan da 

anlaşılmaktadır ki Şükrullah, eserini her kesimden insanın okuyup anlayabileceği bir dille yazmış 

olduğundan tarih kitaplarında rastlanan ağdalı ve sanatlı cümlelere eserde pek rastlanmaz. Metinde 

kullanılan Arapça kelimeler anlaşılması kolay, anlatılmak istenen konu, yalın ifadelerle açıklanmıştır.9 

Eser üçüncü bölümden itibaren yedinci bölüme kadar, siyerle ilgili bilgiler vermektedir.  

Behcetü‟t-tevârîh, Şükrullah‟ın kendi ifadesiyle, şu iki amaçla yazılmıştır “Birincisi, Âdem 

zamanından gaziler ve mücahitler sultanı, han olmayı hak eden Osmanoğulları‟ndan Sultanü‟l-İslam 

Murad oğlu Sultan Mehmet Han‟ın tahta çıkışına dek ne kadar zamanın geçtiği; İkincisi, torunların 

nesep ve silsilesinin zikri ve Âdem ve âdemoğullarından olan peygamber, padişah, sultan ve halifelerin 

haber ve hayatlarının bilinmesidir.”10 

Şükrullah, bazı dönemlere ait doğru tarihleri verirken yaptığı tartışmada, Allah Resulü‟nün 

Mekke‟den Medine‟ye hicret edişine kadarki sürenin elli yıl olduğunu tespit eder. Buna göre risaletin 

Mekke dönemini 10 yıl; Resulullah‟ın hicretinden vefatına kadarki sürenin de 13 yıl olduğunu ifade 

ederek, risaletin Medine dönemini 13 yıl olarak kabul eder.11 

Bu bağlamda yazarın kendinden önceki tarihe ait anlattıklarının, geçmişte yazılanların bir 

tekrarı olması, özetlerin de özeti olması ve “her bir harmandan bir başak ve her bir köşeden bir azık” 

bularak okuyucunun kulağına ulaştırması, eserin çok okunup tanınmasını sağlamış ve onu önemli 

kılmıştır.12 

Yukarıda ifade ettiğim gibi, yazar, eserini, 13 bölüme ayırmış ve bu on üç bölümdeki bilgilerin 

(on üç ilim) öğrenilmesine ilaveten, Yüce Allah‟ın kudretini tanıması ve tüm yaratıkların niteliğini 

kavraması için yazmış13 ve böylece bir derleme14 ve özet15 oluşturmuştur. Bunlar da eserin yazılış 

                                                           
5  Almaz, s. 31-32. 
6  Ayla Demiroğlu, “Behcetü‟t-Tevârîh”, DİA, 1992, c. 5, 349. 
7  Almaz, s. 38. 
8  Almaz, s. 40, 42. Eserde kullanılan kaynaklar hakkında bkz. Şükrullah, s. 55-56, 69; Almaz, s. 41-45. 
9  Almaz, 40. 
10  Şükrullah, s. 117; Almaz, s. 45. 
11  Şükrullah, s. 62, 118; Almaz, s. 46. 
12  Şükrullah, s. 67-68; Almaz, s. 46. 
13  Şükrullah, s. 56. 
14  Şükrullah, s. 55. 
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gayesinin didaktik olduğunu ortaya koymaktadır. 

Şükrullah, insanlığın tarihi konusunda dört millete ait rivayet olduğunu belirterek bunları, 

Mecusilerin (Acemlerin), İsrailoğullarının (Yahudilerin), Hıristiyanların ve Müslümanların kabul ettikleri 

tarihler olarak sınıflandırır. Mecusilere göre, Âdem‟den Muhammed‟in ortaya çıkışma kadar 6172 yıldır. 

İsrailoğullarına göre, Âdem‟den Muhammed‟in doğumuna kadar 4340 yıldır. Hıristiyanlara göre, 

Âdem‟den Muhammed‟in doğumuna kadar 5972 yıldır. Şükrullah, en doğru rivayetin Abdullah b. Abbâs 

b. Abdulmuttalib‟in rivayeti olduğunu söyleyerek Âdem‟den Muhammed‟e kadar 6075 yıl geçtiğini 

söyler. 

Doğru kabul ettiği bu tarihleri de, ayrıntılı olarak şöyle verir: Âdem‟den Nuh‟a kadar 2250 yıl, 

Nuh tufanından İbrahim‟e kadar 1809 yıl, İbrahim‟den Musa‟ya kadar 565 yıl, Musa‟dan Süleyman‟ın 

Mescidü‟l-Mukaddes‟i yaptığı zamana kadar 536 yıl, Süleyman zamanından İskender b. Feylekos 

zamanına kadar 717 yıl, İskender zamanından İsa‟nın doğumuna kadar 494 yıl, İsa zamanından 

Muhammed Mustafa‟nın zamanına kadar 361 yıldır.16 

Behcetü‟t-tevârîh‟in kendinden önceki eserlerden en önemli farkı, eski Türkler hakkında verilen 

bilgilere ait olup, bunların en dikkat çekeni, Karakoyunlu Mirza Şah Cihan‟a II. Murat tarafından elçi 

olarak gönderildiğinde (852/1449) öğrendiği,17 Oğuzlarla Kunların (Hunlar) aynı kavim olması ve 

Osmanlıları Gök Alp yoluyla Oğuz‟a bağlaması bilgisidir.18 Bu görüşün kabulü, Şükrullah‟la gelenek 

haline gelmiş ve bu bilgiler kendinden sonra gelen birçok tarihçi tarafından da kullanılmıştır.19 

Olayları genellikle kısa yazmış, daha çok padişahları övüp yaptıkları güzel şeyler hakkında 

geniş bilgiler vermiş olan Şükrullah‟ın, Selçuklular hakkında verdiği bilgilerin eksik ve yanlış olması, 

verdiği tarihlerde de yer yer hatalara düşmesi, Selçuk‟u kadın olarak göstermesi,20 Hz. İsa ile Hz. 

Muhammed arasında 361 yıl olduğunu söylemesi ve Hz. Muhammed‟in hicretinden önceki süreyi 10 yıl, 

ölümüne kadarki süreyi ise 13 yıl olarak göstermesi yanlışları arasındadır.21 

Eserdeki Siyer Konularına Ait Fihrist 

Şükrullah‟ın eserinin fihristine ait kısımların ayrıntısı, siyer konularına tahsis edilen bilgilerin 

içeriğini de çağrıştırmaktadır. Bu yüzden bölüm ve fasıl olarak taksim edilen eserin ilgili kısımları, 

ayrıntılı olarak şöyledir: 

Üçüncü Bölüm: İlklerin ve sonların efendisi olan Allah Resulü‟nün kısa ve özet şekilde hayatı 

hakkındadır. 

Dördüncü Bölüm: Hz. Muhammed‟in doğumu, onun tüm yaşadıkları ve hayatı ile ilgili olaylar 

hakkında olup yedi fasıl üzeredir. 

“Birinci Fasıl: Âmine‟nin Hz. Muhammed‟e (s) hamile olma zamanı, Resulullah‟ın (s), rahim 

âleminden dünya âlemine ayak basması ve elçiliği hakkındadır. 

İkinci Fasıl: Resulullah‟ın (s) altı hadis kitabında; yani Buhârî, Müslim, Muvatta, Tirmizî, Nesâî 

ve Ebu Dâvûd‟da yazılmış olan mucizeleri hakkındadır. 

Üçüncü Fasıl: Hz. Muhammed‟in (s) savaşlarının niteliği ve lanetlenmiş kâfirlerle savaşlarının 

başlaması hakkındadır. 

Dördüncü Fasıl: Hz. Muhammed‟in (s) cariyeleri ve isimleri hakkındadır. 

Beşinci Fasıl: Resulullah‟ın (s) köleleri hakkındadır. 

Altıncı Fasıl: Resulullah‟ın yazıcılarının ve hizmetçilerinin sayısı ve isimleri hakkındadır. 

Yedinci Fasıl: Muhammed Resulullah‟ın (s) savaş araç-gereçleri ve silahları hakkındadır. 

Beşinci Bölüm: Resul‟ün eşlerinin, evlatlarının, hala ve amcalarının sayısı ve isimleri 

                                                                                                                                                                                     
15  Şükrullah, s. 62, 63, 68. 
16  Şükrullah, s. 61-62, 117-118; Almaz, s. 45-46. 
17  Almaz, s. 30. 
18  Şükrullah, s. 376. Ayrıca Türkler ve boyları hakkında bkz. 110-112. 
19  Almaz, s. 46. 
20  Almaz‟ın verdiği bu bilgiye, açık bir şekilde metinde rastlamadım. 
21  Almaz, s. 47-48. Ayrıca bkz. Şükrullah, s. 62, 118. Eserin birkaç yerinde Mekke‟de 10 yıl, Medine‟de 13 yıl kaldığı 

söylenmekteyse de, bazı yerlerde de Mekke için 13 yıl Medine için 10 yıllık ikametten söz eder. Bkz. Şükrullah, s. 156, 162. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 205 

hakkındadır. Bu da dört fasıl üzeredir: 

Birinci Fasıl: Allah Resulü‟nün (s) eşlerinin sayısı ve isimleri hakkındadır. 

İkinci Fasıl: Allah Resulü‟nün (s) evlatlarının doğum sırası ve sayısı hakkındadır. 

Üçüncü Fasıl: Resulullah‟ın (s) amcaları ve sayısı hakkındadır. 

Dördüncü Fasıl: Allah Resulü‟nün (s) halaları ve sayısı hakkındadır. 

Altıncı Bölüm: Aşere-i Mübeşşerenin üstünlükleri, ömürleri, nesepleri ve yaşamları hakkındadır. 

Yedinci Bölüm: Aşere-i Mübeşşere dışında, fakih ve hafız olan Sahabe-i Kiramın fazileti 

hakkındadır. Bu da dört fasıl üzeredir. 

Birinci Fasıl: Sahabilerin menkıbeleri ve onların hayatlarının özet bir şekilde açıklanması 

hakkındadır. 

İkinci Fasıl: En son vefat eden sahabenin kim olduğu hakkındadır. 

Üçüncü Fasıl: Büyük hafız ve fakih sahabilerin fazileti ve hayatları hakkındadır. 

Dördüncü Fasıl: Hz. Muhammed Mustafa‟nın (s) ağzından duyarak hadis nakleden sahabe 

hakkındadır. Bunlar yirmi bir râvî olup 17.915 hadis rivayet etmişlerdir. Bunların rivayetlerinden 

Sahîhayn‟de 885, Buhârî‟de 353 ve Müslim‟de 480, diğer kitaplar olan Muvatta, Tirmizî ve Nesâî‟de 

10.690 hadis yer almaktadır. 

Sekizinci Bölüm: On İmamın menkıbeleri, hayatları, ömürlerinin süresi ve ölüm tarihleri 

hakkındadır. Bu da üç fasıl üzeredir: 

Birinci Fasıl: Dört mezhep imamının, yani İmâm Ebu Hanîfe, İmâm Şâfi‟î, İmâm Mâlik ve İmâm 

Ahmed Hanbel‟in (r) menkıbeleri ve vefat tarihleri hakkındadır. 

İkinci Fasıl: Altı hadis imamının hayatları, menkıbeleri, ömür süreleri ve ölüm tarihleri 

hakkındadır. Bunlar, Muvatta sahibi İmâm Mâlik b. Enes, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, 

Ebu‟l-Hüseyin Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, Ebu Dâvûd Süleyman b. Eş‟as es-Sicistânî, Ebu İsa 

Muhammed b. İsa Tirmizî, Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şu‟ayb en-Nesâî‟dir. Allah onlardan razı olsun. 

Üçüncü Fasıl: Tüm İslam âlimlerinin fetvalarını kabul ettiği sekiz imamın hayatı, menkıbeleri, 

ömürlerinin süresi ve vefat tarihleri hakkındadır. Bunlar; İmâm Ebu‟l-Hasan Ali b. Ömer, Ebu Abdullah 

b. Buya‟, Ebu Muhammed Abdulganî, Ebu Nu‟aym Ahmed, Ebu Ömer İbn Abdülber, Ebu Bekir Ahmed 

b. Hüseyin, Ebu Bekir Ahmed b. Ali, İmâm Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî‟dir. 

Allah‟ın rahmeti tümünün üzerine olsun. …”22 

Siyer 

Şükrullah, eserini yazış sebebinden bahsederken, siyeri yazışının veya eserine siyerle ilgili 

bilgileri eklemesinin sebebi hakkında şunları söyler: “… “Allah, Resulü üzerine tafsil üzere nimetler 

vermedi” (yani Allah, Resulüne verdiğinden daha fazla nimeti, hiç kimseye vermemiştir) ve; “Onun 

seçimi ise, üstünlüğünün açığa çıkması içindir” gerçeğini, Allah‟ın Resulüne bağışladığı nimetleri, 

tafsilatlı şekilde anlatıp onun üstünlüklerini, nesebini, doğumunu, yaşamını sırasıyla söylemek, onun 

zevcelerinin neseplerini sırasıyla zikretmek, evlatlarını, amcalarını doğru olduğu şekilde anlatmak, 

Aşere-i Mübeşşere‟nin neseplerini tümünün nesebi, Adem-i Safî‟de birleşinceye kadar Resulullah‟ın (s) 

nesebine ulaşıncaya dek aktarıp tümünü zikretmek ve Aşere-i Mübeşşere‟nin özet bir şekilde 

menkıbelerini, faziletlerini, ömürlerinin uzunluğunu, yaşamlarını özet bir şekilde zikretmek, fakihlerin, 

mezhep imamlarının, tarih ehli âlimlerinin, hadis, tefsir ehli kimselerin hayatlarını, sözlerini, yaptıkları 

işlerini ve hünerlerini zikretmek, İslam yolunu aydınlatanların ve din yolunu arayanlara öncülük 

yapanların haberlerini aktarmak istedim. Her ne kadar tarih ehli kimseler, açık ve fasih sözlerle, 

belagatlı ifadelerle derleyip mana cevherleriyle süslemişlerse de uzunca olmalarından dolayı eleştiri 

almışlardır. Bu bilgisi az, değersiz kul ise, kolum erdemlere uzanmayacak kadar kısa, bilgim olgunluk 

yönünden az olsa da arzu ettiği şeyleri elde etmek benim gibiler için zordur. Ben bu eseri, ancak 

dilediğine yardım eden, herkesi işitip gören Allah‟a dayanıp yardım dileyerek kaleme aldım. … özet bir 

şekilde çoğunu azaltarak, hatta binde birini iktibas ederek derledim”23 

                                                           
22  Şükrullah, s. 57-59 
23  Şükrullah, s. 68-69 
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Şükrullah, aşağıdaki ifadeleriyle de hem eseri yazış biçiminden ve hem de “tarih ve siyer 

ilmi”ne verdiği önemden bahsetmektedir: 

“Öyle bir şekilde derledim ki onların derledikleri inceliklerden bir tek incelik, güzelliklerden bir 

tek güzellik ve nasihatlerden bir tek nasihat yok olmadı. Eğer değerli âlimler, büyük emirler ve bunlar 

dışındaki avam ve havastan olan kişiler (Allah nimetlerini üzerlerinden eksik etmesin) bu tarihi 

okurlarsa, özellikle de iki cihan efendisi Muhammed Resulullah‟ın (s), ashabının, onun eşleri ve 

çocuklarının, mezhep imamlarının, diğer fakihlerin, hadis ehlinin ve hafızların tarihini okumaya istek 

duyup içten gelen bir sebeple gönüllerine bir istek düşerse bu küçük hacimli kısaltılmış özet mecmuayı 

okuyup bağırlarına bassınlar ve kabul gözüyle baksınlar. Eskilerin tarihten tespit ettikleri her şeyi 

alsınlar. Ayrıca tarihle ilgili olmayan birkaç değişik faydayı da alsınlar. Böylece mübarek zihinlerinin 

hatasız gelinciği, mutluluk süsüyle süslensin. Zira bu ilim (tarih), iki faydayı içerir. Birincisi, iki cihanın 

mutluluk kaynağı olan din ilmi ve Alemlerin Rabbi‟nin kelamının tefsiri bu ilimle bilinir. Çünkü Yüce 

Allah, dünyada olup biten olayları, sağlam kitabında kâinatın efendisine (s) indirmiştir. İkincisi, selefin 

haberlerine iyice bakan kimseler, öncekilerin dünyanın ve dünyadakilerin işlerini düzeltmek için ne 

sıkıntılar çektiğini, memleketin ve sultanlığın yıkılışına sebep olan hareketlerden nasıl kaçındıklarını, 

devleti ayakta tutacak işlere zemin hazırladıklarını bileceklerdir. Ondan sonra da dünyevî ve dinî 

faydalar bu ilimden meydana gelmiştir. Önceki âlimler, düşünürler ve filozoflar, “Tayin ilimlerinin 

anlaşılması, dünyevî aklın ve memleket maslahatının riayeti, tarih ilminden daha iyi değildir” demişler 

ve günlük farzları yerine getirdikten sonra peygamberlerin haberlerini ve eserlerini okuyup geçmiş 

filozofların ve meliklerin zikri ile uğraşmışlardır. Bundan dolayı Yüce Allah'tan yardım dileyerek ümit ve 

teberrük ile bu eseri, âlemin yaratılışından ve yaratılış sebeplerinden başlayarak bazı meşhur 

peygamberlerin tarihini zikrederek sultan ve emirlerin tarihiyle birlikte on üç bölüm üzere düzenleyip 

Behcetü't- Tevârîh diye adlandırdım. Bunu başarıp bitirmek için de Allah'a dayandım.”24 

Şükrullah, Şanı yüce Allah‟ın, âlemi yaratmayı irade buyurduğunda, ilk önce Hz. Muhammed‟in 

(s) nurunu yarattığını25 söyleyerek, klasik nur-i Muhammedî teorisine26 yani yaratılışın sebebinin nur-i 

Muhammedî olduğuna vurgu yapar: “… Ondan sonra yüce Allah, üstün ilahlık gücünü göstermek için 

ruhları yarattı. O ruhlara, Resulullah‟ın (s) nurunu aralarına alıp yüceltme ve ululamayla o Muhammedi 

nurun etrafında durup Yüce Allah‟ı yüceltme, övme ve kutsama ile meşgul olmalarını emretti. Yüz bin 

yıl kadar bu buyrukla hareket ettiler. Daha sonra ruhları, insan şekline bürüyüp tüm ruhlara, 

Muhammedi nura bakmalarını emretti. Ruhlar, “İşittik ve itaat ettik‟ diyerek, o nura bakıp Muhammedi 

nuru eksiksiz ve kusursuz olarak gördüler. 

Bu ruh sahiplerinden, mübarek başını gören kimseler, hilafet ve saltanat makamına layık 

oldular. Kaşlarını görenler, ressamlık makamına layık oldular. Gözlerini görenler, yüce Kur‟ân‟ı 

okumaya, Furkan-ı Hamid‟i ezberlemeye layık oldular. Mübarek yanaklarını görenler, güzellik ve iyi huy 

sahibi oldular. Mübarek burnunu görenler, attarlık ve hekimliğe layık oldular. Mübarek dudaklarını 

görenler, fesahat ve belagate layık oldular. Mübarek dişlerini görenler, vezirlik ve işleri yönetmeye layık 

oldular. Mübarek dilini görenler, zikir yapmaya layık oldular. Mübarek boynunu görenler, vaizlik ve 

müezzinliğe layık oldular. Mübarek bileklerini görenler, savaşçılığa layık oldular. Mübarek sırtını 

görenler arzularına ulaşmaya layık oldular. Mübarek parmaklarını görenler, hattatlık ve yazarlığa layık 

oldular. Mübarek parmaklarının arasını görenler, manifaturacılığa ve terziliğe layık oldular. Mübarek 

elinin arkasını görenler cimriliğe layık oldular. Mübarek avucunu görenler, cömertliğe layık oldular. 

Mübarek göğsünü görenler, ilim ve amele layık oldular. Mübarek göbeğini görenler, yöneticilik ve şerî 

hükümlere göre hükmetmeye layık oldu. Mübarek ayaklarını görenler, tüccarlığa ve kıvrak zekâlılığa 

layık oldular. Mübarek gölgesini görenler, güçlülüğe layık oldular. Tövbesiz ölen (Allah korusun) kâfirler 

                                                           
24  Şükrullah, s. 69. 
25  Şükrullah, s. 73. 
26  Nur-i Muhammedî için bkz. Musa Bağcı, Beşer Olarak Hz. Peygamber, Ankara Okulu Yay, Ankara, 2010, s. 463-487; Mehmet 

Demirci, “Hakîkat-i Muhammediyye”, DİA, s. XV, 179-180; Süleyman Uludağ, “Nûr”, DİA, s. XXXIII, 244-245; Mahmut Çınar, 

İslami Literatür‟deki Nur-i Muhammedi Anlayışının Nübüvvet Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 91-94. 
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ve fasıklar ise hiç bir şeyini göremediler. Âlemin yaratılış sebebi budur. En iyisini bilen Allah‟tır.”27 

Şükrullah yine bir başka yerde de aynı konuda, Musa‟nın (as) sorduğu bir soruya Allah‟ın, “… 

Bunlardan sonra senin atan ve peygamberlerin ilki olan Âdem-i Safî‟yi yarattım. Benim habibim ve 

peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed (s), onun neslinden dünyaya gelecek.” şeklinde cevap 

vermesiyle temas etmektedir. Ayrıca bu bilgilerin Muhammedi Şeriatın âlimlerinin sözlerinden olduğunu 

söyleyerek İslam ehlinin buna inanmasının, yolunu kaybetmişler zümresinden olmamaları için 

gerektiğini de vurgular.28  

Şükrullah, Resulullah‟ın nesebini sayarken, Hz. Peygamber‟in kendi nesebini Mead‟a kadar 

haber verdiğini, Mead‟dan öteye geçmediğini ve: “Nesep yazarları yalancılardır”29 diye buyurduğunu 

rivayet eder. Fakat tarihte var olanları özet olarak ele alan bu kitapta, avamın eleştirisinden kurtulmak 

için bu bilgilerin detayına girdiğini ve Hz. Âdem‟e kadar nesebi götürdüğünü de30 söyler. 

Kitabın bu kısımlarında neredeyse her rivayetin naklinde ve her sayfada ismi geçen Ka‟bu‟l-

Ahbar, Hz. Peygamber‟in (s), yaratılışının evvelinden, şahadet âleminden insanlık âlemine nasıl 

getirildiğinden bahsederken, Resulullah‟ın nurunun Âdem‟e emanet olarak verildiğinden, onun bu 

emaneti koruyup öylece evlatlarına emanet etmesinden ve Ahir zamana kadar temiz bellerinde ve 

tertemiz rahimlerde korumaları gerektiği emrini aldığından bahseder. Böylece bu Muhammedî nur 

babaların belinde ve annelerin rahminde saklanarak çocuklarına ve onlardan sırasıyla diğer 

peygamberlere intikal ede ede tâ Abdullah‟a kadar gelir.31 

Hz. İbrahim çocuklarına bir sandık gösterir, çocukları o sandıkta her biri bir peygambere ait 

olan bölmeler bulur. “Bölmelerin en sonunda Resulullah‟ı (s) gördüler. Resul-i Ekrem‟in sağında ona 

tabi olan Ebu Bekir için bir şekil gördüler. Namaz kılıyordu. Onun alnında “İşte bu, müminlerden ona ilk 

tabi olandır” diye yazılı gördüler. Yani bu kişi, kendisinden önce hiç kimsenin inanmadığı kişidir. Hz. 

Peygamber‟in (s) solunda bir başka şekil gördüler. O da namaz kılıyordu. el-Fârûk Emirü‟l-Mü‟minin 

Ömer b. Hattâb içindi. Onun alnında da “Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar.” 

diye yazılı gördüler. Resulullah‟ın (s) arka tarafında bir şekil gördüler, o da namaz kılıyordu. Zünnureyn 

Osman b. Affan içindi. Onun da alnında “Yaratıkların en süslüsü ve halifelerin en özeli” diye yazılı 

gördüler. Resul-i Ekrem‟in (s) ön tarafında bir şekil gördüler. Allah‟ın keskin kılıcı Ali için ve onun da 

alnında “Yüce Allah‟ın yardımıyla desteklenmiş” diye yazılı gördüler. Ve Resulullah‟ın (s) etrafında haşir 

gününde atlarının nalları güneş gibi olan Sahabe-yi Kiram‟ı dünyada gördüler. Bütün peygamberleri 

İshak‟ın neslinden gördüler. Resulullah‟ı (s) İsmail‟in neslinden gördüler. …”32 

Muhammedi nuru taşıyan Abdülmuttalib kabilesine reis olunca, “Medâyin meliki olan Kisrâ b. 

Hürmüz dışında kalan tüm Arap kabileleri Abdulmuttalib‟e boyun eğdiler. Abdulmuttalib, her nereye 

gidiyorsa onlar da oraya beraberinde giderlerdi. Her ne söylüyorsa kabul ederlerdi. Hatta öyle ki 

kuraklık ve kıtlık olduğunda Abdulmuttalib ile Buteyr dağına yağmur duası için gidiyorlardı. 

Muhammedi nurun bereketiyle duaları kabul oluyor, ihtiyaçları gideriliyor ve yağmur yağıyordu. Bir 

düşmanla karşılaştıklarında Muhammedi nurun bereketiyle, düşmanlar Abdulmuttalib‟i gördüklerinde 

onun heybetinden korkup titreyerek ona itaat ediyordu. Hatta Ebrehe b. Sabbah, Abdulmuttalib ‟i 

görünce hemen itaat etti. Bu konudaki menkıbeler çoktur. Fakat bu özet kitapta yer vermeye imkân 

yoktur.”33 

“Abbâs şöyle rivayet etmiştir: “Bir gün benim babam yani Abdulmuttalib hücrede uykudaydı. 

Ansızın uyandı ve korku içinde deliler gibi dışarı çıktı. Ben de onun arkasından rüya yorumcusuna 

gittim. Gitti ve şöyle dedi: “Rüyamda dört köşeli beyaz bir zincirin belimden dışarı çıktığını görüyordum. 

Bir köşesi doğuya, bir köşesi batıya, bir köşesi semaya bir köşesi de Süreyya‟nın tahtına ulaşıyordu. 

                                                           
27  Şükrullah, s. 74.  
28  Şükrullah, s. 75. 
29  Buharî, Menakıbu‟l-Ensar, 28. 
30  Şükrullah, s. 139. 
31  Şükrullah, s. 141-150. 
32  Şükrullah, s. 143-144. 
33  Şükrullah, s. 147-148. 
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Ben de bu zinciri seyrediyordum. Bir yanından hiç kimsenin görmemiş olduğu bir nura benzer yemyeşil 

bir ağaç yükseldi. O esnada heybetli iki kişi geldi. Onlara “Siz kimsiniz?” diye sordum. Biri, “Ben 

Nûh‟um”; diğeri de, “Ben İbrahim‟im” dedi.” Yorumcular tabir ettiler: “Eğer sen bu rüyanda doğruyu 

söylüyorsan senin bel omurundan bir şahıs dünyaya gelecek ki gök ve yerdekilerin tümü ona inanacak 

ve o kişi âlemde meşhur olacak.” Babam, yorumculardan yorumu aldı ve gitti.”34 

“Ka‟bu‟l-Ahbâr devamla der ki, “Abdullah b. Abdulmuttalib doğduğunda bütün Şam âlimleri 

Yahyâ peygamberin kanlı gömleği yanlarında olduğundan dolayı bunu anladılar. Onların kitaplarında 

yazıldığına göre, Muhammed‟in babası Abdullah b. Abdulmuttalib‟in doğumu esnasında Yahyâ b. 

Zekeriyyâ‟nın kanlı gömleğinden kan damlamalıdır. O gömlekten kanın damlamasından anladılar ve 

birbirlerine haber verdiler. Şam‟da bulunan Kureyş tüccarlarına haber verip “Mekke‟de bir çocuk 

dünyaya geldi. Bir Peygamberin ondan dünyaya gelmesi gerekir. Bütün dinleri batıl edecek ve 

putperestleri düşman görüp öldürecek. O zamandan itibaren Abdullah‟ı yok etme hilelerine başladılar. 

Kureyşliler, bu haberleri duyduklarında üzülüp korkuya kapıldılar. Fakat küfür ve dalâletle meşgul 

oldular.”35 

“Ka‟bu‟l-Ahbâr (r) şöyle der: “Yahudilerden bir grup ittifak ederek zehirli kılıçlarını hazırladılar 

ve yemin edip Abdullah‟ı öldürmek üzere onu öldürmedikçe Medine‟ye dönmemek şartıyla Mekke‟ye 

geldiler. Gündüzleri saklanıyor gece olunca da Abdullah‟ı bulmak amacıyla dolaşıyorlardı. Bir gün 

Abdullah‟ı tek başına ava giderken gördüler ve hemen peşinden gittiler. Onu yalnız görünce hemen 

üzerine saldırdılar. Vehb b. Abdimenâf Züherî adında bir kişi onlara yetişip Abdullah‟ı o lanetli 

Yahudilerin elinden kurtarmış. Ondan sonra Vehb, gözlerini göğe doğru çevirmiş ve gökte dünya 

insanlarından olmayan ve onlara hiç benzemeyen büyük bir topluluğu, Yahudileri helak etmek üzere 

yeryüzüne doğru geldiklerini görmüş ve onları helak etmişler. Vehb, bu durumu gördü, geri dönüp 

evine geldi ve ailesine, “Âmine‟yi Abdulmuttalib‟e arz ediniz, belki Abdullah‟a nikâhlar” dedi. Vehb‟in eşi 

olan Âmine‟nin annesi Berre, Abdulmuttalib‟in yanına geldi ve Âmine‟yi ona arz etti. Derhal Âmine‟yi 

Abdullah b. Abdulmuttalib‟e nikâhladılar.” Zübeyir şöyle der: Teşrik zamanında orta cemrenin yanında 

Übey‟in yakınlarının bir evi vardı. Âmine o evde hamile kaldı. Bu hamilelikten Muhammed Resulullah 

(s) dünyaya geldi. Âmine Resulullah‟dan  (s) başka hiç doğum yapmadı. 

İki cihan efendisinin doğum hikâyesi bu tür özet kitaplara sığmaz. Her kimde istek varsa, daha 

uzun eserlere baksın. Bu konuda yakîn ehli âlimler nezdinde doğruluk derecesine ulaşmış olan şeyi, 

bizler de özetlerden özet şekliyle onu söyler ve yazarız.”36 

İrbâz b. Sâriye el-Eslemî, Resulullah‟tan (s) naklen şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Âdem, 

henüz hamur halinde iken ve daha şekil bulmamışken bizleri “Hâtemü‟n-Nebiyyin” diye yazmışlardı. 

Ben size kendi evvelimden, İbrahim‟in davetinden, İsa‟nın müjdesinden ve benim dünyaya gelmemle 

ilgili annemin gördüğü rüyadan, görülen nurdan ve bu nurla Şam‟ın en ücra köşelerinin 

aydınlandığından haber vereceğim.”37 

Şükrullah, peygamberleri anlatırken, aslında Hz. Peygamber‟in gelişinin ne kadar önemli 

olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu yüzden kitaba göre uzun uzun nesebini ve doğumunun önemini 

anlatır. Daha sonra doğumu ve peygamberliğine kadar geçen olaylara girer. 

“Kadınların efendisi Âmine, Muhammed Resulullah‟a (s) hamile kaldığı yıl Mekke‟de kıtlık vardı. 

Abdulmuttalib, Hz. Muhammed‟in babası Abdullah‟ı güzel hurmalar getirmesi için Medine‟ye gönderdi. 

Abdullah, Medine‟ye varınca vefat etti. Medine mezarlığında defnedildi. Miras olarak beş deve, birkaç 

koyun ve Resulullah‟ın (s) dadısı olan Ümmü Eymen‟i bıraktı. Hz. Peygamber (s) baliğ olunca Ümmü 

Eymen‟e iman telkin etti ve Zeyd b. Hâris‟e nikâhladı. Usâme, Ümmü Eymen‟den dünyaya geldi.”38 

“Fil yılı olarak meşhur olan yılın Rebiu‟l-evvel ayının Pazartesi gecesi Hz. Âmine‟nin hamileliği 

ağırlaştı ve doğum anı yaklaştı. Ka‟betullah‟ın yarısı çöktü. Kureyş topluluğu feryat etti. Hâşimoğulları, 

                                                           
34  Şükrullah, s. 148. 
35  Şükrullah, s. 148-149. 
36  Şükrullah, s. 149. 
37  Şükrullah, s. 150. 
38  Şükrullah, s. 151-152. 
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Ka‟be‟nin Abdullah‟ın vefatından dolayı çöktüğünü söylediler. Zühreoğulları da Vehb b. Abdimenâf ın 

vefatı dolayısıyla Ka‟be‟nin çöktüğünü söylediler. Zira o zaman Araplar arasında Vehb‟den daha yiğit ve 

kahramanı yoktu. Ansızın Ka‟be‟nin içinden bir ses duyuldu: “Ey Kureyş topluluğu, Ka‟be hiç kimsenin 

vefatından dolayı çökmedi. Ancak dünya nuru, ahiret şerefi ve cennet ehlinin ışığı Muhammed b. 

Abdullah, rahim âleminden dünya aydınlığına gelecek. Onun cemalinin nuru, Ka‟be‟yi şereflendirip 

zenginleştirecek.” Ondan sonra melekler, Muhammed‟i cinlerin şerrinden korumak amacıyla gökten ve 

yerden Âmine‟nin etrafına toplandılar. Meleklerin arasından birisi güzel bir sesle nida ederek şöyle 

dedi: 

“Ey Âmine! Sevin. Zira senin rahminden dünyaya gelmesi gereken mürsellerin efendisi, 

peygamberlerin sonuncusu, Allah‟ın ilk ve son görüntüsüdür. Dünyaya ayak bastığında derhal ve saatte 

sana bu okuyacağım sözleri onun üzerine oku: …”39 

Okunan bu duanın Resulullah‟ın (s) muskası olduğu söylenmiştir. Yine “Hz. Peygamber‟in (s) 

annesinden rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Ben uykudaydım. Bir kişi geldi ve şöyle dedi: “Senin 

taşıdığın yaratıkların efendisidir. Onun adı Tevrat‟ta Ahmed‟dir. Sen Muhammed diye adlandır ve bu 

duayı onun üzerine koy.” Uyandım, yastığımın üzerinde saf bir gümüş içinde şöyle yazılıydı: “Allah‟ın 

adıyla, her türlü kıskanç hasetçinin şerrinden bir tek olan Allah‟a emanet ederim...”40 

“İbn Abbâs da şöyle der: “Resulullah (s) dünyaya geldiğinde putlar tamamen altüst oldular ve 

gaipten bir ses geldi. “Eyvahlar olsun Kureyş‟e, Muhammed Emin geldi. Lat, Uzza, Menat ve diğer 

putlar helak oldular. İblis hapsoldu. Cennetler sevince boğuldu. …”41 

“Ve şöyle bir ses duydular: “Ey Muhammed, müjdeler olsun sana! Zira bu dünya üzerine senin 

gibi hiç bir kimse gelmemiştir.”  

“Abdullah b. Selâm şöyle der: “Resulullah‟ın (s) dünyaya geleceği gece, ben Yahudi 

âlimlerinden biriyle beraberdim. Başını göğe doğru kaldırıp bakarak; “Ey İbn Selâm, bu gece Nebi-yi 

Arabî Muhammed b. Abdullah dünyaya geldi” dedi. “Nereden bildin?” diye sordum. Bana, 

“Gökyüzündeki aydınlığı haddinden fazla görüyorum. Öyle ki bundan önce böylesine bir aydınlığı hiç 

görmedim” dedi.”42  

 “Hz. Âmine, bunların bir kısmını açık bir şekilde bir kısmını da rüyasında görüyordu. Süt verme 

zamanında da Halime, Resulullah‟da (s) garip ve acayip şeyler görüyordu. Cebrail‟in onun göğsünü 

yarması, bir parça kan pıhtısını çıkarıp atması ve, “Bu kan pıhtısı parçası senin vücudunda şeytanın 

payıdır” demesi, …”43 

Şükrullah, bu şekildeki anlatılarla diğer birçok mucizeye de temas eder. 

 “Onun doğum tarihi hakkında tarihçiler ihtilaf etmişlerdir. Kimileri, Fil Yılı olarak meşhur olan 

yılda, Rebiülevvel ayının onunda Pazartesi günü sabaha doğru dünyaya geldiğini söylemişlerdir. 

Kimileri …” de başka tarihler söylemişlerdir. 

“Ebu Leheb‟in Süveybe adında bir cariyesi vardı. Resulullah‟a (s) ilk birkaç gün o süt vermiştir. 

Ondan sonra Halime binti Züveybe es-Sa‟diye, iki yıl kadar süt verdi. Altı yaşına gelince Âmine onu 

Medine‟ye götürdü. Ümmü Eymen de beraberlerinde gitti. Bir ay kadar Medine‟de kaldılar. Tekrar 

Mekke‟ye gelmek üzere yola çıktılar ve Ebvâ‟ya vardılar. Annesi Âmine vefat etti ve hemen oraya 

gömdüler. Ümmü Eymen, Resulullah‟ı (s) Mekke‟ye getirdi ve onu dedesi Abdulmuttalib‟e teslim etti. 

Abdulmuttalib, onu kucağına aldı, büyük bir değer verdi ve onu çocuklarının üzerinde tuttu. Resulullah 

(s), sekiz yıl bir ay ve on günlükken Abdulmuttalib vefat etti. Peygamber Efendimiz‟i (s) Ebu Tâlib 

yanına aldı; o, Abdullah‟ın anne-baba bir kardeşiydi. Resul-i Ekrem (s), on iki yıl iki ay ve on günlük 

olunca Ebu Tâlib, ticaret için Medine‟ye gitti, onu da yanında götürdü. Ve Teymâ‟ya vardılar. Orada 

Rahip Bahira olarak adlandırılan bir rahip vardı. Bu rahip Resulullah‟ı (s) Ebu Tâlib ile beraber gördü. 

Medine‟ye gitmekten onları men etti. Onlar da tekrar Mekke‟ye geri döndüler. Zira İncil‟de Hz. 

                                                           
39  Şükrullah, s. 152. 
40  Şükrullah, s. 152. 
41  Şükrullah, s. 152. 
42  Şükrullah, s. 153. 
43  Şükrullah, s. 153. 
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Peygamber‟in (s) vasıflarını görmüş ve okumuştu. Gördüğü anda O‟nu tanıdı ve Ebu Tâlib‟e haber 

verdi. Yahudilerin Resul-i Ekrem‟e (s) bir zarar vermelerinden korktu ve bunu Ebu Tâlib‟e bildirdi. Ebu 

Tâlib, derhal geri döndü ve Mekke‟ye geldi. Resulullah (s), yirmi beş yaşına gelince Hatice binti 

Huveylid‟in ticaret malı için Şam tarafına doğru gitti. Hatice‟nin Meysere adındaki kölesini de 

beraberinde götürdü ve selametle gidip geldiler. Aynı yıl içinde Hatice binti Huveylid‟i nikâhladı.”44 

Dördüncü bölüm ana başlığı “Peygamber‟in doğumuna kadarki olaylar” idiyse de, Şükrullah 

bundan sonra risaletin yirmi üç yılını, Mekke dönemini toptan, Medine dönemini ise her bir yılı tek tek 

anlatmak suretiyle özetlendirir. 

“Resulullah (s), kırk yaşını doldurunca peygamberlikle müjdelendi ve İkra süresi “Mâ lem 

Ya‟lem”e kadar nazil oldu. Cebrail, aynı gün su istedi ve ona abdesti öğretip iki rekât namaz kılmasını 

istedi. Üç yıl insanları imana gizli olarak davet etti. Ondan sonra “(Önce) en yakın akrabanı uyar.”  

ayeti nazil oldu. Bu ayet nazil olunca daveti açıktan yaptı. Nübüvvet ve Peygamberlik O‟nun üzerinde 

tamamlandı. 

Resul-i Ekrem (s), kırk dokuz yıl sekiz aylık olunca Ebu Tâlib vefat etti. Onun üzerinden üç gün 

geçtikten sonra da Hatice vefat etti. Ondan sonra da Hz. Peygamber, Tâif e gitti. Zeyd b. Hârise‟yi de 

beraberinde götürdü. Bir ay Tâif te kaldılar. Tâif kafilesini ne kadar davet ettiyse de asla kabul 

etmediler. Tekrar Mekke‟ye döndü. Mut‟im b. „Adiyy‟in himayesinde ve komşuluğunda bir evde kaldı. 

Aynı gün Mut‟im ona iman getirdi. Hz. Peygamber, elli yaşına gelince bir cin geldi, ona iman getirdi ve 

Sevde binti Zem‟a ile evlendi. Bir ay sonra da Aişe (r) ile evlendi. Hz. Peygamberin yaşı elli bir yıl 

dokuz aya ulaştığında Miraca çıktı. Ensar‟dan on iki kişi Akabe‟ye geldi ve biat ettiler. İlk biat edenler 

onlardır. Yeri geldiğinde onlardan söz edilecektir inşallah. Resulullah elli iki yaşına ulaşınca teşrik 

zamanında Evs ve Hazrec‟ten yetmiş iki kişi Akabe‟ye gelip biat ettiler. Bu ikinci biattir. Peygamber 

Efendimiz, elli üç yaşına gelince Safer ayının sonlarında Pazartesi günü Mekke‟den Medine‟ye hicret 

etti. Ebu Bekir ve Âmir b. Fuheyre ve kılavuzları Abdullah b. Uraykıt el-Leysî de beraberlerindeydi. 

Rebiü‟l-evvel ayının on ikisi pazartesi günü Medine‟ye geldiler. Tam on yıl Medine‟de ikamet ettiler. 

Birinci yılda namaz farz kılındı ve Cuma namazını kıldılar. Mescit yaptırdı. Kendisi için de ev 

yaptırdı. Küba Camisini de o yıl yaptırdılar ve bitirdiler. Abdullah b. Zübeyir‟e Ezan öğretildi. Aynı yıl 

Abdullah b. Selâm Müslüman oldu. Es‟ad b. Zürâre vefat etti. Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik ilan 

edildi. Aralarında iki kez kardeşlik yapıldı. Birincisinde Ebu Bekir, Ömer, Hamza, Zeyd b. Hârise, 

Abdurrahman, Osman b. „Avf, Zübeyir, İbn Mes‟ûd, Ubeyde b. el-Hâris, Bilal, Mus‟ab b. „Umeyr, Sa‟d b. 

Ebi Vakkâs, Ebu Ubeyde, Ebi Huzeyfe‟nin kölesi Sâlim, Sa‟d b. Zeyd, Talha b. Abdullah, Ali ve 

Resulullah (s) arasında yapıldı. İkinci kardeşlikte Resulullah (s), “Birbirinizle ikişer ikişer Allah için 

kardeş olun” diye buyurdu ve Ali b. Ebi Tâlib‟in elini tuttu ve “İşte bu benim kardeşimdir” dedi. Hz. 

Peygamber (s) ve Ali ikisi kardeş oldular. Hamza ve Zeyd b. Hârise, Suneyd b. Dâvûd b. Zeyd b. Hârise 

ve Useyd b. Hıdr, Cafer b. Ebi Tâlib ve Mu‟âz b. Cebel, Ebi Bekr ve Harice b. Zeyd, Ömer b. Hattâb ve 

Osman b. Mâlik, Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh ve Sa‟d b. Mu‟âz, Abdurrahman b. „Avf ve Sa‟d b. el-Vasi‟, 

Zübeyir b. el-Avvâm ve Seleme b. Sellâme, kimileri Zübeyir‟in Abdullah b. Mes‟ûd‟la kardeş olduğunu 

söyler. Fakat galiba bu, Hicretten önceki birinci kardeşlik döneminde yapılmıştır.  … O zamanda iki yüz 

kişinin ikişer ikişer birbirlerini kardeş edindikleri söylenir. Yüz ellisi Muhacirden, ellisi de Ensardandı.”45 

İkinci yıl olayları verilirken Bedir harbi öncesi seriyyeler, bedir harbi ve diğer olaylar, bilinen 

düzene göre anlatılır. Ancak bu savaşta Müslümanların sayısı 300, müşriklerin ise 1900 olarak verilir. 

Ayrıca “o yılda kıble Ka‟be‟ye yönlendirildi. Ramazan ayı orucu ve Fitre sadakası da o yıl farz kılındı. 

Resulullah (s), Aişe (r) ile o yıl düğün yaptı. Fatma‟yı (r) Ali‟ye (r) o yıl verdi. Ve iki koç kurban etti. 

Osman b. Maz‟un o yıl içinde vefat etti. Hz. Peygamber‟in (s) kızı Rukiyye, o yıl içinde vefat etti. 

Ensar‟dan Nu‟man b. Beşîr doğdu. Ensar‟dan Hicretten sonra dünyaya gelen ilk kişi buydu. Muhacir‟den 

de ilk doğan Abdullah b. Zübeyir (r) idi.”46 

                                                           
44  Şükrullah, s. 154-155. 
45  Şükrullah, s. 155-157. 
46  Şükrullah, s. 157. 
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Hicretin üçüncü yıl olayları da bildik düzen üzere anlatılır. Uhud savaşı, ondan sonra da 

Hamrau‟l-Esed savaşı, Osman b. Affân‟ın, Ümmü Gülsüm‟ü nikâhlaması, Hafsa binti Ömer ve Zeyneb 

binti Huzeyme‟yi Resulullah (s) nikâhladı. İçki haram kılındı. Hasan b. Ali o yıl içinde dünyaya geldi.” 

Dördüncü yıl içinde ilk önce Bedir savaşını yaptı. Ondan sonra Ben-i Nadir savaşı. Bu iki savaş 

bir ay içinde oldu. Bu yıldan üç ay yirmi gün geçtikten sonra da Zatu‟r-Rika savaşını yaptı. Havf, yani 

korku namazı emri de bu savaşta geldi. Teyemmüm ayeti nazil oldu. Seferde namazın kısaltılması da 

bu savaşta nazil oldu. Ondan sonra da beş ay yirmi dört gün geçinceye kadar da Dûmetü‟l-Cendel 

savaşını yaptı. Ondan sonra da on ay yirmi yedi gün geçince de Ben-i Mustalık savaşını yaptı. Muryesi 

o savaşta birlikteydi. Bunlar, Aişe‟ye (r) -haşa ve kella- iftira atan taifedir. Zeyneb binti Huzeyme vefat 

etti. Muhammed Resulullah (s) Ümmü Seleme‟yi ve Zeyneb binti Cahş‟ı (r) nikâhladı. Emirü‟l-Mü‟minin 

Hüseyin b. Ali o yıl doğdu. Ve iki Yahudiyi recm ettiler. Hicab (örtü) ayeti bu savaşta nazil oldu. 

Beşinci yılda on ay beş gün geçince Hendek savaşını yaptı. Ondan on altı gün sonra da Ben-i 

Kurayza savaşına çıktı. Cüveyre binti Hâris‟i ve Reyhâne binti Zeyd‟i Resulullah (s) o yıl nikâhladı. 

Altıncı yılda ilk bir ay içinde Usfan savaşı diye de adlandırılan Ben-i Lihyân savaşını yaptı. 

Ondan sonra Gâbe savaşını yaptı. Humus o yıl farz oldu. Zekâtın da o yıl farz olduğu söylenir. 

Yedinci yılda üç ay yirmi bir gün sonra Hayber savaşını yaptı. Ondan sonra on ay geçti. Umre 

kazasını yaptı ve Safiye binti Hay‟i ve Ümmü Habîbe binti (Ebu) Süfyân‟ı ve Meymune binti Hâris‟i -her 

üçünü- o yıl içinde nikâhladı. Altı elçiyi bir gün içinde çevre memleketlere gönderdi. „Amr b. Ümeyye 

ed-Damrî‟yi Habeşistan‟a Necâşî‟ye gönderdi. Dıhye b. Halife el-Kelbî‟yi Rum melikine gönderdi. 

Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî‟yi Fârs meliki Kisrâ‟ya gönderdi. Hatib b. el-Belta‟a‟yı Mısır ve İskenderiye 

meliki Mukavkıs‟a gönderdi. Şucâ‟ b. Vehb el-Esedî‟yi Şam vilayetinde bulunan Belka melikine gönderdi. 

Selit b. „Amr el-Âmirî‟yi Yemâme meliki olan Hevde b. Ayi el-Hanefî‟ye gönderdi. Hatib, gittiği Mısır ve 

İskenderiye melikinden geri geldi ve Mâriye binti Şam‟un Kıbtîye‟yi ve onun Şirin adındaki kız kardeşi 

ile birlikte Mabur adındaki hizmetçiyi, Düldül adlı katırı ve Ya‟fur adlı bir eşeği de beraberinde getirdi. 

Cafer b. Ebi Tâlib Habeş‟ten geldi. Ebu Hüreyre, İmrân b. Husayn ile birlikte Müslüman oldu. 

Öldürülmüş hayvan ve evcil eşek de o yıl haram oldu. Kadınların yabancı erkeklerin nazarından 

sakınması da bu yılda geldi. 

Sekizinci yılda, sekiz ay on bir gün geçince Mekke fethi savaşı oldu. Ondan sonra Huneyn 

savaşı, ondan sonra Tâif savaşı, ondan sonra da tatavvu‟ umresini yaptı. Oğlu İbrahîm b. Mâriye ve 

Zeyneb‟den dünyaya gelen kızı vefat ettiler. Resulullah‟ın (s) nikâhlısı olan Şevde binti Zem‟a, sırasını 

Ayşe‟ye bağışladı. Medine‟de minber yaptırıldı. Hac farz oldu. Attab b. Usid (r), hacıların başında hacca 

gitti yani hac emiri oldu. 

Dokuzuncu yılda beş ay beş gün geçtikten sonra Tebuk savaşına çıktı. Ve o yıl içinde Dırâr 

mescidi yıktırıldı. Abdullah b. Ubey b. Selûl vefat etti. Ebu Bekir, Hac kafilesinin reisliğinde hacca gitti. 

Emirü‟l-mü‟minin Ali o mevsimde inen “Allâh ve Elçisinden, antlaşma yaptığınız müşriklere ihtârdır,” 

(Tevbe, 9/1) suresinin tümünü okudu. Bundan sonra lanetli kâfirler hac edemediler ve Ka‟be‟yi çıplak 

halde tavaf edemediler. Kızı Ümmü Gülsüm vefat etti. Habeş meliki Necâşî Habeş‟te vefat etti. Hz. 

Peygamber Medine‟de onun cenaze namazını kıldı. 

Onuncu yılda Resulullah (s) veda haccını eda etti. O yılın on birinci ayında Umreyi de hacla 

birlikte yaptı. Cerîr b. Abdullah el-Becelî Müslüman oldu. 

On birinci yılda iki ay geçtikten sonra iki cihan efendisi vefat etti. Hastalığı, ilk önce Aişe‟nin 

evindeyken baş ağrısıyla başladı. Oradan Meymune‟nin evine geldi. Eşlerinden Aişe‟nin evinde kalmak 

için izin istedi. Kendisine izin verdiler. Ayşe‟nin evinde on iki gün hasta olarak yattı. On dört gün yattığı 

da söylenir. Ebu Hüreyre şöyle rivayet eder: Cebrail geldi ve, “Ey Muhammed, Yüce Allah sana selam 

gönderdi ve senin hastalığını soruyor” dedi. Resulullah (s), “Ey Eminullah, başım ağrıyor.” cevabını 

verdi. Cebrail, ikinci gün tekrar geldi ve sordu. Yine aynı cevabı aldı. Üçüncü gün tekrar geldi, ölüm 

meleği de beraberindeydi ve tekrar sordu. Resulullah (s) yine aynı cevabı verdi ve ölüm meleğini 

gördü. “Ey Cebrail, bu kimdir?” diye sordu. “Azrâil‟dir, dünyada senin ömrün sona erdi. Benim gelişimin 

de sonudur. Bundan böyle insanoğluna asla gelmeyeceğim.” cevabını aldı. O anda ölüm sıkıntısı 
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başladı. Su getirilmesini buyurdu. Getirdiler. Ölüm sıkıntısı geldiğinde yüzüne su serpiyor ve “Ya Rabb, 

ölüm sıkıntısını üzerimde kolaylaştır” diye buyuruyordu. 

Hicretin on birinci senesinde kuşluk vakti Rebiülevvel ayının on ikisinde Pazartesi günü illiyyine, 

cennete yürüdü. İskender tarihinden 943 yıl geçmişti. Emirü‟l-mü‟minin Ali, Abbâs ve oğulları Fazl, 

Kuşem ve Usâme, Resulullah‟ın (s) kölesi olan ve Şakran adıyla tanınan Sâlih birlikte onu yıkadılar. 

Fakat üzerindeki elbisesini çıkarmadılar. Onu gömleğiyle birlikte yıkadılar. İpleri tekli ve beyaz ipekten 

dokunmuş olan Sahuliye kumaşıyla yani beyaz ve tek telli ipekli kumaşla üç kefenle kefenlediler. 

Gömleği, cübbe ve sarığı bağlamadılar. Aişe‟nin hücresinde kaldığı yerde mezarını kazıyıp lahdini oraya 

koydular. 

Cevamı‟ isimli kitapta Enes‟den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber vefat edince sahabeler, 

mezarı konusunda tartışmaya başladılar. Ebu Talha, Zeyd b. Süheyl-i Ensârî lahd edilmesini söyledi. 

Aşere-i Mübeşşere‟den olan Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh, “zarih yeterlidir” dedi. Sonunda istihare yapmak 

üzere anlaştılar. İstiharenin sonunda laht yapmakta anlaştılar ve laht yaptılar. Hz. Peygamberin bazen 

üzerinde oturduğu bazen de üzerinde ibadet ettiği kırmızı kilimi serdiler ve ona sardılar. Sahabeler ve 

diğer Müslümanlar ayrı ayrı gruplar halinde imamsız olarak onun üzerinde namaz kıldılar. Usâme (r), 

mübarek nurlu kabrine girdi ve dokuz ham tahtayı üst üste koyup defnettiler. Çarşamba gecesi gece 

yansında defnettiler. Salı gecesi ve salı günü olduğu da söylenir. Fakat birinci rivayet doğrudur. 

Câbir‟den rivayetle, Bilal b. Rebâh bir su tulumu getirdi ve Resulullah‟ın (s) kabri üzerine definden 

sonra döktü. Baş hizasından başlayıp ayak hizasına kadar döktü. 

Muhammed Resulullah (s), pazartesi günü doğdu, pazartesi günü peygamberlikle müjdelendi, 

pazartesi Mekke‟den Medine‟ye hicret için yola çıktı, pazartesi Medine‟ye vardı ve pazartesi günü 

Firdevs-i Ala‟ya yöneldi. Ömrü altmış üçe ulaşmıştı. Doğru rivayet budur. Altmış beş ve altmış 

denmişse de doğru değildir. Resulullah‟ın (s) nübüvvet süresi, doğru olan rivayete göre yirmi üç yıldır. 

Az ya da fazla söylenmiştir. Fakat doğruluğa ulaştırılamamıştır.”47 

Siyerle ilgili verdiği genel tarih bilgileri bundan ibaret olup, eser buradan itibaren Rasulullah 

hakkındaki diğer konulara yönelir. 

Resulullah‟ın Şemaili hakkındaki bilgiler,48 klasik anlatılara uygundur. Şükrullah, “Yazılmış olan 

bu birkaç satır, edebe riayetten dolayı ravilerin sözlerini değiştirmeği reva görmediğimdendir.” demek49 

suretiyle şemail hakkında söylenenleri olduğu gibi anlattığını ifade eder. 

Peygamberlik Mührü: Ravi der ki ondan sonra Resulullah‟ın (s) kafasına baktım. Peygamberlik 

mührünü iki omuz kemiğinin ortasında bazen de solunda gördüm. Benleri siğil gibiydi. Tirmizî, Câbir b. 

Semûre‟den şöyle rivayet eder: Peygamberlik mührü, iki omzunun arasında güvercin yumurtası 

büyüklüğünde kırmızıya yakın bir renkteydi. Mübarek bedeninin rengindeydi. Ebu Sa‟îd‟in rivayetiyle 

peygamberlik mührü vücudunun iki omuz kemiği arasında hafif dışarı çıkmış bir et parçasıdır.50 

Resulullah‟ın (s) güzel ahlakı, Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim, Muvatta, Tirmizî ve Nesâî‟de 

geçen rivayetleri vererek ortaya konmaya çalışılmıştır.51 

Resulullah‟ın (s) Mucizeleri‟nden bahsederken, “Peygamber Efendimiz‟in (s) hadis imamlarının 

nezdinde tespit edilmiş olan mucizeleri sayılamayacak derecededir. Fakat biz teberrük için az bir 

kısmını yazacağız.” diyerek az sayıdaki mucizeye yer verir, ancak aslında mucizelerinin çok olduğundan 

bölümün sonunda bahseder. Yer verilen tüm mucizeler kısaca şunlardır: 

Hicret esnasında Hz. Ebu Bekir‟le mağarada saklandıkları zaman takip eden müşrikler 

tarafından görülmemeleri; Takipçi olan Süraka‟nın atının karnının kadar yere batması ve takipten vaz 

geçmesi; Abdullah b. Selam‟ın Müslüman oluş biçimi; Huneyn savaşında, Resulullah‟ın yenilgiye 

                                                           
47  Şükrullah, s. 158-160. 
48  Şükrullah, s. 161-162. Bunlara benzer nakiller tüm hadis kitaplarında mevcuttur. Tirmizî, Menâkıb 19, (3642), Menâkıb 20, 

(3643), Menâkıb 26, (3650); Müslim, Fezail 112, (2346), Fezail 104, 105, (2341), Fezâilu's- Sahabe 19, (2493); Zühd 71; 

Buharî, Menâkıb 23; Ebu Davud, İlim 7, (3654, 3655). 
49  Şükrullah, s. 161. 
50  Müslim, Fezâil 112 (2346); Tirmizî, 42, (3647). 
51  Şükrullah, s. 164-166. Bkz. Buhârî, Menâkıb 234, Libâs 18, Humus 19, Edeb 68, 80, Hudud 10, 42; Müslim, Fezâil 77, 

(2327); Malik, Muvatta, Husnü'l-Hulk 2, (2, 903); Ebu Davud, Edeb 5, (4785). Tirmizî, Menâkıb, 3832. 
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uğrayan Müslüman kuvvetlerine destek için yerden bir avuç toprak alıp atması yenilgiye uğratması; bir 

ayetinin dahi benzeri meydana getirilemeyecek olan Kur‟an‟ın, Resulullah‟a gönderilmesi; Ebu Cehil‟in 

hendekleri ve kanatlı melekleri görmesi; parmak işaretiyle ayın ikiye yarılması; beş yaşındaki devenin 

Hz. Peygamber‟den ayrılırken inlemesi; savaşta ve başka yerlerde yiyecek ve içeceğin artması; gaipten 

haber vermesi; mübarek parmaklarının arasından suyun bir çeşme gibi akması; mübarek avucunda taş 

kırıntılarının defalarca tespih etmesi; yiyeceğin Resulullah‟ın (s) huzurunda tespih etmesi; ağaç ve taşın 

ona selam vermesi; kızarmış zehirli etin onunla konuşması; geniş bir dere olan Efya‟ vadisinde, iki 

ağaçtan iki dalın ona itaat etmesi; devenin ona gelip şikâyette bulunması; kurdun onun 

peygamberliğine şahitlik etmesi; kertenkelenin onun peygamberliğine şahitlik etmesi; Katâde‟nin 

yerinden çıkan gözünün tekrar yerine konulması ve onunla yeniden görmesi; Bedir gününde kâfirlerin 

düşüşünün haber verilmesi; Resulullah‟ın (s) kendinden sonra kıyamete kadar bir kısmı gerçekleşmiş 

bir kısmı da gerçekleşecek olan olaylardan haber vermesi vb.52 

Resulullah‟ın (s) Savaşları hakkında açtığı bahiste de, Allah Resulü‟nün 23, 25 veya 27 savaş 

yaptığından ve bunların 9 veya 10 tanesine iştirak ettiğinden bahseder. Bunların isimlerini verir. Farklı 

rivayetleri verirken, bilhassa Buhari ve Müslim‟in rivayetlerini de tartışır.53 

Resulullah‟ın Hizmetçi ve Cariyelerine ayırdığı fasılda, savaşlardan ve etraftan gönderilen 

hizmetçi ve cariyelerinin sayısının 47 veya 60 civarında olduğunu ifade ettikten sonra, “bunları 

açıklamamız uygun olurdu. Fakat bu özet kitaba sığması mümkün değildir.” sözlerini de ekler.54 

Sonraki fasılda ise, hür bıraktığı kölelerinin 43, cariyelerinin 11 ve azatlıların ise 6 kişi olduğunu 

söyler.55 

Şükrullah, Resulullah‟ın 27 kâtibi,56 4 müezzini57 olduğunu söyler. Hazarda ve seferde sürekli 

Resulullah (s) ile birlikte olanlar, onun yanından hiç ayrılmayanlar ve onun muhafızlığını yapanları 

örnekleriyle belirtir.58 

Resulullah‟ın Savaş Araç-Gereçlerinden bahsederken, sekiz kılıcı,59 dört mızrağı, üç zırhı, dört 

yayı ve bir okluğu, bir kemeri, bir kalkanı, siyah ve beyaz iki sancağı, bir miğferi, yedi atı, dört katırı,60 

bir eşeği, dört devesi,61 olduğunu isim ve yerleriyle belirtir. Daha sonra kullandığı bazı eşyaları ve 

elbiselerinden bahseder.62 

Resulullah‟ın (s) Hanımları, Cariyeleri, Evlatları ve Amcaları‟na ayırdığı bölümde, âlimlerin, 

onların sıralanması ve sayıları konusunda ihtilaf ettiklerini vurgular. Onlardan hangisinin Resulullah‟tan 

(s) önce vefat ettiği, hangisinin Resulullah (s) ile halvette bulunduğu, hangisini nikâhlayıp da halvete 

girmediği, hangisinin nefsini Resulullah‟a (s) arz ettiği konusunda da ihtilaf ettiklerini belirtir.63 Bunları 

sahih olan meşhur nakillere göre anlatacağını söyleyerek, önce hanımlarından bahseder ve 17 kadını 

nikâhladığını söyler. Ancak bunlardan sadece 12‟siyle halvete girdiğini belirterek isimlerini sayar. 

Hayattayken ve vefatından sonra ölen hanımlarını sayar.64 

Bu özet bilgilerden sonra sırasıyla, Hatice, Sevde, Aişe, Hafsa, Zeyneb binti Huzeyme, Ümmü 

Seleme, Zeyneb binti Cahş, Ümmü Habibe, Cüveyriye, Reyhane, Meymune, Safiyye validelerimiz 

hakkında uzun ve ayrıntılı bilgiler vererek, “bunlar ihtilafsız olarak Resulullah‟ın (s) eşleridir ve bunların 

tümüyle halvet etmiştir. Müminlerin anneleridir. Tarihçiler, siyerciler ve diğer âlim ve şeyhler, bu 
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54  Şükrullah, s. 170. 
55  Şükrullah, s. 170. 
56  Şükrullah, s. 170-171. 
57  Şükrullah, s. 171. 
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64  Şükrullah, s. 175-176. 
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anlatılanlar konusunda hiç ihtilaf etmemişlerdir.” der.65 

“Bunlar dışında birkaç hanım daha vardır ki âlimler onların akitleri, halvetleri, nikâhları ve kendi 

nefislerini Resulullah‟a (s) arz etmeleri konusunda ihtilaf etmişlerdir.” diyerek onların detayını verir ve 

konuyu şöyle bağlar: “Bunlar, nikâh, halvet ve nefislerini Hz. Resulullah‟a (s) arz etmeleri konusunda 

âlimlerin ihtilaf ettikleri on sekiz kadındır. Bu yazılanlara göre, Resulullah‟ın (s) nikâhına otuz kadın 

girmiştir. On ikisi, üzerinde ittifak edilmiş; on sekizi, üzerinde ihtilaf edilmiş olanlardır.66 

Yine Hz. Peygamberin dört cariyesinin olduğunu vurgulayarak konuyu detaylandırır67 ve üçü 

erkek, dördü kız yedi evladı olduğunu söyledikten sonra konuyu uzun örneklerle detaylandırır.68 

Konuyu, “Resulullah‟ın (s) Evlatlarının Doğum Sırası Hakkında” başlığıyla derinleştirirken,69 Amcaları70 

ve halalarını71 da müstakil başlıklar altında ele alır. 

Aşere-i Mübeşşere‟nin Fazileti ve Tafsili‟ne ayrılan bahis, “Sahabe-i Kiramdan Yüce Allah‟ın 

nezdinde Ebu Bekir‟den daha aziz ve daha şerefli kimse yoktur.” sözleriyle72 başlar. Ebu Bekir‟in isim, 

sıfat ve ilk Müslümanlardan olduğuna temas edilir. Onun elinden Müslüman olanlardan bahsedilip, 

rivayet ettiği hadisler ve Resulullah‟la dostluğu anlatılır.73 

“Resulullah‟tan (s) sonra halifeliğe en çok layık olan Ebu Bekir idi ve oldu.” diyerek, 

“Resulullah‟ın hasta haliyle yorgun olduğu halde kalkıp cemaatin yanına geldiğini ve Ebu Bekir‟e namaz 

için öne geçmesini buyurduğunu söyler. Ayrıca buna benzer başka rivayetleri de zikreder.74 

“Aşere-i Mübeşşerenin ikincisi Emirü‟l-mü‟minin Ömer b. Hattâb‟dır.” dedikten sonra da, 

Resulullah‟ın onunla ilgili övgülerini aktarır.75 Yaralandığı zaman yerine geçecek olanı şuraya havale 

ederken ona: “Amcasının oğlu Sa‟îd b. Zeyd‟in halifeliğe reva olduğu söylendi. Emirü‟l-mü‟minin bunu 

uygun görmeyerek, “Bir evden bir kişi yeterlidir” diye buyurdu.”76 

“Aşere-i Mübeşşere‟nin üçüncüsü, Osman b. Affân‟dır.” dedikten sonra onun sıfat ve 

faziletlerini sayar.77 

Aşere-i Mübeşşere‟nin dördüncüsü Ali‟dir.78 Onun ilk Müslüman olduğu vurgulanır ve faziletleri 

sıralanır. “Tebuk savaşı dışında bütün savaşlarda Resulullah‟tan ayrılmadı. Tebuk‟te ayrı olmasının 

nedeni de Resulullah‟ın (s) onu, kendi yerine ailesinin başında bırakmasıdır. O zaman bile üzüldü ve; 

“Ey Resulullah (s), bizleri kadınlar ve çocuklar derecesinde gördün” dedi. Resulullah (s), “Ey Ali, benim 

yanımda Musa‟nın kardeşi Hârûn gibi olmak istemez misin? Ama şu var ki benden sonra peygamber 

gelmeyecek” diye buyurdu.”79 Resulullah (s), Muhacir ile Ensar arasında kardeşlik ilam yapınca Ali, o 

mecliste yoktu. Herkes birbirini ikişerli halde kardeş ilan etti. Ali hiç kimseyle olamadı. Ali geldi ve bunu 

duydu. Ağlar gözlerle, “Ya Resulullah (s), ashab birbirini kardeş ilan etti, bizi hiç kimse kabul etmedi” 

dedi. Hz. Resulullah (s), “Senin kardeşin dünya ve ahirette benim” diye buyurdu.”80 Müslim Kuşeyrî, 

Sehl b. Sa‟d‟den rivayetle şöyle der: “Hayber gününde Resulullah (s) şöyle buyurdu: “Yarın sancağı 

öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever.” Hayber savaşına 

katılan herkes ümitvâr oldu. Hatta Emirü‟l-mü‟minin Ömer, “Bundan sonra emirliği seveceğim” dedi. 

Sabah olunca sahabe toplandı. Ali‟nin gözlerinde ağrı vardı da gelmemişti. Resulullah (s) Ali‟nin 

gelmesini buyurdu. Ali gelince Resulullah (s) güzüne üfledi. Resulullah‟ın (s) mübarek ağzından Ali‟nin 
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gözüne bir parça tükürük girdi. Derhal Ali‟nin gözü sanki hiç ağrımamış gibi oldu. Ve o sancağı Ali‟ye 

teslim etti. Yüce Allah, fetih ve zafer nasip etti.”81 

“Ali bendendir, ben de Ali‟denim. Ve Ali bütün müminlerin velisi ve dostudur.”82 “Resulullah‟ın 

(s) bir tavuğu vardı, pişirdiler ve huzura getirdiler. Resulullah (s); “Allah‟ım, yaratıkların içinde senin 

için daha sevimlisi olmayan birini gönder ki bu tavuğu o azizle birlikte yiyelim” diye dua etti. Emirü‟l-

mü‟minin Ali geldi, birlikte yediler.” “Hz. Peygamber, Ali‟yi orduyla göndermişti. Ellerini kaldırmış ve, 

“Ya Rabb, Ali‟yi görmeden canımı alma” diye dua ettiğini duydum.”83 şeklinde Şii tarzı rivayetlere yer 

verir ve onunla ilgili diğer hususlara değinir.84 

Aşere-i Mübeşşere‟nin beşincisi Talha-i Teymî-yi Kureyşî,85 Aşere-i Mübeşşere‟nin altıncısı 

Zübeyir-i Esedî-yi Kureyşî‟dir.86 Aşere-i Mübeşşere‟nin yedincisi Sa‟d b. Ebi Vakkâs,87 Aşere-i 

Mübeşşere‟nin sekizincisi, Sa‟d b. Zeyd-i Adevî-yi Kureyşî‟dir.88 Aşere-i Mübeşşere‟nin dokuzuncusu 

Abdurrahman b. „Avf,89 Aşere-i Mübeşşere‟nin onuncusu Ubeyde b. el-Cerrâh‟tır.90 Burada yer alan her 

bir sahabi hakkında da, neredeyse ilk dördü kadar bilgiler verir ve “Sahabebin vasıfları hakkında 

hadisler ve haberler sayısız derecede çoktur. Ancak bu özet kitapta bunların tümüne yer vermek 

mümkün değildir.” diyerek, bölümü bitirir.91 

Aşere-i Mübeşşere Dışında Kalan Fakih ve Hafız Sahabeler‟e ayırdığı yedinci bölüm, “Sahabe-yi 

Kiram‟ın Özet Şekilde Üstünlükleri ve Yaşamları” hakkındaki fasılla başlamaktadır. Bu üstünlüğü şöyle 

ortaya koyar: 

“Sahabenin Tabiine göre daha faziletli ve üstün olduğu bilinmektedir. Nitekim Aşere-i 

Mübeşşere‟nin de diğer sahabeye göre üstünlüğü vardır. İnsanların en hayırlısının da buyurduğu gibi: 

“İnsanların en iyisi, benim zamanımda yaşayanlardır. Onlardan sonra benim zamanımda yaşayanlardan 

sonra gelenlerdir.”92 Çünkü Peygamber Efendimiz‟in (s) zamanına yetişenler, onun cemalini, kemalini, 

güzelliğini, ahlakını ve lütfunu görmüş, onun sohbetine ulaşmış ve faydalanmışlardır. Müslümanlık 

yolunu, ondan görmüş ve duymuşlardır. Resulullah (s) ve onlar arasında dostluk ve sohbet etme hakkı 

vardı. Onların her birinde diğerlerinde olmayan özellikler vardır. Taşıdıkları bu özellikler, Kur‟ân, 

Sünnet, İcma-ı Ümmet ile sabittir.”93 

Sahabe hakkındaki ayet ve hadisleri sıralarken, onların özellik ve güzelliklerine de temas eder 

ve “Müslüman ve mümin olanların üzerine sahabenin sevap gördüğüne tecavüz etmemeleri vaciptir. 

Eğer ederlerse Allah korusun asi hatta kâfir olabilirler.” demek suretiyle onların durumlarına ait bir 

tespitte bulunur.94 

Ashabın sayısı hakkında, 40 bin, 70 bin ve 120 bin rakamlarını vererek, Resulullah‟ın (s) 

sohbetinde bulunan ya da onun mübarek yüzünü gören her Müslüman‟ın sahabe olduğunu veya 

“Resulullah‟ın (s) hizmetinde bir yıl ya da iki yıl kalmamış, onunla savaşta bulunmamış olan kimseye 

sahabe denemez” şeklindeki bazı sahabe tariflerini verir.95 

“Allah indinde, Resulullah (s) indinde ve Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat nezdinde sahabelerin en 

üstünleri, ilk önce bu dört kişidir: Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali (r). Onlardan sonra Aşere-i 

Mübeşşere‟nin diğer altısıdır. Onlardan sonra da Bedir ehlidir, onlardan sonra da Uhud ehlidir. 
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Onlardan sonra Hudeybiye Rıdvanı‟ndaki biat ehlidir.”96 

Resulullah‟ın (s) Ashabından En Son Vefat Edenler‟e ayırdığı fasılda, birçok sahabenin en son 

ölen kişi veya farklı bölgelerde ölenlerden olduğuna dair rivayetleri verir.97 

Aşere-i Mübeşşere‟den Sonra Gelen Büyük Hafız ve Fakih Sahabeler‟e ayırdığı fasılda, “Önceki 

Salihlerin, fakihliklerin inkâr etmedikleri meşhur fakihler on bir kişidir” diyerek, “Ömer, Ali, İbn Abbâs, 

İbn Ömer, Abdullah b. Zübeyir, Abdullah b. „Amr b. „Âs, İbn Mes‟ûd, Zeyd b. Sâbit, Ubey b. Ka‟b, Ebu 

Musa el-Eş‟arî ve Ebu‟d-Derdâ”yı sayar. Konu hakkındaki diğer iddia ve görüşlere de yer verir.98 Fakat 

ilerleyen sayfalarda, mezkûr isimler hakkında derinlemesine bilgi vermektedir.99 

Resulullah‟ın (s) İnci Misali Sözlerinden Hadis İşitip Rivayet Eden Sahabeler başlığı altında 

rivayeti çok olan sahabeler anlatılır:  

Şükrullah, “Bunlar yedi kişidir: Ebu Hüreyre, İbn Ömer, Ayşe, Câbir, İbn Abbâs, Enes ve 

Abdullah b. „Amr b. „Âs‟dır. Bunlardan üç kişi Aşere ve Fakihler bölümünde zikredildi. Orada 

zikredilmeyenleri inşallah burada zikredeceğiz.” diyerek, önce Ebu Hureyre‟den bahseder ve onun 

Resulullah‟ın hizmetinde çok fazla bulunduğundan, onun yanından hiç ayrılmadığından bu yüzden de 

çok ezberleyip çok naklettiğinden bahseder.100 

Hadis hafızlarının ikincisinin İbn Abbâs, üçüncüsünün de İbn Ömer olduğunu söyler ve bunları 

fakihler bölümünde zikredildiğini hatırlatır. Dördüncüsü, Ümmü‟l-mü‟minin Ayşe olup, o da Resulullah‟ın 

(s) eşlerinin anlatıldığı bölümde zikredildiğini vurgular ve hadis hafızlarının beşincisi olarak, Enes b. 

Mâlik‟i zikreder. Hayatı ve çocukları hakkında kısa bilgiler sunar.101 

Hadis hafızlarının altıncısı olarak, Ebu Abdullah Câbir b. Abdullah‟tan kısaca bahsederek, 

rivayet ettiği hadislerin sayısını ve yerlerini verir. Yedincisi ise Abdullah b. „Amr b. „Âs‟tır.102 

Buraya kadarki anlatılara bakıldığında aslında eserin özet olması ve bunun Şükrullah tarafından 

da ısrarla vurgulanmış olmasına rağmen, eserde hemen hemen her bahis konusu edilen sahabenin 

künyesi, nisbesi ve tam uzun isimleri ısrarla verilmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Şükrullah Efendi, kendinden önceki dönem âlimlerinin bir devamcısı ve kendinden sonrakilere, 

öncekilerin bilgilerinin aktarıcısı olarak görünmektedir. Hem medrese ve hem de tekke geleneğinden 

beslendiği açık olmakla beraber, devlet kadrolarında da yetişmiş ve yaptığı hizmetler esnasında önemli 

bir hayat tecrübesi edinmiştir. Bu tecrübesini aktarmak ve bilgilerini paylaşmak maksadıyla eserini 

kaleme aldığı ve bu özet eserle ilim aleminde yer edinmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Şükrullah, eserinde ne zaman Allah Resulü‟nden bahsetse, ondan bir takım övgü ve sıfatlarla 

birlikte bahsetmektedir: “ilklerin ve sonların efendisi olan Allah Resulü”,103 “nitelikli bütün varlıklara bir 

kitapla ve üstün sıfatlarla bezeli bir şekilde gönderilen Muhammed (s)”,104 “Mekkeli, Medineli emin olan 

Muhammed”,105 “iki cihan efendisi”,106 “habib”107 “âlemlerin efendisi ve ilahî irfan yolunun kılavuzu, 

rehberi”,108 “yaratıkların en iyisi ve yaratıcının seçkini Muhammed Mustafa”,109 “Seyyid-i kevneyn ve 

Nebi-yi sakaleyn”110 gibi. 

Şükrullah eserinin bir başka yerinde, Âdem‟in nesli içinde Muhammed Resulullah‟tan (s) daha 
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iyisi olmadığından Allah‟ın Âdem‟i “Ebû Muhammed” olarak lakaplandırdığını111 söylemektedir. 

Şükrullah eserlerini okuyup da nakilde bulunduğu âlimlere karşı çok saygılı bir dil kullanmasına 

rağmen, zaman zaman onlara itiraz edip, görüşlerine katılmadığını söyler, bazen de daha fazla 

söyleyecek olsa da, sözü uzatma endişesiyle susar. 

Eski peygamberlerle ilgi anlatıların neredeyse tamamında dikkat çeken sahabe ravi, Ka‟bu‟l-

Ahbar‟dır,112 Bazen Vehb,113 Abbas,114 İbn Abbas115 ve bazen de Abdullah b. Selam‟dir.116 Bazen Ebu 

Hüreyre,117 Bazen Enes118 ve Cabir‟dir.119 

Bazen bir mevzuu anlatırken, kaynak ismi vererek, “…… adlı eserde geçtiği gibi …” der.120 

Bunu neden her durumda yapmadığı, açık değildir. Ancak hadis metinlerini verirken, hadis kütüb-i 

sittedense genelde onu kaynağıyla birlikte verir.121 Ancak ayetlerin genelde sure ismi ve ayet 

numaralarını vermez. 

Şükrullah‟ın oldukça zengin, sağlam, doğru ve yeterli bir siyer bilgisine sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. Ancak rivayetlerin kritiklerini yapmak yerine, kaynağa güvenmeyi doğru 

sayarak tercih eden bir usulü vardır.122 Bu yüzden Resulullah‟ı anlatırken abartılı ve mucizemsi anlatıları 

tercih ettiğini söyleyebiliriz.  

Şükrullah‟ın doğru ve iyi bir tarih bilincine sahip olduğunu düşünmekteyim. Çünkü hem dini ve 

hem de milli arka planı ortaya koymayı ve bunların terkibini yapmayı başardığını düşünüyorum. Ayrıca 

bu iş için yani doğru bir tarih bilincine sahip olmak için, gerekli olan analiz ve sentez yeteneğine sahip 

görünmektedir. Çünkü İslami ilimlerinin her birine ait hâkimiyeti ve bunları terkip ve tahlili, bu yeteneği 

ortaya koyacak şekildedir. Ancak özgün ve orijinal fikirleri olmadığı da açıktır. Varsa da bu durum, 

eserine yansımamıştır. 
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HASAN B. YÛSUF EL-EYRÂKÎ EL-AMÂSÎ’NĠN “MU’CĠZÂT-I ENBĠYÂ” ĠSĠMLĠ 

ESERĠNĠN TANITIMI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Ali Rıza AYAR* 

 

Özet  

XVIII. yüzyılda, Amasya‟da vaizlik ve müderrislik yapan Hasan b. Yusuf el-Eyraki (v. 1736), diğer dini 

konularda da eserler yazmıştır. Amasya‟da birçok camide vaizlik yaptığı anlaşılan Hasan b. Yusuf 

Efendi, Halifet Gazi Medresesi müderrisidir. Aynı zamanda, bu medresenin vakıf mütevelliliğini 

üstlendiği de bilinmektedir.  

Biz bu çalışmamızda, Eyraki‟nin Osmanlı Türkçesiyle kaleme aldığı, “Mucizât-ı Enbiya” adlı risalesini 

tanıtmak istiyoruz. Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi (BA-1705/2)‟de kayıtlı bulunan nüshası esas 

alınmıştır. Sunumda, adı geçen risalenin metot ve kapsamı ile örnek alınan her peygambere ait 

mucizelerin -konu başlıkları- belirtilecektir.  

Anahtar Kelimeler: el-Eyrakî, Mu‟cizât, Amasya, Hasan b. Yusuf.  

 

The Introduction and Evaluation of the book of Hasan b. Yusuf el-Eyraki el-Amasi 

(died 1736) entitled “Mu’cizatü’l Enbiya’’ 

 

Absract 

Hasan b. Yusuf el-Eyraki, who was a teological academician and gave religious speeches in Amasya in 

the 18th, wrote books on religious issues. He was known to give religious speeches in different 

mosques in Amasya and he was the teological academician in Halifet Gazi madrasah. Moreover, he 

became the foundation President of the same madrasah.  

In this study, the book entitled “Mucizat-ı Enbiya‟‟ written in Ottoman Turkish by Eyraki is introduced. 

The edition of the booklet found in Amasya- Hand Written Library- was taken as the basis of the 

study. In the presentation, the method and the content and the miracles of each Prophet (messanger) 

accepted as a sample are described.   

Keywords: Eyraki, miracles, Amasya, Hasan b. Yusuf.     

 

GiriĢ 

Ele aldığımız bu eser, (Mucizât-ı Enbiyâ), Siyer ve Dinler Tarihi alanında Türkçe yazılan önemli 

risalelerden biridir. Dünyaca ünlü, Endülüslü allâme Kadı „Iyad‟ın (ö. 1149) “eş-Şifâ bi-Ta‟rif-i Hukûkı‟l-

Mustafâ”, adlı Siyer kitabından tahric edilerek, XVII. y.y. sonunda Türk okuyucularına sunulmuştur. 

“Şifa-ı Şerif” diye bilinen bu eserin geniş İslam coğrafyasında birçok şerhleri, ihtisarları ve çok değişik 

dillere tercümeleri yapılmıştır. Bu kitap üzerinde yapılan ilk çalışmalar Kâtip Çelebi‟nin Keşfuzzunun adlı 

eserinde yer alır. En önemli tahric çalışması, İmam Suyuti‟ye (ö. 1505) aittir. 

Osmanlı sahasın ‟da, İbrahim Hanefi‟nin Osmanlıca ‟ya çevirdiği, 4 ciltlik “eş- Şifa”, 1896‟da 

İstanbul‟da bastırılmıştır.1 Osmanlılar döneminde, medreselerde ve halk arasında en çok okunan 

eserlerden biri, Aliyyu‟l-Kari‟nin  “Şifaüş-Şerif Şerhi”‟dir.2  

Hasan bin Yusuf el-Eyraki, Kadı Iyaz‟ın bu eserini esas alarak, Hz. Âdem‟den, Hz. Peygamber 

AS.‟a kadar, Kur‟an‟da adı geçen Peygamberler ‟in mucizelerine yer vermiştir. Anlatım ve üslup olarak, 

                                                 
*  Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, aliriza.ayar@amasya.edu.tr. 
1  Recep Dikici, “Kadı İyad‟ın Hz. Peygamberi Övdüğü Kasidesi,” Diyanet İlmi Dergi, 1992, XXVIIII, 3. 
2  Şifaü‟ş-Şerif, amansız hastalık, afetler ve düşman saldırılarına karşı evlerde teberrüken bulundurulurdu. Mesela, Sultan 

Abdulhamid‟in sürgün dönemlerinde ve Çanakkale savaşlarında zafer için “eş-Şifa okumaları “ uygulandığı, kayıtlarda yer alır. 

Birçok külliyeye “Şifahan” kadrolu müderrisler tayin edilmiştir. Şifa-ı Şerif okumaları ve dersleri uzun zamandan beri ve 

günümüzde de değişik camilerde devam etmektedir. Günümüz âlimlerinden M. Emin Saraç, Fatih Camiinde; M. Yaşar 

Kandemir de Eyüp Sultan Camiinde Şifa Dersleri vermektedirler. (M. Yaşar Kandemir, “eş-Şifâ,” TDVİA, Ankara, 2010, 

XXXIX/135-137.) 
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dönemin Osmanlı Türkçesini gayet edebi bir şekilde yansıtmakta ve okuyucuyu heyecanlandırmaktadır. 

Zaman zaman, Kur‟an ayetlerinden ve farklı rivayetlerden de yararlanmaktadır.  

Bu çalışmada, sistematik olarak birçok Peygamber‟in hayatından kesitleri, mucize boyutuyla, 

yeniden tanışmış olduk. Eserin en orijinal yönü, ne kadar peygamber mucizesi örneği verilmişse, o 

kadar bir benzeri de, bizim Peygamberimize izafe edilmiştir. 

A- Hasan b. Yusuf el-Eyraki’nin Hayatı ve Eserleri 

Bu zat, Amasyalı Hacı Yusuf Efendi‟nin oğludur. Âlim ve faziletli birisi olup, vaizlik görevi ile 

birlikte, Halifet Alp Gazi Medresesinde müderris olduğu ve bütün vaktini tedrisatla geçirdiği, Kitabul 

Mecmu‟ vel-Meşhud‟da zikredilir. 1150 Muharreminde (Mayıs 1737) vefat etmiştir. 

Kitabü‟l-Mecmu‟ fil-Meşhud‟da şöyle geçmektedir: “594-Vaiz Hasan Efendi; Hacı Yusuf 

Efendinin oğludur. İlmiyle âmil, takva ve vera sahibiydi. Amasya‟da bulunan Halifet Gazi Medresesinde 

müderrislik yapmıştır. Rivayete göre, kabre konulurken kıbleye meyletmiştir. Aslen, Amasya‟ya yakın 

Eyrâk (Erek) Kasabasındandır. 1150 Muharreminde (1737) vefat etmiştir.3 

“Vaiz Hasan Efendi, Hacı Yusuf Efendi‟nin oğludur. Bu âlim Amasyalı olup, Halifet Gazi 

Medresesi müderrislerindendir. “1133/1721 (Cemaziyelevvel-Mart) tarihli sicil kaydında, Medine-i 

Amasya‟da Halifet Gazi Medresesi müderrisinin Mevlana Hacı Hasan Efendi İbni Şeyh Yusuf olduğu 

yazılıdır. Bu zat, Müslümanların işlerinde kullanılmak, davet ve ziyafetlerde yemek pişirilmek ve helva 

hazırlamak üzere büyük şira kazanı, bir adet şira leğeni ile elli üç adet siniyi vakfetmiştir.” Ayrıca, 1142 

Cemaziyelevvel-1729 Kasım tarihli Amasya Şeriyye Sicilinde (AŞS,35/115) ise, bu medresenin 

Mütevellisi olduğu kayıtlıdır.4 

Amasya Tarihi‟nin dördüncü cildine zeyl olan 5. Ciltte, (vr. 61) “H.1151 Muharreminde, 

fuzaladan ve sulahadan, Halifet Gazi Müderrisi ve Fethiye vaizi Eyrakî Hacı Hasan Efendi âlem-i 

ebediyete göçtü.” denilmektedir.5 

Kendi dönemlerinde, birçok müellifin yazdığı eserleri istinsah ettiği anlaşılan Hasan b. Yusuf, 

Milli Kütüphane Tarama bilgilerine göre, aşağıdaki eserleri yazmıştır: 

a- Telif Eserleri: (Orijinal Nushaları, Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde bulunmaktadır.) 

1- Necâtü‟ül-Muttakîn: (05 Ba 963/2, Ar. 102 vr. İstinsah Tar. 1689) 

2- Muharebetü‟l-Hüseyn Me‟a Ceyş-i Yezid: (05 Ba 61/12, Ar. 9 vr.) 

3- Münâcaat-ı Musa AS.: (05 Gü 20/2, Ar. 29 vr.  

4- Mu‟cizât-ı Enbiyâ : (05 Ba 1705/2, Tr. 31 vr. İst. Tar. 1692) 

5- Mucizâtü‟l-Enbiyâ: (Arapça olan 25 varaklık bu ikinci eser, yine Amasya Yazma Eserler 

Kütüphanesi, 05 BA-1384/5 „te kayıtlıdır.) 

6- Mecmuatü‟l-Letâif ve Sandukatü‟l-Me‟ârif: (06 Mil. 4455/5, Ar. 42 vr.) 

b- Ġstinsah ettiği Eserler: 

1- Şerhu Akıdetü Ehli‟t-Tevhid (Arapça) 

2- Şerhu‟l-Mukaddime 

3- Suğra es-Suğra 

4- El-Mukaddime 

5- İkdü‟l-E‟ali 

6- Tahmisü‟l-Kasidet-i Yekûlü‟l-Abd 

7- Şerhu Fıkhı‟l-Ekber 

8- Et-Tavzıh fi Halli Gavamiz-i Tenkîh 

9- Feraizü‟s-Siraciyye 

10- Şerhu Feraizi‟ş-Şihabeddin 

                                                 
3  Akif-zâde Abdurrahim, Kitâbu‟l-Mecmu‟ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmu‟, çev. Hikmet Özdemir, Türkiye İlmî, İctimâî Hizmetler Vakfı 

Yay., İstanbul, 1998, 211. 
4  Hüseyin Güneş, Lale Devrinde Amasya, Amasya Belediyesi Kültür Yay., Amasya, 2014, 87, 140. 
5  Abdî-zâde Hüseyin Hüsameddin Yasar, Amasya Tarihi (Dördüncü Cilt Zeyli), haz. Mesut Aydın, Güler Aydın, Amasya 

Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2007, 33. 
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11- Şerhu Erbain-i Hadisen 

12- Cilau‟l-Kulüb 

B- Mu’cize Kavramı 

Ele aldığımız eserin başlığı “Mu‟cize” olduğu için, bu kavramın tanımlarını ve kapsamını 

açıklamak gerekir. 

Sözlük anlamı bakımından, “güç yettirememek ve aciz bırakmak” demektir. Bu ifadenin 

türevleri Kur‟an‟da 21 ayette geçer. Çoğu defa bunun yerine  “âyet “ veya  “âyât” kullanılır. Bazı 

yerlerde de “beyyine” – “bürhan” – “sultan” – “hakk”  ve “furkan”  lafızları geçmektedir.  

Kelamcılar mucizeyi, “diğer insanların benzerini meydana getirmede aciz kaldıkları olağanüstü 

hadiseler” diye ifade ederler.6 

Bu açıdan, tüm peygamberlerin mucizeleri, idrak yönüyle üç gruba ayırırlar: Hissi mucizeler, 

haberi mucizeler ve akli mucizeler.  

Duyulara hitap edenler ve kevni oluşumlar, “ hissi” mucizelerdir. Bazı gayb haberlerin, ayetlerle 

önceden ilan edilmesi, “haberi” mucize sayılır. İnsanların akıl yürütme gücüne hitap edenler de “akli” 

mucizelerdir.  

Mucizenin iki önemli özelliği vardır: 

1- İlahi bir fiil olması ve peygamberin elinde zuhur etmesi, 

2- Peygamberlik iddiasından sonra vuku bulması gerekir. 

Amaç yönünden de, “hidayet”- “ yardım” ve  “helak” mucizeleri şeklinde üç bölüme ayrılırlar.7 

Hiç şüphesiz, Hz. Peygamber‟in asıl mucizesi, Kur‟an-ı  Kerim‟dir.  

Ancak, ele aldığımız eserde de geçen ve  “ahad haberlere” dayanan, hissi mucizelerden de 

bahsedilir. Bunlar,  nübüvveti isbat için değil, kalpleri itminan içindir. Öyle ki Resulüllh‟tan mucize 

istendiğinde, hep Kur‟an‟dan cevaplar vermiştir; “..ben sadece tebliğ ederim, gerisini Allah bilir..” veya  

“..bunların ilmi Allah katındadır..”  buyururdu.8 

 Genel anlamda “ Mucize”,  bir peygamberin, peygamber olduğunu kanıtlaması için, Allah 

tarafından yaratılan harikulade hallere” denir.9 

C- Örnek Verilen Peygamberlerin Mucize Sayıları 

PEYGAMBER 
Nispet Edilen 

Mucize Sayısı 

1- HZ. ÂDEM (A.S.)                 7 

2- HZ. İDRİS (A.S.)                   2 

3- HZ. NUH (A.S.)                   5 

4- HZ. HUD (A.S.)                   2 

5- HZ. SALİH (A.S.)             3 

6- HZ. İBRAHİM (A.S.)        7 

7- HZ. İSMAİL (A.S.)               3 

8- HZ. LUT (A.S.)               3 

9- HZ. İSHAK (A.S.)                3 

10- HZ. YAKUP (A.S.)              3 

11- HZ. YUSUF  (A.S.)               3 

12- HZ. YUNUS  (A.S.)                3 

13- HZ. ŞUAYP (A.S.)           3 

14- HZ. EYYÜB(A.S.)              3 

15- HZ. MUSA (A.S.)            18 

                                                 
6  Halil İbrahim Bulut, “Mucize,” DİA, XXX, Ankara, 2005, 350-352. 
7  Adnan Demircan, “İslam Tarihinin İlk Üç Asrında Mucize Üzerine Bazı Değerlendirmeler,” Din Dilinde Mucize, Kuramer, 

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php, 182. 
8  Mülk, 67/25-26. 
9  Ebu Ubeyde Ma‟mer b. el-Müsenna, Mecaz‟ül-Kur‟an, thk. M. Fuad Sezgin, Mektebetü‟l-Hanci, Kahire, 1961, II/236. 
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16- HZ. DAVUT (A.S.)            5 

17- HZ.SÜLEYMAN (A.S.)       8 

18- HZ. ZEKERİYYA (A.S.)       3 

19- HZ. YAHYA (A.S.)               1 

20- Hz. İSA (A.S.)                   7 

TOPLAM 92 

D- Mu’cizât-ı Enbiyâ - (Tanıtım) 

(Hasan bin Yusuf el-Vâiz el-Eyrakî el- Amasî)  

Tanıtmak için üzerinde çalıştığımız el yazması risale, Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi - BA- 

1705‟te kayıtlı mecmuadadır. (177 varak) olan bu mecmuanın 76‟ncı varaktan 107‟nci varaka kadar,  

31 varak ( 62 sayfa.)‟lık bölümü  “Mu‟cizât-ı Enbiyâ” adlı eserdir.   

Hasan bin Yusuf‟un,  doğum yeri olarak Eyrak, yaşadığı yer olarak da Amasya‟lı olduğu baştaki 

vakfiyede belirtilmektedir. Kendisi de, Halifet Gazi Medresesi‟nde Müderrislik yaptığını yazıyor.10 

Giriş kısmında, Yüce Allah‟ın, Peygamberlerin bazısını daha efdal kıldığını anlatıp, Hz. 

Peygamber‟in ise, (Hatem‟ül-Enbiya olarak), hepsinin üzerinde olduğunu, ayetlerle ispatlamaya 

çalışıyor. Devamında, bütün Peygamberlerden sadır olan muhtelif mucize ve keramâtın benzeri veya 

daha kemâlatlı şekillerinin bizim peygamberimizden de sadır olduğu tezini savunur. Her örnek 

mucizenin sonunda, “…KEZALİK, bizim Peygamberimiz AS. da, buna benzer mu‟cize göstermiştir.” 

diyerek, hepsinin önüne geçirir. Kaynak olarak, Musannif Kadı „Iyaz‟ın, (ö. 1150) eş-Şifa bi- Ta‟rif-i 

Hukûkı‟l- Mustafâ  adlı eserini gösterir. Hz. Peygamberin mucizeleriyle efdaliyetini, „„kesret üstünlüğü”, 

(yani, hepsinden çok) ve “aleniyyet” özelliği, (herkesin gözü önünde oluşu) ile açıklar. Eyrakî, bu 

risalesinde (eş-Şifa‟dan alınarak), Osmanlı Türkçesi‟ne çevirip, şerh ettiği 20 peygamberden çeşitli ve 

farklı sayıda, toplam 92 mucize örneği vermiştir. 

E- Tafsilat-ı Mucizat 

Eserde peygamberlere nispet edilen mucizelere baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşırız: 

A- Hz. Âdem’e Nispet Edilen Mucizeler11 

1- Sert taştan su çıkarması 

2- Köklü bir ağacın mekân değiştirmesi 

3- Eline aldığı taş parçalarının tesbihatı 

4- Taştan yapılan putun iman tasdiki 

5- Yeni ektiği buğdayın derhal mahsulatı 

6- Ateşe soktuğu elinin zarar görmemesi 

7- Yoldaki taşların onunla beraber yürümesi 

B- Hz. Ġdris’e Nispet Edilen Mucizeler12 

1- Havadaki melekleri insanlara göstermesi 

2- Gökteki bulutlarla konuşması  

C- Hz. Nuh’a Nispet Edilen Mucizeler13 

1- Kuru ağaçların yemiş vermesi 

2- Tufan sonrası yedikleri kumun bal olması 

3- Kısır olan kızının çocuk sahibi olması talebi 

4- Tufan sonrası diktiği ağaçların hemen meyve vermesi 

5- İran‟da bir dağın Irak topraklarına nakledilmesi 

 

                                                 
10  Müellifin, doğum yeri olarak bildirdiği Eyrak (Erek) kasabası, Amasya‟ya yakın Erbaa ilçesi olduğu anlaşılmaktadır. Birçok 

kaynakta, Osmanlı döneminde, dört yerleşim bölgesinin merkezi olarak bilinen Erbaa, Erek, “yani erilen yer” anlamındadır. 

(Nuri Akbayar, Osmanlı Yer Adları Sözlüğü, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 2001, 11, 55.) 
11  Hasan b. Yusuf el-Eyrâkî el-Amâsî, Mûcizât-ı Enbiyâ, Amasya Yazma Eeserler Kütüphanesi, BA-1705/2, 3-8. (Bundan sonra 

esere, sadece Mûcizât-ı Enbiyâ şeklinde atıfta bulunulacaktır.) 
12  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 8 
13  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 9-10. 
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D- Hz. Hûd’a Nispet Edilen Mucizeler14 

1- Haşlık (kıraç) bir arazinin otlak bir meraya dönmesi. 

2- Kavminin 7000 koyunun yapağısı iplik haline gelmesi. 

E- Hz. Sâlih’e Nispet Edilen Mucizeler15 

1- Kayalık bir bölgede otların yeşermesi. 

2- Çadırını yakan kişinin çadırının yanması. 

3- (Alaca Deve) Salih‟in devesi mucizesi. 

F- Hz. Ġbrahim’e Nispet Edilen Mucizeler16 

1- Taşlardan ateş yakması. 

2- Yolda canavarların ona arkadaş olmaları 

3- Acemden Mekke‟ye gittikten sonra 40 yıl (ölene kadar) güzel koku gelmesi 

4- Sandıkta saklanan eşi Sariye‟ye saldıran Nemru‟dun kollarının tutmaz oluşu 

5- Kayalıklarda ağaç (zeytin) bitmesi  

6- Hz. İbrahim‟in yakılmak istendiği ve bunu talep eden kürtün hali.  

7- Kendisi Şam‟da iken, Mekke‟den çağıran oğlu İsmail‟i duyması  

G- Hz. Ġsmail’e Nispet Edilen Mucizeler17 

1- Küçükken, yerden Zemzem‟i çıkarması 

2- Dikenli ağacın elma meyvesi vermesi 

3- Memesi olmayan bir koyundan süt çıkarması 

Ğ- Hz. Lut’a Nispet Edilen Mucizeler18 

1- Havada hiç bulut yok iken yağmur yağması 

2- Yastık yaptığı taşın erimesi (Mahabbet-i Nübüvvet) 

3- Kaybolan kişinin (100 fersah uzaktaki) yerini bildirmesi 

H- Hz. Ġshak’a Nispet Edilen Mucizeler19 

1- Kuru bir hayvan derisinin canlanıp, hayvan oluşu 

2- Kavminin koyunları (70 yavru), sığırlarının (binlerce ) çoğalması.  

3- Yırtıcı hayvanlarla konuşup, isteklerini yaptırması 

J- Hz. Yakup’a Nispet Edilen Mucizeler20 

1- Kenan ilinde büyük bir taşlık arazinin ekili araziye dönmesi  

2- Kenan ilinde iki dağın birbirinden uzaklaşması 

3- Cenk eden bir oğlunun imdadını, 70 fersahtan işitip, uzun bir sopa uzatması.   

I- Hz. Yusuf’a Nispet Edilen Mucizeler21 

1- Ağaç yapraklarının ipek oluşu 

2- A‟ma sabin‟nin gözleri açılıp görmesi 

3- Hz. Yakup‟u karşılayan Yusuf As.‟ın yaşlı Züleyha‟yı gençleştirmesi 

Ġ- Hz. Yunus’a Nispet Edilen Mucizeler22 

1- Keler (kertenkele) veya geyik, (Zab)‟ın, onun peygamberliğini tasdik edişi ve insanlara 

çağrısı.  

2- Demir halkayı altına çevirmesi 

3- Suyun ateş olarak yanması 

 

 

                                                 
14  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 10. 
15  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 11-17. 
16  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 17-23. 
17  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 23-25. 
18  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 25-26. 
19  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 26-27. 
20  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 28. 
21  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 28-31. 
22  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 31-32. 



224 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

K- Hz. ġuayb’e Nispet Edilen Mucizeler23 

1- Medyen yakınlarındaki tozlu ve kumlu araziyi uzak bir alana naklederek, zararın defedilmesi. 

2- Eline aldığı taşların bakıra dönüşmesi ve yoksullara verilmesi. 

3- Karşılarındaki dağın Şu‟ayb‟a secde etmesi; baş eğmesi. 

L- Hz. Eyyûb’a Nispet Edilen Mucizeler24 

1- Hastalıktan kurtulduktan sonra, semadan altın çekirge yağması. 

2- Direksiz binanın ayakta kalması 

3- Kavminin karyesi yakınındaki serab görüntüsünü gerçek su ve balçığa çevirmesi 

M- Hz. Musa’ya Nispet Edilen Mucizeler25 

1- Hz. Musa‟nın elindeki asasının (Alik) ejdarha oluşu. 

2- Yed-i Beyza (elinin parlak ışıklı oluşu) 

3- Denize vurduğu asasıyla 12 deniz yolunun açılması 

4- Bir kayadan su pınarları çıkarması (12 menba) 

5- Faili mechul cinayette ilgili bir buzağı boğazlanması. 

6- Menn- denilen zamk gibi bir tatlı macunun yağması. 

7- Selva (kuş eti) yağması 

8- Altından yapılan buzağı heykelinin (Samiri‟nin yaptığı), çöpe dönüşüp yanması 

9- Uzak mesafenin Hz. Musa için dürülüp yan yana gelmesi. (yakınlaşması) 

10- Buzağıya tapanların birbirini öldürmesinden oluşan 70 bin kişilik cesetlerin akıp gitmesi için 

sellerin oluşması 

11- Tufan Mucizesi (8 gün süren), giderilmesinde Hz. Musa‟nın duası 

12- Çekirge olayında ekili alanların kuruyup tekrar yeşermesi 

13- Kummel denilen bit istilasının savuşturulması 

14- Her tarafı dolduran kurbağa istilasının kalkması 

15- Suların kan şeklinde akmasını gidermesi 

16- Secdede „‟Hıtta‟‟ yerine „‟Hınta „‟ dedikleri için, buğdayların tükenip arazileri kaya ve taş 

oluşu sonunda, dua edip mezralar oluşması 

17- Çölde kalan kavminin durumunu, bir kurtun gelip O‟na haber vermesi 

18- Firavunun zenginlik kibrine karşı kuru bir ağacı altına çevirmesi 

N- Hz. Davud’a Nispet Edilen Mucizeler26 

1- Sert demir madeninin Hz. Davut‟un elinde mum oluşu 

2- Hz. Davut‟un çağrısına tüm çevresinden cevap gelirdi  

3- Kendisine gelen iki davalının arasını bulması  

4- Issız dağlarda, kuşların ve ceylanların etrafına toplanıp ünsiyet etmesi 

5- Yırtıcı hayvanların ona yardım etme isteği, ihtiyacı olanı getirmeleri 

O- Hz. Süleyman’a Nispet Edilen Mucizeler27 

1- Rüzgârın emrine verilmesi.(8 yel ve asaf‟a emretmesi). 

2- Mühür mucizesi,( cennetten Cebrail AS.getirip verdiği) Sündüs Bisat‟ı sündüs döşeği) 

3- Kuşlarla konuşma mucizesi 

4- „„Serir Mucizesi‟‟ (altından) taht getirildi 

5- Deryalardaki ve dağlardaki inciyi ve saklı defineleri bulması 

6- Karınca dağının yeşermesi 

7- Duvarların onunla hareket edip, yürümesi 

8- Şeyatin ve cinnilere ağır işler gördürmesi, yüksek binalar yaptırması 

 

                                                 
23  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 33-34. 
24  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 32-33. 
25  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 34-49. 
26  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 49-50. 
27  Bkz. Mûcizât-ı Enbiyâ, v. 51-56. 
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Ö- Hz. Zekeriya’ya Nispet Edilen Mucizeler28 

1- Kalemsiz yazı yazması. (işaret dili ile) 

2- Su üzerinde yürümesi 

3- Köklü ağaçları yanına çağırıp, gelmeleri 

P- Hz. Yahya’ya Nispet Edilen Mucizeler29 

1- Şam ehline, gündüzün ışığında yıldızları göstermesi 

R- Hz. Ġsa’ya Nispet Edilen Mucizeler30 

1- Ölüleri diriltme mucizesi. (Sam bin Nuh vb.) 

2- Beres (Alaca-sedef)hastası olanların düzeltilmesi 

3- Kör olanın görmesini sağlaması 

4- Halkın sırlarına vakıf olması 

5- Balçıktan yaptığı kuşa üfleyip canlandırması 

6- Allah katından yemek dolu sofranın indirilmesi 

7- Uykuda bile gözlerinin görmesi 

Sonuç 

Eserin müellifi, Hasan bin Yuûsuf el-Amâsî, Müderrislik yaptığı Amasya Medreselerinde, 

Kur‟an‟da adı geçen Peygamberlerin muûcizeleri ile ilgili mevcut risâleyi hazırlayarak, derslerinde 

okutmuştur. Eserinin asıl kaynağını, Kadı Iyaz‟ın “Eş-Şifâ” adlı meşhur kitap teşkil eder. Müellif, aynı 

isimde, daha muhtasar bir eser olan, 25 varaklık Arapça bir risale de kaleme almıştır. 

Müellifimiz, ifade ve üslup bakımından gayet akıcı ve sürükleyici bir edebî dil kullanarak olayları 

anlatmıştır. Hacım bakımından eserin muhtasar oluşu, adı geçen 20 Peygamber‟in, toplam 92 

mûcizesiyle, aynı doğrultuda bir o kadar da Resûlüllah‟ın mucizesini öğrenme kolaylığı sağlar. 

Eserde geçen mucizelerle bağlantılı olarak, Kur‟an âyetleri ve sahih hadisler yanında, zayıf 

rivayetlere de yer vermiştir. Her mucize olayı anlatımının sonunda, ona benzer bir mucizeyi de 

Resûlüllah‟a izâfe ederek sunmuştur. Burada, sürekli kullandığı  “…kezâlik, bizim Peygamberimiz de…” 

ifadesi tekrar edilir. Oysa, yaygın olan görüş, “Resûlüllah‟ın öyle fazla mucizeye ihtiyacı olmadığı ve 

Kuran‟ın yeterli olduğu “dur.    

Bu çalışmamız, Dinler Tarihi Dersleri ve Mucizelere örneklik konusunda çok belirgin bir 

müracaat kaynağı sayılır. 
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Ek-I 

Eserin İlk Sahifeleri 
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Ek-II 

Eserin Son Sahifesi 



ENDERÛN-I HÛMAYUN NÂZIRI 19. ASIR MÜVERRİHLERİNDEN MERZİFONLU EBÛ BEKİR 

EFENDİ VE VAKʹA-İ CEDİD ADLI ESERİNİN TAHLİLİ 

 

Sertaç DEMİR 

 

Özet 

Hiç şüphe yok ki tarih yazıcılığı, Osmanlı tarihinin en mühim unsurlarındandır. Devletin resmi tarihçileri 

Vakʹanüvisler müstesna olmak üzere, başta saray ve çevresinin temel Eğitim Kurumu olan Enderûn-ı 

Hümayun çalışanları olmak üzere birçok memur arasında bu iş gözde hale gelmiştir. 

Bu memurlardan biri de Merzifon’da doğmuş olan Ebû Bekir Efendi’dir. Sultan II. Mahmud’un da 

teveccühünü kazanmış olan Ebû Bekir Efendi aslen Lâdikli Seyyid Bilal evlâdından Seyyid Ahmed 

sülalesindendir. H. 1251/M. 1835 senesinde İstanbul’da ölmüş ve Eyüp’te Mihr Şâh Vâlide Sultân 

İmâreti’nin avlusuna gömülmüştür. Enderûn-ı Hümâyûn’da Hazine-i Hümâyûn Başkullukçusu olarak 

başlayan hizmeti, serçukadarlık, silahdarlık gibi vazifelerle devam etmiş ve Enderûn-ı Hümayûn 

nâzırlığyla son bulmuştur.  

Enderûn-ı Hümâyûn devletin günlük hayatının en canlı alanı idi. Akağalar kapısı önündeki mermer 

sütunlarla çevrili revakta cülûs-ı hümâyûn, ayak dîvânı, bayramlaşma gibi merasimler veya olağanüstü 

toplantılar yapılırdı. Harplerde Sancak-ı şerif bu kapı önüne dikilirdi. Bâbüssâde’nin iki kapısı arasında 

kapıağası dâiresi yer alırdı. Burada, iç kapıdan girilince tam karşıda arz odası ve onun arkasında II. 

Selim zamanında yaptırılan on iki sütunlu mermer havuz yerine III. Ahmed tarafından yaptırılan 

kütüphane yer almaktadır. Enderûn-ı hümâyûnda ayrıca hazine-i hümâyûn (iç hazine-Enderûn 

hazinesi), kiler-i hassa, hazine kethüdası dâiresi, hazine koğuşu, Hırka-i saadet ve mukaddes 

emanetleri ihtiva eden has oda, Enderûn ağaları mescidi, padişahın özel mutfağı (kuşhane) 

bulunmaktadır. Enderûn bölümünde Sultan IV. Murad’ın yaptırdığı Bağdat, Revan ve Kara Mustafa 

Paşa köşkü ile Mecidiye Kasrı da yer almaktadır.  

Bahsi geçen kurumlarda vazifeli olan Ebû Bekir Efendi, bu süre zarfında iç ve dış siyasetle alakalı 

gördüklerini ve birikimlerini ihtiva eden “Vak’a-i Cedid” adlı kısa Osmanlı Tarihini yazmıştır. H. 1182-

1228/M. 1768-1813 yılları arasında geçen hadiseleri konu alan eserde muasırı olan birçok eserde yer 

almayan bilhassa Rumeli’de mevcut eşkıyalık faaliyetleri yanı sıra harici siyasetle ilgili olarak da 

Osmanlı-Fransız, Osmanlı-İngiliz ilişkilerine farklı bakış açıları getirmiş olması eserin kıymetini 

arttırmıştır. III. Selim döneminin tamamıyla birlikte Osmanlı yenileşme hareketlerinin başlangıcı 

açısından da değerlendirildiğinde mühim bir kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enderûn-ı Hümâyûn, Ebû Bekir Efendi, Merzifon, Vakanüvis, Osmanlı Tarihi. 

 

Ebû Bekir Efendi Historian in 19th Century of Which Minister of Enderûn-ı Hûmayun and 

Analysis of His Book Called as Vak’a-i Cedid 

 

Abstract 

There is no doubt that historiography is one of the most important elements of Ottoman history. This 

work has become popular among many civil servants, especially the officials of Enderûn-i Hümayun, 

the primary education institution of the palace and its surroundings, with the exception of the official 

historians of the State called as “Vak'ânüvis”. 

One of these officers was Ebû Bekir Efendi, who was born in Merzifon. Ebû Bekir Efendi, who had 

gained the favor of Sultan 2nd Mahmud, was originally from Seyyid Ahmed from his Lâdik Seyyid Bilal 

son. He died in Istanbul in 1835/1835, and Mihr Shah in Eyüp was buried in the courtyard of the 

Vâlide Sultan Complex. The service which started as the Prime Minister of the Treasury in Enderûn-i 

                                                           
  Araştırma Görevlisi, Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, demirsertac@hotmail.com. 
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Hümayun continued as wardrobe officer, armorer, and ended with the ministry of Enderûn-i 

Hümayûn. 

Enderûn-i Hümayûn was the state's most lively areas of daily life. Masters are surrounded by marble 

columns in the portico in front of the door accession of throne, the ceremonies were held as holy or 

extraordinary meetings. Sanjak-i sheriff in wars was erected in front of the door. Master of Bâbüssâde 

would take place when the mid-point between the two doors. Here, when you enter from the inner 

door, right across from the supply room and behind it. Instead of the twelve-column marble pool built 

during 2nd Selim. There is a library built by 3rd Ahmed. Enderûn-i hümâyûn also treasury of hümâyûn 

(inner treasure-Enderûn treasury), cellar precision, treasure chamberlain Department, treasure ward, 

Mantle and relics containing specific room Enderûn network of mescidi, Sultan private kitchen (aviary). 

In the Enderûn section, Sultan 4th Murad was built in Baghdad, Revan and Mecidiye Pavilion with Kara 

Mustafa Pasha mansion is also located. 

Ebû Bekir Efendi, who is a veteran of the books, has written a short Ottoman History called "Vak'a-i 

Cedid", which includes his accumulations and relations with domestic and foreign politics. H.1182-

1228 In the period between 1768-1813, it is not included in many works which are controversial in the 

work, especially in Rumeli, as well as the current brigandage activities, as well as the Ottoman-French, 

Ottoman-British relations with regard to external politics brought a different perspective Has increased 

the value of the work. It is thought that 3rd Selim period will be an important resource when 

evaluated together with the beginning of the Ottoman modernization movements. 

Keywords: Enderûn-ı Hûmayun, Ebû Bekir Efendi, Merzifon, Historiography, Ottoman History. 

 

Giriş 

Coğrafyaların verimliliği sadece, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını değil üzerinde yetişen ve 

yaşayan beşerî de doğrudan etkilemektedir. Basra, Buhara, Mezopotamya, Mısır gibi verimli araziler 

etrafında ortaya çıkan şehirler ve medeniyetlerin aynı şekilde önemli ilim merkezleri olması ve birçok 

alimi de yetiştirmiş olması tesadüfi değildir. Tabîatın insan üzerindeki etkisinin somut örnekleriyle 

temayüz ettiği mekanlar arasında Amasya ve çevresinin de olması Yeşilırmak havzasının da aynı 

şekilde verimliliğini insanına yansıttığını, doğal zenginlikleriyle beslenen bu yöre insanının zekâ ve ilmi 

yeteneklerle alakalı özellikleri de bu bağlamda üzerinde taşıdığı aşikardır.  

İlkçağlardan itibaren önemli ticaret yollarının kesişim noktası olma özelliğine haiz Amasya, 

bunun yanında, kültür merkezi olarak da önem arz etmekteydi. Öyle ki İlkçağın tanınmış coğrafya 

âlimlerinden Strabon başta olmak üzere, Osmanlı tarih yazıcılığının kilometre taşlarından Tarihçi 

Şükrullah, Hattat Şeyh Hamdullah, Taci Bey ile oğulları Cafer ve Sadi Çelebiler, Ulemadan 

Müeyyedzâde Abdurrahman ve Zenbilli Ali Efendi'ler, meşhur tabip Sabuncuoğlu Şerafeddin, Abdizâde 

Hüseyin Hüsamettin1 ve İshak Paşa Amasya'nın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden bazılarıdır. Malumdur 

ki özellikle 17. yüzyıl itibariyle şehirlerimizin tasvirinde istifade edilen temel kaynakların başında Evliya 

Çelebi gelmektedir. Müellif Seyahatname adlı meşhur eserinde Amasya'da 48 İslâm ve 5 Hristiyan 

mahallesi olduğunu, 5000 ev, 1060 dükkân, birçok cami, medrese, tekke, imaret, han ve hamamları 

bulunduğunu kaydetmektedir.2 Fransız arkeolog ve gezgin Georges Perrot (1832-1914), 1861 yılında 

Amasya’ya geldiğinde şehri "Selçuklulardan bu yana Amasya aydın bir kent bir üniversite kenti olarak 

tanınmıştı. Anadolu’nun Oxford’u denilebilirdi. Kentin yirmi beş bin nüfusu vardı ve bu nüfusun iki bini 

on sekiz medrese ve kolejde öğrenim gören softalar ve öğrencilerdi." şeklinde tarif edip, talebelerin 

barınak ihtiyaçlarının karşılanması yanında ceplerine harçlık konacak düzeyde ilme ve ilim ehline 

verilen önemi vurgulamıştır.3 XIX. yüz yıl başlarında burada yaşayan Mustafa Vazıh Efendi de Amasya 

hakkında yazdığı el-Belâbilü'r-Râsiyye fî riyazi mesâili'l-Amasiyye adlı eserinde Amasya'nın bir "talebeler 

                                                           
1  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, sad. Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, c. 1, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları No: 

1, Ankara, 1986, s. XI. 
2  Evliya Çelebi, Seyahatname, haz. Ahmed Cevdet, c. II, İkdam Matbaası, H. 1314, s. 184.  
3  İlhan Şahin, Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 3, İstanbul, 1991, ss. 1-4, s. 2. 
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şehri” olduğunu kaydetmektedir. Amasya, halk arasındaki bir rivayete göre Ferhat ile Şirin hikayesinin 

yaşandığı yer olarak da şöhret bulmuştur. 

Ebû Bekir Efendi’nin Hayatı, Ailesi ve Memuriyeti  

Vak’a Cedîd adlı eserin elimize ulaşan nüshasının yayıncısı tarafından yazılan takdimde “Tab’ ve 

neşr ettiğimiz iş bu kitabçe asâr-ı nadiredendir. Müellif risalenin nihayetinde kendini, <<Bu ahkar-ı pür 

kusur Es-Seyyid Ebû Bekir zuhur-ı Vak’a-i Cedîdi ber-vech-i muharrer-i inşâ’ ve tastîr ve tahrîr 

itmekle>> diye beyan ediyor. Bu zât Sultan Mahmûd Han-ı Sâni nezdinde derece-i nihayede muvakkır 

ve muhterem bulunan Merzifonlu Ebû Bekir Efendi’dir.” ifadeleriye Ebû Bekir Efendi’nin en üst 

dereceden önemini ifade etmekle kaleme aldığı eseri de en nadide eserler arasında zikretmektedir. 

Yayıncının takdiminde ailesi ile ilgili şu ifadeler mevcuttur. “Lâdik4’de medfûn Seyyid Bilal evladından, 

Seyyid Ahmed sülalesindendir. Pederinin ismi Seyyid Mehmed Ağadır. Amucası Silahdar Abdullah 

Ağadır.” 

Seyyid Ahmed sülalesinin banisi olan ve asıl adı Seyyid Ahmed Rufai olan zât, 1118 senesinde 

Basra şehrinde dünyaya gelmiş olup babası Seyyid Ali bin Yahya'dır. Seyyid Ahmed-i Kebir yedi yaşında 

iken babası vefat etmiştir. Dayısı Mensur Betaihi, Şemid Ahmedi büyük bir ihtimamla büyüterek, 

meşhur hocalardan ders aldırmış İyi bir ilim tahsil ettirmiştir. Beni Rufae kabilesine mensup olduğu için 

Rıfai diye alınmıştır.5  

Zamanla Gavs-ül Aktab mertebesine erişen Seyyid Ahmed-i Kebir Rıfai sülalesi soy itibariyle 

Hz. Hüseyin ve Hz. Ali’ye dayanmaktadır. 1182 senesinde ebedi aleme göç etti. Rıfai Tarikatının 

kurucusu Seyyid Ahmed-i Kebir el-Rufai’nin evladı (veya torunlarından veya halifelerinden) es-Seyyid 

Ahmed-i Kebir Rufai, tarikatını yaymak amacı ile, o devrin ilim merkezlerinden biri Amasya'ya geldi. 

Tekke ve zaviyesini kurdu. Büyük bir topluluğu kendisine bağladı. O tarihlerde Amasya'da üç Ahmedî 

bulunmaktaydı. Bu sebepten bazı karışıklıklar vuku buldu ise de şair, âlim, fazıl, keramet ehli Seyyid 

Ahmed Kebîr Rıfai bellidir. Bazı tarihçiler, Bağdat’ta dedesinin türbesine gömülen, tarikatın kurucusu 

Şeyyid Ahmed Kebir Rıfai'den Lâdik’te medfûn Seyyid Ahmet Kebir’i ayırmak için O’na Küçek (Küçük) 

Seyyid Ahmed Rıfai de demektedirler. Rıfai, Anadolu'ya galip Amasya civarında yerleşmişlerdir. Büyük 

keramet göstererek Sahib-i hal unvanıyla şöhret bulmuştur. Ahmed-ı Kebir, 63 yıl ömür sürmüş, 40 yıl 

seyahatle ve dünya işlerinden ayrılıp ilimle meşgul olmuştur. Kendisinin yaptırdığı camide gömülüdür. 

Caminin vakfiyesi 752 H./1351 M. tarihlidir. Sultan Orhan zamanına denk gelmekte olup, ölüm tarihi 

bilinmemektedir.6 Oğlu Şeyh Necmeddin Yahya Er-Rufai’nin türbesi de Amasya-Hakale (şimdiki 

Yolpınar)’de mevcutken, çalınmaması için, Amasyalı meşhur Klâsik Arkeolog-Sanat Tarihçi.1965-1972 

yıllarında, Önasya Dergisi Sahibi, Vâkıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı, 2002’den 

beri emekli araştırmacı Sadi Bayram’ın ricası ve çabaları sonucu Amasya müzesine getirilmiştir. 

Ebû Bekir Efendi de bu ailenin mensubu olup, eserini H. 1182-1228/M. 1768-1814 tarihleri 

arasındaki süreci yazdığını belirttiğinden 18. yüzyılın ikinci yarısının başlarında doğmuş olabileceği 

tahmin edilmekle birlikte H. 22 Ramazan 1251 (M.10 Ocak 1836 Pazar) senesi vefat ettiği 

bilinmektedir.7  

19. yüzyıl başlarında Enderûn-ı Hümayûna girerek, Hazine-i Hümayûnda Başkullukçu8 olmuş 

daha sonra Çuhadarlığa yükselmiştir.9  

                                                           
4  Günümüzde Samsun’un ilçesi olan Lâdik müverrihin yaşadığı dönemde Amasya’ya bağlıdır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 

Ladik’ten şöyle bahsetmektedir; "Amasya Kayserlerinden Havik] zatın yapısıdır [kale Nice kimselerin eline geçtikten sonra 

Danişmendlilerden Melik Gazı gelip burayı fethetmiştir. Kumandanlarından Salman Han, "Sancağı kale üzerine dikmeyelim" 

der. Melik Gazi de "La! Dile" der, Arapçada, La hayır demektir. Melik Gazi, Hayır sancağı kaleye dik manasında La Dik der. 

Bu konuşma sonucunda şehrin adı Lâdik olarak kalır. Bkz. Evliya Çelebi, Seyahatname, haz. Ahmed Cevdet, c. II, İkdam 

Matbaası, H. 1314, s. 187.  
5  İslam Âlimleri Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi, c. 6, ss. 83-102; s.261. 
6  Sadi Bayram, “Lâdik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı: 74, İstanbul, 1991, ss. 

139-156, s. 143.   
7  Ebû Bekir Efendi, Vak’a-ı Cedîd, Kader Matbaası, İstanbul, 1330, s. 4.    
8  Başkullukçu, İç Hazine Kahyasına bağlı olup, Padişah’ın bilhassa sayfiye köşklerindeki konaklamalarında kendisine vekalet 

etmekle görevlidir. Bkz. Joseph von Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, Üçdal Neşriyat, c. 18, İstanbul, 1992, s. 99. 
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Eserinden de anlaşıldığı üzere babasının ve amcasının da muhtemelen mensubu olduğu 

Yeniçeri Ocağına yakınlığı sebebiyle ocağın lağvını takiben 1827 yılında vazifesinden affedilmiş, 

herhangi bir göreve getirilmemekle birlikte yine de Mabeyinden yani Saray Hizmetlileri sınıfından 

çıkarılmamıştır. Devletine vazifelerine gösterdiği sadakat dikkate alınmış olmalı ki H.1247/M.1831’de 

tekrar Kahvecibaşı olarak Hasodadaki görevine geri dönmüştür.10 Bu vazifeyi sırasıyla Enderûn-ı 

Hümayûn Kethudalığı ve son olarak Silahtarlık takip ederken, bu mevkiî H. 1247/M. 1831’de kaldırılınca 

yeni ihdas edilmiş olan Enderûn Nazırlığına tayine edilmiş ve vefatına kadar bu vazifeyi ifa etmiştir. 

Eyüp’te Mihrişah Valide Sultan imareti önünde medfûn olup, Sicill-i Osmani’de kendisinden alim, akil ve 

sadık olarak bahsedilmiştir. Yine aynı eser de Emetullah Hatun adında bir kızı olduğu ve Merzifon’da bir 

çeşme yaptırdığı belirtilmektedir.11  

Vakʹa-i Cedid Adlı Eserinin Tahlili 

Osmanlı Devleti’nin Gerileme sürecinin başladığı 1774 ve sonrasını ve bu süreçte Batılı Büyük 

Devletlerin tahakkümünü kabul etmeye başladığı İttifaklar Sistemi diye nitelendirilen 19. yüzyılın ilk 

çeyreğini tamamen ihtiva eden 1768-1814 yılları arasını anlatan eser, H. 1330/M. 1912 tarihli 

baskısının yayıncısının önsözünde de belirttiği üzere hakikaten asâr-ı nadireden kıymetli bir eserdir.12   

Eser ana hatlarıyla, I. Abdülhamit, III. Selim, IV. Mustafa ve II. Mahmut devrinin ilk 6 yılından 

bahseder. Eserini 7 Cemaziyülevvel 1234/4 Mart 1818 tarihinde tamamlamıştır. Bu tarihlerde 

Yeniçerilerin hali hazırda etkin olduğu kendisinin de eserinde Yeniçerilerden Dilaver13 şeklinde 

bahsetmesinden Yeniçeri taraftarı olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu ve Rumeli’de halkın huzurunun 

bozulmasına sebep olarak eşkıyalık faaliyetlerinin yanı sıra Nizam-ı Cedid askerlerinin sayıca çokluğunu 

da gerekçe göstererek, Yeniçeri Ocağı lehindeki tavrını açıkça ortaya koymuştur.14 

Eserden anlaşılan bir başka husus da kendisinin Kabakçı Mustafa isyanı sonrası III. Selim’in 

tahtan indirilmesiyle padişah olan IV. Mustafa’yı desteklemiş olmasıdır. Eserin bu noktada birçok 

Osmanlı Tarihinde olmayan en dikkat çekici özelliğinden biri de Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa 

Paşa’nın İstanbul’a yürüyerek III. Selim’i yeniden tahta çıkrama girişiminin müsebbibi olarak, Fransız 

Elçisi General Sebastiyani’yi göstermiş olmasıdır. Müellife göre General Sebastiyani isyan sırasında 

İstanbul’dan kaçarak Rusçuk’a Alemdar Mustafa Paşa’nın yanına gitmiş ve III. Selim ıslahatlarından 

övgüyle bahsederek, Alemdar Mustafa Paşa’yı III. Selim’i yeniden tahta çıkrama konusunda ikna 

etmiştir. Müellif bu girişimi ve ıslahat sürecini fesat hareketi olarak nitelendirmekle ıslahatlara karşı 

olduğunu ve IV. Mustafa taraftarı olduğunu açıkça göstermektedir.15 Her ne kadar Yeniçeri yanlısı olsa 

da özellikle 1767-1792 yılları arasında Rusya karşısında alınan ağır yenilgilerin sorumlusu olarak, 

askerin başkaca işlerle meşgul olmasını, usul ve tahkimlerindeki eksiklik olarak ifade etmektedir. 

Eserde ayrıca birçok Osmanlı Tarihinde olmayan, kıymete haiz bir başka husus da Fransa Kralı 

Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı (1798-1802) işgali sırasında İngiliz ve Ruslarla yapılan ittifak bağlamında 

İngiliz Donanma Amirali Smith ile İbrahim Kethüda ve İngiliz Mahmud Efendi’nin Kadıköy’de yaptıkları 

görüşmedir.16 Bu görüşme yalnızca bu eserde mevzu bahis olunmuştur. 

Eserde sınırlı da olsa biyografik bilgiler mevcuttur. Öyle ki bu bilgilerden bazıları hatalıdır. Misal 

Fransız Elçisi Sebastiyani’den Fransa Kralı Napolyon Bonapart’ın yeğeni olarak bahsetmiştir. Her ne 

kadar Sebastiyani Napolyon ile akraba olsa da yeğeni değildir. 

                                                                                                                                                                                     
9  Padişahın özellikle kıyafetlerinden sorumlu Birinci Oda Hizmetkârıdır. Bkz. Joseph von Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, Üçdal 

Neşriyat, c. 18, İstanbul, 1992, s. 74.  
10  Ebû Bekir Efendi, age., s.2.    
11  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Yayına Hazırlayan, Nuri Akbayar, İstanbul, 1996, s. 430.  
12  Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-ı Amire, c. 3, İstanbul, H.1342M.1924, s. 12. 
13  Güncel Türkçe sözlükte Farsça kökenli bir sözcük olup, yiğit, delikanlı, yürekli anlamlarına geldiği belirtilmektedir. Bkz. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid= 

 TDK.GTS.597ea0b0771141.97236718. 
14  Ebû Bekir Efendi, age., s. 10.    
15  Ebû Bekir Efendi, age., s. 11.    
16  Ebû Bekir Efendi, age., s. 8.    
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Eserin Marmara Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesinde(İSAM) bulunan eldeki 

nüshası H. 1330/M. 1912 tarihli olup 43 sayfadır. Sade anlaşılır bir dil ve üsluba sahiptir. Eser Yavuz 

Senemoğlu tarafından da Yayla İmamı Tarihi ve Yeni Olaylar adıyla iki kitap halinde neşredilmiştir.17 

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’ni kendine hizmet edenlerin kaleminden görmek her ne kadar resmi ya da bir 

başka ifadeyle devlet tarihçiliğinin kısır döngüsü içinde bir bakış açısıyla değerlendirilse de olayların ve 

kişilerin, kendi dönemlerinin koşulları ve ortamında değerlendirilmesi bağlamında ehemmiyet arz 

etmektedir. Tek taraflı bakışın her açıdan yorumlanamayacağı aşikârdır. Ancak vak’aları aktaranların 

sunduğu eşsiz malzeme ve malumâtı da görmezden gelmek tarihçiliğin en büyük çıkmazlarındandır. 

Günümüz teknolojilerinin görüntüleme ve haberleşme olanaklarının sadece iki yüz yıl öncesi için değil 

on yirmi yıl geriye gidildiğinde dahi kullanılabilir olmadığı düşünüldüğünde, büyük devletlerin kalbinde 

yer alan kurumlarda hizmet eden insanların gözlemleri ve bunun neticesinde sundukları eserleri daha 

özenli incelemek kaçınılmazdır. 

Osmanlı Devleti’nde vakanüvislik Divan-ı Hümayûn kalemleri bünyesinde özellikle 18. yüzyılda 

kurumsallaştı. Öncelikle vakanüvisin devletin resmî belgelerine kolayca ulaşabilmesi ve kayda 

geçirilebilmesi amaçlanmıştır. 19. yüzyılda, bilhassa Lale Devri’nden itibaren Batılılaşma akımı sonucu 

bütün Osmanlı toplum, kurum ve müesseselerinde de Batının gitgide artan etkisi tarihçilik anlayışlarını 

da etkiledi. Öte yandan Avrupa devletleriyle kurulan ilişkilerin sonucu bu ülkelerin çeşitli durumlarını 

yansıtan sefaretnameler gündeme gelmiştir. Bu sefaretnameler Avrupa ahvalinin anlaşılmasına önemli 

bir katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda tarihçiler için de önemli bir malzeme ödevi görmüş, çoğu kez 

olduğu gibi vakanüvis tarihlerine de etki etmişlerdir.  

Vakanüvislik makamı, II. Mahmut’un özellikle 1820’li yılların ortalarında çok değer vermesine 

karşın gözden düşmeye başladı. Vakanüvislerin gözden düşmelerinin nedeni, bazı yazarların onlara 

olan güvensizlikleri şeklinde kendini gösterdi. Örneğin, 1821 Mora isyanına tanık olan Ahmet Paşazâde 

Yusuf, bu olayın vakanüvisler tarafından layıkıyla ele alınıp yazılmadığı düşüncesinden hareketle bu 

konuda bir risale yazdı. Vakanüvisliğin gözden düşmesine neden olan asıl gelişme, “Takvim-i 

Vekayî”nin (1831) yayın hayatına başlamasıdır. Gazetenin başyazarı yayın gerekçesinde, dünyada ve 

memlekette meydana gelen siyasi, iktisadi, sosyal, bilimsel ve teknik alanlardaki gelişmelerin günü 

gününe yayınlanmasının önemini belirtmiştir. Ne var ki bu kurum son vakanüvis Abdurrahman Şeref 

Efendi’ye kadar varlığını devam ettirmiş ve Türk tarihçiliğinin en önemli unsuru olarak yerini almıştır.  

Vakanüvislerin yanı sıra yine devletin çeşitli kademelerinde görevli memurlar ve onların kaleme aldıkları 

eserler de dikkate şayandır. Merzifonlu Ebû Bekir Efendi18 de görevde bulunduğu sürede Osmanlı 

Devleti’nin geleneksel kurumlarını terk ettiği, dış siyasette denge politikaları takip etmeye başladığı, 

milliyetçilik akımının yavaş yavaş tesirini göstermeye başladığı III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde 

yaşamış ve bu süreçleri çarpıcı detaylarla bizlere ulaştırmıştır. Bu nedenle kendisini ve eserini tanımak 

zarurettendir. 
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ALĠ B. HÜSEYĠN EL-AMÂSÎ’NĠN ÇOCUK EĞĠTĠMĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

 

Şuayip Özdemir 

Tuncay Karateke 

 

Özet 

Bu çalışmada, 15. yüzyılda yaşamış Ali b. Hüseyin el-Amâsî’nin yazmış olduğu Tarîku’l-Edeb adlı 

eserinde yer alan çocuk eğitimiyle ilgili görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle 

İslam eğitiminde çocuk kavramı açıklanmış daha sonra Amâsî’nin çocuk eğitimi ile ilgili görüşleri ele 

alınmıştır. Onun çocuğun eğitimini ailede ve okulda olmak üzere ikiye ayırdığı görülmüştür. Yazar 

ailede çocuğa, konuşma adabı, temizlik, mahremiyet ve infak etmek gibi davranış kalıpları 

kazandırılmasını tavsiye ederken; okul hayatında ise, öğretmen seçimi, okulda ilk günler ve bireysel 

farklılıklara dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Sonuç olarak onun çocuk eğitimiyle ilgili görüşlerinin 

klasik İslâm eğitimcilerinin görüşleriyle benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ali b. Hüseyin el-Amâsi, el-Amâsî, Çocuk, Çocuk Eğitimi, Amasya. 

 

Ali b. Hüseyin el-Amasi’s Views on the Child Education  

 

Abstract  

In this study, it was aimed to reveal the views of Ali b. Hüseyin El-Amâsi who lived in 15.century, on 

the child education. Firstly, the concept of child in the Islamic education was explained and Amasi’s 

views on the child education were considered in the study. It was seen that he divided the child 

education in the family and school. While the author recommends to gain the behaviour models such 

as speaking morals, cleaning, privacy and helping to the child in the family; he stated that it is 

necessary to be careful at the selection of teacher, first days at the school and the individual 

differences at the school life. Consequently, it was seen that his views related to the child education 

are similar to the classic Islamic educators’ views.  

Keywords: Ali b. Hüseyin el-Amâsi, el-Amâsî, Child, Child Education, Amasya. 

 

GiriĢ 

Çocukluk bebeklikten farklı olarak biyolojik bir kategori değil, sosyo-kültürel bir kurgudur. 

Çocukluk ve yetişkinlik yaşını ayıran sınır, farklı kültürlere, dinsel ya da kişisel görüşlere göre 

değişmektedir.1  Bu nedenle evrensel bir çocukluk anlayışından bahsetmek mümkün değildir.2 

İslami gelenekte “çocukluk”, doğumla başlayan ve ergenlik dönemine kadar devam eden 

dönemdir. Bu dönemi yaşayan kimseye “çocuk” denir. Çocukluk dönemi, doğumdan temyiz çağına ve 

temyiz çağından ergenliğe kadar olmak üzere ikiye ayrılır.3  

İslam eğitim geleneğinde çocuğa verilen eğitim, temyiz çağından ergenliğe kadar olan ikinci 

dönemi kapsamaktadır. İslam dini bu dönem içerisinde anne babaya, çocuğa dünya ve ahiret 

mutluluğunu kazandıracak terbiye vermeyi bir görev olarak yüklemektedir. Bu nedenle anne-baba, 

çocuğunu en mükemmel şekilde yetiştirmekle ve onun ahlaki faziletleri, toplumsal kural ve 

                                                           
 Prof. Dr., Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, sozdemir@amasya.edu.tr. 
  Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, tkarateke@firat.edu.tr. 
1  Neil Postman, Çocukluğun Yokoluşu, çev. Kemal İnal, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1995, s. 7. 
2  Fransız Philippe Aries modern anlamda çocukluğu yetişkinlikten ayıran tasavvurunun 15. ve 16. Yy.dan önce olmadığını 

savunarak çocukluğun, tarihin belli bir noktasında toplumsal koşulların sonucu olarak ortaya çıktığını ifade etmektedir. Geniş 

bilgi için bkz. Philippe Aries, Centuries of Childhood, A Social History of Family Life, çev. Robert Baldrick, New York, 1962, s. 

47, 61; Postman ise, günümüzde, çocukla yetişkinlik arasındaki ayrımın, dil, tutum, davranış vb. açıdan önemli ölçüde 

azaldığını ileri sürmektedir. O medya ve tv’nin çocukluk ile yetişkinlik arasındaki farkların ortadan kalkmasına neden 

olduğunu belirtmektedir. Bkz. Neil Postman, Çocukluğun Yokoluşu, çev. Kemal İnal, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1995, 

s. 8, 153. 
3  M. Akif Aydın, “Çocuk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 8, s. 361. 
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davranışları, dini inanç ve değerleri öğrenmesi ve yaşaması için gerekli eğitimi vermekle mükelleftir.4 

Anne baba bu görevi bizzat kendisi yapar veya bir öğretmen tutarak bu görevi ona yükler.5 Buradaki 

asıl problem ise çocukluk döneminin kendine has özelliklerinden dolayı çocuğa dini bilginin ne 

kadarının, nasıl verileceğidir. İslam tarihi içerisinde birçok eğitimci bu probleme değinmiş ve bu konuda 

eserler yazmışlardır. Bu eğitimcilerden biri de Ali b. Hüseyin el-Amâsî’dir. 

Biz bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin yükseliş döneminde yaşamış Ali b. Hüseyin el-Amâsî’nin 

çocuk eğitimi ile ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız. 

Ali b. Hüseyin el-Amâsî’nin Hayatı ve Eserleri 

Alâaddin Çelebi olarak da bilinen Ali b. Hüseyin el-Amâsi hakkında kaynaklarda çok sınırlı bilgi 

yer almaktadır. Fakat adındaki nispetten dolayı Amasya’lı olduğu anlaşılmaktadır. Ne zaman ve nerede 

doğduğu bilinmeyen Ali b. Hüseyin el-Amâsî, H. 875/M. 1470 tarihinde vefat etmiştir. “Tarîku’l-Edeb’ 

adlı eserini H. 857/M. 1453 yılında yazdığı dikkat alınırsa onun II. Murat ile oğlu Fatih döneminde, yani 

XV. yy. da yaşadığı anlaşılmaktadır.6 

Tarîku’l-Edeb’i yazma gerekçesinden anlaşıldığına göre, O bir sıbyan mektebi muallimidir.7 

Nitekim kaynaklarda yaşadığı dönemde Amasya’da devletin ileri gelenlerinin çocuklarına öğretmenlik 

yaptığı belirtilmektedir.8  

Bursalı Mehmed Tahir Efendi “Osmanlı Müellifleri” adlı eserinde, Amâsî’nin yazdığı, “Nesâyihu’l-

Müslimîn, Yasin Sûresi’nin Tefsiri ve Tarîku’l-Edeb” olmak üzere toplam üç eseri olduğundan 

bahsetmiştir.9  

Tarîku’l-Edeb: Birkaç nüshası bulunmaktadır.10 Bu eser Kâtip Çelebi’nin Keşfu’z-Zünun adlı 

eserinde “Tacül’l-Edeb” olarak da geçmektedir.11  

Başlığı “Edep Yolu” manasına gelen, 237 sayfalık bu eser,12 bir mukaddime, kısa hâtime ve 27 

bölümden oluşmaktadır. Eserde yer alan bölümler şunlardır:13  

1. Evvelâ Ataların Mertebelerini Beyâb İder ve Dahi Bunların Hakların Bidirür. 2. Atalarından 

Oğula Terbiyet Ne Resme Gerek Anı Bildirür. 3. Oğul Üzerine Atalar ve Analar Hakkın Bildirür. 4. Kişi 

Oğlın Mektebe Vermek Dilese Nice Muallime Virmek Gerek Anı Bildürür. 5. Öğretmenin Eğitimi 

Hakkında. 6. Bu Fasıl Kur’an Okumağı ve Dahi Edeblerin Bildirür. 7. Mektebhâne Oğlanları Üstâdına Ne 

Vecihle Hizmet ve İta’at İde Anı Bildirür. 8. Edeb Örenmeği Bildirür. 9. Hat ve Hattatlık ve Diğer 

Sanatların Önemi. 10. İlmün Fazîletün Dahi Edeblerün Bidirür. 11. Selam Virmekliği ve Almaklığı ve 

anın Edebin Bidirür. 12. Bu Fasıl Söz Söylemek Edebin Bildirür. 13. Şol Sözleri Beyân İder kim; Anı 

Söylemekle Yâ Kâfir Olur, Yâ Küfre Yakîn Olur. 14. Ta’am Yemekliği Dahi Anın Edeblerin Bildirür. 15. 

Su İçmeği Dahi Edeblerin Bildirür. 16. Yürümeği Dahi Edeblerin Bildirür. 17. Oturmağı ve Anın 

Edeblerin Bildirür. 18. Mutavvaza’ya (Tuvalete-Halâya) Girmek ve Yabanda Tebevvül ve Tağayyut Ne 

Resme Etmek Gerekdür Bildirür. 19. Abdest Almağa Dahi Anın Edeblerin Bildirür. 20. Ezan Okumağa 

Dahi Anın Edeblerin Bildirür. 21. Mescide Girmeği Dahi Anın Edeblerin Bildirür. 22. Fasl: Farz Nedür ve 

Sünnet Nedür ve Vâcib Nedür ve Müstehab Nedür ve Nâfile Nedür ve Tatavvu Nedür? Anı Bildirür. 23. 

                                                           
4  Hayati Hökelekli, “Çocuk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 8. s. 356; Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de geçen 

ayetler için bkz. Tahrim, 66/6; Tâhâ, 20/132; Zümer, 39/15. 
5  Süleyman Akyürek, “Kabisi”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 

133. 
6  Mehmet Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l Edeb’i, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 15-16; Şuayip 

Özdemir, Tuncay Karateke, “Ali b. Hüseyin el-Amâsî”, Klasik İslâm Eğitimcileri, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 541. 
7  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 16. 
8  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 17. 
9  Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri, haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen, c. I, Meral Yayın Evi, İstanbul, 1915, s. 

253; Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 19-20. 
10  Nuru Osmaniye Kütüphanesi, 3389/3908, Ali Emîrî (Fatih) Ktb. 89, Süleymaniye Kütüphanesi, Raşit Efendi, 984 (83-111 

sayfa), Şeker, “Tarîkul-Edeb’de Eğitim”, Atatürk’ün 100. Doğum Yılında Türkiye 1. Din Eğitim Semineri, İlahiyat Vakfı 

Yayınları, Ankara, 1981, s. 82. 
11  Katip Çelebi, Keşfu’z-Zünûn, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014, c. I. s. 268. 
12  Mefail Hızlı, “Osmanlı Eğitim Tarihinin Arşiv ve Yazma Kaynakları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 6, sayı: 12, 

2008, s. 589. 
13  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 28-29. 
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Cuma Namazını Beyâb İder. 24. Cenaze Namazını Beyân İder. 25. Hammâma Girmeği ve Edeblerin 

Bildirür. 26. Bâzı Hikmetli Sözleri Bildirür. 27. Bâzı Toplulukların Yaratılış Husûsiyetlerini Bildirür. 

Eser, çocuk eğitiminde ailenin ve öğretmenin rolü, çocuğun okula başlama yaşı, okuldaki ilk 

günleri, çocuğun öğretmeninde bulunması gereken özellikler gibi konuları içermektedir. 

Amâsî’ye Göre Çocuğun Eğitimi 

Amâsi’nin Tariku’l-Edeb adlı eseri incelendiğinde çocuğun eğitiminde aile ve okul olmak üzere iki 

önemli kurumun ön plana çıktığı görülmektedir. Eserin içeriğinden her iki kurumun çocuğa 

kazandıracağı bilgi ve becerilerin farklı olduğu fakat bir bütün arz ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim Amasî 

bu durumu eserinde “İşbu terbiyeler ataya vâcibdür. Üstâda tealluku yokur.”14 şeklinde açıkça ifade 

etmektedir. Yine eserinde yukarıda belirtilen başlıklarda da görüldüğü gibi (Atalardan Oğula Terbiyet 

Ne Resme Gerek Anı Bildirür, Kişi Oğlın Mektebe Vermek Dilese Nice Muallime Virmek Gerek Anı 

Bildürür…) çocuğun eğitiminde ailenin ve öğretmenin rolünü farklı başlıklar altında zikrederek 

birbirinden ayırmaktadır. 

Amâsî’ye Göre Ailede Çocuğun Eğitimi  

Amâsî’ye göre her Müslüman, çocuğunu güzel terbiye etmelidir. Bunun için öncelikle çocuk 

konuşmaya başlayınca ona uygun ve güzel sözler öğretmeli, kötü ve çirkin sözleri yasaklamalıdır. 

Ebeveynler, çocukların küsmelerine ve küstahlık yapmalarına müsaade etmemelidir.15 Çocuğun, 

otururken dizüstü oturması, bulunan ortama misafir ve büyükler gelince ayağa kalkması, yine 

giderlerken ayakkabılarını çevirip, kapıyı açması vb. davranışların öğretilmesi ebeveynlerin 

sorumlulukları arasındadır. Amâsî, anne-babanın bunlara dikkat etmemesi durumunda; “Oğlan kiçiden 

ne huy ve ne âdet üzerine olalarsa hemân anınla kalur ve büyük olıcak anı âsânlığla tabîatden zâil 

idemez” şeklindeki cümlesiyle çocukların erken yaşlarda öğrendikleri davranış kalıplarını 

büyüdüklerinde de sürdürebileceklerini vurgulamaktadır. Amâsî’nin çocuk eğitimi ile ilgili bu yaklaşımı 

günümüz eğitim anlayışıyla da uyuşmaktadır.16  

Amasî’nin, tırnak kesme, vücut temizliği (diş, burun vb.) saç tıraşıyla ilgili bir hadisi ailenin 

çocuğa karşı görevleri başlığı altında zikretmesi, ailenin çocuğa kazandırması gereken davranışlardan 

birinin de temizlik olduğunu göstermektedir.17 

Amâsî, çocuğun ailede kazanması gereken bir başka davranış kalıbının “cömertlik/infak etmek” 

olduğunu belirtmiştir. Bunu çocuğa kazandırmanın yolunun ise yaparak-yaşayarak öğretmek olduğunu, 

“atalar ihsân ve sadaka itmek dileseler oğlancıklar eline vireler. Dahî, şol dervişe veyâhûd sâile vir 

diyeler. Tâ ki atâ itmek tabîatlerine mutât ola. Dahî cömertlik öğreneler” 18 şeklinde ifade etmiştir.19 

Amâsî, kız çocukların tabiatları gereği şefkate ve sevgiye daha çok ihtiyaç duyduğunu ifade 

etmektedir. Bu nedenle ailelerin erkek çocuklarına göre kızlara daha çok ilgi gösterilmesini tavsiye 

etmektedir. O, kız çocuklarının eğitiminde yaşanacak zorluklara karşı ailenin sabırlı olmasının çok 

büyük sevap olduğunu bir hadis zikrederek belirtmiştir.20  

Amâsî, erkek çocukların küçükken sokağa, pazara çıkarılmamasını, müzik aletlerine 

yönlendirilmemesini, erkeklere haram olan elbiselerin giydirilmemesini, onlara haram yedirilmemesini, 

kulaklarının deldirilip küpe taktırılmamasını tavsiye etmektedir. Ayrıca çocuklar yedi yaşına gelince, 

ebeveynlerin onlara namaz kılmayı öğretmenlerini, on yaşına geldiğinde kılmamaları durumunda onlara 

(sert olmayan uygun bir) ceza verebileceklerini ifade etmiştir.21 

                                                           
14  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 96. 
15  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 95. 
16  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, ss. 95-96; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi Yayınları, 

Ankara, 2010, s. 120. 
17  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, ss. 79-80. 
18  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 97. 
19  Benzer görüşler için bkz. M. Faruk Bayraktar, “XIII. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinden Şabân Şifâî’nin Çocuk Eğitimi İle İlgili 

Görüşleri”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: 4, İstanbul, 1997, s. 141. 
20  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, ss. 97-98; Kız çocuklarının eğitiminde onlara değer vermenin önemiyle ilgili 

geniş bilgi için bkz. Beyza Bilgin, İslâm ve Çocuk, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. bs, Ankara, 1991, ss. 49-21. 
21  Amâsî daha sonraki cümlelerinde uyarı ve eğitim amaçlı ceza uygulanılabileceği görüşündedir. Bkz. Şeker, Ali b. Hüseyin el-

Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 98-99. 
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Amâsî, çocukluk yıllarının sonuna doğru, ergenliğe girmeden bireyin mahremiyet anlayışına 

sahip olması gerektiğini ifade etmektedir. O, bu konuyla ilgili olarak:“Ve dahî oğlanı on yaşından gerü 

anasından ve kız karındaşlarından ayrı yaturalar ve on iki yaşına değicek bigânelere, mahrem ve 

müfsitlere hemdem ve kendüden büyüklere yoldaş etmiyeler, tâ kendüyü bilince.” diyerek ebeveynlerin 

on yaşını geçen erkek çocukların yatak odalarını, kendilerininkinden ve kız kardeşlerininkinden 

ayırmalarını, onların, mahremleri olan karşı cinsle, kötü ahlaklı kişilerle ve kendilerinden büyüklerle 

arkadaş olmamalarına dikkat etmelerini istemektedir.22 

Amâsî, küçük yaşlarda çocuklarda para harcama alışkanlığının oluşmamasına dikkat edilmesini, 

büyüdüklerinde ise, diğer kişilerden para istememesi için harçlık verilmesini istemektedir.23 

Amâsî’nin üzerinde durduğu bir başka husus ise, çocukların on yaşına kadar büyüklerle yemek 

yememesi; fakat çocukların sabrı ve tahammülü büyükler gibi olmadığından, önce onların yemeklerinin 

verilmesidir.24 

Özetle Amâsî, ailede çocuğa güzel kelimeler öğretilmesini, onun kötü kelimelerden 

sakındırılmasını, sokağa, pazara çıkarılmamasını, kötü kişilerle arkadaş olmasının engellenmesini, küçük 

yaşta para harcamaya alıştırılmamasını ve ona mahremiyet anlayışının kazandırılmasını tavsiye 

etmektedir. Onun bu konuda dikkat çektiği en önemli husus ise çocukluk yıllarında öğrenilen davranış 

kalıplarının karakter haline geldiği ve büyüdüğünde değişmeyeceğidir. 

Amâsî’ye Göre Okulda Çocuğun Eğitimi 

Ali b. Hüseyin çocuğun dört yıl, dört ay ve dört günlükken hocaya verilmesi gerektiğini ve 

eğitimine mübarek bir günde başlanılmasını, bunu da bir hadise dayandırarak, Çarşamba günü 

olmasını tavsiye etmektedir.25 Amâsî’nin bu görüşü birçok İslam eğitimcisi tarafından tavsiye 

edilmektedir.26 

Amâsî’ye göre çocuklarını okula verecek ebeveynlerin yapmaları gereken ilk iş, iyi bir öğretmen 

bulmaktır. Ona göre öğretmen: “Allah’tan korkan, dindar, salih, dininin emirlerine bağlı, şeriat ve fıkıh 

bilgisine sahip olmalı; çabuk öfkelenmemeli ve beklenmedik davranışlardan sakınmalıdır. Yine sakin, 

kendisine güvenilen ve tecrübeli bir kişi olmalıdır. Aynı şekilde öğretmenin, devlet adamlarına, 

yöneticilere, yargı mensuplarına ve hâtunların isteklerine karşı zaaf göstermemesi gerekir. Üstelik 

öğretmenler, öğretmenlik dışında farklı işlerle meşgul olmamalıdır. Öğretmen, öğrencileri arasında 

ayrım gözetmeyerek, öğrencilere birbirinden farklı davranışlarda bulunmamalı, hepsine eşit 

davranmalıdır. Öğrenci, bu özelliklere sahip öğretmene teslim edildikten sonra Allah’a tevekkül 

edilmelidir.27 Amâsî’nin belirttiği bu öğretmen profili diğer klasik İslâm eğitimcilerinden Farabi,28 İhvân-

ı Safâ” topluluğu,29 Maverdi,30 Gazâli,31 Burhaneddin Zernûci,32 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,33 İbn 

Cemâa,34 İbnü’l-Hacc el-Abderî,35 Taşköprülüzâde,36 Kınalızâde Ali Efendi,37 Zilî,38 gibi klasik İslâm 

eğitimcileri ile benzerlik göstermektedir. 

                                                           
22  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 99. 
23  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 103. 
24  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 99. 
25  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 113. 
26  Krş. M. Faruk Bayraktar, “XIII. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinden Şabân Şifâî’nin Çocuk Eğitimi İle İlgili Görüşleri”, s. 135. 
27  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 48, 112-113; Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 120, 126. 
28  Hasan Dam,”Farabi”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü-Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 67-68. 
29  Ahmet Koç, “İhvân-ı Safâ”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 98. 
30 Fatih Kaya, “Maverdi”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 245-250. 
31  Bülent Çelikel, “Gazâli”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 303-

304. 
32  Hayati Tetik, “Burhaneddin Zernûcî”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 

2016, s. 319-321. 
33  Mustafa Usta, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, 

İstanbul, 2016, s. 399-407. 
34  Şevki Aydın, “İbn Cemâa”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 460-

467. 
35  Osman Taştekin, “İbnü’l-Hacc el-Abderî”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 

2016, s. 497-501. 
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Ona göre öğrenci velisi, çocuğunu öğretmene tam yetki ile teslim etmelidir. Bundan sonra 

çocuğun öğretmeni değiştirilmemelidir. Çocuğun, eğitim-öğretimde istenen başarıyı elde edebilmesi 

için öğrenci velileri, öğretmenin uygulamalarına müdahale etmemeli, öğretmene karşı çocuğun yanında 

yer almamalıdırlar.39 

Amâsî, çocuğun okula başladığı ilk günlerin önemine vurgu yapmış ve çocuğun okul/öğretmen 

hakkındaki ilk izleniminin onun üzenindeki tesirine dikkat çekmiştir. Öğrenmenin/okulun çocuk 

üzerinde olumlu etki oluşturması için, ilk üç gün ikram ve iltifat edilmesini, ona karşı güler yüzlü 

olunmasını, kulağını çekmek, dövmek ve kırıcı söz söylemek gibi olumsuz davranışlardan sakınılmasını 

istemiştir. Bunun nedenini ise çocukların ilk günlerdeki psikolojik durumunu ifade eden şu cümlelerle 

açıklamıştır: “Zira bunlar vahşi kuş gibi olur. Evvel emirden belinledip ürkütmeyeler, yüz virüb mağrur 

etmiyeler. Gözi öğrenüp gönlü dölenince sabr ide.” Çocuk okula/öğretmene alıştıktan sonra ise“Andan 

girü başlaya an güşmal virüb ta’li ü te’dib ideler” diyerek azar azar eğitim verilmeye başlanması 

gerektiğini belirtmiştir.40 

Amâsî, çocuğun eğitim-öğretimine başlanmadan önce yapılacak ilk şeyin, çocuğun tabiatını 

tanımak olduğunu belirtmektedir. Eğer çocuk uyanık, zeki ve anlayışlı ise dersi yavaş yavaş 

arttırılmalıdır. Çocuk dersi kavramada zorluk yaşıyorsa, yapabildiği kadar ders verilmelidir. Yaşına ve 

düzeyine uygun olmayan, altından kalkamayacağı konular ders olarak verilmemelidir.41 Ali b. Hüseyin: 

“Ve dahî masumcalara sebakı az vireler ki tabîatleri incinüb gönülleri teneffür hâsıl olmaya” diyerek, 

küçük çocuklara dersin az verilmesini, aksi durumda gönüllerinde okumaya karşı nefret duyguları 

oluşabileceğini savunmuştur. Bu şekilde az az ders verilerek çocukların zaman içerisinde hem 

zihinlerinin gelişeceğini hem de bilgilerinin artacağını ifade etmiştir.42 O, bu görüşleriyle öğrenciler 

arasındaki “bireysel farklılıklara” dikkat çekmiştir.43 Amâsî’nin bu görüşü, Farabî,44 İhvân-ı Safâ 

topluluğu,45 Maverdi,46 Yusuf Has Hacib,47 Gazâli48 ve Erzurumlu İbrahim Hakkı49 gibi eğitimciler ile 

benzerlik göstermektedir. 

Ali b. Hüseyin, çocuğa ders verirken takip edilmesi gereken usul ile ilgili: “Ve mâzisini bilmedin 

yukarısına gitmeyeler. Ve bir sebakı hall idüp anlamayınca bir sebak dahî virmiyeler. Ve bir harfi veya 

kelimeyi diyemedüğü için dövmeye. Belki âsânlığla dedüre. Zira nefsi uyayan kimseler bir iki kez 

çağırmağla uyanur…” diyerek, öğrencinin bir konuyu veya dersi iyi öğrenmeden diğer bir konuya 

geçirilmemesini, bir harf ya da kelimeyi bilemediği için dövülmemesini, bazı öğrencilerin tekrardan 

sonra ancak öğrenebileceğini ifade etmiştir.50 

Ona göre bazı öğrenciler alıştırma yapa yapa birçok zeki öğrenciyi geçebilir. Bunun için 

öğretmen zihinleri geç gelişen öğrenciler üzerinde daha fazla durmalı, onlara alıştırma yaptırmalıdır. O, 

“Ve dahî bundan ilim gelmez diyü ihmâl etmek dahi yoktur. Zîrâ, gâh olur ki, mümâreset (alıştırma) ile 

                                                                                                                                                                                     
36 Mehmet Korkmaz, “Taşköprülüzâde”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 

2016, s. 579-586. 
37  Hamit Er, “Kınalızâde Ali Efendi”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, 

s. 620. 
38  Abbas Çelik, “Zilî”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 629. 
39  Bkz. Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, ss. 49-50 ve 116-118; Hatip Yıldız ve Gülşen İstek, “Tarîku’l-Edeb’e 

Göre Sıbyan Mekteblerinde (İlkokul) Öğretmen-Öğrenci İlişkileri ve Benzer İçerikli Bazı Eserlerle Mukayesesi”, Dicle 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl: 7, sayı: 14, Diyarbakır, 2015, s. 91. 

40  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 120; Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 51, 120. 
41  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 52, 121. 
42  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, ss. 53, 125-126. 
43  Özdemir, Karateke, “Ali b. Hüseyin el-Amâsî”, s. 551. 
44  Dam,”Farabi”, s. 58. 
45  Koç, “İhvân-ı Safâ”, s. 111. 
46  Kaya, “Maverdi”, s. 247. 
47  Umut Kaya, “Yusuf Has Hacib”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 

276. 
48  Çelikel, “Gazâli”, s. 304. 
49  Eyüp Şimşek, “Erzurumlu İbrahim Hakkı”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, 

İstanbul, 2016, s. 651. 
50  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 121. 
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gevden (kalın) tabî’atların zihni açılur. Nice zeyrek (zeki) tab olanlardan yeğ çıkar.” diyerek derste 

alıştırma yapmanın önemine dikkat çekmiş ve hiçbir öğrenciden ümit kesilmemesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

Amâsî, kız çocuklarının ergenliğe girmiş erkek çocuklarla beraber oturmamalarını istemektedir. 

Bu konuyla ilgili görüşünü “Ve dahî eger mektebde kızcağuzlar olsa anlar ayruca bir tarafa oturalar 

veyahut oğlancukların uşacuklarına yakın oturalar. Ve büyük oğlanlar yanına oturmayalar ve anlarınla 

söyleş dürmeyeler.” şeklinde ifade etmektedir.51 Kabisî ve İbn Sahnûn52 da Amâsî’nin bu görüşlerine 

benzer görüşler belirtmişlerdir. 

Ali b. Hüseyin, çocuğun dersi bilmediği için dövülmemesi gerektiğini,53 fakat ders esnasında 

görülen olumsuz davranışları düzeltmek için dövülebileceği görüşündedir. Ancak öğrencilerin 

gelişigüzel dövülmesine karşıdır. Kızların falakaya yatırılıp tabanlarının dövülmesini, kulaklarının 

çekilmesini doğru bulmaz. Sadece çubukla ellerine vurulabileceğini ifade eder.54 Amâsî’nin öğrenciye 

verilecek ceza konusundaki görüşleri İbn Sahnun,55 Kabisi,56 İhvân-ı Safâ,57 Farabi,58 İbn Miskeveyn,59 

İbn Sina,60 Yusuf Has Hacib,61 Gazâli,62 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,63 Nâsıruddin Tûsî,64 İbn Cemâa,65 

İbnü’l-Hacc el-Abderî,66 Kınalızâde Ali Efendi67 gibi klasik İslam eğitimcileri ile benzerdir.68 

 

Sonuç 

Amâsî’nin çocuğa verilecek eğitimi ailede ve okulda olmak üzere ikiye ayırdığı görülmüştür.  

Ailede çocuğa güzel kelimeler öğretilmesini, onun kötü kelimelerden sakındırılmasını, sokağa, 

pazara çıkarılmamasını kötü kişilerle arkadaş olmasının engellenmesini, küçük yaşta para harcamaya 

alıştırılmamasını, ona mahremiyet anlayışının kazandırılmasını tavsiye etmektedir. Onun bu konuda 

dikkat çektiği en önemli husus ise çocukluk yıllarında öğrenilen davranış kalıplarının karakter haline 

geldiği ve bunun, çocuk büyüdüğünde değişmeyeceğidir. 

Amâsî, çocuğun 4 yıl 4 ay 4 günlükken okula verilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir. Yine o, 

okulda, öncelikle iyi bir öğretmenin seçilmesi gerektiğini, ilk günlerde çocuğa yaklaşımın önemli 

olduğunu, çocukların bireysel farklılıklarına göre ders verilmesini tavsiye etmektedir. Sonuç olarak 

onun çocuk eğitimiyle ilgili görüşlerinin klasik İslâm eğitimcilerinin görüşleriyle benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. 

 

                                                           
51  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 128; Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 120. 
52  Kabisî, Ebu’l-Hasen el-Kayravânî, İslam’da Öğretmen ve Öğrenci Meselelerine Dair Geniş Risale, çev. Süleyman Ateş, 

Hıfzırrahman R. Öymen, Ankara, 1966, s. 55. 
53  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 121. 
54  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, s. 120, 121, 128. 
55  Mehmet F. Bayraktar, “Muhammed İbn Sahnûn”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, 

İstanbul, 2016, s. 31. 
56  Akyürek, “Kabisi”, s. 146-149. 
57  Koç, “İhvân-ı Safâ, s. 111. 
58  Dam,”Farabi”, s. 75. 
59  Esat Altıntaş, “İbn Miskeveyh”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 

177-178. 
60  Abdurrahman Dodurgalı, “İbn Sina”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 

2016, s. 206. 
61  Kaya, “Yusuf Has Hacib”, s. 282. 
62  Çelikel, “Gazâli”, s. 305. 
63  Usta, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”,s. 419. 
64  Macid Yılmaz, “Nâsıruddin Tûsî”, Klasik İslâm Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 

441. 
65  Aydın, “İbn Cemâa”, s. 465. 
66  Taştekin, “İbnü’l-Hacc el-Abderî”, s. 492. 
67  Er, “Kınalızâde Ali Efendi”, s. 620. 
68  Burada şunu ifade etmek gerekir: Gerek Ali b. Hüseyin gerekse diğer İslâm eğitimcileri cezayı en son çare olarak 

başvurulması gereken bir disiplin tedbiri olarak düşünmüşlerdir. Bkz. İbn Sahnûn, Eğitim ve Öğretimin Esasları Âdâbu’l-

Muallimîn, çev. M. Faruk Bayraktar, İstanbul, 2006, s. 56. 
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ALİ B. HÜSEYİN EL-AMÂSÎ’NİN RİSALETÜ’L-EDEBİ’NDE ÇOCUK AHLAKI 

 

İrfan GÖRKAŞ* 

 

Özet 

İslam ahlak düşüncesi ile ilgili olarak bir-bir buçuk asırdır ileri sürülen bir sorun vardır: „Bizde ahlak 

çalışmaları yoktur yahut İslam düşüncesinde ahlak çok az çalışılmıştır.‟ 

Belirlediğimiz sorun vesilesiyle bildirimiz, genel anlamda ahlaka, özel olarak İslam çocuk ahlakına katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Bildirimiz, bu amaçla yapılan çalışmalarımızın bir devamını, özel olarak 

çocuk ahlakı çalışmalarımızdan ilkini oluşturmaktadır. Odaklandığımız soru, İslam ahlak çalışmaları 

içerisinde bir çocuk ahlakından söz edilebilir mi? Bildirimiz, “evet” cevabını esas almakta, klasik İslam 

düşüncesinde çocuk ahlakının yer aldığı üç ahlak literatüründen söz etmemiz gerektiğinin altını 

çizmektedir. Onlardan birincisi edeb/âdâb literatürü geleneği, ikincisi vasiyet/nasihat literatürü 

geleneği, üçüncüsü poetik/pendname literatürü geleneğidir. Bunlara yeni/çağdaş dönemde üretilen 

vazife ahlakı literatürünü ilave etmemiz gerekmektedir. 

Bildirimiz, her iki soruya, Ali b.Hüseyin el-Amâsî‟nin Risaletü‟l-Edeb‟i çerçevesinde cevap aramaktadır. 

Eser, Osmanlı edeb/âdâb literatürü geleneğine mensup bir eserdir ve yazar, eserini tehzib-i ahlak 

çizgisi üzerinde konumlandırmakta, zamanın çocuklarının tahsil-i edeb ve tehzib-i ahlak eylemeye 

rağbetlerinin olmaması, yetkinlik kazanmaya gayretlerinin olmaması üzerine kaleme aldığını 

belirtmektedir. Yine yazar, eserinde İslam ahlak felsefesi ekollerinden İhvan-ı Safa‟yı, „İhvan-ı Safa ve 

Hullân-ı Vefa‟ şeklinde anmakta, onları „kadim mezhep ve doğru yol‟ olarak anmaktadır. 

Bildirimizde önce sorun belirlenmekte, sonra Ali b. Hüseyin el-Amâsî‟nin kimliğine yer verilmektedir. 

İkinci olarak Risaletü‟l-Edeb‟in muhtevası belirlenmekte, son olarak risalede yer alan çocuk ahlakı 

(edeb-i sıbyan), iki bölümden (bab) hareketle ortaya konulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Amasi, edeb/âdâb, ahlak, çocuk ahlakı, eğitim etiği, Osmanlı düşüncesi. 

 

Child Moral in Risalatu’l-Edeb of Ali b. Huseyn al-Amâsî 

 

Abstract 

There`s an issue with regard to Islamic morals thought, which has been put forward one-one and half 

a century: there is no study on us about morals, or ethics has been studied very little in Islamic 

thought. Because of the issue, our paper generally aims to contribute to ethics and specifically to the 

child of Islamic morality.  

Our paper is a continuation of our studies for this purpose and specifically constitutes the first work of 

ethics in education for children. The question that we focused is, “is it possible to talk about a child 

ethics in Islam”? Our paper, based on `yes` answer, emphasizes that we have to talk about the three 

ethics literatures in the classical Islamic thought. They have ethics in education for children. The first 

of them is edeb/âdâb literature tradition, the second one is vasiyyet/nasihat literature tradition and 

the third one is the poetik/pendname literature tradition. We need to add to vazife/moral duty 

literature tradition produced in the new-contemporary era.  

Our paper seeks answers for two questions in the framework of Ali b.Hüseyin el-Amâsî‟s Risaletü‟l-

Edeb. The risala is a study belonging to Ottoman edeb/adab literature tradition. The author positions 

it on the line of tahzib-i ahlak and commit to paper because of kids not demanding on tahsil-i edeb 

and tahzib-i ahlak. Additionally author makes a mention of Ihvan-i-Safa which is one of the schools of 

Islamic moral philosophy in his risala as „Ihvan-ı Safa and Hullân-ı Vefa‟ and calls them as the old sect 

and the right way. In this paper, the problems are identified first and then Ali b.Hüseyin el-Amâsî‟s 

identity is handled. Secondly, Risaletü‟l-edeb‟s contents are determined. Finally ethics in education, 

that is, the child moral (edeb-i sıbyan) is presented with reference to two parts (bab) in the risala. 

Keywords: Amasi, edeb-adab, ethics, ethics in education, child moral, Ottoman thought. 
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Çocuk Ahlakına Giriş 

Bildirimizin iki amacı vardır. Birincisi, ahlak felsefesi araştırmalarına dair bir projede dile getirilen 

bir iddianın haklı olup olmadığını sormak, ikincisi Ali. b. Hüseyin el-Âmâsî‟nin eseri bağlamında bu 

iddiaya bir cevap aramak ve çocuk ahlakı meselesini akademik bir platformda dile getirmek. 

Öncelikle iddiayı/sorunu ortaya koymalıyız. 

Ahlakla ilgili bir projede, bir felsefecimiz, İslam „ahlak düşüncesinin müteahhirun dönemine 

ilişkin çalışmaların azlığından payını almasının yanı sıra, genel olarak İslam düşüncesinin en az çalışılan 

alanlarından da biridir‟ şeklinde ahlakla ilgili iki iddiada bulunmaktadır.1 O halde İslam ahlak düşüncesi 

ile ilgili dile getirilen temel sorunu belirleyebiliriz: 

1- Genel İslam düşüncesi içerisinde, özellikle müteahhirun döneminde, diğer disiplinler arasında, 

gerçekten ilm-i ahlak yok mudur? Yahut o, bu dönemde, gerçekten az çalışılan bir alan mı olmuştur? 

Eğer böyleyse, bunun sebeb/ler/i nelerdir? 

2- Yaklaşık bir buçuk asırdır, yokluğu veya azlığı iddia edilen 14 asırlık İslam ahlakı çalışmaları 

arasında, bir çocuk ahlakından, çocuk ahlakı diye bir ahlak alanının varlığından söz edilebilir mi? Eğer 

edilebilirse, çocuk ahlakı ne anlama gelmekte ve hangi nitelikler onu diğer ahlak alanından 

ayırmaktadır? Yine çocuk ahlak felsefesinin kaynakları neler olabilir? Onlardan daha önemlisi ahlak 

felsefesi araştırmalarında çocuk ahlakından söz etmek ahlakîmidir yahut ne kadar ahlakîdir? 

Özünde sorunun iki yönlü olduğu görülmektedir. Birincisi, bilinen/meşhur eserler dışında İslam 

ahlak felsefesi çalışmalarının varlığı, ikincisi ahlak felsefesi çalışmaları içerisinde bir çocuk ahlak 

felsefesinden söz edilip edilemeyeceği. Biz sorunu/iddiayı, çocuk ahlakı bağlamında iki temelden 

hareketle ele alacağız. Genel ansiklopedik eserler ile ahlak felsefesi eserlerinden ve daha özelde çocuk 

ahlakından. 

İslam Âdâb Geleneği ve Çocuk Ahlakı 

Klasik bibliyografik eserlerde, çocuk ahlakından söz eden iki tür yazılı ahlaktan söz etmek 

mümkündür. Bunlar nesir ahlakı ile şiir ahlakıdır. Nesir ve şiir, doğal olarak birer yazı türüdür. Yazı, 

Taşköprüzade‟nin Mevzuat‟ında “varlık”ın içinde yer aldığı dört kavramdan birisidir. Kütüphanelerdeki 

yazılı eserlerden hareketle çocuk ahlakından söz eden üç tür ahlak literatürü geleneğinden söz etmek 

mümkündür. Birincisi edeb-âdâb literatürü geleneği, ikincisi vasiyyet-nasihat literatürü geleneği, 

üçüncüsü poetik-pendname literatürü geleneğidir. Bunlara yeni/çağdaş dönemde çocuk ahlakıyla ilgili 

üretilen yeni-vazife ahlakı literatürünü ilave etmemiz gerekmektedir. 

Bir örnek vermek gerekirse, sözgelimi, Kâtip Çelebi, Keşfüzzünun‟da, ilm-i âdâb geleneği 

örneklerini üç temel disiplinde vermektedir. Bunlar Mantık, Tefsir ve Ahlak.2 Tefsir Âdâb geleneğinde 

yazılan eserler diğer iki alana göre daha sınırlı ve daha az sayıdadır. Onların en geniş olanı, pratik 

felsefe (hikmet-i ameliye) alanıdır. Çelebi‟nin tanımlarına, verdiği eser içeriklerine bakılırsa bu alan, 

klasik erdem ahlakı yanında, çocuk etiğini (ders ve eğitim etiğini), siyasî etiği, filozoflar, yöneticiler, 

sufiler, garipler, hadisçiler, müridler gibi bazı sosyal grup etiklerini içeren bir âdâb/ahlak alanıdır. 

Çelebi, çocuk ahlakı alanından İlm-i âdâbı‟d-ders adlı bir eserle söz etmektedir. Çelebi alanı şöyle 

tanımlamaktadır. “Eserle ilgili bu alan (el-ilm el-müteallık), „âdâb‟la ilgilidir. Bu âdâb, öğrenci-öğretmen 

(tilmiz-üstaz) ile ve bunun aksiyle alakalı „âdâb‟tır. Çocuk ahlakıyla alakalı bu âdâb alanı, Nasıri 

ahlakında Terbiyetü‟l-ahlak olarak yer almaktadır. Dikkat edilirse burada âdâb kavramı, ahlak eğitimi 

(terbiyetü‟l-ahlak) olarak kavramlaştırılmıştır. Çelebi ise bu alanın (ilm) konularının Kitabu‟t-talimi‟l-

müteallim‟de belirlendiğini ifade etmektedir.”3 İkinci benzer örneğimiz Çelebi‟nin kaynaklarından 

Taşköprüzade‟dir. Taşköprüzade, eserinin Giriş kısmını ilim-öğrenci-öğretmen ilişkisine; ikinci 

Mukaddime kısmını öğrenciye (müteallim) ayırır. Bu iki kısım, çalışmamız için önemlidir. Zira açıktır ki 

                                                           
*  Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, gorkas08@gmail.com. 
1  Bkz. Ömer Türker, “Sunuş Ahlak-i Adudiyye Projesi”, İsmail Müfid İstanbuli Şerhu‟l-ahlaki‟l-adudiyye, çev. Selime Çınar, 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2014, s. 9. Benzer iddianın varlığını dile getiren bir belge için bkz. 

Midhat, Leâli-i Meânî Beyanu‟l-vücud, Artin Asadoryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul, 1328, s. 3. 
2  Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfüzzünun, Daruihyai‟-türasi‟l-arabi, Beyrut-Lübnan, 1941, c. 1, s. 38, 42. 
3  Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfüzzünun, c. 1, s. 42. 
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bu iki kısım çocuk ahlakına, diğer bir ifadeyle eğitim etiğine dairdir. Ancak burada onların detayına 

girilmeyecektir. İki yazı türünden birisi olan şiirde yer alan ahlakla, şiir formunda varlık bulan çocuk 

ahlakına dair eserleri kastediyoruz. Bu gelenek Yunus Emre ile başlatılabilir ise de özel olarak bu 

gelenek Nabi‟nin Hayriyesi ile başlayarak devam edegelen bir pendname geleneğini içermektedir. 

Başka bir ifadeyle âdâb geleneğine girmemektedir. 

Âdâb geleneği anlamında çocuk ahlakına daha yakından baktığımızda, öncelikle onun İslam 

filozoflarının eserlerinde, pratik felsefenin (tedbiru‟l-insan) bir cüzü olan aile felsefesinin (tedbir-i 

menzilî) unsurlarından birisi olarak yer aldığını belirtmemiz gerekmektedir. Aile felsefesi İbn Sina‟da 

müşterek yönetimi ifade eden bir felsefedir ve bu kısım, ona göre Urunus‟un (Ebrunus, Burunus, 

Bryson) Tedbiru‟l-menzil konusundaki kitabını içermektedir.4 Bu çizgi, Platon‟un filozof-yönetici 

yetiştirmek için, çocukları felsefe eğitimine hazırlamak amacıyla Devlet‟inde ve bir risalesinde sözünü 

ettiği „erdem eğitimi (edeb/âdâb)‟ geleneğini sürdüren ahlakî eserler çizgisi5 anlamına gelmekte, o 

nedenle çocuk ahlakını içermektedir. 

Âdâb geleneği (ilm-i âdab) olarak çocuk ahlakı İslam düşüncesinde, iki ana çizgide devam edip 

gelmektedir. Birinci çizgisinden, yani âdâb geleneği (ilm-i âdab) olarak çocuk ahlakından söz ettik. 

İkinci çizgi, Şehrezurî‟nin Nüzhetü‟l-ervah‟ı örneğinde olduğu gibi, filozofların ahlaka ve hikmete dair 

„aforizmalar‟ını içeren eserleridir. Bu örnek eser, bir yönüyle filozofların (el-felasife) tarihini, diğer 

yönüyle onların sözlerini ve ender nasihatlerini içermektedir. Hermes‟le başlattığı hikmet geleneğini 

Şehrezurî, Nasıreddin Tusi‟ye kadar getirmekte ve filozofların her birinden ya haberler, ya öğütler, ya 

ahlak ve hikmet aforizmaları (âdâb) aktarmakta, yazar Şehrezurî onların her birisini “âdâb” olarak 

isimlendirmektedir.6 Neticede bir âdâb eseri ortaya koymaktadır. Bu demektir ki âdâb geleneği, 

birincisi çocuk ahlakı, ikincisi filozofların ahlak-felsefe aforizmaları olarak iki çizgide var olagelmektedir. 

Bildirimizin ikinci bölümünde, soruna/iddiaya cevap aramak üzere Ali b. Hüseyin el-Amâsî‟nin 

Risaletü‟l-edeb‟i, diğer adıyla Tariku‟l-edeb‟i ele alınacaktır. Yazarımız bilindiği için kendisine burada yer 

verilmeyecektir.7 Buna mukabil öncelikle eserin yazılış amacı ele alınacak, yazarın ve eserinin kendisini 

konumlandırdığı telif geleneği tespit edilecektir. İkinci olarak metinden seçilen çocuk ahlakına ait 

örnekler verilerek bildirimiz tamamlanacaktır. 

Risale-i Edeb’in Telif Sebebi ve Çocuk Ahlakı 

Yazarımız Ali b. Hüseyin el-Amâsî‟nin (ö. 875/1470) Risaletü‟l-edeb‟i, diğer adıyla Tariku‟l-edeb‟i 

bu iki gelenekten birincisi içerisinde, Platoncu anlamda çocuk ahlakına yer veren, ayrıca Platoncu 

geleneğin kavramı olan „çocuk ahlakı (edeb-i sıbyan)‟ terimini kullanan bir eserdir. Risalenin kendisini 

konumlandırdığı telif geleneğini ise iki kategoride belirleyebiliriz. Birincisi eserin yazılış amacı, ikincisi 

içindekiler (bablar) kısmı. 

Yazar eserin başında „asıl meseleye gelince‟ dedikten sonra eserini yazış sebebini, zamanın 

çocuklarının “tahsil-i edeb ve tehzib-i ahlak” eylemeye rağbetlerinin olmaması, yetkinlik kazanmaya 

gayretlerinin olmaması olarak belirtir. 

Emmaba‟d: Bu dürer-i acebin nâkili ve gurer-i garibin kâili Ali b.Hüseyin el-Amâsî-sanehüllahu an 

kalbi‟l-kâsi- şöyle beyan ve ayân eder ki bu Risale-i Edeb Vesile-i Men Taleb telif olunub Türkîsi suret-i 

tahrir bulub kaleme geldiğüne sebeb oldur ki bu dâi-yi kalîli‟l-bidâ‟a ebnâ-yı zemaniye nazar idüb gördü 

ki tahsil-i edeb ve tehzib-i ahlak eylemeğe rağbetleri yok ve kesb-i kemâlât kılmağa himmetleri az, 

belki cedd-i [3b] ve himmetleri bunun üzerine idüğü hezeliyyat ve fuhşiyyata bir letefâhür iderler idi. 

                                                           
4  Bkz. İbn Sina, “Fi aksamı‟l-ulumi‟l-akliyye”, Tis‟uresailfi‟l-hikmeve‟t-tabiiyyat, Konstantiniyye, 1298, s. 73; bkz. Mustafa 

Çağrıcı, “Tedbiru‟l-menzil”, DİA, c. 40, s. 261.  
5  Eflatun çizgisine ait iki risalesinden söz edilmektedir. Birincisi “Gençlerin Erdem Eğitimi” diye çevirebileceğimiz Kita bfi 

te‟dibi‟l-ahdâs, ikincisi “Çocuk Ahlakı” adıyla çevirebileceğimiz Kitabu âdâbı‟s-sıbyan adlı eserdir. Her iki kavramın aslı edeb, 

çoğulu âdâb kavramıdır. Eserlerle ilgili bir değerlendirme için bkz. Eflatun, “Vasiyyetü Eflatun fi te‟dibi‟l-ahdâs”, Makalat 
felsefiyye kadime li-bazı meşahiri felasifeti‟l-arab, Yay. Luis Şeyho, Beyrut, 1908, s. 52, 53. 

6  Bkz. Şemseddin eş-Şehrezurî, Nüzhetü‟l-ervah, çev. Eşref Altaş, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2015. 
7  Bkz. Hüseyin b. Alî Amâsî, Risâle fî'r-Resmi'l-Osmânîye, Milli Kütüphane-Ankara, 03 Gedik 18099/3, istinsah tarihi 

1066 (1655); bkz. Mehmet Şeker, Ali b. Hüseyin el- Amâsî ve Tarîku‟l- Edeb‟i, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 

2002. 
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Katllerinde hüneri ayb ve aybı hüner olmuş idi. Ge(n)ciden ululara hürmet ve ululardan ulemaya izzet 

kalmamış idi. Resm-i hayâ mürtefi‟ ve ayin-i edeb munkatı‟ olmuş idi. Âb-ı ruy tire (?) olub zir-i pâyı ve 

bi-hayâlar kadarıyla taç-ı sır olmuş idi.8 

Buna göre yazar: 

1- Risale-i Edeb‟i, diğer adıyla Tarik-i edeb‟i, talep eden kimseler vesilesiyle kaleme almış ve onu 

Türkçe yazmıştır. Eser, İslam ahlak felsefesinin klasik iki ana çizgisinden birisi olan, itidal amaçlı 

Tehzib-i ahlak geleneğine9 dayanıp telifiyle bu geleneğe katkı yapmaktadır. 

2- Eserin yazarı gözlem metodunu da kullanmıştır. Çünkü o, çocukları hem gözlemiş, hem 

incelemiştir (nazar). 

3- Gözlemleri ve incelemeleri sonucunda yazar, çocukların ahlak (edeb) öğrenmeğe ve ahlak 

edinmeye istek ve rağbetlerinin olmadığı, kemâlât elde etmeye himmetlerinin azaldığı şeklinde bir 

sonuca ulaşmıştır. Üstelik onlar, “kötü ahlak (hezeliyyât ve fuhşiyyât)” konusunda birbirleriyle yarış ve 

övünç içindedirler. Gençler yaşlılara hürmet etmemekte, yaşlılar ulemaya izzet göstermemektedir. 

Hayâ formu ortadan kalkmış, ahlakî hayat kurumuştur... Ulaştığı bu hakikate ilaveten yazar, hakikat 

bilginlerinden ve tarikat pirlerinden, ahlaksızları (bi-edebler) edeplendirmeleri için rehberlik yapmalarını 

istemekte, onlardan erdem bilgisi (pend ü nasihat), uyarıcılık (irşad) ve yol göstericiliği (hidayet) 

beklemektedir.  

Yazar el-Amâsî gözlem ve incelemelerine dayalı yaptığı bu tespitlerinden sonra, hüner fenleriyle 

ahlak (edeb) yasalarını etüt etmek için tefekkür denizine dalar ve konuya aklen yoğunlaşır, hakikat 

bilginlerinden ve tarikat pirlerinden beklediği işi gerçekleştirir. Sonuçta bu eser ortaya çıkar.  

“Pes bu dâi-yi fakir bu ke-ma … nazar idüb efanin-i hüner ve kavanin-i edeb münhedem ve 

mün‟adem olduğuna münkesir olub bahr-i firkete gavvâs aklı tağmis idübtâ ki bu dürer-i edebleri ve 

lâli-i acebleri ihraç idüb cem ettim ki züyûr-ı İhvan-ı Safa ve hilye-i Hullân-ı Vefa ola…”10 

Yazar el-Amâsî, paragrafta, İslam ahlak felsefesi ekollerinden İhvan-ı Safa‟yı, „İhvan-ı Safa ve 

Hullân-ı Vefa‟ şeklinde anmaktadır. Başka bir ifadeyle yazar, bir taraftan mecazi bir kullanımla adı 

geçen felsefî ekole, diğer taraftan onların ahlakına işaret etmekte, onları „kadim mezhep ve doğru yol‟ 

olarak anmaktadır. 

“Tâki tâlibân-ı ilm-i edeb ve sahiban-ı makbul-i talebbu mezheb-i kadim ve tarik-i müstakim 

üzere süluk idüb daire-i edebden taşra kadem basmayalar ve marifet-i edebden mahzuz olmayalar. 

Dahi egerçi tutmazlar ise bari iş idüb bi-edeblikden edebî fark edeler.Ve bu nüsha-i müfidden müstefid 

olanlar ümiddir ki müellifin hayır dua ile yâd ideler.”11 

Yazarın paragraftaki anlatımına bakarak yazarın İhvan-ı Safa‟yı ideal ahlakçılar olarak gördüğünü 

söyleyebiliriz. Yazarın gözünde, onları ideal yapan şey, bilimin ve ahlakın onlardaki birlikteliği olmalıdır. 

Zira eserini yazar, şiirlerle süslemekte, ayet ve hadislere yer vermekte, Hz. Ali‟nin ve teist filozofların 

(hukemâ-yı mu‟tekıdîn) sözleriyle onu güçlendirmektedir. Bu anlamda yazar ahlakın kaynağını, eserin 

son bölümünde açıklamaktadır. Yani ahlakın temel kaynağını, Ayet ve Hadisler oluşturmakta, nihaî 

noktada ahlak Cebrail vasıtasıyla Hak Teâla‟ya ulaşmaktadır.  

Bilgil ki bize edeb ve hüsn-i hulk ve siret-i hub Resul hazretinden kaldı. Anın mürebbisi Hak 

Teâla‟dır, Cebrail vesilesi ile. Kemâkâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme: “Eddebeni rabbi bi-

hüsni‟l-âdâb.” Pes her mümine edeb öğrenmek vacib oldu. Ve hüsn-i hulk ve siret-i hub lazım oldu ki 

resul hazreti buyurmuşdur: “Tehallakubi-ahlâkı‟llah.”12 

Neticede ahlakın nihaî/temel kaynağını Hak Teâla‟ya ulaştırmakta, olması/edinilmesi gereken 

ahlakın Allah‟ın ahlakı olduğunu belirtmektedir. Yazarımız kaynak meselesinde sadece ayet ve hadis 

                                                           
8  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 3a. 
9  Bkz. İrfan Görkaş, “İslam Ahlak Araştırmalarının İki Ana Çizgisi”, Yozgadî Keşfî Mustafa Efendi, Keşifler Risalesi Risale-i 

Keşfiyye Ahlak-ı Adudiyye Tercümesi, haz. İrfan Görkaş, İstanbul, 2016, s. 19-35. 
10  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 4a. 
11  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 4b. 
12  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 34a. 
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metinlerine yer vermez, ahlakının ikinci kaynağı olan Hz. Ali‟den de nakil yapar ve ahlak (edeb) 

öğretmenini (mürebbi), yetkin bir doktora benzetir. 

“Ve dahi Emirül müminin Ali buyurdu kim “Ekremü‟l-edeb hüsnü‟l-huluk.” Pes her kişiye dahi bir 

mürebbi gerekdir ki andan tertib olub edeb ve erkan ve hüsn-i siret ve hilm ve hayâ ve ahlak-ı hamide 

ve tertib-i menakıb ve tashih-i meratib her akidde hal ve her mahalde makâl bilmek öğrene. Ta ki akl-

u firaseti ve fehm-ü kiyaseti ziyade ola. Ol mürebbi sebebiyle. Zira ki tabib-i hâzık gibi olur.” 

18. Yüzyıl Osmanlı düşünürlerinden Hadim Müftüsü Ebu Said Muhammed Hadimî de el-Âmâsî‟ye 

benzer bir şekilde, “Ey salih kardeş, ey nasihat isteyen, açıktır ki nasihatlerin en iyisi, âlemlerin 

rabbinin kelamından ve resullerin efendisinin sözünden alınanıdır” diyerek İslam ahlakının iki kaynağını 

“Allah‟ın kelamı” ve “Resul‟ün hadisi” şeklinde tekrar etmektedir.13 Yazarımız el-Amâsî ise bu iki 

kaynağa ilave olarak eserindeki her konuya, konuya uygun vecizeler ile şiirler ve anekdotlar (hikaye) 

eklemektedir. Böylece o, ahlak anlatımını herkes için canlı, kolay ve anlaşılır hale getirmektedir. İşte bu 

şekliyle yazar, eserini (risale) kaleme almakta ve ona Tariku‟l-edeb adını vermektedir.14 

İkinci olarak eserin, “içindekiler”inden (bablar) hareketle el-Amâsî‟nin itidal amaçlı tehzib-i ahlak 

geleneğinde konumlandırdığı Tariku‟l-edeb‟inin muhtevasını belirleyebiliriz. İçindekilere baktığımızda 

eserin altı bölümden oluştuğunu görüyoruz. Bu bablar şunlardır: 

1- Bab. Fi Beyani Merâtibu‟l-Ebâi Ve Hukukihim (1-12a). 

2- Bab. Ataların Oğluna Nice Tertib Etmek Gerek Anı Bildirir (12b-17b) 

3- Bab. Oğul Üzerine Edası Vacib Olan Ata Ana Hakkın Bildirir (17b-27b). 

4- Bab. Kur‟an Okumağı ve Dahi Edeblerin Bildirir (28a-31a). 

5- Bab. Fi Beyanı Edeb-i Sıbyanı‟l-Mekteb (31a-33b). Bölüm, “Mektebhane oğlanları üstadına ne 

veçhile hizmet ve itaat ider, anı bildirir.” 

6- Bab. Edeb Öğrenmegi Bildirir (33b-36a). 

Özetle eser, ebeveyn-çocuk, Kur‟an-çocuk, mektep-çocuk, öğretmen-çocuk, vb. ilişkilerini, yani 

tümel bir kavramla „çocuk ahlakı‟nı konu alan bir eserdir. 

Risale-i Edeb’te Çocuk Ahlakı 

Çocuk ahlakını, Çocuk Edebiyatı tanımlarından hareketle „çocuk-amaçlı, çocuğa-göre‟ ele alınan 

bir ahlak olarak tanımlayabiliriz. el-Amâsî‟nin eserinde yer alan ahlakı bunun en güzel örneğidir. 

Çünkü: 

Risale-i edeb‟te el-Amâsî, ailenin bir unsuru olan çocuk/lar için muhtelif kavramlar 

kullanmaktadır. Ebna gibi Arapça kavramlar yanında, oğul, oğulcağız, kızcağız gibi Türkçe kavramlar 

kullanmaktadır. Ahlak ailede kazandırılacak bir formdur. Bu bakımdan ailede kazandırılacak form/düzen 

olarak ahlakın başlangıcında el-Amâsî, „konuşmayı, söz söylemeyi (söylerce, kelam, elfaz, ibarat)‟ esas 

almaktadır. Ailede ilk olarak, çocuk güzel sözle konuşmalı, kötü sözle konuşmamalıdır. Yazar sözün 

iyisini „tayyib‟ kavramıyla, kötüsünü „habis, mühmele, kabiha‟ kavramlarıyla ifade eder. Kötü sözleri, 

„fuhşiyat ve hezeliyat‟ı içeren sözler olarak belirtir. 

Bilgil kim her mümin müslimin kim oğulcuğu söylerce olur, gerekdir ki dilciğüzini kelâm-ı tayyibe 

üzere cereyan ve elfâz-ı kabîhaneskine revan itdüre. Ve kelâm-ı habîsden ve ibârât-ı mühmeleden ve 

fuhşiyâtdan ve hezeliyâtdan men ideler. Ve her edebi ve ayıbı bildireler. Nitekim Resul hazreti 

buyurmuşdur: “Ekrimu evladeküm va‟hsinu âdâbehüm.”15 

O halde çocuğa iyi huylar kazandırılmalıdır. Çocuğa kazandırılacak iyi huyları el-Amâsî, tekrar 

etmek gerekirse „tertib‟ olarak ifade etmektedir. Bu tertip, babanın yapması gereken çocuğa karşı 

görevleridir (vacib). Baba ona yaptırmalıdır, çünkü çocuk (oğlan) küçükten ne huy, ne resim, ne kelam 

üzere hareket ederse, bunlar çocuğun dili, nefsi ve tabiatı için „câri ve mu‟tad olursa‟; çocuk 

                                                           
13  Bkz. Suretü mektub müştemilü‟n-nasayıh li-şeyhina ve üstadına Müftiyü‟l-Hadimi et-tilmiz İbrahim Efendi el-Aksarayi, Konya 

Yazma Eserler Kütüphanesi, BYEK D No 4671 Vasıyet, 13b. 
14  İsmini belirtmeyen müstensihin burada yazdığı bir çıkmada: “İş bu 1218 senesinin receb-i şerifinin 5. günü Cuma hutbesi 

okunduğunda oğlum Seyyid Salih dünyaya gelmiştir. Allahu azimüşşan toylu ömrüne muammer kılsın” şeklindeki ifadesi, 

bizim çocuk ahlakı kavramımızın anlamını güçlendiren, İslam çocuk ahlakı geleneğine atfı yapılan bir nottur. 
15  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 12a, 12b. 
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büyüdüğünde (halet-i kübrada dahi yani büyüdükde) alıştığı, yaptığı şeyler (ol şenaatler ve nâ-şayeste 

hareketler) ona kötü fiil (ayb) gibi gelmeyecektir. el-Amâsî, bu ilkeyi şu şekilde ifade eder: “Pes oğlan 

kücükden ne huy ve ne âdet üzerine olur ise hemânânun üzerine kalur ve büyük olucak, anı âsânlık ile 

tabiatdan zâil eylemek olmaz.” 

el-Amâsî, ailede çocuğa kazandırılacak iyiyi, „elindeki nesneyi vermeyi öğretmek‟, diğer adıyla 

„cömertlik‟ erdemi olarak ifade etmektedir. Ona göre klasik erdem cömertlik, öğren/t/ilen, tabiatta adet 

haline gelen bir erdem olmaktadır: “Masumcalara „ellerindeki nesneyi atâ itmek‟i öğredeler veyahut 

atâları ihsan ve sadaka itmek dileseler oğulcuk eline vereler, dahi şol dervişe veyahut şol sâile ver, 

diyeler. Atâ itmek tabiatlarına mu‟tad ola. Dahi cömertlik öğreneler gerekdir.”16 

el-Amâsî, ailede çocuğa kazandırılacak bir başka iyiyi „ibadetler‟ olarak verir, bir hadisten 

hareketle ibadeti namazla örnekler. Buna göre baba çocuğa, yedi yaşında namazı emretmeli, on 

yaşında (namaz) „kıl demeli, kılmazsa cezalandırmalıdırlar.‟17 

Ailedeki kız çocuklarına farklı bir boyuttan bakan el-Amâsî, onun ahlakını „ana-kız‟ ilişkisinden ele 

alır. İkisi arasındaki ilişkinin temeline, sevgi, şefkat ve muhabbet ilkelerini koyar. Çünkü ona göre 

“kızcağuzların elleri ve emelleri kısa (kâsır), yalımları alçak olur.” Onlar, “er oğlan gibi cüret idüb 

hükümlerin geçiremezler.” O nedenle “analar kızcağuzlarını ziyade seveler. Ve anlara artık şefkat ideler 

ve mehabbet ideler.” Sonuçta kız çocuklarının “hatırcıkların riayet idüb sevindirmek ile Hak Teâla 

tarafından ecirler hâsıl olub bunca sevablara müstehak olurlar.” Yazarımız el-Amâsî, sevgi-şefkat 

temelli bu düşüncesini Hz. Aişe‟den rivayet edilen kız çocuğu çok olan bir kimse örneğine dayandırarak 

anlatır. 

Ailede çocuğa kazandırılacak bir diğer ahlak, çocuk-yabancı (misafir), çocuk-aile ilişkisine dairdir. 

Çocuk-yabancı (misafir) ilişkisini yazar yemek üzerinden örnekler. Buna göre çocuk, on yaşına kadar 

yabancı/misafir/larla yemek yememelidir. Yazarımız bunu, “Oğlancıkları on yaşına değin adamlar ile 

taama sundurmayalar. Amma taam ilerü gelse veya su içilse, o masumcuklara vereler kim bunların 

sabrı ve tahammülü olmaz” şeklinde çocuk biyolojisi ile çocuk psikolojisini dikkate alarak ifade 

etmektedir. İkinci örneğini on yaşından sonrası için verir. Bu dönem için „kendini bilmek‟ ilkesini koyar. 

Buna göre on yaşından, yani kendisini bilmesinden, itibaren erkek çocuk ayrı/kendi odasında 

yatmalıdır. On iki yaşına varınca yabancılarla, bozguncularla ve kendisinden büyüklerle arkadaşlık ve 

yoldaşlık yapmamalıdır. Yazar bu ahlakı, “Oğlan on yaşından gerü anasından ve kız kardaşlarından 

ayru yaturalar. Ve on iki yaşına değicek biganelere mahrem ve müfsitlere hemdem ve kendüden 

büyüklere yoldaş itmeyeler. Kendüyü bilince.”sözleriyle ifade etmektedir. 

El-Amâsî, ailede çocuğa kazandırılması gereken bir diğer ahlakı, „arkadaşlık ve dostluk‟ olarak 

belirler. Buna göre arkadaş-dost (musahib ve yoldaş), iyi ve daha üstün/fazıl bir kimseden seçilmelidir: 

“Pes eyülere musahib ve yoldaş olan eyü ad çıkarır. Ve beramizlar(?) ile himmetnişin olan la-cerem 

yavuz ad ile anulur. Eğer anın ef‟âlin işlemez ise dahi. Kişinin musahibi kendüden a‟lâ ve a‟lam ve evla 

ve efdal gerekdir kim kendünün noksanına müntebih ola, ve andan kemâl kesbidüb marifeti ve 

insaniyeti ve usul-i kifayeti ve din ü ehliyeti, ve ilmi vü aklı ziyade ola.”18 

Yazarımız iyiyi ve iyiliği tercihinin sebebini, “iyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı kötülük” 

ilkesiyle belirlemektedir. El-Amâsî‟ye göre bu ilke iki âlemde de geçerli ilkedir: “Zira ki iki âlemde iyilik 

mücazatı iyilik ve yavuzluk mükâfatı yavuzlukdur. Amma iyilik idüb iyilik ivaz bulmak evladır, yavuzluk 

idüb yavuzluk bulmakdan.”19 

Yazarın olmamasını istedikleri de vardır. Sözgelimi: 

                                                           
16  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s.13b. 
17  “mine‟s-sabiyyan bi‟s-salat iz beleğu seb‟a sinine ve iza belağa aşra sinine fa‟dribuhum.”Bkz. Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 

14a. 
18  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 15ab. 
19  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 15ab. 
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“Oğulcuklara hâlet-i sağirde akçe pul harcanmaya öğretmeyeler. Ve bey ü şiraya tadın 

dermeyeler. Ve büyücek oldukda elinden ve yanından harçlık eksik etmeyeler ki gayriler eline bakub ve 

yâdlar yanun gözlemeyeler.”20 

Yazar erkek çocuğun (oğlan) üç tür kötü fiil ortaya koyabileceğinden söz ederek ana-babayı 

uyarır:  

“Amma oğlanı üç dürlü amel küstah ve fuzul eyler. Biri oldur kim oğlandan her ne dürlü şenaat 

kim sadır ola, ata-ana ona ihmal idüb mukayyed olmayub güliverseler. İkinci ata-ana oğluna kendüler 

mikdarlarından ziyade giydirseler, yedirseler. Üçüncü oğlan her ne kim arzu iderse, alıverseler. Bu üç 

ef‟al oğlanı gayet serkeş ve mütekebbir eyler.”21 

Yazar buradan erkek çocukla ilgili bir sonuç/yasa çıkarır: “Oğlunu kulun gibi kullan ki kulun sana 

kulluk ide.”22Yazarımızın bir başka ahlak ilkesi/yasa, „meyveli ağaca taş atan ve el uzatan çok olur‟ 

ilkesidir. Çünkü ahlaklı genç, yazarımıza göre, meyveli ağaca benzemektedir. Yani meyveli ağacın da 

taliplisi çoktur.23 

“Ve dahi kişi cehd idüb oğlunu hatta gelince hareminden taşra ahşamlatmaya ve gayriler evinde 

yatdırmaya ki gönlü yavuz ve başı taşra olmaya. Zira ki her yemiş ağacının kim budağı olugudan taşra 

çıksa, anın çiçeğine ve yemişine yoldan geçen elbette el uzatmayınca olmaz. Ve kangı ağaç ki yemiş 

bite ana taş atıcı ve el uzatıcı çok olur.”24 “İmdi malumdur ki her yavru kim yuvasından taşra dayana, 

ya rüzgâr eşkincesine uğrar, ya birinci pençesine düşer” şeklinde ifade etmektedir. Anlattığı hikâyeye 

bakılırsa bu ahlak ilkesi sebebiyle padişah avda kaybolan oğlunun bir akşam dahi dışarıda 

gecelemesine izin vermez.25 Netice itibariyle baba çocuğuna ahlakî bir form vermiş olur. 

Mektep Çocuğunun Ahlakı (Edeb-i sıbyanı’l-mekteb) 

Edeb-i sıbyan teriminin Platoncu çizgiden gelen bir terim olduğunu yukarıda söyledik. El-Amâsî 

de eserinin beşinci bölümünde çocuk ahlakı terimini, yani edeb-i sıbyan(ı’l-mekteb)26 terimini 

kullanır. Yazarımız terimi „mektep çocuğunun edebi‟ni “Mektebhane oğlanları üstadına ne veçhile 

hizmet ve itaat ider, anı bildirir” şeklinde başlıkta ifade etmektedir. Yani eserin bu bölümü, çocuk 

ahlakıdır, ama öğrenci-öğretmen ilişkisine ve mektep çocuğunda olması gereken ahlaka dairdir. 

Yazarımızın öğrenci-öğretmen (üstad-kitaphane oğlanı) ilişkisinde belirlediği ilk ilke, öğrencinin 

öğretmenin bütün emirlerine itaat etmesi ve emrine boyun eğmesidir. Bunun tek istisnası, hocanın 

şeriata muhalif emridir: “Bilgil kim kitabhane oğlanları üstadın cemi evamirine muti‟ ve münkad olsa ve 

her ne hizmet ki buyurur, muhalefet ve idbar göstermeye. İlla mekir ki şeriata muvafık olmaya ve 

yaramaz işlere tahriş eder olsa ol vakit ebâ ve imtina eder ise revadır.” 

Çocuk ahlakı yahut çocuk mektep ahlakını şu alıntılarla tamamlamak istiyoruz. 

“Ve dahi üstad bir oğlana adıyla çağırsa hizmet buyursa bir gayri oğlan „ben hoş kişi olayım‟ 

deyü ol kulluğa varmaya. Veyahut ol buyurulan oğlan bir gayri oğlana dahi buyurmaya ve dahi üstad 

bir oğlana ilmîden ve örfîden ve dünyevî ve uhrevîden bir nesne sorsa, bir gayrisi andan önden cevab 

vermeye.” 

Bir diğer çocuk/öğrenci erdemi: “Ve dahi her hizmet buyurulduğu gibi tutalar. Bir lahza tehir u 

tevakkuf etmeyeler. Zira hizmetine buyurulduğu gibi tutulmadı minnete geçmez. Ve dahi cemi üstadına 

ki kiminden Kur‟an okumuşdu ve kiminden ilmi hâsıl etmişdi. Ve bazıdan hat öğrenmişdi. Eğer bir harf 

dahi öğrendi ise ve okudu ise Hak sabit olub üstad olmuş olur.” 

Bir diğer çocuk erdemi: “Bunlara alâ-hiddetin riayet ede. Her kande görür ise ayağ üzerine turub 

izzet ü ikram ve tevazu u ihtiram idüb elin öpe. Ve üstad u valideyn her ne söyler ise tasdik idüb 

yalana haml etmeye. Ve hatırları incinüb zamirlerine gubar gelecek kelamdan sakınub ve hizmet 

                                                           
20  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 15ab. 
21  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 16ab. 
22  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 16ab. 
23  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 16ab. 
24  Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 16ab. 
25  Hikâye için bkz. Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 17ab. 
26  Bkz. Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 31a. 
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buyurdukları vakit beyhude hüccetle getürüb sözlerin tebes(?) etmeyeler.” “Ve dahi üstadına ihanet 

nazar ile bakmaya ve istihfaf idüb hurulmaya. Eger üstadından ilimde ve mertebede a‟lâ kendüsü 

a‟lâda ise anı teçhil idüb tahfif etmeye ki dünyada ve ahiretde berhurdar ola.” 

“Ve dahi muallim taam yerken mekteb oğlanları arz-ı eşkâl idüb nesne sormaya. Ve kaza-yı 

hacete destur dilemeyeler. Vesair hâcât-u ahbar ki ayn-ı mühimm olsa fethedüb istifsar etmişler. Ve 

taamdan fariğ olunca demeyeler. Ve muallim su içse ayağ üzerine turub el kavuşdurub „henien merien, 

şeraben tahura‟ deyüb tabuklalar. Ve ağsırsa “yerhamükellah ve yaslihubaleküm” diyeler. Ve paşmağın 

daima döndürülmüş koyalar. Ve üstad yerine oturmayalar. Ve tekaddümedüb üstün yanına 

geçmeyeler. Ve üstadın katında kaydınub tahsili temam olub veyahut bir gayri maslahat eceliçün 

üstaddan çıkub ketmin dilese desturlenub duasın ve himmetin alub gide. Ol ilimden veya hünerden 

mahzuz ve behremend ola.”27 

Sonuç 

Sonuç olarak öncelikle bibliyografik eserlerden hareketle tehzib-i ahlak geleneğinde çocuk 

ahlakından söz eden üç tür klasik ahlak literatürü geleneğinin varlığından söz etmenin mümkün 

olduğunu belirtmeliyiz. Bu üç gelenek, edeb-âdâb literatürü geleneği, vasiyyet-nasihat literatürü 

geleneği ve poetik-pendname literatürü geleneği‟dir. Onlara, yeni/çağdaş dönemde üretilen çocuk 

ahlakıyla ilgili yeni-vazife ahlakı literatürünü ilave etmemiz gerekmektedir. 

İkinci olarak 15. yüzyıl Osmanlı düşünürü Ali b.Hüseyin el-Amâsî, bir bütün olarak eserini, klasik 

ahlak felsefesinin tehzib-i ahlak çizgisi içerisinde konumlandırmakta, girişte İhvan-ı Safa‟nın adına atıf 

yapmakta, onları kadim mezhep olarak anmaktadır. el-Amâsî‟nin eseri, altı bölümden (bab) oluşmakta, 

„çocuk ahlakı‟ terimi karşılığı yazarımız Platoncu geleneğin „edeb-i sıbyan‟ kavramını kullanmaktadır.  

El-Amâsî, çocuk ahlakını, “iyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı kötülük” temel ilkesine bağlı 

olarak ele almaktadır. El-Amâsî‟ye göre bu ilke iki âlemde de geçerlidir. Zira iyiliğin karşılığı iyilik, 

kötülüğün (yavuzluk) karşılığı kötülük (yavuzluk) ilkeleri iki âlemde geçerlidir, ama iyilik edip iyilik 

bulmak daha üstünüdür. O nedenle ailede çocuk, iyilik edecek bir kişi olarak yetiştirilmelidir. 

Yazarımızın bu bağlamda benzer bir ahlak ilkesi/yasası, „meyveli ağaca taş atan ve el uzatan çok olur‟ 

ilkesidir. Çünkü ahlaklı genç, yazarımıza göre, meyveli ağaca benzemektedir. O nedenle yazar, 

çocuğun aile içinde kalmasına, bir gece dahi olsa başka yerde gecelemesine izin verilmemesine, 

yabancılarla ilişkisine dikkat edilmesine, iyi arkadaş ve dost edinmesinin sağlanmasına dikkat çeker ve 

bu görevi babaya yükler. Böyle yetişen çocuk, ailenin iyi bir yetişkin ferdi olmaya adaydır. Gelecekte o, 

aileye hizmet edecek, katkı sunacak bir birey olur. Çocuğa bu tür iyi ahlakın kazandırılmasını, iyi 

ahlakla yetiştirilmesini yazar, „tertib‟ kavramıyla ifade eder. Anlatımlarını, ayet ve hadise, Hz. Ali‟nin 

vecizelerine dayandırır. Anlatımlarını hikâyelerle canlandırır. Ayet ve hadislerin kaynağının Cebrail, 

onun kaynağının Allah olduğunu belirterek bu iyi ahlakı, „Allah‟ın ahlakıyla ahlaklanın‟ hadisine 

dayandırır.  

Yazarımız el-Amâsî‟nin eserinde yer alan ve bizim yer verdiğimiz bir diğer husus, çocuk 

mektep/eğitim ahlakıdır. Düşünce tarihinde bu tür çocuk ahlakı, az önce işaret edildiği gibi bir gelenek 

olarak Platon‟un Devlet‟inde yer verdiği ahlaka (erdem eğitimine, edeb) ve risalesine dayanmaktadır. 

El-Amâsî erdem eğitiminde (edeb) Platon‟dan söz etmemekte, buna mukabil öğrencinin öğretmeninin 

şeriata uygun bütün emirlerine itaat etmesi ve onun emrine boyun eğmesi, şeklindeki ilkesini ve 

diğerlerini İslam‟a dayandırmaktadır. 

Yazarımızın mektep ahlakı içerisinde, öğrencide olmasını istediği diğer davranışlar mektep 

ahlakıyla değil, genel adab-ı muaşeret ile ilgilidir. Bu kavram daha sonra 19. ve 20. yüzyıllarda aile 

ahlakının (tedbir-i menzil) önemli bir kavramı ve konusu olacaktır. Yemek yerken bir şey sormamak, 

öğretmen su içerken ayakta durup, el kavuşturup, içince afiyet olsun demek, aksırırsa dua etmek, 

şapkasını hazır tutmak, kendisini öğretmene öncelememek, mezun olunca ayrılırken öğretmenin iznini 

ve duasını almak, edindiği ilimden haz almak vb. gibi. 

                                                           
27  Bkz. Ali b. Hüseyin el-Âmasi, age., s. 33ab. 
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İçeriğini kısaca özetlediğimiz Amâsî‟nin Tariku‟l-edeb adlı eseri, „çocuk amaçlı‟, „çocuğa göre‟ 

yahut „çocuk merkezli‟ kaleme alınan bir ahlak eseridir. Tehzib-i ahlak çizgisinde kaleme alınan eseri 

çocuk ahlakı yapan da onun bu çocuk-merkezli niteliğidir. Tehzib-i ahlak literatüne göre bu gelenek, 

Pisagorcu Bryson‟un eserine dayanmaktadır. Ancak Bryson‟un kimliği Batılı kaynaklarda 

netleştirilememektedir. Ahlak felsefesi geleneği içerisinde ise çocuk ahlakı geleneği Platoncu erdem 

eğitimi (edeb/âdâb) felsefesine dayanmakta, çocuk ahlakı aile ahlakından bağımsız olarak İslam ahlak 

felsefesi alanında -örnek eserimizde görüldüğü üzere- ele alına gelmektedir. El-Amâsî‟nin eseri bunun 

en önemli örneğini oluşturmaktadır. Sonuç olarak yazar el-Amâsî, eserinde, aile ahlakının bir unsuru 

olarak çocuk ahlakına yer vermekte, çocuk ahlakını aile ahlakından bağımsız olarak kaleme almaktadır. 
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ABDUSSELAM EL-AMASİ’NİN SİYASETNAMESİ: TUHFETÜ'L UMERA VE MİNHATÜ'L 

VÜZERA/SİYASET VE YÖNETİM AHLAKI 

 

Murat ÖNDER 

Züleyha MEMİŞ 

 

Özet 

Abdusselam el-Amasi‟nin “Tuhfetü'l Umera ve Minhatü'l Vüzera/Siyaset Ahlakı” adlı eseri, zengin 

yönetim ve siyaset kültürümüzü anlatan klasik siyasetnameler içinde yer alan önemli eserlerden 

birisidir. Siyasetname geleneğinden gelen bu eserin tek nüshası İngiltere British Library'de yer 

almaktadır. Devlet adamlarına yönetim sanatını öğreten, erdemli olmayı ve etik bir yönetici olmayı 

öğütleyen Siyasetnameler köklü devlet geleneğimizde yöneticilerimiz için rehber olmuştur. Eser; 

Abdusselam el-Amasi‟nin yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında yol gösteren, 

devrinin yönetim anlayışını ve değerlerini de yansıtan, tarihi ve sosyolojik açıdan çok önemli 

kaynaklardan biri olarak bilinir. Eser; imametin gerekliliği ve seçimi, davranış kuralları ve şartları, vezir 

ile vezirlerin davranışları, askerlerin ve diğer hizmetlilerin davranış kuralları ve genel nasihatler olmak 

üzere altı temel bölümden oluşur. Bu çalışma, genel olarak siyasetnamelerin metodolojisinden ve ele 

alınan temel konular bağlamında içeriğinden bahsettikten sonra Abdusselam el-Amasi‟nin “Tuhfetü'l 

Umera ve Minhatü'l Vüzera/Siyaset Ahlakı” adlı eseri, yazıldığı dönem itibariyle ayrıntılı olarak 

değerlendirilecek ve bugünün yönetim siyaset ahlakı anlayışına nasıl katkı sağladığı tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Siyasetname, Yönetim, Siyaset, Âlim, Amasya. 

 

The Politics of Abdusselam el-Amasi: Tuhfetu'l Umera ve Minhatu'l Vuzera/ 

Political and Administrative Ethics 

 

Abstract 

Abdusselam al-Amasi's "Tuhfetü'l Umera ve Minhatü'l Vuzera/Political Ethics" is one of the most 

important works in classical siyasatnamas/politics describing our rich administration and political 

culture. The only copy of this work, which comes from the tradition of politics, is located in the British 

Library. The siyasatnamas that taught the art of administration to the statesmen and advised wisdom 

and to be an ethical leader became a guide for our administrators in our long-standing state tradition. 

His manuscript is known as one of the very important sources historically and and sociologically, which 

reflects the political, social and economic values of al Amasi‟s period of administration. His 

siyasatnama consists of six basic parts: the necessity and choice of leader, the rules and conditions of 

behavior, viziers and the behavior of viziers, the rules of conduct of soldiers and other servants, and 

general advices. After providing the methodology of siyasatnamas in general, this study will evaluate 

Abdusselam al-Amasi's "Tuhfetü'l Umera and Minhatü'l Vuzera/Political Ethics" in detail, and discuss its 

content in the context of the main contributions to our today understanding of administration and 

political ethics. 

Keywords: Ethics, Siyasatnama, Administration, Politics, Scholar, Amasya. 

 

Giriş 

Abdusselam el-Amasi'nin siyasetnamesi, zengin siyasetname kültürümüzden özgün örneklerle 

günümüze ışık tutmaktadır. Siyasetnamelerde, adaletin öncelikle yerini bulması ve buna uyan 

siyasetin, yöneticinin ve danışmanlarının şahsi ve ahlaki özeliklerinin geliştirilmesi amaçlanır. Teorik 

bilgi olarak bize gelen normlar ve uygulamalar, tam olarak yazılı metin halinde değil de tecrübelerin 

paylaşımı şeklinde gelişmiştir. Siyasetnameler, tecrübelerin öğütlere dönüşmesinin yanı sıra 
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menkıbelerle zenginleştirilmiş, bugünkü anlayışla uygulamalı anlatıma önem veren eserlerdir. 

Siyasetnameler incelendiğinde, yazarlarının mutluluğa ulaşma amacıyla öğütlerle, yöneticileri ve 

siyasetçiyi yönlendiren yoldaki işaretler olduğu görülür. 

İyi yönetimin üç temel sembolü olarak Siyasetnamelerde yer alan, “Adalet, Meşveret, 

Ehliyet/Liyakat” hususundaki bilgiler oldukça değerlidir. Meşveret hususunda sırf kendi fikri ile hareket 

edenin tehlikede olacağı, işler ve durum aşikâr değil ve belirsizlik var ise ehil olan kişilere danışılması 

gerektiği belirtilmiştir. Ehliyet konusunda ise, yetenekli insanların makamlarını düşürüp sefil ve alçak 

kişilerin makamlarının yükseltilmesi durumunun, Zencani‟nin “başın kuyruk, kuyruğun da baş olarak 

değiştirilmesi” anlamındaki sözüyle, bir ülkeye çok sorun yaratacağı işlenir. Liyakat hususunda 

Zencani, Sultanın bir insana liyakatinin üstünde görev vermesinin hoş olmayacağı gibi yetenekli kişilere 

de işini vermeyip rütbesini düşürmenin doğru olmayacağını söyler (Adalıoğlu, 2005: 64-65). Zira bu 

durumda yeteneklinin yeteneği körelir, iş yapamaz hale gelir, azmi kırılır ve zulmü itaat görür hale 

gelir. Yetenekli ve isabetli görüş sahibi biri bulunduğunda, onun himaye edilmesi ve ona her zaman 

ihtiyaç duyulacağının bilinmesi gerektiğini öğütler. 

Bu çalışmanın diğer amaçlarından birisi ise, kendi yönetim ve siyaset geleneklerimize sahip 

çıkmak amacıyla; atalarımızın yazdığı eserleri belirleyip gün yüzüne çıkararak bugünün gelişmeleri 

ışığında değerlendirilmesine katkı sağlamak, onların tecrübelerinden faydalanıp günümüz için de ders 

çıkarmak ve yorumlamaktır. Batı yönetim literatüründe kendi kültürleri dışındaki eserlerin yanlı veya 

yansız göz ardı edildiği görülür (Önder & Brower, 2013: 118-119). Siyasetnamelerin temel 

özelliklerinden birisi de, hikâyeleri pratik tecrübe açısından sunup yorumladıktan sonra ders 

çıkarılmasını amaçlamasıdır. Ayrıca, tarihi eserlerimize, tarihi kitaplarımıza özellikle sahip çıkarak 

Abdusselam el-Amasi gibi önemli şahsiyetleri tanıyarak ve tanıtarak kesintiye uğramış eserinin 

devamını ve anlaşılmasını sağlamaktır. Mevhibe Coşar tarafından günümüz Türkçesine çevrilen bu 

eseri sunmak, tanıtmak, siyasetnameler içerisindeki yerine değinmek ve bugünümüze dair 

yansımalarını tartışmak, çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. 

A- Siyasetname Geleneği 

„Siyaset‟ kelimesinin birçok farklı lügat anlamı olsa da, devlet içi düzenin huzur içinde yürümesi 

veya devletlerarası ilişkileri belirli bir disiplin içinde inceleyen, uygulanılabilirliğe göre çıktılar üreten 

bilim dalıdır. Arapça kökenli „siyaset‟, Farsça‟da mektup anlamına gelen „name‟ ile bir araya gelen 

mürekkep bir isim olarak „Siyasetname' adını alır (Adalıoğlu, 2005: 240). Coşar (2012) siyasetnameleri 

tanımlarken ideale ulaşmanın yol ve kuralları diye belirtir. Ayrıca, yöneticilerde bulunması gereken 

temel vasıfları, yönetimin esaslarını ve zamanın anlayış ve kabulleri doğrultusunda kötü yönetimin 

çıktılarının da kötü olacağını ifade eder. Siyasetnameler, devlet adamlarının ve yanında çalışan üst 

düzey yardımcıların, bürokratların, askerlerin, memurların ve halkı ilgilendiren görev ve sorumlulukları 

ile birbirleri arasındaki olması gereken ödev ve sorumlulukları belirler (Coşar, 2012: 20). Liderler 

değişebilir ancak önemli olan devletin bekası ve devamıdır. Bundan dolayı lider ve yöneticilerin 

yanlarındaki kişileri güvenilir, bilgili ve etik değerlere sahip kişilerden seçmesi işlenir. 

Genel olarak siyasetnamelerin sayısı konusunda net bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak 

çok sayıda siyasetnamenin varlığından söz edilebilir. Dünya tarihinde Avrupa‟lı ya da Asya‟lı olması fark 

etmeksizin devlet adamları ve idarecilere pratikte tavsiyeler sunan bu kaynaklar, İslam tarihi açısından 

irdelendiğinde, adaletli yönetim için tavsiye niteliğinde olup siyasi ve ahlaki içerikli eserlerdir. Bu tür 

eserleri sınıflandırırken belirli farklılıklar (dini, etnik, fikri vb.) görülür (Uğur, 2001).  Bunlardan birincisi, 

felsefi ve idealist Fârâbi‟nin Füsûlü'l-Medenî‟si ve el-Medînetü„l-Fadıla'sı; ikincisi, siyaset ve devlet 

idaresini İslami çerçevede ele alan İbn-i Teymiyye‟nin Essiyâsetüş-Şer'iyye‟si, Mâverdî'nin el-Ahkâmu's-

Sultâniyye‟si gibi devlete ait hukuk kurallarını işleyen fıkıh kitapları sayılabilir. Üçüncü grup olarak; 

sultan gibi üst düzey yöneticilerin asistanı hükmündeki vezir, asker ve memurların hallerini konu 

edinen, Hint-İran kökenli olup sıkça rastlanan ancak İslami kültüre uyumlaştırarak kazanılan Gazzali‟nin 

Nasihatü‟l Müluk‟u, Nizamü‟l-Mülk‟ün Siyasetname‟si ve Keykavus‟un Kabusname‟si gibi eserlerdir. 

Bunlardaki temel hedef, İslami eserlerde ideal bir şekilde sunulan emir ve yasakların pratik 
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uygulamasına ışık tutmaktır. Dördüncü olarak da, Osmanlı devletinin duraklama ve gerileme 

dönemlerinde genellikle padişahın veya vezirlerin istekleri üzerine kaleme alınan Islahatnâmeler veya 

layihalar sayılabilir (Adalıoğlu, 2004: 246. 

Siyasetnameler, nakledilirken birbirinden etkilenen kültürler gözlemlenmiş; konuları ilgi çekici ve 

sürükleyici hale getirmek için menkıbelerle zenginleştirilmiş, büyüklerin sözleri ve şairlerin mısralarıyla 

anlam kuvvetlendirilmiştir. İslam medeniyetinin ilk dönemlerinde Hint, İran, Yunan ve Çin kültürlerinin 

tecrübe ve bilgi birikimlerinden yararlanılmıştır (Adalıoğlu, 2004: 5). Yine bununla birlikte tarihte ün 

yapmış hükümdar, doktor, filozof ve âlimlerin sözlerinden veya uygulamalarından örnekler sunarlar. 

Örneğin Büyük İskender‟in hayatından; Antikçağ Yunan filozofları Sokrates, Platon Eflatun ve 

Aristoteles'in hikmetli sözlerinden; Çin‟in filozoflarından, krallarından, Hint hekimlerinden pasajlar 

sunarlar. İran krallarının saray ve idare kültürleri model alınmakla birlikte Kutadgu Bilig‟in Türk modeli 

olarak kendine ait özgünlüğü dikkat çekmekte olup Türklerin Efsanevi Büyüğü Alp Er Tunga‟nın ismi 

siyasetname konularında geçmektedir. Yine İran kültüründen Nuşirvan, Dahhak ve Feridun ile Batıdan 

örnekleri sıkça işlenen Büyük İskender de göz ardı edilemez (Adalıoğlu, 2013). 

Siyasetnamelerde temel ilke ve kavramlar: Devletin ve saltanatın gerekliliği ve mahiyeti, 

İlay-ı Kelimetullah‟ın (Allah‟ın dininin tebliğinin) tüm dünyaya yayılması; ahlak ve dini eserlerin yapı 

taşları olarak bilinen adalet, şecaat, cesaret ve cömertlik gibi vasıfların işlerliğinin sağlanması, şer‟i ve 

örfi kanunların uygulanmasında, emanetleri ehline vererek halka sahip çıkması olarak söylenebilir. Bu 

durum siyasetnameleri, iyi ahlak ya da ahlaklı olma kılavuzu olarak yol gösterici konumuna 

getirmektedir. Siyasetnameler bir yandan da birer davranışlar manzumeleridir (Adalıoğlu, 2013). 

Siyasetnâmeler, çeşitli hikayeleri, menkıbeleri içermekle birlikte temel kaynak olarak anlattığı konu ile 

ilgili ayet ve hadisleri uygun bölümlerde zikreder, sonraki aşamalarda ise toplumun kendilerine hürmet 

ettiği sahabe veya âlimlerin, filozofların, hekimlerin hikmetli sözlerinden alıntılar yaparlar.  

Siyasetnameler, esas itibariyle ahlaki eserler olup genelde devlet yönetimini ele alan, öğretici ve 

nasihat ediciliğinin yanında karmaşa içerisinde ne yapacağını bilemeyen yönetici için de yol gösterici 

türden eserlerdir. Tarzı doğu kültürünü yansıtan bu teorik bilgiler, pratiğin daha önceden uygulanıp 

devlet adamları ve yanındakilere tekrar aynı yanlışlara düşmeden yeni bir anlayış geliştirerek edep 

kültürünü de öğretir. Kutadgu Bilig‟in "Beyliğe Layık Bir Beyin Nasıl Olması Gerektiği‟‟ adlı 

nasihatnamesi, öğüt verici yönünü sadece Bey‟e değil vezire de uygun halde söylemektedir (Dankoff, 

1983). Bey‟in ve vezirin hangi ahlaki kurallara uyması gerektiğini açık dille izah eder. Beyliğin doğuştan 

Allah'ın lütfu olduğunu, bu nedenle mukaddes olduğunu, bu nedenle de akıllı, bilgili, görgülü olmak 

gibi güzel hasletleri taşıması gerektiği ile ilgili pendnamede konuyu ayrıntılı olarak değerlendirir 

(Adalıoğlu, 2013). Bugün büyük adam teorisi (great man theory) (Durmuş, 2012) olarak yönetim 

literatüründe yer alan teori de liderliğin doğuştan olduğu yaklaşımını ortaya koymaktadır.  

Örnek hikâyelerle uygulanabilirliliği önceleyen siyasetnamelerin dönemlerinde etkili ve tesirli 

olduğu bilinir. Öğütlerde ideali yakalamak tavsiye edilir. Örneğin, suçun cezasının verilmesi adalet, 

affetmek ise fazilet olarak zikredilmiş; bu durumu yine affetmenin ceza vermekten daha üstün olduğu 

ile de pekiştirilmiştir. Türk ve İslam coğrafyasında siyasetnameler diğerlerinden farklı olarak, din ve 

ahlaki yönden tematik olarak ağırlık arz etmektedir. Allah‟ın sıfatları, inanç esasları, ölüm ve sonrası 

gibi konular ile daha çok Ahiret hayatına hazırlık gerektiği ve dünya hayatının geçiciliği vurgulanmıştır. 

Siyasetnamelerin çoğunda yöneticiyi etkileyecek en önemli kavramın ölüm olduğu vurgulanır. 

Siyasetnamelerde bu durum sebep sonuç ilişkisi bağlamında, bu dünyada yönetici adaleti sağlamazsa 

Ahiret‟te bunun karşılığını göreceği ve zulüm görenin de bunun karşılığını yöneticiden alacağı 

üzerinedir. Siyasetname eserleri adaleti öne alıyor, sağlanmadığı takdirde yöneticinin bunun neticesini 

er geç göreceği belirtiliyor (Adalıoğlu, 2004: 248-250). Siyasetnamelerin temel amacı, yeryüzünde 

adaletli bir yönetim ve iyi bir devlet düzeni oluşturmak: nihaî olarak da dünya ve ebedi mutluluğa 

ulaşmaktır. 

Yöneticinin Davranış Kuralları: Yöneticinin, halkına ve maiyetindekilere, memur ve 

görevlilere nasıl davranacağı, hizmet sahipleri ile bunların hükümdara nasıl davranması gerektiği 
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buralarda açıklanmıştır. Vezir ve emirlerin sır tutması, rüşvet almaması, görevine bağlı ve titiz olması, 

vatanın namus olduğunu düşünerek devletin menfaatini her şeyden üstün tutması gerektiği; devlet 

işleri ve memurların görev şartları; iş başındakilerin halka muamelesi, devlet adamlarının hükümdara 

karşı sorumlulukları ve davranış biçimleri; harcamaları denetleme ve tasarruf tedbirlerini alıp uygulama 

yetkileri örnekler verilerek kanunlar çerçevesinde tartışılarak anlatılmaktadır (Coşar, 2012: 22). 

Siyasetnameler, sadece devleti idare eden hükümdar ve vüzerasını kapsamaz, daha alt kademe 

olan hacip, komutan, kapıcıbaşı, elçi, katip ve haznedar gibi görevlilerin vazife alanları ile ilgili de 

bilgiler ve nasihatler içerir. Bunlara örnek vergi toplama usülleri, devleti muhafaza kuralları, hazinenin 

korunması gibi bilgileri içerir. Hatta yönetimin daha alt kademesi olan çiftçi, zanaatkâr ve memurların 

korunup denetlenmesi de seyahatnamelerde geçmektedir (Adalıoğlu, 2004: 250). 

Farabi, insanların toplumsal birlikler içinde yaşamalarını, bir vücudun azalarının işleyiş biçimine 

benzetmiştir. Her organ kendi görevini yerine getirirse ancak vücut sağlıklı olabilir şeklinde ifade 

ederek, toplumsal birliklerdeki sorumluluk bilincine vurgu yapmaktadır. Farabi, erdemli toplum 

başkanının, bu toplumda yaşayan insanları, belirlediği erdemli, ahlaksal davranışlara ve uygulamalı 

sanatlara uymaları konusunda ikna etmesi, yani eğitmesi gerektiğini söyler. Söz konusu eğitimi kabul 

etmeyenleri erdemli başkanın zorlaması gerektiği de belirtilmektedir (Toktaş, 2009: 86). 

Adalıoğlu (2013) bu eserlerin sadece sıradan birer Siyasetname olmadığını, sosyoloji, kültür 

tarihi ve devlet felsefesi olma özelliğinde olup aynı zamanda dili anlamında da edebi bir eser olma 

özelliğini taşıdığını ifade eder. Örneğin, Siyasetnameler içerisinde daha çok Türk kültürünü içerisinde 

barındıran, hiç şüphesiz Kutadgu Bilig'dir. Bununla birlikte siyasetnamelerimiz, ilim nerdeyse onu bulup 

İslami kültür ile uyumlu bir şekilde uyarlamıştır.  

Osmanlı Siyasetname Geleneği: Genel de tercüme ve telif eserler olup Ahmedi‟nin 

İskendernamesi, kaynak olma bakımından önde gelen eserlerdendir. Yine aynı dönemde siyaset 

kuramını bize öğreten Ahmed Dai, Oruç Bey, Tursun Bey ve Aşık Paşazade gibi şair, yazar ve 

tarihçilerin eserlerinde devlet erkanının bilmesi gereken önemli veriler ve fikirler yer almaktadır (Altay, 

2011: 1797). XIV. ve XVI. Yüzyıl Osmanlı siyasetnamelerinde gözlemlenen bir durum da tercüme ve 

te‟lif eserlerin literatürümüze girmesidir;  

Tercüme Siyasetnameler: Medeniyetimize ilk olarak tercüme yolu ile intikal etmiş olup bu eserlerin 

dili genelde Arapça ve Farça‟dır. Marzubanname, Kelile ile Dimne, Kabusname bunların en 

önemlilerindendir.  

Te‟lif Siyasetnameler: Osmanlı Devletinde ilk siyasetnamelerin yazılışı XV. yüzyılın başlarına kadar 

gitmektedir Bilinen ilk Osmanlı siyasetnamesi, Marzubanname ve Kabusname‟nin Osmanlıdaki ilk 

tercümelerinin sahibi Şeyhoğlu'nun Mehekkül-Ulema ile Kenzul Küberası‟dır. Yine bundan sonra 

gelenlerde gözlemlenen, bu siyasetçilerin aynı zamanda devlet kademesinde de yer almakta oluşudur. 

Bunun dışında, Osmanlı şehzadelerinin de siyasetnâmeler yazması, ilginç bir bilgidir. Örneğin II. 

Bayezid'in oğlu Şehzade Korkud‟un aslı halen bulunamayan bir siyasetnamesi olduğu ve Ebu'l Hayr 

Muhammed Korkud takma adı kullandığı bilinmektedir.  

Klasik dönem Osmanlı Siyasetnamelerinin genel özellik itibariyle; Osmanlı Devleti, genelde 

düşünce tarihi, özelde siyasi düşünce tarihi itibariyle İslâm medeniyetinin bir parçası olup, oluşan bu 

sentezin Osmanlı siyasi tarihinin adeta beyin yapısını oluşturmuştur. Siyasetnamelerin Osmanlı 

coğrafyasına ilk girişi tercüme yoluyla olup genellikle Hint-İran medeniyeti kökenli olan Kelile ve 

Dimne, Marzubanname, Kâbusnâme gibi eserlerin, İslâm medeniyetinin ilk dönemlerinde Arapça ve 

Farsçaya yapılan çevirilerinin Türkçe‟ye tercümesiyle, sonraki aşamada Yunan siyasetnamelerinin, 

Osmanlı siyasetname geleneğinin şekillenmesinde önemli etkileri olmuştur. Hint-İran ve Yunan siyasi 

düşüncesinin dışında ilk dönem Osmanlı siyasetnamelerinde Türk siyasi telakkilerinin izlerini de görmek 

mümkündür (Altay, 2011: 1804-1805); “(1) Yusuf Has Hacib‟in Kutadgu Bilig‟inde kısmen eski Hind 

felsefesiyle karışmış bir halde somutlaşan eski Türk siyasi telakkileri, (2) Tipik örneğini ünlü Selçuklu 

Veziri Nizam‟ülmülk‟ün Siyasetnamesi‟nin oluşturduğu eski Hint siyasi düşüncesiyle karışmış İran siyasi 

felsefesi, (3) Eflatun ve Aristo‟nun fikirlerine dayanmak suretiyle IX. yüzyılda ünlü filozof el-Kindî‟nin 
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risaleleri ile başlayıp Farabi‟nin el-Medînetü‟l-Fâzıla ve Kitabü‟s-Siyase isimli meşhur eseriyle devam 

eden; ayrıca muhtelif zamanlardan yazılmış Es-siyasetü‟ş-Şer‟iyye isimli pek çok eser tarafından temsil 

edilen; eski Yunan ve İran siyasi düşüncesi ile İslâm‟ın sentezinden oluşan Müslüman Arap siyasi 

düşüncesidir.” 

Kanuni dönemi sadrazamı Lütfi Paşa‟nın Asafnamesi‟ne kadar dönem dönem küçük farklılıklar 

arz etse de dil ve içerik benzerliği büyük ölçüde aynıdır. Son olarak, siyasetnamelerin yapısına 

baktığımızda soyut kıssalar sarmalında verilen öğütler somut olan ayet, hadis, güzel ve özlü sözlerle 

desteklenmiştir. Eserlerde verilen örnekler gerçek hayattan olup Osmanlı Türk Hükümdarları, devlet 

büyükleri, Peygamberler, Halifeler, İslam Büyükleri ve Yunan filozoflarından müteşekkildir. Bunun 

yanında devlet erkânının dikkatini çeken konular da işlenmiştir (Altay, 2011: 1806). 

B- Dönemin Batı ve Doğu Yönetim Kültürünün Karşılaştırması 

El Amasi‟nin yaşadığı dönem olan Kanuni Sultan Süleyman dönemini karşılaştırmalı irdeleyen 

“Zaman ve Mekan Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma” olan İtalyan Makyavel ile Osmanlı 

Kınalızade'nin Ahlak-ı Alai‟si, özünde farklı iki yönetim kültürünün karşılaştırılması açısından önem arz 

etmektedir. 

Kınalızâde (ö. 1572) ve Makyavel (ö. 1527) ait olduğu medeniyetler açısından ele alındığında, iki 

önemli siyasetnameci oldukları görülmektedir. Ahlâk anlayışları ve siyasetnameleri de, içinde 

yaşadıkları dönemi daha iyi görmemizi sağlamakta; Kınalızade, dünya düzeni kurma iddiasındaki 

Osmanlının sorularına cevap aramakta ve politikada etiğin amacını aynı görmekteyken; Makyavel 

parça parça devletlerden oluşan İtalya'nın özgürleşme ve büyüme sürecini nasıl daha fazla 

oluşturulabilir sorularına cevap aramakta ve politika - etik ayrımı yapmaktadır. 

Daha önce de değindiğimiz gibi Osmanlı öz kültürünü de önceleyerek diğer kültürlerle zengin bir 

geleneği hamurunda barındırmaktadır. Bu hamurun mayası Kınalızade‟nin eserinde gerekli zenginliğe 

ulaşmış ve kadim kültürümüzü ve Türk-İslam devletlerinin mirasını geçmişi ile birlikte harmanlayarak 

çıtayı yükseltmiş olup Orta Asya Türk-Moğol geleneklerini ve hatta Hint Kültürü, Eski Yunan siyaset 

felsefesi ile Bizans geleneğini de içine almıştır. Nitekim her iki geleneğin taşıyıcı ismi olan Makyavel ve 

Kınalızade‟nin „iyi‟ olgusunu Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu şöyle karşılaştırmaktadır (Özdemir, 2012: 1995-

1996). 

 “Makyavel‟in Prens‟inde tarihi referanslar hemen hemen tümüyle Roma ve Kilise tarihiyle 

sınırlıdır. Roma imparatorluğu gibi kadim kültürleri kendi atmosferinde barındırmış bir geleneğin 

merkezinde bulunmak dahi Makyavel‟in düşünce ve siyaset referanslarını Roma öncesine ve ötesine 

taşıyamamıştır. Kınalızâde‟nin Ahlâk -ı Alâi‟sinde ise kadim Mezopotamya‟dan İran geleneğine, İbrahimi 

gelenekten Yunan‟a kadar son derece kapsayıcı ve içselleştirici bir referans zenginliği vardır. Bugünkü 

yaklaşımın aksine, Kınalızâde için mesela Eflatun ve Aristo Avrupa‟ya ait olmadığı gibi, kadim kültürün 

önemli kaynakları olarak Osmanlı‟nın tabii tarihi referansları arasında yer almaktadır. Çünkü Kınalızâde, 

dünya tarihini ve varlığı bir bütün olarak değerlendirmekte, o bütün içindeki aktörleri farklı hedefler 

uğruna mücadele eden değil, aynı “ortak iyi” için çalışan kişiler olarak görmekte olup ahlâk ilminin ve 

içerdiği konuların bütün insanları ilgilendirmesi, varlığı yahut yaşamı anlamlandırmak ve mutlu olmak 

için herkesin bu ilmi bilme zorunluluğu âlimleri ahlâk ilmi ile ilgili kitaplar yazmaya itmiştir. Bu konuda 

yazılan bütün kitaplar da insanlığın iyiliğine hizmet ettiği için bütün insanlığın mülkiyetinde, bu 

kitapların yazarları da yine insanlığın hizmetindedir. Dolayısıyla Eflatun, Aristo veya herhangi bir 

düşünür, herhangi bir coğrafyaya ait olamaz. Bütün bunlar, Osmanlının insanlığın hizmetinde olduğu 

ve kadim kültürün temsilcisi olduğu için kültürümüzün önemli kaynakları tabii olarak tarihi referansları 

içindedir.” 

Durumu Makyavel'in doğrudan kendi sözleriyle, İtalya gibi bir seçkin Batı ülkesinin durumunu 

daha net bir şekilde ortaya koyması bakımından okunması yeterlidir. Makyavel işte bu çağrıyı yaparken 

devrin ahlâki çöküntüsünün, kördüğüme dönmüş ihtiraslarının gereği olarak bütün ahlaki değerler alt 

üst olmuştur ve yüzyıllardır devam ede gelen kilise tarihinin en önemli temsilci isimlerinden St. 

Thomas Aquinas‟ın The Goverment of Princess (Hükümdarların Yönetimi) adlı eserinde belirttiği, Ortodoks 
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Hristiyanlarının temel ilkelerinden olan cennet güvencesi olgusunu ve dolayısıyla dünyevileşmeden 

uzak durma olgusunu görmezden gelir ve hatta tam tersine, dünyevi görkem ve zenginliğin bu 

dünyada başka insanlardan çalsa bile iki önemli talihin ödülü olarak görmektedir (Özdemir, 1996). 

Makyavel‟e Göre Devlet Anlayışı şöyle özetlenebilir (Özdemir, 2012): Ona göre sonuç önemlidir. 

Yani ülkenin iktidarına giden her yol mubahtır. Kınalızade Osmanlı devletinin birliği ve tesisini 

tamamlamasından kaynaklı olarak daha ayrıntılı bir durum olan ahlaklı bir toplumu öngörürken, 

Makyavel her ne şekilde olursa olsun devletin birliği ve tesisi teorisini savunmuş ve bu bağlamda ahlaki 

ilkeleri göz ardı etmiştir. Devrinin Prensi Lorenzo de Medici‟ye yazdığı eser olan “Muhteşem 

Lorenzo‟ya” adlı eserinde siyasetnamelerde yön gösterici nitelikte olan mal, mülk, sitenin işleyişi, 

hükümdarın rolü gibi kavramlarla ilgilenmeyip direkt „kaç çeşit hükümdar vardır ve bunlar hangi 

yollarla elde edilebilir‟ sorunsalına değinmektedir. Onun teorisinde yerinde duran her şey batar. Yani 

ülkesine başka topraklar da katmadığı sürece ülkesinin batacağını öne sürer. Böylece devletin sürekli 

savaşması gerektiğini anlatır. Onun için fethetme duygusu her şeyden önde gelir. Bizim 

sultanlarımızdan Fatih Sultan Mehmet Han ise, fethin kolay ama sonrasının daha zor olduğunu belirtir. 

Makyavel‟e göre ülkelerin birbiriyle savaşmasında karşıt iki eğilime rastlanır: Buna göre göz önünde 

bulundurulan iki grupta da aç gözlülük vardır. Bir tarafta büyüklerden emir almak istemeyen bir halk 

diğer tarafta halkı ezmeye çalışan büyükler bulunmaktadır.  

Kınalızade‟nin öncelikli amacı, İslam ahlakı ile ahlaklanmak ve bunun neticesi olan saadeti elde 

etmektir. Kınalızade‟nin öngördüğü hükümdarda olması gereken özellikler ise özetle şu şekilde 

sıralanabilir (Özdemir, 2012: 2002): 

1- Yüksek gayret; Hükümdar halkın mutluluğunu sağlamak ve İslam‟ı yüceltmek için yüksek 

gayret göstermeli, 

2- Görüş ve düşüncedeki isabetlilik; zeki, akıllı ve tecrübeli olmak, 

3- Azim ve kararlılık, iş bitiricilik, 

4- Sabır ve tahammül; büyük ve şiddetli olaylar karşısındaki olması gereken hal, 

5- Zenginlik; zengin olmak ancak savurgan ya da cimri olmamak, itidal ehli olmak, 

6- Gönülden bağlılık; Kendisine bağlı insanlar ve askerleri olmak, itaat anlayışı, muhalefet ya da 

kargaşa oluşturan tipler olmamak, 

7- Nesep, mümkünse şerefli bir soydan gelmek. 

Yine Kınalızade Ahlak-ı Alai adlı eserinde, devleti korumanın yollarından birinin düşmanların 

planlarını bilmek olduğunu ve çoğu hükümdarın bunu ihmal etmesi nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını 

belirtmektedir. Yine harpteki hilenin caiz olduğunu fakat zulmün haram olduğunu belirtir. Hileyle 

düşman yenilebiliyorsa savaş yapılmamalıdır. Çünkü Müslüman bir yöneticinin gerçek anlamda bir 

zorunluluk olmadığı zaman savaşması caiz değildir. Eğer savaş yapılması zaruret ise, zaferden sonra 

askerler ödüllendirilmelidir, aksi takdirde orduda bozulmalar baş gösterecektir. Fetihten sonra 

yapılacaklar babında; yağma ve öldürmede aşırıya gidilmemesi ve hatta katliam yapılmaması, kudret 

nimetine şükredip ahaliyi affetmek ve halkın nefretini kazanmamak gerektiği belirtilir. 

Kınalızade‟nin siyasetnamesinde, halka merhametli davranmak gerektiği ancak isyankarlara 

ibreti âlem olması açısından şiddetli olmak gerektiği söylenir; örnek olarak Yavuz Sultan Selim‟in bir 

kararına tekrar muhalefet edici bir komutanı daha sözü bitmeden kellesini vurması ya da Alaattin-i 

Keykavus‟un fesat çıkaran 3 komutanını bir gecede öldürtmesi durumundan övgüyle bahsedilir. Bunun 

yanında Hz. Musa‟nın Firavun‟a giderken „Ona yumuşak söz söyleyin.‟ ayetini hatırlatarak itidali 

öngörür. Denilebilir ki Kınalızade eserinde, devletin devamı ve bekası için öğütlerde bulunmuştur. 

Özdemir (2012) özetle, İtalyan Makyavel‟in, daha ülkesinin bağımsızlığı ile ilgili tavsiyelerde 

bulunmak üzere kendi geleneğinin başlangıcında iken; Osmanlı‟nın Kınalızade‟sinin, tüm sistemini 

oturtmuş Osmanlı‟nın en ihtişamlı döneminde, ayrıntılarda bile ülke nasıl daha iyi yönetilirin derdinde 

olması hasebiyle olgunlaşmış bir çerçeveye sahip olduğunu belirtir. 
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C- Abdusselam el-Amasi ve Eseri 

El-Amasi‟nin yaşadığı dönem Osmanlı'nın en görkemli dönemi olarak kabul edilen Kanuni 

dönemi olup, siyasetnamelerin en yoğun yazıldığı 16. yüzyıla tekabül etmektedir. Bu dönemde, bilim 

ve sanat alanında te‟lif ve tercüme çok sayıda eser verilmiştir. Bu eserler aynı zamanda dönemin dil ve 

kültürünü yansıtmaları açısından önemlidir. Coşar‟ın (2012) araştırmalarına göre, Abdusselam El-

Amasi, Kanuni döneminde yaşamış olup eserinin son kısmında yer alan şiirde „Selami‟ mahlasını 

kullanmıştır. Buna göre Tuhfetü'l-Ümera eserinin yazarının adı, yaşadığı devir ve mahlası dışında 

bilgiye ulaşılamamıştır. Yine de tercüme ve yorum şeklinde bir eser sahibi olması yüzünden Arap diline 

hâkim, devrin eğitim-öğretim ortamı içinde yetişmiş ve geleneğin bilgisine vakıf bir zat olduğu 

söylenebilir. 

Eserin aslı Cizri Mahmud b. İsmail b. İbrahim tarafından yazılan ed-Dürretü'l-Garra fi Nesayihi‟l 

Müluk ve'l-Vüzera'dır. Sultan ve vezirler için gönül ferahlatıcı bir kitap olarak tercüme edilebilir. 

Türkçeye tercüme eden Abdusselam el-Amasi onu Tuhfetu‟l-Ümera ve Minhatü„1-Vüzera diye 

adlandırmıştır. “Emir ve Vezirler için Hediye” anlamındadır. Siyasetname geleneğinden gelen bu eserin 

tek nüshası İngiltere British Library'de yer almaktadır. Orijinali 166 sahifedir. Tuhfetü‟l-Umera ve 

Minhatü‟l-Vüzera, bir çeviri ve zamana yorumlanıp uyarlanan bir eserdir. Kaynak eserden hareketle ve 

yöneticilerin nasıl olması gerektiğini anlatması sebebiyle „siyasetname‟ olarak değerlendirilir. İçeriği 

itibarıyla „iyi ve doğru yaşama‟ kitabı yahut saadetli olma bilgisi‟ olarak da nitelenebilecek bu eser, aynı 

zamanda bir ahlak kitabıdır (Coşar, 2012: 18). 

Eser „iyi ve doğru‟yu önermesiyle aynı zamanda didaktik bir eserdir. Bunu adaleti merkeze alan 

iktidarın tesisi, adalet dairesi çerçevesine yönlendiren tutumu ile yapılmaktadır. Özellikle alıntıların 

temasını "hakkı gözetme” ve "adaleti tesis etme” fikri oluşturmaktadır. Siyasetnamelerin yapısı ve çıkış 

amacı da bu tematik yapının belirleyicisi olmaktadır (Coşar, 2012: 36). Bu eser hem siyasetçiler, hem 

de siyasetin uygulamalarına muhatap olan hükümdarın teb'ası niteliğindeki tüm insanlara sesleniyor, 

olan ve olması gereken arasında empati kurarak bir köprü kurmamızı sağlıyor. Böylece diyebiliriz ki, 

empati olgusu tüm bireyler için ne kadar gerekli ise yönetici ve yönetilenin yöneteni anlaması 

bakımından da bir o kadar gereklidir. 

El-Amasi‟nin Siyasetnamesi, sultan, vezirler, asker ve memurlar için güzel bir kaynak teşkil edip 

bölümlerini şu altı başlık halinde toplamıştır (Coşar, 2012: 32); Birinci bölüm: Vücub-ı imamet ve 

in‟ikad-ı imamet ve şerayit-i imamet; ikinci bölüm: Adab-ı imamet; üçüncü bölüm: Kavaid-i imamet ve 

ahval-i imamet; dördüncü bölüm: Vezaret ve adab-ı vezaret; beşinci bölüm: Kavaid-i ecnad ve adab-ı 

huddam; altıncı bölüm: Mevaiz ve nesayihtir. Bugünün Türkçesine uyarlanmış bu eserin bölümleri ve 

katkıları, aşağıda özetlenip değerlendirilmiştir. 

1- Bölüm: İmamet ve İn’ikad-ı İmamet ve Şerayit-i İmamet/Liderin Gerekliliği, 

Seçimi ve Lider Olma Kuralları 

el-Amasi hilafetin halkı idare etmek olduğunu, din ve dünya işlerinde peygamberlik iddiasında 

bulunmamak şartıyla Hz. Peygamberin makamında oturmak manasında olduğunu belirtmektedir. 

Çünkü toplumların düzen ve güvenlik içinde yönetilmeleri, korunmaları, huzur içinde bir arada 

yaşamaları, medeniyet kurup kamu düzeni ve faydası için idarenin ve idarecilerin gerekliliğini anlatır. 

Seçiminden bahsedilmesi nedeniyle, burada imamet kavramıyla o toplumdaki en üst düzeyde yönetici 

ve/veya sultan anlaşılır. el Amasi, imametin şart olduğunu, Hz. Peygamber (SAV) den nakille 

“zamanının imamını tanımadan ölen kimse cahiliye insanı gibi ölmüştür” hadis-i şerif‟i ile meşruiyetini 

pekiştirmiştir. İmamın seçimi üç şekilde olabilmektedir (Coşar, 2012: 49-51); 

1- Hz. Ebu Bekir‟in Hz. Ömer‟i seçmesi gibi, önceki imamın karar ve tayini ile yeni imamın 

seçilmesi. 

2- Hz. Ömer‟den sonra Hz. Osman‟ın seçilme modelinde olduğu gibi, mevcut imamın vefatı ile 

ileri gelenlerin ittifakı ile seçilmesi. 

3- Mevcut imamın vefatı ile zafer kazanan yetkin askerin fitneyi önlemek amaçlı yöneticiliğinin 

kabulü. 
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İmamın/Liderin yetkinlik şartları ise; hür, erkek, akıl-baliğ ve cesur olmasının yanında ilim sahibi, 

âlim olmasıdır. İslam‟ın temeli, fıkıh ve ilim olup kıssa ve diğer edebi şiirler ile ilim sahibi bilge 

yöneticilik övülmüştür. Bilge yöneticilik Farabi‟nin siyasetnamesinden itibaren birçok siyasetnamede 

sıkça işlenir.  

el-Amasi beyitinde “Bir vilayetde iki mir olmaz/Bir niyama iki şemşir olmaz” sözüyle günümüzün 

örgüt yönetim teorilerinde “komutanın birliği” olarak bilinen (Marume&Jubenkanda, 2016) ilkeyi 

vurgular. Bunu için ayrıca Ebu Bekir‟in “Bir kından iki kılıç durmaz.”sözünü de ekler (Coşar, 2012). Bu, 

gündemdeki Anayasal değişiklik konusu olan, üst yönetimde ikiliği ortadan kaldırmayı hedefleyen 

başkanlık sistemi tartışmalarını da çağrıştırmaktadır (Çalışkan & Önder, 2017). 

İmamlığın şartları arasında, Hz. Peygamberden bu yana gelen gelenekte de belki “en âlim” olma 

şartı yoktur ama bu durum, tercih sebebidir. İlk zamanlar imamın Kureyş‟li olması ya da Hz. 

Peygamber (sav)‟in en yakını olması koşulu varsa da bazı görüşler zorunlu olmadığı yönündedir. Yine 

imam olacak kişinin, beş temel görevi yerine getirmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunlar (Coşar, 2012); 

(1) cemaat işleri ile ilgilenmesi, (2) Kur‟an okuması/uygulaması (3) sünnete uyması (4) mescitler 

(külliyeler) yapması ve (5) cihat yapmasıdır. Liderin vakıf gibi devlet dışı, kar amacı gütmeyen kamu 

hizmetleri de yapması ve desteklemesi gerektiği tavsiye edilir (Önder, 2006). İmamın Ahirette 4 temel 

şeyden sorumlu tutulacağını ve bunların ise cumanın edası, ceza (hukuk), sadaka ve beytü‟l mal 

olduğu özellikle bir örnekle anlatılmaktadır. 

Örnek Olay 1; Hz. Ömer‟in Beytü‟l Mal‟dan kaçan bir koyunu telaşla araması ve „bir oğlak 

kaybolsa Allah benden hesabını sorarken bir koyun için koşturmamda ne var‟ demesidir. 

2- Bölüm: Adab-ı İmamet/İmamlığın/Yöneticiliğin Kuralları 

Adalet konusu İslam dininin en temel kavramlarından biridir. Kuran‟da en çok geçen 

kavramlardan biri olarak bilinir. „Kıyamet gününde her kavmin beyleri elleri bağlı halde gelir; adil olanı 

adaleti kurtarır, zulmedeni zulmü helak eder. Allah “Halkın malını gasbedip bununla halka zulmeden 

idareciye ve güçlü ve zayıf ayrımı yapmadan zalim yöneticiye” gazapla hükmeder. Yine adil bir sultanın 

bir günlük adaletinin yetmiş yıllık ibadetten daha değerli ve adil bir sultanın amelinin bütün halkının 

ameli kadar olması, kıldığı her namazın yetmiş bin namaza karşılık gelmesi ve ömrünün bir saatinin 

başkalarının ömrünün tamamına eşit olması, hakkıyla yapılan halifeliğin değerinin, idareciliğin şerefinin 

büyük olduğunun delillerinden olduğunu belirtir (Coşar, 2012).  

Makamdaki başarının helal mal kullanmakla mümkün olacağını belirtir, idareci ne zaman bir âlim 

görse ondan hemen yararlanmaya çalışmasını öğütler. El-Amasi‟nin siyasetnamesinde dikkat çeken 

bazı örnek hikâyelerden bahsetmek yerinde olur.  

Örnek Olay 2; İsmail Samani her gün „Zulüm gören gelsin.‟ diye ilan ettirir ve her gün 

mesaisine bu şekilde başlar. Nuşirevan-ı Adil ise „bir yüksek yere çıkın, şehirdeki evlere bakın. Evinden 

duman çıkmayan kimsenin kapısına gidip, halini sorun. Eğer bir sıkıntısı var ise sultana bildirin. Sultan 

onun sıkıntısını giderir.‟ demiştir. 

Kıyamet gününde sığınılacak bir yer bulunmadığında Allah‟ın saadeti gölgesinde ve 

himayesindeki yedi gruptan birincisi olarak “halkına adalet eden sultan” sayılır (Coşar, 2012). Üç çeşit 

zulümden bahsedilir; (1) sultanın halkına zulmü, (2) zayıfa ve fakire uygulanan zulüm ve (3) insanın 

kendi nefsine olan zulmü.  

Fazıl bin İyaz der ki: “Eğer duası kabul edilenlerden olsaydım adaletli sultandan başkası için dua 

etmezdim. Adil sultan, köleliğin sonu ve memleketin süsüdür.” (Coşar, 2012: 60-61). Sultanın iyisi ve 

kötüsü ayrımı yapılırken söylenen hasletler şu şekilde belirtilmiştir: Sultanın hayırlısı kötülüğü iyiliğe 

döndürendir. İdareciler, dostluğun kıymetini bilir, âlimlere ve iyi insanlara yakın davranırlar. Adaletin 

yolunu gösterdikleri için âlimleri (sever) ve doğru insanlarla görüşüp sohbet etmeyi isterler; onların 

nasihatlerini almayı önemser; böylece gönüller yapar, zulüm ve düşmanlık etmekten kurtulurlar. Kötü 

âlimlerde dünya hırsı olduğu için onlarla görüşmekten kaçınılmalıdır. Onların bütün amacı, idarecileri 

riya ve hile ile aldatıp ellerindeki malı mülkü almaktır. Dürüst âlimlerle doğru sözlü insanlar, idarecilerin 
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ellerindeki mal ve imkâna tamah etmez; onlara yakınlıktan kaçınırlar. Nasihat ettikleri zaman doğru 

söylerler.  

Sultanların yönetimde daha etkin olabilmeleri için malayani işlerle meşgul olmayıp halkın 

zamanından çalmamalarını öğütler. Halka hizmet eden birer imam/sultan olmalarını öğütlemeleri, 

günümüz yönetim literatüründe, hizmetkâr lider tipi (Durmuş, 2012) olarak tanımlanır. Ayrıca dini ve 

ahlaki kurallara riayet edilmesi ve liderlerin İslam‟a hizmet etmesi gerektiği de sıklıkla vurgulanır. El 

Amasi, “bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez” ayetini hatırlatarak 

bütüncül bir yaklaşımla idareciler ve halk hep birlikte adil bir düzen kurmadıkça işlerin 

düzelemeyeceğine işaret eder. Ancak halka karşı yöneticilerin rahmet ve şefkatle davranmalarını 

öğütler. 

3- Bölüm: Kavaid-i İmamet ve Ahval-i İmamet/Yöneticiliğin Kuralları ve Halleri  

El-Amasi‟ye göre yöneticilik, Allah‟ın kitabına ve sünnetine uymak ve yeryüzünde Allah‟ın halifesi 

olmaktır. Aşağıda verilen yönetici nitelikleri siyasetnamelerde sıklıkla işlenir (Türkdoğan, 2010). 

Günümüz yönetim teorilerinde ise etik lider olarak tanımlanır (Durmuş, 2012). Emirler ve sultanlar eğer 

şu on iki kurala uymazlarsa insanlar arasında adil olmazlar (Coşar, 2012): 

1- Empati yaparak, kendisi için hoşlanmadığı şeyleri halk için de reva görmemesi, 

2- İhtiyaç sahiplerinin taleplerinin ertelenmemesi ve hor-hakir görülmemesi, 

3- Sultanın hiçbir zaman kendi arzularının esiri olmaması ve zamanını memleket işlerine 

hasretmesi, 

4- Yöneticilerin işlerinde ve ilişkilerinde nezaketli olması, 

5- Hakkın ve halkın rızasını kazanmak için uğraşması, 

6- Hakkın emirlerini kişilerin arzularından her zaman üstün tutması, 

7- Aman dileyeni affetmesi, 

8- Ahde vefa dinin gereği olup sultanın halka verdiği sözünde durması, 

9- Âlim ve salihlerle sohbet ederek istişare etmesi ve kendini geliştirmesi, 

10- Övünme, gazap ve kibirden uzak durması 

11- Padişahın sadece kendisinin değil, emri altındaki yetki verdiği idarecilerin de halka 

zulmetmesini engellemesi, 

12- Padişahın istişarenin önemini bilmesi ve istişare edeceği kişilerin de işinde ehil olması. 

„İstişareden daha sağlam bir koruma yoktur.‟ Hikmet sahipleri yedi kişiye danışılmaması gerektiğini 

söyler (Coşar, 2012): (1) Cahil, (2) düşman, (3) kıskanç, (4) ikiyüzlü, (5) korkak, (6) cimri ve (7) 

nefsine uyan kişiler. 

“Önemli bir iş için on kişi ile istişare edilmeli ya da bir kişi var ise ona on kere sorulmalıdır” der 

El-Amasi. Bunlar devlette adaleti, devamlılığı ve huzuru getirir. Günümüz örgüt ve yönetim teorileri de 

karar almada danışmanın ve grup ile birlikte karar almanın uzun dönemde çok fayda sağlayacağını öne 

sürmektedirler (Önder & Kırışık, 2012). Ayrıca bu ve benzeri ilkelerin yönetim biliminin gelişiminde 

(Ayhan & Önder, 2017) ve toplam kalite yönetimi felsefesinde önemli olduğu bilinmektedir (Önder, 

1998). 

Örnek Olay 3; Nuşirevan‟a nasıl bunca zaman halkı kendine bağlı kılarak devleti yönettiğini 

sorduklarında;  „Yedi şey sayesinde: Dilimi halka sövmekten korudum; emir ve yasaklarımda tutarlı 

oldum; her işi ciddiyetle yaptım; cezaları uygulamaktan vazgeçmedim, hak edene ceza vermekte geri 

durmadım; her işi layık olana verdim, bunu yapmakta nefsime uymadım; verdiğim cezaları gazap veya 

hiddet için değil, kişiyi doğru yola iletmek için uyguladım; kendimi insanlara doğru söz söyleyerek ve 

yalana tenezzül etmeyerek sevdirdim‟ diye cevaplar (Coşar, 2012: 98). 

Yine bu fasılda, kötü memurların vücutta insana yaramayan gıdalara benzediğinden, bir süre 

sonra bu maddelerin tüm vücuda sirayet edip çaresinin bulunamayacağından bahseder. Bu amaçla, 

sultan vezirlerini, yetki verdiklerini ya da kendisine hizmet edenleri doğru seçmelidir. Yine kendisine 

hizmet eden kişilerin kerhen yaptıkları hatalar karşısında affedici olmak gerektiğini hikâyelerle 

desteklemiştir. 
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Hikmet sahiplerinin sultanların şu üç şeyi yerine getirmeleri gerektiğini söyler: Halka şefkatle 

muamele, adaletle hükmetme, büyük işleri layık olan kişilere verme. İdarecilerin kendisi ile ilgili, 

kendileriyle halkı arasındaki ilişkiyi ve kendileriyle Allah arasındaki durumu göz önünde tutarak 

adaletin, iyiliğin ve yakınlarına yardım etmelerinin gerekliliği, hayâsızlık, fenalık ve azgınlıktan da uzak 

durulması gerektiği belirtilmektedir. Allah katında adaletin bir saati altmış yıl ibadet kadar değerli kabul 

edilmiştir. Hz. Peygamber‟in „Hepiniz çobansınız ve her biriniz sürüsünden sorumludur.‟ sözünden 

hareketle; hükümdarın halkının kendi ailesi gibi olduğunu; aralarında geniş anlamda adaleti, iyiliği ve 

benzeri hasletleri gereği gibi uygulamasını tavsiye eder. 

Ayrıca adaletin en güzel akılla sağlanacağını belirtir, sultan ve emirlerin şehvetleri, yeme, içme 

ve giyinme gibi şeylerde dikkatli olmaları gerektiğini söyler. Kendilerine daima hizmet edileceğini 

düşünen hükümdarların yanıldığını, zira iktidardan düştükleri anda yeni hükümdara yöneleceklerini 

belirtir ve “Onlar alaycıdırlar”, diye bahseder. Akıllı insan hiçbir şeyin görünüşüne aldanmaz, her şeyin 

hakikatini görmeye çalışır, der. İyilik konusunda uzaktan gelen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının 

muhakkak giderilmesi gerektiğini, ayrıca ilim ehline de devletten maaş verilerek hizmetine yardım 

edilmesi gerektiğini, tekkelerdeki fakirlere, istemeseler de yardım edilmesi gerektiğini öğütler. 

Hz. Musa‟nın asasında yazılı dört şeyden bahsedilir (Coşar, 2012): (1) Sultan adil olmazsa 

Firavunla, (2) âlim amil olmazsa Şeytanla, (3) zengin fakire acımazsa Karunla, (4) fakir fakirliğine 

sabretmezse köpeklerle birdir. Ebu Hazim‟e Hişam bin Abdulmelik, “Ey mü‟minlerin idarecisi, Rabbinin 

seni görmek istediği yerde görmemesinden ve görmek istemediği yerde görmesinden sakın.‟ der. 

4- Bölüm: Vezaret ve Adab-ı Vezaret/Vezirlik ve Vezirliğin Kuralları 

Vezaret ya da vizaret kelimesi vezr kökünden çıkmış olup ağırlık demektir. Böylece vezir, 

ağırlıklar kaldıran, vebal altına giren demektir. Burada kötü bir örneğe atıfla Hz. Musa, Firavun‟a gidip 

iman etmesini söylediğinde Firavun, Veziri Haman‟a danışmıştır. Haman da „Sen ibadet edilen, herkesin 

taptığı bir ilah iken, bu vasıflarını terk edip de kullar gibi ibadet eden biri haline mi geleceksin?‟ diyerek 

onu yönlendirmiştir (Aykut, 2011: 212-213). 

İdarecilerin ihtiyaç duydukları ilk şey iyi bir vezirdir. Sultanların vezir edinmeleri kitap ve 

sünnetin emridir. Nitekim Hz. Musa vezir olarak kardeşi Harun‟u istemiştir. Hz Peygamberin gökteki 

vezirleri Hz. Cebrail ve Hz. Mikail; yerdekiler Hz Ebubekir ve Hz. Ömer idi. Vezir sultan gibi güçlü, 

filozoflar gibi bilgili, âlimler gibi alçakgönüllü ve din bilginleri gibi anlayışlı olmalıdır. Sultanın veya 

vezirin yapacağı nafile ibadet, halkına yapacağı hayırdan daha az değerlidir. 

Vezir iki konuda oldukça önemlidir; Padişah bilmediğini vezire sorar öğrenir, bildiğini ise te‟yid 

eder. Kelile kitabında şöyle geçer: Sultan ancak vezirler ile salah bulur, iyiliğe erişir. Vezirler sevgi ve 

nasihat ile salah bulur. Sevgi ve nasihat; kaliteli görüş ve namusla mümkündür.  Özelde yöneticilere 

genelde ise tüm insanlara en çok zarar veren şey; yöneticilerin iyi vezirleri ve Salih dostları bu 

makamlara getirmemeleridir. Sultanın tabibinin de güvenilir olması önerilir (Aykut, 2011: 212-213). 

İran‟ın güçlü hükümdarlarından Erdeşir‟e „Sultan için en hayırlı kişi kimdir?‟ diye sorulduğunda 

„Akıllı, salih ve güvenilir veziri‟ işaret etmektedir. Sultanın haberlerini vezir taşımalıdır. Ayrıca her asker 

40 yılda kemal bulmaktadır. Bir asker hata yaptığında vezir onu affedebilmeli, esir düştüğünde 

kurtarmalı ve zafer elde ettiğinde taltif etmelidir. Vezir emri altındakileri kendi çocukları gibi gözetmeli, 

adaletli, yumuşak dilli, ödüllendirici ve gerektiğinde onlara karşı sabırlı olmayı bilmelidir. 

Sultanın şu üç yerde vezire muamelesi dikkat çekicidir; vezir yanlış yaparsa hemen 

cezalandırmaması, vezir idareciden ayrılınca mülküne el koymaması, vezirin bir isteği olduğunda 

sultanın onu hemen yerine getirmesi gerektiğini söyler. 

Sultan vezire üç yerde kulak vermeli; sultana gözükmesi gerektiğinde sultan onu görmeli, 

vezirin aleyhinde konuşanları dinlememeli ve vezirden sırrını saklamamalıdır. Zira iyi vezir sultanın 

sırrını korur, memleket işlerini düzenler ve ülkenin süsü olarak nitelendirilir.  

Behram-ı Gur‟a göre sultanın saltanatını tamamlayan 6 şey; iyi bir vezir, iyi bir at, iyi bir kılıç, 

kolay ele geçireceği mal, arkadaş olacak güzel bir eş ve iyi bir aşçı. Vezir bir çadırın direğine 

benzetilerek, doğru, yüce, sabit ve dayanıklı olmalıdır. Vezir; Allah ile olan irtibatını, doğrulukla 
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kurmalıdır. Sultanla olan birlikteliğinde ihanet etmemeli, kıskanç olmamalıdır. Konuşmadığı sürece 

konuşmamalı, sultan doğru bir şey söylediğinde „Sultanım doğru söyler‟ demeli, yanlış söylediğinde 

hemen düzeltmemeli, kızgınlığı geçince güzel bir lisan ile düzeltmeli, onu arkasından başkalarının 

yanında eleştirmemeli. Ordu ile halk arasındaki münasebetinde adil, şefkatli olmalıdır. Bununla birlikte 

Nizamülmülk vezirlerin vazifelerin noksansız yerine getirip getirmediklerini görmek için padişahın 

vezirleri ve mutemetleri gizlice ve sürekli denetlemesinin şart olduğunu, padişahın ve memleketin 

esenliğinin buna bağlı olduğunu belirtir (Ayar, 2011: 29). 

Vezir sultanın iki katı çalışmalı, hayır işlerinde vakıflarda öncü olmalı. Bunun yanında vezir, kadı 

gibi üst düzey memurlukta olan kişilerle ilgili Nizamül Mülk‟ün tavsiyeleri dikkat çekicidir (Canatan, 

2009). Görevli kadıların memleket sathında vaziyetlerinden Padişahın muhakkak haberdar olması 

gerektiğini söyler. Vazife; onlardan âlim,  zahit ve halkın malında gözü olmayanlara teslim edilerek 

gönlünün harama meyletmemesi için ihtiyaçları olduğu miktarda maaşa bağlanmaları gerektiğini ve bu 

konunun hassas ve önemli olduğunu, çünkü Müslümanların canlarından ve mallarından mes‟ul 

olduğunu söyler. İlaveten yapılan yanlışları ise ister bilerek ister bilmeyerek olsun, başka bir kadının 

tespiti ile görevinden azledilerek cezalandırılması gerektiği üzerinedir (Ayar, 2011: 53). Selahattin 

Eyyübi‟nin akıllı veziri yeni fethedilen ve harabeye dönen bir memleket için bin tane bina yapmak 

yerine harap olanları onarmayı, vakıfları doğru ellere teslim edip, dindar idarecileri atamasını teklif 

etmiştir. Bu konu ile ilgili son fasılda tüm idarecilerin günlük yapılması tavsiye eline ibadetler, zikirler, 

Kur‟an okumaları tavsiye edilmiştir. 

5- Bölüm: Kavaid-i Ecnad ve Adab-ı Huddam/Askerlik Kuralları 

Sultanın iki çeşit askeri vardır. Gece askerleri; yetimler, fakirler, dindarlar ve âlimler olup gündüz 

askerleri ise savaşçılardır. Hz. Peygamber (sav) „sultanların kapılarına yakın olanları Allah fitneye atar.‟ 

buyurmuştur. Eflatun: „Sultanlara hizmet, ancak iki şekilde mümkün olur; hizmetçi, idarecinin 

yanlışlarını kimseye anlatmamalı ve idarecinin izni olmadan onun malına el uzatmamalı.‟ der. Doğru 

hizmetin on kuralı aşağıdaki gibi sıralar (Coşar, 2012); 

1- İdareci hata yapsa da hemen müdahale ile düzeltmeyip zamanla ve yumuşak dille hitap 

edilmelidir, 

2- Samimi olmaları ve vakitlerini idareciye adamalı, 

3- Tartışmamalı, 

4- İdarecinin güler yüzlü olması suistimal edilmemeli, 

5- Başkalarını sultana şikâyet etmemeli, 

6- İdarecinin emir ve işaretlerine alışmalı ve onu tanımalı, 

7- İyi huylu ve yumuşak dilli olmalı, 

8- Sultandan çok şey istememeli, 

9- Daima güler yüzlü ve iyi huylu olmaya dikkat edilmeli, 

10- Diğer çalışanlarla arasında husumet varsa bunu idarecinin yanına taşımamalıdır. 

Sabırda; ferahlık, mutluluk, aceleciliğe mahal vermemek, yardım alma umudu, güzellik ve 

peygamberlere uymak vardır. Hz. Ali‟ye atfen “acele, öfke, gösteriş, tembellik” olmak üzere dört 

şeyden uzak durulması gerektiği öğütlenir. Bu kısmın son faslında, vezir ya da hizmetçilerden birisine 

muhtaç bir kişi gelip bir şey istediğinde verilmesi tavsiye edilir. Yönetici ve çalışanların iş ahlakı ile ilgili 

ayrıntılı öneri ve tavsiyede bulunulmaktadır (Önder & Ayna, 2014).  

6- Bölüm: Mevaiz ve Nesayih/Nasihatler 

Siyasetname ve benzeri kitaplarda İslami geleneğin bir ürünü olarak dua ve nasihatle kapatmak, 

bitirmek adettendir. Lokman Hekim‟in oğluna tavsiyesi „Oğlum, çocuğun için mal biriktirme. Zira 

çocuğun iyi birisi olursa, Allah onu zor durumda bırakmaz. Eğer günahkâr bir kul olursa, günahkarlar 

için mal biriktirme‟ demiştir. Amasi de güzel sözleri sık sık kullandığı siyasetnamesinde yine kapanışı 

“Selami” mahlasında beyiti ile yapıyor (Coşar, 2012:134); 

 “Bu denlü pend ü meviza arif olana besdür 

Diraz-ı kıssa ne hacet nasihat ise yeter 
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Bisat-ı lafza döşendi nefayis-i mana 

Çekildi meclis-i irfana nimet ise yeter 

Müluk-i maziye hali-durur hikayatı 

Basireti olana ibret ise yeter 

Risale tercümesi çün irişdi payane 

Selamiya sana hakdan inayet ise yeter.” 

Anlamı ise, “Bu kadar öğüt ve vaaz arif olana kâfi gelir; sözü uzatmaya gerek yok. Güzel 

manaların söze dökülüp irfan meclisine çekilmesi nimet olarak yeter. Eski sultanların halini hikâye eden 

bu sözler anlayış sahibine ibret için yeter. Risalenin tercümesi tamamlandı; Ey Selami, sana Hak‟tan 

inayet yeter” (Coşar, 2012). 

 

Sonuç 

Devlet adamlarına yönetim sanatını öğreten, erdemli olmayı ve etik bir yönetici olmayı 

öğütleyen Siyasetnameler, köklü devlet geleneğimizde yöneticilerimiz için rehber olmuştur. 

Siyasetnameler içerik ve öğütlerinin zenginliği ile bugünün yöneticilerine bile yön verme kabiliyetine 

sahip olma özelliğindedir. İyi yönetimin üç temel sembolü olarak Siyasetnamelerde yer alan, “Adalet, 

Meşveret, Ehliyet/Liyakat” hususundaki bilgiler oldukça değerlidir. Şu anki yöneticilerde bile temel olan 

hastalık; adalet sisteminin tam anlamıyla yerleşmemesi, birçok sorunun temel tetikleyicisi 

durumundadır. Adalet ve adil olma kökeni itibariyle bir şeyin hakkını teslim etmeyi ifade eder. Ne iş 

yaparsanız hakkını teslim edin, adil olun ifadesi aynı zamanda liyakati ve alanında uzman olmayı, 

bilgeliği de içine alır. 

Eser, Abdusselam el-Amasi‟nin yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında yol 

gösteren, devrinin yönetim anlayışını ve değerlerini de yansıtan, tarihi ve sosyolojik açıdan çok önemli 

kaynaklardan biridir. Eser imametin gerekliliği ve seçimi, davranış kuralları ve şartları, vezir ile 

vezirlerin davranışları, askerlerin ve diğer hizmetlilerin davranış kuralları ve nasihatler olmak üzere altı 

temel bölümden oluşur. el-Amasi‟nin Siyaset Ahlakı adlı eseri, günümüz siyasetine ışık tutacak teoriler 

içermekte ve bunu geçmiş devletlerin yaşadığı hikâyelerle zenginleştirmektedir. Özellikle Adalet 

konusunu irdelemekte ve siyasetin insanlığın kaderini değiştiren bir olgu olmasından hareketle, yapılan 

işler adaletsiz, haksız olduğu durumlarda beraberinde şiddet ve zulmü bir davranış biçimi halinde 

önümüze getirecektir. Bütün erdemlerin disipline edici temel ilkesi olan adalet, konu olarak sürekli 

gündemdedir. Adaletle gerçekleştirilmesi gereken merhamet, cesaret, cömertlik, sevgi vb. nice 

erdemlerin yönetimler yoluyla hayat bulması, insanlığı aydınlatması beklenir. 

Siyasetnamelerde temel olan „Adalet‟ kavramı üzerine Abdüsselam el-Amasi de kitabında geniş 

yer vermiştir. Kitapta yer alan konulara baktığımızda: devlet başkanlığının lüzumu, seçimi, başkan 

olduktan sonra yapılması gerekenler, başkanda ve yardımcılarında bulunması gereken özellikler, 

askerlerin ve devletin diğer erkânının davranış kurallarının olduğunu göstermekte ve bu yönüyle eser 

aynı zamanda siyasetçi ve yöneticiler için ahlak kitabı olma özelliğini göstermektedir. El-Amasi diğer 

siyasetnamelerde olduğu gibi, üst yönetici ve yardımcılarının neyi, nasıl yapması gerektiğini anlatırken 

hikâyeleri uygulamalı örnek bağlamında sunup yorumladıktan sonra ders çıkarılmasını bekler. 

Yaradılış kökünde türeyen ahlak kavramı, her kültürde ahlakın iyiliğe yolculuğunun aşamalarında 

nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu bağlamda siyasetnameler, erdemli ve etik yönetici 

olmanın namelerini sürekli terennüm eden müzik sesi gibidirler. Ortak bir dil ve tonla tüm 

siyasetnamelerde iyi bir lider olma davranışları anlatılır. Ahlaklı,  erdemli ve adil yönetici olmanın hem 

ebedi mutluluğu hem de dünyevi verimliliği artırması beklenir. Dinamik ve sürekli değişen bir dünyada 

yaşıyor olsak da siyasetnamelerde bilge insanların etik, adil ve iyi yönetici olma öğütleri halen geçerli 

olup bugün de yönetim literatüründe yerini canlı bir şekilde korumaktadır. 

Okumanın toplumumuzda özendirilmesi sürecinde siyasetnamelerin de güncellenip bu eserlerin 

toplumla kaynaştırılması faydalı olacaktır. Paha biçilmez bu ve benzeri eserlerin korunması ve 
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anlaşılması için gerekli politika ve düzenlemelerin yapılarak farkındalık çalışmaları ile hem 

akademisyenlere hem de uygulayıcılara önemli görevler düşmektedir. 
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ALĠ B. HÜSEYĠN EL-AMASĠ’NĠN TARĠKU’L EDEB ADLI ESERĠNĠN GÜNÜMÜZ EĞĠTĠM 

BĠLĠMLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

 

Cem TOPSAKAL 

 

Özet 

Bir sıbyan mektebi öğretmeni olan Amasyalı Hüseyin oğlu Ali‟nin 1453 yılında yazmış olduğu Tariku‟l 

Edeb, doğumdan ölüme değin adab-ı muaşeret yani görgü/ahlak kurallarını açıklayan bir nevi hayat 

bilgisi, ahlak, davranış ve terbiye kitabıdır. Eser 25 bölüm (Şeker‟in eklemesiyle 27) den oluşmakta, 

çocuklar üzerinde ana-baba hakları, ailede eğitim, çocuk hakları, öğretmen özellikleri, öğretmenin 

öğretim yöntemleri, okuma ve yazma eğitimi, öğrenci davranışları, görgü kuralları öğrenme, 

uygulamalı eğitim, bilimin önemi, günlük hayatta yapılması ve uygulanması gereken davranış kuralları 

açıklanmaktadır. Elbette eser kendi dönemi içinde değerlendirilmekle birlikte, eserdeki esasların 

günümüz eğitim bilimlerinin en son verilerine göre yeniden incelenmesi önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada eser; eğitim psikolojisi, öğretim ilke, yöntem, teknik, stratejiler ve kuramları, sınıf yönetimi, 

eğitim hukuku, eğitim sistemi açılarından incelenmiştir. Eğitim psikolojisi açısından çocuğun bilişsel, 

duygusal ve sosyal gelişimi, ahlaki gelişimi, bireysel farklılıklar, öğrenme stratejileri, güdülenme/ 

motivasyon boyutları ele alınmıştır. Öğretim ilke, yöntem, teknik, stratejiler ve kuramları açısından 

öğrenciye/çocuğa/düzeye görelik, hedefe görelik, etkin katılım/yaparak yaşayarak öğrenme, açıklık, 

basitten karmaşığa/kolaydan zora, sosyallik/otoriteye itaat ve özgürlük ilkeleri, anlatım ve örnek olay 

yöntemleri, sunuş stratejisi, tam öğrenme yaklaşım boyutları karşılaştırılmıştır. Sınıf yönetiminde 

uyum/oryantasyon eğitimi, öğrenciyi tanıma, öğretmen-öğrenci ilişkileri, sınıf iklimi, sınıf ortamı, 

yöneltme, istenen ve istenmeyen davranışlar ortaya konulmuştur. Eğitim hukuku ve eğitim sistemi 

açısından eğitim hakkı, imkân ve fırsat eşitliği, ailede eğitim, kız çocuklarına yönelik pozitif ayırımcılık, 

eğitim ve bilim bilinci, dil eğitimi, öğretmen otoritesi, öğretmen-veli ilişkileri/okul-aile işbirliği, şiddet 

kullanma durumu, 1989‟da kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye göre çocuk hakları boyutları 

mukayese edilmiştir. Araştırma sonuç ve önerilerle son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tariku‟l Edeb, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke, Yöntem, Teknik, Stratejiler ve 

Kuramları, Sınıf Yönetimi, Eğitim Hukuku. 

 

The Analysis of Tariku'l Edeb Written by Ali bin Huseyin el Amasi From the Point  

of Today's Educational Sciences 

 

Abstract 

Tariku‟l Edeb written by Ali is a book on life science, morals, behaviors, and good manners explaining 

the proprieties/moral principles from birth till death. Ali was the son of Hüseyin who was from Amasya 

and who worked as a teacher at an Ottoman elementary-primary school. The work contains 25 

chapters (a total of 27 chapters with the addition of „Şeker‟) explaining parental rights, education in 

family, children‟s rights, teacher characteristics, teaching methods of teachers, reading and writing 

education, students‟ behaviors, learning the proprieties, hands-on training, importance of science, and 

rules of conduct which should be obeyed in daily life. It is important to re-examine the rudiments of 

the work according to the latest data of today's educational sciences as well as to review the work 

within its own period. In the present study, the work examined in terms of educational psychology, 

teaching principles, methods, techniques, strategies and theories, classroom management, 

educational law, and education systems. The issues examined include cognitive, emotional, social, and 

moral development of children, individual differences, learning strategies and motivation dimensions in 

terms of educational psychology. The concepts of relevance to the student/child/ level/target, active 

participation/learning by doing, clarity, from simple to complex/from easy to difficult, 
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sociability/obedience to authority, and freedom; narration and case methods; and  presentation 

strategy, full learning, and constructivist approach dimensions is compared in the context of teaching 

principles, methods, techniques, strategies and theories. Adaptation/ orientation training, student 

recognition, teacher-student relations, classroom climate, classroom environment, guiding, and 

desired and undesired behaviors in classroom management discussed. Right to education, equality of 

opportunity, education in family, positive discrimination for girls, awareness of education and science, 

language training, teacher authority, teacher-parent relations / school-family cooperation, using 

violence, and child rights according to the Convention on the Rights of Children signed in 1989 will be 

compared in terms of educational law and education systems. The study concluded with results and 

recommendations. 

Keywords: Tariku‟l Edeb, Educational Psychology, Teaching Principles, Methods, Techniques, 

Strategies and Theories, Classroom Management, Educational Law.  

 

Giriş 

Bir sıbyan mektebi öğretmeni olan Amasyalı Hüseyin oğlu Ali‟nin 1453 yılında yazmış olduğu 

Tariku‟l Edeb, doğumdan ölüme değin adab-ı muaşeret yani görgü/ahlak kurallarını açıklayan bir nevi 

hayat bilgisi, ahlak, davranış ve terbiye kitabıdır.1 Eser 25 bölüm (Şeker‟in eklemesiyle 27) den 

oluşmakta, çocuklar üzerinde ana-baba hakları, ailede eğitim, çocuk hakları, öğretmen özellikleri, 

öğretmenin öğretim yöntemleri, okuma ve yazma eğitimi, öğrenci davranışları, görgü kuralları 

öğrenme, uygulamalı eğitim, bilimin önemi, günlük hayatta yapılması ve uygulanması gereken 

davranış kuralları açıklanmaktadır. Elbette eser kendi dönemi içinde değerlendirilmekle birlikte, 

eserdeki esasların günümüz eğitim bilimlerinin en son verilerine göre yeniden incelenmesi önem arz 

etmektedir.2 Bu çalışmada, eser; eğitim psikolojisi, öğretim ilke, yöntem, teknik, strateji ve kuramları, 

sınıf yönetimi, eğitim hukuku, eğitim sosyolojisi, eğitim sistemi, eğitim felsefesi, rehberlik açılarından 

incelenmiştir. Osmanlı Devleti‟nin İstanbul‟u fethettiği yılda bir taraftan fetih ile uğraşması, diğer 

taraftan bilim insanlarının bilime önem vererek eser üretmesi dikkate değer bir durumdur. İslam Dini 

anlayışına uygun olarak, İstanbul‟un fethi için mücadele edilip şehitler verilirken, şehitlerin kanı 

dökülürken, bilim uğrunda da âlimlerin mürekkep döktükleri, eserler verdikleri belirtilebilir. 

Anadolu‟nun ve diğer yerlerin yurt edinilmesi fetihle olduğu kadar, bilimle, sanatla ve kültürle de 

olmuştur. 

1- Eğitim Bilimleri Açısından Ġnceleme 

Bu bölümde eser, günümüz eğitim bilimleri açısından incelenmiştir. Eğitim bilimleri kendi içinde 

ondan fazla alt dala ayrılmaktadır. Eserin içinde yer alan esaslar belirlenmiş, sınıflama yapılmış, sonra 

ilgili olduğu eğitim bilimi alt dalı ile ilişkilendirilmiştir. Bazı esaslar birkaç alt dalı ilgilendirdiğinden, 

baskın olan alt dal altında açıklanmıştır. 

2.1. Eğitim Tarihi 

Tariku‟l Edeb bir eğitim ve öğretim kitabıdır. Eğitimcilere, öğrencilere, eğitimle ilgilenenlere 

yönelik olarak hazırlanmıştır. Bilgi düzeyinde kalmayıp, uygulama ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. 

Eser hem bilişsel, hem duyuşsal hem de psiko-motor alanla ilgilidir. Bireysel farklılıklar üzerinde 

durulması, her çocuğun düzeyine göre eğitim-öğretim yöntemlerinin seçilmesi ve hiçbir çocuktan ümit 

kesilmemesini ileri sürmesi açılarından hem Ali b. Hüseyin el-Amasi‟nin hem de bu eserinin, Türk ve 

dünya eğitim tarihinde yer alması gerekir.3 

2.2. Eğitim Psikolojisi  

Burada, arkadaş çevresi, harçlık eğitimi, ailede eğitim, çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken 

hususlar, eğitimde güdülenme, tekrar, alıştırma, işiterek öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, yaşam boyu 

öğrenme konuları incelenmiştir. 

                                                           
1  Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, M. Ö. 1000-M. S. 2015, PegemA Yay., 27. bs., Ankara, 2015, s. 119 vd. 
2  Muhsin Hesapçıoğlu, Alpaslan Durmuş, Türkiye‟de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi, Nobel Yay., Ankara, 2006, s. 1 vd. 
3  Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 122. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU | 269 

Amasi, çocuğun arkadaş çevresinin önemli olduğunu, kendinden daha ileri olmasının çocuğu 

geliştireceğini belirtir.4 Bu noktada “Üzüm üzüme baka baka kararır” atasözünü hatırlamakta fayda 

vardır. Eğitim psikolojisinde gelişim dönemleri ve görevleri incelendiğinde, son çocukluk döneminde (6-

11 yaş) arkadaşların etkisi büyüktür. Çocuğun akran çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirmesi, çocuğun 

gerçekleştirmesi gereken bir gelişim ödevidir.5 Çocuklar, çevresindeki insanlardan model alma yoluyla 

bazı davranış ve becerileri öğrenmektedir. Bilişsel, psiko-motor ve duyuşsal alan ile ilgili becerilerin, 

davranışların model alma yoluyla öğrenilmesinde arkadaş çevresi önem taşımaktadır.6 

Amasi, küçük çocukların para konusuna alıştırılmamaları, alım-satım işlerini tatmamaları, ancak 

büyüyünce harçlıklarını eksik etmemek gerektiğini yoksa başkalarının ellerine bakacaklarını, 

yabancılara yakın olacaklarını belirtir.7 

Ailede verilen eğitimde Amasi, çocuk eğitiminde ölçülü olmak gerektiğini, çocukların küçük 

yaşlardan itibaren yumuşak bir şekilde eğitilmelerini, çocukların yanlış davranışlarının ihmal 

edilmemesini ve pekiştirilmemesini, israf derecesinde giydirilmemelerini, fazla yemek yememelerini, 

çocuğun isteklerinin sınırlandırılmasını ister. Çocuğun başka evlerde akşamlaması ve kalmasını uygun 

görmez, istismar edilebileceğini söyler.8 Çocuğun çevresine dikkat edilmesini, iyi arkadaş çevresi 

edinmesini, cinsiyet rolüne uygun davranılmasını, din eğitimi, değer eğitimi verilmesini, çocuğun her 

isteğinin yerine getirilmemesini, çocuk psikolojisinin bilinmesini, çocukların da anne-baba sözünü 

dinlemesini ister.9 Bu özelliklerin bir kısmı ve daha fazlası günümüzde çocukluk döneminde sağlıklı 

gelişimi desteklemeye yönelik olarak ailelere ve eğitimcilere önerilmektedir.10 

Burada Amasi‟nin ilk eğitim kurumu olarak aileyi, ilk eğitimci olarak öncelikle baba ve anneyi 

gördüğü, aileyi çocuğu eğitmede, değerleri ve alışkanlıkları kazandırmada birinci derecede görevli ve 

sorumlu tuttuğu görülmektedir.11  

Amasi bilim öğrenmede azimli, gayretli olunmasını vurgular. Öğretmen olabilmek için lügat/ 

dilbilgisi ilminin önemli olduğunu ifade eder. O‟na göre kişi çalışması sonucunda yükselir. Talep edene 

bilimin verileceğini, kapı çalmakla içeri girileceğini belirtir. Yükselmek isteyenler geceleri uykularından 

feragat ederler. İnci elde etmek isteyen kişi denize dalmak zorundadır. İlim hazinesi zahmetsiz elde 

edilmez.12 Öğrenci, öğrenmeye açık olmalıdır, düşmandan bile öğrenilecek şeyler bulunmaktadır.13 

Öğrenme; okuma, yazma, öğretmen önünde eğitim ile çalışarak, tekrar ederek, diğer âlimleri 

dinleyerek, onların sohbetlerine, derslerine eğitimlerine katılarak beşikten mezara kadar yaşam boyu 

devam eder. Bu görüşler günümüz eğitim psikolojisi konularından güdülenme/motivasyon, tekrar, 

işiterek öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, etkin/aktif öğrenme, yaşam boyu öğrenme ilkelerine uygundur. 

Burada içsel güdülenme söz konusudur ve bireyi hedefine götürmede dışşal güdülenmeden daha 

etkilidir.14 

2.3. Öğretim Ġlkeleri 

Bu başlık altında, etkin katılım/yaparak yaşayarak öğrenme, açıklık ilkeleri üzerinde durulmuştur. 

Öğrenme alanlarından biri de psiko-motor alanla ilgilidir ve beceri öğretiminde bu alan önemlidir. 

Amasi, yazı yazma, yüzme ve ok atma becerilerinin uygulamalı, yaparak yaşayarak öğrenilmesini ister. 

Yazı yazmanın bireyi üstün kılacağını, göze kuvvet ve gönle huzur vereceğini, geçim kaynağı olacağını, 

adlarının yaşayacağını belirtir. Sanat eğitiminin gerekliliğini açıklar.15 Bu görüşleri günümüzle 

karşılaştırdığımızda, okullardaki öğrenmelerde çoğu zaman psiko-motor beceriler, diğer öğrenmeler için 

                                                           
4  Mehmet Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amasi ve Tariku‟l Edeb‟i, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2002, s. 101. 
5  Seval Erden, “Gelişim Dönemleri ve Görevleri”, Eğitim Psikolojisi, ed. Ayşen Bakioğlu, Nobel Yay., Ankara, 2014, s. 140. 
6  Tuncay Akıncı, “Sosyal Bilişsel Teori”, Eğitim Psikolojisi, ed. Ayşen Bakioğlu, Nobel Yay., Ankara, 2014, s. 273. 
7  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 103. 
8  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 102-104. 
9  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 98 vd. 
10  Erden, “Gelişim Dönemleri”, s. 139. 
11  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 95 vd. 
12  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 171-172. 
13  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 142. 
14  Semai Tuzcuoğlu, “Motivasyon (Güdülenme)”, Eğitim Psikolojisi, ed. Ayşen Bakioğlu, Nobel Yay., Ankara, 2014, s. 300-301. 
15  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 149 vd. 
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temel oluşturur. Örneğin, ilkokula başlayan bir çocuk için düzgün yazı yazma, kazanılması gereken 

önemli bir devinimsel beceridir. Devimsel becerilerin kazanılması, becerinin sık aralıklarla tekrarı ve 

otomatikleşmeyi gerektirir.16 Amasi‟ye göre hat eseri kalıcı olur ve güzel-kalıcı eser bırakma insanı 

mutlu eder.17 Cömertlik değeri yaparak yaşayarak öğrenilir. Anne-baba bu değeri çocuklarına 

ellerindekini paylaşmayı, başkalarına yardımı, uygulama ile kazandırmalıdır.18 

Amasi, sözün az ve öz söylenmesini önerir. Doğru, yumuşak, tatlı dille söylenmesini, yüksek 

sesle ve sert konuşulmamasını, söz söylerken dikkatli olunmasını, kimseyi yaralamamayı, arı duru 

söylemeyi, güle güle söylememeyi, adaba uymayı, içten konuşmayı, dili korumayı tavsiye eder.19 

Günümüz öğretim anlayışında açıklık ilkesine göre öğretmen, öğretim ortamında sunmak istediklerini 

açık ve net olarak ifade etmeli ve öğrencinin düzeyine, sahip olduğu dil kapasitesine göre sunmalıdır.20 

Sözlü ve yazılı anlatımda öğrenci de bu ilkeye uymalıdır. 

2.4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Bu bölümde tartışma, örnek olay yöntemleri, münazara, gözlem tekniği, Türk dili ve edebiyatı 

özel öğretim yöntemleri, akran öğretimi, bireysel çalışma yöntemi açıklanmıştır. 

Amasi‟nin kitabını yazmasının ilginç bir hikâyesi vardır. Bir veli eğitim görmesi amacıyla 

çocuğunu Amasi‟ye teslim eder. Aradan bir süre geçer, ancak çocuğunda bir ilerleme göremez. 

Amasi‟nin yanına gelerek, onun kendi hocasından iyi bir eğitim almamış, iyi yetişmemiş olduğu 

yönünde, haksız ve insafsızca eleştirir. O an orada bulunan halden anlayan Amasi‟nin arkadaşı gönül 

ehli bir aziz kişi, öğretmen etkisinin çocuğun kapasitesine göre olduğunu, kapasitesi yetersiz olana 

etkinin olamayacağını söyler. Amasi‟nin morali bozulur, kederlenir ve gönül dili ile halktan ayrı 

olmadığını, zor günde dostun terk edilmemesi gerektiğini geçirir. Yine de bu hoş olmayan söze ve 

davranışa sabreder, lütuf ve incelikle davranarak çocuğun gelişim özelliklerini vurgular, nezaketle 

veliden affetmesini ister, tartışmaya son verir ve hocasından aldığı eğitimi göstermek amacıyla bu eseri 

yazar.21  

İki ya da daha fazla kişinin bir konuyu açıklığa kavuşturmak için görüş ve düşüncelerini karşılıklı 

konuşmalarına tartışma denir. Tartışma ile hoşgörülü olma, eleştiriye açık olma, yanlış yapabileceğini 

düşünme, başkalarının fikirlerine saygılı olma becerileri kazanılır.22 Yukarıda anlatılan olayda ise sorun 

anlaşılmadan, yargılayıcı, suçlayıcı dil kullanarak eleştiri vardır ve Amasi buna üzülmüştür. Ancak 

eleştiriye açık olması, karşısındakini sabırla dinlemesi sonucunda bize bu eseri bırakmıştır. Belki şer/ 

kötü sayılabilen olayda bir hayır vardır sözü tecelli etmiştir. Eleştiri yapan veli bilmeyerek hayırlı bir işe 

vesile olmuştur. 

Amasi, güzel söz, şiir, beyit, kaside bilmenin önemi üzerinde durur. Bu hünerin, tartışma ve 

münazara gibi yöntem ve tekniklerde karşısındaki bireyi susturacağını belirtir.23 Anlatım yönteminin 

dezavantajlarını ortadan kaldırmanın bir yolu, fıkra, güzel söz, şiir öğelerinden yararlanmaktır. Güzel ve 

etkileyici söz söylemek, açıklık ilkesi gereği tartışma yöntemi için de uygundur. Elbette tartışmada 

amaç karşısındakini susturmak değildir. Ancak kendi düşüncesini savunma ve ispatta güzel söz, şiir 

söylenebilir. 

Amasi‟nin eserinde örnek hikâyelerle konuları pekiştirdiği görülmektedir.24 Örneğin İmamı 

Gazali‟nin yaşamının başlangıcında yanlış bir iş yaptığını, sonra medreseye katıldığını ancak ilim 

                                                           
16  Nuray Senemoğlu, Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Yargı Yay., 23. bs., Ankara, 2013, s. 417. 
17  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 152. 
18  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 97. 
19  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 182 vd. 
20  Cenk Akay,” Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler ve Genel Öğrenme-Öğretme İlkeleri”, Öğretim İlke ve Yöntemleri, ed. 

Tuğba Yanpar Yelken, Cenk Akay, Anı Yay. 2. bs., Ankara, 2015, s. 34. 
21  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 70-71; Yıldız ve İstek, “Tariku‟l Edeb‟e Göre”, s. 88. 
22  Komisyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Pegem Akademi Yay., 6. bs., Ankara, 2009, s. 112. 
23  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 160. 
24  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 83. 
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öğrenemediğini, sonra suyun aka aka taşı deldiğini görünce bundan ders alarak tekrar medreseye 

döndüğünü ve başarılı olduğunu anlatır.25 

Örnek hikâyelerle öğretim, günümüz öğretim yöntemlerinden örnek olay yöntemi ile belirli 

noktalarda örtüşmektedir. Gerçek hayatta karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek sorunlu bir olayın sınıf 

ortamına getirilerek analiz edilmesi, tartışılması, çözüm yolları aranması yoluyla öğrenmeye, örnek olay 

yöntemi denir.26 Her ne kadar Amasi‟nin derslerde bunu uyguladığı tam olarak söylenemese de, 

eserinde bu yöntemi kullanması, derslerinde de bu yöntemi kullandığını düşündürmektedir. 

Amasi, model alarak öğrenme, gözlem tekniğine vurgu yapar. Edep ile ilgili bir hikâyesinde 

edebin, edep dışı davrananları gözleyerek öğrenildiğini ifade eder.27 Sınıfta edepsizlik yapana ceza 

verilmeli, bunu diğer öğrenciler görmeli ve bundan ders almalıdır.28 Gözlem özellikle sınıf dışı öğretim 

tekniklerindendir. Birey gözlem yoluyla da öğrenir. 

Ayrıca Amasi eserinde bol bol şiirler kullanarak görüşlerini güçlü hale getirir. Öğretimde şiirden, 

özlü sözlerden, hadisi şeriflerden ve ayeti kerimelerden yararlanma ile anlatım yönteminin mahsurlarını 

ortadan kaldırdığı söylenebilir. Anlatım yönteminin etkili olabilmesi için sunum adım adım yapılmalı, 

öğretmen ilginç sunmalı, coşkulu olmalı, çok sayıda örnek vermelidir.29 Amasi‟nin bu esaslara uyması 

günümüz öğretim ilke ve yöntemlerinden Türk dili ve edebiyatı özel öğretim yöntemlerine, üst düzey 

düşünme becerilerine30 uygundur. 

Çocuğun kendinden daha ileri seviyedeki çocuklarla arkadaş olması konusu, öğretim 

tekniklerinden kısmen akran öğretimine girmektedir. Akran öğretimi, öğrencilerin birbirlerine yardım 

ettikleri ve öğreterek öğrendikleri bir tekniktir. Olumlu yanları arasında öğrencilerin kendi öğrenme 

adımlarına, algılama düzeyine ve öğrenme stiline uyması bulunmaktadır.31 

Öğrencinin öğrenme isteği içinde olması, tekrar, alıştırma yapması ise bireysel çalışma 

yöntemine uygundur. 

2.5. Öğretim Kuramları 

Burada tam öğrenme ve kısmen işbirliğine dayalı öğrenme kuramları üzerinde durulmuştur. 

Günümüz eğitim bilimlerine göre okula başlayan çocuğun düzeyine uygun bir eğitim-öğretim 

yapılmalıdır. Konular aşamalı işlenmeli, bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.32 Amasi, âlimin/ 

bilim insanının bildiği bir konu sorulursa cevap vermesinin gerekli olduğunu vurgular. Bilmediği konuda 

ise eksikliği/yetersizliği ortaya çıkacağı ihtimaline binaen cevap vermemesi gerektiğini ifade eder. 

Öğrenilen bilginin tam öğrenilmesini ister ve eksik öğrenmenin zarar vereceğini açıklar. Konuyu “Yarım 

fakih dinden, yarım tabip de candan eder” beyti ile pekiştirir.33 Bu görüş günümüz eğitim 

kuramlarından Amerikalı eğitimci Benjamin Bloom‟un temsilcisi olduğu 20. yüzyılda ortaya atılan tam 

öğrenme modeli ile bazı noktalarda örtüşmektedir.34 Bu kurama göre bilgilerin tamamı, öğrencilerin 

tamamı tarafından okulda öğrenilebilir. İşin başında olumlu koşullar sağlanmış ise, herhangi bir kişinin 

öğrenebileceği her şeyi herkes okulda öğrenebilir. Bu modelde öğrenme düzeyi % 90 hatta % 100‟e 

çıkarılmaya çalışılır. Öğrenilecek konular birimlere ayrılır ve bir birim öğrenilmeden diğer birime 

geçilmez. Bu şekilde bütün konular öğrenilmiş olur. Eksik öğrenmenin zararlarına dikkat çeken 

günümüz eğitimcilerinden Aydın, yarım öğretmenin öğrencisini “neden edeceğini” düşünmemizi ister.35 

                                                           
25  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 123-125. 
26  Komisyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, s. 117. 
27  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 142. 
28  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 145. 
29  Komisyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, s. 119. 
30  Ramazan Şükrü Parmaksız, “Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Öğretimi”, Öğretim İlke ve Yöntemleri, ed. Tuğba Yanpar 

Yelken, Cenk Akay, Anı Yay., 2. bs., Ankara, 2015, s. 229 vd. 
31  Komisyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, s. 41. 
32  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 121 
33  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 176-177. 
34  Komisyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, s. 9 vd.; Şuayip Özdemir, Tuncay Karateke, “Ali b. Hüseyin el Amasi”, Klasik İslam 

Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yay., İstanbul, 2016, s. 552. 
35  Ayhan Aydın, Eğitim Politikası, Pegem Akademi Yay., Ankara, 2015, s.1 37. 
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Çocuğun kendinden daha ileri çocuklarla arkadaş olması, işbirliğine dayalı öğrenme kuramına da 

bir zemin hazırlamaktadır. Bu modelde, kendini güvende hissetme, diğer çocuklarla beraber olma, bir 

gruba aidiyet, başkaları ile beraber öğreniyor olmak, bundan tüm üyelerin yarar sağlaması esası söz 

konusudur.36 

2.6. Sınıf Yönetimi  

Bu bölümde uyum/oryantasyon eğitimi, öğrenciyi tanıma, öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğretmen-

veli ilişkisi, istenen ve istenmeyen davranışlar ele alınmıştır. 

Amasi, çocuğunu okula verecek velinin öncelikle iyi bir öğretmen seçmesini ister. Öğretmen, 

takva sahibi, dindar, salih, bağışlayan, zararlı şeylerden/günahlardan kaçınan, bilgili bir kişi olmalıdır. 

Çocuğun okula başlama yaşının 4 yaş, 4 ay, 4 günlük olmasını önerir.37 Bu süre günümüzde okul 

öncesi döneme karşılık gelmektedir. Çocuğun eğitimine ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olur 

anlayışına uygun bir dönemdir. Amasi devamla, öğrenci sınıfa geldiğinde üç gün uyum eğitimi 

verilmesini ister. Bu süreçte öğrenciye iyi davranılmalı, herhangi kötü bir söz söylenmemeli, okuldan 

soğutucu bir yaşantı geçirilmemelidir. Daha sonra eğitime başlanmalıdır. Amasi çocuğun düzeyine 

göre, kapasitesine göre ödev verilmesini söyler. Yanlış yapan öğrenciye şiddet uygulanmamasını, güzel 

şekilde söylenmesini, bunun faydalı olabileceğini ifade eder. Özellikle bazı çocuklar için şiddetin çözüm 

olamayacağını, kapasitenin gerekli olduğunu belirtir.38 Öğrencinin de, öğretmenin yanlış hareketine 

katlanmasını, bir benzetme ile doktora tahammülün sonucunda iyileşme olacağını açıklar.39 Günümüz 

eğitim bilimleri açısından çocuğun düzeyine, kapasitesine, bireysel farklılıklarına göre ödev verilmesi, 

ölçme değerlendirme ve sınıf içi-dışı teknik esaslarına uygun ilkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öğrenciye-çocuğa görelik, düzeye uygunluk ilkesi öğretimde, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının, 

psikolojik ve fizyolojik özelliklerinin ve düzeyinin dikkate alınmasıdır.40 Amasi‟nin, eğitimin çocuğun 

düzeyine göre verilmesini istemesi, öğretim ilkeleri ile örtüşmektedir. Çocuğun zihinsel gelişim 

dönemlerine dikkat edilmesi 20. yüzyılda yaşamış İsviçreli psikolog, eğitimci Jean Piaget‟in bilişsel 

gelişim kuramını hatırlatmaktadır. Buna göre çocukların gelişim dönemleri, duyusal devinim (0-2 yaş), 

işlem öncesi dönem (2-7 yaş), somut işlem dönemi (7-11 yaş), soyut işlem dönemi (11 yaş ve 

yukarısı)41 şeklinde ayrılmaktadır. Çocuklara bu dönemlerin özellikleri göz önüne alınarak eğitim 

verilmelidir. 

Öğrenciyi tanıma, öğrencinin özelliklerine göre eğitim verme, bireysel farklara dikkat etme, sınıf 

kültürü ve olumlu sınıf iklimi oluşturma, eğitim psikolojisi, sınıf yönetimi, öğretim ilke ve yöntemleri ile 

ilgilidir. Öğrenciyi bütün yönleriyle tanımak, öğrencinin gelişimi, kişilik özellikleri, ilgileri ve yetenekleri 

hakkında bilgi sahibi olmak, öğretmen için gereklidir.42 Sınıfta ilk günler, tanışma, sınıf kurallarını 

belirleme, olumlu iklim oluşturma, öğretmen için önemli konular arasında yer alır.43 

Amasi öğrencinin ilgi, yetenek ve kapasitesini önemser. O dönemde geçerli olan bir görüş 

olarak, ilgi, yetenek ve kapasiteden yoksun öğrencilerle uğraşmanın zor olduğunu şiirlerle ifade eder. 

Ancak yine de bu öğrencilerden de vazgeçilemeyeceğini, yapılacak çalışma ile çocukların zihninin 

açılabileceğini, çalışmanın ve eğitimin faydası olduğunu, bunun zaman alacağını, bu süreci 

                                                           
36  Gülnur Erciyeş, “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”, Öğretim İlke ve Yöntemleri, ed. Şeref Tan, Pegem Akademi Yay., Ankara, 

2008, s. 247 vd. 
37  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 112 vd.; Öğretmen özellikleri için bkz. Hatip Yıldız, Gülşen İstek, “Tariku‟l Edeb‟e Göre Sıbyan 

Mekteblerinde (İlkokul) Öğretmen-Öğrenci İlişkileri ve Benzer İçerikli Bazı Eserlerle Mukayesesi”, Dicle Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ekim 2015, yıl: 7, sayı: 14, s. 89. 

 http://docplayer.biz.tr/11392290-Dicle-universitesi-sosyal-bilimler-enstitusu-dergisi-dusbed-issn-1308-6219.html, 

(03.03.2017). 
38  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 120-121. 
39  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 137. 
40  Komisyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, s. 2. 
41  Senemoğlu, Gelişim, Öğrenme, s. 41 vd. 
42  Senemoğlu, Gelişim, Öğrenme, s.172 vd. 
43  Hüseyin Başar, Sınıf Yönetimi, Anı Yay., 19. bs., Ankara, 2014, s. 74 vd. 

http://docplayer.biz.tr/11392290-Dicle-universitesi-sosyal-bilimler-enstitusu-dergisi-dusbed-issn-1308-6219.html
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gerçekleştirmek gerektiğini belirtir. Eğitimde verilen bilgilerin azar azar olmasını, nefret 

uyandırmamasını önerir.44  

Bu durum 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan eğitim eşitliği, eğitim 

hakkı, imkân ve fırsat eşitliği ilkelerine uygundur.45 Bu ilkelere göre, özel eğitime muhtaç çocukları 

yetiştirmek için özel önlemler alınacağı belirtilir. Ayrıca Amerika‟da 2000 yılında çıkarılan „Hiçbir Çocuk 

Geride Kalmasın‟ yasasını da anımsatmaktadır. Söz konusu yasaya göre bütün çocukların eğitim 

sisteminden yararlanması amaçlanmıştır.46 Bilginin azar azar verilmesi aşamalılık/ardışıklık ilkesine 

uygundur. 

Amasi öğretmen öğrenci ilişkilerinde öğretmen otoritesini kabul eder. Öğrencinin öğretmeninin 

emirlerine uymasını, verdiği işleri yapmasını ister. Yalnızca şeriata aykırı olan, hukuk dışı olan işleri 

öğrencinin yapmayacağını bildirir. Öğretmen bir iş söylediğinde canı gönülden yapılmasını hatta ismini 

söylediği öğrenci yerine başka öğrencinin işe atılmasının doğru olmadığını, bir öğrenciye verilen işin 

ikiletilmemesini belirtir.47 Sınıf yönetiminde birçok disiplin modeli bulunmaktadır. Günümüzde daha çok 

öğrencilere kendi davranışlarını denetleme, kendi kendini kontrol etme ve yönetme becerisi 

kazandırılması, içsel kontrol kabul edilmektedir.48 Konu, sorumluluk eğitimi açısından önem arz 

etmektedir. Öğrenci kendi yapıp ettiklerinden sorumludur, sorumluluk bilincini kazanmalıdır. Amasi‟nin 

ileri sürdüğü görüşler ayrıca sosyallik/ otoriteye itaat ve özgürlük ilkesine de uygundur. Buna göre 

çocuk hem ailede hem de okulda sosyalleşmeye bir diğer deyişle topluma uyum sağlamaya 

başlayacaktır. Kuralları öğrenecek ve kurallara uyacaktır. Ancak kişiliğini geliştirme anlamında 

özgürlüğünün sınırlarını da öğrenecektir.49 

Amasi‟ye göre soru sorma tekniği konusunda sıraya dikkat edilmelidir. Öğretmen kime soru 

sordu ise o öğrencinin cevap vermesi, başka öğrencinin cevap için atılmaması doğru olur. Belirtilen 

uygulama öğretim tekniklerinden soru tekniğine uygundur. Bu teknikte soru bir öğrenciye 

sorulduğunda, öncelikle öğrenci cevaplamalı, doğru ise pekiştirilmeli, yanlış ise ipucu verilmeli, 

düzeltilmelidir.50 

Amasi öğretmen hakkı üzerinde durur. Öğretmen bir harf bile öğretse, saygı duyulmalı, hürmet 

edilmelidir. Öğrenci, ilerleyen zamanda öğretmenini ilimde geçse bile onu küçümsememeli, hafife 

almamalı, incitmemeli, kendi bilgisinin yüksekliğini ortaya koymamalıdır. Öğretmeninin yanlış 

davranışları olabilir, buna sabretmek gerekir. Doktor ameliyatı hastayı iyileştirmek için yapar. 

Öğretmene sabredenler ilerler.51 Günümüz eğitim sitemlerinde yakınılan konuların başında öğretmene 

saygı gelir. Öğretmek öğretmenin görevidir. Öğretmenin eseri öğrencileridir. Saygı görmek öğretmenin 

en doğal hakkıdır. Günümüzde ise saygı değeri gün geçtikçe aşınmaktadır.52 Öğretmen otoritesinin ve 

öğretmene saygının olmadığı yerde eğitimin amaçlarına ulaşılması zordur.53 Amasi‟nin görüşü günümüz 

eğitim sisteminden daha ileri bir düzeydedir. 

Amasi öğretmen otoritesine velinin de saygı duymasını ister. Öğrenci ile öğretmen arasında bir 

sorun olduğunda, öğrenci haksız ise, veli öğretmen yanında yer almalıdır. Amasi bu görüşü Yıldırım 

Bayezid‟in oğlu Emir Süleyman‟ın hikâyesi ile açıklar. Öğretmen, Emir Süleyman iyi yetişsin diye çok 

çaba harcar, hatta şiddete başvurur. Emir Süleyman öğretmenini babasına şikâyet eder. Babası 

öğretmen ile bir oyun planlar. Öğretmen, şikayete gelen padişaha bile sert davranır, padişah oğluna 

kendisinin bile bir şey yapamadığını ve derslerine çalışması gerektiğini söyler. Sonuçta Emir Süleyman 

                                                           
44  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 122-125. 
45  Milli Eğitim Temel Kanunu, 26.06.1973 Tarih ve 1739 Sayılı, s. 5102, 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html, (10.03.2017). 
46  Fred C. Lunenberg, Allan C. Ornstein, Eğitim Yönetimi, çev. ed. Gökhan Arastaman, Nobel Yay., Ankara, 2013, s. 342. 
47  Şeker, Tariku‟l Edeb, 135-136. Öğrenci özellikleri için bkz. Yıldız, İstek, “Tariku‟l Edeb‟e Göre”, 91 vd. 
48  Mehmet Şişman, Selahattin Turan, Sınıf Yönetimi, 11. bs., Pegem Akademi Yay., Ankara, 2014, s. 37. 
49  Komisyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, s. 142 vd. 
50  Komisyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, s. 142 vd.  
51  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 135-137. 
52  Tuğba Selanik Ay, “Okulda Değerler Eğitimi”, Farklı Yönleriyle Değerler Eğitim, ed. Refik Turan, Kadir Ulusoy, PegemA 

Akademi Yay., Ankara, 2016, ss. 33 vd. 
53  Başar, Sınıf Yönetimi, s. 89 vd. 
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başarılı olur.54 Bu hikâyenin pedagojik yönden şiddet açısından sıkıntıları olmakla birlikte, öğretmen 

otoritesi bağlamında önemi bulunmaktadır. Amasi, babanın da otoritesini kullanmasını ister.55 Konu, 

okul-aile işbirliği açısından önemlidir ve Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun temel ilkelerinden biri de okul-

aile işbirliğidir. Eğitimde aile çok önemli bir öğedir ve eğitim sisteminin saç ayaklarından biridir. Bu saç 

ayağı güçlü olmalıdır ki eğitimin amaçlarına/ hedeflerine ulaşılabilsin.  

Amasi eğitimde bir yol olarak şiddeti göstermektedir. Öğrencilere güler yüz gösterilmesi ve tatlı 

dil kullanılması esastır. Ancak öğrenci edepsizlik eder, eğitimin önemini kavramaz tembellik eder56, 

verilen görevleri yerine getirmez ise öğretmen şiddet kullanabilir. Konu yukarıda örnek verilen Yıldırım 

Bayezid‟in oğlu Emir Süleyman‟ın hikâyesi ile pekiştirilir. Bu durum o dönemin şartlarına göre 

değerlendirildiğinde normal kabul edilebilir. Günümüz anlayışında eğitimde şiddetin yeri yoktur, 

yasalarca yasaklanmıştır, bunun yerine bazı etkinliklerden, haklardan yoksun bırakma önerilmektedir.57 

Amasi‟nin öğrencinin öğrenme sorumluluğuna dikkat çekmek istediği düşünülebilir. Sorumluluk eğitimi 

günümüzün en önemli konularındandır. Öğrenci haklarını bildiği gibi görev, ödev ve sorumluluklarını da 

bilmeli, uygulamalıdır. 

Öğretmen öğrencilere eşit davranmalıdır. Çalışkan-tembel ayrımı yapmayıp bütün öğrencilerine 

yönelik çalışmalıdır. Amasi, öğretmenin öğrencinin ve ailesinin kendisini minnet altında bırakacak 

herhangi bir hediye, yardım ve benzeri almamasını önerir.58 Öğrenci çeşitliliği günümüz eğitim 

psikolojisi bulgularına uygundur.59 Öğrenci velilerinden hediye almama konusunda ise özellikle 

günümüz okullarındaki uygulamaları gözden geçirmemiz gerekmektedir. 

Amasi edeb öğrenmenin temel konulardan biri olduğunu vurgular. Edebin bir eğitimci ile 

olabileceğini, bu eğitimcinin iyi bir doktor gibi yeteneğe sahip olduğunu açıklar. İki türlü doktorluktan 

söz eder: Bedeni gelişimi sağlayan doktor, diğeri de zihinsel gelişimi sağlayan doktor. Öğrencinin zihni 

açılır, iyiyi kötüden doğruyu yanlıştan edebi edepsizlikten ayırt eder, kendisi eğitimci olur. Öğrenci hoca 

olur, çaba harcayan amacına ulaşır.60 Selam, iletişimin başlangıcıdır. Amasi, selam vermenin, selam 

almanın edebini de açıklar. Kötü sözden kaçınmayı, az-öz konuşmayı, güzel söz söylemeyi, doğru 

konuşmayı, tatlı dilli olmayı, boş konuşmamayı, ciddi olmayı, konuşma adabını bilmeyi, özü-sözü bir 

olmayı, yalancılıkla anılmamayı öğütler.61 Günümüzde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde temel dini 

ve ahlaki bilgiler öğrencilere kazandırılmaktadır. 

İstenen ve istenmeyen öğrenci davranışları sınıf yönetiminin önemli konuları arasındadır.62 

Günümüz sınıf yönetimi derslerinde şöyle bir eğitim uygulaması yapılır: Bir öğretmende bulunması 

gereken özellikler öğrencilere soru olarak sorulur. Öğrenciler en güzel vasıfları, özellikleri söyler. 

Devamında öğrencilere şu sorulur: Bu özelliklerden hangileri sizlerde var? Öğrencinin düşünmesi, 

iğneyi kendine batırması, eksiklerini görmesi beklenir. Amasi istenmeyen davranış olarak öğretmeninin 

önünde edepsizlik yapan öğrencilerin kapı dışarı edilmesini, davranışın kapı önünde yapılması 

durumunda ise ahıra gönderilmesini dile getirir. Günümüz sınıf yönetimi anlayışına uygun olmasa da 

Amasi‟nin amacının edebin, saygının, öğrencilerin her yerde edepli olmasının, sınıf kurallarına ve 

disipline uymanın önemini vurgulamak olduğu ifade edilebilir. 

Amasi, ilkokulda öğrencinin aynı öğretmende eğitim görmesini ister, Kur‟an öğretmeni ve yazı 

öğretmeninin ayrı olabileceğini belirtir.63 Eğitim bilimlerinde ilkokulda öğrenciyi tanıma ve verimlilik 

açısından sınıf öğretmenliği önemlidir, istikrarlı olma konusu günümüz eğitim verilerine uygundur. 

 

                                                           
54  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 116-118. 
55  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 116 vd. 
56  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 126. 
57  Başar, Sınıf Yönetimi, s. 212 vd.  
58  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 127. 
59  Robert E. Slavin, Eğitim Psikolojisi, çev. ed. Galip Yüksel, Nobel Yay., Ankara, 2013, s. 78 vd. 
60  Şeker, Tariku‟l Edeb, s.140-141. 
61  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 178 vd. 
62  Başar, Sınıf Yönetimi, s. 135 vd. 
63  Şeker, Tariku‟l Edeb, s. 118 vd. 
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2.7. Eğitim Hukuku, Eğitim Sosyolojisi ve Eğitim Sistemi 

Burada çocuk hakları, kız çocuklarına yönelik pozitif ayırımcılık, eğitim ve bilim bilinci 

incelenmiştir. 

Amasi‟ye göre çocuk doğunca, çocuğa güzel isim koymak, erkek çocuğu sünnet etmek ve okula 

verip ilim okutmak, anne-babanın yapması gereken üç iş/ davranıştır.64 Çocuğa özbakım becerileri de 

öğretilmelidir. Çocuk güzel konuşmayı, görgü kurallarını ailede öğrenmelidir.65 Bu esasların, çocuk 

hakları açısından, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin isim, 

yaşama, bakım, sağlık, eşitlik, güvenlik ve eğitim ilkelerine uygun olduğu belirtilebilir.66 

Amasi okulda kız çocuklarına yönelik oturma yerinin ayrı bir tarafta ya da küçük erkek çocuklara 

yakın olabileceğini belirtir. Kız çocuklarının büyük erkek çocuklarla oturmamalarını ve konuşmamalarını 

ister. Bu öğrencilerin kızlara soru sorup yanlışları yüzünden ceza vermemelerini, özellikle ayaklarına 

falaka vurmamalarını diler. Ancak kız çocuklarına çubukla ceza verilebileceğini söyler.67 Şeker XV. 

yüzyıl okullarında kız erkek ayrımı yapmaksızın aynı mekânda eğitim ve öğretim yapıldığını ve bu 

durumun karma eğitimin İslam eğitim tarihinde çok eski devirlerden beri var olduğunu gösterdiğini 

belirtir.68 Amasi‟nin açıklamalarından, sıbyan mektebi yani okul öncesi ve ilkokul düzeyinde küçük 

çocukların eğitiminin aynı mekânda ama aralarında mesafe bulunarak yapıldığı görülmektedir. Ayrıca 

büyük erkek çocukları ile kız çocukları arasında mekân ve iletişim anlamında ayırım yapıldığı da 

gözlenmektedir. Buna göre günümüz anlamında bir karma eğitimden söz etmek, bu şekilde bir sonuç 

çıkarmak güçtür. 

Amasi ailede kız çocuğunun daha fazla sevilmesini, daha fazla şefkat ve muhabbet 

gösterilmesini ister. Kızların naif ve yumuşak huylu olduklarını, erkek çocuklar gibi sözlerini 

dinletemediklerini belirtir. Kız ve erkek çocuğunun gelişiminin farklı olduğunu açıklar. Kız çocuklarına 

sabırla bakıp büyütenlerin ahirette büyük sevap alacağını hadisi şerifle destekler.69 Günümüz eğitim 

psikolojisi bulgularına göre çocuklara eşit davranılmalıdır, çocuklar eşit sevilmelidir. 1982 

Anayasası‟nda 2010 yılında 10. maddede yapılan değişikle kadınlara ve çocuklara pozitif ayırımcılık 

yapılması düzenlemesi getirilmiştir.70 Amasi de aile ve okulda kız çocuklarının lehine pozitif ayrımcılık 

ister. 1982 Anayasası ise dezavantajlı kesimlerden olan çocuklara cinsiyet ayrımı olmaksızın devlet 

tarafından pozitif ayrımcılık yapılması esasını getirmiştir. 

Amasi, bilim öğrenmenin farz olduğunu, beşikten mezara kadar ilim öğrenmek gerektiğini 

vurgular ve bunu çeşitli hikâyelerle destekler.71 Bilim öğrenme konusunda bilinçli olunmalıdır. Bilim 

çaba ile meydana gelir. İlim; mal mülk, makam mevki, şan şöhret için elde edilmez. İlim, amel etmek, 

uygulamak, takva sahibi olmak, kibirlenmemek ve ilmi yaymak amacıyla öğrenilir. Amasi, bilimin hile 

ile öğrenilmemesini, bu tür bilimden fayda sağlanamayacağını ve mutlu olunamayacağını belirtir.72 Bu 

görüş, bilimin, diplomanın sınavlarda kopya ile elde edilemeyeceğini, böyle elde edilen bilimden, 

diplomadan yarar sağlanamayacağı çağrışımını yapmaktadır. 

2.8. Eğitim Felsefesi 

Amasi‟nin eğitim düşüncesinde din eğitimi, dini değerler ön plandadır. Eğitimde Kur‟an hem 

öğrenilmeli hem de uygulanmalıdır. Kur‟an‟a saygı duyulmalıdır.73 Dindar insan yetiştirilmelidir. Öğüt 

dinleyen, edepli, yumuşaklık gösteren, iyilik yapan, olgun, bilim bilen, öğrenen, diksiyonu-konuşması 

düzgün, Allah‟ın ahlakıyla ahlaklanan birey yetiştirilmelidir.74 Bilime önem veren, bilime-öğretmene 
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kötü gözle bakmayan, bilim öğrenmede sabırlı olan, bilimi hile ile öğrenmeyen, derslerine devam eden, 

şan-şöhret, gösteriş için bilim öğrenmeyen, öğrendiğini uygulayan bireyler yetiştirilmelidir.75 Amasi‟ye 

göre İslami eğitimin kaynağı ilahidir. Müminler edebi ve güzel ahlakı Hz. Peygamberden, O da Hz. 

Cebrail aracılığıyla Allah‟tan öğrenmiştir. Her insanın bir terbiyecisi olmalıdır, böylece terbiye, edep, 

erkân ve güzel ahlakı öğrensin. Nerede, nasıl davranacağını, neyi, nerede söyleyeceğini bilsin, 

algılaması, akıl yürütme gücü ve feraseti/ anlayışı terbiyecisi sayesinde artsın.76 Amasi, sadece öğretim 

değil, selam verme, yemek yeme, su içme, yürüme, oturma, tuvalet, abdest, temizlik, namaz gibi dini, 

ahlaki, görgü kurallarının uygulamalı eğitimle olmasını ister.77 Ülkemizde Milli Eğitim Temel Kanunu‟na 

göre bireyler milli ve manevi değerlere uygun yetiştirilmelidir. Bu özelliklerin bir bölümünün 

örtüştüğünü söylemek mümkündür. 

2.9. Rehberlik 

Amasi, öğretmenin öğrencileri geliştirdiğini, öğrencinin iç dünyasını açtığını, iyiyi kötüden 

doğruyu yanlıştan ayırt etme anlamına gelen temyiz kudreti kazandırdığını, ileride öğretmen 

olabileceklerini ve bu şekilde murada ereceklerini ifade eder.78 Burada kısmen de olsa kariyer 

planlamadan ve yöneltmeden söz etmek mümkündür. Amasi, öğrencileri ileride öğretmenlikle ilgili 

alacakları role hazırlamaktadır. 

2.10. Eğitim Yönetimi, Eğitim Ekonomisi  

Amasi, kitabını yazma hikâyesinde bir veli ile aralarında geçen konuşmayı anlatır. Bu konu 

eğitim yönetimi, sınıf yönetimi açısından çatışma yönetimi, kısmen kriz yönetimi, problem çözme, karar 

verme ile ilgilidir. Olayda kendini bilmeyen veli, çocuğunun öğretmenine hakarete varan sözler 

söyleyerek kısmi bir kriz, çatışma çıkarmıştır. Amasi öncelikle eğitim psikolojisi açısından öfkelenmemiş, 

öfke kontrolü sağlamış, sonra yatıştırıcı sözler söyleyerek krizi, çatışmayı yönetmiş, problemi çözmüş, 

ayrıca model olmuştur. Problem çözümü veliyi ikna etmiştir. Sonra bir eser yazmaya karar vermiştir. 

Planlama yapmış, sonra kararını gerçekleştirmiş ve bu eser meydana gelmiştir.79 Günümüz okullarında 

öğretmenler ve yöneticiler öfke kontrolüne sahip olmayan veliler tarafından şiddete uğrayabilmekte ve 

kriz ortaya çıkmaktadır. Bu iki vasfa sahip öğretmen ve yöneticiler krizi yönetebilmekte, olayları 

yatıştırabilmektedir. 

Amasi, eğitim ekonomisi alanında, öğretmenin ücret almasını uygun görür. Öğretmen kimseye 

muhtaç olmaması için ve ayrıca başka işte çalışması durumunda eğitim ve öğretim işini 

aksatabileceğinden ücret almalıdır. Öğretmen kendini işine vermeli, işine yoğunlaşmalı, sadece eğitim 

ve öğretim işi ile meşgul olmalıdır. Ücreti kimin vereceği açık olmamakla birlikte vakıf, devlet ve 

ailelerin vereceği düşünülebilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Amasyalı Hüseyin oğlu Ali‟nin 1453 yılında yazmış olduğu Tariku‟l Edeb adlı esere günümüz 

eğitim bilimlerinden olan eğitim psikoloji açısından bakıldığında, çocuğun arkadaş çevresinin önemli 

olduğunu, çocuk eğitiminde ölçülü olmak gerektiğini, bilim öğrenmede güdülenmeyi vurgulamasının, 

tekrar, işiterek öğrenme, yaşam boyu öğrenme gibi esaslarının, günümüz eğitim psikolojisi 

araştırmalarına uygun olduğu görülür. 

Amasi, ilk eğitim kurumu olarak aileyi, ilk eğitimci olarak öncelikle anne-babayı görmüş ve aileyi, 

çocuğu eğitmede, değerleri ve alışkanlıkları kazandırmada birinci derecede görevli ve sorumlu 

tutmuştur. Böylece hem formal hem de informal eğitimi kabul etmiştir. 

Yazı yazmanın deneme yaparak öğrenilmesi, cömertlik değerinin para vererek öğrenilmesi, 

öğretimde sözün az ve öz, doğru, yumuşak, tatlı dille ve arı duru söylenmesi konuları, öğretim 

ilkelerinden yaparak yaşayarak öğrenme ve açıklık ilkelerine uygundur. 
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Öğretim yöntem ve teknikleri açısından bir öğrencinin velisi ile tartışan Amasi, tartışma 

kurallarını uygulayarak hoşgörü, karşısındaki fikre sabretme, yanlış yapabileceğini kabul etme 

davranışlarını göstermiş ve bu tartışma onun Tarik-ül Edeb adlı eseri yazmasına neden olmuştur. 

Eserinde örnek olay yöntemini oldukça sık kullanan Amasi, öğrenilenleri günlük hayatla 

bağdaştırmış, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlamıştır. Ayrıca Amasi eserinde bol bol şiirler kullanarak 

görüşlerini güçlü hale getirmiştir. Öğrencinin öğrenme isteği içinde olması, tekrar, alıştırma yapması 

bireysel çalışma yöntemine uygundur. 

Öğrenilen bilginin tam öğrenilmesini ve eksik öğrenmenin zarar vereceğini ifade eden Amasi‟nin 

bu görüşü günümüz tam öğrenme kuramına uygundur. Çocuğun kendisinden daha ileri öğrencilerle 

olması, akran öğretim tekniğine uygun ve öğrenme açısından işbirliğine dayalı öğrenmede bir basamak 

olarak kabul edilebilir. 

Öğrenci sınıfa geldiğinde üç gün uyum eğitimi verilmeli görüşü, günümüzde ülkemizde okul 

öncesi ve ilkokul 1. sınıfların eğitime bir hafta önce başlaması olan uyum/ oryantasyon eğitimine 

uygundur. 

Amasi eğitim-öğretimin ve ödevlerin çocuğun düzeyine göre verilmesini istemesi, öğretim 

ilkelerinden düzeye uygunluk ve sınıf dışı öğretim tekniklerinden ödev ile örtüşmektedir. 

Öğretmen öğrencilere eşit davranmalıdır. Bu temel bir esastır. Ancak bireysel farklara dikkat 

edilmelidir. Amasi öğrencinin ilgi, yetenek ve kapasitesini önemser. Geç-güç öğrenen çocuklardan 

vazgeçilemeyeceği görüşü, eğitim eşitliğine ve imkân ve fırsat eşitliği ilkelerine uygundur. Öğretmen 

öğrencilerden ve velilerden hediye vs. gibi menfaat sağlamamalıdır. Bu görüş 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‟nu ile örtüşmektedir. 

Amasi öğretmen öğrenci ilişkilerinde öğretmen otoritesini kabul eder. Bu otorite daha çok adap 

ve görgü kuralları temellidir. Öğretmenin şiddet kullanabileceğini belirtir. Günümüz eğitiminde şiddet 

yasalara göre kalkmıştır. Amasi şiddette ölçülü olunmasını önerir. 

Amasi‟nin, istenmeyen davranış olarak öğretmeninin önünde edepsizlik yapan öğrencilerin kapı 

dışarı edilmesini dile getirmesi, günümüz sınıf yönetimi anlayışına uygun olmasa da Amasi‟nin amacının 

edebin önemini vurgulamak olduğu ifade edilebilir. 

Kız çocuklarına yönelik pozitif ayırımcılık öneren Amasi, kız çocuklarının daha çok sevilmesini, 

gelişimsel özellerinin çok iyi bilinip ona göre davranılmasını istemesi, günümüz Anayasası ve gelişim 

psikolojisi ilkeleri ve erkek egemen bir toplumun düşünce yapısı ile tam örtüşmemekle birlikte, olumlu 

anlamda ileri bir düzeydir. 

Eğitim felsefesi açısından din eğitiminde, dini ve ahlaki değerlerin eğitimi ön plandadır. Eğitimde 

Kur‟an hem öğrenilmeli hem de uygulanmalıdır. Kur‟an‟a saygı duyulmalıdır. Dindar insan 

yetiştirilmelidir. Sadece öğretim değil uygulamalı eğitim olmalıdır. Bilim hile ile, kopya ile elde 

edilemez, eden bundan dolayı mutlu olamaz, huzur bulamaz. Günümüzde Milli Eğitim Temel 

Kanunu‟na göre bireyler milli ve manevi değerlere uygun yetiştirilmelidir. 

Amasi, öğrencilerin ileride öğretmen olabileceğini belirterek, öğrencileri ileride öğretmenlikle ilgili 

alacakları role hazırlamaktadır. Burada rehberlik açısından, kariyer planlama ve yöneltme alanına 

girdiği sonucuna ulaşılabilir. 

Amasinin kitabını yazma hikâyesinde bir veli ile aralarında geçen konuşma, eğitim yönetimi, sınıf 

yönetimi açısından çatışma yönetimi, kısmen kriz yönetimi, problem çözme, karar verme ile ilgilidir. 

Amasi öfke kontrolüne sahip olmuş, çatışmayı yönetmiş, ortamı yumuşatarak krizi önlemiş, problemi 

çözmüş, veliye cevap niteliğinde bir eser yazmayı planlamış ve bu kararını gerçekleştirmiştir. 

Amasi, eğitim ekonomisi alanında, öğretmenin kimseye muhtaç olmaması, öğretmenlerin başka 

işte çalışmaları durumunda eğitim ve öğretim işinin aksayabileceği, bozulabileceği düşüncesi ile ücret 

almayı uygun görmüştür. 

Amasi‟nin eseri eğitim psikolojisi ve sınıf yönetimi bilim dalları açısından daha derinlemesine 

incelenebilir. 
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Eserinde kullandığı örnek olaylar ve şiirler yoluyla öğretim yöntemleri farklı bakış açısıyla 

inceleme konusu yapılabilir. 
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ALĠ B. HÜSEYĠN EL-AMÂSĠ’NĠN (? - 1470) SIBYAN MEKTEBLERĠNĠN EĞĠTĠMĠNE KATKISI 

 

Muhammed Ali YAZIBAŞI 

 

Özet 

Bildiride, öncelikle çocukluk döneminde bireyin hayatında eğitimin yeri ve önemine değinilmektedir. 

Daha sonra Klasik Osmanlı döneminde 4-6 yaş grubu çocukların eğitim gördüğü sıbyan mekteplerinin 

özellikleri ve buralarda verilmekte olan dersler hakkında bilgiye yer verilmektedir. Son olarak da Klasik 

Osmanlı döneminde eğitimcilik yönü ile ön plana çıkan Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟nin hayatı ve sıbyan 

mekteplerinin eğitim-öğretimine katkısına vurgu yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Osmanlı dönemi, Tarîku‟l Edeb, eğitim, çocukluk dönemi, sıbyan mektebi. 

 

Ali b. Huseyın el-Amasi’s (? - 1470) Contribution to the  

Primary School’s Education 

 

Absctact 

In this study, first of all, the place and importance of education in the life of the individual in childhood 

is mentioned. Later on during the Classical Ottoman period, the information about the characteristics 

of the lecture classrooms and the lessons given here provided for children aged 4-6 years are stated. 

Finally, in the last part Ali b. Hüseyin al-Amasi's life and Tarîku'l Edeb's emphasis on the contribution 

of education to the livelihoods in the Ottoman Education System. 

Keywords: Classical Ottoman period, Tarîku‟l Edeb, education, childhood, primary school. 

 

Giriş 

Eğitim, insanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkan bir olgudur. Çünkü insanoğlu, varlık sahasına çıktığı 

andan itibaren ya eğiten ya da eğitilen bir varlık olarak farklı faaliyetlerde bulunmaktadır. Eğitimin ilk 

başladığı kurum ailedir. Kişisel tecrübeler ve kontrollü gözlemlere dayalı bulgular, bebeklerin ilk birkaç 

günden itibaren alışkanlık kazanmaya yani bir şeyler öğrenmeye başladıklarını ortaya koymaktadır. İlk 

çocukluk döneminde, modelleyerek ya da etrafında olup bitenleri izleyerek, çocukların en hızlı öğrenme 

şekillerine ulaştıkları, günümüzde kabul edilen bir gerçektir.1 Bu demektir ki, onlar öğrenmeye 

başlamışlardır.2 Dolayısıyla çocuklar gözlerini dünyaya açar açmaz öğrenme sürecinin içerisine dâhil 

olmaktadır. 

Aile ortamından sonra planlı ve programlı bir şekilde eğitimin gerçekleştiği ikinci ve önemli 

basamak okullardır. Bu kurumlarda çocuklara verilen eğitim onların kimlik ve kişiliklerinin oluşmasında 

oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca bu dönemde çocuklara verilen eğitim daha kalıcı olmaktadır. 

Dolayısıyla gerek okul öncesi gerekse ilkokul döneminde verilecek bilgilerin, onların gelişim 

dönemlerine uygun olmasına özen gösterilmelidir. Okul öncesi ve ilkokul döneminde verilen yanlış 

bilgiler, çocukların ilerleyen yaşlarında düzeltmesi oldukça güç belki de mümkün olmayan kişilik ve 

kimlik bozukluklarına neden olabilmektedir.3 Bu durum atasözünde “Ağaç yaş iken eğilir.” şeklinde 

ifade edilmektedir. Dolayısıyla çocukluk döneminde gerek ailede gerekse okullarda verilen eğitim-

öğretim ayrı bir öneme sahiptir.4 

Klasik Osmanlı dönemi eğitim sisteminin ilk basamağını sıbyan mektepleri oluşturmaktadır. 

Çocuklar 4-6 yaşlarına geldiklerinde eğitime bu okullarda başlamaktadır. Bildiride, Klasik Osmanlı 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, muhammedaliyazibasi@mynet.com. 
1  Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001, s. 221-222; Kemal Sayar, Mehmet Dinç, 

Psikolojiye Giriş, Dem Yayınları, İstanbul, 2011, s. 45-46. 
2  Abbas Çelik, “Çocuk, Oyun ve Din Eğitimi”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 9, Erzurum, 2004, s. 188. 
3  H. Mahmut Çamdibi, Şahsiyet Terbiyesi ve Din Eğitimi, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2011, s. 227. 
4  Beyza Bilgin, “Okul Öncesi Çağı Çocuğunda Dini Kavramlar”, Din Öğretimi Dergisi, sayı: 8, MEB, Ankara, 1986, s. 28. 
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döneminde eğitimci yönü ile ön plana çıkan ve sıbyan mekteplerinde öğretmenlik yapmış olan Ali b. 

Hüseyin el-Amâsi‟nin hayatı ve söz konusu mekteplerin eğitim-öğretimine katkısına yer verilmektedir. 

1- Ali b. Hüseyin el-Amâsi ve Tariku’l Edeb 

“Alaaddin Çelebi”5 lakabıyla da bilinen Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟nin hayatı hakkında kaynaklarda 

sınırlı bilgi bulunmaktadır. Yazarın künyesindeki „El-Amâsi‟den kendisinin Amasyalı olduğu 

anlaşılmaktadır. Doğum tarihi ve yeri tam bilinmemektedir. Nihat Sami Banarlı‟nın, “… onun hicrî 875 

yılında vefat ettiği ve Niğbolu savaşında şehit olan Börkçü Pâşâzâde Hızır Bey‟in muallimi olduğu 

rivâyetleri tedkîke muhtaç haberlerdir.”6 şeklindeki ifadesinden de anlaşıldığı gibi yazarın ölüm tarihi de 

tahmini H. 875/M. 1471 olarak verilmektedir. Ancak Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟nin Fatih (1451-1481) 

devri müelliflerinden birisi olduğu kabul edilen bir gerçektir.7 

Yazarın Tarîku‟l Edeb adlı eserindeki ifadelerinden, kendisinin medrese eğitimi aldığı ve iyi bir 

eğitimci olduğu anlaşılmaktadır. Onun eğitimci yönünü Akyüz, “Ali b. Hüseyin el-Amâsi, günümüz 

pedagojisinin temel ilkelerinden olan çocuğun tanınması, bireysel farklılıklara göre eğitim yapılması, 

öğretmenin ek bir pedagojik çaba ve yardımıyla öğrencilerin hemen hepsinin başarılı olacağı vb. 

şeklinde görüşler ortaya koymuştur.”8 şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca eserinde Arapça ve Farsça 

dillerinden aktardığı şiirlere yer vermesi, onun Arapça ve Farsçayı iyi derecede bildiğine işaret 

etmektedir.9 Yazarın eserini kaleme alma sebebindeki ifadesinden kendisinin sıbyan mektebi muallimi 

olduğu anlaşılmaktadır.10 Ali b. Hüseyin el Amâsî‟nin Tarîku‟l Edeb adlı eseri ile birlikte Nasâyihü‟l-

Müslimîn ve Yasin Suresi Tefsiri adlı eserleri de bulunmaktadır.11 

Ali b. Hüseyin el-Amâsi, sıbyan mektebi (ilkokul) öğretmeni iken 1453 yılında "Tarîku‟l-Edeb" adlı 

eserini kaleme almaktadır. Sıbyan mekteplerinin eğitimi için yazılan bu kaynak; didaktik, mensur bir 

eserdir. Yazar eserinde, çocuk eğitiminde aile ve öğretmenin rolü, çocuğun okula başlama yaşı, ilkokul 

öğretmenlerinde bulunması gereken özellikler, eğitimcilere öneriler vb. konularda önemli görüşler 

ortaya koymaktadır. Bunların yanı sıra yazarın, “davranış eğitimi” konusundaki görüşleri de çocuk 

eğitiminde eğitimcilerin faydalanabileceği kayda değer bilgilerdir.12 

Yazar, Tarîku‟l Edeb eserini kaleme alış nedenini şöyle anlatmaktadır: Halktan biri, ilim ve güzel 

ahlak öğretip onu yetiştirmesi için oğlunu Ali b. Hüseyin‟e getirir. Ancak, yazarın gayretlerine rağmen 

çocuğun durumunda herhangi bir değişiklik görülmez. Bunun üzerine çocuğun babası Ali b. Hüseyin el-

Amasi‟ye gelir; „Ey hoca, üstadınız size hiç edeb erkan öğretmemiş ki sen de benim oğluma edeb ve 

terbiye öğretmedin‟ der. Bunun üzerine yazar edeb ve terbiye ile ilgili söz konusu eserini kaleme alır.13 

Tarîku‟l-Edeb, bir mukaddime, hatime ile Arapça başlıkları yanında Türkçesi de verilen 27 

bölümden oluşmaktadır. Dönemine göre sade bir Türkçe ile kaleme alınan eserde, anlatılan konulara 

uygun olarak yer yer Farsça şiirlere de yer verilmektedir. Yazar, eserinde yöntem olarak genellikle 

konu ile ilgili kendi görüşünü ifade ettikten sonra ayet, hadis, Hz. Ali, diğer İslam büyükleri ve 

filozoflarının sözleri ile de görüşlerini güçlendirme yoluna gitmektedir. Bunlara ilave olarak eserde, örfi 

hukuk sınırlarına giren atasözü, deyimler ve halk arasında yaygın olan veya olmayan masalımsı 

hikâyeler de kullanılarak yazımlar güçlendirilmeye çalışılmaktadır.14 

Adab-ı Muâşeret kitabı olarak da düşünülen eserin içeriğini; Çocukların üzerinde baba ve 

annelerin hakları; Öğretmenlerin vasıfları; Kur‟an okuma ve yöntemleri; Konuşmanın eğitimi ve 

yöntemi; Su içme ve yöntemi; Yürüme eğitimi; Oturma eğitimi ve yöntemi; Helaya giriş ve yöntemi; 

                                                           
5  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Meral Yayınevi, c. 1, İstanbul, 1333, s. 354. 
6  Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 496. 
7  Mehmet Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, DİB Yayınları, Ankara, 2012, s. 16.  
8  Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, 1989, s. 477. 
9  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 17. 
10  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 25.  
11  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 354. 
12  Halil Çeçen, Ali bin Hüseyin el-Amasî Tarikü‟l-Edeb Metin-Sözlük, Bizim Büro, Ankara, 2010, s. 21. 
13  Ali bin Hüseyin el-Amasi, Tarîku‟l-Edeb, haz. Halil Çeçen, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2010, v. 3a-4a. 
14  Daha geniş bilgi için bkz. Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 24-34. 
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Yıkanma eğitimi ve yöntemi; Ezan ve yöntemi; Cuma ve cenaze namazı; Bazı hikmetli sözler; Bazı 

toplumların yaratılış özellikleri gibi konular oluşturmaktadır. 

2- Ali b. Hüseyin el- Amâsi’nin Sıbyan Mekteplerinin Eğitimine Katkısı 

Ali b. Hüseyin el-Amâsi eğitimin temeline İslam dinini koymaktadır. Ona göre Müslümanlar edeb 

ve güzel ahlakı Hz. Peygamber‟den, O da Cebrail aracılığı ile Allah‟tan almaktadır.15 Bunun için yazar 

eserinde ayet ve hadislere geniş yer vermektedir.16 

Yazar, eğitimde hür düşünceye sahip olunması gerektiğini savunmakta ve bu görüşünü eserinde 

biri ilim diğeri ise yalnızca ibadet ile meşgul olan iki kardeşin hikâyesini örnek vererek açıklamaktadır. 

Ali b. Hüseyin el-Amâsi hikâyede ilim ile meşgul olan kardeşin âbid olana göre daha mantıklı ve makul 

düşünceye sahip olduğunu vurgulamaktadır.17 Hikâyede ibadet ettiği halde düşünmeyen kişinin inancı 

ile düşüncesini ön plana çıkaran, fakat insanlar arasında fâsık olarak görülen bir kişinin inancının 

sağlamlığı ve arasındaki fark ifade edilmektedir. Ona göre düşünen, olaylar üzerinde akıl yürüten 

kimseler iman ve inanç bakımından her zaman üstündür.18 

Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟nin sıbyan mekteplerinin eğitimine katkısına gelindiğinde, yazarın 

eserinden de anlaşıldığı üzere kendisi sıbyan mektebinde öğretmenlik yapmış olup döneminin önde 

gelen eğitimcilerinden biridir. Yazar, sıbyan mekteplerinde derslere girmenin yanı sıra yazılı bir eser de 

bırakarak Osmanlı Klasik döneminin ilkokul kademesindeki sıbyan mekteplerinin eğitim-öğretimine 

katkı sağlamaktadır. 

Sıbyan mekteplerinin genel özelliklerine bakıldığında, mektepler Osmanlı eğitim sisteminin ilk 

basamağını oluşturmakta, mekteplerin kuruluşu İslam öncesine kadar uzanmaktadır.19 İslam‟ın ilk 

dönemlerinde açılan “Küttab”20 lara benzeyen mektepler için Klasik Osmanlı dönemi vakfiyelerinde 

Darût-Talim, Mektep, Mektephâne, Muallimhâne, Darûl-ilm, Taş mektep ifadeleri kullanılmaktadır. 

Ayrıca bu mekteplere şehir ve kasabaların her mahallesinde bulundukları için Mahalle Mektebi ve 

buralarda 5-6 yaşında, sabi denilen küçük çocukların eğitim görmesi nedeniyle de Sıbyan Mektebi adı 

verilmektedir.21 

Bu mektepler, genellikle mahalle camii veya mescitlerinin yanına padişahlar, vâlide sultanlar, 

büyük devlet adamları, halktan zengin insanlar tarafından yaptırılmaktadır. Sıbyan mekteplerinin 

kuruluşunda ve yapımında devletin herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Mektepler mektebin 

kurucuları veya onları temsil eden kişilerin oluşturdukları vakıflar tarafından idare edilmektedir. Zorunlu 

olmayan bu mekteplerin eğitim süreleri üç, dört yıl sürmektedir. Dört yaşını dolduran erkek veya kız 

çocuğu senenin herhangi bir döneminde bu okullara kayıtlarını yaptırabilmektedir.22 Çocuklar sıbyan 

mekteplerine kayıt yaptırırken, “Âmin Alayı” veya “Bed-i Besmele Cemiyeti”23 denen çocuğun 

hocasının, aile yakınlarının ve mahallelilerin katıldığı bir tören yapılmaktadır. 

İlk dönem Osmanlı sıbyan mekteplerinde verilen eğitimin temelinde hatasız, eksiksiz bir Kur‟an 

eğitimi yer almıştır. İlerleyen süreçte mekteplerin vakfiyelerine bakıldığında sıbyan mekteplerinin ders 

programlarına yazı dersi, tecvit, faydalı ilimler, Arapça ve Farsça gibi derslerin eklendiği 

görülmektedir.24 

                                                           
15  Ali bin Hüseyin el-Amasi, Tarîku‟l-Edeb, v. 21a-b. 
16  Daha geniş bilgi için bkz. Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 32-33. 
17  Ali bin Hüseyin el-Amâsî, Tarîku‟l-Edeb, v. 21b-28a. 
18  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 31. 
19  Zeki Salih Zengin, “İslam Öncesi Arap Toplumlarında Eğitim”, Din Eğitimi, ed. Mustafa Köylü, Nurullah Altaş, Gündüz Eğitim 

ve Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 20. 
20  Küttaplar hakkında daha geniş bilgi için bkz. Ahmed Çelebi, İslam‟da Eğitim Öğretim Tarihi, Damla Yay., İstanbul, 1983, s. 

33-48; Hıfzırrahman R. Öymen, Mehmet Dağ, İslam Eğitim Tarihi, MEB, Ankara, 1974, s. 65-71. 
21  Mustafa Öcal, Osmanlı‟dan Günümüze Türkiye‟de Din Eğitimi, Düşünce Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 18. 
22  İsmail Güven, Türk Eğitim Tarihi, Paradigma Yayınları, Edirne, 2012, s. 56. 
23  “Amin Alayı veya Bed‟i Besmele” hakkında daha geniş bilgi için bkz. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, Eser Matbaası, c. 1 

İstanbul, 1997, s. 91-96; İsmail Kara, Ali Birinci, Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Dergah Yay., 2. bs, 

İstanbul, 2012, s. 10; Mustafa Öcal, “Amin Alayı”, DİA, c. 3, TDV Yayınları İstanbul, 1991, s. 63, Mustafa Uzun, “Mektep”, 

DİA, c. 29, TDV Yayınları, İstanbul, 2007, s. 10-11. 
24  Mefail Hızlı, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlk Öğretim ve Bursa Sıbyan Mektepleri, Uludağ 

Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1999, s. 77-80. 
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Sıbyan mekteplerinde eğitim ve öğretim işleri belirli bir yönetmeliğe ve programa bağlı 

kalmadan gelenek ve göreneklere göre yürütülmektedir. Buralarda daha çok öğretmeninin şahsiyetine 

bağlı bir eğitim-öğretim yapılmaktadır. Oysaki eğitimin başarılı ve kalıcı olabilmesi adına, eğitim-

öğretimin öğrencinin hazırbulunuşluk durumuna, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişimine uygun 

olması gerekmektedir. Özellikle konu 4-6 yaş grubu öğrenciler olduğu zaman eğitimin içeriği, kullanılan 

materyaller, öğretmen vb. daha da önem arz etmektedir. 

İslam kültür tarihinde eğitim ve öğretime önem verildiği için bu konulara dair müstakil olarak 

yazılan ve daha sonra yazılan eserlere kaynaklık eden eserler kaleme alınmaktadır. Söz konusu yazar 

ve eserlerin başında , İbn Sahnun (240 h./854 m.)‟a ait Edebü‟l- Muallimîn;, Ebu Osman Amr b. Bahr 

el-Câhız‟a ait (ö. 255 h./866 m.) el-Beyân ve‟t-Tebyîn; El-Kâbisi (ö. 403 h./1012 m.)‟ye ait er-

Risâletü‟l-Mufassala li Ahvâli‟l Müte‟allimîn ile Minhâcü‟l-Müte‟allim; Zernûci (ö. 620 h./1223 m.)‟ye ait 

Ta‟lîmu‟l-Müte‟allim Tarîku‟t-Te‟allüm; İbn Cemâ‟a (ö. 733/1332 m.)‟ya ait Tezkira-tü‟s-Sâmî ve‟l-

Mütekellim fi âdâbi‟l-âlim ve‟l-Müte‟allim gelmektedir. 

Klasik Osmanlı döneminde, öğretmen ve öğrencinin özellikleri; Kur‟an okuma ve yöntemleri; 

konuşma eğitimi ve yöntemi; ezan okuma yöntemi gibi eğitim-öğretim konularını içeren müstakil bir 

eser kaleme alan eğitimcilerden biri de Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟dir. Tarîku‟l Edeb adlı eserde, özellikle 

sıbyan mekteplerinde derslere giren öğretmenlerin ve sıbyan mektebi öğrencilerinin özellikleri, 

öğretmen-öğrenci ilişkisi, ailede ve okulda eğitim gibi eğitimin temel konularına yer verilmektedir. 

Tarîku‟l Edeb‟in içeriğinin geneline bakıldığında öğrencilerin eğitimi noktasında aile ve okul 

kurumlarının önemine vurgu yapıldığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟nin 

eğitim konusundaki görüşlerini, ailede çocuğun eğitimi ve okulda çocuğun eğitimi şeklinde iki başlık 

altında toplamak mümkündür. 

2.1. Ailede Eğitim 

İnsanın ilk eğitiminin başladığı yer aile, ilk öğretmen ise anne-babasıdır. Çünkü çocuklar hayata 

dair en temel bilgileri ilk olarak onlardan öğrenmektedir. Ali b. Hüseyin el-Amâsi, çocukların eğitimi 

konusunda ailelere görevler düştüğünü ifade etmektedir. Ona göre, aileler çocuklarını güzel sözle 

terbiye etmelidir. Kendilerine temiz kelime ve söz öğretmeli, kötü söz ve davranışlardan menetmelidir. 

Bununla birlikte tuvalet adabı, otururken dizüstü oturma, misafire ve büyüklerine ayağa kalkma, 

giderlerken de ayakkabılarını çevirerek kapıyı açıverme gibi adetleri çocuklara öğretme anne-babaların 

görevidir. Aileler, çocuklarını ellerinde bulunan, para, ekmek, oyuncak gibi şeyleri ihtiyaç sahiplerine 

veya bir başkasına vermeye, bağışlamaya alıştırmalıdırlar.25 Ayrıca Ali b. Hüseyin el-Amâsi, çocukların 

küçük yaşta pazara ve sokağa kontrolsüz çıkmalarının, büyüklere ait ve kalabalık eğlence yerlerine 

gitmelerinin sakıncalı olacağı hususunda aileleri uyarmaktadır.26 

Yazar, ailelerin, yedi yaşından itibaren çocukların namaz kılmaya başlatılması, on yaşına kadar 

çocukları kendilerinden büyüklerle oturtulmaması, on yaşından itibaren erkek çocuklarının anne ve kız 

kardeşlerinden ayrı yatak odalarında yatırılması gerektiğine dikkatini çekmektedir. Ayrıca çocukların 

iyiyi kötüden ayıracak yaşa gelene kadar kötü ahlaklı kişilerle arkadaşlık etmemeleri hususu üzerinde 

durmaktadır.27 Ali b. Hüseyin el-Amâsi, kız çocuklarının daha çok sevilmesi gerektiğine vurgu 

yapmaktadır. Buna gerekçe olarak da kız çocuklarının sevgiye ve şefkate daha çok muhtaç olduklarını 

göstermektedir.28 

2.2. Okulda Eğitim 

Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟nin çocukların eğitimi konusunda önem atfettiği kurumlardan bir diğeri 

ise okullardır. Yazar, çocukların okullarda iyi bir eğitim alabilmesi için öğretmen ve öğrencilerde 

bulunması gereken özellikler ile okullarda verilmekte olan eğitim-öğretim metotları hakkında, günümüz 

eğitimcileri tarafından da dile getirilen, görüşler bildirmektedir. 

                                                           
25  Ali bin Hüseyin el-Amasi, Tarîku‟l-Edeb, v. 9b. 
26  Ali bin Hüseyin el-Amasi, Tarîku‟l-Edeb, v. 10a. 
27  Ali bin Hüseyin el-Amasi, Tarîku‟l-Edeb, v. 10b 
28  Ali bin Hüseyin el-Amasi, Tarîku‟l-Edeb, v. 9b-10a 
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Sıbyan mekteplerinde öğretmen merkezli ve öğretmenin şahsiyetine bağlı bir eğitim yapıldığı için 

yazarın üzerinde durduğu konuların başında, mekteplerde görev yapmakta olan öğretmenlerin 

özellikleri gelmektedir. Ona göre sıbyan mektepleri öğretmenleri şu vasıfları taşımalıdır: 

- Bir öğretmen, müttakî (haramdan ve günahlardan sakınan) ve mütedeyyin (dindar), sâlih, 

mütevazi ve müteverri (dinin emirlerine sıkı sıkı bağlı olan) ve perhizkâr (nefsini tuttan) ve müteşerri 

(şeriatle amel eden) olmalıdır. Dindar bir Müslüman olmalı ki, önce Allah‟tan korkmalı, sabretmeli ve 

dine uygun hareket etmelidir. Çabuk öfkelenen ve davranışlarından dolayı başkalarının kınadığı bir kişi 

olmamalıdır.29 

- Öğretmen, olgun başlı, kendine güvenilen bir kişiliğe sahip ve tecrübeli bir kişi olmalıdır. 

Kendisinden birçok kimse yararlanmış olmalı ki, tecrübe kazanmış olsun. 

- Devlet adamlarına, beylere, hâkimlere, kadınlara karşı zaafı olan öğretmen adayları hiçbir 

şekilde sisteme dâhil edilmemelidir. 

- Öğretmenler bu mesleğin dışında başka bir meslekle uğraşmamalıdır. 

- Öğretmen öğrencileri arasında ayrım yapmamalıdır. Hepsine eşit muamelede bulunmalıdır.30 

- Ali b. Hüseyin el-Amâsi, sıbyan öğrencilerinde bulunması gereken özellikleri şu şekilde 

sıralamaktadır; 

- Bir çocuğun dört yıl, dört ay ve dört günlükken okula gönderilmesi gerekir.31 

- Çocuk Çarşamba günü eğitim-öğretime başlamalıdır.32 

- Çocuk öğretmene tam yetki ile teslim edilmelidir. Çocuğun bir kabahati olduğu zaman veli, 

çocuğun arkasında durmamalıdır.33 

- Öğrenciler, şeriata aykırı olmadığı sürece öğretmenin emirlerine itaat etmelidir.34 

- Öğrenci, öğretmenlerine karşı saygılı olup, onları gördüğü yerde ayağa kalkmalı; izzet, ikram 

ve tevazu gösterip ellerini öpmelidir.35 

- Öğrenci, öğretmenini baba olarak kabul etmeli ve babasına gösterdiği saygı ve hürmetten 

daha fazlasını öğretmenine göstermelidir.36 

- Öğrenci, öğretmenlerini hor görüp küçümsememelidir.37 

- Öğrencinin, sınıftan ayrılacağı zaman hocasından izin istemesi gerekir. Ona göre öğrenciler, 

öğretmen yemek yerken ona bir şey sormamalı, ona hizmette kusur etmemeli, hatta onun 

ayakkabılarını çevirip o çıkarken hürmetle ayağa kalkmalıdır.38 

Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟nin eğitim konusunda dikkat çektiği hususlardan bir diğeri de eğitim-

öğretim yöntem ve metodudur. El-Amâsi, çocukların okula başladığı ilk günden itibaren eğitim-öğretim 

boyunca öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor seviyesini göz önünde bulunduran, öğrenci 

merkezli bir eğitim-öğretim metodu verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ona göre; 

- İlkokula başlayan bir çocuğa ilk üç gün ikram edilip, iltifat edilmesi, çocuğa karşı güler yüzlü 

olunması, kötü davranılmaması ve dövülmemesi gerekmektedir.39 

- Öğrenci okula başladıktan ve okuluna alıştıktan sonra, öğretmenin yapması gereken ilk iş 

öğrencisini tanımaya çalışması ve onun anlama kabiliyetine göre dersini planlaması gerekmektedir. 

Eğer öğrenci zeki ise dersini azıcık artırabilir. Bu çocuklara, dersi az vermek ya da dersi zor anlayan bir 

öğrenci ile aynı şekilde muamele etmek bir kusurdur. Ayrıca bir öğretmenin anlaması zayıf olan bir 

                                                           
29  Ali bin Hüseyin el-Amasi, Tarîku‟l-Edeb, v. 13b; Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 48. 
30  Ali bin Hüseyin el-Amasi, Tarîku‟l-Edeb, v.18a; Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 53. 
31  Halil Çeçen, “Tarîku‟l-Edeb ve Eğitim”, Adıyaman Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi 

Yayınları, Adıyaman, 2009, s. 185. 
32  Ali bin Hüseyin el-Amâsi, Tarîku‟l-Edeb, v. 14b 
33  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 49. 
34  Ali bin Hüseyin el-Amâsi, Tarîku‟l-Edeb, v. 18b. 
35  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 50. 
36  Ali bin Hüseyin el-Amâsi, Tarîku‟l-Edeb, v. 4b-20a; Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsi ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 51. 
37  Ali bin Hüseyin el-Amâsi, Tarîku‟l-Edeb, v. 20a-b. 
38  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsi ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 51. 
39  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsi ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 51. 
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öğrencisi varsa, dersi onun anlayacağı kadar ve daha az vermelidir. Çocuğun yaşına ve seviyesine 

uygun olmayan, altından kalkamayacağı konular verilmemelidir.40 

- Bir öğretmen, verdiği bir konuyu tam öğretmeden diğer konuya geçmemelidir. Bir kelimeyi 

veya harfi güzel bir şekilde telaffuz edemeyen çocuk dövülmemeli, bu ders öğrencinin anlayabileceği 

şekilde kolaylaştırılarak ona öğretilmeye çalışılmalıdır. Çünkü bazı kişiler ancak birkaç defa anlatıldıktan 

sonra anlayabilir.41 

- Anlama güçlüğü çeken öğrenciler için çok tekrar ve alıştırma yapılması durumunda zeki 

çocuklardan bile üstün olabilirler. Çünkü tarladan sürülerek hasat alındığı, suyun aka aka taşın üstünde 

iz bıraktığı gibi çok tekrarla, öğrenmede güçlük çeken öğrenciler daha kolay anlayabileceklerdir.  

- Tabiatları incinip, gönüllerinde nefret olacağı için küçük çocuklara az ders verilmelidir. Zaman 

geçtikçe çocukların hem zihinleri gelişir hem de bilgileri artar.42 

Sonuç ve Değerlendirme 

Eğitimde, aile, öğretmen ve okul kadar önemli diğer bir unsur da öğrencidir. Eğitimin odağında 

olan odur. Sağlıklı bir eğitimin ortaya çıkabilmesi için eğitim-öğretimin öğrencinin bilişsel, duyuşsal, 

psikomotor ve psikososyal gelişimine göre düzenlenmesi gerekmektedir. Eğer eğitim, öğrencinin söz 

konusu gelişim özellikleri göz önünde bulundurulmadan ve onun ihtiyaçları dikkate alınmadan 

düzenlenmiş ise istenilen düzeyde verim alınamayabilir. Eğitim kurumundaki öğrenciler, 5-6 yaşında 

olduklarında onların eğitimi daha da özen ve dikkat istemektedir. 

Ali b. Hüseyin el-Amâsi‟nin sıbyan mekteplerinin eğitimi ile ilgili düşüncelerini öğretmen, öğrenci 

ve okullarda uygulanacak eğitim-öğretim metotları başlıkları altında toplamak mümkündür. El-Amâsi, 

gerek sıbyan mekteplerinin öğretmenlerinde gerekse öğrencilerinde bulunması gereken özelliklerin 

başında ahlaklı, muttaki, dürüst, saygılı, güvenilir olmak vb. değerleri saymaktadır. Bu durum, onun 

sıbyan mekteplerinin eğitiminin temeline manevi değeri yerleştirdiğini göstermektedir. El-Amâsi‟nin 

eğitim-öğretim yöntemi konusuna gelindiğinde, onun yaşadığı dönemde öğretmen merkezli eğitimin 

yaygın olduğu görülür. Fakat Ali b. Hüseyin el-Amâsi döneminin eğitim anlayışının aksine eğitimin 

merkezine öğrenciyi koymaktadır. Bunun içindir ki ona göre öğrenci, öğretmeni tarafından her yönü ile 

tanınmalıdır. Derslerde konular işlenirken öğrencinin anlama becerisi ve gelişim düzeyi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Konular kolaydan zora, öğrencinin anlayabileceği düzeyde işlenmelidir. 

Sonuç olarak, yirminci yüzyılda batılı eğitimcilerin dile getirmiş olduğu öğrenci merkezli eğitim, 

tam öğrenme gibi hususların Hüseyin el-Amâsi tarafından on beşinci yüzyılda kaleme alındığı 

görülmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken husus, kütüphane raflarında saklanan veya dijital 

ortamlara aktarılan yazma veya matbu eserlerin ön yargılardan uzak, bilimsel bir gözle tekrar 

okunması gerektiğidir. Böylelikle, Türk-İslam kültürünün tecrübelerinden süzülerek ortaya çıkarılan 

bilimsel çalışmalar günümüz insanının problemlerine çare olacaktır. 

 

Kaynakça 

Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, 1989. 

Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1998. 

Bilgin, Beyza, “Okul Öncesi Çağı Çocuğunda Dini Kavramlar”, Din Öğretimi Dergisi, sayı: 8, MEB, 

Ankara, 1986. 

Çamdibi, H. Mahmut, Şahsiyet Terbiyesi ve Din Eğitimi, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2011. 

Çeçen, Halil, “Tarîku‟l-Edeb ve Eğitim”, Adıyaman Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 

Adıyaman Üniversitesi Yayınları, Adıyaman, 2009. 

Çeçen, Halil, Ali bin Hüseyin el-Amasî Tarikü‟l-Edeb Metin-Sözlük, Bizim Büro, Ankara, 2010. 

Çelebi, Ahmed, İslam‟da Eğitim Öğretim Tarihi, Damla Yay., İstanbul 1983. 

                                                           
40  Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsi ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 52. 
41  Ali bin Hüseyin el-Amâsi, Tarîku‟l-Edeb, v. 16a-18b; Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsi ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 52. 
42  Ali bin Hüseyin el-Amâsi, Tarîku‟l-Edeb, v. 16a-20a; Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsi ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 52. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU | 285 

Çelik, Abbas, “Çocuk, Oyun ve Din Eğitimi”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 9, Erzurum, 

2004. 

Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, Eser Matbaası, c. 1-2, İstanbul, 1997. 

Güven, İsmail, Türk Eğitim Tarihi, Paradigma Yayınları, Edirne, 2012. 

Hızlı, Mefail, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlk Öğretim ve Bursa Sıbyan 

Mektepleri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1999. 

Kara, İsmail, Ali Birinci, Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Dergah Yay., 2. bs, 

İstanbul, 2012. 

Öcal, Mustafa, “Amin Alayı”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c. 3, İstanbul, 1991. 

Öcal, Mustafa, Osmanlı‟dan Günümüze Türkiye‟de Din Eğitimi, Düşünce Kitapevi Yayınları, İstanbul, 

2011. 

Öymen, Hıfzırrahman R., Mehmet Dağ, İslam Eğitim Tarihi, MEB, Ankara, 1974. 

Sayar, Kemal, Mehmet Dinç, Psikolojiye Giriş, Dem Yayınları, İstanbul, 2011. 

Senemoğlu, Nuray, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001. 

Şeker, Mehmet, Ali b. Hüseyin el-Amâsi ve Tarîku‟l Edeb‟i, DİB Yayınları, Ankara, 2012. 

Uzun, Mustafa, “Mektep”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c. 29, İstanbul, 2007. 

Zengin, Zeki Salih, “İslam Öncesi Arap Toplumlarında Eğitim”, Din Eğitimi, ed. Mustafa Köylü, Nurullah 

Altaş, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2012. 

 

 



OSMANLIDA HOCA-TALEBE İLİŞKİSİNE GÜZEL BİR ÖRNEK: 

ŞEYHÜLİSLÂM SA„DÎ ÇELEBÎ VE AMASYALI KIZIL MOLLA 

 

Ersin ÇELĠK 

 

Özet 

ġeyhülislâm Sa„dî Çelebi (ö. 945/1539), Kanûnî Sultan Süleyman döneminde on yıl Ġstanbul kadılığı 

yapmıĢ ve Ġbn Kemal PaĢa (ö. 940/1534)‟nın vefatı üzerine de Osmanlı Devleti‟nin onuncu Ģeyhülislâmı 

olarak görevlendirilmiĢtir. Osmanlı‟nın yetiĢtirdiği önemli fakih ve müfessirlerden birisi olan Sa„dî Çelebi, 

çeĢitli medreselerde görev almıĢ ve birçok talebe yetiĢtirmiĢtir. O, öğrencilerle olan derslerine Ġstanbul 

Kadılığı ve Ģeyhülislamlık gibi idari görevlerde bulunduğu dönemlerde de devam etmiĢtir. 

Amasyalı Kızıl Molla (Abdurrahman b. Seydî Ali) (ö. 983/1575) ise Sa„dî Çelebi‟nin talebelerinden birisi 

olup hatta en gözde talebesidir. Kızıl Molla ile Sa„dî Çelebi‟nin yolları Ġstanbul Vezir Mahmud PaĢa 

Medresesinde kesiĢmiĢtir. Sa„dî Çelebi onun eğitimine ayrı bir önem vermiĢ ve yetiĢmesi için baĢka bir 

talebesi olan Molla Cuma‟yı görevlendirmiĢtir. Kızıl Molla da hocasının kendisine vermiĢ olduğu bu 

değeri boĢa çıkarmamıĢ, öldükten sonra dahi hocasının hatırasına hürmet göstererek onun derslerde 

tutmuĢ olduğu notları kitap haline getirerek fevkalade bir vefâkarlık örneği göstermiĢtir. Kızıl Molla‟nın 

hocası Sa„dî Çelebi‟nin üç eseri üzerinde ciddi katkısı olduğu belirtilmiĢtir. Bunlardan birincisi, Sa„dî 

Çelebi‟nin Kâdî Beyzâvî tefsirine yazmıĢ olduğu hâĢiyesi ile ilgilidir. El yazması halinde olan bu 

hâĢiyenin Fâtiha ile Hûd sûresi arasının Abdurrahmân b. Seydî Ali tarafından tamamlandığı 

söylenmiĢtir. Ġkincisi, Sa„dî Çelebi‟nin Hidâye kitabının Ģerhi olan Ġnâye‟ye yazmıĢ olduğu hâĢiyedir. 

Matbu olan bu hâĢiye de Sa„di Çelebi‟nin toparlayamadan vefat etmesi üzerine Kızıl Molla tarafından 

kitap haline getirilmiĢtir. Üçüncüsü ise Çelebi‟nin HâĢiye alâ Kâmûsul-Muhît adlı eserini de yine talebesi 

Kızıl Molla toparlayarak kitap haline getirmiĢtir. 

Biz bu bildiride, Abdurrahman b. Seydî Ali‟nin hayatı, eserleri ve özellikle de onun hocası Sa„dî 

Çelebi‟nin üç eseri üzerindeki katkılarını tartıĢacağız. AraĢtırmanın amacı hem Osmanlı medrese 

sisteminde hoca-talebe iliĢkisini güzel bir örnek üzerinden ele almak, hem de Amasyalı Kızıl Molla‟nın 

hayatı ve eserlerine ıĢık tutmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kızıl Molla, Sa„dî Çelebi, Hoca, Talebe, Amasya. 

 

A Good Example of the Teacher-Student Relationship in Ottoman Empire: 

“Şeyhülislâm Sa„dî Çelebî” and “Amasyalı Kızıl Molla” 

 

Abstract 

ġeyhülislâm Sa„dî Çelebi (d. 945/1539) was the qadi of Istanbul for ten years in the period of Suleiman 

the Magnificent and was assigned to the position of the tenth Shaykh al-Islām of the Ottoman State 

after the death of Ibn Kemal Pasha (d. 1534). Sa„dî Çelebi who was the one of the most important 

canonists and annotators who the Ottoman Empire raised served in various madrasas and raised 

many students. He continued his classes with students also in the periods in which he carried out 

administrative duties such as the position of qadi of Istanbul and Shaykh al-Islām. 

Amasyalı Kızıl Molla (Abdurrahman b. Seydî Ali) (d. 983/1575) was one the students of Sa„dî Çelebi, 

even his favorite one. The paths of Kızıl Molla and Sa„dî Çelebi crossed in the Madrasa of Vezir 

Mahmud Pasha in Istanbul. Sa„dî Çelebi placed a particular importance to his education and assigned 

Molla Cuma who was another student of his to raise him. Kızıl Molla minded this value which his 

teacher gave to himself and showed a great example of faithfulness by respecting the memory of his 

teacher even after his death and collecting the notes he took in his classes into a book. It was stated 

that Kızıl Molla made a great contribution to the three works of his teacher Sa„dî Çelebi. The first of 

                                                           
  ArĢ. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, ersin.celik@erdogan.edu.tr. 
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them is about the annotation which Sa„dî Çelebi wrote on Kâdî Beyzâvî‟s commentary. And it was said 

that the missing part of this annotation manuscript between the Surah Al-Fatihah and the Surah Hud 

was completed by Abdurrahmân b. Seydî Ali. The second one is the annotation which Sa„dî Çelebi 

wrote on Ġnâye which is the interpretation of the book of Hidâye. This printed annotation was also 

collected into a book by Kızıl Molla before Sa„dî Çelebi could do it after his death. And the third one, 

Çelebi‟s work called HâĢiye alâ Kâmûsul-Muhît, was collected into a book also by Kızıl Molla. 

In this paper, we will discuss the life of Abdurrahman b. Seydî Ali, his work and especially his 

contributions on the three works of his teacher Sa„dî Çelebi. The purpose of the research is to discuss 

the teacher-student relationship in the Ottoman madrasa system with a good example and to bring to 

light the life of Amasyalı Kızıl Molla and his work. 

Keywords: Kızıl Molla, Sa„dî Çelebi, Teacher, Student, Amasya. 

 

Giriş 

Eğitim ve öğretimle ilgili sorunlarımız ve arayıĢlarımız bugün hala devam etmekte, niceliksel 

olarak her geçen gün eğitim camiası büyümeye devam ederken niteliksel anlamda alınacak daha çok 

mesafemizin olduğu görülmektedir. Son dönemde ise geçmiĢle günümüz arasındaki irtibatı yakalamaya 

ve kendi iç dinamiklerimize yönelik vurgunun giderek artmasıyla birlikte, eğitim ve öğretimle ilgili 

geçmiĢten tevarüs ettiğimiz olumlu örneklerin aktarılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bağlamda, bildirimizde Osmanlı medeniyetinin siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan zirvede 

olduğu XVI. yüzyılda yaĢamıĢ olan Sa„dî Çelebi ve Amasyalı Kızıl Molla‟nın hayatları, hoca-talebe iliĢkisi 

özelinde ele alınacaktır. Üç ana baĢlıkta ele alacağımız bildirinin ilk bölümünde Osmanlı eğitim ve 

öğretiminin de harcı olan Ġslâm eğitiminde hoca-talebe iliĢkisine dair öz bilgiler verilmektedir. Ġkinci 

bölümde Sa„dî Çelebi ve Kızıl Molla‟nın hayatları ve birbirleriyle olan münasebeti irdelenmekte, son 

olarak üçüncü bölümde ise Kızıl Molla‟nın hocasının notlarının kitap haline getirilmesi noktasındaki 

gayretleri ve bu noktadaki katkıları tartıĢılmaktadır. 

1- İslam Eğitiminde Hoca-Talebe İlişkisi 

Ġslâm eğitim tarihinde, erken dönemlerden itibaren eğitim ve öğretimin kuralları çerçevesinde 

bir takım eserlerin1 yazılmıĢ olması, meselenin daha baĢlangıçtan beri pedagojik ve didaktik açıdan ele 

alındığını göstermektedir.  

Bu alanda yazılmıĢ eserlerin ilki konumunda olan Ġbn Sahnûn (ö. 256)‟un eserinin birçok yerinde 

Ġmâm Malik (ö. 179-795)‟in görüĢlerine atıfta bulunulmuĢ olması eğitim öğretimin nasıl yapılacağı 

konusunun çok daha erken dönemden beri ele alındığını göstermesi açısından önem arzetmektedir. 

Söz konusu kitapta, hocaya duyulan ihtiyaç, öğrenciye fıkıh ve ferâiz öğretimi, müfredat programı, 

haftalık ders programı, disiplin ve ceza, hafta sonu ve bayram tatilleri, derse bağlılık, kalfa tayini ve 

karma eğitim2 gibi birçok önemli konudan bahsedilmesi, bize meselenin hangi düzeyde ele alındığı 

konusunda fikir vermektedir.  

Ġbn Sahnun‟dan oldukça istifade ederek daha sonraki dönemde konuyla ilgili eser veren Kâbisî 

(ö. 403/1014) de hocanın Ģefkatli olması, asık suratlı olmadığı gibi laubali de olmaması ve öğrenciler 

arasında adaletsizlik yapmaması gerektiğine vurgu yapmıĢtır. Kabisî, Cuma günü öğrencilere izin 

verilmesinin adetten olduğunu, örfe göre PerĢembe ikindiden sonra da izin verilebileceğini belirtmiĢ, 

baĢka bir öğrenciyi kalfa tayin etmenin de bir mahzuru olmadığını, hatta bunun kalfa tayin edilen 

öğrenciyi de yetiĢtirmesi bakımından faydalı olabileceğine dikkat çekmiĢtir. Müellifin üzerinde durduğu 

konulardan bir diğeri ise öğrencinin eğitimini aksatacak uygulamalara Ģiddetle karĢı çıkıp bunun 

hocanın aldığı ücreti hak etmemiĢ olması açısından haram olduğunu ifade etmesidir. Bu bağlamda 

öğretmenin öğrenciyi kendi ihtiyaçları için kullanması, derste baĢka bir Ģeyle meĢgul olması, cenaze 

                                                           
1  Bu eserlerden bazıları Ģunlardır: Ġbn Sahnûn, Âdâbu‟l-muallimîn; Câhiz, Kitâbu‟l-mu„allimîn; Ebü‟l-Hasan el-Kâbisî, er-

Risâletü‟l-mufassala li ahvâli‟l-müte„allimîn ve ahkâmi‟l-mu„allimîn ve‟l-müte„allimîn; Bedreddin ez-Zernûcî, Ta„lîmü‟l-
müte„allim-tarîka‟t-te„allüm; Bedreddin Ġbn Cemâa, Tezkiretü‟s-sâmî ve‟l-mütekellim fî edebi‟l-âlim ve‟l-müte„allim. 

2  Ġbn Sahnûn, Eğitim ve Öğretimin Esasları-Âdâbu‟l-mu„allimîn, çev. M. Faruk Bayraktar, ĠFAV Yayınları, 1. bs., Ġstanbul, 1996, 
s. 34. 
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namazına gitmesi ve Ģahitlik yapmak üzere mahkemeye gitmesinin caiz olmadığını ifade etmiĢtir. 

Herhangi bir sebeple gelemediği dersin ücretini de geri iade etmesi gerektiğini belirtmiĢtir.3 

Ġmâm Gazzâlî ise Ġhyâü Ulûmi‟d-Din adlı meĢhur eserinde konuyla ilgili müstakil bir baĢlık 

açarak, talebenin öncelikle kötü ahlaktan arınması gerektiğine dikkat çekmekte ve ilim talebesine 

dünya ile meĢguliyetini azaltarak ilim için hicreti tavsiye etmektedir. Talebenin ilme karĢı 

kibirlenmemesi ve hocasına teslimiyet içerisinde olması gerektiğini ifade eden Gazzâli, ilk baĢta 

polemik konusu olan meselelere dalmaması, faydalı olan bütün ilimlerden istifade edebilecek kadar 

öğrenmesi, önce temel meseleleri öğrenip herhangi bir ilimde hemen ihtisaslaĢmaya çalıĢmaması, 

öğrenmesi gerekenleri öğrenmeden diğer ilimlere geçmemesi, en faydalı ve Ģerefli olanlardan 

baĢlaması, ilmi Allah‟ın rızası için öğrenmesi ve hangi ilmin maksada ulaĢmakta daha mühim olduğunu 

talebenin bilmesi4 Ģeklinde bir takım meselelere dikkat çekmiĢtir. 

ġüphesiz hoca ile talebe arasında zikredilmesi gereken iliĢki bunlar ile sınırlı değildir. Hocanın 

talebesine Ģefkatli davranması, onu iyi tanıyıp en güzel Ģekilde yetiĢtirmesi; talebenin de hocasına karĢı 

saygıda kusur etmemesi, sabırlı, vefalı ve mütevazı olması yine bu konuda söylenmesi gerekenlerden 

bazısıdır. Eğitim ve öğretimle ilgili klasiklerden biri olan ve dünyanın birçok diline tercüme edilen 

Ta„lîmü‟l-müte„allim adlı eserin müellifi Burhâneddin ez-Zernûcî (ö. 593/1196) de Ģu hususlara 

dikkatleri çekmektedir: 

Öğrencinin, bir hocanın ders halkasında sonuna kadar sabır ve sebat etmesi, bir kitabı sonuna 

kadar okuyup noksan bırakmaması, ilim dallarından birini sağlam bir Ģekilde öğrenmeden diğer bir 

fenne geçmemesi, bir beldede ilim tahsilini tamamlamadan baĢka bir beldeye gitmemesi gerekir. 

Çünkü bunların tamamı öğrenimin gayesini dağıtır, kalbi meĢgul eder, vakitlerin zayi olmasına sebep 

olur ve hocayı da üzer.5 

Klasik Ġslâm eğitim geleneğinde olduğu gibi bu geleneğin devamı niteliğindeki Osmanlı 

medreselerinde de eğitim ve öğretiminin temelinde hoca/müderris bulunmaktadır. Bu sistemde 

medrese bir kurum veya yapı olarak çok fazla önem taĢımayıp bizzat müderrisin ön planda olduğu 

görülmektedir. Müderrisin belirleyici olduğu bu model, o zamana kadar Ġslâm dünyasında yerleĢik bir 

gelenek olup aynı Ģekilde Osmanlıya da yansımıĢtır.6 Dolayısıyla bu eğitim ve öğretim anlayıĢı, hoca ile 

talebe arasında dinamik bir iliĢkiyi de beraberinde getirmiĢtir. Bir hocadan ders almak için uzun 

yolculuklara çıkan ve hocasının baĢka bir medreseye tayinin ardından onu takip ederek baĢka bir Ģehre 

giden talebelere tabakat kitaplarında çokça rastlanmaktadır.7 Osmanlı eğitim sistemi içerisinden 

yetiĢmiĢ Sa„dî Çelebi ve Kızıl Molla‟nın arasındaki münasebet, dönemin hoca-talebe arasındaki bu 

dinamik iliĢkiye ıĢık tutması açısından da önem arzetmektedir. 

2- Sa„dî Çelebi ve Amasyalı Kızıl Molla 

2.1. Şeyhülislâm Sa„dî Çelebi‟nin Hayatı 

Sa„dî Çelebi‟nin tam ismi, Sa„dullah Sa„dî Çelebi b. Îsâ b. Emirhan ed-Dadâyî el-Kastamonî‟dir. 

Kaynaklarda en çok kullanılan isimleri, Sa„dî Çelebi ve Sa„dî Efendi‟dir. Ayrıca, baĢta Beyzâvî tefsirine 

yazdığı hâĢiye olmak üzere, kaleme aldığı birçok hâĢiyesine atıfla, MuhaĢĢî-i Beyzâvî ve MuhaĢĢî Sa„dî 

Efendi isimlerinin yanı sıra, Mevlâ Allâme, Sa„düddîn, er-Rûmî, el-Hanefî nisbeleriyle zikredildiği 

görülmektedir. Kastamonu‟ya bağlı Daday ilçesinde doğan Sa„dî Çelebi‟nin doğum tarihi ile ilgili 

kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almamakla8 birlikte medrese eğitimi sonrası çeĢitli vilayetlerde 

                                                           
3  Ebu‟l-Hasan el-Kâbisî, Ġslamda Öğretmen ve Öğrenci Meselelerine Dair GeniĢ Bir Risale, çev. Süleyman AteĢ, Hıfzırrahman R. 

Öymen, AÜ Basımevi, 1. bs., Ankara, 1966, s. 52- 63. 
4  Gazzâlî, Ġhyâü Ulûmi‟d-Din, terc. Ali Arslan, I-IV,  Emin Ofset, 1. bs., Ġstanbul, 1981, s. 208-221. 
5  Burhâneddîn ez-Zernûcî, Ta„lîmü‟l-müte„allim Tarîka‟t-te„allüm, terc. ve Ģerh. Y. Vehbi Yavuz, Sahhaflar Kitap Sarayı, 1. bs., 

Ġstanbul, 1990, s. 65. 
6  Mehmet ĠpĢirli, “Müderris”-Osmanlılar‟da-, DĠA, c. 31, Ġstanbul, 2006, s. 468-470. 
7  AyĢe ZiĢan Furat, “Fetih Sonrası Osmanlı Eğitim AnlayıĢının ġekilleniĢi”, Osmanlı‟da Ġlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu-

Ġstanbul‟un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin KuruluĢuna Kadar- (19-21 Aralık 2014), ed. Ö. Mahir Alper-Müstakim 
Arıcı, Klasik Yayınları, 1. bs., Ġstanbul, 2015, s. 12. 

8  TaĢköprizâde Ahmed Efendi, eĢ-ġekâiku‟n-nu„mâniye fî ulemâi‟d-Devleti‟l-„Osmâniyye, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, 1 bs., Ġstanbul, 1405/1984, s. 443-445. 
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uzunca bir müddet müderrislik ve kadılık yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, onun 1465-1475 

yılları arasında doğmuĢ olması muhtemel görünmektedir.  

Küçük yaĢta ailesiyle birlikte Ġstanbul‟a göç eden Sa„dî Çelebi, ilk tahsilini Aksaray‟daki Murad 

PaĢa Camii‟nde imam olan babasından almıĢtır. Ayrıca, devrin ulemâsından muhtelif ilimler tahsil 

etmiĢtir. Mevlânâ Muhyiddin Mehmed Samsûnî‟nin hizmetine girerek mülazemet alan Çelebi, 

müderrislik hayatına Ġstanbul‟da BaĢçı Ġbrahim Medresesi‟nde baĢlamıĢ, akabinde Edirne‟de TaĢlık 

Medresesi‟nde görev yaptıktan sonra Ġstanbul‟a dönmüĢ ve Vezir Mahmud PaĢa Medresesi‟nde bir 

müddet görev yapmıĢtır. Çelebi, 928/1522 yılında buradaki vazifesinden ayrılarak Bursa Sultâniye 

Medresesi‟ne geçmiĢ, sonra tekrar Ġstanbul‟a geri dönmüĢ ve Semâniye Medreseleri‟nden birinde 

göreve baĢlamıĢtır. 

Sa„dî Çelebi, bazı rivayetlere göre 930/1523‟te, bazı rivayetlere göre de 928/1522‟de Sahn-ı 

Seman müderrisliğinden direkt olarak Ġstanbul kadılığına tayin edilmiĢtir.9 On yıl gibi uzun bir süre bu 

görevde kalan Sa„dî Çelebi‟nin, değerli hizmetler yaptığını ve birçok olayda yer aldığını görmekteyiz.  

Çelebi, bu görevden azledildikten sonra, yüz akçe ücret karĢılığında tekrar Semâniye Medreseleri‟nden 

birinde görevlendirilmiĢtir. ġeyhülislâm Ġbn Kemal‟in vefatı üzerine Sa„dî Çelebi, 940/1534 yılında 

Osmanlı Devleti‟nin onuncu Ģeyhülislâmı olmuĢtur. 

Ġstanbul‟un Fatih semtindeki evinin yakınlarında Mimar Sinan‟a bir dârülkurrâ binası yaptıran 

Sa„dî Çelebi, söz konusu yapı için zengin bir vakıf da bırakmıĢtır. Fatih Ġlçe Müftülüğü binasının yan 

tarafında bulunan darulkurra, günümüzde hizmet vermeye devam etmektedir. 

Sa„dî Çelebi, hayatının son beĢ yılını Ģeyhülislâmlık makamında geçirdikten sonra, görevi 

baĢındayken 21 ġubat 1539 yılında Nikris (Gut) hastalığından vefat etmiĢ ve Eyüp Sultan civarındaki 

Gufran toprağına defnedilmiĢtir. Ġlme olan özel ilgi ve iĢtiyâkı yanında güçlü bir zeka ve mükemmel bir 

hafızaya sahip oluĢuyla da ilmiye sınıfının gözde Ģahsiyetlerinden birisi olan Çelebi, kadılık ve 

Ģeyhülislamlık gibi idari görevlerde iken dahi eğitim öğretime devam etmiĢ ve hayatı boyunca onlarca 

talebe yetiĢtirmiĢtir. Kaynaklarda onun en önde gelen talebesi olarak zikredilen ise Kızıl Molla10 

lakabıyla meĢhur olan Abdurrahman b. Seydî Ali‟dir.11 

2.2. Amasyalı Kızıl Molla‟nın Hayatı 

“Kızıl Molla” lakabıyla meĢhur olan Mevlâ Abdurrahman b. Seydî Ali, Amasya‟da doğmuĢ ve ilk 

eğitimini burada almıĢtır. Amasya kadılarından Seydî Ali Efendi‟nin oğlu12 olan Kızıl Molla‟nın doğum 

tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Büyük dedelerinden olan Seydî Ali Acemî, Seyyid ġerif Cürcânî (ö. 

816/1413)‟nin talebelerinden olup Osmanlı padiĢahlarının ulemaya olan tazim ve ikramlarını iĢitince 

Ġran bölgesinden Anadolu‟ya gelerek önce Kastamonu‟da Candaroğlu Ġsmail Bey‟in yanına uğramıĢ, 

oradan da Edirne‟ye geçerek padiĢah II. Murad ile Edirne‟de görüĢmüĢtür. PadiĢahın kendisine Bursa 

Yıldırım Beyazıd Medresesini vermesi üzerine Fatih devrine (854/1451) kadar burada eğitim ve 

öğretime devam etmiĢtir.13 Seydî Efendi olarak meĢhur olup Gümilcine kadısı iken 860/1455-56 

senesinde vefat etmiĢtir.14 

Çocukluğunda parlak bir öğrenci olan Kızıl Molla, devrinin önemli âlimleri olan Ġbn Kemal PaĢa, 

Müftü Ali Efendi‟nin oğlu Molla Çelebi ve Vezir Mahmud PaĢa Medresesi müderrisi Sa„dî Çelebi‟den ders 

aldıktan sonra Bursa Sultaniye Medresesinden mezun olmuĢtur. Sa„dî Çelebi‟nin Mahmud PaĢa 

Medresesinden sonra Bursa Sultaniye Medresesine tayin edilmesi ve Kızıl Molla‟nın da bu medreseden 

mezun olması, onun muhtemelen hocasının peĢinden Bursa‟ya gittiğini göstermektedir. Ġlk bölümde 

                                                           
9  Mehmed Süreyya, Sicilli-i Osmanî Yahud Tezkire-i MeĢâhir-i Osmâniyye, I-IV haz. Ali Aktan, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü, 

Sebil Yayınevi, 1. bs., Ġstanbul, 1995, s. 27. 
10  Bildirimizde bundan sonra ismi geçen yerlerde “Kızıl Molla” olarak kendisinden bahsedilecektir.  
11  Ersin Çelik, ġeyhu‟l-Ġslâm Sa„dî Çelebi ve “el-Fevâidü‟l-behiyye: HâĢiye „alâ tefsîri‟l-Beyzâvî” Adlı Eserinin Tahlili, 

YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SBE, Rize, 2015, s. 19-36. 
12  Nev„izâde Atâullah Efendi, eĢ-ġekâiku‟n-Nu„maniyye ve Zeyilleri: Hadâiku‟l-Hakâik fî tekmileti‟Ģ-Ģekâik, nĢr. Abdülkadir 

Özcan, Çağrı Yayınları, 1. bs., Ġstanbul, 1989, II, s. 230-232. 
13  Mecdî Mehmed Efendi el-Edirnevî, Hadâiku‟Ģ-ġekâik: Tercüme ve Zeyl-i ġekâik-i Numâniyye, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı 

Yayınları, 1. bs., Ġstanbul, 1989, c. I, s. 121-122; Cahid Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, Ġrfan Matbaası, 1. 
bs., Ġstanbul, 2005, II, s. 823. 

14  Atâî, Hadâiku‟l-hakâik, II, s. 230. 
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bahsettiğimiz üzere, hocasının baĢka yere tayini üzerine öğrencinin onun peĢinden gitmesi yönündeki 

eğilimin o dönemde yaygın olması, bu görüĢümüzü teyit etmektedir. Kızıl Molla, Sa„dî Çelebi‟den 

mülâzim olduktan sonra 20 akçe ile Bursa‟da Beyazıd PaĢa Medresesi‟ne, 25 akçe ile AnkaraÇankırı‟da 

Cemaleddin Medresesi‟ne, 30 akçe ile AlaĢehir‟de Yıldırım Beyazıd Medresesi‟ne,15 942/1535-36 yılında 

40 akçe ile Mehmed Karabağî yerine Ġznik‟te Süleyman PaĢa Medresesi‟ne ve 945/1539-40 yılında 

Hâce Kaynî yerine Edirne‟de Halebîye hâriç Medresesi‟ne müderris olmuĢtur. 949/1542-43 yılında 

Bostan Efendi yerine Ġstanbul‟da Haseki Medresesi payesine nail olan Kızıl Molla, 952/1545-46 

senesinde AkĢehir‟li Sa„dî Çelebi yerine Semâniye Medreselerinden birine ve aynı yıl içinde 

TaĢköprîzâde yerine Edirne‟de II. Beyazıd Medresesi‟ne müderris olarak tayin edilmiĢtir.16  

Kızıl Molla, 953/1546-47 senesinde Arapzade Abdülbaki Efendi yerine Halep kadılığına,17 

954/1547-48 Recep ayında TaĢköprizade yerine Bursa kadılığına, altı ay sonra ġaban ayında ise Sinan 

Efendi yerine Edirne kadılığına getirilmiĢ ve dört yıl bu görevinde devam etmiĢtir. 958/1551 ġevval 

ayında Bostan Efendi yerine def‟aten/ilk kez Rumeli Kazaskerliğine getirilen Kızıl Molla, 23 ġevval 

964/1556-57‟de emekli olunca yerine Hâmid Efendi getirilmiĢtir. 969/1561-62 senesinde Ğarîk 

Arapzâde yerine Kahire kadılığına getirilmiĢ, 9 Cemâziyel-âhir 971/1563-64 tarihinde bu görevinden 

istifa edince yerine ġâh Efendi vekâlet etmiĢtir. 974/1566-67 senesinde NiĢancızade Ahmed Efendi 

yerine Mekke kadısı olan Kızıl Molla, 977/1569-70 yılı Recep ayında bu görevinden feragat etmiĢ ve 

yerine Hacı Hasanzâde atanmıĢtır. 981/1573-74 yılı Muharrem ayında ġeyhî Efendi yerine ikinci kez 

Rumeli Kazaskeri olan Kızıl Molla, 983/1575 senesi Rebîu‟l-evvel ayında azledildikten üç gün sonra 

vefat etmiĢ ve Emir Buharî Türbesi yanında yaptırmıĢ olduğu mektebe defnolunmuĢtur. Ġkinci kez 

sadaret makamına getirilmesinde Sultan II. Selim‟e olan hizmetinin etkisi olduğu rivayet edilmiĢtir. 

ArkadaĢı Mâlûlzâde Mehmed Efendi ile birlikte PerĢembe günleri talebelere izin verip mülâzimleri 

imtihan etme görevini yerine getirmiĢlerdir. Keskin zekâ ve kuvvetli hafızasıyla bilinen Kızıl Molla, ileri 

gelenlere yaptığı yağcılık ile de ayıplanmıĢtır18 Kızıl Molla, Yenibahçe yakınında bir cami, Fatih‟te bir 

mektep, biri Edirne‟de biri Bursa‟da olmak üzere iki de mescid yaptırmıĢtır.19 

Kızıl Molla‟nın en önemli eseri, Ġbn Kemal‟in Hidâye Ģerhi üzerine kaleme aldığı Terğîbü‟l-Lebîb 

adlı kitabıdır. Bunun dıĢında Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Bölümü nr. 2113‟te bulunan Es‟ile ve 

Ecvibe min Fünun-u Muhtelife ismindeki 10 varaklık bir risale de yine Kızıl Molla‟ya nispet 

edilmektedir. Risaleler içinde (9-19 vr.) bulunan söz konusu eserin baĢ tarafında müellifinin, Ġznik 

Süleyman PaĢa Medresesi müderrislerinden Abdurrahman Efendi olduğu belirtilmektedir.20 Kendisine 

nispet edilen el-İnâye Hâşiyesi ve Hâşiye „alel-Kâmûs isimli eserlerle ilgili değerlendirme bir 

sonraki bölümde yapılacaktır. 

Kızıl Molla‟nın yetiĢtirdiği talebelere dair detaylı bir bilgiye ulaĢamasak da onun, büyük Türk âlimi 

Ġmam Birgivî (ö. 981/1573)‟nin hocası olduğu bilinmektedir. Kaynaklarda Ġmam-ı Birgivî‟nin hayatı 

anlatılırken Kızıl Molla lakabıyla meĢhur Kazasker Abdurrahman Efendi‟den ders aldığı, onun yanında 

mülâzim olduktan21 stajını tamamladıktan sonra bazı Ġstanbul medreselerinde bir müddet müderrislik 

yaptığı ve yine Rumeli Kazaskerliği görevini yürüten hocasının aracılığıyla yahut onun atamasıyla 

Halep ve Edirne‟de dört yıl süreyle kassâm-ı askerîlik görevinde bulunduğu kaydedilir.22 Dolayısıyla 

Birgivî‟nin yetiĢmesinde Kızıl Molla‟nın büyük etkisi olduğu söylenebilir. 

 

                                                           
15  Mustafa Bilge, Ġlk Osmanlı Medreseleri, ĠÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1. bs., Ġstanbul, 1984, s. 162. 
16  Atâî, Hadâiku‟l-hakâik, II, s. 231. 
17  Anonim, Tarih-i Silsile-i Ulema, Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, nr. 2142, vr. 205b. 
18  Atâî, Hadâiku‟l-hakâik, II, s. 232. 
19  Atâî, Hadâiku‟l-hakâik, II, s. 231; Cahid Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, s. 762. 
20  Muhammed Özmen, Kızıl Molla (Abdurrahman b. Ali el-Amasî) ö. 983/1575‟nın Ġbn Kemal‟in Hidâye ġerhi Üzerine (Mesh 

„ale‟l-huffeyn Bağlamında) Ġtirazları, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi SBE, Ġstanbul, 2015, s. 45. 
21  YaĢar Düzenli, “Balıkesir‟li Bir Osmanlı Aydını: Ġmam Birgivî”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. III, 

sayı: 4, 2000, s. 228-247. 
22  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, I-III, haz. A. Fikri Yavuz vd., Meral Yayınevi, 1. bs., Ġstanbul, ty., I, s. 284; 

Ahmet Turan Arslan, Ġmam Birgivî: Hayatı, Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, Seha NeĢriyat, 1. bs., Ġstanbul, 1992, s. 
28-31. 
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2.3. Hoca-Talebe Olarak İlişkileri 

Sa„dî Çelebi ile Kızıl Molla‟nın yolları Ġstanbul‟da Vezir Mahmud PaĢa Medresesinde kesiĢmiĢ, 

Sa„dî Çelebi talebesindeki yeteneği fark ederek ona yetiĢmiĢ talebelerinden Molla Cuma‟yı hoca kalfa 

olarak tayin etmiĢtir. 928/1522 yılında, Sultaniye Medresesine tayin olması üzerine Sa„dî Çelebi 

Bursa‟ya geçmiĢtir.23 Kızıl Molla‟nın da Bursa Sultaniye Medresesinden mezun olması onun muhtemelen 

hocasının peĢinden Bursa‟ya gittiğini göstermektedir. Sa„dî Çelebi‟nin, Risâle fi‟l-bey„ min kitâbi‟l-buyû„ 

isimli risâlesinin baĢında, onun Sultaniye Medresesine müderris olarak tayin edilmeden önce, 

Burhâneddîn el-Merğînânî (ö. 593/1197)‟nin Hanefi fıkhına dair kaleme aldığı Hidâye isimli kitabını, 

“Kitâbü‟l-buyu„” kısmına kadar okuttuğu belirtilmiĢtir. Çelebi, söz konusu medresede de müderrislerden 

ve halktan ileri gelenlerin katıldığı umûmî bir ders halkası oluĢturmuĢ ve Hidâye‟nin “Kitâbül-Buyu„” 

bölümünden sonrasını okutmaya baĢlamıĢtır.24 Dolayısıyla Kızıl Molla‟nın Sa„dî Çelebi‟nin Hidâye 

kitabından vermiĢ olduğu bu dersleri takip ettiği anlaĢılmaktadır. Bu da öğrenci olarak onun hoca ve 

kitap birliğine dikkat ederek eğitimine devam ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Kaynaklarda Kızıl 

Molla‟nın Vezir Mahmud PaĢa Medresesi ve Bursa Sultaniye Medresesinin dıĢında Sa„dî Çelebi‟den ders 

aldığı baĢka bir yer zikredilmemektedir. Ancak onun mülazemetini de Sa„dî Çelebi‟nin yanında 

tamamladığını belirtmeliyiz. 

Kızıl Molla, hocasının vefatından sonra onun notlarını toparlayarak kitap haline getirmesinin, 

hocasının kendisi üzerindeki hakkı olduğunu belirtmektedir. Zira hocasının kendisini yüksek 

mertebedeki insanların katıldığı toplantılarda tanıttığını, vezirlerin yanında yüksek makamlara layık 

olduğu konusunda Ģahadette bulunduğunu ve bu sayede önemli makamlara hiçbir zorluk çekmeden 

ulaĢtığını söylemekte ve bunun hocasının duası, vermiĢ olduğu terbiye ve kendisini medh ü senasıyla 

olduğunu açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla Sa„dî Çelebi‟nin, Kızıl Molla‟nın sadece ilmî yönden 

yetiĢmesi noktasında değil, öğrencisine olan itimadını her fırsatta dile getirerek onun yüksek 

makamlarda görev alması için yardımcı olduğu da anlaĢılmaktadır. Burada onun hocasının hatırına bir 

yerlere geldiği akla gelebilir ancak hocasının vefatından uzun yıllar sonra birçok yerde 

görevlendirilmesi, bazılarına ikinci defa tekrar atanması ve adeta aranan adam olması, kendi bilgi 

birikimini ve donanımını ortaya koyması açısından yeterlidir.  

Kızıl Molla ise hocası Sa„dî Çelebi‟nin kendisi üzerindeki emeğinin farkında olarak onu her daim 

hayırla yâd etmiĢtir. Bir sonraki bölümde ele alacağımız üzere hocasının okumuĢ ve okutmuĢ olduğu 

kitaplara derkenar olarak yazdığı notları toplayarak kitap haline getirmesi de hocasına olan vefasının ve 

ilim adamı olmanın çok güzel bir örneğidir. 

Kızıl Molla‟nın Ġnâye HâĢiyesi‟nin mukaddimesinde yazdığı Ģu iki beyit, hocası gibi edebî yönünün 

olduğunu da ihsas ettirmekle birlikte hocasına olan saygısını ve ona her daim minnet duyduğunu çok 

açık bir Ģekilde göstermektedir: 

ا ُم َو اِر ٍعا ا ِر ْد ا ِر ا الُّد ْد َو ااَو ُم اْد َو
ا َو لًد اةَو اِر ًد ا ُم َو َو ِّرِر ًد ااا َواَو ْد ا َو اَوا َو ْد   َو َولْد

ِر ْد َو ِرااِر لَّن اِرا َو  ِر ًد ااااا َو َو َّنا َو َو ْد َو ا َو ِّرِرلًد اةِر ا َّن َو اُم ِرا اةِر اْد   َو َو اَو َو

“O; eĢsiz, kabiliyetli ve talihli bir kiĢi idi,  Rastlamadım dünyada onun bir benzerine, 

Ġhlas ile tevazu sahibi olan ve insanlara faydalı olandı, ġerefli ve tevazuda önder biriydi” 

شْد ًد  لِر ِرا ُم ا َوحَو  ِر صِر ا ِر ْد ا ُمحْد لْدتُم اكُم اااا َواَو قِّرِر ِر ا َو جِربِراحَو ضَو ا َو ْد ِر اةَو ْد لْدتُم   َو َو اكُم

“Ben onun üzerimdeki haklarından bir kısmını bile ödemiĢ olamam, 

Onun iyiliklerinden ve güzelliklerinden onda birini bile sayamam” 

3- Amasyalı Kızıl Molla‟nın Sa„dî Çelebi‟nin Eserlerine Katkısı 

3.1. Kâdî Beyzâvî Hâşiyesi 

ġeyhülislâm Sa„dullah Sa„dî Çelebi‟nin en meĢhûr eseri Kâdî Beyzâvî‟nin Envâru‟t-tenzîl ve 

esrâru‟t-te‟vîl isimli eserine yazmıĢ olduğu hâĢiyesidir.25 Bu hâĢiyeye müellif tarafından verilmiĢ özel bir 

                                                           
23  Ersin Çelik, ġeyhu‟l-Ġslâm Sa„dî Çelebi, s. 20-23. 
24  Sa„dî Çelebi, Risâle fi‟l-Bey„ min kitâbi‟l-buyû„, Süleymaniye, Esad Efendi, nr. 669, vr. 1b. 
25  TaĢköprizâde, ġekâik, s. 444; el-Leknevî, Ebü‟l-Hasenât Muhammed Abdülhay b. Muhammed es-Sihâlevî, el-Fevâidü‟l-

behiyye fî terâcimi‟l-Hanefiyye, Matbaatü‟s-saâde, 1. bs, Mısır, 1324, s. 78; Ömer Nasûhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Ravza 
Yayınları, 1. bs., Ġstanbul, 2008, s. 642. 
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ismi yoktur. Fakat kütüphane kataloglarında ve bibliyografik eserlerde el-Fevâidü‟l-behiyye, HâĢiye ala 

Envâri‟t-tenzîl ve esrâri‟t-tevîl, HâĢiye ale‟l-Kâdî, HâĢiye ala tefsîri‟l-Beyzâvî, HâĢiye ale‟l-Beyzâvî li-Sa„dî 

Çelebi, Tefsîr-i Sa„dî Çelebi ve Sa„dî HâĢiyetü‟l-Kâdî gibi isimlerle geçmektedir. Kütüphane 

kataloglarında çok farklı isimlerle kayıtlı olması hâĢiyenin isminin, konusu dikkate alınarak sonradan 

takdir edildiğini göstermektedir.26 HâĢiyenin hacmi ise nüshalar arasında fark olmakla birlikte ortalama 

300-350 varak civarındadır. Eser, incelemiĢ olduğumuz nüshaların tamamında tek cilt olarak 

ciltlenmiĢtir. 

Sa„dî Çelebi‟nin söz konusu hâĢiyesi, Beyzâvî tefsiri üzerine yazılmıĢ tam bir hâĢiye olmakla 

birlikte, eserin tamamı kendisine ait değildir. Zira Çelebi, eserine Kur‟ân‟ın 11. sûresi olan Hûd 

sûresinden baĢlamıĢ ve Nâs sûresine kadar tamamlamıĢtır. Bu durum müellif tarafından bizzat ifade 

edilmese de bibliyografik eserlerde Sa„dî Çelebi‟nin hâĢiyesinin Hûd ve Nâs sûreleri arasını kapsadığı 

hususunda ittifak vardır. Ayrıca, bizim istifade ettiğimiz Süleymaniye 168 numaradaki nüsha gibi bu 

eserin birçok nüshasında, Yûnus sûresi ile Hûd suresinin arasının boĢ bir sayfa veya farklı bir tezhiple 

ayrılmıĢ olması da Hûd sûresinden önceki sûrelerin baĢkası tarafından kaleme alındığına bir delil olarak 

kabul edilebilir. Ayrıca, Çelebi‟nin eserine niçin Hûd sûresinden baĢladığı da bilinmemektedir. 

HâĢiyenin Fâtiha ile Yûnus sûresi arası ise Sa„dî Çelebi‟nin oğlu Pîr Mehmed Çelebi27 tarafından 

KeĢĢâf tefsirine yazılmıĢ çeĢitli hâĢiyelerden istifade ile babasının üslûbu üzere tamamlandığı ifade 

edilmektedir. Ancak Envâru‟t-tenzîl‟in mukaddimesi üzerine yazılan kısım, bizzat Sa„dî Çelebi tarafından 

kaleme alınmıĢtır. Bu kısmın kütüphane kataloglarında Sa„dî Çelebi adına kayıtlı müstakil yazmaları da 

mevcuttur. “Sûretü Fâtihati‟l-kitâb” (ا اْد ِر َو اِرا ا َو  ِرحَو ِر  ifadesiyle baĢlayan bu kısım, Seyyid Cürcânî‟nin ( ُم اَو ُم

KeĢĢâf tefsirinden Fâtiha ve Bakara sûresinin ilk 25 âyetine yazmıĢ olduğu hâĢiyeye Sa„dî Çelebi 

tarafından yazılmıĢ bir ta„lik hüviyetinde olup Beyzâvî tefsiri ile irtibatı zayıftır. Çelebi, bu kısımda 

Cürcânî‟den uzun alıntılar yapmıĢ, zaman zaman bu alıntılar üzerine kendi değerlendirmelerini eklemiĢ, 

bazen de Cürcânî‟yi eleĢtirmiĢtir.  

Ziya Demir ise XIII.-XVI y.y. Arası Osmanlı Müfessirleri isimli çalıĢmasında, Ebü‟l-Hasenât  

Muhammed Abdülhay Leknevî‟ye göre, hem bu hâĢiyenin baĢ kısmının hem de Hidaye Ģerhine olan 

hâĢiyesinin eksik kısmının, sonradan öğrencisi Kızıl Molla tarafından tamamlandığını belirtmektedir.28 

Ancak kanaatimizce Leknevî‟nin, “Sa„dî Çelebi, Hidâye‟nin ve Beyzâvî tefsirinin ekserisi üzerine ta„lik 

yazmıĢ ve bu yazdıklarını önde gelen talebelerinden Abdurrahman b. Ali (Kızıl Molla) cem etmiĢtir.”29 

ifadesinden, Beyzâvî tefsirine yazılmıĢ olan hâĢiyesinin baĢ kısmının öğrencisi tarafından 

tamamlandığını söylemek biraz zorlama gözükmektedir. 

TaĢköprizâde‟nin  ġekâik isimli tabakat eserine Hadâiku‟l-hakâik fi tekmileti‟Ģ-ġekâik  adında bir 

zeyl yazan Nev„îzâde Atâî, bu eserinde Çelebi‟nin talebesi olan Abdurrahman b. Ali‟nin biyografisine de  

yer vermektedir. Atâî, Abdurrahman b. Ali‟nin eserlerini zikrederken onun, hocası Sa„dî Çelebi‟nin 

Hidaye ve Bâbertî (ö. 1384)‟nin ona yazmıĢ olduğu Ġnâye isimli eserlerinin hâmiĢlerinde bulunan 

ta„lîkâtını toplayarak kitap haline getirdiğini belirtmektedir. Aynı Ģekilde hocasının Kâmûs‟a yazdığı 

hâĢiyesini de toplayıp kitap haline getirdiğini belirten Atâî, hocasının Beyzâvî‟ye yazdığı hâĢiyenin eksik 

olan baĢ kısmını onun yazdığına dair bir bilgi vermemektedir.30 

Dolayısıyla tüm bu verilerden hareketle Ģunu söyleyebiliriz: Leknevî‟nin dıĢında diğer 

bibliyografik eserlerde, Sa„dî Çelebi‟nin hâĢiyesinin Fâtiha‟dan Yûnus sûresine kadar olan baĢ kısmının 

oğlu Pîr Mehmed Çelebi tarafından tamamlandığı ifade edilmiĢtir. Kanaatimizce bu bilgi daha doğru 

gözükmektedir. Çünkü Çelebi‟nin vefatı nedeniyle tamamlayamadığı Hidâye‟nin Ģerhi olan Ġnâye‟ye 

yazmıĢ olduğu hâĢiyesini toplayan Kızıl Molla, söz konusu eserin baĢında hocasının Beyzâvî 

hâĢiyesinden ve onun hocası tarafından kitap haline getirilmesinden de bahsetmiĢ; ancak onun baĢ 

                                                           
26  Süleyman Mollaibrahimoğlu, Yazma Eserler Terminolojisi, Ensar NeĢriyat, 1. bs., Ġstanbul, 2007, s. 22. 
27  Sa„dî Çelebi‟nin oğlu Pîr Mehmed hakkında kaynaklarda detaylı bilgi bulunmamaktadır. Atâî, ġekâik zeylinde, onun bir 

zamanlar babasının da görev yaptığı Vezir Mahmud PaĢa Medresesi‟nden 955/1548 yılında azledildiği bilgisini vermektedir. 
Bkz. Atâî, Hadâiku‟l-Hakâik, s. 27. 

28  Ziya Demir, XIII.-XVI. Y. Y. Arası Osmanlı Müfessirleri, Ensar Yay., 1. bs., Ġstanbul, 2007, s. 327. 
29  Leknevî, el-Fevâidü‟l-behiyye fî terâcimi‟l-Hanefiyye, s. 78. 
30  Atâî, Hadâiku‟l-Hakâik, s. 230-231. 
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kısmını kendisinin tamamladığına dair bir bilgi vermemiĢtir. Kanaatimizce eğer eserin baĢ kısmını o 

tamamlamıĢ olsaydı, ileride değineceğimiz iki eserde yaptığı gibi bunu mutlaka belirtirdi.   

3.2. el-İnâye Hâşiyesi  

Burhâneddin el-Merginânî (ö. 593/1197)‟nin Bidâyetü‟l-mübtedî isimli eseri üzerine Ģerh olarak 

yazdığı Hidâye adlı eseri, Ekmelüddin el-Bâbertî (ö. 786/1384) tarafından el-Ġnâye ismiyle Ģerh 

edilmiĢtir. el-Ġnâye, Hidâye‟nin önemli hâĢiyelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Sa„dî Çelebi de, 

Bâbertî‟nin el-Ġnâye isimli hâĢiyesi üzerine bir hâĢiye yazmıĢ31 olup bu eser,  müellifin günümüzde 

matbu olan tek eseridir. Eser, Dâru‟l-kütübi‟l-ilmiyye tarafından Hidâye metni, Ġbnü‟l-Hümâm (ö. 

861/1457)‟ın Hidâye‟ye yazdığı Fethu‟l-Kadîr isimli Ģerhi ve Bâbertî‟nin Ġnâye Ģerhi ile birlikte Beyrut‟ta 

on cilt halinde basılmıĢtır. Eserdeki bazı garip kelimelerin açıklaması ve hadislerin tahrici ise Abdurrâzık 

Gâlib el-Mehdî tarafından yapılmıĢtır.  

Sa„dî Çelebi‟nin Bâbertî‟nin Ġnâye isimli eseri üzerine yazmıĢ olduğu hâĢiyeyi toplayıp kitap haline 

getiren, öğrencisi Kızıl Molla‟dır. O, eserin baĢına yazdığı mukaddimede hocası Sa„dî Çelebi‟den son 

derece saygı ve övgü ile bahsetmektedir. Hocasının, rivayet ve dirayet ilimlerinde kendisine itimat 

edilen bir âlim olduğunu ve onun ilminin derinliğine herkesin Ģahit olduğunu belirtmektedir. Onun 

gençliğinden ölüm anına kadar ömrünü kitapları mütalaa etmekle ve ders vermekle geçirdiğini ifade 

eden Kızıl Molla, hasta olduğu halde ders vermekten asla geri durmadığına defalarca Ģahit olduklarını 

ve hocasının hastalığını adeta bu mütaalarla tedavi ettiğini söylemektedir. 

Kızıl Molla, hocası Sa„dî Çelebi‟nin bu kitapları müzakere ederken yapmıĢ olduğu tespit ve 

tenkitleri söz konusu eserlerin üzerine not aldığını ancak bir kitap haline getirmediğini ifade etmektedir. 

ġeyhülislâm olunca, Beyzâvî hâĢiyesine yazmıĢ olduğu notları toplayarak gayet güzel bir kitap haline 

getirdiğini, ancak diğer kitaplar üzerine yazdığı notları toparlamaya ömrünün kifayet etmediğini 

belirtmektedir. Kızıl Molla‟nın bildirdiğine göre, Çelebi‟nin vefatından bir müddet sonra oğlu da vefat 

ettiği için arkasında erkek bir varisi kalmamıĢtır. O sırada Edirne‟de görevli olduğunu Halebîye 

Medresesinde müderris, fitne ve musibetten korktuğundan dolayı yerinden ayrılamadığını ifade eden 

Kızıl Molla, hocasının güzide kitaplarının dağılıp gittiğinden üzüntüyle bahsetmektedir. 

Daha sonra Ġstanbul‟a geldiğinde hocasının kitaplarını uzun bir süre aradığını, onun kitaplarından 

Hidâye Ģerhi olan Ġnâye‟yi Çelebi‟nin varislerinden satın aldığını, daha sonra hocasının Hidâye kitabını 

da ileri gelen devlet adamlarından birisinin kütüphanesinde bulduğunu ve bu kitabı kiralamak 

istediğini; ancak söz konusu Ģahsın karĢılıksız olarak kitabı ona göndermesi üzerine de hocasının 

Hidâye ve Ġnâye eserlerinin kenarında olan notları toplayarak bir kitap haline getirdiğini belirtmektedir. 

Kızıl Molla, hocasının notlarından toparladığı bu haĢiyenin anlaĢılması zor olan yerleri açıklamak için 

düĢtüğü notların dıĢında üç bin hüküm ihtiva ettiğini ifade etmektedir.32 

3.3. el-Kâmûsu‟l-Muhît33 Hâşiyesi 

Süleymaniye Kütüphanesi Kadızade Mehmed koleksiyonu 532 numarada kayıtlı olan bu eserin 

vikaye varağında yazma eserlerde cilt ile metin arasındaki boĢ sayfa HâĢiye „ale‟l-Kâmûs ifadesi yer 

almakta olup zahriyesinde ise Kadızade Mehmed Efendi‟nin vakıf mührü bulunmaktadır. Toplam 44 

varak olan bu eserin ulaĢabildiğimiz tek nüshası, 970/1563 senesi Recep ayı sonlarında Ahmed b. 

Ahmed el-Ucmâvî tarafından istinsah edilmiĢtir.  

Söz baĢları kırmızı mürekkeple ve bozuk bir nesih hattıyla yazılan eserin mukaddimesinde, Lügat 

ilminin, Allah‟ın kelamını ve ayetlerini anlamaya yardımcı, onun hidayet rehberi olan Kur‟an‟a ulaĢtıran 

yola delalet ettiğinden ilimlerin en Ģereflilerinden olduğu ifade edilmiĢtir. Lügat alanında yazılmıĢ en 

                                                           
31  Ekrem Buğra Ekinci, Ġslâm Hukuku Tarihi, Arı Sanat Yayınevi, 1. bs., Ġstanbul, 2006, s. 186. 
32  Ġbnü‟l-Hümâm, ġerhu Fethi‟l-kadîr, I, s. 3-5. Ġbnü‟l-Hümâm, Kemâlüddin Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdilhamid es-Sivâsî 

el-Ġskenderî, ġerhu Fethi‟l-kadîr,I-X, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiye, 1. bs., Beyrut, 1424/2003, I, s. 3-5. 
33  Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415) tarafından kaleme alınan el-Kâmûsu‟l-Muhît, 60.000 kelimeyi ihtiva eden bir Arapça sözlüğüdür. 

Eser üzerine Ģerh, hâĢiye, ihtisar, ikmal, tenkit ve tercüme türünde birçok çalıĢma yapılmıĢtır. 120.000 madde ile günümüze 
ulaĢmıĢ en büyük Arapça sözlüğü olan Zebîdî (ö. 1205/1791)‟nin Tâcü‟l-„arûs min cevâhiri‟l-Kâmus adlı Ģerhi eser üzerine 
yapılmıĢ en önemli çalıĢmadır. Bkz. Hulusi Kılıç, “el-Kâmûsu‟l-Muhît”, DĠA, c. 24, Ġstanbul, 2001, s. 287-288. 

33  Sa„dî Çelebi, HâĢiye „ale‟l-Kâmûs, Süleymaniye Ktp. Kadızade Mehmed, nr. 532, vr. 1. 
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büyük eserlerden birisinin de Fîrûzâbâdî‟nin el-Kâmûsu‟l-Muhît isimli eseri olduğu belirtilmiĢ, bu eserin 

lafızların özlü olmasına rağmen geniĢ lügat kitaplarının içindekileri cem ettiği ifade edilmiĢtir. Ancak 

Kâmûs‟un bazı lafızlarının tenbih, tashih ve izaha muhtaç olduğunu ve bunun farkına varan 

Rumeli/Arap Kazaskeri Mevlânâ Abdurrahman, mezkur kitabın hocası Sa„dî Çelebi‟nin Kâmûs‟unu 

kastediyor kenarlarına yazılan notları toparlayarak istifadeyi kolaylaĢtırmak için kitap haline getirmiĢtir. 

Kızıl Molla, bu mukaddimede hocası Sa„dî Çelebi‟nin adını açıkça zikretmese de söz konusu lügatin 

içerisindeki birçok maddeden önce “Mevlânâ Sa„dî Kâle/Efendimiz Hocamız Sa„dî dedi” ifadesi eserin 

Sa„dî Çelebi‟ye aidiyetini açıkça ortaya koymaktadır.34 Dolayısıyla Kızıl Molla‟nın, hocası Sa„dî Çelebi‟nin 

kendisine ait Kâmûs‟una derkenar olarak yazdığı notları toparlayarak bir kitap olarak tasnif ettiği 

anlaĢılmaktadır. 

Sonuç 

Sa„dî Çelebi, Amasyalı Kızıl Molla‟nın eğitimine özel bir ilgi göstermiĢ ve ona yetiĢmiĢ 

talebelerinden birisini hoca olarak tahsis etmiĢtir. Kızıl Molla da hocasının bu ilgisini karĢılıksız 

bırakmamıĢ, hocasının Bursa‟ya tayin olması üzerine onun peĢinden Bursa Sultaniye Medresesine 

geçmiĢ ve oradan mezun olmuĢtur. Amasyalı Kızıl Molla‟nın hocasına olan vefa ve hürmeti, onun 

vefatından sonra da devam etmiĢ, Edirne‟deki vazifesinden dolayı cenazesine katılamasa da daha 

sonra Ġstanbul‟a gelerek hocasının kitaplarını bulmuĢ ve onun derkenar olarak bu kitaplara düĢtüğü 

notları toparlayarak kitap haline getirmiĢtir. Özellikle Sa„dî Çelebi‟nin Ġnâye HâĢiyesi ile Kâmûsu‟l-

Muhît‟e yazdığı hâĢiye onun sayesinde günümüze ulaĢmıĢtır denilebilir. 
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EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE AMASYA’DA İLİM VE ULEMA 

 

Ejder OKUMUŞ 

 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de oldukça tanınmış bir isim olan Evliya Çelebi’nin (1611-1682) yine oldukça 

tanınmış eseri Seyahatnâme’sine göre Türkiye’nin güzel bir ili olan Amasya’da 17. yüzyıl Osmanlısı 

döneminde ilim ve ulema ele alınmaktadır. Ünlü seyyah Evliya Çelebi, gezip gördüğü diğer pek çok 

yere ek olarak Amasya ve çevresini de gezip görmüş ve Anadolu hakkında önemli bilgiler veren ve pek 

çok konuda tek yerli kaynağımız olan Seyahatnâme’sinde kendine özgü üslup ve metoduyla Amasya ve 

çevresini tasvir etmiştir. Makale, Seyahatnâme’den hareket ederek Amasya’da ilim ve alimerin 

durumunu konu edinmektedir. Gezginimiz, genel olarak Amasya hakkında dikkate değer bilgiler 

vermenin yanında özel olarak Amasya’da ilim ve ulema hakkında da önemli bilgiler vermektedir. Bu 

çalışma, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Amasya’da ilim ve âlimlerin durumunu anlamayı 

amaçlamaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Amasya, ilim, ulema. 

 

Science and Scholars in Amasya According to Evliya Çelebi 

 

Abstract 

The present study deals with the science and scholars (ulemâ) in Amasya, a beautiful province of 

Turkey, in the 17th century Ottoman State according to Seyahatname (Travel Book) the well-known 

work of Evliya Çelebi (1611-1682), a well-known name in Turkey. The famous traveler Evliya Çelebi 

has traveled around Amasya and its surroundings in addition to many other places he has visited and 

seen, and has described Amasya and its vicinity in his unique style and method in his Seyahatnâme 

which gives important informations about Anatolia and is our only domestic source regarding a lot of 

subjects. The article’s subject is the science and scholars in Amasya with moving from Seyahatnâme.  

In addition to giving considerable information about Amasya in general, our journey also gives 

important information about science and scholars in Amasya in particular. This study aims to 

understand the situation of science and scholars in Amasya in the Ottoman State in the 17th century. 

Keywords: Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Amasya, science, scholars. 

 

Giriş 

 Tarihî şehirlerimizden, âlimleriyle maruf Amasya, geçmişte sahip olduğu önemini, bugün de 

çeşitli açılardan korumaktadır. Bu çalışmada Amasya’da ilim ve âlimlerin durumu Evliya Çelebi’nin 

(1611-1682) Seyahatnâme adlı eserine göre bir bütünlük içinde ele alınmaktadır. Bilindiği üzere 

seyahatnameler, gezilen yerlerin tarihî, sanatsal, sosyo-kültürel, ekonomik, dinî ve siyasal yönleriyle 

ilgili paha biçilmez bilgiler veren, özellikle tarih ve sosyoloji araştırmaları için önemli kaynaklardır. Bu 

kaynaklar, özellikle tarihin ve sosyal hayatın çoğu kimseye gizli kalan yönlerini ifşa etmeleri bakımından 

kıymetli hazinelerdir.1 Evliya Çelebi’nin büyük eseri Seyahatnâme’nin bu noktada önemi, seyyahın 

gezip gördüğü yerleri ve karşılaştığı olayları hem kendine has üslup ve yöntemle anlatıp yorumlaması, 

hem de geniş olarak ve çok çeşitli açılardan zikretmesinden gelmektedir.2 Nitekim bu çalışmada, 

tanınmış bir isim olan Evliya Çelebi’nin ünlü eseri Seyahatname’sinde Amasya ve çevresinde ilim ve 

ulemanın durumunu anlamacı bir yaklaşımla ele almak amaçlanmaktadır. Her ne kadar devlet memuru 

                                                           
  Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ejder.okumus@gmail.com. 
1  Ejder Okumuş, Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kahramanmaraş ve Çevresi, Ark Kitapları, İstanbul, 2013; Ejder Okumuş, Evliya 

Çelebi’nin Gözüyle-Gezdi, Gördü, Yazdı, Lotus Yay., Ankara, 2012. 
2  Bkz. Ahmed Midhat, “Necib Asım’a Hitaben”, Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, c. 1-2, haz. Ahmed Cevdet, İkdam Matbaası, 

Dersaadet, 1314; Ahmed Midhat, “Necib Asım’a Hitaben”, Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, c. 1-2, haz. Ahmed Cevdet, İkdam 

Matbaası, Dersaadet, 1314. 
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olsa da aslında asıl mesleği seyyahlık olan Evliya Çelebi, diğer pek çok yer gibi Amasya ve çevresini de 

görüp gezmiştir.  

 Osmanlı Devleti’nin en önemli ve en hassas dönemlerinden 17. yüzyılda yaşamış olan Evliya-yı 

Seyyah, Amasya ve çevresini birden fazla görür. Seyyahımız “abd-i fakîr u hakîr u pür taksîr Evliyâ-yı 

bîriyâ,3 Erzurum gümrüğüne kâtip, müezzinbaşı ve musahip olarak görevlendirilip4 1050 yılının 1 

Receb’inde (17.10.1640) İstanbul-Üsküdar’dan Erzurum’a giderken şehr-i Amasiyye ve civarını, mesela 

Sivas Eyaletine bağlı Çorum sancağına bağlı voyvodalık olan Osmancık kalesini, yine Sivas eyaletine 

bağlı Amasya sancağının bazı yerlerini, bazı köy ve kazalarını, Amasya kalesini görmüş ve gördüklerini 

“Bin elli (---) senesinin mâh -ı Recebü 'l-müreccebinin gurresinde Defterdârzâde Mehemmed Paşa ile 

Eyâlet-i Erzurûm'a gitdiğimiz menâzilleri ve kurâ ve kasabât u kılâʻaları ve cümle âsâr-ı azimleri ayân u 

beyân eder” başlığı altında yorumlar katarak kaleme almıştır.5 Evliya’nın bu seyahati oldukça uzun 

sürmüş ve 1057 yılı Zilka’de ayının 18. Günü (14 Ocak 1648) tarihinde şiddetli kış mevsiminde 

Erzurum’dan İstanbul’a hareket etmiştir.6 Dönüşte de Amasya ve çevresinde gördükleri şeyler 

hakkında bazı bilgiler vermiştir. Seyyahımız, Amasya ve civarını bir kez de 1058 senesinin Şaban ayının 

sonunda Üsküdar’dan Şam’a gidip7 dönüşte pek çok yeri gezip gördükten sonra 1060 yılının Cemai’l-ûlâ 

gurresi günü Sivas şehrinden İstanbul’a dönüş yaparken görmüştür; bu seyahatinde özellikle İskilip’ten 

görece uzunca bahsetmektedir. Ama mesela Çorum’dan daha önce ayrıntılı bilgi verdiğini söyleyerek 

pek bilgi vermemektedir.8 Evliya Çelebi, beşici ciltte anlattığı gibi9 Sadrazam Siyavuş Paşa’nın emriyle 

Melek Ahmed Paşa’ya emîr-i şerîf ve hatt-ı şerîf götürmesi için Van’a gidip dönerken de Amasya ve 

çevresinden geçmiştir. Bu seyahatinde Çelebi, Amasya ve Osmancık Kalesi’ne uğramış ve oralara çok 

kısa temas etmiş, Amasya hakkında 1056 yılında ayrıntılı olarak yazdığını, Osmancık hakkında da 

birinci ciltte genişçe yazdığını belirterek tekrar uzun bilgiler vermemiştir.10 Seyyahımızın verdiği 

bilgilerden bu kez gitme tarihinin 1067 olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre Evliya-yı bîriyâ Amasya ve 

yöresine ilk gittiği tarihten yaklaşık 10 yıl sonra tekrar yolculuk etmiştir.11 Evliya Çelebi gezilerinde 

gördüğü Amasya ve çevresini kendi üslubunca eserinde anlatmıştır.12 

 Seyyah, gördüğü yerlere özgü öykü, menkıbe ve mitolojilerden bahseder, bazen çok uzun 

hikayeler anlatır, mitolojik anlatımlara başvurur.13 Amasya’yı anlatırken de Ferhat ile Şirin’den 

bahseder. Ferhad’ın Şirin’e aşık olup Tozanlı nehrini kayaları peynir gibi kesip şehre getirdiğini ve o 

nedenle nehrin şehrin ortasından aktığını anlatır.14 

Bu çalışmada Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde Amasya ve çevresinde ilim ve ulemanın durumu 

ele alınmaktadır. Evliya Çelebi, gezip gördüğü diğer pek çok yere ek olarak Amasya ve çevresini de 

gezip görmüş ve Anadolu hakkında önemli bilgiler veren ve pek çok konuda tek yerli kaynağımız olan 

Seyahatnâme’sinde kendine özgü üslup ve metoduyla Amasya ve çevresini, siyasî - idarî yapısı, 

ekonomik durumu, demografik boyutu, toplumsal yapısı, kültürel yapısı, ilim, eğitim, entelektüel ve 

ulema durumu, ziyaret kültürü, su kültürü, gündelik hayatı ve dinî yapısı ile nispeten geniş olarak tasvir 

                                                           
3  Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c. 3, haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1999, s. 

7.  
4  Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c. 2, Kitap: 1, haz. Yücel Dağlı ve Seyit Ali Kahraman, Yapı 

Kredi Yay., İstanbul, 2005, s. 195. 
5  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 209-223. 
6  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, s. 446. 
7  Seyahatnâme 3, s. 7 vd. 
8  Seyahatnâme 3, ss. 148-149. 
9  Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c. 5, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman ve İbrahim Sezgin, Yapı Kredi Yay., 

İstanbul, 2001, ss. 12-45. 
10  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, s. 40.  
11  Ejder Okumuş, “Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Çorum ve Çevresi”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum 

Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, haz. M. Söylemez, M. Okumuş, İ. Yiğit, Çorum Belediyesi Kültür Yay., Çorum, 2008, ss. 

103-104. 
12  Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Amasya (Amasiyye) adı çeşitli konu ve vesilelerle 1. ciltte yaklaşık 20 kez, 2. ciltte 70 

kez, 3. ciltte 25 kez, 4. ciltte 10 kez, 5. ciltte 20 kez, 6. ciltte 2 kez, 7. ciltte 2 kez, 8. ciltte 1 kez, 9. ciltte 3 kez, 10. Ciltte 5 

kez, zikredilir. Seyyah, ikinci ciltte Erzurum’a giderken ilk ziyaret ettiği Amasya ve yöresinden genişçe bahseder. 
13  Bkz. Ejder Okumuş, “Evliya Çelebi Kütahya’da”, DEÜİFD, XXVI/2007. 
14  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 220-223. 
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etmiştir. Bu araştırmada yazar, Seyahatnâme’den hareketle Amasya ve yöresinde ilim ve alimlerin 

durumu konusunu araştırmakla kendini sınırlandırmaktadır. 

Girişte son olarak belirtilebilir ki, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sine göre Amasya’da ilim ve 

ulemâ, araştırılmaya değer bir konudur. Çalışmanın ehemmiyeti, hem Amasya ve çevresinde ilim ve 

âlimlerin durumunun öneminden, hem de Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinin diğer konular gibi bu 

konuyu da kendine özgü ele alış biçiminden, kendine has üslubuyla ortaya koymasından 

kaynaklanmaktadır. Bu hazine değerindeki eser, özellikle sosyolojik araştırmalar için eşsiz malzeme ve 

bilgiler de sunmaktadır. Bu nedenle daha önce bu yazar tarafından yapılan Evliya Çelebi’nin Gözüyle-

Gezdi, Gördü, Yazdı;15 Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kahramanmaraş ve Çevresi;16 “Evliya Çelebi’nin 

Seyahatname’sinde Diyarbakır”.17 “Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Mersin”;18 “Evliya Çelebi`nin 

Seyahatname`sinde Tatvan ve Çevresi”,19 “Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Çorum ve Çevresi”,20 

ve “Evliya Çelebi Kütahya’da”21 vd. başlıklı çalışmalara ek olarak elinizdeki bu çalışma, Evliya Çelebi 

Seyahatnâmesi çalışmalarına, özellikle de sosyolojik alanda kayda değer başlangıç katkıları sunması 

bakımından önemlidir.      

Amasya ve Çevresi: Arkaplan 

Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre tarihi, Hititlere kadar dayanan Amasya, Anadolu'nun 

eski yerleşim alanlarından biri olup Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında konumlanır.   

Sekizinci yüzyılın başlarında Müslümanlarca kısa bir süreliğine ele geçirilen Amasya, anlaşılan o 

zamandan itibaren İslam ve Müslümanlıkla tanışmaya başlamış ve 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi 

ile Türklerin hakimiyeti altına girmiştir. Babai İsyanı dahil çok önemli olayların cereyan ettiği şehir, 14. 

Yüzyılın sonlarında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı tarihinde de çok önemli bir merkez olma 

özelliğine sahip bir şehir olarak rol üstlenmiş olan Amasya, kimi zaman hareketli, kimi zaman sakin bir 

şekilde Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir. Cumhuriyet ile birlikte Amasya ilinin merkez şehri haline 

gelmiştir.  

Doğudan Tokat, güneyden Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrili 

olan Amasya’nın bu komşu illere uzaklıkları Çorum’a 92, Samsun’a 131, Tokat’a 114, Yozgat’a ise 196 

km şeklindedir.  

Özetle Amasya ve çevresi, tarihte ve günümüzde dikkate değer şehirlerdendir. Bu coğrafya, çok 

eski dönemlerden beri birçok inanç, devlet, kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır.   

Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de dârü'lʻizze-i metîn Amasya22 şehri ve kalesi hakkında da “Evsâf-ı 

şehr-i dârü 'l-izzetü asıyye -i şâhika ke -ennahâ bakıyyet mine'l-Amalika yaʻnî cebel-i kudret kalʻa-i 

Amasiyye” başlığı altında bazı tarihsel ve mimarî bilgiler verir.23 Çorum,24 İskilip25 ile Osmancık26 

hakkında da bazı hususlara işaret eder.  

Ünlü Seyyah, Amasya ve çevresinin siyasî, idarî, tarihî, mimarî, sanatsal, sınaî, ekonomik, 

demografik, dinî, etnik, toplumsal, kültürel, dilsel, antropolojik boyutlarından yeri geldikçe genişçe 

bahseder. Amasya ve yöresinin folklorüne, gündelik hayatına, popüler kültür ve dinine, boş zaman 

                                                           
15  Ejder Okumuş, Evliya Çelebi’nin Gözüyle-Gezdi, Gördü, Yazdı, Lotus Yay., Ankara, 2012. 
16  Ejder Okumuş, Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kahramanmaraş ve Çevresi, Ark Kitapları, İstanbul, 2013. 
17  Ejder Okumuş, “Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Diyarbakır”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi -www.e-sarkiyat.com- 

ISSN: 1308-9633, sayı: VII, Nisan 2012. 
18  Ejder Okumuş, “Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Mersin”, Tarih Bilinci, sayı: 10, Ekim-Kasım-Aralık 2009, ss. 31-37. 
19  Ejder Okumuş, “Evliya Çelebi`nin Seyahatname’sinde Tatvan ve Çevresi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 24, Güz 2008, 

ss. 187-216. 
20  Ejder Okumuş, “Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Çorum ve Çevresi”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum 

Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, haz. M. Söylemez, M. Okumuş, İ. Yiğit, Çorum Belediyesi Kültür Yay., Çorum, 2008, ss. 

103-127. 
21  Okumuş, “Evliya Çelebi Kütahya’da”, ss. 83-120. 
22  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 212-213. 
23  Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c. 2, haz. Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yay., 

İstanbul, 1999, s. 95-99; Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 212-13. 
24  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, s. 493. 
25  Seyahatnâme 3, s. 148. 
26  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, s. 209. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
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değerlendirme kültürüne, elbise kültürüne, yeme-içme kültürüne, mitoloji birikimine, su birikimi ve 

kültürüne dair önemli bilgiler verir, onlara ait gözlemlerini yorumlar katarak anlatır.27  

İlim, Eğitim, Entelektüel ve Alimler 

Genel Olarak İlim ve Eğitim 

İlmi durum, ulema, medreseler, eğitim-öğretim, eğitim-öğretim kurumları, Seyahatnâme’nin 

konuları arasında mühim bir yer tutar. Belirtmek gerekir ki, geleneksel Müslüman toplumlarda 

camilerin önemli bir özelliği, ibadet merkezi olmanın yanı sıra eğitim-öğretim merkezleri olmasıdır. 

Evliya-yı Seyyah, Amasya ve çevresinin ilim ve eğitim durumuna ilişkin de önemli bilgiler verir.  

Seyyah, “Evsâf-ı Medâris-i Amasiyye” başlığı altında Amasya’da tamamı 10 adet ilim öğretilen 

medreseler olduğunu ve bunların en bakımlısı, donanımlısı ve süslüsünün Sultan Beyazıd-ı Veli 

Medresesi, Mehmed Paşa Medresesi, Kadı Medresesi, Gök Medrese ve Büyük Ağa Medresesi olduğunu 

söyler. Adı geçen medreseler, kurşunlu yapı, dut ağaçlı ve bahçeli öğretim yuvalardır.28  

17. yüzyılda ayrıca Amasya’da 9 adet Kur’an öğretilen Dâru’l-Kurra bulunmaktadır. Bunlardan 

Bayezid Han Kurrasının 300’den fazla hafız-ı Kur’an talebesi ve her biri İbn Kesir kıraatı ve Seb’a ve 

Aşere ve Takrib kıraatı sahibi hamele-i Kur’an alimleri vardır. Peygamber’in hadislerinin öğretildiği 

Dâru’l-Hadisler vardır. Bunların dışında ilk öğretim okulları, sıbyan mektepleri bulunmaktadır. Bunlar, 

tamamı 200 adet çocuk mektepleridir. Amasya’nın 48 (kırk sekiz) Müslüman mahalesinin ve camii ve 

mescitlerin yakınında birer sıbyan mektebi bulunmaktadır ki nicesi kurşunlu imar mektepleridir.29 

Seyahımız Çorum şehrinin, İskilib’in ilmi durumuyla ilgili de bilgiler verir.30  

Alimler ve Entelektüeller 

Alimler ve Entelektüeller Hakkında Bilgiler  

I. Mehmed, II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim Gibi Şezadeler 

Bu padişahlar Amasya'da şehzadelik yaptıkları için Amasya entelektüellerinden kabul edilebilirler. 

Bunların dışındaki şehzadelerden bir kısmının da Amasya entelektüelleri oldukları düşünülebilir. 

Seyyahımız, Amasya’daki ziyaretler hakkında da önemli ve ayrıntılı bilgiler verirken Osmanoğlu 

şehzadelerinin ziyaret yerlerinden de bahsettiğine göre başka şehzadeler de burada yaşamışlardır.31

  Gezgin, bazı şehzadelerin ziyaretlerinde de isimlerinin belli olmadığını söyler: 

Namazgâh-ı müslimîn tarafında servi dırahtistânı içre medfûnlardır , ammâ ism -i şerîfleri 

maʻlûmum değildir.32  

 eş-Şeyh Hacı Hamza 

“Şeyh Habîb-i Karamanî halîfesidir. Amasiyye'de Mehemmed Paşa imâreti nde (Amasiyye'de) 

medfûndur. Eflâtûnzâde güftesiyle: İnne fi'l-cennâti meʼvâ rûhihi. Sene (---). Bu mısraʻ fevtine târîh 

vâkıʻ olmuşdur. Rahmetullâhi aleyhim ecmaʻîn.”33 

Evliya Çelebi, Erzurum’a giderken güzergahı üzerinde bulunan ve gördüğü Şeyh Hacı 

Hamza’nın köyünden de bahseder ve bu köye, Hacı Hamza bu karyede mütevellid olup iştihâr 

verdiğiçün Hacı Hamza Köyü dediklerini söyler.34 

Evvelâ Şeyhülislâm (…) Efendi  

 Kim olduğu hakkında bilgi verilmemiştir.35  

Eş-Şehy Mevlânâ Mehemmed bin İbrâhîm bin Hasan-ı Niksârî 

“Şeyhülislâm (Bâyezîd-i Velî asrında ), Şeyh Vefâ  câmiʻi hazîresinde medfûndur.” “Şeyh Vefâ 

câmiʻi hareminde medfûndur. Ebü'l-feth ulemâsından ulu sultândır. 

                                                           
27  Bkz. Seyahatnâme 3, s. 148; Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 491-94, 294, 490-92, 215, 217-220, 

496-502, 209-211 vd. 

28  Seyahatnâmesi 2, s. 97; Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, s. 217. 
29  Seyahatnâmesi 2, s. 97; Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 216-17. 
30  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, s. 494; Seyahatnâme 3, s. 148. 
31  Seyahatnâme 2, s. 98-99; Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 220-23. 
32  Seyahatnâme 2, s. 98. 
33  Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c. 1, haz. O. Şaik Gökyay, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1996, s. 162. 
34  Seyahatnâme 2, s. 93. 
35  Seyahatnâme 1, s. 163. 
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....................(2.5 satırlık yer boş)...................... 

Târîh-i vefât-ı Hazret-i Şeyh Vefâ der-meydân-ı Vefâ meydanı; 

Ân şemʻ-fürûz-ı harem-i kaʻbe-i esrâr 

Be-güzâşt ez ân belki gird-geh-i meh 

Hâhîki bedânî şiʻr u Şeyh Vefâ-râ 

Der(?) Yâ Rab şeyh rahmeten ilâ rabbihi, 

Sene (---).”36  

Mevlânâ (el-Mevlâ) Aliyüddînü'l-Yegânî 

“Şeyhülislâm (Bâyezîd-ı Velî asrında) târîh-i vefâtı: Haddede ve kayyede mâte merhûmen 

saʻîden. Sene (…)”37 “el-Mevlâ Alâeddînü'l-yegânî: Amasiyyevîdir ve yine Amasiyye'de medfûndur. 

Mevtine târîh, Hûd u kayd mâte merhûmen saʻîden sene [1019]”38 

Mevlânâ Abdurrahmân bin Alî bin Müʼeyyed 

“Şeyhülislâm (Bâyezîd-i Velî asrında), Amasiyyelidir, mevtine târîh: Kul lillezî yenbağî târîhe 

rıhletihi. Tahallü'l-müʼeyyede merhûmun ve mebrûmun. Sene 924.”39 

Münîrî, Şaʻir (Şehzâde Sultân Ahmed'in vüzerâsı) 

“Amasiyyelidir. Fârisî ve Türkî eşʻârı çokdur . Şehzâde Sultân Ahmed 'in vüzerâsındandır. Ammâ 

kasâyidlerine söz yokdur, her mısraʻları birer matlaʻ olmağa liyâkatli kasâyideleri vardır.”40 

Seyyah, “Ve Sultân-ı Şuʻarâ Münîrî Efendi” başlığıyla Münirî hakkında şöyle der: 

“Amasiyyevîdir ve Amasiyye 'de medfûndur . Arabî ve Fârisî ve Türkî pâkîze eşʻ âr-ı bi 'l-

bedâheleri vardır. Amâsiyye hâkimi olan Şehzâde Sultân Ahmed Hân vüzerâsındandır .”41  

Mihrî, Şaʻir  

“Amasiyyelidir. Gûyâ binti İmri'l-kays-vâr bir hâtûn-i aşkbâz idi . Bikr-i fikri gibi mümtâz ser -

firâz-ı cihâne olup nâşüküfte  bâğ-ı cinâne revâne oldu. Sâhib-i dîvândır ve fıkha, ferâyize müteʻallik 

hayz ü nifâs bahsinde manzûm risâleleri vardır.”42 

Evliya Çelebi, “Şâʻire-i mâhire Mihrimâh Hâtûn (Şâʻir)” başlığı altında Mihrî hakkında şöyle der: 

Pîr İlyâs hazretlerinin haseb ü nesebinden Râbiʻa-i Adeviyye-misâl bir afîfe hâtûn imiş . 

Yetmiş cild kitâb -ı muʻtebereyi hıfz edüp cümle ulemâ anınla mübâhase -i ilm etmede 

âcizler imiş . İsmi Mihrimâh Hâtûn olmağıla "Mihrî (Mihrimâh Hâtûn 'un mahlası)" tahallus 

eder pakîze eşʻâr-ı güftârı ve hurûf-ı hecâ üzre mükellef dîvânı ve fıkh u ferâʼize müteʻallık 

nifâs bahsinde makbûl mesʼeleleri ve manzum risâleleri vardır . Bikri fikri gibi mümtâz -ı 

ser-efrâz-ı cihâne olup nâ -şüküfte bâğ -ı cinâna revâne olup ecdâd-ı ızâmı Hazret-i Pîr 

İlyâs âsitânesinde defn olundu.43  

Ahmed Paşa, Vezîr 

“Dukaginzâdelerin cedd-i aʻlâsıdır. Çıldır gazâsı avdetinde Amasiyye meştâsında katl olundu.”44  

el-Mevlâ İsmâʻîl 

“el-Mevlâ Amasiyyevîdir Kesegendede civârında medfûndur. Fazîlet ve ilmi ile meşhûr 

kimesnedir ve sâhib-i kerem Tay-cenâb idi.”45           

                                                           
36  Seyahatnâme 1, s. 174. 
37  Seyahatnâme 2, s. 163 
38  Seyahatnâme 2, s. 98 
39  Seyahatnâme 1, s. 163. 
40  Seyahatnâme 1, s. 165 
41  Seyahatnâme 2, s. 99.  
42  Seyahatnâme 1, 164. Biraz daha geniş bilgi için bkz. Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşhurları, 

http://docplayer.biz.tr/3329650-Amasya-meshurlari-yazan-osman-fevzi-olcay-eski-turk-ve-islam-yazilari-uzmani-transkribe-

turan-bocekci.html (Erişim: 06.01.2017), s. 61-62. Ayrıca bkz. Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, Amasya Belediyesi Kültür 

Yay., Amasya, 2010, ss. 112-113. 
43  Seyahatnâme 2, ss. 99-100. 
44  Seyahatnâme 1, s. 166. 
45  Seyahatnâme 1, s. 177. 

http://docplayer.biz.tr/3329650-Amasya-meshurlari-yazan-osman-fevzi-olcay-eski-turk-ve-islam-yazilari-uzmani-transkribe-turan-bocekci.html
http://docplayer.biz.tr/3329650-Amasya-meshurlari-yazan-osman-fevzi-olcay-eski-turk-ve-islam-yazilari-uzmani-transkribe-turan-bocekci.html
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el-Mevlâ Memikzâde Mehemmed Efendi  

“Amasiyye-i gâsiyedendir. Kayınatası Nişâncı Paşa câmiʻi hazîresinde medfûndur. Fuzalâ-yı asr 

ve ilm-i şiʻirde şâʻir ü mâhir idi.”46  

el-Mevlâ el-Aʻzam Sinâneddîn Yûsuf bin Hüsâm bin el-Abbâs  

“Sonisa kasabası kasabasındandır , der-livâ-i Amasiyye . Muhaşşî lakabıyla  mülakkabdır. 

Sarıgürz mescidi hazîresi mütevârî hâk-i amber-âsâda medfûndur. Ulemâ-yı Rûm'un Kemâl Paşazâdesi 

ve Ebussuʻud'dan sonra bu Muhaşşî Sinân Efendi fuzalâ -yı dehrdendir. Kuddise sırruhu.”47  

el-Mevlâ Sarı Muslihiddîn  

“Amasiyye-i gâsiyedendir ve Eyyûb civârında bir revzen içre medfûndur. Gâyet fârisî-hân 

olmağile fesâhat ve zerâfet üzre fârisî tekkellüm ederdi.”48  

Eş-Şeyh Seyyid Ahmed Kebîr-i Rufâʻî 

  “Orhân meşâyihler inden ulu sultândır. Amasiyye Lâdik'i şehri içre Ulu Câmiʻʻ de medfûndur. 

Târîhi sene isnâ ve hamsîn ve sebʻa miʼe'dir (752).”49 

Şeyh Hazret-i Pîr İlyâs-ı Amasiyyevî  

“Amasiyye'de medfundur.”50 Evliya Çelebi’nin hakkında kısa bilgi verdiği, ama çeşitli vesilelerle 

adına atıfta bulunduğu Pir İlyas Şücaeddin, tanınmış mutasavvıflardandır.51 

Gezginimiz, “Evsâf-ı ziyâret -i kutbu 'l-âfâk, eş-şeyh-i ale 'l-ıtlâk, zübde-i evliyâ , umde-i asfiyâ , 

kibâr-ı hâsu'l-hâs, deryâ-yı dîn-i gavvâs eş-Şeyh Hazret-i Pîr İlyâs-ı Amasiyyevî” başlığı altında Pir İlyas 

hakkında şu bilgileri verir: 

Bu azîz Yıldırım Hân meşâyîhlerindendir . Timur ile müşerref olup Şirvân 'a bile gitmişdir . 

Baʻdehû yine Amasiyye'ye gelüp Amâsiyye'nin kurbunda Sevâdiye nâm bir mürtefîʻ cihân-

nümâ bir âsitâne-i âlîde medfûndur . Niçe bin keşf u kerâmetleri âşikâre olmuşdur . Hatta 

merhûm olduklarında cesed -i şerîfin gassâl gasl ederken teneşiri gassâl eğri kor . Hemân 

azîz-i merhûm dest -i şerîfleriyle teneşiri doğruldurlar . Ziyâretgâh-ı erbâb-ı hâcâtdır. 

Âsitânesi ve imâreti ve cümle hayrâtın Sultân Bâyezîd ibn Mehemmed Hân sene (---) 

târîhinde binâ etmişdir . Tarîk-i (---) niçe yüz pâ -bürehne ve ser -bürehne âşık -ı serbâzları 

var. Evkâf-ı azîm olmağıla âyende vü revendeye niʻmeti mebzûldür. Hamd-i Hudâ ziyâreti 

müyesser olup rûh-ı şerîfiyçün bir hatm-i şerîfe mübâşeret etdik. Ve âsitânesi dîvârında bu 

ebyâtlar bir kâğıda tahrîr olunmuşdur. Kıtʻa: 

Âlî kulunu eyleme bîgâneye kıyâs 

Hızr ol ana her vartada yâ Hızr-i İlyâs 

Dergâhına mensûbdur ol beyne'n-nâs 

Sal devleti bünyâdına avnü-ile esâs 

deyü tahrîr olunmuşdur.”52  

eş-Şeyh Zekeriyyâ-yı Halvetî 

“Pîr İlyâs halîfesidir. Amasiyye'de Pîr İlyâs âsitânesine karîb Sarrâclar mescidi kurbunda 

medfûndur.”53 “Âfitâb-ı Nihânî ve Kamer -i Zindegânî eş -Şeyh H azret-i Zekeriyyâ-yı Halvetî, Pîr İlyâs 

hazretlerinin baş halîfesidir.” 54 

Şeyh Abdurrahmân b. Hüsâmeddîn  

“Gümüşlüzâde nâmıyla şöhrei  şehr olmuşlardır. Pîr İlyâs'ın duhterzâdesidir. Koca Murâd Hân'ın 

üç oğlundan ikisi elini öperler. Şehzâde Mehemmed ayağın öpünce şeyh  boğazından ridâsın şehzâde 

                                                           
46  Seyahatnâme 1, s. 177. 
47  Seyahatnâme 1, s. 181. Ayrıca Bkz. Olcay, Amasya Şehri, s. 94. 
48  Seyahatnâme 1, s. 199. 
49  Seyahatnâme 2, s. 26. Bkz. Olcay, Amasya Şehri, ss. 124-25. 
50  Seyahatnâme 2, s. 28. 
51  Olcay, Amasya Şehri, s. 123. 
52  Seyahatnâme 2, s. 100  
53  Seyahatnâme 2, s. 98. Bkz. Olcay, Amasya Şehri, s. 129. 
54  Seyahatnâme 2, s. 98. 
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Mehemmed'in boynuna sarup "Kostantıniyye kalʻasın taʻmîr u termîm edüp cevâmiʻ ve dârü 'l-ʻulûmlar 

inşâ eyle " deyü Fâtiha tilâvet ederler. Yigirmi bir yıldan sonra Ebü'l-feth Mehemmed Hân İslâmbol'u 

feth etmek müyesser olur. Amasiyye'de Pîr İlyâs kabrine karîb Yaʻkûb Paşa zâviyesinde  medfundur.”55 

Evliya Çelebi , “Ziyâret-i sultân -ı dünya ve dîn ve sîmurg -ı Kâf -ı yakîn , eş-Şeyh Hazret -i 

Abdurrahmân b. Hüsâmeddîn” başlığı altında Abdurrahman bin Hüsameddin hakkında biraz daha fazla 

bilgi verir: 

Gümüşlüzâde nâmıyla şöhre -i şehr olmuşlardır . Pîr İlyâs hazretlerinin duhterzâdesidir . 

Cihâz-ı fakrı Şeyh Zekeriyyâ -yı Halvetî 'den giymişlerdir . Şeyh Zekeriyyâ 'dan sonra 

seccâde-nişîn bunlar olmuşdur . Niçe yüz keşf ü kerâmâtları vardır . Hatta Murâd-ı Sânîʼnin 

üç şehzâdesi bu azîzin dest -i şerîflerini bûs etmeğe vardıklarında iki şehzâde mübârek 

yedlerin bûs ederler . Şehzâde Mehemmed ayağına düşüp bûs -ı pây -ı şerîf edüp himmet 

ricâ eder . Hemân şeyh -i mübârek boğazlarından ridâsın çıkarup Mehemmed 'in boğazına 

sarup "Kostantiniyye'de umûr -ı müslimîne bir hoşça hizmet eyle " buyururlar. Hikmet-i 

Hudâ yigirmi yıldan sonra Mehemmed Hân , fâtih-i Kostantiniyye olur. Bu azîzin âşıkâne ve 

tasavvufâne eşʻâr -ı belîği bî -hisâbdır. Mahlasları: "Hüsâmî (eş-Şeyh Hazret -i Zekeriyya -yı 

Halvetî'nin mahlası )" tehallus eder . Merkad-i pür -envârları: Amasiyye içinde Pîr İlyâs 

hazretleri âsitânesine karîb Yaʻkûb Paşa zâviyesinde medfûndur , Kuddise sırruhu.56 

 el-Mevlâ Kemâleddîn eş-Şehîr Bakara Dede (Dede Cöngî) (ö.1558) 

“Amâsiyye kurbunda kasaba -i Sonisa'dandır. Evvel altmış sene kâr -ı tabbağlıkda ifnâ -yı vücûd 

edüp kendüyi girdmân edüp tekmîl -i fünûn etmişdi . Amma ulûm -ı secde -i ferâmûş etmişdi . Hidâyet-i 

Hak irüp Amasiyye müftîsi Hatîb Kâsımzâde , Amasiyye müftîsi 'den kara heceden başlayıp bir senede 

Kelâm-ı İzzeti itmâm edüp yedi senede dahi niçe tekmîl-i fünûn edüp Bursa Murâdiyye Medresesi ihsân 

olundu. Niçe sene muʻammer olup niçe menâsıb-ı âlîlere mutasarrıf olup niçe mücelled kütüb-i 

muʻtebereler teʼlîfâtları vardır. Hatta "Dede Cöngi" nâm kitâb anların teʼlîfidir. Âlem-i fânîden Bursa'da 

vedâʻ edüp Emîr Sultân civârında medfûndur. Mevtine târîh: Gülşen-i cennât ana meʼvâ ola. Sene 

(975).”57 

el-Mevlânâ Kâsım Hatîb b. Yaʻkûb 

“Mevlânâ Kâsım Hatîb bin Yaʻkûb , Amasiyyevî, Şeyhülislâm (Bâyezîd-i Velî asrında)dir ve yine 

anda medfundur [1019].”58 “Maskat-ı reʼsleri Amasiyye'dir. Mütebahhirînden sultânu'l-ulemâdır. Yine 

Amasiyye'de medfûndur.”59 “ 

el-Mevlâ Alâeddînü'l-Yegânî  

“Amasiyyevîdir ve yine Amasiyye'de medfûndur. Mevtine târîh, Hûd u kayd mâte merhûmen 

saʻîden sene.”60 “Mevlânâ Aliyüddînü'l-Yegânî, Şeyhülislâm (Bâyezîd-i Velî asrında) târîh-i vefâtı: 

Haddede ve kayyede mâte merhûmen saʻîden. Sene (---)61 

el-Mevlâ Abdülcebbâr-ı Acemî  

“Belhîdir. Şehzâdeler kabri kurbunda medfûndur . Cemîʻî ulûm-ı şettâ sâhibi idi.”62  

Ve Mevlânâ Abdurrahmân b. Alî b. Müʼeyyed 

“Şeyhülislâm (Bâyezîd-i Velî asrında), Amasiyyevîdir ve yine Amâsiyye'de medfûndur. Mevtine 

târîh: Kâlellizî teʼerraha târiha rıhletehihu. Muhillü el-Müeyyed merhumun ve mebrûmu, sene 923.”63  

Kılıç Arslan Sultân ve Mevlevîhâne Şeyhleri 

Evliya Çelebi, “Ziyâret-i Kılıç Arslan Sultân ve Mevlevîhâne Şeyhleri” başlığı altında “Yine 

Mevlevîhâne'de âsûdedirler.”64  

                                                           
55  Seyahatnâme 2, s. 98. Ayrıca bkz. Olcay, Amasya Şehri, ss. 131-32. 
56  Seyahatnâme 2, s. 98. 
57  Seyahatnâme 2, s. 35 
58  Seyahatnâme 1, s. 163. 
59  Seyahatnâme 2, s. 98. 
60  Seyahatnâme 2, s. 99. 
61  Seyahatnâme 1, s. 163. 
62  Seyahatnâme 2, s. 99. 
63  Sehayatnâme 1, s. 163; Sehayatnâme 2, s. 99. Bkz. Olcay, Amasya Şehri, ss. 126-128. 
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Alimler, Entelektüeller ve Dinî Şahsiyetlerin Toplumdaki Yeri 

Ulema, Seyahatnâme’nin en önemli konuları arasında yer alır. Onda Ulema’nın devlet ve halk 

içindeki büyük statüsü, çeşitli örneklerle ortaya konulur. İlmi faaliyetlerdeki anahtar konumu ve 

idaredeki yeri anlatılır. Yeri geldikçe eserlerinden bahsedilir. Dinî ve ilmî otorite olarak 

ehemmiyetlerinin büyüklüğü dile getirilir. Ulemanın dışında çeşitli entelektüellerden, şairlerden, 

ariflerden, şeyhlerden vs. de bahseder. Onların toplumda üstlendikleri görev ve hizmetleri anlatır. 

Alimler, Dinî Şahsiyetler ve Din 

Genel Olarak Din  

Evliya Çelebi, görüp gezdiği yerlerin halklarının inançları ve dinsel pratikleri hakkında ayrıntılı 

bilgiler verir, istatistikler ortaya koyar. Yeri geldiğinde halkı dinlerine ve mezheplerine göre sınıflandırır. 

Din-toplum etkileşimine,65 dinin toplumsal boyutuna ve kültürlere göre din ve dindarlığın farklılaşımına 

dair önemli ipuçları verir. 

Seyyahımız, gidip gördüğü yerlerde geçerli mezhep, tarikat vs. hakkında da bilgiler verir. 

Örneğin Osmancık’ta Bektaşiliğin güçlü varlığına işaret eder. Ora halkının Bektaşi fukaraları olduğunu 

ve Osmancık’ın batı tarafında Hacı Bektaş Veli’nin müridi olan Şeyh Hazret-i Koyun Baba’nın türbesinin 

bulunduğunu belirtir. Osmancık Bektaşilerinin halk arasında yerilen diğer Bektaşiler gibi olmadıklarını, 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat namaz kılan insanlar olduklarını da söyler.66 

Tekkeler 

Tekkeler konusu da Evliya’nın ilgisindedir. Amasya derviş tekkelerinin özelliklerinden 

bahsederken hepsinin 40 adet tarikat ehli zaviyeleri olduğunu, sema ve safahane olan Celaleddin Rumi 

Tekkesi, Hızır-İlyas Tekkesi, Gök Medrese Tekkesi, Pirler Tekkesi, Şamiler Tekkesi, Gülabizade Tekkesi, 

Müftizade Ahmed Efendi Tekkesi, Kadiri Tekkesi ve Miskinler Tekkesi’nin bunlardan olduğunu belirtir.67 

Çorum’un üç adet derviş tekkesine işaret eder.68 Ayrıca Çorum’dan Tokat’a giderken Çorum toprağı 

içinde kalan bir tekkeden bahseder.69  

Cami ve Mescidler 

Evliya Çelebi, büyük eserinde, cami ve mescidlere geniş bir yer ayırır. Geleneksel Müslüman 

toplumlarda camilerin önemli bir özelliği, ibadet merkezi olmanın yanı sıra eğitim-öğretim merkezleri 

olmasıdır. Seyyahımız,70 Amasya cami ve mescidleri hakkında da önemli bilgiler verir. “Der-beyân-ı 

cevâmîʻ-i Amasiyye” başlığıyla Sultan Beyazid-i Veli Camii, Küçük Ağa Camii, Beyazıt Paşa Camii, 

Mehmed Paşa Camii, Hızır-İlyas Camii, Mahkeme Camii, Fethiye Camii, Yörgüç Paşa Camii, 

Gökmedrese Camii gibi 240 camiden ve “Evsâf-ı mesâcid-i Amasiyye” başlığı altında Saraçlar Mescidi, 

Büyük Ağa Mescidi, Temenna Mescidi, Kılcı Mescidi, Kadı Köprüsü Mescidi, Dere Mahallesi Mescidi gibi 

21 aded mescitten bahseder. Bu mescidlerin tamamının kurşun bakımlı olduğunu da belirtir. Bu 

bağlamda Çorum’un camilerinden de bahseder.71   

Evliyâ-yi bîriyânın gördüğü yerleri anlatırken ihmal etmediği konulardan biri de popüler 

dindarlıktır. Seyyah-ı alem halk dindarlığını bazen en ince ayrıntılarıyla vermektedir. Amasya ve 

çevresinde yaptığı geziyi anlatırken de popüler dindarlığa oldukça büyük bir yer ayırmaktadır. Halkın 

inançlarına, dinî uygulamalarına, ziyaret yerlerine, kerametlere, tekkelere vs. geniş bir yer verir.72 

Alimler ve Dinî Şahsiyetlerin Dinî Hayattaki Rolü 

Evliya Çelebi, alimlerle dinî şahsiyetlerin, şeyhlerin, ariflerin, diğer entelektüellerin toplumda ve 

dinî hayatta büyük roller ifa ettikleri düşüncesinde olduğu için onlardan bahsetmeyi ihmal etmez. 

Okuyabildiği, görebildiği ve duyabildiği ölçüde onlar hakkında bazı bilgiler verir. 

                                                                                                                                                                                     
64  Seyahatnâme 2, s. 100 
65  Ejder Okumuş, Dinin Toplumsal İnşası, Akçağ Yay., Ankara, 2015. 
66  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 210-11. 
67  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2, s. 217. 
68  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2, s. 494 
69  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2, s. 494 
70  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2, ss. 216-17. 
71  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2, s. 493. 
72  Bkz. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 499-500. 
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Olağanüstü hallerden, kerametlerden söz eder. Evliyanın, büyük din önderlerinin, şeyhlerin 

kerâmetlerini anlatır. Örneğin Çorum’dan ayrılırken uğradığı yerlerden Bardaklı Baba’nın ziyaretgahında 

kendisinin de müşahede ve tecrübe ettiği bir kerameti anlatır.73 

Ziyaret Yerleri 

Dinî şahsiyetlerin mezar ve türbeleri de Seyahatnâme’nin içinde yeterli ilgiyi görmektedir. 

Evliya, Çorum ziyaretleri bağlamında Orhan Gazi şeyhlerinden olup pek çok telifleri olan Şeyh Âşık 

Paşa oğlu Ulvan Çelebi ziyaretinden bahseder.74  

Seyahatnâme’de “Der-beyân-ı ziyâretgâh-ı İskilip” başlığı altında İskilip’in ziyaret 

yerlerinden de bahsedilir.75 Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilere göre Osmancık’ın batı tarafında Hacı 

Bektaş Veli’nin müridi olan Şeyh Hazret-i Koyun Baba’nın türbesini, Sultan Beyazid-i Velî, Kadir gecesi 

gördüğü bir rüyada Koyun Baba’nın vasiyeti üzerine yaptırmıştır. Türbe, tam bir külliye özelliği 

taşımaktadır; külliyede bir cami, dervişler için bir meydan, yaşlı genç herkes için bir aşevi, gelen geçen 

yolcular için misafirhane, pek çok odalar, mutfak, kiler ve meydan bulunmaktadır. Evliya, bu türbeyi 

ziyaret adabına göre ziyaret ettiğini, Koyun Baba’nın mübarek ruhu için hatme başladığını, oradaki 

müritlerin kendisine hayır dualar ettiğini söyler. Hatta Orada Bektaşi sikkesinin, yani tacının başına 

geçirilmesiyle daha önce 1050’de (1640) Karadeniz’de soğuk kışta denizde yaşadığı faciada azalan 

görme kuvvetinin yeniden fazlalaştığını belirtmektedir.76 

Seyyah, Koyun Baba ziyaretinden sonra Burhan Dede ziyaretinden bahseder.77  

Seyyahımız, Amasya’daki ziyaretler hakkında da önemli ve ayrıntılı bilgiler verir. Osmanoğlu 

şehzadelerinin ziyaret yerleri, Şeyh Hazreti Zekeriyya-yı Halvetî, Şeyh Hüsameddin Oğlu Abdurrahman, 

Yakup oğlu Kasım Hatib, Mevlana Alâeddin el-Yegânî, Mevlana Abdülcebbar-ı Acemî Molla 

Abdurrahman, Münir Efendi, Mihrimah Hatun ve Şeyh Hazret-i Pir İlyas-ı Amasyavî ziyaretleri, Kılıç 

Arslan Sultan ve Mevlevîhane şeyhleri ziyareti, Ferhad ziyareti, söz konusu ziyaretlerdendir.78 

Evliya, gerek ziyaretler, gerekse buralarda insanların yaptıklarını kendi inanç, düşünce ve 

davranışlarını da katarak anlatmak suretiyle popüler dindarlığın önemli boyutunu gözler önüne 

sermektedir. Ziyaret yerlerinin insanların toplanarak belli ruhsal ihtiyaçlarını giderdiklerine, ayrıca aşevi 

ve hanı ile maddi ihtiyaçlarını da belli ölçülerde karşıladıklarına işaret etmektedir.79 

Tasavvuf ve Tarikatlar 

Seyahatnâme, tasavvuf hayatına ve şeyhlere ayrı bir yer ayırır. Amasya ve yöresinin tasavvuf 

ve tarikat boyutundan da yeri geldikçe bahseder. Ziyaretler bağlamında şeyhlerden, kerametlerinden, 

popüler tarikat kültüründen söz eder. Mesela Hazret-i Pîr İlyâs-ı Amasiyyevî ziyareti çerçevesinde bu 

zatın keşf ve kerametlerini, bağlılarının çokluğunu zikreder. Yine Şeyh Gümüşlüzâde Hazret -i 

Abdurrahmân b. Hüsâmeddîn ziyaretinden bahsederken bu zatın keşf ve kerametlerine, bazı 

şehzadeler nezdindeki saygınlığına işaret eder.80 

Sonuç 

Evliyâ-yı bîrîyâ, Amasya ve çevresinin tarihî, siyasi, idari ve askeri durumları hakkında temel 

kısa bilgiler verirken, toplumsal, dinî, ilmî, kültürel, demografik ve ekonomik boyutları hakkında ayrıntılı 

bilgiler serdetmektedir. Verdiği bilgilerle, Amasya ve çevresinin sosyo-kültürel yapısı hakkında önemli 

verilere erişilmektedir. Evliye Çelebi’nin verdiği bilgilerden, dinin o günün geleneksel Osmanlı toplum 

hayatında genel olarak sahip olduğu güçlü yerin, Amasya ve çevresi için de söz konusu olduğu 

anlaşılabilir. Evliya, camiler, mescitler, âlimler, dinî şahsiyetler, tekkeler, ziyaret yerleri, tarikatler, 

inançlar, mezhep ve akımlar hakkında verdiği bilgilerle o zamanın Amasya ve çevresinde yaşayan 

                                                           
73  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 499-500. 
74  Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 2, s. 494. 
75  Seyahatnâme 3, s. 148. 
76  Seyahatnâme 2, s. 94; Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 210-11. 
77  Seyahatnâme 2, s. 94. 
78  Seyahatnâme 2, s. 98 vd.; Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 2, ss. 220-23. 
79  Ejder Okumuş, “Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Çorum ve Çevresi”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum 

Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, haz. M. Söylemez, M. Okumuş, İ. Yiğit, Çorum Belediyesi Kültür Yay., Çorum, 2008. 
80  Seyahatnâme 2, s. 98. 
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insanların dünya görüşü ve zihniyetinin, olaylara bakış açısının ne olduğuna dair önemli ipuçları elde 

edilebilmektedir. O günün geleneksel toplum yapısının bir gereği olarak dinle iç içe olan ilim ve eğitim 

konusunda verdiği bilgiler de, Amasya ve çevresinin kültür, ilim ve eğitim düzeyinin anlaşılması 

bakımından kayda değerdir. 

Belirtmek gerekir ki, bu çalışmada Evliya Çelebi’nin Amasya ve çevresinde ilim, âlimler ve 

entelektüellerin durumu hakkında verdiği bilgilere ve yaptığı değerlendirmeler anlaşılmaya va 

anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

17. asırda Seyahatnâme’ye göre ilim ve eğitim kapsamında Amasya’da 10 adet medrese, 200 

sıbyan mektebi, Dârülkurrâ ve Dârülhadisler var. İskilip’te pek çok mederese ve 40 adet sıbyan 

mektebi mevcuttur. Çorum’da birkaç mederese ve 11 sibyan mektebi vardır. 

Din konusunda camiler, mescitler, tekkeler, dinî şahsiyetler, dinî ziyaret yerleri, kerametler, 

akımlar, tarikatlar vs. ile ilgili bazen ayrıntılı denilebilecek bilgiler verilir. Bu çerçevede camilerin sayısı 

zikredilir; camilerin önemli özellikleri, örneğin Çorum’daki Sultan Sultan Murad Camii’nin kurşun kubbeli 

aydınlık oluşu veya Amasya’daki camilerin kurşun bakımlı olduğu belirtilir. Amasya ve çevresindeki çok 

sayıda tekkeden bahsedilir. Amasya ve çevresinde Bektaşiliğin etkisi, Osmancık’taki Bektaşi varlığıyla 

anlatılır. Ayrıca Amasya ve çevresindeki ziyaret yerlerinden ayrıntılı olarak bahsedilir. İfade edilebilir ki 

Seyyah’ın din hakkında verdiği bilgiler, o günün Amasya ve çevresinde din-toplum ilişkilerini 

anlamamıza ciddi katkılar sunacak niteliktedir. 

Bunların dışında Seyahatnâme’deki genel öykü, mitoloji ve keramet yaklaşımı, Amasya ve 

çevresi için de geçerli kılınır. Ferhat ve Şirin’den ve onların Amasya için ne anlam ifade ettiği anlatılır. 

Ayrıca din büyüklerinin kerametleri hakkında bilgiler verilir. Evliya Çelebi, Bardaklı Baba ziyaretinde 

kendisinin de tecrübe ettiğini söylediği bir kerametini, ibriğin oradaki dervişler tarafından 

doldurulmadığı halde suyla dolu olması kerametini anlatır.   

Seyyahın eserinde Amasya’da ilim ve âlimler konusunda dikkate değer bilgiler verilmektedir. 

Evliya Çelebi,  17. yüzyılda Amasya ve çevresinin ilim ve eğitim durumuyla ulema boyutunu kimi 

zaman ayrıntılı bilgiler vererek sunmaktadır. Ayrıca Amasya insanının bazı âlimler hakkındaki 

yaklaşımını ve dolayısıyla popüler kültürün ulemaya yaklaşımını yansıtarak bilgi vermektedir. 

Evliya Çelebi, Amasya ulemasından bahsederken, dinî şahsiyetlerden, şeyhlerden, aydın veya 

entelektüel denilebilecek ve halk katında saygınlığı olan kişilerden de bahsetmektedir. Ziyaretleri 

anlatırken adlarını zikrettiği şahsiyetlerin halk dindarlığında, popüler kültürün din anlayışında, 

tarikatlarda, tasavvufi yaklaşımda önemli yerlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu şahsiyetlerden bir 

kısmının ayrıca Osmanlı ailesinde ve sarayda saygınlığı olan kişiler oldukları da dikkati çekmektedir. 

Gezginimizin verdiği bilgiler, 17. asırda Amasya ve çevresinde ilim ve ulemanın durumunu bir 

bütün halinde anlamamıza yardımcı olacak boyutlardadır. Tabii ki söz konusu bilgiler, farklı kaynaklar 

üzerinden de araştırılmak ve karşılaştırmalar yapılmak suretiyle daha sağlam verilere erişilecektir. 

Evliya Çelebi’nin Amasya ve çevresindeki alimler ve entelektüellerle ilgili verdiği bilgilerde o 

ailm ve entelektüellerin toplumun dinî, toplumsal ve kültürel hayatındaki ağırlıklarına dair bazı işaretleri 

yakalamak da mümkündür.    
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OSMANLI ŞEHİR TARİHİ YAZIMINDA DİN VE ŞEHİRLEŞME 

-MUSTAFA VÂZIH EFENDİ ÖRNEĞİ- 

 

Şaban ERDİÇ 

 

Özet 

Bu tebliğ Mustafa Vâzıh Efendi‟nin Amasya şehir tarihi hakkında yazdığı Belâbilü‟r-Râsiye Fî Riyâz-ı 

Mesâili‟l-Amâsiyye adlı eseri bağlamında şehrin kutsal bir olgu olarak nasıl inşa edilip korunduğu 

üzerinde durmuştur. Eserin birinci bölümü XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Amasya‟daki sosyoekonomik, 

kültürel ve ahlaki sorunlara bizzat Vâzıh Efendi tarafından verilen fıkhi cevaplara ayrılmıştır. İkinci 

bölüm ise Amasya‟nın şehir tarihine odaklanmıştır. Vâzıh Efendi‟nin doğrudan gözettiği bir maksat 

olmasa da eser bir bütün olarak bize bir Osmanlı şehrinin nasıl kutsal bir mekâna dönüştürülüp 

korunduğu ile ilgili önemli veriler sağlamıştır. Buna göre Amasya bir mekân olarak öncelikle dinin geniş 

sembolleri üzerinden ontolojik bir statüye kavuşturulmuştur. Adeta evrenin ilk yaratılmasına denk bu 

olağanüstülük, şehrin dini, tarihi, sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel birikimleri etrafında bir dizi tarihi 

olaylar, menkıbeler, efsaneler ve kerametlerle meşrulaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Vâzıh Efendi, Belâbilü‟r-Râsiyefî Riyâz-ı Mesâili‟l-Amâsiyye, Amasya, 

Osmanlı Şehir Tarihi, Din. 

 

The Religion and Urbanization on the Writing of Ottoman Urban History 

-The Case of Master Mustafa Vâzıh- 

 

Abstract 

This article was focused on how the city was constructed and preserved in sort of a sacred 

phenomenon in the context of Mustafa Vâzıh Efendi's work on „the city history of Amasya‟, Belâbilü'r-

Râsiye Fî Riyâz-ı Mesâili'l-Amâsiyye. In the first part of the paper It had given place to the Fighi 

answers which were given personally by Vâzıh Efendi to the socio economic, cultural, ethical and 

moral problems in Amasya in the first quarter of the XIX th. Century. In these cond part of this article 

was focused on the Amasya's city history. Although it is not a direct obligation of Vâzıh Efendi, as a 

whole it has provided us with importantdata on how an Ottoman city was transformed into a sacred 

place. According to this datas, Firstly, Amasya, as a place, has been given an ontological status 

primarily through the wide symbols of religion. This extraordinary equivalent to the first creation of 

the universe has justified by a series of historical events, mysteries, legends and miracle saround the 

city's religious, historical, social, political, economic and cultural heritages. 

Keywords: Master Mustafa Vâzıh, Belâbilü‟r-Râsiye fî Riyâz-ı Mesâili‟l-Amâsiyye, Amasya, Ottoman 

city history, Religion. 

 

Giriş 

Osmanlı şehirleri ya da bölgelerinin tarihlerinin yazımı genel olarak XIX. yüzyılla başlayan bir 

eğilimdir. İsmail Beliğ Efendi‟nin Bursa, Lamii Çelebi‟nin Şehrengiz-i Bursa, Şakir Şevket‟in Trabzon 

Tarihi, Lütfi‟nin Şam Tarihi ilk örnekler arasında sayılabilir. Böyle bir tarih yazımı geleneğinin ortaya 

çıkmasında dönemin yeni idari birimi olarak belediyelerin, vilayet salnamelerinin, şehir tarihine ilişkin 

kısa tarih eserlerinin ve elbette şehirlerde kurulan matbaaların önemli etkisi olmuştur.1 

XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şehir tarihi Batı‟da sosyal tarih araştırmalarının önemli bir 

parçası olmuştur. Türkiye‟de ise şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalar2 oldukça yenidir. Bugüne kadar 

                                                 
  Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, serdic@cumhuriyet.edu.tr. 
1  Özgür Yılmaz, “Tanzimat Dönemi Şehir Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Deneme”, Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı 

Armağanı, ed. Hasan Bahar, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., Konya, 2015, s. 473. 
2  Bkz. Yılmaz, “Tanzimat Dönemi Şehir Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Deneme”, s. 471-484. 
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Osmanlı şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalarda3 şer‟iyye sicilleri ve tahrirlerden hareketle İstanbul, 

Bursa ve Edirne başta olmak üzere genellikle şehrin ekonomisi, demografik yapısı, dokusu ve sosyal 

sınıfları bir inceleme konusu yapılmıştır. Bu çalışmalarda cami, külliye, han, hamam ve mahalleleriyle 

şehrin nasıl bir Türk ve İslam şehri olarak yaratıldığı üzerinde durulmuştur. Bu çalışmalar şehrin 

sosyoekonomik ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Yine 1993 yılından itibaren Eyüp, 

2003 yılından itibaren de Üsküdar Belediyelerinin bu konuda yaptıkları sempozyumlar, Osmanlı şehir 

tarihini anlamak açısından önemli görülebilir. 

Şehir; kültür ve medeniyetin kendine özgü değerlerinin, tarihin derinliklerinden gelen derin ve 

zengin bir anlam dünyası etrafında hayat bulduğu mekânsal bir zemini ifade eder. Şehirler insan- 

toplum diyalektiğinde ortaya çıkan değerleri, belli bir mekânda yaşatarak özgül bir kimlik yaratırlar. 

Başta din olmak üzere diğer manevi unsurların biçimlendirdiği şehir böylece maddi kültür ögelerini de 

tayin eden bir ruha sahip olur. Bu sebeple şehrin din ile ilişkisi anlaşılmadan onun kimlik ve karakterini 

anlamak olanaklı değildir. Dolayısıyla şehir hayatını anlamlı kılan sur ve kale gibi güvenlik 

mekanizmalarından öte mekânsal olarak şehri meşrulaştıran temel faktör oradaki dini faaliyetler, 

törenler, şehrin manevi bekçileri olarak görülen zatlar, mezarlıklar vb. değerlerin yarattığı kutsallıktır.4 

Ancak burada temel problem şehrin kutsal bir olgu olarak nasıl inşa edildiği ve kutsallaşmanın nasıl 

gerçekleştiğidir.  

Din, kendisiyle kutsal bir kozmosun kurulduğu insani bir girişim; dünya kurma (world-

construction) ve dünya koruma (world-maintenance) olarak ifade edilebilecek iki adımlı meşrulaştırma 

sürecidir. Öncelikle din, toplumsal kurumlara ontolojik statüler vermek suretiyle onları nihai, evrensel 

ve kutsal bir kozmik referans çevresine yerleştirip meşrulaştırır. Daha sonra o, gündelik hayat içinde 

toplumsal olarak kurulan bu anlam dünyasının gerçekliğini koruma işlevini yerine getirir. Toplumun 

dinamik yapısı gereği asla tamamlanmayan dünya kurma ve dünya koruma girişiminde başka 

meşrulaştırıcı faktörler olmakla birlikte din böylece düzen ve anlam arayışı içinde evreni insan açısından 

manidar kılmada en stratejik rolü üstlenmiştir.5 

Bir mekân, toprak veya coğrafya olarak Amasya‟nın böyle bir beşeri ve toplumsal gerçeklik ve 

anlam seti üzerinde şehirleştiğini varsayabiliriz. Tebliğ, fenomenolojik bir perspektiften hareketle Ayar 

ve Özel‟in yayına hazırladığı Mustafa Vâzıh Efendi‟nin (1764-1831) Belâbilü‟r-Râsiye Fî Riyâz-ı Mesâili‟l-

Amâsiyye adlı eseri bağlamında Amasya‟nın şehirleşme sürecinde dinin işlevine odaklanmıştır. İlmiyeye 

mensup saygın bir âlim olarak Vâzıh Efendi bu eserde Amasya‟da karşılaşılan sosyoekonomik, kültürel 

ve ahlaki meselelere fetvalar vermiş ve birtakım çözüm önerileri sunmuştur. Eser bu bağlamda 

dönemin sosyal ilişkilerini ve şehrin yapısını anlamak bakımından da önemli ipuçları vermiştir. Özellikle 

şehrin tarihi hakkında verdiği bilgiler yanı sıra mitolojik, efsanevi ve menkıbevi karakteriyle halk 

dindarlığı içinde özel bir yere sahip olan türbelere yüklediği anlam, kutsal bir şehrin inşasında ya da 

şehrin kutsallaşmasında özel bir yere sahip olmuştur. Tebliğ özellikle üniversitelerin tarih bölümlerinde 

belli bir ilgi uyandırmış olan Osmanlı şehir tarihi çalışmalarına bu gibi pratik bir örneklem ve teorik 

açılımdan hareketle katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu çalışma, insan düşüncesinin asli bir unsuru olan 

dinin6 işlevsel karakteri yanı sıra kültürel bir etkileşim içinde insanın onunla kurduğu beşeri dünyanın 

anlaşılması ile bir amaca ulaşabilecektir. Bu çerçevede söz konusu dönemde Amasya‟nın şehirleşme 

sürecinde dinin yerini anlamak için dönemin başta dini olmak üzere sosyoekonomik ve kültürel yapısı 

da gözden uzak tutulmamıştır.  

                                                 
3  Bkz. Halil İnalcık, “İstanbul: Bir İslam Şehri”, çev. İbrahim Kalın, İslam Tetkikleri Dergisi, c. 9, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 

İstanbul, 1995, s. 243-265; Halil İnalcık, “İstanbul‟un İncisi: Bedesten”, İktisat ve Din, haz. Mustafa Özel, İz Yay., İstanbul, 

1997, s. 119-136; Halil İnalcık, “İstanbul (Türk Devri)”, DİA, c. 23, İstanbul, 2001, s. 220-239; Halil İnalcık, Bülent Arı, 

“Türk-İslam-Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık‟ın Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 3, sayı: 6, İstanbul, 

2005, s. 27-56; Fahri Solak, “Esnaf Şehri İstanbul”, İktisat ve Din, haz. Mustafa Özel, İz Yay., İstanbul, 1997, s. 81-96; 

Robert Mantran, XVI ve XVII. Yüzyılda İstanbul‟da Gündelik Hayat, çev. M. Ali Kılıçbay, Eren Yay., İstanbul, 1991; Doğan 

Kuban, İstanbul: Bir Kent Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1996.  
4  Celaleddin Çelik, Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına, Hikmetevi Yay., İstanbul, 2013, s. 150-153.  
5  Peter L. Berger, TheSocialReality of Religion, PenguinBooks, New York, 1973, s. 34-50. 
6  Mircea Eliade, The Sacred and the Profane, çev. Willard R. Trask, Brace& World  İnc., New York, 1959, s. 1. 
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Kronolojik olarak Amasya tarihi ile ilgili ilk eser ve aynı zamanda kendinden sonraki çalışmalara 

da ilham kaynağı olan kitap7iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, Vâzıh Efendi‟nin yaşadığı dönem 

Amasya‟daki sosyoekonomik ve kültürel sorunlara verilen fetva ve cevapları içermektedir. İkinci bölüm 

ise şehrin tarihi, dini, siyasi, folklorik kimliği hakkında birtakım bilgiler sunmaktadır. Her şeye rağmen 

eser; pek çok medeniyete beşiklik etmiş, İslam kurumları tarihi bakımından oldukça zengin, 

medinetü‟l-hükema, kubbetü‟l-ulema ve türbetü‟l-evliya gibi seçkin vasıflarla anılan8 kadim bir şehrin 

şehirleşme sürecinde din ile ilişkisini görmek bakımından değerlidir. Öte yandan eserin, Osmanlı 

devletinin geleneksel kurumlarını diriltmek yerine çağdaş Batı‟ya yönelme eğiliminin ortaya çıktığı bir 

dönemde9 kaleme alınmış olması da konumuz açısından onu daha değerli hale getirmiştir. 

1- Mustafa Vâzıh Efendi ve Amasya Tarihi  

Müellifin içinden geldiği aile, eğitim ve diğer toplumsal bileşenlerin onun “dünya” ile ilgili 

deneyimlerinde önemli bir referans oluşturacağı açıkça bellidir. Mustafa Vâzıh Efendi 1764 yılında 

Amasya‟da doğmuş,10 ilk sosyalleşmesini ilmiyeye mensup bir aile içinde gerçekleştirmiştir. Eserinde 

anlattığına göre ergenlik çağına geldiğinde babası Müftü Kara İsmail Efendi onu kendi yanında yazı 

işlerinde görevlendirmiştir. Yine bu yaşlarda o, temel İslami kaynakları inceleyerek dönemin âlimleri ile 

pek çok ilmi konuyu müzakere ettiğini anlatmıştır. Fedehale‟l-cenne ibaresiyle düştüğü tarihe göre 

1812 yılında Amasya‟da müftülük yaparken vefat eden babası yerine fetva makamına getirilmiş ise de 

makamın sorumluluğundan duyduğu endişe yüzünden bu görevden istifa etmiştir.11 Ancak Vâzıh 

Efendi ilerleyen zamanlarda birkaç kez daha Amasya‟da müftülük görevine getirilmiş ise de dönemin 

bürokratik tercihleri sebebiyle bu makamdan ayrılmak durumunda kalmıştır.12 Vâzıh Efendi; babası 

Kara İsmail Efendi ve kardeşi Hafız Mehmed Efendi‟den sonra vefatına kadar Sungurlu Medresesi‟nde 

müderrislik yapmıştır. Vefat edince de oğlu Nimet Efendi burada müderrisliğe devam etmiştir.13 

Eserlerinden hareketle14 Vâzıh Efendi‟nin başta fıkıh, tarih ve edebiyat olmak üzere çok yönlü 

bir ilmi kişiliğe sahip olduğu, Farsça ve Arapça‟yı eser yazacak derecede bildiği anlaşılmaktadır. Yanı 

sıra Vâzıh Efendi Latince dilini ve yazımını öğrenmek için resmi devlet tercümanı ve Hıristiyan 

devletlerin danışmanı bir ilim adamından ders aldığını ifade etmiştir.15 Küçük yaştan itibaren ilmi 

ortamlarda bulunmuş, müftülük ve müderrislik yapmış, eserler kaleme almış olan Mustafa Vâzıh Efendi 

ömrünün sonlarını bir kırgınlık duygusu içinde evine çekilerek geçirmiş16 ve 1831 yılında Amasya‟da 

vefat etmiştir.17 

Vâzıh Efendi, Belâbilü‟r-Râsiye fî Riyâz-ı Mesâili‟l-Amâsiyye‟de eserin ortaya çıkış sebebini, canlı 

bir zırai faaliyete sahip Amasya‟da gündeme gelen sorulara verilen cevapların çoğunlukla isabetli 

olmayışı ve eskiden kalma yanlış uygulamaları Hanefi mezhebine göre düzeltip açığa çıkarma olarak 

göstermiştir. Eserden anlaşıldığına göre Vâzıh Efendi Belâbilü‟r-Râsiye‟yi en erken, kendisinden büyük 

sitayişle bahsettiği Sivas valisi Köse Mehmet Paşa‟nın 1824 yılında Amasya‟yı ziyaret ettiği günlerde 

yazmaya başlamıştır.18 Eserin birinci bölümü İslam Dini‟nin ameli, sosyal ve ahlaki boyutlarını içine alan 

ve Vâzıh Efendi‟nin bizzat kendisinin sorduğu sorulara, kaynak göstererek verdiği fıkhi cevaplara 

ayrılmıştır. Burada namaz, oruç, hac, zekat, meydanlar, mesire alanları, kiralama ve satış işlemleri, 

diğer ticari uygulamalar, tazminat ve diyetler, içme suları, bağ sulama yöntemi, av hayvanları ve 

                                                 
7  Bkz. Mustafa Vâzıh Efendi, Belâbilü‟r-Râsiye fî Riyâz-ı Mesâili‟l-Amâsiyye, haz. Ali R. Ayar, Recep O. Özel, „Amasya Fetvaları 

ve İlk Amasya Şehir Tarihi‟,Amasya Belediyesi Kültür Yay., Amasya, 2011, s. X.   
8  Bkz. Abdizade Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, sad. Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, c. 1, Amasya Belediyesi Kültür Yay., 

Ankara, 1986, s.17.  
9  Bkz. Niyazi Berkes, Türkiye‟de Çağdaşlaşma, haz. Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2004, s. 73.   
10  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. XVII. 
11  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 3. 
12  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 24, 59, 77. 
13  Abdizade Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, s. 239. 
14  Bkz. M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. XX-XXI. 
15  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 50. 
16  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 93. 
17  Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, c. 3, Meral Yay., İstanbul, 1975, s. 103.  
18  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 4-5. 
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bedesten vakıflarının kullanımı ile ilgili bazı fıkhi meseleler, üzerinde durulan temel başlıklar olmuştur. 

Nehre atılan hayvan atıkları ve onların neden olduğu biyolojik kirlilik, tabii çevre sorunları, Hristiyan 

halkla ilişkiler ve ahlaka mugayir kabul edilen din istismarı, devlet yetkililerine iftira gibi kimi sosyal 

olaylar doğrudan ya da dolaylı olarak bu fetvalara yansımıştır. Toplumsal hayatla ilgili sorunlar şehrin 

bir unsuru olan gayri müslimlerin hukukunu da içine alacak şekilde çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Eserin ikinci bölümü ise genel olarak Amasya tarihine, Amasya‟ya dışardan gelenlerin karakter 

yapılarına ve Amasya‟da bulunan tarihi eser ve şahsiyetlere ayrılmıştır. Mustafa Vâzıh Efendi, bir 

görüşe göre şehrin asıl isminin Nuh‟un torunlarından birine nispetle Harşena olduğunu ifade etmiştir.19 

O, şehre Amasya isminin sonradan verildiğini, elmas madeni çıktığından dolayı Elmasiye denildiğini; 

fakat dile kolay geldiğinden zamanla Amasya şeklinde değişime uğradığını ifade etmiştir. Onun 

Amasya‟nın Bizans tarihi hakkında verdiği bilgiler, İstanbul‟da tahsil yaparken kendisinden Latince 

dersler aldığı İsi adındaki bilginin M. S. 470‟lerde yazılmış bir kitaptan gösterdikleriyle sınırlı kalmıştır. 

Bu eserde Vâzıh Efendi Amasya‟nın ortadan akan bir ırmak, toprak görülmeyecek şekilde ağaçlıklar, 

etrafında yer alan dağ ve kayalarında oyulmuş mağaralar, manastırların çevresinde ve mağaraların 

önlerinde elleri asalı ve uzun saçlı adamlar, vadiye bakan hâkim bir kale ve yine onun karşısında başka 

bir kale ile resmedildiğini görmüştür. İsi, Vâzıh Efendi‟ye Latince yazılmış bu kitaptan şu bilgileri de 

aktarmıştır: “Firavunlar, Yahudiler, Cürhümlüler ve Kantûrlular‟ın bilginleri, buralar ıssızdır diye gelip 

geçmişlerdir. Şu anda ise Hıristiyan azizleri inziva hayatı yaşarlar. Adı geçen kalelerde, paralı askerler 

manastırlarda kalanları korurlar. Manastırlarda kalan bu kimseler, dünyadan bütün ilişkisini kesmiş 

kimselerdir. Ziraat ve ticaret yapmazlar; başkalarının verdiği sadaka ve bağışlarla geçinirler”.20 

Eserin önemli başlıklarından birisi de Amasya‟ya yönelik fetih hareketleridir. Vâzıh Efendi, 

Emeviler‟in Ebu Müslim Horasani tarafından saltanatlarına son verilmesinin ardından onlardan bir 

kısmının Bizans kralına sığınıp yerleşim talebinde bulunduklarını, kralın da onları gözden uzak bir yer 

olarak Harşena (Amasya) ya gönderdiğini belirtmiştir. Harşena Beyi onları Hıristiyanlara hizmet ve 

yakınlık şartıyla kale kapısı önünden ırmağa kadar yer gösterip yerleştirmiştir. Hicri ikinci yüzün hemen 

başlarında Bağdat Danişmentlileri Amasya‟ya kadar gelip buradaki Nesturiye Manastırı‟nı fethederek 

manastırı camiye çevirmişler ve adına Fethiye Camii demişlerdir. Dolayısıyla Vâzıh Efendi 

Danişmentlileri ilk Amasya fatihi olarak nitelendirmiştir. Eserde anlatıldığına göre Danişmentlilerden 

beş-on sene sonra Ebu‟l-Hican oğlu Seyfüddevle Taşova tarafından Harşena‟ya gelmiş ve duyum üzere 

boşaltılmış olan Zona, Frenkler ve Dragot manastırlarına askerlerini yerleştirerek Ahır Önü mevkiine 

karargah kurmuştur. Dört aylık bir mücadeleden sonra çevreden gelen yardımlarla Bizanslılar, bir gece 

baskınında Müslümanları püskürtmüşlerdir. Seyfüddevle kısa süre sonra, yardıma gelen askerlerin 

Harşena‟yı terk etmesinin ardından yol üzerinde bulunan manastırları fethedip oralarda yaşayanları esir 

alarak Ahır Önü‟nde kurduğu karargahtan tekrar savaşa başlamıştır. Sonuçta Harşena Beyi‟nin 

öldürülmemesi karşılığında kale anahtarı Seyfüddevle‟ye teslim edilmiş ve böylece o, Amasya‟nın ikinci 

fatihi olmuştur. Fakat ilerleyen zamanlarda Bizanslılar Müslümanları tekrar mağlup etmişlerse de daha 

sonra Halifet Gazi (ö. 622/1225) ile Müslümanlar bir kez daha Hıristiyanlara karşı galip gelmişlerdir. 

Halifet Gazi ailesi ve çok sayıdaki askeriyle buraya yerleşmiş, saray ve binalar yaptırmıştır. Bu sebeple 

Vâzıh Efendi Halifet Gazi‟yi Amasya‟nın üçüncü fatihi olarak anmıştır.21 

Mustafa Vâzıh Efendi XIII. yüzyılın hemen başlarında Cengizoğulları‟nın İran‟da saldırılara 

başlamasının ardından bundan rahatsız olan Selçuk Beyliklerinin kırk bin haneli bir göçle Anadolu‟ya 

yöneldiklerini belirtmiştir. Sultanları Keykubat öncelikle Sivas‟a yerleşmiş daha sonra yiyecek ve tahıl az 

geldiğinden amcaoğullarından birini Konya‟ya diğeri Ebu Said Mes‟ud‟u da Amasya‟ya göndermiştir. 

Anlattığına göre Ebu Said Amasya‟da Halifet Gazi Sarayı‟na yerleşmiş, bir gün buradan etrafa bakarken 

gözü ırmağın karşı yakasında ve yukarı kalenin dibinde bir araziye ilişmiştir. Ebu Said, buraya kendisi 

için bir saray yaptırmış ve halka da ev yapmaları konusunda emir buyurmuştur. Kısa sürede bu alan bir 

                                                 
19  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 83. 
20  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 50-51. 
21  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 55-56. 
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şehir halini almış daha sonra ise üç tarafına surlar çevrilerek Alçak Köprü inşa edilmiştir. İçeri Şehir 

olarak adlandırılan bu yere zamanla mescitler, camiler, medreseler, hanlar, çeşmeler, pazar yerleri ve 

mezarlık yapılmış, vakıflar kurulmuş, meyve ağacı ve diğer ağaçlardan dikilmiştir. Sultan Ebu 

Saidoradaki Hıristiyanlara da kilise ve evlerini yapmaları için izin vermiştir. Bu durum, Amasya‟ya 

Müslüman ve Hıristiyan çevreden birtakım göçlerin gelmesine neden olmuştur.22 

Ebu Said‟ten sonra Amasya‟nın yönetimi oğlu Sultan Kılıçarslan‟a, ondan sonra oğlu Sultan 

Mesud‟a daha sonra da onun oğlu II. Kılıçarslan‟a geçmiştir. II. Kılıçarslan‟ın vefatıyla Amasya, Konya 

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat‟a bağlanmıştır. Bu dönemlerde de şehirde camiler, medreseler ve 

türbeler yapılmaya devam etmiştir. Sultan Alaaddin‟den sonra Selçuklu tahtına geçen Sultan 

Gıyaseddin, İran‟dan Amasya‟ya gelen Baba İlyas adında bir şeyhin isyan başlatacağı duyumu üzerine 

şehre gelmiş ve bu şeyhi öldürmüştür. Ancak Baba İlyas‟ın adamları da sultanı, veziri Halil Paşa ve 

oğlunu şehit etmişler, cesetleri Halifet Gazi Sarayı kapısında kümbete defnetmişlerdir.23 

Vâzıh Efendi Amasya‟nın Osmanlı döneminde de sosyal müesseselerin yapılmaya devam 

ettiğine vurgu yapmıştır. Bu çerçevede o, şehzade Sultan Mehmed‟in lalası Bayezid Paşa‟nın şehzade 

için yaptığı saray, cami, imaret ve hamamlarla birlikte padişah olarak Çelebi Mehmed‟in Amasya‟ya 

yaptırdığı medrese, cami ve hamamlardan söz etmiştir. Şehrin bu şekilde imarına II. Murad döneminde 

de Yörgüç Paşa ve Hayreddin Hızır Paşalar‟ın gayretiyle devam edilmiştir. Belâbilü‟r-Râsiye‟den şehre 

ilginin II. Mehmed döneminde de sürdüğü görülmektedir. II. Mehmed, İstanbul‟un fethinde yararlık 

sağlayan Mehmet Bey‟i oğlu II. Bayezid‟e lala tayin ederek Amasya‟ya göndermiştir. Şehzade II. 

Bayezid yeni bir saray yaptırarak şehzade sarayını bugünkü yerine nakletmiş, Dragot ve Frenkler 

halkından sarayın su yollarını yapmak, oluklarını yerleştirmek ve diğer tamiratlarını gidermek şartıyla 

vergileri kaldırmış, kendi talepleri doğrultusunda onlara kilise yeri ve yeni yerleşim alanı açmıştır.24 

Vâzıh Efendi, II. Bayezid‟in Fatih Sultan Mehmed‟in vefatından sonra oğlu şehzade Ahmed‟i 

yerine bırakarak tahta çıktığını, bundan sonra da Amasya‟ya önemli eserler yaptırdığını ifade etmiştir.25 

O, II. Bayezid döneminden sonra kendi yaşadığı döneme kadar Amasya‟nın Osmanlı tarihi hakkında 

bilgi vermemiştir. Kendi dönemi ile ilgili ise şehre dışardan gelenlerin karakter yapıları, gündelik hayat, 

Yeniçerilerin medrese baskını gibi birkaç tarihi anekdottan söz etmiştir. Genel olarak eserde görüldüğü 

gibi burada da hatıra, hikâye, keramet, efsanevi ve mitik karaktere sahip bilgilere yer vermiştir. 

Mustafa Vâzıh Efendi eseri Amasya‟daki tarihi eser ve şahsiyetlerle ilgili soru-cevaplara ayırdığı kısımla 

bitirmiştir.26 

Burada metodolojik olarak eserin tarih ilmine uygunluğunu ya da bu disiplin bakımdan değerini 

tartışmak bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Amasya‟yı her hâlükârda sevdiği anlaşılan Vâzıh Efendi 

Belâbilü‟r-Râsiye‟de genel olarak çok detaylandırmadan Amasya‟nın belli dönemleri hakkında bazı 

bilgiler aktarmıştır. Yukarıda Osmanlı şehir tarihçiliği bağlamında yapılan çalışmalarda bilim adamlarının 

camiler, medreseler, külliyeler, türbeler, hanlar, hamamlar ve mahalleleriyle şehrin nasıl bir Türk ve 

İslam şehri olarak yaratıldığı konusuna odaklandıklarını belirtmiştik. Bu bağlamda Mustafa Vâzıh 

Efendi‟nin Belâbilü‟r-Râsiye‟si de okuyucuya böyle bir imkan sunmaktadır. Fakat kanaatimizce eser, 

Vâzıh Efendi‟nin doğrudan bir amacı olmasa da farklı bir açıdan tarihsel süreç içinde Amasya‟nın kutsal 

bir şehir olarak nasıl inşa edilip korunduğu konusunda çok daha önemli bilgiler içermiştir. 

2- Kutsal Surlar: Amasya’nın Şehirleşmesinde Dinin Yeri  

Amasya‟nın kutsal bir mekân olarak inşası beşeri ve toplumsal bir dinamiğe sahiptir. Öncelikle 

mekana ontolojik bir statünün yüklenmesi ve ardından da bu anlam setinin korunmasında işlevsel olan 

dinin içinde bulunduğu toplumsal çevrenin anlaşılması gerekir. Çünkü şehir; dini, siyasi, sosyal, 

ekonomik, kültürel olarak tarihinin derinliklerinden getirdiği böyle bir birikim ve değerler kataloğu 

etrafında kutsal bir mekana dönüşmüştür. 

                                                 
22  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 57-58. 
23  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 60-62. 
24  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 65-71. 
25  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 71-73. 
26  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 75-93. 
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Hititlere kadar uzandığı düşünülen Amasya Helenistik dönem, Roma, Bizans, Arap ve Türk 

kültür çevrelerinin etkin olduğu bir kültür havzasında gelişmiştir. Şehir bugün de en azından Roma, 

Bizans, özellikle de Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı tarihine canlı tanıklık edecek şekilde bu izleri 

taşımaktadır. Amasya XIII. yüzyılın ilk yarısında Babaî isyanlarına sahne olmuş, 1243 Kösedağ 

Savaşı‟ndan sonra bir süre Moğol idaresine geçmiştir. XIV. yüzyıl sonunda Osmanlı hâkimiyetine giren 

Amasya XVI. yüzyıl ortalarına kadar imparatorluğun doğu sınırlarında stratejik bir öneme sahip 

olmuştur. Bu dönem aynı zamanda Safevi tahrikleriyle doğu bölgelerinde isyanların ortaya çıktığı bir 

süreci ifade eder. XVI. yüzyılın sonunda ise şehir Celali isyanlarına sahne olmuş, şehzade sancağı olma 

özelliğini tamamen yitirmiştir.27 

Vâzıh Efendi, II. Bayezid‟in şehzadeliğinde Amasya‟ya dışardan önemli göçler olduğunu, bu 

sebeple yeni mahalleler kurulduğunu belirtmiştir. Yine onun tarafından bu dönemde Amasya‟nın tam 

ortasında geniş bir bedesten ve dört bir tarafında 200 kadar dükkan bulunduğu, pazar ve çarşıların 

canlı olduğu ifade edilmiştir. Böylece XV. yüzyılın ikinci yarısında, Sultan Ebu Said‟in kurduğu merkezi 

Amasya iki kat büyümüş, Bağdat ve Erzurum yol bağlantılarının buradan geçmesiyle Amasya meşhur 

bir şehir haline gelmiştir.28 Evliya Çelebi XVII. yüzyılda Amasya‟da 48‟i Müslüman, 5‟i gayri müslim 53 

mahalle, 1060 dükkan ve işlek çarşılar bulunduğuna işaret etmiştir. Eserde 6 adet cami, 21 adet 

mescit, 10 adet medrese, 9 adet darulkurra ismi vermiş, darulhadislerin özelliklerinden, çok sayıdaki 

sıbyan mektebi ve tekkeler yanı sıra sultan, evliya ve ileri gelenlerin ziyaret yerlerinden söz etmiştir.29 

XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın ilk yarısında Amasya bağ ve bahçeleri, nehirler, onların etrafına 

yapılan su dolapları, su kuyuları ve ipek üretimi ile Hıristiyan tebaanın da içinde bulunduğu canlı bir 

zirai faaliyete sahne olmuştur.30 Anlaşıldığı kadarıyla ağustos aylarında nehrin oldukça azalmasına bağlı 

olarak sulama ile ilgili sorunlar ortaya çıksa da bunlar şer‟i ve örfi hukuk kapsamında çözülmeye 

çalışılmıştır. Sonuçta Amasya‟nın XVI. yüzyılın ortalarından itibaren kaybettiği siyasi öneminin bu 

dönemde artan bir şekilde ticari ve sınâi alana evrildiği görülmüştür. 

Vâzıh Efendi Amasya halkının çoğunlukla iyi niyetli, gösterişten uzak ve dindar gözükenlere 

sempati ve yakınlık duyan bir özelliğe sahip olduğunu belirtmiştir. Amasya, öncesinde olduğu gibi bu 

dönemde de geniş bir ilmi kadroya sahip olmuştur. Medreseler büyük ilgi görmüştür. Şehirde gündelik 

hayatın oldukça canlı olduğu, hacı karşılama ve hafızlık gibi olayların bir kutlamaya dönüştüğü 

anlaşılmaktadır. Verilen fetvalardan Müslüman ve Hıristiyan komşuların düğün ve bayramlarda 

birbirlerine yemek gönderdikleri, hastalık durumlarında birbirlerini ziyaret ettikleri ve birbirleriyle ticari 

muamelelerde bulundukları çıkarılabilir. O dönemde Amasya merkezde bulunan Sığır Pazarı ve Kanlı 

Pazar hayvan ve ürünlerin satışa sunulduğu, kamuya ait işlerin görüldüğü ortak kullanım alanları 

olmuştur. Öte yandan Göklis, Karaağaç ve Ok meydanlarının yeşil alan ve piknik alanı olarak tahsis 

edilmesi31 o dönemde şehrin kurumsal yapısının anlaşılması bakımından belli bir fikir vermektedir. 

Her birey mutlaka bir kültür ortamına taşmak ve kendi aktivitesinin biçimlendirdiği bir dünyada 

yaşamak zorundadır. Şehrin yukarıda betimlediğimiz dini, sosyoekonomik ve kültürel birikimi bu dönem 

Amasya‟nın şehirleşme sürecinde bireylerin referans aldıkları kültür çevresini ifade etmektedir. Anılan 

bu kültür çevresinde din oradaki ilişkileri kozmikleştirme, onlara derin anlamlar yükleme konusunda 

önemli işlevler görmüştür. Bu işlev büyük oranda örgütlü dinin temel dinamikleri çerçevesinde 

şekillenirken orada kutsal bir harmoni içinde örf de özel bir yere sahip olmuştur. Böylece toplumsal 

hayat içinde insanların etkileştiği bütün alanlar açık bir şekilde dinsel referanslara bağlanarak nihai ve 

evrensel bir statüye kavuşturulmuştur. 

Durkheim‟e göre kutsal, sadece tanrı ve ruhlardan ibaret değildir. Bir kaya, bir ağaç, bir su 

kaynağı, küçük bir taş veya herhangi bir şey de kutsal olabilir.32 Eliade kutsalın hiçbir zaman 

                                                 
27  İlhan Şahin, Feridun Emecen, “Amasya”, DİA, c. 3, İstanbul, 1991, s. 1-4. 
28  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 77-78. 
29  Evliya Çelebi Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1-6 Kitaplar, c. 1, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2016. s. 121-125.  
30  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 4. 
31  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 5, 17-21. 
32  Emile Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, çev. Fuat Aydın, Ataç Yay., İstanbul, 2005, s. 56. 
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yeryüzünde saf haliyle kendini göstermediğini ve onun ancak sosyokültürel ortamda sıradan bir nesne, 

taş, ağaç gibi hep profan bir dünyaya ait nesneler dâhilinde; fakat bizim dünyamıza ait olmayan bir 

gerçeklikle tamamen farklı bir şey olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu sebeple o, kutsal bir nesne 

veya mekâna karşı gösterilen hiyerofanik ilgiyi bizzat bunların özüne dönük bir saygı değil; fakat 

kutsalın oralarda tezahür etmesinin ortaya çıkardığı dıştan kendini gösteren bir bağlanma olarak 

değerlendirmiştir.33 

Belâbilü‟r-Râsiye Amasya‟nın tarihten getirdiği değerler üzerinde bir hiyerofaniye ulaşıp dıştan 

nasıl bir bağlanma yaratarak kutsal bir mekâna büründüğünün iyi bir örneğini sunmuştur. Her şeyden 

önce besmele, hamdele ve salvele ve dua ile başladığı eserinde Vâzıh Efendi eserin ilk bölümünü 

şehrin o günkü sosyoekonomik ve kültürel problemlerini çözmeye dönük fetvalara ayırmıştır. Burada 

gündelik hayata fetvalarla kutsal bir meşruiyet sağlanması şehirleşme ve din ilişkileri bakımından 

oldukça önemlidir. Öte yandan eserin bir yönüyle dinin ameli, sosyal ve ahlaki boyutlarını içine alacak 

dini-hukuki meselelerin çözümüne diğer yönüyle tarihi olaylara ayrılması şehrin kutsalla ne kadar içli 

dışlı olduğu konusunda da önemli fikirler vermiştir. Ayrıca Amasya‟nın ismi ve Hıristiyan tarihi 

hakkındaki kısa değerlendirme bir kenara bırakılırsa şehrin İslamlaşma süreci orada ayrı bir yere 

oturtulmuştur. 

Genel bir yaklaşım olarak Osmanlı şehirciliğinde şehrin fetih metodu ve fetihten sonra alınan 

ilk tedbirler anlatılır. Bu tedbirler şehrin iskânı, yerleşme bakımından yapısı ve çeşitli dini ve sosyal 

grupların şehirde yerleştirilmesidir.34 Nitekim Vâzıh Efendi de şehrin ikinci fatihi olarak nitelediği 

Seyfüddevle‟nin Amasya‟yı, Harşena Beyi‟nin öldürülmemesi emanı ile teslim aldığını anlatmıştır. Eman 

İslam hukukuna göre uygulanan bir fetih metodudur. Buna göre uzun bir kuşatma neticesinde aç 

susuz kalan şehir halkına İslamî bir yeminle can ve mallarına dokunulmayacağı, dinlerini serbestçe 

yaşayacakları konusunda güvence verilir.35 Vâzıh Efendi‟nin naklettiklerinden hareketle Hıristiyan 

nüfusun ve kiliselerin Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde de varlığını sürdürdüğü dikkate alınırsa şehrin 

fethinden dini grupların yerleşmesine kadar pek çok tedbirin İslam hukukuna göre belirlendiği 

söylenebilir. Eliade‟ın dediği gibi dindar insan ülkesi, şehri, köyü, evi vs. itibariyle her zaman kutsal 

kozmik bir evrenle ilişkili düzenli bir dünyada ikamet etmek ister.36 Böylece evrenin yaratılışına denk 

görülen bu mekân kozmikleşmek suretiyle insan için elverişli hale getirilmiş olur. Bu anlamda 

Amasya‟nın fethi için anlatılan dini hukuki metot, şehrin kutsal bir mekânda hem ontolojik bir statü 

elde etmesi hem de meşrulaştırımı için önemli bir dinamik olmuştur. Bundan sonra da şehre dönük her 

fetih hareketi mekânın yeniden yaratılmasını, dinin gaza ve cihada yüklediği derin anlam şebekesi 

etrafındaki her girişim ve bu bağlamda kendini gösteren harikulade olaylar da onun doğrulanması ve 

meşrulaşmasını sağlamıştır. 

Vâzıh Efendi Amasya için kaynaklarda “Küçük Roma”,“Bizans‟ın Hayber‟i” ifadesine 

rastlanıldığını belirterek şehrin Hristiyan dini tarihinde özel bir yere sahip olduğunu bildirmiştir. O, 

eserinde sami din geleneğinin önemli sembol isimlerini taşıyan manastırlarda riyazete çekilmiş ve 

sürekli ibadet halinde bulunan rahiplerin çok saygın bir yere sahip olduğunu belirtmiştir. Vâzıh Efendi 

İslam tarihi kaynaklarında Hz. Muhammed (as) in doğumu sırasında yaşandığı ileri sürülen bazı 

harikulade olayları anımsatırcasına bu manastırlardan biri olan Venk Manastırı‟nın bir kubbesinin 

yıkıldığını, bu yörede yaşayanların mahsullerinden bereketin kalkıp üzerlerine musibet çöktüğünü ifade 

etmiştir. Yine anlattığına göre çözümü güç dini problemlerde bu rahiplere müracaat edilmiş ve hatta 

Bizans Kralı Hz Muhammed (as) tarafından gönderilen davet mektubunu bu rahiplere inceletmiştir. 

Vâzıh Efendi rahiplerin elçi vasıtasıyla mektuba şöyle cevap verdiklerini aktarmıştır: “Daha önce biz bu 

konuyu biliyorduk. Çünkü Hz. İsa „benden sonra gelecek peygamberin ismi Ahmet‟tir‟ diyerek müjde 

vermişti. Bunda asla şüphemiz yoktur”. Vâzıh efendinin anlattıklarına göre rahipler, kralın hiç tereddüt 

etmeden Muhammed (as) e iman etmesini tavsiye etmişlerdir. Kral da devlet erkânını toplayıp „ben 

                                                 
33  Eliade, The Sacred and tthe Profane, s. 9-12.  
34  İnalcık, Arı, “Türk-İslam-Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık‟ın Çalışmaları”, s. 30. 
35  İnalcık, Arı, “Türk-İslam-Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık‟ın Çalışmaları”, s. 31.  
36  Eliade, The Sacred and the Profane, s. 43-44. 
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Muhammed Mustafa‟ya iman ettim, siz de edin‟ deyince devlet adamlarından büyük bir tepki 

görmüştür. Fakat kral, yetkilerinin elinden alınacağını görünce „benim amacım sizi denemekti, nasıl olur 

da dedelerimin dinini terk ederim‟ demiştir.37 Vâzıh Efendi ayrıca burada “güvenilir” olarak nitelediği bir 

gezginin kendisine Rus krallarının taç giyme merasimi ile ilgili şöyle bir hatıra paylaştığını anlatmıştır: 

“Bir seyahatim esnasında Moskova‟ya uğramıştım. Buradaki halkın çoğunluğunun ağzından Hz. 

Peygamberin (s.a.v) bu mektubunun Hıristiyanların elinden alınarak Rusya‟ya götürüldüğünü işittim. 

Şu anda da Rusya‟dadır. Geniş ve kargir kubbeli bir mekâna konulmuştur. Orada demir, gümüş ve 

altından yapılmış ve iç içe geçmiş sandıklar içinde, güzel kokulu kırk kat yeşil muşambaya sarılı bir 

şekilde korunmaktadır… (Kral) öncelikle sayıları kırkı bulan rahipleri oldukça fazla harcama yaparak 

hamama gönderir. Rahipler hamamda yıkandıktan sonra güzel kokular sürünürler. Adı geçen kargir ve 

geniş mekân da gül suyu ve buhur ile baştan sona yıkanır… Bu kırk rahip bir ağızdan yüksek sesle ve 

Rusça „Allahım! Adem safiyyullah, Nuh neciyyullah, Musa kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed 

Resulullah‟a salat ve selam olsun‟ duasını söylerler. Kralımız da sandıkları eliyle açar, bu yüce mektubu 

öpüp başına koyduktan sonra aynı şekilde yerine bırakır. Ardından sandıkları kilitleyip anahtarı 

başrahibe teslim ederek tahtına oturur.” 

Vâzıh Efendi‟nin burada tarihi bilgi, hatıra olarak aktardıkları mekânın kutsal bir 

dönüşümünden başka bir şey değildir. Bu kutsallık belli bir tarih ve coğrafyada kendi kültürel 

dinamiklerine koşut kolektif bir biçimde ortaya çıkmıştır. Eser Amasya‟nın tarihinden söz ederken onu 

Hristiyan tarihinden başlamak üzere ayrı bir yere oturtmuştur. Diğer Hıristiyanların saygı duyduğu, 

önemli işlerin danışıldığı, devamlı ibadetle meşgul, en önemlisi Hz. Muhammed‟i tasdik eden rahipler 

topluluğu mekânın ontolojik olarak keşfinde önemli bir araç olmuştur. Aynı şekilde Hz. Muhammed‟in 

doğumu sırasında Venk Manastırı‟nın kubbelerinden birinin çökmesi ve çevre sakinlerinin musibetlerle 

karşılaşması etrafında anlatılan köklü mitoloji de insan için varoluşsal değere sahip bu kutsal mekan ya 

da dünyanın kurulmasında oldukça işlevsel olmuştur. Dolayısıyla buradaki mitolojik eylem, döngüsel 

kutsal bir zamanda tekrar yenilenmiştir. Vâzıh Efendi‟nin, mekânı peygamber motifi etrafında bir 

hiyerofaniye dönüştürmesi anlaşılır bir şeydir. Burada şehir inşa edilirken inancın temellerinden biri 

olan peygamberin güçlü kutsal karakteri mekâna aktarılmıştır. Böylece mekân yani şehir İslam‟ın temel 

inanç deseniyle ilişkilendirilerek nihai bir gerçekliğe büründürülmüştür. Hatta ilginç bir şekilde mekânın 

bu statüsü Rus krallarının taç giyme törenlerinde yaptıkları anlatılan ritüellerle onaylatılmıştır. Burada 

dinin folk ve geleneksel anlam alanının sıkça kullanılması dikkat çekici olmuştur. Rus krallarının “gül 

suyu ve buhurla yıkanmış bir mekânda ve temizlenerek güzel kokular sürünmüş rahipler huzurunda 

kırk kat yeşil muşambaya sarılmış güzel kokulu peygamber mektubunu öpüp başına koyduktan sonra 

tahta oturmaları” bu anlam setinin ürünü olmalıdır. Hem ailesi hem de yetiştiği çevre açısından bir 

medrese geleneğine sahip olmasına rağmen Vâzıh Efendi‟nin mekânı nesnelleştirirken bu heterodoks 

anlam setine sıkça müracaat etmesi şüphesiz dönemin dini hayatı ile ilgili bir durumdur. Nitekim farklı 

kültür havzalarının kesiştiği bir yerde bulunan Amasya farklı dinsel etkileşimler yanı sıra özellikle XIII. 

yüzyıldaki Moğol istilasıyla birlikte Türkistan, Horasan ve Azerbaycan‟dan gelen göçebe, yarı göçebe ve 

yerleşik toplulukların da geldiği bir yer olmuştur. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar celali 

ayaklanmaların da fitilini ateşleyen Boz-Ok Türkmenlerinin bölgenin sosyoekonomik, kültürel, dini ve 

siyasi yapısında etkili olduğu düşünülürse38 şehrin hiyerofanik yapısında bu heterodoksinin bir yeri 

olacağını tahmin etmek zor değildir. Sonuçta ister kitabi olsun ister geleneksel olsun Amasya‟nın kutsal 

bir mekân olarak keşfi dinin geniş sembolik değerleri üzerinden gerçekleşmiştir. Bu şekilde bir toprak 

parçasının değerli hale gelmesi evrenin yaratılışına denk ayinsel bir tekrar anlamı taşımaktadır. 

Fetih hareketlerinden orada yapılan pek çok esere kadar her şey aynı zamanda Amasya‟yı 

göreli bir mekân olmaktan çıkararak kutsallaştırmıştır. Her eylem artık orada bir kara parçasından çok 

daha fazlasını ifade eden mekânın kutsallığını meşrulaştıran bir işleve ve her defasında kutsalı 

                                                 
37  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 52-54. 
38  Faruk Sümer, Oğuzlar, Ana Yay., İstanbul, 1980, s. 156, 163, 171, 190.  
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hatırlatıcı, doğrulayıcı bir ritüele dönüşmüştür. Ancak bütün bu eylem ve tasavvurlar orada kutsalın 

korkutucu ve büyüleyici karakteri ile şekillenmiştir. 

Bireyin dışında bir gerçeklik ve bireye dışardan bir baskı ile karakterize olan nesnel dünya her 

zaman içsel bir bilgi olarak sübjektif bir özelliğe de sahip gözükmektedir. Bu nedenle dinin ürettiği 

sorumluluk çerçevesinde, fevkalade bir tasarıma sahip mekan için yapılan her türlü eylem değerli 

bulunurken bu anlam setinden her türlü kopuş da bir kaos yani düzensizlik olarak görülmüştür.  

Vâzıh Efendi eserde şehrin fethi ile ilgili olarak doğrudan hukuki bir prensipten söz etmemiştir. 

Ancak bu konuda anlattıkları yukarıda da işaret edildiği gibi şehrin İslam hukuk ilkelerine uygun 

fethedildiği şeklinde olmuştur. Dolayısıyla o, bu çerçevede şehrin fethini kaotik bir mesele olmaktan 

çıkararak bir düzene bağlamıştır. Vâzıh Efendi‟nin şehrin üçüncü fatihi olarak nitelendirdiği Halifet Gazi 

hakkında anlattıkları da aslında bu düzeni korumaya ve meşrulaştırmaya dönük düşünceler 

içermektedir: “Halifet Gazi, çevre yörelerde fetih hareketlerindeyken şehit olunca al kaput içinde ve 

kılıcı ile birlikte sarayındaki hücresine konuldu. Çocukluğumuzda onun bu durumunu görürdük. Fakat 

şimdi yetkililer onun na‟şını türbeye çevirdiler. Osmanlı Döneminde IV. Murat (Nur içinde yatsın) 

Bağdat seferine giderken Amasya‟ya geldiğinde, şehit Halifet Gazi‟nin sarayı hücresinde çürümeyip 

aynen durduğu kendisine bildirilince padişah hemen onu ziyaretine gidip ruhuna Fatiha okudu…”.39 

Vâzıh Efendi‟nin anlattığı bu ve benzeri menkıbelerin o günkü toplumun mânâ koleksiyonunda 

bir yere sahip olduğu bir gerçektir. Yerine göre bunları içselleştirmiş bireylerin bu anlam kalıpları 

tarafından biçimlendiği ve Amasya‟nın şehirleşmesinde bu kollektivitenin özel bir yere sahip olduğu 

ifade edilebilir. Benzer şekilde Vâzıh Efendi türbeleri de şehirleşme sürecinin önemli bir enstrümanı 

olarak sunmuştur. Anlaşılan o ki Anadolu‟nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında adı öne çıkan devlet 

adamı, eren, gazi, derviş vb. şahsiyetler adına yapılmış türbeler, bu konuda dinin ürettiği değerler 

etrafında bireylerle kutsal mekân arasında sürdürülebilir bir diyaloğun aracı olmuşlardır. Vâzıh Efendi 

eserde Sultan Keykubat, Sultan Ebu Sait ve onların yakını sultan ve şehzadelerin bulunduğu türbeyi 

ziyaret ettiğini, bu zatların Allah dostu ve ruhaniyetlerinin etkili olduğunu ifade etmiştir. Yine o, 

padişah fermanı ile Sivas‟a sürüldüğünde bu türbeye sık sık uğrayıp istimdat dilediğini, çok geçmeden 

de bu evliyanın himmetiyle ailesine kavuştuğunu belirtmiştir. Vâzıh Efendi Baba İlyas, oğlu Muhlis 

Baba, torunu Aşık Paşa, küçük torun Elvan Çelebi ve onların hayatları, menkıbeleri ve türbeleri 

hakkında da bilgiler aktarmıştır. Vâzıh Efendi, kendisinden saygın kişi olarak bahsettiği İranlı İlyas 

(Baba İlyas) adına yapılan türbe hakkında şu değerlendirmeleri yapmıştır: “Hasta sahipleri onu ziyaret 

ederek şifa talep ederler… Mezarın önünde bir pınar vardır. İsmine „sarılık suyu‟ derler. Bir hasta bu 

pınarın suyuyla yıkanırken, musluktan bir sarı yılan çıkıp hastayı korkutup kaçarsa o hasta, Allah‟ın 

izniyle bu hastalığından kurtulur. Eğer bu yılan çıkmazsa bu hasta başka bir ilaca muhtaçtır. Kısacası 

bu aileden gelenler Allah‟ın dostlarından sayılırlar. Olumlu etkileri görülmüştür”.40 

Vâzıh Efendi‟nin paylaştığı türbeler ve buralarda bulundukları düşünülen şahıslara ait 

menkıbeler şüphesiz şehrin kutsal gerçekliğinin bizzat gündelik hayat içinde korunmasına yönelik 

işlevler üstlenmiştir. Bunun yanında aktardığı kimi mitik bilgilerin de aynı şekilde şehrin 

kutsallaşmasına dönük işlevler yerine getirdiği ifade edilmelidir. Bu bağlamda Vâzıh Efendi‟nin 

anlattıklarına göre Sultan II. Bayezid, babası Fatih Sultan Mehmed‟in vefatı üzerine yerine Şehzade 

Sultan Ahmed‟i Amasya‟da bırakıp İstanbul‟a giderek tahta oturmuştur.  Kendi lalası da olan Mehmed 

Paşa‟yı Sultan Ahmed‟e lala tayin ederek kendi adına Amasya namazgahına büyük bir cami, medrese, 

imaret, konuk evi ve mektep yapılmasını ferman buyurmuştur. Sultan Ahmed bu eserleri yapmış; 

ancak Sultan Ebu Said Mesud‟un bu alanda daha önce yaptırdığı namazgah, cami, medreseler ve 

hanlardan bir eser kalmamıştır. Hatta mezarları bile ortadan kaybolmuş, buralara Müslüman ve gayri 

müslimler evler yapmışlar ve bu mezarlar atık suların menfezi haline gelmiştir. Üstelik Sultan Ahmed 

şehirdeki namazgahın mihrap ve minber yerine sevdiği bir hizmetçisi için konak yaptırmıştır. Vâzıh 

Efendi Sultan Ahmed‟in taht mücadelesinde kardeşi Selim tarafından şehit edilmesini, namazgahı 

                                                 
39  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 56. 
40  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 59-64. 
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tahrip edip yakınlarına ev ve konak yaptırmasının bir cezası olarak değerlendirmiştir. Benzer şekilde 

Vâzıh Efendi Amasya halkının Çile Hane Camii ve medresesinin yerinde İsrailoğullarına ait yedi 

peygamberin mezarı bulunduğunu naklettiklerini ifade etmiştir. Vâzıh Efendi buraya bevleden bir gayri 

müslimin gözlerinin kör olduğunu duyduğunu, kimilerinin de pek çok belaya düşüp sürünerek 

öldüklerini gözleriyle gördüğünü belirtmiştir.41 anlaşılmaktadır ki farklı zamanlarda deneyimlenmiş mitik 

bilgiler toplumsal olarak inşa edilmiş şehrin kutsallığını bizzat gündelik hayatlarını yaşamakta olan 

insanlar arasında korumaya yardımcı olmuştur. Böylece kutsal bir zamanla bağlantılı mitler farklı 

zamanlarda tekrarlayarak şehrin kutsallığını sürekli hale getirmiş olmaktadır. Ne var ki doğası gereği 

insanın kurduğu anlam dünyası istikrarlı değildir. Nesnel anlam dünyası bireylerin bilinçlerinde her 

zaman tam bir karşılık yaratmayabilir.42 Nitekim eserde belirtildiği gibi o dönemde göçmenlerin şehir 

halkının huy ve davranışlarını etkilemesi43 sosyal kişilerin anlam bütünlüklerinin bir düzen içinde 

muhafazasını sarsıcı şekilde olmuştur. Medrese baskını, kavgalar, kırılganlıklar bir dizi sosyalizasyon 

sorunlarını ortaya çıkarsa da Vâzıh Efendi‟nin anlattıklarından hareketle eserde bunların kolaylıkla 

tekrar kutsal bir düzene dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Eserde bir de medrese baskını sonrası ölen 

öğrenciler için yazdığı mersiyesini paylaşan müellif şunları yazmıştır: “Suçların karşılığını veren Allah 

(cc) ın takdirine bak ki, bu korkunç olaydan on ay sonra yine bir Salı günü, adı geçen şehitlerin kanları 

yere düştüğü sabah vaktinde yalnız Amasya bölgesinde bir deprem oldu… Allah‟ın hikmetini kavramış 

bazıları, yukarda adı geçen şehitlerin ruhları için kelime-i tevhit okudular. İstiğfar ettiler. Kur‟an 

hatmettiler ve nafile oruç tuttular. İki sene sonunda sarsıntılar Allah‟ın izniyle sona erdi… birkaç yüz 

yıldan beri devlete karşı gelip halka zarar veren Yeniçeri Ocağı kışlaları yıkıldı…”.44 

Mustafa Vâzıh Efendi‟nin Belâbilü‟r-Râsiye Fî Riyâz-ı Mesâili‟l-Amâsiyye adlı eseri kutsal bir inşa 

olarak şehirleşmenin bütün toplumsal yapım süreçlerini bütün açıklığıyla bize gösteren bir kitap 

olmuştur. Şehirleşmenin ya da mekânın kutsallaşmasının temel dinamiği birey-toplum diyalektiği 

olmakla birlikte aslında güvenli bir dünyada yaşamak isteyen insanın anlam arayışıdır. Elbette kaosa 

karşı düzen ve istikrarı temsil eden din şehirleşme konusunda önemli bir işlev görmüştür. 

Vâzıh Efendi yukarıda değindiğimiz gibi din adamları sınıfına mensup bir kişidir. Eserin birinci 

bölümünde o, bu vasfına uygun düşecek tarzda dönemin Amasya‟sında görülen sosyoekonomik, 

kültürel ve ahlaki kimi sorunlara karmaşık bir teoloji ve bunun sistemleştirdiği entelektüel bakış 

açısından hareketle fetvalar vermiştir. Ancak Amasya‟nın tarihi ile ilgili ikinci bölümde ise içinde mahalli 

adetler, kerametler, efsaneler, menkıbeler ve mitlerin yer aldığı geleneksel bir din formu açığa 

çıkarmıştır. Dolayısıyla eser bağlamında Amasya‟nın şehirleşmesi İslam‟ın kitabi özellikle de geleneksel 

formlarını içkin, bu toprağa özgü geniş bir anlam seti üzerinde gerçekleşmiştir. 

 

Sonuç 

Mustafa Vâzıh Efendi‟nin Amasya şehir tarihi hakkında yazdığı Belâbilü‟r-Râsiye fî Riyâz-ı 

Mesâili‟l-Amâsiyye‟si muhteva açısından bir şehir tarihinden öte okuma olanakları sunan bir eser 

hüviyeti taşımaktadır. Herhangi bir kaynak göstermeden aktardığı tarihi bilgi ve malumatların tarih ilmi 

açısından kritiği bu çalışmanın sınırlarının ötesindedir. Fakat eser en azından XVIII. yüzyılın ikinci yarısı 

ve XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Amasya hakkında verdiği bilgiler bakımından bir kaynak olma özelliği 

taşımaktadır. 

Eser Amasya‟nın X. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar maddi kültür unsurlarıyla nasıl bir Türk ve 

İslam şehri haline getirildiği konusunda belli bir fikir vermiştir. Ancak bu çalışma söz konusu maddi 

kültürü de içine alacak şekilde şehrin kutsal bir mekân olarak yaratılmasında manevi ögelerin etkilerine 

yoğunlaşmıştır. Mustafa Vâzıh Efendi Belâbilü‟r-Râsiye‟de doğrudan Amasya‟nın şehirleşme sürecinde 

dinin yerini belirleme gibi bir amaç gütmese de onun yazdığı bu şehir tarihi din ile iç içe olmuştur. Bu 

                                                 
41  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 72-74. 
42  Berger, The Social Reality of Religion, s. 24-25. 
43  Bkz. M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 75-78. 
44  M. Vâzıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi, s. 78-83. 
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bağlamda eser bize evrene ait düzen ve istikrarın, bir anlam şebekesiyle bir mekan üzerinden nasıl 

mikro kozmik âleme aktarıldığı konusunda gözlem yapabileceğimiz kadar veri sunmuştur. 

Vâzıh Efendi eserin birinci bölümünü, döneminde Amasya‟da karşılaşılan genel olarak 

sosyoekonomik, kültürel ve ahlaki sorunlarla ilgili verdiği fetvalara ayırmıştır. Bu durum, o dönem 

Amasya‟nın sosyoekonomik ve kültürel yapısıyla ilgili önemli bilgiler vermesi yanında gündelik hayatta 

dinin yerini anlamak açısından da önemli olmuştur. Burada örf de yerine göre teşride bir kaynak olarak 

gösterilmek suretiyle sosyal meseleler Hanefi fıkıh ekolünün metodolojisi çerçevesinde dinsel anlam 

seti üzerinden çözüme kavuşturulmak istenmiştir. Dolayısıyla gündelik hayatı belirleyen bu dinsellik 

yanında şehrin gaza ve cihat ruhuyla öne çıkarılan fethi, bu fetih hareketlerinde yer alan tarihi 

şahsiyetlerle ilgili menkıbeler, efsaneler ve mitoloji tarihsel hafızanın sunduğu bütün olanaklarla 

Amasya‟ya kutsal bir gerçeklik kazandırmıştır. 
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ALİ B. HÜSEYİN EL-AMASİ’NİN TARİKU’L-EDEB ADLI ESERİNDE  

SOSYO-KÜLTÜREL UNSURLAR 

 

Abdurrahman GÜNEŞ 

 

Özet 

Ali b. Hüseyin el-Amâsî‟nin doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmese de Amasyalı olduğu konusunda 

herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Yazar, Tariku'l Edeb adlı eserini İstanbul'un fethedildiği 

1453 tarihinde yazmıştır. Eser, farklı sosyal ve kültürel konuları ihtiva eden yirmi yedi bölümden 

oluşturulmuştur. Her yazar ve eserin ortaya çıktığı dönemin kültürel izlerini taşıdığı sosyolojik bir 

gerçekliktir. Bu çerçeveden eseri değerlendirdiğimizde eğitim ve öğretim konusuna yer verildiği gibi, 

sosyal içerikli unsurlardan da bahsedilmektedir. Bunlar arasında; komşuluk, misafirlik, büyük ve 

küçüklere saygı, selamlaşma, yemek yeme, su içme, hamama girme, abdest alma, ezan okuma, 

mescide girme, konuşma, yolda yürüme ve oturma gibi hususlar bulunmaktadır. Ayrıca eserinde anne 

ve babanın çocuklarına iyi eğitim vermesini ve onlara güzel isim koymasını tavsiye etmektedir. Buna 

karşılık çocukların da ebeveynine karşı iyi davranması gerektiğini bildirmektedir. Bu görüşlerini ayet ve 

hadisler ışığında açıklamakta ve yerine göre atasözü, deyim ve şiirlerle desteklemektedir. Bu görüşler, 

o günkü insanların sosyal hayata dair fikir ve düşüncelerini de yansıtmaktadır. İşte bu bildiride eserde 

geçen sosyal ve kültürel unsurlar, din sosyolojisi açısından ele alınıp incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ali b. Hüseyin el-Amâsi, Sosyo-kültürel, Amasya. 

 

The Socio-Cultural Factors on Ali b. Hüseyin el-Amasi’s Work that Named Tarik’ul-Edeb 

 

Abstract 

Even if Ali b.Hüseyin El-Amasi‟s birth place and birthday are not known exactly,  there isn‟t hesitation 

on that he is from Amasya. The author wrote his work with the name of Tariku‟l Edeb that Istanbul 

was conquered in 1453. The work was consisted of twenty seven section swhich include the different 

social and cultural subjects. It is a sociological reality that each author and work have the cultural 

indications from their period. From this point of view, when we consider the work, the subjects on 

education and training are included and also, the socio-content factors are mentioned. So there are 

the manners such as neighbourhood, visit, respect to olders and youngers greeting, eating, drinking 

water, going to Turkish Bath, performing an ablution,  reciting the azan, going to the small mosque, 

speaking, walking on the road and dwelling. Moreover, he recommends in his work that the mother 

and father give the well-education to their child, and they give a nice name to their child. On the 

otherhand, he informs that the children behave nice to their parents. He explained these views in the 

light of verses and hadiths, and he supports them with the proverbs, idioms and poetries. These views 

reflect the view and opinion of the people on the social life of the period. The social abdcultural 

factors in the work were considered and reviewed in terms of religion sociology in this declaration. 

Keywords: Ali b. Hüseyin el-Amâsi, socio-cultural, Amasya. 

 

Giriş 

Her eserin kaleme alındığı dönemin sosyal,  ekonomik, kültürel, siyasal vb. bütün hayat 

alanlarının özelliklerini yansıttığı bir gerçekliktir. Farklı bir ifade ile bireyin doğup büyüdüğü ve yetiştiği 

ortamdan bağımsız olarak ele alınması, nasıl eksik bir yaklaşım ise onun izdüşümü olan sanat eserinin 

de yazıldığı devrin sosyo-kültürel yapısı göz önüne alınmadan yapılan yorumlar da o derece tutarsız ve 

isabetsiz olur. Şüphesiz ki, bu genel-geçer kural, 15. yüzyılda yazılmış olan Tariku‟l-Edeb adlı eser için 

de söz konusudur. 
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Ali b. Hüseyin el Amasî, adı geçen eserinde mesleğinin öğretmen olması nedeniyle özellikle 

eğitim ve öğretime dair birçok hususa değinmektedir. Ancak bununla sınırlı kalmayan yazarımız, sosyal 

hayatla ilgili akla gelebilecek hemen hemen her konuda kısa da olsa görüş ve fikirlerini beyan 

etmektedir. Mesela aile bireylerinin birbirlerine karşı davranışları, öğretmen-öğrenci ilişkileri, komşuluk, 

misafirlik, büyük ve küçüklere karşı davranışlar, selamlaşma, yemek yeme, su içme, tuvalet ve 

hamama girme, abdest alma, ezan okuma, mescide girme, konuşma, yolda yürüme, oturma gibi 

toplumsal hayatımızı yakından ilgilendiren her konuda adab-ı muaşereti hatırlatmaktadır. Ayrıca 

haftanın her günü için yapılacak işleri sıralamaktadır. Tüm bu hususlar ile ilgili görüş ve düşüncelerini, 

toplam on iki ayet, seksen bir hadis ve Hz. Ali‟ye nispet edilen on iki sözle açıklamaya çalışmaktadır.  

İşte bu bildiride Tariku‟l-Edeb adlı eserde dönemin kültür yapısı ve sosyal dokusu hakkında 

önemli ipuçları veren başlıklar, din sosyolojisi açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız bir 

bildiri ile sınırlı olduğundan doğal olarak bu konulardan sadece birkaç tanesi üzerinde durulmuştur. 

Takdim edilen mevzuların daha iyi anlaşılıp analiz edilebilmesi düşüncesiyle öncelikle müellif Ali b. 

Hüseyin el-Amasi‟nin hayatı ve onun eseri Tariku‟l-Edeb hakkında kısaca bilgiler verilmiştir. 

Hayatı 

Nerede ve kaç tarihinde doğduğu bilinmemekle beraber Amasyalı olduğu kesindir. Ayrıca bazı 

kaynaklarda bir diğer adının da Alaeddin Çelebi olarak geçtiği görülmektedir.1 Hicri 875/Miladi 1470 

yılında vefat etmiştir. Bu hesaba göre Fatih Devri‟nin (1451-1481) müelliflerinden biri olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Tariku'l-Edeb adlı eserini İstanbul'un fethedildiği yıl kaleme almıştır. Zira bu husus, eserde 

orijinal ifadesiyle şöyle zikredilmektedir: “Bu kitab düzüldi ve yazıldı, ibtida musannıfı Ali İbn Hüseyin 

el-Amasî yazduğu hicretin sekiz yüz elli yedinci yılında feth-i Kostantin 875 tarihinde hak tealanun avn 

u inayeti vefazl u keremi birle vesselam.”2 

Mesleğinin öğretmen olması nedeniyle bu eserinde başta eğitim - öğretim, öğretmen-öğrenci 

ilişkileri vb. olmak üzere birçok hususa dair görüşlerini serdetmektedir. Zaten eseri kaleme almasının 

nedenini, yine eğitim eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğü bir olaya bağlamaktadır: Bir baba, 

çocuğunu öğretmen olan müellifimize getirerek ona ilim ve güzel ahlak öğretilerek, iyi terbiye 

edilmesini ister. Fakat her nedense, hocanın çok çaba göstermesine rağmen çocuk bir türlü ıslah 

olmamaktadır. Bunun üzerine çocuğun babası hocaya gelerek , “Ey Hoca üstadınız size hiç edep erkân 

öğretmemiş ki, sen de benim oğluma edep ve terbiye öğretmedin” şeklinde serzenişte bulunur. Bu 

adaba sığmayan davranış karşısında üzülen Ali bin Hüseyin el- Amasî, edeble ilgili bir eser yazmaya 

karar verir. Bu eseri yazmakla, kendine ders veren hocalarının edep ve eğitimle ilgili bilgi verip 

vermediklerini ispatlamayı düşünmüştür.3 

Eserin yazılış nedeni göz önüne alındığında, müellifin bir öğretmen olduğu kesin olarak 

anlaşılmakta ancak onun hangi düzeyde bir eğitim-öğretim işi ile ilgilendiği açıkça ortaya 

çıkmamaktadır. Buna karşılık müellifin Amasya'da ismi bilinen meşhur bir şahsiyet olduğu ve özellikle 

halkın önde gelen kişilerin çocukları için böyle bir eser yazdığı ifade edilmektedir.  

Eserde ayet ve hadislerin zikredilmesi, bu konuda yazarın köklü İslami bir bilgiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca Arapça ve Farsça dillerine hâkim birisi olduğu da anlaşılmaktadır. 

Bahsi geçen eser dışında aruz vezni ile ilgili olarak bir risale de yazmıştır.4 

Tariku’l-Edeb Adlı Eseri  

Kâtip Çelebi'nin Keşfu'z-Zünun adlı eserinde Tariku'l-Edeb'in adı Tacü'l-Edeb olarak 

geçmektedir. Hâlbuki yazar bizatihi  “Ve bu risale- i şerife vesile-i latifeye Tariku'l-Edebdiyü ad virdüm” 

diyerek eserin adının Tariku'l-Edeb olduğunu açıkça belirtmiştir.5 

                                                           
1  Mehmet Şeker, “XV. Yüzyıl Müelliflerinden Ali b. Hüseyin el-Amasî ve Tariku‟l-Edebi‟nde Sosyal Hayat”, XI. Türk Tarih 

Kongresi, Ankara, 1990, s. 884. 
2 Mehmet Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s.21. 
3 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 25. 
4 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i,ss. 16-17. 
5 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 20; Şeker, “XV. Yüzyıl Müelliflerinden Ali b. Hüseyin el-Amasî ve Tariku‟l-

Edebi‟nde Sosyal Hayat”, s. 886. 
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Yukarıda ifade edildiği gibi eser, Hicri 857/Miladi 1453 yani İstanbul'un fethedildiği yılda 

yazılmıştır. Birçok konuyu ihtiva etmesi nedeniyle eser için adab- ı muaşeret yani görgü kuralları kitabı 

demek daha uygun düşmektedir. Yazar, eserini yirmi yedi bölümden oluşturmuştur. Dil olarak ele 

alacak olursak, bu eserin sadece Türkçe yazıldığını söylemek yanlış olur. Zira bölümlerin önce Arapça 

sonra Türkçe başlıkları verilmiş ayrıca birçok yerde Arapça ve Farsça şiirler yazılmıştır. Eserde geçen 

“ayat ve ahbar ve ehadis ve kelam-ı emiru'l-müminin Ali (kerremellahu vechehu) birle isbat eyledum. 

Ve hukema-i mutekıdin kavliyle mustahkem kıldum. Ve her makamı elfaz ve ebyat birle mütehalli kılup, 

Benan vasıtasiyle beyan idüp ibaret silkine çekdüm” ifadesinde ayet, hadis ve Hz Ali gibi bazı İslam 

büyüklerinin görüş ve düşüncelerinden esinlendiğini açıkça beyan etmektedir.6 

Eserde yazar öncelikle kendi düşüncesini ileri sürmüş daha sonra bunları çeşitli ayet, hadis, şiir 

ve hikâyelerle desteklemiştir. Yirmi yedi bölümün her birine ayrı ayrı konu başlıkları koymuştur. Mesela 

su içmek, yürümek, oturmak, yemek yemek, abdest almak, ezan okumak, mescide girmek, cuma 

namazı, cenaze namazı, hamama girmek, selam vermek, söz söylemek vb. fiillerle ilgili adab ve erkânı 

hatırlatmaya çalışmaktadır.7 

Bu eserinde müellif, toplam on iki ayet ve seksen bir hadisten yararlanmıştır. Bunlar yanında 

Hz Ali'den oniki ve Hz. Hüseyin ile imam Şafii'den birer söz nakletmiştir. Ayrıca yetmiş beş Farsça, 

yirmi Arapça ve on kadar da Türkçe şiiri eserinde yazmıştır. Ancak bu şiirlerin kaynağı belirtilmemiştir. 

Müellif eserini yirmi yedi bölümden oluşturmuş ve her bölümün başlığını hem Arapça hem de 

Türkçe olarak vermiştir. Eser, başından sonuna kadar sosyal hayatın birçok alanı ile ilgili bilgiler 

vermekte ve o konudaki nezaket ve görgü kurallarını öğretmeye çalışmaktadır. Bu yönüyle ele 

alındığında eser yazıldığı dönemin sosyal norm ve değerleri, aile içi ilişkileri, örf ve adetleri,  görgü 

kuralları hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

Eser'i oluşturan yirmi yedi bölümün başlıkları şöyle sıralanmaktadır: 

1. “Evvela Ataların Mertebelerini Beyan İder ve Dahi Bunların Hakların Bildirür.” 

2. “Atalardan Oğula Terbiye Ne Resme Gerek Anı Bildirür.” 

3. “Oğul Üzerine Atalar ve Analar Hakkın bildirür.” 

4. “Kişi Oğlın Mektebe Vermek Dilese Nice Mu'allime Virmek Gerek Anı Bildirür.” 

5. “Öğretmenin Eğitimi Hakkında.” 

6. “Bu Fasıl Kur'an Okumağı Ve Dahi Edeblerin Bildirür.” 

7. “Mektebhâne Oğlanları Üstadına Ne Vecihle Hizmet ve İtaat İde Anı Bildirür.” 

8. “Edep Öğrenmeği Bildirür.” 

9. “Hat ve Hattatlık ve Diğer Sanatların Önemi.” 

10. “İlmün Faziletün Dahi Edeplerün Bildirür.” 

11. “Selam Virmekliği ve Almaklığı ve Anın Edebin Bildirür.” 

12. “Bu Fasıl Söz Söylemek Edebin Bildirür.” 

13. “Şol Sözleri Beyân İder kim; Anı Söylemekle Yâ kâfir olur Yâ Küfre Yakin Olur.” 

14. “Ta'âm Yemekliği Dahi Anın Edeblerin Bildirür.” 

15. “Su İçmeği Dahi Edeblerin Bildirür.” 

16. “Yürümeği Dahi Edeblerin Bildirür.” 

17. “Oturmağı ve Anın Edeblerin bildirür.” 

18. “Mutavvaza „ya (tuvalete-helaya) Girmek ve Yabanda Tebevvül ve Tağayyut Ne Resme 

Etmek Gerekdür Bildirür.” 

19. “Abdest Almağı Dahi Anın Edeblerin Bildirür.” 

20. “Ezan Okumağı Dahi Anın Edeplerin Bildirür.” 

21. “Mescide Girmeği Dahi Anın Edeplerin Bildirür.”  

                                                           
6 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, ss. 20-26; Özdemir, Şuayip, Karateke, Tuncay, “Ali b. Hüseyin el-Amâsî”, 

Klasik İslam Eğitimcileri, ed. Mustafa Köylü, Ahmet Koç, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016, s. 543. 
7 Özdemir, Karateke, “Ali b. Hüseyin el-Amâsî”, s. 543.  
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22. “Fasl: Farz Nedür ve Sünnet Nedür ve Vacib Nedür ve Müstehab Nedür ve Nafile Nedür ve 

Tatavvu Nedür? Anı Bildirür.” 

23. “Cuma Namazını Beyan İder.”  

24. “Cenaze Namazını Beyan İder.” 

25. “Hammama Girmeği ve Edeplerin Bildirür.” 

26. “Bazı Hikmetli Sözleri Bildirür.” 

27. “Bazı Toplulukların Yaratılış Hususiyetlerini Bildirür.”8 

Bu bölümler dikkatlice incelendiğinde sosyal hayatın neredeyse her alanı ile ilgili konular 

hakkında kısa da olsa görüş ve düşüncelerini beyan ettiği görülmektedir. Şüphesiz bu fikir ve 

görüşlerin oluşmasında yaşanılan asrın kültürel yapısının büyük bir etkisinin olduğu açıktır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, çalışmamız, sempozyuma sunulacak bir bildiri ile sınırlı olduğundan bu 

başlıklardan sadece birkaç tanesi üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

Tariku'l-edeb’de Sosyo-Kültürel Unsurlar 

1- Aile Hayatına Ait Sosyo-Kültürel Unsurlar 

1.1. Anne-Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri 

a- Çocuklara Güzel İsim Koymak 

 Ebeveynin doğan çocuğa karşı üç önemli görev ve sorumluluğunun bulunduğunu 

belirtmektedir. Bunlardan birincisi ve başta geleni, çocuğa güzel isim koymaktır.“ İsimlerin güzeli 

üçtür: Abdullah, Abdurrahman ve Abdurrahim”9 hadisini beyan ettikten sonra kişilerin kendi 

çocuklarına hoş olmayan isimleri vermemeleri gerektiğini belirtmektedir.10 Çünkü en eski dönemlerden 

beri insanın kendi ismi ile genelde özdeş olmaya çalıştığı bir gerçektir. İyi, güzel ve toplum tarafından 

benimsenen isimlerin verilmesi, o ismi taşıyan kişilerin mutlu ve huzurlu olmasında etkili 

olabilmektedir. Toplumda benimsenmeyen ya da olumsuz imaj çağrıştıran isimler, genelde sahiplerinin 

ruhsal dünyaları üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu yüzden Hz Muhammed (sav), güzel isim 

verilmemiş olan pek çok kimsenin ismini değiştirmiştir. Örneğin, sahabelerden birinin isminin güçlük 

anlamına gelen “Hazn” olduğunu öğrenince onun yerine Sehl (kolaylık) ismini önermiştir. Aynı şekilde 

bir başka sahabenin sıkıntı anlamındaki “Zahim” ismini Beşir (müjdeleyici) ile değiştirmiştir. Ayrıca Asi 

(isyan eden) isminin Mutî'ye ve Gurab 'ın (karga) Müslim'e çevrilmesini istemiştir. Öte taraftan Hz 

Ali'den gelen bir rivayete göre, ilk çocuğu doğduğunda isminin Harb konulduğunu öğrenen 

Peygamberimiz, onu Hasan ismiyle değiştirmiştir. Bilahare Hz. Ali, ikinci ve üçüncü çocuklarına da aynı 

şekilde Harb adını koymuş, ancak Peygamberimiz her seferinde bunları uygun görmemiş, onların 

yerine ikinci oğluna Hüseyin ve üçüncü oğluna da Muhassin ismini vermiştir.11 

 b- Çocukları Güzel Terbiye Etmek 

 Yazarın üzerinde durduğu diğer bir konu, çocuklara güzel bir terbiyenin verilmesidir. Öğretmen 

olması nedeni ile eserinde daha çok çocukların eğitim ve öğretim işi ile ilgili hususlara değinmektedir. 

Özellikle eserin ikinci bölümünü bu konuya ayırmış ve bu bölümü "babaların evladını terbiye etmesini 

beyan eder" şeklinde isimlendirmiştir.  

 Bu bölümde “Çocuklarınıza ikram ediniz ve onları güzel terbiye ediniz”12 hadisini beyan ettikten 

sonra bu çerçevede görüşlerini bildirmektedir. Buna karşılık, çocukların da ebeveynine ve üstadlarına 

nasıl davranacaklarını ayet, hadis, hikâye, şiir ve kelam-ı kibarlarla açıklamaya çalışmaktadır. Ona göre 

mesela çocuğun aksırık karşısında nasıl davranması, hamamdan çıkınca büyüklerinin elini öpmesi, 

otururken diz çökmeyi tercih etmesi vb. hususlar, öğretmenlerin değil, ebeveynin çocuğa öğretmesi 

gereken önemli kurallardır. Çocukların cömertlik hasletini kazanmaları için onlara fiili olarak yaptırmak 

suretiyle alıştırılması gerektiğini söyler. Böylece günümüzde eğitimcilerin üzerinde ısrarla durduğu 

gösteri-uygulama metodunun önemine işaret etmektedir. Diğer yandan eğitimde kültürel çevrenin 

                                                           
8 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, ss. 28-32. 
9 Buhari, el-Edebül-Müfred, 284, No: 814 
10 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 79. 
11 Beyza Bilgin, İslam‟da Çocuk, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1987, ss. 45-46. 
12 İbn Mace, Sünen, 11/1211, No:367. 
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insan üzerindeki etkisinin farkında olduğu için, çocukların ve hatta büyüklerin arkadaş grubunu 

seçerken dikkatli olmalarını önerir. Çünkü kendileri yaramaz olmasalar da kötülerin yanında yer alan 

kimselerin, kötü ve yaramaz olarak telâkki edileceklerini belirtmektedir. Bu tür eğitimlerin çocuklara 

küçük yaştayken verilmesi gerektiğini belirttikten sonra Sadî'nin Gülistan adlı eserinden aldığı bir şiirle 

bu görüşü desteklemektedir. Farsça orijinal olarak verilen şiirde bu husus şöyle ifade edilmektedir:      

“Küçüklüğünde terbiye olunmayan kimseden, büyüklüğünde felah beklenmez. Yaş dalı istediğin şekilde 

bükebilirsin, ama kurusu ancak ateşle doğrulur.”13 

 Başka bir şiirde ise şöyle denilmiştir: “Akibeti belli olmayan arkadaştan uzak ol. Çünkü Elif, 

Lam‟ın sohbetinde eğri durur.” “Ayla oturan ay gibi olur; her kim kazanın yanına oturursa elbisesi kara 

olur.”14 

 Yazarın çocukların eğitiminde üzerinde durduğu diğer bir konu, onların yedi yaşında namaza 

alıştırılması ve on yaşında yataklarının ayrılması meselesidir. Bu görüşlerini Peygamberimiz Hz 

Muhammed'in konuyla alakalı bir hadisine dayandırmaktadır. Ayrıca İslam'ın bilinen bu tavsiyeleri 

yanında, çoğunlukla o dönemin sosyal yapısının yansıması olarak kabul edebileceğimiz bazı öğütlerde 

de bulunmaktadır. Mesela çocukların çarşı-pazara bırakılmaması, saz gibi çalgı aletlerine 

heveslendirilmemesi gibi tavsiyeler bunlara örnek teşkil etmektedir. Öte yandan çocuklara haram 

elbise giydirilmemesi ve küçük olduğu düşüncesiyle haram yiyeceklerin yedirilmemesi de müellifin 

öğütleri arasında yer almaktadır. Yapılan bu nasihatler, bize o dönemin sosyal terbiye anlayışını ve 

kültürel hayat tarzını ve geçerli olan norm ve değerleri hakkında önemli ipuçları vermektedir.15 Eser'in 

özellikle birinci bölümü incelendiğinde, müellifin eğitimin gücü ve imkânı konusundaki fikirlerini de 

anlamak mümkün olmaktadır. Bazı çocukların yaradılışından kaynaklanan kimi huylarının 

değiştirilemediğini anlatmaya ve bu görüşlerini aşağıdaki beyitlerle destekleyip açıklamaya 

çalışmaktadır: 

“İyilerin ışığı, tineti kötü olanı etkilemez. Ehil olmayanı terbiye etmek, künbed üzerinde ceviz 

durdurmaktır.” 

“Bilginlerin birinden öğüt vermesini istedim. Bana dedi ki; ister dünyanın en akıllısı ol, istersen 

en aptalı; ahmağa cahile güvenme” 

“Alçağa öğretmeyin, zira o, senden faydalandığı halde sana düşman olur.” 

“Şüphesiz en küçük olan da bir gün büyür; bu sebeple, kurdun yavrusu da yine kurt olur.” 

“Kötü demirden bir kimse nasıl iyi bir kılıç yapabilir? Ey hâkim, adam olmayan kişi senin terbiye 

etmenle iyi adam olmaz.” 

“Yapısı (yaratılıştan) acı bir ağacı, sen cennet bağına diksen de; bal çanağındaki balı onun 

dibine döksen, sulama vaktinde de Cennet ırmağından sulasan, sonunda inci vermez, yine de aynı acı 

meyveyi vermeye devam eder.”16 

Anlamını verdiğimiz bu şiirlere baktığımızda yazarın eğitimin gücü ve imkânı konusunda 

“kötümser-Pesimist” bir düşünce tarzını benimsediği görülmektedir. 

Zira eğitimin gücü ve imkânı yani terbiyenin insanı ne kadar değiştirebileceği konusunda bilim 

adamları, birbirine tamamen zıt görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan pesimist (kötümser) görüşü 

savunanlara göre, huy ve karakterler doğuştan irsî bir şekilde insana intikal eder. Dolayısıyla eğitim-

öğretim ve terbiye yolu ile bireylerin bu özelliklerini değiştirmek mümkün değildir. Bu nedenle eğitimin 

insanlara kazandırdığı şey; geçici olarak giyilen yaldızlı bir elbise gibidir. 

Eğitim ve öğretimin insana hiçbir şey kazandıramayacağını düşünen yani karamsar ve ümitsiz 

bir tablo çizen bu görüşün taraftarları arasında Kant ve Voltaire yer almaktadır. 

Bunun tam aksini savunan optimist (iyimser) lere göre ise, eğitim vasıtasıyla insanlara 

istenildiği kadar yönlendirme ve şekillendirme yapılabilir. Çünkü onlar çocuğun zihnini beyaz, temiz ve 

                                                           
13 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, ss. 96-97; Şeker, “XV. Yüzyıl Müelliflerinden Ali b. Hüseyin el-Amasî ve 

Tariku‟l-Edebi‟nde Sosyal Hayat”, s, 888. 
14 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 101. 
15 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, s. 98. 
16 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, ss. 71-74. 
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işlenmemiş bir levha (tabula rasa) gibi düşünürler. Aristo, J. Lock, J. J. Rousseau ve Descartes gibi 

bilim adamları bu görüşü savunmuşlardır. 

Öte yandan bu iki aşırı düşünceyi kabul etmeyerek onları orta bir noktada buluşturmaya 

çalışan ve adına izafiyeci (relativist) denilen bilim adamları vardır. Bunlara göre çocuğun eğitilmesinde 

veraset ve yaratılış ne kadar önemli ise çevresel faktörler de o derece önemlidir. Yani insanın birtakım 

özellikleri, kalıtım yolu ile ebeveyninden aldığı doğrudur. Fakat buna karşılık eğitimin de insana 

istenilen şekli verebildiğini kabul etmektedirler. İki Fransız Psikoloğu Ribaud ve Clapared bu 

düşüncenin temsilcileri arasında bulunmaktadır. Buradan hareketle Hz. Muhammed (s.a.v)‟in “her 

doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, sonra annesi ile babası onu Yahudi yahut, Hristiyan veya 

Mecusi yaparlar”17 sözü, insanlarda fıtrattan kaynaklanan birtakım özellikler olduğu gibi, ailenin ve 

çevrenin de etkisiyle sonradan bazı vasıfların kazanılabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla İslam‟ın 

eğitimin gücü ve imkânı konusuna yaklaşımı ile izafiyecilerin görüşleri arasında bir yakınlığın 

bulunduğunu söylemek mümkündür.18 

1.2. Çocukların Ebeveynine Karşı Görevleri 

Öte taraftan yazar çocukların ebeveynlerine karşı olan görevlerini de hatırlatmaktadır. Nitekim 

anne ve babaya iyilikte bulunup saygı gösterilmesi hususu birçok ayet ve hadiste ifade edilmiştir. 

“Allah'a kulluk edin, O'na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın 

komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik 

edin. Allah, kendini beğenip öğünenleri elbette sevmez.”19 “Biz, insana, ana ve babasına karşı iyi 

davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer ana baba, seni bir şeyi körü körüne Bana ortak koşman için 

zorlarlarsa, o zaman onlara itaat etme. Dönüşünüz Banadır. Yaptıklarınızı size bildiririm”20“Biz insana, 

ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu, güçsüzlükten güçsüzlüğe 

uğrayarak karnında taşımıştı. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana şükret 

diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş Bana'dır”21“Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak 

ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.”22 “Ana-

babasının ihtiyarlık zamanlarında, onlardan birine veya her ikisine yetişip de(layık oldukları hürmeti 

göstermediği için) cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün, buyurmuş ve bunu üç kere 

tekrarlamıştır”23 

 Bu ayet ve hadisleri esas alan Âmasi, devrinin terbiye anlayışını da göz önüne alarak birtakım 

nasihatlerde bulunmuştur. O, anne-babanın “Şeriate Muvafık” (İslama uygun) emirlerinin yerine 

getirilmesini kendi orijinal ifadesi ile “farz-ı vacip” olarak nitelendirmektedir. Allah‟ın rızasının, babanın 

rızasında olduğunu, cennetin annelerin ayakları altında bulunduğunu ifade ettikten sonra Bûharî‟ de 

geçen üç kişinin duasının makbul olacağı yönündeki aşağıda anlamını verdiğimiz hadisi de 

zikretmektedir: “Üç kişinin duasının kabul edildiğinde şüphe yoktur: Bunlar, evlada babanın, ev 

sahibine misafirin duası ve zalime karşı mazlumun duası.”24 

Ayrıca konu ile ilgili olarak o günün halkının sözlü kültüründe yer alan birtakım hikâyelerle 

görüşlerini desteklemeye çalıştığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak o dönemde de hikâye, şiir ve 

kelam-ı kibar gibi vasıtaların özellikle din eğitiminde bir metot olarak sıkça kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

2- Günlük Hayata Ait Sosyo-Kültürel Unsurlar 

Amâsi eserinde, insanların toplum içinde yaşarken uymaları gereken bazı kurallar üzerinde 

durmakta ve bu kurallar sayesinde daha iyi bir İslami toplum oluşturabileceği kanaatini taşımaktadır. 

 

                                                           
17 Müslim, Sahih, Kader, 6. 
18 M. Faruk Bayraktar, İslam Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, 

İstanbul, 1984, ss. 19-24. 
19 Nisa, 4/36.   
20 Ankebut, 29/8. 
21 Lokman, 31/14. 
22 Müslim, Itkan, 25. 
23 Müslim, Birr, 9. 
24 Buhari, el-Edebü‟l-Müfred, s. 25, no: 32, 481. 
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2.1. Selamlaşmanın Adabı 

Amâsi‟nin toplumsal hayatta önemsediği ve dikkat çektiği kurallardan biri de selamlaşmadır. 

Gerek dini açıdan gerekse toplumsal bir yakınlaşma ve iletişim kurma vasıtası olması bakımından 

selamlaşma veya aynı amaçla başka kavramları kullanma, son derece mühim toplumsal bir gerçekliktir. 

Esasında her toplumun kendi kültürü, örfü veya dini anlayışı çerçevesinde bir merhabalaşma, bir dua 

ve temennide bulunma anlamında kullandığı bazı kalıp sözler veya jest ve mimikler vardır. Özellikle 

dinimiz İslam, bu konuya ayrı bir önem vermiştir. Konu ile ilgili bazı ayetlerin mealleri şöyledir : “Ey 

iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına selâm 

vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.”25“ Kör için bir 

sorumluluk yoktur. Topal için bir sorumluluk yoktur. Hastaya da bir sorumluluk yoktur. Evlerinizde 

veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız 

kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın 

evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya kahyası olup anahtarları elinde olan evlerde, ya da 

dostlarınızın evlerinde izinsiz yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı 

yemenizde de bir sorumluluk yoktur. Evlere girdiğiniz zaman, kendinize ehlinize Allah katından 

bereket, esenlik ve güzellik dileyerek selam verin. Allah size ayetleri, düşünesiniz diye böylece 

açıklar.”26 “Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. 

Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.”27 

Selam vermenin önemi, nerede, ne zaman ve kimin selam vereceği konusunda 

kaynaklarımızda birçok hadis zikredilmektedir. Bunlardan bazılarının mealleri şöyledir:28 “Rasulullah 

bize yedi şeyi emretti: Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana 

yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı”,29“İman etmedikçe 

cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize 

olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın...”30 

Selamlaşmanın dindeki yerinin farkında olan yazarımız, bu yüzden kitabının on birinci 

bölümünü bu mevzuya ayırmıştır. Selamın nerede,  nasıl ve kimlere verileceğini ve hangi hallerde 

verilmemesi gerektiğini özet halinde sunmuştur. Selam vermenin sünnet ancak verilen selamın 

alınmasının farz-ı kifaye derecesinde olduğunu hatırlatmaktadır. Bir topluluktan birinin selam vermesi 

ve karşı topluluktan da bir kişinin selam almasının kâfi olduğunu söylemektedir. Hz. Muhammed 

(s.a.v.)‟in“Selam kelamdan yani sözden öncedir.”31 hadisini zikrederek selamlaşmanın ne kadar önemli 

olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Eve girerken selam vermenin ne denli mühim olduğunu izah 

ettikten sonra ayrıca selam verilmemesi gereken kimseleri de belirtmektedir. Ona göre kumar gibi kötü 

fiil işleyenlere ve gayri Müslimlere (yazarın kendi ifadesi ile kefereye) selam verilmemelidir.  

2.2. Konuşmanın Adabı 

İnsanların dillerini yalan, gıybet, buhtan ve malayaniden korumalarının vacip olduğunu 

söyleyerek mevzu ile alakalı bazı ayet ve hadisleri sıralamaktadır. Mesela Mürselat Sûresi‟nin 15. 

ayetini,“O gün (Peygamber‟i ve ahireti) yalan sayanların vay haline!” ve Hucurat Sûresi‟nin 12. âyetini 

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını 

ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini 

yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah‟a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi 

çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” verdikten sonra “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri 

terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir”32 hadisini de zikretmektedir. Bunlar yanında sünnete 

uygun ideal davranışın ihtiyaç duyulduğu kadar yani az ve öz konuşmak olduğunu, gereksiz yere sözü 

                                                           
25 Nur, 24/27. 
26 Nur, 24/61. 
27 Nisa, 4/86. 
28 Bûharî, İman, 6. 
29 Bûharî, İsti‟zan, 8. 
30 Müslim, İman, 93. 
31 Tirmizi, Sünen, 7, 338, Nu. 2700. 
32 Tirmizi, Sünen, VII, 77, 78 No: 2318, 2319. 
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fazla uzatmanın doğru bir hareket olmadığını belirttikten sonra ayrıca çok konuşmanın sözlerinin 

değerini o oranda düşürdüğünü ifade etmektedir. Bu arada Hz. Ali‟nin Arapça “Aklı tam olana sözün 

tamamı söylenmez” anlamındaki tavsiyesini hatırlatmaktadır.33 Öte yandan dini iletişimde önemli bir 

prensip olan kişilerin anlayacağı şekilde konuşmanın önemini vurgulamaktadır. Diğer bir ifade ile yeterli 

bir bilgi alt yapısına sahip olmayan insanlar için anlaşılmayacak kavramların kullanılmaması gerektiğini 

söylemektedir. Bu görüşünü Hz. Muhammed (s.a.v.)‟in İnsanlara akılları ölçüsünde konuşunuz.”34 

hadisine dayandırmaktadır. Bunlarla birlikte sözün yumuşak, tatlı ve dinleyenlerin işitebileceği bir tonda 

olmasını tavsiye etmektedir. Öbür yandan sözü güzel ve tatlı bir şekilde konuşan insanların toplumda 

sevilip sayılacağını da ilave etmektedir. Ayrıca ulemanın veya üstadın bulunduğu meclislerde daha derli 

toplu bulunmayı ve konuşanın sözünü kesmemeyi tavsiye ettikten sonra bir şey anlatan kimsenin 

sözünü ağzından alıp tamamlamanın veya başkasına yöneltilen bir soruya cevap vermeye kalkışmanın 

doğru bir tavır ve davranış olmadığını söylemektedir. Gerçek dışı, yani sözlerine yalan katarak konuşan 

insanların yalancı sıfatını aldıkları için artık bu tür insanlara doğru da söyleseler kimsenin 

inanmayacağını belirtmektedir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için zaman zaman yaşanmış 

olaylardan örnekler sunan müellif, yalancılıkla ilgili olarak burada şöyle bir hikâyeyi nakletmektedir: 

Zatın birisi şaka olsun diye gece geç saatlerde “evim yanıyor, yetişin!” diyerek bağırır ve bunu sık sık 

tekrar edermiş. Artık kimse bu kişinin sözüne itibar etmez olmuştur. Bir gün de gerçekten evinde 

yangın çıkmış “imdat, yetişin komşular” diyerek figan etmiş ama kimse inanmadığı için yardımına gelen 

olmamış ve evi yanıp kül olmuştur. 

Kişinin kendinden bahsederken mütevazı kavramları tercih etmesini ancak ulema, üstad ve 

ümera için ise yüceltici ünvan ve ifadeleri kullanmasını öneren müellif, bir sözün söylenmeden önce iyi 

düşünülmesi gerektiğini zira söylenmiş bir sözün, yaydan çıkmış bir ok gibi dönüşünün mümkün 

olmadığını belirtmektedir. Bu görüşünü aşağıdaki mısralarla desteklemeye çalışmaktadır.35 

“Söz ki söylendi atılmış ok durur, 

Anı döndürmeğe çare yok durür.” 

Ayrıca söz söylenirken zaman, mekân ve muhataba göre davranılması hususunu “deminde 

kelam, hengâmında söz ve fırsatında iş güzeldir” şeklinde ifade etmektedir.36 

2.3. Yemek Yemenin Adabı 

Her mümin için helal yemenin ve aile bireylerine aynı şekilde helal yedirip giydirmenin bir 

görev olduğunu bildirmektedir. Kur‟an-ı Kerim‟ den “Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yeyin; 

güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.”ayeti37 ve “Helal olan şeylerden yiyin ve 

içtenlikle çalışınız.”38 hadis-i şerifi çerçevesinde bu görüşlerini temellendirmektedir.  

Bu konudaki tavsiyelerini şöyle özetleyebiliriz: Yemekten önce ve sonra eller yıkanmalı, 

yemeğin bereketlenmesi için besmele çekilmeli ve sağ el ile yenmelidir. Yemek ağızda çok çiğnenmeli, 

sofrada herkes önünden yemeli ve başkasının önündeki lokmayı almaya yeltenmemelidir. Yemek 

yerken birileri varsa mutlaka çağrılmalı, tek başına yemek yememeye gayret gösterilmelidir. Özellikle 

kiraz, kayısı, erik vb. gibi meyveler yenirken çekirdeği el ile alınıp bir kenara konulmalı, tükürmek gibi 

herhangi bir tiksindirici eylem içerisine girilmemelidir. Hatta dişi kanasa bile kesinlikle sofrada 

insanların karşısında tükürmemelidir. Öte yandan yemek yenirken insanların midesini bulandırıp 

tiksindirecek nesnelerden bahsetmemeli ve aksırırken elinin arkası ile ağzını kapatmalı, sıcak yemek 

yenirken soğuması için üflenmemeli ve kaşığını yalayıp yemeğe batırmamalıdır. Yemekte başkasının 

ağzına bakmamalı ve herkes kendi önünden yemelidir. Doyduktan sonra yemek yenmemeli ve bu 

konuda israf yapılmamalıdır. Zira Cenab-ı Hak “yiyiniz, içiniz” buyurduktan sonra akabinde “israf 

                                                           
33 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, ss. 178-183. 
34 İ. Kesir, en-Nihaye, I, 4. 
35 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, ss. 185-191. 
36 Şeker, “XV. Yüzyıl Müelliflerinden Ali b. Hüseyin el-Amasî ve Tariku‟l-Edebi‟nde Sosyal Hayat”, s. 891. 
37 Mu‟minun, 23/51. 
38 Müslim, Sahih, II, 703, no: 1015. 
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etmeyiniz” emrini vermektedir.39 Ekmekle bıçak gibi aletler silinmemeli ve ekmek yastık gibi 

kullanılmamalıdır. Yemekler sıcak yenmemeli çünkü göze, dişe ve akla zarar vermektedir. Nafile oruç 

tutan kimse evine misafirin gelmesini veya kendisinin davete çağrılması durumunda orucunu sonra 

kaza etmek şartı ile bozmanın uygun olacağını belirtmektedir. Düğünlerde veya başka yemek 

ziyafetlerinde önce büyüklerin önüne yemek konulmalıdır. Yemek yendikten hemen sonra su 

içilmemeli, bir buçuk saat kadar ertelenmelidir. 

2.4. Su İçmenin Adabı  

Su içmenin adab ve erkânı yani nezaket kuralları, eserde müstakil bir bölüm olarak ele 

alınmıştır. Su ikram edilirken bardağın eğer kulpu varsa kulplu tarafı, içen kimseye doğru uzatılmalıdır. 

Ayrıca rahat alabilmesi için su kabının içen için uygun bir mesafede ve yükseklikte olması gerekir. Öte 

yandan su ikramının iki elle yapılması, içenin de besmele çekerek sağ eli ile yavaş yavaş içmesi, diğer 

bir nezaket kuralıdır. Suyu içene içerken değil, suyunu bitirdikten sonra sıhhat ve afiyet dileğinde 

bulunulmalıdır. Böyle yapmakla su içen kimsenin, sıhhat ve afiyet dileğine rahat bir şekilde cevap 

verebilmesi sağlanmış olur. Aksi halde içenin bu dileğe mukabelede bulunması zorlaşacak ya da 

mümkün olmayacaktır. Suyun oturarak içilmesi gerektiğini söyleyen müellif istisna olarak üç yerde ise 

suyun ayakta içilebileceğini belirtmektedir. Bunlardan biri zemzem, ikincisi yollardaki mevcut çeşme 

suları ve üçüncüsü ise abdestten arta kalan sudur. Bu suları ayakta içmekte herhangi bir mahsur 

bulunmamaktadır. 

2.5. Yürümenin Adabı  

Sokakta yürümenin de mutlaka birtakım edepleri vardır. Müellif bu konuyu da kısaca şöyle 

özetlemektedir: Sokakta yürüyen bir kimse geriye sık sık dönüp bakmamalı ve haramdan gözünü 

sakındırmalıdır. Yollarda sallana sallana yürümemeli ve yerlerdeki hayvanat ve haşeratı da 

incitmemelidir. Bunlara ilave olarak sokakta, çarşı ve pazarda yürürken çevreyi rahatsız edecek 

derecede yüksek sesle konuşmamalı ve herhangi bir kimseyi geçip gitmek için kendini zorlamamalıdır. 

Şayet birini geçmesi gerekiyorsa ona mutlaka selam vermelidir. Özellikle kendinden daha yaşlı 

olanların, üstadların ve yüksek mertebeli insanların önünde yürümemelidir. Bu tür davranışları adaba 

aykırı olarak değerlendirmektedir. Yolculuğa çıkan kişinin yol arkadaşını iyi seçmesi gerektiğini 

söyleyen müellif, bu görüşünü şu şiirle takviye etmektedir:40 

Yol içün yoldaş gerekir evvela 

Sonra azm itmek münasibdür yola 

Mevzu ile alakalı olarak bir hadisi de zikretmektedir: “Önce yol arkadaşı, sonra yol, önce 

komşu, sonra ev gereklidir.”41 

2.6. Günlere Göre Yapılacak İşler  

Müellif, haftanın her günü için yapılacak işleri sıralamaktadır. Mesela cumartesi günü için 

avlanma ve gezinti yapmak, pazar günü bina inşa etmek, ağaç dikmek, yeni elbise kestirmek, pazartesi 

günü sefere çıkmak ve ticaret yapmak, salı günü kan aldırmak, çarşamba günü şerbet içmek, 

perşembe günü devlet büyüklerinin ziyaretine gitmek, borç ödeme ve alış-veriş yapmak ve cuma günü 

nikah kıymak vb. gibi görevleri sıralamaktadır.42 Bu düşünceler, o dönemin geleneksel kültüründe 

nelere dikkat edildiğini ortaya çıkarması açısından bir hayli önem taşımaktadır. Nitekim Hz. Muhammed 

(s.a.v.)‟in bir hadisinde de benzer bir şekilde perşembe günü sefere çıkmanın tavsiye edildiği 

görülmektedir: “Tebük Seferi‟ne perşembe günü çıktı. O, sefere perşembe günleri çıkmayı severdi.”43“ 

Genellikle perşembe günü sefere çıkardı, başka gün çıktığı nadir olurdu.”44 

 

 

                                                           
39 A‟raf, 7/31. 
40 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, ss. 203-212. 
41 Acluni, Keşfu‟l Hafa, I, 179, no: 531. 
42 Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku‟l Edeb‟i, ss. 37-38. 
43 Buhari, Cihad, 103. 
44 Ebu Davut, Cihad, 77. 
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ABDÜLKERİM AMASÎ’DE RUH ANLAYIŞI 

 

Yaşar TÜRKBEN 

 

Özet 

Düşünce tarihinde ruh ile ilgili tartışmalar yapıla gelmekte ve günümüzde de güncelliğini kaybetmediği 

görülmektedir. Bunda ölüm sonrasına dair tasavvurlar ve varoluşsal kaygılar büyük ölçüde etkili 

olmaktadır. Bu çalışmada Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan bir düşünür olan Abdülkerim Amasî’nin 

konuyla ilgili düşüncelerini ele alıp irdelemeye çalıştık. 

Abdülkerim Amasî, “Risâle-i rûh-i insâniyye”adlı eserinde ruha dair görüşlerini ifade etmektedir. Amasî 

öncelikle ruh hakkındaki görüşleri ele alıp incelemektedir. Ona göre, bazı düşünürler ruhu maddi nitelikte 

gördüler; bazı düşünürler ise ruhun araz olduğunu iddia ettiler. Bu iddia sahipleri kelamcılardı. Amasî,  

ruhun manevi bir cevher olduğu anlayışını savunmaktadır. Bu anlayış daha önce İbn Sina ve Gazali 

tarafından savulan bir anlayıştır. Düşünür bu iddiasını rasyonel delillerle ortaya koymaya çalışmaktadır.  

Öne sürdüğü argümanlar büyük ölçüde daha önce İbn Sina’nın öne sürdüğü argümanlardır. 

Argümanların özü bilincin parçalanma kabul etmemesi esasına dayanmaktadır. Görüşlerini 

temellendirmek için ayet ve hadislere de başvurmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ruh, cevher, Abdülkerim Amasî, ölümsüzlük, nefs. 

 

The Concept of Soul in Abdulkerim Amasî 

 

Abstract 

There is debate about the soul in the history of thought, and today it seems to have not lost its update. 

In this, the postmortem conjectures and existential concerns are largely influential. In this study, we 

tried to discuss Abdülkerim Amasî, a thinker who lived in the last days of the Ottoman Empire.  

Abdülkerim Amasî expresses his views on soul in his work entitled "Risâle-irûh-iinsâniyye". Amasî first 

deals with the views of the soul. According to him, some thinkers saw the spirit in material form. Some 

thinkers have claimed that it is spiritual.These claims were put forward by Muslim theologians. Amasî 

defends his understanding that the soul is a spiritual substance. This understanding is an understanding 

that has been defeated by Ibn Sina and Ghazali before. The thinker is trying to put forward this claim 

with rational arguments. The arguments that have been put forward are largely the arguments that Ibn 

Sina had suggested before. The essence of the Arguments is based on the principle that consciousness 

does not accept disintegration. He also refers to verses and hadiths to base his views. 

Keywords: Soul, substance, Abdülkerim Amasî, immortality, nafs. 

 

Giriş 

İnsan ile diğer canlılar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farkların başında da 

düşünme ve irade yetisinin geldiği hususunda büyük ölçüde görüş birliği olduğu görülmektedir. Bu 

yetiler ise ruha ait kabul edilmektedir. Ancak ruhun varlığı konusunda olmasa da mahiyeti konusunda 

düşünce tarihinin her döneminde hareketli ve hararetli tartışmaların varlığına şahitlik edilmektedir. Antik 

Yunan’da ruhu maddi nitelikte bir varlık, bir tür nefes ya da incelmiş bir atom şeklinde düşünenler 

olduğu gibi, Platon gibi onu basit, parçalanmayan, ezeli ve ebedi bir varlık şeklinde düşünen filozoflar da 

bulunmaktadır.1 Modern dönemde özellikle Kartezyen düşünce ile beraber ruh ve beden tamamen farklı 

cevherler olarak kabul edildi ve bu dönemde ruh ve beden arasında ilişkinin mahiyeti tartışmaların 

başlıca konusu haline geldi.2 Aydınlanma felsefesinin önde gelen düşünürü Kant ise onun mahiyetini 

anlamanın aklın sınırlarını zorlayacağı gerekçesiyle ruhu antinomiler arasında zikretti. 

                                                           
  Doç. Dr., Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, yasar.turkben@bozok.edu.tr. 
1  Platon, Phaidon, çev. Suut Kemal Yetkin, Hamdi R. Atademir, MEB Yayınları, İstanbul, 1997,  s. 49. 
2  Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007, s. 234 vd. 
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İslâm düşüncesine baktığımızda Kur’an’da açıkça zikredildiği için ruhun varlığı konusunda genel bir 

kabulün olmasına karşın mahiyetine dair tartışmalar burada da görülmektedir. Mütekellimler ruhun 

varlığı, mahiyeti, beden ile ilişkisi ve bekasıyla ilgili problemler üzerinde fikir yürütmektedirler. Kelamcılar 

başlangıçta ruhun latif bir cisim olduğu fikrini büyük ölçüde benimsemelerine rağmen özellikle Gazali ile 

birlikte onun bir cevher olduğu düşüncesinin ağırlık kazanmaya başladığı görülmektedir. Gazali bu 

düşünceyi büyük ölçüde kendisini bazı konularda şiddetle eleştirdiği İbn Sina’dan almış görünmektedir.  

Abdülkerim Amasî’nin Ruh Anlayışı 

19. yüzyıl Osmanlı mütefekkiri olan Abdülkerim Amasî, eğitimini İstanbul’da tamamladı. Amasî, bir 

süre İngiltere’de de bulundu. Bu yüzden o, Batı’yı iyi tanıyan bir düşünürdü.
3
 Dini ilimlerde derinleşmiş 

olan düşünürümüz, aynı zamanda felsefe alanında önemli eserler kaleme almıştı. Bu eserlerinden birisi 

de “Risâle-i rûh-i insâniyye”dir. Abdülkerim Amasî bu konuda yazılmış Türkçe eserlerin az olduğunu ve 

bu yüzden bu risaleyi kaleme alma ihtiyacı hissettiğini belirtmektedir.
4
 O, bu eserinde “ruh” konusunu 

felsefi bakış tarzıyla ele almaya çalışmakta ve görüşlerini temellendirmeye gayret etmektedir.   

Bilindiği üzere kelam geleneği içerisinde ruhun Tanrı’nın bir “emr”i olduğu dolayısıyla yaratılmış 

diğer şeyler gibi onun da yaratılmış olduğu vakti gelince oluş ve bozuluşa tabi olan her şey gibi onun da 

bir gün varlığının son bulacağına dair güçlü bir kanaat bulunmaktadır.
5
 Abdülkerim Amasî, bu akıma 

itibar etmemekte ve İbn Sina geleneğine uyarak ruhun manevi bir cevher olduğu anlayışının savunusunu 

yapmaktadır.
6
 

Amasî, insanın hakikatinin manevi bir cevher olduğu anlayışını ortaya koyarken, bunun aksini 

iddia edenlerin görüşlerini tek tek ele almakta ve bunları çürütmeye çalışmaktadır.  

Duyumsanan Cisim Olarak Ruh  

Amasî, ilk önce bazı kelamcılara atfettiği, insanın hakikatinin duyumsanan cisim olduğu şeklindeki 

görüşü ele almaktadır. Ona göre bu ekolün iki temel iddiası bulunmaktadır. İlki, insanın sahip olduğu 

cisimden ibaret bulunmasıdır. İkincisi ise, insanın duyularla algılanabilir olmasıdır. Düşünürümüz birinci 

iddianın şu şekilde çürütülebileceğini ileri sürmektedir: 

a- Bedenin kısımlarının sürekli değiştiği apaçık bir hakikattir. Bu değişim bazen büyümek ve 

küçülmek şeklinde, bazen de zayıflamak ve şişmanlamak şeklinde olur. Değişen ve dönüşen şeylerin bir 

sabitesinin olmayacağı bilinen bir gerçektir.
7
 

b- İnsan belli bir hususta tefekküre daldığı zaman bedeninden ve bedeninin her bir cüzünden 

habersizdir. Hâlbuki kendi nefsinin varlığından habersiz değildir. Zira “Ben öfkelendim.” “Ben arzuladım.”  

diyerek birinci tekil şahıs kipi kullanır. Buradaki zamirler nefse atıfta bulunmaktadır. İnsan bahsedilen 

durumlarda nefsini bilmekte ancak bedeninden habersiz durumdadır. Bundan anlaşıldığı üzere “bilinen” 

“bilinmeyenden” farklıdır. Böylece insanın bedenin bütününden ve her bir parçasından farklı olduğu 

ortaya çıkmaktadır.
8
 

c- Her bir şahıs bedenine ait uzuvlarından her bir uzvunu nefsine nispet ederek başım, kalbim, 

gözüm, dilim, bacağım, der. Halbuki muzaf ile muzafun iley arasındaki farklılık bilinen bir gerçektir. 

İnsanın her bir uzvundan farklı olması da gereklidir. İnsan benim nefsim, benim zatım dediği zaman 

burada muzaf ve muzafunileyh vardır.
9
 

İkinci iddiaya, yani insanın duyularla algılanan bir varlık olduğu iddiasına gelince, Amasî’ye göre, 

bilindiği üzere, âlemde bulunan cisimler ya dört unsurdan beri olur yahut da dört unsurun 

birleşmesinden meydana gelir. Bedenin bunların dışında özel bir cisimden oluşması düşünülemez. Aksine 

bedenin dört unsurun birleşmesinden meydana geldiği sabittir. Böyle düşünüldüğünde dört ihtimalden 

                                                           
3  Bkz. Mustafa Ülger, Hoca Abdülkerim’in Felsefi Görüşleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara, 2007. 
4  Abdülkerim Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, İstanbul, 1293, s. 2 
5  Bkz. Yaşar Türkben, “E. M. Hamdi Yazır’ın Ölümsüzlüğe Dair Görüşleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 

16, sayı: 2, Sivas, 2012. 
6  İbn Sina, İşaretler ve Tembihler, çev. Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 108. 
7  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 4 
8  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 5. 
9  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 6. 
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bahsedilir. Zira dört unsurdan oluşan cismin galebe çalan yönü ya topraktır, ya sudur, ya havadır yahut 

da ateştir. Eğer toprak galip olursa et, deri, kemik gibi toprağın baskın olduğu uzuvlar oluşur.
10

 

Düşünürümüze göre, İnsanın duyumsanan cisimden ibaret olduğunu iddia edenler arasında hiç kimse 

bunları savunmadı. Çünkü insan nurani bir varlık olmasına karşın bu kesif olan cisim zulmanidir. Bu 

durumda insanın bu organlardan biri olması söz konusu olamaz. Ona göre, insan mahiyetinin, içinde 

suyun çoğunlukta olduğu dört unsurdan meydana geldiğini iddia eden de olmamıştır; ancak kan 

olduğunu iddia edenlere rastlanmaktadır. Bazıları ruhun kan olduğu kanaatine vardılar. Zira onlar, kan 

bedeni terk edince ölümün gerçekleşmesinden dolayı böyle bir sonuca vardılar.
11

 Amasî, burada bu 

görüşün kelamcılara ait bir iddia olduğunu ileri sürmektedir. Fakat bilindiği üzere felsefe tarihçileri 

Thales’in “arche” olarak suyu kabul etmesindeki nedenleri sayarken, onun kanın insan yaşamındaki 

önemini fark etmesini de zikretmektedirler.
12

 

Bunun yanı sıra, Amasî, insanın duyumsanan cisminin anasır-ı erbaadan havanın galip gelmesiyle 

oluşan bir karışımdan meydana geldiğini iddia edenler olduğunu ileri sürmektedir. Bu karışım da “ruh” 

olarak nitelendirilmiştir. Ancak bu iddiayı ileri sürenler ruhun mahalli konusunda anlaşmazlığa düştüler. 

Bazıları ruhun mahallinin kalp olduğunu iddia ederken diğerleri dimağda bulunan bir atom olduğunu ileri 

sürdüler.  

Amasî’ye göre, bazı düşünürler ruhun dört unsurdan ateşin baskın gelmesiyle oluştuğunu ve 

dolayısıyla insanın hakikatinin ateşten oluşan bu ruh olduğunu iddia ettiler. Amasî, bazı kelamcıların, 

güneşin arzı kapladığı gibi ruhun da parçalanma, bölünme değişim kabul etmeyeceğini, “onu tesviye 

ettiğim vakit” (Hicr, 29) ayetinde zikrolunduğu üzere beden tamam olduğunda gelip ona nüfuz edeceğini 

ileri sürdüklerini ifade etmektedir.
13

 Mütekelliminin dini metinlerden bulduğu bir diğer dayanak ise “Biz 

ona kendi ruhumuzdan üfledik” (Hicr, 29) ayetidir. Onlara göre, ısının zihne ve ağza, sesin kulağa, gül 

suyunun gülün cismine nüfuz ettiği gibi beden bu karşımı taşıdığı müddetçe canlı olarak kalmaya devam 

eder. Söz konusu karışımda bir değişim/dönüşüm olduğu zaman da artık bedene nüfuz etme imkânı 

kalmadığından ölüm olayı gerçekleşir. Amasî, bu ekolün ilahi kitaplarda beyan edilen hayat ve ölüme 

dair verilerle mutabık olduğundan güçlü bir ekol olduğunu ifade etmektedir.
14

 Ruhun manevi bir cevher 

olduğu iddiasında olan Amasî’nin bu görüşe bir eleştiri getirmemesi oldukça manidar gözükmektedir. 

Ruhun Araz Oluşu 

Amasî’nin ele alıp çürütmeye çalıştığı bir diğer iddia ise insanın hakikatinin araz olduğu şeklindeki 

iddiadır. Ona göre, bu çerçevede üç ayrı görüşten bahsedilebilir: 

a- Dört unsurdan bazısı diğerleriyle birleşerek mutedil, uyumlu bir yapı oluşturur. Buna da mizaç 

denilir. Bu keyfiyetin bazısı ağaç, bazısı insan olur. Bu durumda insanın hakikati belli miktardaki 

unsurların birleşmesiyle meydana gelen duyumsanan cisimden ibaret olmuş olur. Bu görüş tıpçıların 

çoğunluğunun ve Mu’tezile’den Ebu Hüseyin Basri’nin görüşüdür. Ona göre, bu görüşü savunanlar ruhun 

bekasını inkâr ettiler. 

b- Bir diğer görüş ise hayat, ilim, kudret sıfatlarıyla muttasıf olmak şartıyla insanın duyumsanan 

cisimlerden ibaret olduğu şeklindeki görüştür. Mu’tezile âlimlerinin çoğunluğunun görüşü budur. Bu 

görüşü savunanlar da ruhun bekasını inkâr etmektedir.
15

 

c- İnsanın hakikatinin araz olduğunu iddia edenlerin ileri sürdüğü üçüncü görüş ise,  insanı hayat, 

ilim, kudret sıfatlarıyla muttasıf olmak şartıyla onu duyumsanan cisimden ibaret görenlerin savunduğu 

düşüncedir. Ancak onlara göre insanın diğer hayvanlardan farkı bedeninin sahip olduğu surettir. Bu 

görüşü oldukça temelsiz bulan Amasî, meleklerin de insan suretinde olduğunu ama onlarda insanın 

hakikatinin bulunmadığını belirtmektedir. Başka bir deyişle onlarda insan sureti vardır ancak insanın 

                                                           
10  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 12 
11  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 13 
12  Gökberk, Felsefe Tarihi, ss. 20-21 
13  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 14. 
14  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 15 
15  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 16 
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hakikati yoktur. Buradan anlaşılıyor ki diyor Abdülkerim Amasî, insanın hakikatini tayinde şekli esas 

almak doğru değildir.
16

 

Amasî, insanın mahiyetine dair kendisinin katıldığı önceki anlayışlardan tamamen farklı bir başka 

görüşü dile getirir. İnsanın mahiyetiyle ilgili ileri sürülen bu düşünceye göre, insan mevcuttur; cisim ve 

cismani değildir. Düşünürümüze göre,  metafizik hakkında görüş beyan eden, nefsin bekasını savunan 

filozofların ve İslam ulamasının hatırı sayılır çoğunluğunun görüşü bu yöndedir. Söz gelimi, Şehy Ebu 

Ragıp el-Isfahani, Ebu Hamid el-Gazali, Mu’tezile’nin ileri gelenlerinden olan Muammer bin Abbas, Şia 

âlimlerinden Müfit Keramettin bu düşünceyi savunmaktadır. Amasî, insan nefsinin mücerret bir varlığa 

sahip olduğunu iddia edenler arasında iki farklı görüşün bulunduğunu belirtmektedir. İlk fırka, 

muhakkikundur. Bu görüşe göre, insan ruhu mücerred bir cevherden ibarettir.
17

 Dolayısıyla insan âlemin 

dâhilinde ve haricinde mevcut değildir. Âlemin içine ve dışına bitişik değildir. Ancak düşünme ve tasarruf 

ile bedene bağlıdır. Amasî, ruh ile cisim arasındaki ilişkiyi Tanrı-âlem ilişkisine benzetmektedir. Ona göre, 

nasıl ki Tanrı’nın âlemle olan ilişkisi tedebbür ve tasarrufla oluyorsa, ruhun da cisimle ilişkisi bu şekilde 

olmaktadır. İkinci görüşe göre, nefs ait olduğu bedenle bütünleşir, nefs aynı beden, beden aynı nefs 

olur.
18

 İkisinin birlikteliği insandır. Birliktelik bozulduğu zaman da ölüm gerçekleşmiş olur ancak nefs baki 

kalır. Amasî, Sabit bin Kurre’nin, kevn ve fesada uğramayan semavi lalif cisimlerin mücerret ruha sahip 

olduğunu iddia ettiğini ifade etmektedir.
19

 

Daha önce belirttiğimiz gibi, Abdülkerim Amasî, insanın mahiyeti, ruhun bekası konusunda Platon, 

İslam filozofları ve Gazali tarafından savunulmuş olan “ruhun manevi bir cevher” olduğu iddiasını 

savunmaktadır. Buraya kadar insanın mahiyeti ile ilgili ileri sürülen görüşleri yer yer eleştirerek deskriptif 

bir tarzda ortaya koyan Amasî, savunduğu görüşü temellendirmek için farklı argümanlar geliştirmektedir. 

Abdükerim Amasî’de İnsan Ruhunun Rasyonel Delillerle İspatı 

Birinci Delil 

Amasî’ye göre, insanın varlığı konusunda şüphe yoktur. Bu durumda insan ya yer kaplayan bir 

cevherdir yahut da yer kaplamayan bir cevherdir. Birinci şık batıldır, birinci şık batıl olunca ikincisinin 

sabit olması gerekir.
20

 

Amasî, birinci seçeneğin neden hakikati yansıtmadığını şu şekilde izah etmektedir: Eğer insan 

cevherini yer kaplayan olarak düşünecek olursak yer kaplama insan cevherinin aynısı olması gerekir. 

Aynı olduğu takdirde ise, insan her ne zaman zatını bilse uzamını da bilmek durumundadır. Başka bir 

ifade ile, insan cevheri mütehayyiz olarak düşünüldüğü takdirde, o her ne zaman kendi zatını bilirse, 

miktarı ile birlikte uzamını da bilmek durumundadır. Fakat burada bu sonuncu düşünülemez. O zaman 

onun mütehayyiz (yer kaplayan) olduğu da düşünülemez.
21

 Çünkü bir zatın kendisinin bilinmesi 

uzamının bilinmemesi, bir şeyin ispatı ile inkârının birleşmesi demektir. Bunun batıl olduğu da aşikârdır.
22

 

İkinci Delil 

Amasî’nin öne sürdüğü ikinci delil nefsin basit ve tek oluşunu esas almaktadır. Ona göre, Nefs 

tektir; tek olduğu zaman da bedenden ve onun her bir cüz’ünden farklı olması gerekir. Düşünürümüz bu 

sonuca dört öncül üzerinden hareket ederek varmaktadır. 

İlk öncülde, Amasî, nefsin tarifini şu şekilde yapmaktadır. Nefs, bir kimsenin “ben” sözüyle işaret 

ettiği şeydir. Ona göre, “ben” sözüyle işaret edilen zat-ı mahsusun çok olmayıp tek olduğu her bir ferdin 

zaruri olarak bildiği şeydir. Çünkü “ben” sözüyle işaret olunanın tek olduğu zaruri olarak 

anlaşılmaktadır.
23

 Bunu ispatlamak için, Amasî, dört farklı ispat şeklinin olduğunu belirtmektedir:  

                                                           
16  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 16 
17  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 17 
18  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 17 
19  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 18 
20  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 18. 
21  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 18. 
22  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 19 
23  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 21 
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a- İstenmeyen bir şeyden uzaklaşma kast edildiğinde ortaya çıkan ruhsal duruma “gazab” adı 

verilmektedir. Bir şeyi arzuladığımızda ortaya çıkan ruhsal duruma da “şehvet” ismi verilmektedir. Bir 

şeyden nefret ve arzu ederek yönelme de ilim ile olmaktadır. Şayet bu ilim olmasa gazap gücünden ve 

şehvet gücünden kast ve ihtiyar ortaya çıkmaz. Bu değerlendirmede bilen, öfkelenen, arzu eden, bir 

yere yönelen kimse tektir. Amasî’ye göre, bu delil burhanî bir delildir.
24

 

b- Fiil meydana getirmek için iki müstakil cevher farz etsek diyor Amasî, biri fiili meydana 

getirirken diğerinin buna mani olması imkânsızdır. Böyle olunca idrakin, fikrin mahalli bir cevher, gazabın 

mahalli başka bir cevher, şehvetin mahalli üçüncü bir cevher olduğu düşünülecek olursa, gazap gücünün 

fiiliyle iştigali, şehvet gücünün fiiliyle iştigal etmesine mani olmaması gerekir. Ancak ikincisi batıldır; 

çünkü insanın gazapla iştigali şehvetle meşgul olmasına açıkça engeldir. Buradan anlaşılıyor ki bu üç 

husus müstakil birer ilke olmayıp aksine tek bir cevherin farklı sıfatları olduğundan bir tek cevherin bu 

işlerden biriyle meşguliyeti diğeriyle meşguliyetine kesinlikle engeldir.
25

 

c- Nefsin tek olduğuna bir başka delil olarak Amasî, idrak gücünden bahseder. Ona göre, şeyleri 

idrak ettiğimiz zaman idrakimiz bazen şehvetin meydana gelmesine ve bazen de gazabın meydana 

gelmesine sebep olur. Başka bir ifade ile, idrak eden cevher gazap ve şehvet cevherinden farklı olsa, 

idrak eden cevherin idrak anında kendisinde gazaptan ve şehvetten bir eser görülmemesi gerekir. Yani 

şehvetin ve gazabın meydana çıkmaması gerekir. Fakat lazım geçersizdir. Çünkü lazım vicdanın 

aksinedir, aynı şekilde melzum da böyledir. Böylece idrak eden, öfkelenen ve arzu edenin bir olduğu 

anlaşılmış olmaktadır.
26

 

d- Amasî, nefsin tekliğine, nefs sahibi cismin iradi olarak hareket etmesini delil olarak getirir. Ona 

göre, ancak motive edici bir unsur olursa nefs hareket eder. Motive edici unsur da ya bir iyiliğin yahut 

da bir şerrin farkında olmakla olur. İradeli hareket eden failden bahsedebilmek için, onun lezzet veren, 

eza veren, faydalı, zararlı şeylerin farkında olması gerekir. Böyle olunca insan nefsinin, tek bir şey olarak 

gören, işiten, tadan, dokunan, hayal eden, düşünen, hatırlayan, arzu eden, öfkelenen, bütün idrak eden 

vasıflarla, ihtiyari fillerle ve iradi hareketlerle vasıflarla donanmış olması gerekir.
27

 

İkinci öncül: Nefs bir tek şey olarak düşünüldüğü takdirde onun bedenin tamamından ve iç ve dış 

duyumlardan ibaret olmaması gerekir. Başka bir deyişle, bedende işitme, görme, düşünme, hatırlama ve 

bunun gibi şeylerle mevsuf tek bir parçanın olmadığı açıkça bilinmektedir. Zira işitme kulağa, görme 

göze, koklama buruna, ses de boğaza bağlıdır. Ancak bunlar sadece birer aracıdır. Aynı şekilde diğer 

idrak edilenlerin de bedende özel bir yeri vardır.  Bunların durumu da bahsedilenlerdeki gibidir. 

Dolayısıyla insanın fiillerle ve idraklerle vasıflanan yanı sadece ruhtur.
28

 Böylece bütün duyuların 

kendisinde toplandığı yerin ruh olduğu ortaya çıkmaktadır.  Bu da insan nefsinin bedenden ve bedenin 

bir parçasından farklı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Üçüncü öncül: Amasî’ye göre, insan cesetten ibaret olsa, bu durumda hayat, ilim ve kudret ya 

cesedin her bir yahut da bütün azaların bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Ancak bunların ikisi de batıldır. 

Öyle olunca insanın cesetten ibaret olması batıldır. İlk kısmın geçersizliğine gelince, birinci kısım bedenin 

cüzlerinden her bir cüzün canlı, âlim, kudret sahibi olmasını gerektirir. Bu durumda da insan bir tek canlı 

olmayıp, canlılar, kudretliler, âlimler olması gerekir. Böyle olunca da bir tek insan ile bir insanda olan 

birçok şahıs arasında fark olmaması gerekir. Bunun doğru olmadığı zaruri olarak bilinmektedir.
29

 Çünkü 

herkes bir tek canlıda zatını fark eder. Birçok canlıda zatının şuuruna varmaz. Cesedin parçalarından her 

bir parçanın canlı olduğu farz olunduğunda her bir parça bir tek yerden kontrol edilmediği için birinin 

başka bir tarafa diğerinin başka bir tarafa hareket etmesi mümkün olur. Bu durumda bedenin parçaları 

arasında itişme kakışma olması lazım gelir. Böyle bir şeyin olmadığı herkes tarafından bilinen bir 

gerçektir. 

                                                           
24  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 21 
25  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 22 
26  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 22 
27  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 23 
28  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, ss. 23-24 
29  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 26 
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Dördüncü öncül: Amasî’ye göre, nefsin hallerini tefekkür ettiğimiz zaman onu cismin hallerine 

karşı olduğunu görürüz. Bu karşıtlık insan nefsinin cisimden farklı olduğunu gösterir. Bu farklılık da bizi 

şu sonuçlara götürür: 

1- Hiçbir cisim ilk sureti bozulmadan başka bir sureti kabul etmez. Ancak ilk suretin tamamen 

ortadan kalkmasıyla başka bir suret kabul eder. Söz gelimi, mumda üçgen şekli bulunduğu zaman, o 

dörtgen veya daire şeklini alamaz. Onun bunu alması için ilk şeklini tamamen terk etmesi gerekir.
30

 

Fakat nefsin, ma’kulatın suretleriyle suretlenmesi cisimdekinden farklıdır. Başka bir deyişle, nefs değişik 

suretleri kabul ettiğinde onda bir zaaf oluşmaz. Aksine nefs farklı suretler kabul ettikçe onun başka 

suretleri kabulü kolay ve hızlı olur. Bu yüzden insanın ilimle olan irtibatı arttıkça, kavrayış ve idraki de 

artar. Bundan anlaşılmaktadır ki nefsin aklileri kabulü ile cismin suretleri kabulü farklıdır. Bu da nefsin 

cisim olmadığını ortaya koymaktadır.  

2- Derin ve incelikli meseleler üzerinde yoğunlaşma nefsi ve bedeni etkiler. Ancak nefse tesiri, 

nefsin kuvvesinde bulunan makulatı ve idrak edilenleri fiile çıkarması şeklindedir. Bu fikirler arttıkça 

ilimlerin ortaya çıkışı mükemmelleşir; bu da nefsin kemali ve nihayet üstünlüğün göstergesidir.
31

 İncelikli 

düşünmenin bedene tesirine gelince, kara kara düşünmek bedenin ümitsizlik ve karamsarlıkla dolmasına 

yol açar. Şayet bu hal uzun süre devam etse melankoli oluşur ve nihayet ölüm gerçekleşir. Bundan 

derinlikli düşünmenin nefse hayat ve şeref, bedene ise noksanlık ve ölüm getirdiği anlaşılmaktadır. Bu 

yüzden, şayet nefs bedenin aynı olsaydı; bir şeyin bir şeye hem noksanlık hem kemal, hem hayat hem 

de ölüm vermesi gerekirdi. Bu ise açıkça imkânsızdır.
32

 

3- Bazen insan bedeni zayıf olduğu halde insana kutsi bir nur, metafizik âlemin sırlarından bir sır 

tecelli eder. Bu hali yaşayan kimsede bir büyüklük, azamet hâsıl olur ve bu öyle yüce bir duygudur ki 

gerçek sultanların içinde olduğu imkânlar onun nazarında bir hiç mesabesindedir. Şayet nefs bedenden 

başka bir şey olmasaydı bu durum böyle olmazdı.
33

 

4- Riyazat ehli bedeni kuvvetlere gem vurdukça ruhani kuvvetleri güçlenmekte, esrarlı ilimler 

gönüllerine akmaktadır. Aksine insan yemeye, içmeye kendini verdikçe idraki, anlayışı, marifeti 

azalmakta adeta hayvanlaşmaktadır. Bu da göstermektedir ki eğer nefs bedenden farklı olmasaydı böyle 

bir şey olmazdı.
34

 

5- Beş duyu ile gerçekleştirilen fiillerin ayrı ayrı organları vardır. Söz gelimi, insan göz vasıtasıyla 

görür, kulak vasıtasıyla işitir, el vasıtasıyla tutar, ayak vasıtasıyla yürür. Ancak bilmek bakımından insan 

nefsi tektir. Herhangi bir bedeni vasıtaya ihtiyacı yoktur. İnsan gözlerini kapatsa bir şey görmez, 

kulaklarını kapatsa bir şey işitmez; ancak bildiği bir şeyi kalbinden söküp atamaz. Amasî’nin burada 

dikkat çekmek istediği husus İbn Sina ve Descartes’ın daha önce işaret etmiş olduğu bir husustur. 

Düşünürümüz, İbn Sina’nın “uçan adam” benzetmesinde işaret olunduğu üzere,
35

 yer kaplama ve üç 

boyutlu oluşumuzun farkında olmadığımız halde zatımızın kendisini biliriz, diyor. Ona göre, bu da ruhun 

bedenin aletlerinden bağımsız olduğunu gösterir.
36

 

Üçüncü Delil 

Amasî’ye göre, muhtelif iradelerin hareketleri mücerret insan nefsini ispat etmektedir. Zira 

muhtelif iradelerin hareketlerinin bir ilkesinin olması gerekir. Bu ilkenin cisim suretinde olması 

düşünülemez. Çünkü cismin sureti bütün cisim türleri arasında müşterektir. Ona göre, bu mebdenin 

mizaç olması bile caiz değildir. Zira mizaç mutlak surette ya bir bütünün cüzüdür. Böyle olması 

durumunda galip olan parçanın tesirinde kalarak hareket etmek durumundadır. Yahut da cisim 

bulunduğu mekânda hareket etmeden kalacaktır. Bu yüzden mizacın iradenin hareketine ilke olması 

batıldır.
37

 Sözün özü, mizaç, keyfiyeti bakımından farklı hareketlerin ilkesi olmaktan uzaktır. O muhtelif 

                                                           
30  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 28 
31  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, ss. 28-29 
32  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 29 
33  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 29 
34  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 29 
35  Bkz. Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mehmet Karasan, MEB, İstanbul, 1997, s. 31. 
36  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 30 
37  Amasî, Risâle-i rûh-i insâniyye, s. 30 
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hareketleri meydana getiremez. Aksine, insan hareket etmeye kalkıştığında çok kere insanın hareketine 

engel olur. Söz gelimi, insan bir dağa tırmandığında yukarı doğru çıkmayı ister, hâlbuki onun mizacı, 

yani ağırlığı, onu aşağı doğru çeker. İnsanın yeryüzünde yürümesi bir başka örnek olarak verilebilir. 

İnsan yeryüzünde yürümek isterken bedenin ağırlığı onu yere doğru çeker ve hareketini engeller veya 

yavaşlatır.
38

 

Dördüncü Delil 

Amasî’nin ruhun varlığı ve mücerret oluşuna dair ileri sürdüğü son argüman ise mizacın bekası ve 

vücudu ile insan nefsinin mücerret oluşuyla ilgilidir. Ona göre, dört unsurdan her bir unsurun tabii bir 

eğilimi olup, bu eğilim diğerlerinin eğilimine karşıt olduğundan ve her bir eğilim bir mekân 

gerektirdiğinden, dört unsurun mekânları farklı olmayı gerektirdiğinden, birbirine zıt, birbiriyle kavgalı 

olan mizaçların arasında ayrılık olması lazım gelir. Aralarında birleşme ve kaynaşmanın meydana gelmesi 

için mizaç unsurları zorla bir araya getireceği bir şeye muhtaçtır. Bu zorlayıcının etkisiyle unsurlardan biri 

diğerine tesir ederek mizaç meydana gelir. Mizacın bekası unsurları zorla bir araya getiren ve koruyan 

bir şeye muhtaçtır. Şayet böyle bir koruyucu ve zorlayıcı olmasa unsurlar tabiatlarının gereği üzere 

dağılıp ayrılırlar. Kendi mekânlarına dönerler.
39

 Hâsılı, varlığı devamlı olan mizaç bir birleştirici ve 

koruyucuya muhtaç olup birleştirici meydana gelmesini ve var olmasını sağlamakta, koruyucu da 

bekasını temin etmektedir. Birleştirici ve koruyucu mizaçtan önce bulunan bir birleştiriciye dayanırlar. Bu 

birleştirici ve koruyucu bir tek şey olup insanın mücerret nefsinden ibarettir.
40

 

 

Sonuç 

Amasî, maddi nitelikli ruh tanımlarının tamamına karşı çıkarak ruhun maddi, fiziksel, duyusal bir 

şey olmadığını, gayrı-maddî, tinsel bir töz olduğu anlayışını hararetle savunmaktadırlar. O ruhun 

cisimden, maddeden, bedenden tamamen farklı, manevi bir cevher olarak kabul etmektedir. Ruhun bu 

özelliği ortaya koyarken Amasî, Platon’un ruhun hava, su ateş, toprak olamayacağına dair görüşlerini 

büyük ölçüde tekrarlamaktadır. Ruhun manevi niteliği ile ilgili temellendirmede bulunurken Amasî dini 

metinlere de başvurmaktadır. Kanaatimizce onun dini metinlere başvurmasının gerekçesi felsefi delilleri 

yeterince takip edemeyen insanları ikna etme çabası olarak görülebilir. 

Abdülkerim Amasî’nin ruhun manevi bir cevher olduğu düşüncesini savunurken esas kaygısının 

dini olduğu kanaatindeyiz. Çünkü o ruhun manevi bir cevher olduğunu ve ölümle birlikte varlığının son 

bulmayacağına dair akli deliller ileri sürerken aynı zamanda birtakım dini metinler ileri sürmekte ve dini 

metinlerle uyumlu olan ancak kendisinin katılmadığı bazı kelamcıların fikirlerini eleştiriye tabi 

tutmamaktadır. Amasî’nin, kabir âlemi ve ahiret hayatına dair Kur’an ve hadislerde yer alan hususları 

ruhun ölümsüz bir cevher olduğu anlayışı benimsendiğinde daha kolay anlaşılacağı kanaatinde olduğunu 

varsayabiliriz. Ancak Amasî, Müslüman bir düşünür olarak ruhun ezeli olduğu fikrini ve tenasüh inancını 

hiçbir şekilde benimsememektedir. İbn Sina geleneğine bağlı olarak ruh ancak beden onu kabule hazır 

hale geldiğinde Tanrı tarafından yaratılmaktadır. 
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SİYÂSETNÂME’Yİ MODERN HUKUK TEORİLERİYLE YENİDEN OKUMAK 

 

Murat ERTEN 

 

Özet 

Dede Cöngî Efendi‟nin Siyâsetnâme‟sini özgün kılan taraf, yargı pratiğine getirdiği yeni ve farklı bakış 

açısıdır. Bazı düşünürlere göre ta‟zîr olarak anlaşılan siyâset uygulaması, Dede Cöngî Efendi için farklı 

ve haddle uyumlu alternatif bir hukuk metodudur. Adâletin hakkıyla tesis edilebilmesi için 

başvurulabilecek bu yöntem hukukta bir genişlik ifade eder ve vâlinin sahip olduğu üstün yetki ve 

kuvvetlerin aynıyla kâdıya da tanınmasını öngörür. Bu üstün yetkiler esas olarak haddlerle sınırlı olsa 

da, bazı noktalarda sınırları zorlayacak biçimde de kullanılabilir. Bunlardan en dikkat çekici olanlar 

siyâseten katl ve bir suç duyurusu olmadığı hâlde toplum için potansiyel tehlike arzeden bir kimse 

hakkında tedbîren hapis cezâsıdır. Hukukta toplumsal korunma doktrininin çok erken bir örneği 

sayılabilecek bu uygulama, günümüz toplumsal problemlerine tarihsel ve alternatif bir çözüm kabul 

edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Dede Cöngî, Siyâsetnâme, Cezâ Hukuku/Felsefesi, Klasik Cezâ, Hukukî 

Pozitivizm, Tedbîren Hapis, Toplumsal Korunma Doktrini. 

 

A Rereading of Siyasetname with Modern Theories of Philosophy of Law 

 

Abstract 

The original side of Siyasetname is the new and different point of view to judicial practices. Political 

execution which looks like ta‟zir for some other law thinkers is a different, alternative and a coherent 

method of law for Dede Cöngi with hadd. It is a latitude in thinking of law that governor (vâli) already 

has its‟ supreme jurisdiction and it should be described to judge (kâdı) equally. This supreme 

jurisdiction primarily definite with religious rules (hadd) but at some points they could be a press to 

the limits such as political dispatch (siyaseten katl) and cautious imprisonment sentence (tedbiren 

hapis) for one who did not have any criminal act but has a potential danger for society. These could 

take early examples of social protection teory and could be historical and alternative solutions for 

some current problems.       

Keywords: Dede Cöngi, Siyasetname, Philosophy of Punishment, Clasical Punishment, Juridical 

Positivism, Cautious Imprisonment, Social Protection Teory. 

   

Giriş  

Kemâlud‟-Dîn İbrahim b. Bahşî/Yahşî, çokça bilinen adı ile Dede Cöngî Amasyevî Efendi‟nin, 

Risâletu‟s-Siyâsetu‟ş-Şer‟iyye‟si (daha çok bilinen adı ile Siyâsetnâme) hakkında elimizde sınırlı bazı 

bilgiler dışında detaylı bir çalışma mevcut değildi. Bu sebeple başladığımız eserin karşılaştırmalı 

tercümesi ve doktora seviyesinde tahlili1 esnâsında, eserin, ismi itibâriyle bilindik bir düşünce uyandırsa 

da, hukuk usûlü ve hukuk-siyâset ilişkisi üzerine yazılmış ve günümüz hukuk felsefesi bakış açısından 

incelenebilecek özgün bir eser olduğunu görmüştük. Bu değerli eser erken dönemlerden itibaren, kısa 

aralıklarla Arapça‟dan Türkçe‟ye birkaç kez tercüme edilmiştir.2 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, muraterten1@gmail.com. 
1  Murat Erten, Tercüme-i Siyâsetnâme‟nin Tahlîli ve Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011.  
2  Dede Cöngî Efendi‟nin Siyâsetnâme‟yi ne zaman yazdığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Uzun yıllar kâdılık ve müftülük 

görevlerini yürüttüğü ve H. 975/M. 1567-68 yılında vefat ettiği düşünüldüğünde, eserin ya henüz görevleri devam ederken 

16. Yüzyılın başlarında ya da emekli olup Bursa‟ya yerleştikten sonra vefatına az bir süre kala 16. Yüzyılın ikinci yarısında 

yazılmış olması muhtemeldir. Bu ikinci ihtimal, eserin derinlikli ve şumüllü bakış açısından da hareketle, akla daha yatkın 

gelmektedir. Eserin üç tercümesinden ilki Sebzî Mehmed Efendi (H. 1091/M. 1680), ikincisi İsmail Müfid Efendi (H. 1217/M. 

1802-3) ve üçüncüsü Şeyhul İslâm Meşrepzâde Ârif Efendi (H. 1275/M. 1858) tarafından hukukî bir gözle tamamlayıcı ve 

açıklayıcı notlarla yapılmıştır. Üçüncü tercümenin şerhli baskısı, mütercimin ölümü ile aynı yıldadır. Siyâsetnâme ayrıca, bir 

mailto:muraterten1@gmail.com
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Dede Cöngî Efendi eserde, yargı kuvvetini kâdı ve vali üzerinden değerlendirirken, hem bu 

kimselerin yetki alanlarını genişleterek birbirine eşitlemeye çalışmakta, hem de suçu ve suçluyu toplum 

gözünden ele alarak, esas olarak toplumun korunması düşüncesini savunmaktadır. Yargı pratiğine 

getirdiği bu yeni ve farklı bakış açısı, Siyâsetnâme‟nin özgün tarafıdır. Bir 16. yüzyıl düşünürü olarak, 

hukukî meselelere çağının ilerisinde ve modern hukuk teoremlerini hatırlatır biçimde öneriler getiren ve 

esas olarak toplumun korunmasını savunan Dede Cöngî Efendi burada, mesâlih-i mürsele gibi bilindik 

kavramların yanında, tedbîren hapis cezâsı gibi farklı ve yeni bazı kavramlarla da cezâ hukukunu ve 

hukuk pratiğini farklı bir gözle değerlendirmektedir. 

Modern Hukuk Teoremleri: Kısa Bir Özet 

Osmanlı‟nın modernleşme çağı olan 19. yüzyıl, birbirinden farklı düşünce akımlarının boy 

gösterdiği ve Osmanlı aydınının fikri yapısı üzerinde pek çok düşünce akımının etkili olduğu bir 

yüzyıldır. Bu dönemde düşünce evrenimizde, Avrupa merkezli düşüncelerin tümüne açık bir 

entellektüel/aydın karakteri mevcuttur. Zihnî altyapısı Batılılaşma özlemiyle şekillenen bu aydın grubun 

yöneldiği temel alanlardan biri de hukukta yenileşmedir. Buna istinaden H. 1274/M. 1858 yılı I. 

Abdulmecid döneminde, Fatih İdarî ve Cezâ Kânunnâmelerine dayanan cezâ kânunu kaldırılarak, onun 

yerine Fransız cezâ yasası neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadan yürürlüğe sokulmuştur.3 Bu yeni 

yasanın yürürlüğe girmesinden kısa zaman sonra, çalışmaları 1284/1868‟de başlayıp 1293/1876‟da 

sonlanan Mecelle ilan edilmiştir.4 Bu mânâda Osmanlı aydınının, bir yandan çağdaş batı hukukunu 

yakından tâkip ettiği, diğer yandansa yeni ve özgün bir anayasa yapma bilgi ve kudretini haiz olduğu 

gözlenir. 

Yeni bir hukukî nizam arayışındaki 19. yüzyıl Osmanlı düşünürünün, 18. Yüzyılın sonunda 

Fransa ve Almanya‟da meydana gelen hukukî gelişmelerden, hukukî pozitivizm akımından ve John 

Austin‟in (ö. 1859) teorisinden haberdâr olduğu muhakkaktır. Bu anlamda yeni anayasa arayışı 

dolayımında, Batılı ve İslâmî kaynakları bir aynı dönemde tercümeye girişmesi de anlaşılırdır. Bu 

düşünür ve devlet adamlarından Meşrepzade Ârif Efendi, yetkin hukuk bilgisi ile Siyâsetnâme‟nin 

modern düşüncelerle uyumlu yapısını fark etmiş ve anayasa çalışmalarına bir katkı kabul ederek eseri 

tercüme ve şerh etmiş olması oldukça makuldür. Bu anlamda 19. yüzyıl metinleri karşısında 16. 

Yüzyıldan bir metnin üstelik dönemin Şeyhul İslâmı tarafından neden ve yeniden tercüme edildiği 

düşünmeye, toplumsal değişme ve Batılılaşma maceramızın düşünsel seyrini kavramak bakımından 

ciddiyetle irdelenmeye değerdir. Dolayısıyla meseleye ilişkin bir düşünce geliştirmek, Siyâsetnâme‟nin 

zamanının ötesindeki farklı bakış açısını anlayabilmek ve onu modern cezâ felsefeleri açısından 

değerlendirebilmek için, öncelikle söz konusu hukuk doktrinlerini genel hatları ile özetlemek gerekir. 

Suçun, yalnızca cezâ ile ortadan kalkacağına inanan klasik cezâ hukuku, 18. Yüzyılda İtalyan 

Beccaria (1738-1794) ile başlayıp 19. Yüzyılda Kant‟la (1724-1804) karakterini bulan ve J. Bentham‟a 

(1748-1832) kadar uzanan, birbirinden farklı ve reformist görüşlerin zengin bir toplamı kabul edilebilir. 

1789 Fransız İhtilâli‟nden hemen sonra 1791‟de Fransız Cezâ Yasası‟nın yazılmasıyla klasik cezâ hukuku 

da ilk şeklini almıştır. 

Buna göre dinsel hukukta yer aldığı şekliyle, hâkimin mutlak takdîrine bağlı keyfi hüküm ve 

cezânın gayrî şahsî ele alınarak suçlunun yakınlarına da uygulanabilmesi hükmü kaldırılmıştır. Aynı 

şekilde işkence ve eziyet de reddedilerek, cezâ hakkâniyet sınırları içinde kânuna dayandırılmıştır.5 

Esas itibariyle Aydınlanma‟nın bir ürünü olan klasik cezâ anlayışına göre; 1) cezâ kânunîdir, yalnızca 

kânunların çizdiği sınırlar içinde ve kânunlar uyarınca uygulanır ve buna bağlı olarak suç fiili ortaya 

çıkmadan evvel, önceden ve yine kânunlarla saptanıp sabitlenir; 2) cezâ, suçun toplumda yarattığı 

düzensizlikle orantılı ve şahsîdir. Dolayısıyla ancak, suçu işleyen kimseye uygulanabilir, miktarı 

                                                                                                                                                                                     
yüksek lisans (Abdullah Sabit Tuna, Osmanlı Siyasetname Geleneği İçinde Dede Cöngi‟nin Yeri ve Eserinin Tahlili, İstanbul, 

2011) ve bir doktora (Murat Erten, Tercüme-i Siyasetname‟nin Tahlili ve Değerlendirmesi; Ankara, 2011) çalışmasına konu 

edilmiştir.  
3  Cezâ Kânunnâme-i Humâyunu; Takvimhâne-i Âmire, İstanbul, 1274. 
4  Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye-Açıklamalı Metin; haz. Ali Himmet Berki, Hikmet Yayınları, İstanbul, 1973. 
5  Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezâlar Hakkında; çev. Sami Selçuk, 6. bs., İmge Kitabevi, Ankara, 2016, s. 15 vd. 
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kânunların belirlediği sınırlar içinde ve suçun ağırlığı ile doğru orantılı olarak belirlenir ve 3) cezâ 

korkutucu, genel ve özel bir önleyici etkiyi haizdir, böylece suça eğilimi olan kimseyi, suçu işlemekten 

vazgeçirmek yoluyla suçu önlemeyi amaç edinir.6 

İslâm hukukunda kânunların yazılı olması problemi olmadığından, başka deyişle İslâm‟ın temel 

kaynakları olan Kur‟ân-ı Kerîm ve hasîs külliyâtı yazılı olduğundan, klasik cezâ kuramına benzer bir 

gelişme ortaya çıkmamıştır. Ancak Dede Cöngî Efendi, idârî bir konu olarak vâli ve kâdı için 

tanımlanacak yetkilerin yazılı dolayısıyla sabit hâle getirilmesini yeni bir hukuk yöntemi olarak 

önermektedir. Bu öneri klasik hukukun yukarıdaki önerisini anımsatmaktadır.    

Beccaria‟ya göre suç, aklı başında kimsenin iradî fiilidir. Toplum sözleşmesini kabul etmiş 

bireyin, cezâ alacağını bilerek işlediği suçun cezâsı, suçun mantıkî bir sonucudur ve suçlunun kendi 

kendine verdiği bir hükümdür. Başka tâbirle madalyonun bir yüzü özgürlük veya özgür eylem, diğer 

yüzü cezâdır. Ölüm cezâsı ise yalnızca cinâyete karşılık verilebilir.7 

Buna bağlı olarak özellikle Kant, ardından Hegel ve Carrara tarafından ortaya atılan ve 

cezâların ağırlaştırılmasını savunan maximalist/maximal retributivism düşüncesine göre, kânunlar 

emredici temellerini yerleşik ahlâkî kurallardan alır, dolayısıyla cezâlar ağırlaştırılarak suçun ağırlığına 

göre tam bir karşılık ifade etmelidir. Ödetmeci de denen bu cezâ sistemi hem suçunun kefaretini 

ödemiş olan suçlunun hem de toplum vicdanını sükûna kavuşturmayı hedefler.8 

Buna karşın, 19. Yüzyılın sert esen felsefî rüzgârlarına bağlı olarak klasik cezâ hukukundan, 

ikinci bir yorum daha çıkmıştır. Beccaria ve Bentham‟ın düşüncelerinden hareketle ortaya atılan ve 

toplumsal denge ve düzenin korunması amacıyla gereken cezânın en az miktarına hükmetmeyi 

savunan fayda kuramı/minimal retributivisme göreyse, suça yönelik zorunlu ve faydalı olanın ötesinde 

bir cezâ vermek insanî değildir.9    

Klasik cezâ felsefesinin ardından, belki buna bir tepki olarak hukukî pozitivizm veya pozitivist 

cezâ felsefesi doğmuştur. Pozitivist felsefenin temel ilkelerinden beslenen hukukî pozitivizm, deney ve 

gözlemden elde edilen sonuçlar dışında her türlü kabul veya önkabulü reddeder. Akıl yoluyla bulunan 

doğal hukuk kânunlarını, hukuk dışı elemanlar olarak kabul eder ve yazılı kânunlar devrini başlatır. 

Buna göre hukuk emirdir, cezâ ise emre itaatsizliğin karşılığı olarak zor kullanmadır. Fransız 

Tefsirci/Egzejetik Okul, Code Napoléon ve Alman Medenî Kânunu bu akımla ortaya çıkan ilk birkaç 

çalışma iken, John Austin (1790-1859) ve Hans Kelsen (1881-1973) Pozitivist hukuku zaman içinde 

farklı tarzlarda ele alıp inceleyen ve analitik ve normatif pozitivizm olarak değerlendiren 

düşünürlerdir.10 

Bu düşüncenin Platon‟dan esinlendiği ve kendinden hareket ettiği temel ilke, suçla ortaya çıkan 

mağduriyetin bir daha asla geri alınamayacağıdır. Suçun ortaya çıkardığı mağduriyeti, hiçbir cezâ 

gideremez, cezâ ise suçluyu ıslah etmenin aracıdır. Bu anlamda suçlu, o suçu işlediği için değil bu 

türden bir suçu bir daha işlememek üzere cezâlandırılır. Böylece cezâ, gerekli en az miktar olarak 

uygulanır. Bu türden bir bakış açısı, yararcı-önleyici veya ıslah edici olarak değerlendirilebilir ve bu 

noktada toplumsal korunma doktriniyle de bağdaşır.11 

Dolayısıyla suçun iradî ve özgür fiil olduğunu düşünen klasik cezâ hukukuna karşın, pozitivist 

hukuka göre suç, tümüyle iradeye dayalı ve özgür bir fiil değildir. İçinde yaşadığı toplumun bir ürünü 

olarak birey, çeşitli ve öngörülemez etkenlerin bir sonucu olarak suça yönelir. Bu etkenler; kültürel, 

ekonomik veya tarihî, kısaca toplumsal olduğundan toplumun suça bizzat iştirak ve bir anlamda bireyi 

                                                           
6  Marc Ancel, “Klasik Hukukta ve Toplumsal Korunma Doktrininde Cezâ Anlayışı”; s. 895. 

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1974-5/5.pdf Erişim Tarihi: 18.02.2017. 
7  Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezâlar Hakkında, s. 26. 
8  Immanuel Kant, The Methaphysical Elements of Justice; tran. John Ladd, Bobbs-Merrill Pub., Indianapolis, USA, 1965; s. 

102, Martin P. Golding, Philosophy of Law; Prentice-Hall Pub., New Jersey, USA, 1975; s. 90 vd. 
9  Martin P. Golding, Philosophy of Law; s. 100, Marc Ancel, “Klasik Hukukta ve Toplumsal Korunma Doktrininde Cezâ 

Anlayışı”, s. 896. 
10  Zeynep Özlem, Üskül Engin, “Olan Hukuk, Olmayan Hukuk”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, c. 23, İstanbul Barosu 

Yayınları; s. 156 vd. 
11  Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı; 3. bs., Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1992, s. 228 vd. 

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1974-5/5.pdf
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suça teşvik ettiği kabul edilir. Böylece suçluya verilecek cezâ, suçlunun terbiye edilerek topluma 

kazandırılmasının bir yöntemidir. Cezâ aynı zamanda diğer yurttaşlar için caydırıcı bir uygulama olarak 

tesis edilir. Böylece suçlu ile birlikte toplumda suça meyilli fakat henüz suç işlememiş bireyin de suç 

içeren davranışlarının bir kısmını değiştirip ortadan kaldırma amacına yönelir.12 

Pozitivist cezâ anlayışı, bu yönü ile ahlâkî bakımdan eleştiriye açıktır. Öncelikle suçlu, kendisi 

bakımından değil, toplumsal bir araç olarak ele alınmaktadır. Oysa insan kendisi bakımından, insânî 

varoluşsa kendinde değerdir. O halde insan suçlu da olsa, toplumun ve diğer bireylerin değiştirilmesi, 

uyarılması veya faydası için bir araç olarak kullanılamaz. Benzer şekilde, gerçekten suçlu olmayan veya 

suç salâhiyeti taşımayan kimselerin cezâlandırılabilmesi ve fazladan ve âdil olmaktan uzak biçimde 

uygulanması ihtimali ile cezâ da araçsallaşmaktadır. Klasik cezâ felsefesinin, suçlunun insan olarak 

kendinde kabul edilmesi ve cezânın araç olarak değil suçun karşılığı olarak kendinde bir amaç olarak 

ele alınması, hukukî pozitivizmin bu anlayışından daha kabule şâyandır.13 

Geçmişte ortaya çıkan mağduriyetin bir telafisi olmayan, suçlunun ruhsal değişimini ve 

gelecekte meydana gelmesi muhtemel suçların önüne geçmesini amaçlayan cezânın, ıslah veya 

önleme kavramlarına yönelmesiyle, zorunlu yapısal dönüşümü de söz konusu olabilir. Bu bağlamda 

cezâlar, insanlık onurunu zedelemeyecek, elem veya acı verici olmayacak biçimde kurgulanarak, 

eğitim, şefkatli davranış ve hatta bağışlamayı içerebilir. Ancak acı içerecek cezâların, suçlu üzerinde 

belirli oranda etkili olduğu ve hedeflenen değişime yol açtığı da göz ardı edilemez. Benzer şekilde 

sosyal kınama veya toplumsal olarak ayıplanmanın, suçlu üzerinde ruhsal değişim meydana getirecek 

türden bir etkiye sahip olduğu da savunulabilir. Suçlu, bu cezâî yöntemlerin biri ile ıslah olmuş, 

pişmanlığa uğramış ve gelecekte suça bulaşmamak üzere nedamet getirmiş olabilir. Kişinin acı verici 

bir cezâ ile mi yoksa eğitim ve bağışlama gibi yöntemlerle mi ıslah olacağına ilişkin genel geçer bir 

kuralın olmaması bakımından da hukukî pozitivizm eleştiriye açıktır.14 

19. Yüzyılın dikkat çekici hukuk felsefelerinden bir diğeri, Alman düşünür Friedrich Karl von 

Savigny (1779-1861) tarafından kurulan Tarihçi Okul‟dur. Savigny; Alman Medenî Kânunu‟nun 

yazılması tartışmaları esnâsında öne çıkmış ve doğal hukuka karşıt yeni bir hukuk düşüncesi olarak 

tarihçi bakış açısını önermiştir. Doğal ve pozitif hukuk anlayışlarını tarihçi bakış açısından ele alıp 

eleştiren düşünüre göre, her halkın gelenek ve yaşama alışkanlıkları/volkgeist hukuk hayatında dikkate 

alınmalıdır ve mekanik biçimde göz önüne alınan kânunların toplumda saygınlık ve güven uyandırması 

mümkün değildir. Bu türden mekanik bir yaklaşım, tarih bilincinden yoksunluk ifade eder.15 

Savigny‟nin hukuk anlayışı esas olarak toplumsal örf ve gelenek kavramına dayanmaktadır. Bu 

anlamda hukuk, oluşturulan değil ortaya çıkan ve sistemleştirilen tarihî ve toplumsal bir yapıdır. 

Hukukun üç farklı dönemde geliştiğini düşünen Savigny‟ye göre hukuk; halkın vicdanından doğar ve 

örf, âdet veya gelenek olarak kendisini gösterir. Böylece toplumsal durumda hukuk, tıpkı dil gibi 

kendiliğinden ortaya çıkıp belirir. Toplumsal seviyenin yükselmesine bağlı olarak gelişip yükselen 

hukukun ardında özel ilgileri hukuk olan bir sınıf ortaya çıkar, giderek kendilerine has bir hukuk dili 

oluşur ve hukuk bilimsel bir biçim kazanır. Bu kimseler, dâhilinde bulundukları toplumun şuur ve 

vicdanından hareketle hukuku anlayan ve onu yorumlayıp düzenleyen kimselerdir. Dolayısıyla hukukun 

ortaya çıktığı ilk dönemde hukukun dili ve kavramları basit, karakteri politik ve yapısı dinamik ve 

canlıdır. İkinci dönemde eski basitliğini ve canlılığını yitiren hukuk, teknik bir karaktere bürünüp sun‟î 

ve karmaşık bir yapı kazanır. İkinci dönem itibariyle hukukçuların görevi, yeni hukuk kuralları yaratmak 

değil, halkın vicdanından doğan kuralları düzenleyip sınıflandırmak ve kavramsallaştırmaktır. Üçüncü 

dönemdeyse hukuk en yüksek kesinliğe ve belirginliğe ulaştığında, yazılı hukuku oluşturmak devlet 

iktidarına düşen en temel ödevdir. Kısaca birinci dönemde örf ve âdetler, ikinci dönemde hukuk 

                                                           
12  Martin P. Golding, Philosophy of Law; s. 72. 
13  Vincent Luizzi, “Cezâlandırmaya ve Cezâlandırmanın Faydacı ve Ödetmeci Rakiplerine İlişkin Yeni Denge Yaklaşımı”, çev. 

Gülriz Uygur, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi; c. 10, İstanbul, 2004, s. 159, Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı; s. 229. 
14  Aynı yer. 
15  Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, 9. bs., Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011, s. 210 vd. 
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kuramı, üçüncü dönemde ise devlet; halk ruhunun maddî ifadeleridir. Bu dönem, kânun 

yazımı/kodifikasyon dönemidir.16 

Hukukun oluşum sürecinde fertlerin veya grupların çıkarları etkin olamaz. Tarihî süreç içinde 

gelişen hukukî gelenek, pozitivist bir yaklaşımla objektif bir eleştiriye tâbi de tutulamaz çünkü hukuk 

insan iradesinin ürünü değildir. Bundan dolayı hukuk evrensel bir yürürlüğe asla kavuşamaz çünkü dil 

gibi hukuk da her milletin kendi iç dinamiklerinden hareketle ortaya çıkıp oluşur. Dillerin yalnızca kendi 

millî sınırları olduğu gibi hukukların da sınırları vardır ve evrensel ilkeleri içermeleri beklenemez. Başka 

bir toplumun kânunları alınsa bile, kendi toplumu içinde halk ruhuna uygun ve onunla uyumlu olması 

gerekir.17 

Pozitivist hukuk anlayışına karşı gelişen bir başka cezâ teorisi ise postmodern cezâ anlayışıdır 

ve bir anlamda doğal hukuk anlayışı ile birlikte kavranabilir. Postmodern cezâ anlayışı, esas itibariyle 

yerleşik/hiyerarşik düzeni yıkmaya yönelmiştir. Buna göre devlete hukukun oluşturulması veya kaynağı 

görevi yüklenemez, hukukun kaynağı toplumsal ilişkilerdir. Devlet ancak hukukun başlıca koruyucusu 

ve güvencesidir. Buna göre hukukî süreç bir akış içindedir, dinamiktir ve objeyi anlama ile ilgili bilgisi 

değişkendir. Dolayısıyla adâlet de değişken ve dinamik bir yapıdadır. Hukuk düzeninin işlerliğinde can 

damarı konumunda olan hâkimlerin, içtihat kuvvetleri artırılarak hukuka daha da işlerlik kazandırmak 

gerekir. Hâkimin, somut durumu değerlendirip kendi vicdanına da danışarak uyuşmazlıkları çözmesi 

bakımından doğal hukukla, hâkimin takdir yetkisini genişletmesi bakımındansa hukukî pragmatizm ve 

sosyolojist hukukla bağdaştırılabilir.18  

Postmodern hukuk teorisinin temel odak noktası süje, onun hukuk sistemi içindeki yeri ve 

önemidir. Toplumun hukuka bakışı değil ferdin hukuku anlama biçimi önem kazanır. Toplum karşısında 

bireyin hakları ve değeri önemsenmeli ve yüceltilmelidir. Böylece ortaya çıkacak yeni kavramlar serbest 

tartışma ve eşitlik olacak ve sosyal realite ile hukuk arasında daha yakın bir ilişki tesis edilmiş 

olunacaktır. Buradan çıkacak temel ilke, hakların kutsanması ve hukukî düzenin geleneğe dayalı 

kutsallık vasfının geri alınmasıdır. Gelecekte hukukun alanının daralması ve asgarî hukuka geçişin 

yolunun açılması, bu teorinin öngörülerindendir. Bu anlamda değişmeye, çoğulculuğa/pluralizm ve 

yerelliğe imkân verilmelidir.19 

Postmodern hukuk, pozitivist hukuk anlayışına karşı olarak gelişmiştir. Hukuk hayatında uyum, 

birlik ve kararlılığın ancak hukukun yeknesak uygulamaları sayesinde sağlanabileceğini düşünen hukukî 

pozitivizme karşın, postmodern hukuk anlayışı ilke ve kavramları tümüyle reddeder. Doğal hukukta 

hâkimin, somut durumu değerlendirerek kendi vicdanına danışmak sûretiyle hukuk uyuşmazlığını 

çözmesine imkân bulunmaktadır. Bu anlamda doğal hukuk ile uyumlu görülen postmodern yaklaşım, 

hâkimin takdir yetkisini genişletmek bakımından sosyolojist hukukla da bağdaştırılabilir.20 

Postmodern hukuk kuramının öne çıkardığı düşüncelerden biri de pragmatist hukuk anlayışının 

yeniden canlandırılması fikridir. Hukukî pragmatizm temelde, bireyden bağımsız ve âlî kavram ve 

ilkeleri reddederek hukuku, hukukçuların dediği değil yaptığı şey olarak kabul eder. Kuralları, diğer 

akıllı varlıklardan daha akıllı olduğunu düşünen bir iktidar sahibinin tesis etmesini eleştirmesi 

bakımından hukukî pozitivizmden, ahlâkçı yaklaşımı dolayısıyla da doğal hukuktan farklıdır, sosyolojist 

hukuklaysa yakından ilgilidir. Dworkin‟in dediği gibi „hâkimlerin, hükmü kendi siyâsî ve ahlâkî zevklerine 

göre tesis edip ardından rasyonel bir kurala bağlamaları‟ kadar sert olmasa da, pragmatist veya 

realist/sonuççu hukuk süreci, temelde hâkimin iradesi ve kontrolü altında gerçekleşir. Hukuk, herhangi 

bir olay karşısında mahkemenin aldığı tutumdur. Böylece akış halinde yargısal olarak anlam kazanan 

hukuka genel değil özel bir yaklaşım gerekir. Hukuka kötü adamın gözünden bakılmalı, kötülük 

ettiğinde yahut suç işlediğinde, başına neyin geleceğini düşünmesi sağlanmalıdır. Çünkü suçluyu 

ilgilendiren şey ne temel ilkelerdir ne de hukuk felsefeleridir. Onu ilgilendiren şey yalnızca, 

                                                           
16  age., s. 211 vd. 
17  age., s. 213. 
18  Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, s. 257. 
19  age., s. 255. 
20  age., s. 257. 
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mahkemeden çıkacak sonuçtur ve hukukçuluk mesleği de işte bu tahmini sonuç üzerine kuruludur. 

Eğer mesele var olan ilke ve kurallardan mantık yolu ile sonuç çıkarmak olsaydı ya davaya gerek 

kalmazdı ya da mahkeme sıradan bir mantık yürütme süreci olurdu. Ancak meselenin böyle olmadığı 

açıktır. Kâğıt üstündeki kurallarla gerçek kurallar birbirinden farklıdır ve bu farkları kavrayıp uygulayan 

hâkim, hukukî pragmatizme göre hukukun esas kaynağı ve temel merciîdir.21 Bu teori, Dede Cöngî 

Efendi‟nin cezâyı suçludan hareketle tesis etmeyi ve kâdıların cezâî yetkilerinin arttırılması gerektiğini 

içeren kâdı-vâli ayrımını hatırlatmaktadır.22  

Son yüzyıl içinde toplumun hukuk düzeni açısından tartışılmaya başlanan toplumsal korunma 

doktrini ise, metafizik ve dogmatik hukuk kurallarını reddeden bir cezâ düşüncesi ve politikasına 

dayanmaktadır. İtalyan antropoloji ve sosyoloji okuluna dayanan ve çeşitli çevrelerde gelişmeye 

devam eden bu doktrin, suçlunun kişisel hakları ve toplum faydası arasında bir denge23 arar. Suçlunun 

topluma faydalı bir bireye dönüşmesi zeminine ve sübjektif sorumluluk anlayışına dayalı bu doktrin, 

oldukça yeni bir hukuk ve cezâ anlayışıdır ve temelde eleştirel ve yapıcı olmak üzere iki ana kısımda 

ele alınabilir. Klasik ve pozitivist hukuk anlayışlarının karşıtı olarak doğan toplumsal korunma doktrini 

açısından, tartışma cezâ konusunda yoğunlaşmaktadır ve suçla bozulan müesses toplum ve hukuk 

düzeninin, cezâ sistemiyle yeniden düzenlenmesi ve eski hâline döndürülmesi, büyük bir varsayımdan 

öteye geçmez. 

Toplumsal korunma doktrini, klasik cezâ doktrinine üç temel noktada karşı çıkar: 

1- Klasik hukukun dayandığı özgür ve bilinçli insan, gerçekte var kabul edilemez. Bu noktaya 

pozitivist hukuk doktrininde de vurgu yapılmış ve suç fiilinin toplumsal pek çok sâikin etkisi altında 

gerçekleştiği ileri sürülmüştür. Günümüzde bir bilim dalı hâline gelmiş olan kriminolojide, mutlak bir 

indeterminizmden ve fiillerini toplumsal dürtülerin etkisi altında gerçekleştiren bireyden söz 

edilmektedir. Benzer şekilde cezânın genel ve engelleyici bir etkiye sahip olduğu düşüncesi de bir 

varsayımdır. Kriminolojik araştırmalar, suça meyilli kimseler için cezâların önleyici ve caydırıcı olmaktan 

uzak olduğunu hatta trafik cezâlarının, suçlular üzerinde idam cezâsından daha etkili olduğunu 

göstermektedir.24 

2- Klasik hukuk anlayışının suçların ve cezâların kânunîliği ilkesi, dolaylı olarak suçu cezâ ile 

eşitler ve cezâ, suça sıkı sıkıya bağlanır. Oysa suç fiili, suçludan ayrılamaz ve suç, suçu işleyen 

insandan, duygu, düşünce ve toplumsal şartlarından bağımsız değerlendirilemez. Bu anlamda suç, 

işlenme biçimi veya türüne göre değil, suçlunun kişisel niteliklerine göre saptanmalıdır; bu bir 

zorunluluktur. Toplumsal korunma doktrininin cezâların şahsîleştirilmesi düşüncesi, bu hakîkâtten 

hareket eder.25 

3- Klasik hukukta cezâ, dogmatik bir anlayışla yasada öngörülen biçimiyle ve objektif ölçüler 

içinde uygulanır. Toplumsal korunma doktrininde ise, cezâ yalnızca adlî ve kuramsal bir kavram olarak 

ele alınmaz, bu gerçekçi değildir çünkü yasada kaydedilen cezâ ile hâkimin hükmettiği cezâ arasında 

büyük farklar mevcuttur. Toplumsal korunma doktrininin, pragmatist hukukla bağdaştırılabilecek bu 

ilkesinde, asıl cezânın uygulanan cezâ ve cezânın suçluda yaratacağı maddi ve psikolojik azap olduğu 

vurgulanır. Kânunî olarak öngörülen hatta hâkim tarafından hükmedilen cezâ değil, hükme konu 

cezânın uygulanış biçimi etkindir. Bu anlamda toplumsal korunma doktrini bakımından infaz, cezâdan 

daha önemli bir konuma sahiptir.26 

Dede Cöngî için de infazın gerçekliği, yasal kayıtlı miktardan daha önemlidir. İmam 

Muhammed‟den rivayetle, hapsin belirli bir süresinin olmadığını, zanlının üzüntü ve pişmalığının ortaya 

                                                           
21  Ahmet Ulvi Türkbağ, “Amerikan Hukukî Realizm Akımı”, HFSA, c. 4; İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2002, s. 108 vd. 
22  Murat Erten, “Dede Cöngî Siyâsetnâme‟sinde Kâdının ve Vâlinin Siyâsal Görevleri: Hukuk-Siyâset Üzerine Bir Karşılaştırma”, 

Mavi Atlas-Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, Gümüşhane, 2015, ss. 165-189.  
23  Kantyan cezâ anlayışına Bentham üzerinden eleştiriler ve cezânın, ızdırap çektirmek yerine iyilik üretmek olarak 

anlaşılabileceğine ilişkin tartışmalar için bkz. Vincent Luizzi, “Cezâlandırmaya ve Cezâlandırmanın Faydacı ve Ödetmeci 

Rakiplerine İlişkin Yeni Denge Yaklaşımı”, s. 163. 
24  Marc Ancel, “Klasik Hukukta ve Toplumsal Korunma Doktrininde Cezâ Anlayışı”, s. 896. 
25  Marc Ancel, “Klasik Hukukta ve Toplumsal Korunma Doktrininde Cezâ Anlayışı”, s. 896. 
26  Aynı yer. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 345 

çıkmasının asıl amaç olduğunu vurgulayan yazar, şeref ve alçaklıkları bakımından farklı olan insanlara 

farklı miktarlarda cezânın tesis edilmesini önerir. Şerefli kimse bir gün belki bir saatlik alıkonma ile 

pişmanlık duyarken, buna karşın alçak kimse uzun yıllar sonra bile işlediği suçtan ve çektiği cezâdan 

üzüntü ve pişmanlık duymayabilir. Dolayısıyla hapis müddeti, kadının içtihadına terk edilmelidir. 

Hâkimin bu yüksek yetkisi, çağdaş suç-cezâ realitesini hatırlatmakta ve hukukî pragmatizm ve 

toplumsal korunma doktrininde öngörülen türden bir yetkiyi anımsatmaktadır.27  

Klasik ve pozitivist hukukta kânuna saygılı olmayan kişiler, toplum için tehlike arz eden suçları 

dolayısıyla toplum tarafından dışlanırlar, böylece cezâ; klasik hukukta suçun –onur kırıcı, eziyet içeren 

bir– kefaretiyken pozitivist hukukta -suçluyu terbiye etmenin ve topluma yararlı bir kimseye 

dönüştürmenin bir yolu olarak yalnızca hürriyeti tahdit içeren- yararcı/önleyici bir kimlik kazanır. 

Toplumsal korunma doktrinindeyse, onur kırıcı ve eziyet içermeyen alternatif uygulamalarla birlikte 

hapis cezâsı da benimsenir. Burada hapis cezâsı hürriyeti tahdit mânâsında değil, hükümlünün 

toplumsal yaşamın ilke ve kavramlarını elde ettiği ve toplumsal yaşama uyum sağlama süreci olarak 

uygulanan bir cezâdır. Dolayısıyla hürriyeti tahdît, suçlunun kendisi ve yaşadıkları hakkında derin bir 

biçimde düşünmesi ve bu süreçten olumlu dersler çıkarması için bir fırsata dönüştürülmesi anlamında 

Dede Cöngî‟nin düşünceleriyle paraleldir. Bu anlamda hapis cezâlarının sürelerinin azaltılması, kademeli 

olarak ortadan kaldırılması, cezânın ertelenmesi, denetimli erteleme ve denetimli serbestlik gibi 

yöntemlerin denenmesi tartışmaya açılmıştır ve bu, pozitivist hukuk kuramının toplumsal korunma 

doktrini üzerindeki etkisinin bir göstergesidir.28 

Hukukun değişmesine paralel olarak toplumsal korunma doktrini de zaman içinde kısmen 

değişime uğramıştır. Bir bakış açısına göre toplumsal korunma doktrini esas olarak akıl dışı, yararsız ve 

tehlikeli kabul ettiği cezâyı değil, önleyici, koruyucu ve ıslah edici tedbirlerin konulmasını ve bunların 

suçlunun kişiliğine göre uygulanmasını savunmaktadır. Burada asıl mesele suçlunun damgalanmadan 

veya onuru kırılmadan ıslah edilmesidir. Tehlikelilik hâli veya anti-sosyallik denebilecek hâller ise, cezâ 

yasasının dışında ele alınmalıdır. Diğer bakış açısına göre ise, cezâ tümden reddedilmediği hâlde suçla 

savaşta tek ve zorunlu bir silah olarak da kullanılmamalıdır. Cezâ, suçluyu topluma kazandırmanın bir 

yolu ve bireysel kollektif tedbirler bütününün bir parçasıdır. Aralarındaki farklara rağmen her iki bakış 

açısı da cezâların insânîleştirilmesini ve insan onurunun korunmasını savunmakta ve cezâ uygulama 

alanının sınırlandırılması gerektiğini ileri sürmektedir.  

Dede Cöngî’de Bir Hukuk Uygulaması Önerisi Olarak Siyâset  

Kuvvetler ayrılığı ilkesi; kuvvetlerin fonksiyonel ayrılığı ve de facto kısmen devredilmesi 

bakımından Hz. Peygamber devrinden, fiilense Abbâsî Devleti‟nden bu yana uygulanmaktadır.29 Şeyhul 

İslâm Meşrepzâde Ârif Efendi‟ye (H. 1217/M. 1858) göre İslâm devlet geleneğinde hukukî sistemin 

genel işleyişinden sultan veyâ devlet başkanı sorumludur. Kânun ihdası âlimlerin, bunların 

yürütülmesi/icrası sultanın, nizâları gidermek ise vâlilerin ve kâdıların yetkisindedir. Bu, büyüyen ve 

değişen toplumsal yapının getirdiği bir zorunluluktur.30 Bu anlamda Dede Cöngî‟nin kâdıya ilişkin yetki 

artırımı teklifi, târihî temellere sahiptir.   

İslâm cezâ yasasında/ukûbât kâdının hükmüne konu hadd ve kısasın esasları İslâmın temel 

kaynaklarında içerilmektedir. Kur‟ân‟da, dînen yasaklanmış pek çok fiil bulunsa da bizzatihi suç olarak 

nitelenen ve karşılığında cezâ tanımlanan altı fiil bulunur. Bunların beşine hadd -hırsızlık/sirkat, zîna, 

iftira/kazf,31 içki içme/şirb-i hamr32 ve yol kesme/kat-ı tarîk,33 katl ve cerh suçlarına karşılıksa kısas 

                                                           
27  Dede Cöngî Efendi, Siyâsetnâme; çev. Meşrepzâde Ârif Efendi, Süleymaniye Yazmalar Kataloğu, Hacı Selim Ağa Kütüpanesi, 

Hüdâyi Efendi Koleksiyonu, no. 858, İstanbul, 1275; s. 53. 
28  Marc Ancel, “Klasik Hukukta ve Toplumsal Korunma Doktrininde Cezâ Anlayışı”, s. 899. 
29  Sâmî Zubaida, İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar, çev. Burcu Koçoğlu Birinci ve Hasan Hacak, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 2008, s. 69, Fahrettin Atar, T „Kâdı‟, DİA, c. 24, İstanbul, 2001, s. 66, Hasan Tahsin Fendoğlu, İslâm ve 
Osmanlı Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı, Anayasa Hukuku Tarihi Açısından Mukayeseli Bir İnceleme; Beyan Yayınları, 

İstanbul, 1996, s. 71, Fahrettin Atar, İslâm Adliye Teşkilâtı, Ortaya Çıkışı ve İşleyişi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 1979, s. 33. 
30  Siyâsetnâme, Meşrepzâde Ârif Efendi‟nin Önsözü, s. 3. 
31  Zîna iftirası olan kazf, tüm iftira suçlarına teşmil edilebilir ve cezâsı üst sınıra oranla değişebilir.  
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veyâ diyet öngörülür. Hırsızlık için öngörülen el kesme cezâsı, yol kesme için de tanımlanır ancak 

suçun tekrarında hırsızlıkta diğer el kesilirken, yol kesmede çaprazlama ayak kesilir, şahıs sürgün edilir 

veya ömür boyu hapsedilir. Zina için sırta veya bacaklara yüz değnek vurulması öngörülür fakat kazfda 

bu sayı seksen değnek olarak icra edilir. Bir farkla ki, zina cezâsının infazı kapalı bir yerde de 

yapılabilirken, iftirada cezâ topluma ibret olması amacıyla alenen infaz edilir. Bu cezâlar, kitapta açıkça 

zikredildikleri için bağlayıcıdır ve hadd olarak tanımlanırlar. Katl ve cerh suçları içinse kısas belirlenir; 

Kantyan bir ifade ile haksız biçimde öldüren ölür, vücut bütünlüğüne zarar veren aynıyla zarara uğrar. 

Alkollü içkiler ve uyuşturucu-uyarıcı maddelerin kullanılmasından doğan cezâî haddi ise Hz. Peygamber 

belirler ve ilk dönemler seksen değnek olarak uygulanan cezâ, suç yoğunluğuna bağlı olarak ilerleyen 

dönemlerde yüz değneğe yükseltilmiştir. 

İşte bu haddleri temel alan şer‟î yasaların yanında, bunların tesir etmediği, gelişen ve değişen 

hayat koşullarının geriye kalanını düzenleyen yasalarsa, sultanın icâzeti ile yürürülüğe girer. Teknik 

anlamda ta‟zîr olarak adlandırılan bu alan, hem temel dînî kaynaklara dayalı yeni bir hukuk düzeni tesis 

etmekte, hem de sınırlı sayıdaki haddin dışında kalan büyük bir hukukî alanda devlete kânun ihdâs 

etme ve uygulama yetkisi kazandırmaktadır. Haddlerin dışında kalan suçların ayıklanması, bunlara âdil 

cezâların tesis edilmesi ve cezâların infazı konuları, bu anlamda tümüyle seküler yasalara terk edilmiş 

görünmektedir. Bu durum, İslâm toplumuna zamana bağlı değişimlere ayak uydurma esnekliğini ve 

hukukî dinamizm de kazandırmıştır.34 

Böylece İslâm hukuk ilkeleri, suçun/cezânın şahsîliği, suçun/suçlunun araçsallaştırılmaması, 

cezâların eziyet ve ızdırap içeren bedensel cezâlar olması ve kısası içermesi bakımlarından klasik cezâ 

hukukunun ilkeleri ile örtüşmektedir. Kâdının yetki kuvvetini arttıran ta‟zîr düzenlemeleriyse, haddlere 

muhalif ve farklı bir düzenlemeyi değil, haddle uyumlu tamamlayıcı bir yapıyı ifade eder. 

Dolayısıyla Dede Cöngî Efendi‟nin, ta‟zîrden farklı bir kuvvet ve yetki türü olarak tasarladığı 

siyâset uygulamak veya siyâsetu‟ş-şer‟îyye,35 icrası bakımından özellikle kâdının yetkileri bakımından 

önemlidir. Bir kısım düşünür tarafından ta‟zîr ile bir ve aynı anlama geldiği ileri sürülen siyâset, 

aralarında Dede Cöngî‟nin de bulunduğu başka bir grup için ta‟zîrden farklıdır. Zira hukukî sınırları 

bakımından ta‟zir belirli, siyâset ise muğlak ve geniştir. Siyâsette kâdı dâva öncesinde, dâva görülürken 

ve hüküm bağlanırken kânunî kuvvetlerini tümüyle kullanacak ve buna ek olarak yasanın sınırlarını 

zorlayarak vâli-i cerâyim benzeri bir yetki kudretiyle iş görebilecektir. Ta‟zîr, hakkında hadd 

bulunmayan suça cezâ tâyin ederken hadd sınırını aşamaz, siyâsetse özellikle siyâseten katl -cürüm, 

cinâyât, hırsızlık veya zîna suçunu tekraren işlemek gibi- konularda hadd sınırını aşabilmektedir.36 

Böylece ta‟zîri de içine alacak genişlikte sınırlara sahip olan siyâsetin, hukukî anlamda 

toplumsal tüm alanlara nüfûz ettiği düşünüldüğünde, her ta‟zîr siyâsettir fakat her siyâset ta‟zîr değildir 

denebilir. 

Dede Cöngî Efendi Mu‟inu‟l-Hükkam37‟dan alıntı ile siyâsetin şer‟î yollardan olduğunu ve 

siyâset-i şeriatin tartışma ve şaşırtma olduğunu ifade eder. Aynı zamanda siyâset, hukûkî açıdan 

„cezâlandırma yetkisine sahip olmak, câniler hakkında hikmet-i hükûmet gereği idam ve diğer cezâların 

                                                                                                                                                                                     
32  Hamr kelimesi şarap anlamındadır ancak kast edilenin tüm alkollü içecekler ve uyuşturucu-uyarıcı maddeler olduğu açıktır.  
33  Bir yerden bir yere güven içinde yolculuk etmeye engel teşkil eden ve yol kesmek olarak ifade edilen bu suç, günümüzde 

toplumsal huzur ve güveni bozan tüm terör ve anarşi suçları olarak tanımlanabilir.  
34  Osman Kaşıkçı, “Anayasal Açıdan Fatih‟in Teşkilât Kânunnâmesi”, Türkler Ansiklopedisi; c. 10, haz. Hasan Celal Güzel vd., 

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 43, İlber Ortaylı, Osmanlı Devletinde Kâdı; s.26 vd., Majid Khadduri, „Nature and 

Source of Islamic Law‟, Islamic Law And Legal Theory içinde; ed. Ian Edge, Darmouth Publishing Company Ltd., Aldershot, 

England, 1996, s. 3 vd. 
35  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 7. 
36  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 6. 
37  Alâu‟d-Dîn Ebu‟l-Hasan el-Trablusî (H. 844/M. 1440)‟ye ait Hanefî fıkıh eseri. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 347 

uygulanması‟ anlamlarına da gelmektedir.38 Âdil ve zâlim olarak ikiye ayrılan siyâset; şer‟î 

düzenlemelerin amaçlarına yöneliktir.39 

Siyâset uygulayarak meseleler çözülebilecek ve doğru bir hükme varılabilecek ise bu, âdil 

siyâset/siyâset-i âdiledir. Fakat hükmün tesis edilmesinde başvurulabilecek bu genişliği hiç 

kullanmamak veya tam tersine siyâset uygulamayı abartarak hadd ve ta‟zîr sınırlarını ihlal veya iptal 

edecek denli zâlimâne cezâlara hükmetmek ve haksız yere kan dökülmesine yol açmaksa zalim 

siyâset/siyâset-i zâlimedir.40 Dolayısıyla cezâda olması gerekenin altına hükmetmek veya fazlası ile 

kânun sınırlarını aşmak bakımından âdil ve zalim siyâset, pozitivist hukuk felsefesinin ilke ve kavramları 

ile değerlendirmeye uygundur. 

Dede Cöngî Efendi, esas itibariyle vâliye tanınmış bir yetki olan siyâseti kâdı için de tanımak 

dolayısıyla kâdının yetki kapsamını genişletmek ve vâli ile eşitlemek arzusundadır41. Bu anlamda Dede 

Cöngî Efendi‟nin kâdıya tanıdığı hukukî icra ve inşa yetkilerini, postmodern hukukun hâkimlere 

tanınmasını istediği içtihat genişliği ve pragmatist hukukun hâkimi hukukî sürecin odak noktasına 

yerleştirmesi ile bağdaştırmak mümkündür. Bu yaklaşım, etkisizlik ve durağanlıkla karşı karşıya olan 

dinsel hukukun yeniden inşa edildiği yer olarak, mahkemeye de aktif ve etkin bir yapı kazandıracaktır. 

Peki bu, hâkimin yasa yapma yetkisi anlamına mı gelmektedir? 

İslâm düşünce dünyasında, dînin oluşturulması yâhut ilke koyma/teşr‟i yetkisinin Allâh‟a âit 

olduğu konusunda bir tartışma yoktur, kânun ihdas etmenin ilk ve temel ilkesi, Kur‟ân-ı Kerîm ile 

uyumlu olup olmadığını araştırmaktır. Aynı anda hem etkin hem edilgin olan faaliyette İslâm 

hukukçularının görevi, sosyal yaşama ilişkin İlâhî iradenin istek ve maksatlarını tespit ederek buna 

uygun içtihatları tesis etmektir. Aklın gösterdiği yönde hareket etmek esastır ancak aklın ve olgunun 

ötesinde ilâhî bir gerçekliğin varlığı da şüphesizdir. İlâhî kaynakların, aklın etkinliğini ortadan kaldıracak 

denli dar kapsamlı olmadığı fakat yine de temel sınırları belirlediği söylenebilir. Böylece içtihat veya ana 

kaynaklarda bilginin bulunmadığı durumlarda başvurulabilecek siyâseten hüküm kaâbiliyeti, ancak 

sosyal gerçeklik üzerine kurulu akıl yürütmenin ve deneyimin bir sonucu olabilir. Buna karşın akıl 

yürütmede, metodolojik tutarlılık ve müktesebâta uygunluk dışında, İlâhî gerçekliğin aslına uygunluk 

kriterine sahip olmadığımız için, ortaya çıkacak içtihad da göreceli ve değişken olacaktır. Böylece 

müçtehit, bu genişlik içerisinde fakat genel-geçer ilkelere bağlılıkla faaliyetini yürütür.42 

Bu bakış açısı, şer‟-i şerifle seküler yasayı bir araya getiren uzlaşmacı bir tavırdır. Adâletin 

bütün olarak ele alındığı ve kökeni ne olursa olsun tüm yasaların toplumsal hayatın odağına 

yerleştirildiği bir hukuk sistemi, tanık olduklarımızdan daha âdil ve düzenli bir yapı arzedecektir. Çünkü 

sosyal bir realite olan dinsel ilkelere -dinsel veya ahlâkî anlamda- sıkı sıkıya bağlı bir toplumda, dînî 

kaynaklarla uyumlu bir yasa düzeni, halk ruhu ile de uyumlu bir yapı arzedecektir. Bu durum, sınırlı 

sayıda suç dışında, geriye kalan tüm suçlara karşılık âdil cezâların tespiti ve infazı konularını tümüyle 

seküler yönetimlere terk etmiş görünen Kur‟ân-ı Kerim‟le de uyumludur. Dolayısıyla İslâm‟ın temel 

kaynakları ile uyumlu bir yasa hedeflendiğinde, ortaya doğal hukukun pozitif bir yorumu, hem 

dinsel/ahlâkî/kültürel hem de bununla uyumlu yazılı bir yasa düzeni çıkarabilir. Eğer söz konusu 

kaynaklar, toplum ruhu anlamında yasaların üzerinde yükseleceği zemini teşkil ederse, tarihçi okulla ve 

doğal hukukun yeniden yapılandırılmasıyla bağdaşır türden bir hukuk düzeni önerilmiş olur. 

Bu uzlaşmacı yaklaşımla hâkim, klasik hukuk düşüncesinden kopmadan pozitif ilkeleri 

uygulayabilir gibi görünmektedir. Bu anlamda doğal ilkeyle çatışmayan yeni bir yorumun, değişen 

toplumsal yapıyı anlamanın ve onunla ilişkinin en geçerli biçimi olduğu ileri sürülebilir. Toplumun 

                                                           
38  Hızır Murat Köse, “Siyâset”, DİA, c. 37, İstanbul, 2009, s. 294.  
39  Şeyhul İslâm Ârif Efendi ise; eserin başında siyâsetin üç türünden bahsederken, kavramı, cezâlandırma yetkisi bakımından 

değil diğer toplumsal uygulama yöntemleri bakımından ele alır ve rasûl/nebî, âlim ve halife/vâli için ayrı ayrı tanımlar. Bkz. 

Dede Cöngî, Siyâsetnâme, Önsöz, s. 6.   
40  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 8. 
41  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 20, 31 vd. 
42  Bkz. Orhan Münir Çağıl, Hukuk Metodolojisi Dersleri; 2. bs., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1952, s. 83, Tevhit 

Ayengin, “İslâm Hukuk Felsefesinde Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Hukuk Devletinin Metodolojik Referansları”, EKEV Akademi 
Dergisi; Yıl: 7, c. 15, Bahar, 2003, s. 8 vd. 
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tarihsel-kültürel temelleri ile uyumlu ve aynı zamanda yeni olan bir bakış açısı, tarihî kaynakların 

değişen ve yenilenen toplumda kabul görmesinin de yolunu açabilir. Nasıl ki hukukî pozitivizm 

açısından şahsî ve değişken yaklaşım doğal hukukun değişmeyen ilkeleri ile aşılmaya çalışılırsa, 

İslâm‟da siyâseten hüküm de, temel ilâhî kaynaklarla uyumu araştırılarak uygulanabilir. Böylece son 

dönemde giderek yükselen hukukî pragmatizm ve doğal hukukun yeniden canlandırılması teorilerinin, 

hukukî pozitivizmin aklî/kurgusal ve deneysel yapısına, yasa yapıcıyı tüm toplumsal unsurlarının 

üzerine koyan elitist yaklaşımına ve suçu ve cezâyı araçsallaştırmasına yönelik eleştirileri cevaplanmış 

ve seküler yasa ile düzenlenmiş hukuk düzenine dinsel hukuk dâhil edilmiş olur. 

Siyâset uygulamak arzusu, hukuk filozofunun varolan hukukun yetersizliğinden ve yeni ve 

değişken bir yasa/hukuk sistemi arayışından doğmaktadır. Bu arzu, İslâm hukukunda kendisini 

haddlerin dışında kalan bir alanın varlığını işaretle önce ta‟zîr ardından siyâset olarak göstermiştir. Bu 

anlamda hukukun sabitliğine ilişkin bir inanç yoktur ve hukuk/yasa sistemi, amaç değil adâletin 

gerçekleştirilmesi ve toplumda egemen kılınması yolunda bir araçtır. Böylece Dede Cöngî Efendi için 

siyâset uygulamak, kânunsuz ve sınır tanımaz bir yetki olmaktan uzaklaşır ve adâleti tesis etmek 

amacına yönelmiş alternatif bir araca dönüşür. Bu noktada öne çıkan ilke, toplumdaki haksızlıkları 

gidermek, mazlumun hakkını iade etmek, zalimi cezâlandırmak ve bu cezâdan hareketle, toplumda 

suça karşın caydırıcı bir etki oluşturmaktır. Bu bakımlardan siyâset, pozitivist hukukun olduğu kadar 

pragmatist hukukun da kavramları ile örtüşür. Toplumsal korunma doktrininin esasını oluşturan bu 

yaklaşım, cezâ kuramları açısındansa minimalist kurama yakın kabul edilebilir. 

Siyâset uygulama yetkisi, hadd ve ta‟zîrin etkisiz kaldığı durumlarda adâletin tesis edilebilmesi 

için vâlilere sultan tarafından tanınmış bir yetkidir. Dolayısıyla vâlinin siyâseten karar alma yetkisi, şer‟î 

değil örfî ve mantıkîdir. Hukuk pratiğinin zorunlu bir ögesi olarak doğmuş bu uygulama, o hâlde aynı 

zorunluluklardan hareketle kâdıya da tanınabilir. Meselenin bağlayıcı bir hükmü olmaması, mezhep 

imamları arasında da ihtilaf doğurmuştur. Dede Cöngî‟ye göre diğer üç fıkhî mezhepte, bu türden bir 

uygulama imkânı bulunmazken, Hanefî mezhebinde kâdıların siyâseten hüküm verebilmeleri 

desteklenmektedir.43 

Şafiî, Mâlikî ve Hanbelî düşünürlere göre, fiillerini hukuk dairesinden çıkmadan ve yalnızca 

belirlenmiş kânunî çerçeve içinde gerçekleştirmesi gereken kâdının tersine, Hanefî Dede Cöngî‟de 

siyâset uygulamak, kitap ve sünnetin sınırları dışında kalan ve akla tahsis edilen yeni bir alana yönelik 

düzenleme kuvvetidir. Alternatif bir hukuk kaynağı yaratmayan siyâset uygulamanın kuvveti, insanî-

toplumsal alanın tümüne derinlemesine nüfûz eden bir hukuk düzeni kurmasından gelmektedir.44 Tersi 

bir durumda dinsel hukuk, modern toplumun değer algısı dışında kalmakta ve etkisizleşmektedir. Bu 

türden bir yaklaşım, dışsal pozitif hukukî ilkenin ötesinde, metafizik iyinin/doğrunun ve realitenin 

ötesindeki hakîkâtin soruşturulduğu ve insanın mâhiyetine içkin bir araştırmayı işâret etmektedir. 

Böylece otoriteye bağlı değişken bir adâletin önü alınacak ve çeşitli sebeplerle âtıl bir vaziyet alan 

dînî/doğal/klasik hukukun bu teşr‟î genişlik ile günümüz toplumsal yapısında yeni bir yorumuna imkân 

doğacaktır.45 Başka deyişle yazılı olan değil uygulanan cezânın esas olduğunu savunan siyâset; hem 

hukukî pozitivizm ve pragmatist hukuk kavramları ile hem de mahkemenin tavrının hükmün tesisindeki 

önemini vurgulayan toplumsal korunma doktrini ile uyumludur. 

Dede Cöngî Efendi‟nin klasik İslâm hukukuna yönelik siyâset önerisine benzer bir yaklaşım olan 

doğal hukuku yeniden canlandırma teorisi, klasik hukuk sınırları içinde fakat doğal hukuk anlayışından 

farklı biçimde gelişen dînî-laik-değer temelli üç farklı ve yeni yorumu içerir. Doğal hukuku canlandırma 

teorisinde esas amaç doğal hukuku, hukuk nizamının üzerinde yükseleceği temel ve genel geçer 

ilkeleri belirleyici bir konuma yerleştirmek/yükseltmektir. Laiklik temelli doğal hukukta, Gustav 

                                                           
43  Dede Cöngî, Siyâsetnâme; s. 30 vd. 
44  Dede Cöngî, Siyâsetnâme; s. 31. Vâli ile kâdı arasındaki yetki farkları ve meselenin halli yönünde detaylı bilgi için bkz. Murat 

Erten, “Dede Cöngî Siyâsetnâme‟sinde Kâdının ve Vâlinin Siyâsal Görevleri: Hukuk-Siyâset Üzerine Bir Karşılaştırma”, ss. 165 

vd.  
45  Bkz. Orhan Münir Çağıl, Hukuk Metodolojisi Dersleri, s. 83, Tevhit Ayengin, “İslâm Hukuk Felsefesinde Hukukun 

Üstünlüğüne Dayalı Hukuk Devletinin Metodolojik Referansları”, s. 8 vd. 
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Radbruch (1878-1949) tarafından dile getirilen adâlet, uygunluk ve hukukî kesinlik kavramları, üzerine 

yasa inşa etmeye elverişli bir zemin oluştururken, din temelli anlayışta hukukun genel ilkeleri St. 

Thomas‟tan hareketle oluşturulur ve adâlet ve hak kavramları kurgusal hukuk için geniş ve uzlaşmacı 

bir zemin oluşturur. Bu temel kavramlara değer/ahlâk da eklenebilir. Ahlâkî kavramların birer değer 

olarak ele alınması, hukukun toplumsal ilke ve kavramlarla uyumunu ve uzlaşımını tesis eder. Başka 

deyişle doğal ve pozitif hukuk ayrımı mutlak kabul edilmeden, kavram ve yöntemleri birbirleriyle telif 

edilerek, dînî kaynaklar ve halk ruhu ile uyumlu ve kendisi bakımından arzu edilen yeni, sosyal ve 

bütünlüklü bir hukuk/yasa düzeni kurmak mümkündür. Laik, dînî veya değer temelli bu yeniden 

canlanma, doğal hukukun zamana ve değişime bağlı olarak yorumlanıp uygulanabileceğini de 

göstermiştir.46 

Felsefî düşünmenin -akletme, düşünme, muhakeme etme, kategorize etme, kıyaslama, 

tümevarım ve tümdengelim gibi- aklî yol ve yöntemleri, yine akılla kritik ve analiz edilir, 

sentez/çıkarsama ve soyutlama yapılır. Kritik bakış açısı ile meselelerin yalnızca görünen tarafları değil 

görünmeyen tarafları da düşünceye konu edilerek derin bir anlama gerçekleştirilir. Analitik düşünme 

yöntemiyle ise, düşünceyi oluşturan temel düşünceler ve kavramlar ayrıştırılıp açığa çıkarılır, kendileri 

bakımından anlaşılır ve birbirleriyle ilişkileri bakımından ele alınır.47 

Şer‟î ilkelerin amaçlarına yönelik temel ilkelere ise, gâî ilkeler denir ve bu ilkeler, va‟z olunan 

şer‟î yasalardan ve Şârî‟in iradesinin yöneldiği şer‟î amaçtan çıkarsanır. Belli bir zamana, duruma, alana 

veya şahsa has olmayan bu ilkeler genel yapıdadırlar. Küllî veya evrensel olan gâî ilkeler, kendisinden 

farklı ve tikel pekçok ilkenin çıkarsandığı genel bir anlamı/mânâyı/illeti ifade ederler.48 Başka tabirle gâî 

ilkeyle şer‟î yasa arasında, yasanın ilkesiyle yasa arasındakine benzer, kânunun içerdiği uygulama 

yöntemi ile bu kânun vasıtasıyla ulaşılmak istenen şer‟î temel veya genel amaç anlamında bir bağ 

bulunmaktadır. Söz konusu bu temel ilkeleri ve şer‟î amaçları/gayeleri çıkarsamak 

aklın/felsefenin/mantığın işi iken, konuları araştırmak İslâm hukuk felsefesinin alanını teşkil eder. Suç 

teşkil eden fiillerin pratik mânâda tespit edilip kendilerine karşılık gelen cezâların tesis edilmesi, klasik 

anlamda fıkhın; fıkhî kânun ve prensiplerin kendilerinden kaynaklandığı tümel ilkelerin diskürsif 

mânâda tahlil edilmesi ve sonuca gidici bir yöntemle temellendirilmesi, İslâm hukuk felsefesinin 

konusudur. Böylece her ilkenin mâhiyeti belirlenir, kânunların, şer‟î kaynaklarda dayandığı deliller 

ortaya serilir ve nihayet bu ilkeden kaynaklanan kâide ve esaslar tâyin edilir.49 Böylece Dede Cöngî 

Efendi açısından, fıkıh ile usûlu‟l-fıkhta -bir anlamda hukuk ile hukuk felsefesi- cezâ, hadd, ta‟zîr ve 

siyâset kavramlarının mâhiyetleri, birbirleri ile ilişkileri ve fıkhî ve felsefî problemler karşısındaki yer ve 

önemleri açıklık kazanmış olur. 

Doğal hukuk-pozitif hukuk ayrımında ortaya çıkan bu kritik-sentetik yaklaşıma benzer şekilde 

Dede Cöngî‟nin de İslâm hukuk düşüncesine, şer‟î hukuk kaynaklarına dayalı ve bunlarla uyumlu, 

felsefî ve kritik bir yaklaşımı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Siyâsetnâme‟de, sistemi inşa eden Kur‟ân ve 

sünnet dışında, hukukî bakımdan etkin ve etkili olanın, devlet başkanının kuralları uygulama biçimi 

olduğu ifade edilir. Ayrıca toplumsal yaşama prensiplerinin, halk üzerinde yöneticiyi kânundan daha 

etkili kıldığı düşüncesi ileri sürülür.50 Böylece vâli ve kâdının adâlet ilkesi uğrunda çaba sarfederek 

gerektiğinde yeni kânun ihdas etmesinin önü açılır. Bunun tersine şekle bağlı kalarak hüküm tesis 

etmek, adâlet ilkesinin nihaî gayesinden uzaklaşmaya ve hakların ihlal ve iptal edilmesine yol açabilir. 

Tümüyle değilse bile anlam ve içerik bakımından bu sentetik yaklaşım, klasik hukuk kavram ve 

ilkelerini kabul etmekle birlikte, değişen toplum yapısına göre düzenlenmiş yeni hukuk kavram ve 

                                                           
46  Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi; s. 360 vd. 
47  Yusuf Şen, “İslâm Hukuk Felsefesi Bağlamında Kritik Analitik-Düşünme Fıkıh İlişkisi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 20, c. 66, 

2016, s. 699. 
48  İbrahim Zeyd Abdurrahman el-Keylânî, “İslâm Hukuk Felsefesinin Esasları, Mâhiyeti ve Teşrideki Yeri”, çev. Naci Aslan, Ç. Ü. 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı: 2, 2001, s. 127.   
49  age., s. 175. 
50  Dede Cöngî, Siyâsetnâme; s. 7. 
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ilkeleri önermesi bakımından doğal hukuk anlayışının yeniden doğuşunu hatırlatmaktadır. Cezâ anlayışı 

ise toplumsal korunma doktrininde ele alınan cezâ kavramıyla uyumludur. 

Özetle Dede Cöngî Efendi‟de hadd-ta‟zîr-siyâset kavramları arasındaki ilişki şöyledir: Yanında 

şarap bulunan fakat onu içmeyen ve satmayan bir kimseye öncelikle duruma ilişkin açıklaması sorulur. 

Bu, hakkında hadd bulunan bir fiilin görünüşe göre cezâlandırılması mümkün iken mâhiyetini kavramak 

bakımından önemlidir. Eğer şahıs, içmek ve satmak amacıyla değil, ondan sirke vb. gibi haram 

olmayan bir ürün elde etmek istediğini söyler ise, önceden şarap içmekle sabıkalı olup olmadığına 

bakılır. Sabıkası yok ise ve beyanı doğru kabul edildiğinde mesele haddin sınırları dışında 

kalabileceğinden, şahsın durumuna göre ta‟zîrle cezâlandırılması veya serbest bırakılması gerekir. 

Meseleye siyâseten yaklaşarak şahıs serbest bırakılsa bile şarabın, muhtemel bir suça imkân vermemek 

amacıyla dökülmesine hükmedilebilir ki bu, hâkimin siyâseten takdiridir. Ta‟zir, meselenin aslına vâkıf 

olunamadığında veya hadd bulunmadığında hükmün, zâhire göre verilmesidir. Bu bir zorunluluktur ve 

ta‟zir ile siyâset haddle uyumlu bir biçimde birlikte iş görür. Bu örnekte hükmün tesisi siyâset, icrası 

ta‟zir ile yapılmıştır.51 

Siyâseten Katl 

Kânunla ve önceden suç olarak belirlenmiş ve karşılarına haddleri tespit edilmiş filler dışında, 

yasalara itaatsizlikte aşırıya giden veya fesat uyandıracak bir bid‟ât peydâ eden kimseyi, hakkında kısas 

veya katl emri bulunmasa da siyâseten katl etmek Dede Cöngî‟ye göre câizdir. O kadar ki siyâset 

uygulamak için fesâdın bilfiil ortaya çıkması ve şahsın suçunun sabit olması da gerekli değildir. Siyâset 

uygulamak için şüphe yeterlidir. Zîra fesat, ortaya çıktıktan sonra hadd veya ta‟zirin konusu 

olacağından siyâset uygulamaya imkân olmayacak, ortaya çıkan suçla toplum zarar gördükten 

sonraysa zarar telafi edilemeyecek ve uygulamaların faydası kalmayacaktır. Başka tabirle kable‟l-vukû 

def-i fesâd, ba‟de‟l-vukû ref‟inden esheldir.52 Bu konuda Dede Cöngî‟nin hukukî pozitivizm ve toplumsal 

korunma doktrininin de benimsediği toplumun muhafazası ilkesinden hareket ettiği anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla ona göre siyâset, suç ortaya çıkmadan evvel onu önlemenin ve toplum 

sağlığını/bütünlüğünü korunmanın bir yoludur. Modern hukuk felsefelerinde de suçun ortaya çıkmadan 

evvel önlenmesi, toplum üzerinde caydırıcı etki ve önlemlerle mümkün kabul edilir. Örneğin hukukî 

pozitivizmde cezâ, suçluya suçu karşılığında ve toplumun diğer üyelerini potansiyel suçlardan 

caydırmak üzere uygulanır. Bir farkla ki Dede Cöngî Efendi cezâyı, şahsın suç işleme ihtimaline 

dayanarak ve henüz işlenmemiş bir fiile karşılık önermektedir. 

Buna delil olarak yazar Hz. Ömer‟den oldukça ilginç bir olayı örnek göstermektedir. Bu örnekte 

Halîfe, Medine‟de yaşayan ve çevresinde yakışıklılığı ve güzelliği ile nam salmış genç bir erkeği, yakın 

çevresindeki kadınlar üzerinde ahlaksız bir etki uyandırabileceği düşüncesi ile saçlarını tıraş ederek 

Basra‟ya sürmüştür. Konu hakkında Basra‟ya durumla ilgili bilgi veren Halîfe, ayrıldığı yerdeki ev ve 

eşyalarını da -hatırasını yaşatmaya meyilli kimseler olabileceği düşüncesiyle- ortadan kaldırtmıştır. 

Yakışıklı olmak hadd veya ta‟zir gerektiren bir hâl değildir. Ancak bu durum dolayısıyla ortaya 

çıkabilecek zina veya katl gibi hadd gerektiren muhtemel suçlara yönelik Hz. Ömer‟in bu tedbirini, 

Dede Cöngî Efendi toplumun faydası, korunması ve henüz ortaya çıkmamış ağır bir suçun muhtemel 

failine yönelik hafif bir tedbir olması bakımından onaylamaktadır.53 

Yine cezâda maksimalist görüşe benzer bir örnekte Dede Cöngî Efendi, hakkında men edici 

kat‟î bir hadis bulunduğu halde, kendisini tanrı edinen bir grubu yakarak cezâlandıran Hz. Ali‟den 

hareketle, zındıkları ateşte yakarak öldürmeye siyâseten cevaz vermektedir.54 

Başka bir örnekle, İslâm hukuk ilkeleri gereği kısas, masum bir kimsenin kanı dökülerek 

öldürülmesi durumunda uygulanır. Kişiye sert bir cisimle ölümcül derecede vurmak, suda veya başka 

                                                           
51  Dede Cöngî Efendi, Siyâsetnâme, s. 5. 
52  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, Önsöz, s. 5 vd. 
53  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, Önsöz, s. 6. 
54  Dede Cöngî, Siyâsetnâme s. 10. Meşrepzâde ise konunun tekil bir örnekten hareketle tesis edilemeyeceği notunu düşerek, 

bu türden bir cezâya cevaz verilemeyeceğini, işkencenin/müsle yasaklandığı hadislerle de destekleyerek açıklamaktadır. 

Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 11. 
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bir cisimle boğmak kısas gerektirmez, bu durumda adlî cezâya başvurulur. Ancak katledilmeyeceğini 

bilerek ve kânundaki bu boşluğu değerlendirerek suçu işleyen kimse siyâseten katledilebilir.55 Ona 

göre, toplumsal yaşamın temelini teşkil eden huzur ve sükûnu bozan, fesat çıkarmayı ve toplumda 

kötülük uyandırmayı alışkanlık edinmiş müfsidi tekrar tekrar aynı cezâya çarptırmak yerine, ölüm cezâsı 

ile cezâlandırmak daha doğru olacaktır. Fesat çıkarmanın cezâsı zaman ve toplumsal ortamın 

değişkenliğine bağlı olarak değişmektedir. Kaldı ki kânunî boşlukları değerlendirmeye çalışanların artışı 

karşısında, öldürme biçimi veya katl âleti fark etmeksizin, zaman içinde tüm katl suçlarına kısas 

emrolunmuştur ki Dede Cöngî‟nin hukukî öngörüsünün ne denli doğru olduğu görülmektedir.56 

Katl cezâsı gerektirmediği hâlde tekraren işlenerek siyâseten katl cezâsı gerektiren suçlar 

zina,57 hırsızlık,58 fesad çıkarma,59 yol kesme/anarşi,60 rüşvet yeme, halka zulmetme ve vergi 

memurlarının haksız kazanç elde etmesi61 olarak sıralanır. Hatta bir kimsenin zîna suçuna şahit olması 

ve zîna edenin de yakını olması durumunda ilk şart yine de bağırarak uyarması ve hem fiile son 

verdirmeye çalışması hem de yardım istemesidir. Bu iki şart yerine getirildiğinde fiil sona ermemişse, 

zânileri öldürmek kendisine hak olur.62 Dolayısıyla düşünür bu konuda, siyâset uygulamayı veya 

siyâseten katl hakkını, yalnızca adlî makamlara değil, şartların olgunlaşması durumunda her yurttaşa 

tanımaktadır.  

İlk defa suç işleyen şahsa siyâset uygulamak, yeni bir suçtan men etmek bakımından 

faydalıdır. Daha evvel suça bulaşmadığı düşünülerek, şahsa gerekenden daha hafif bir cezâ verilirse, 

tekrar suç işlemek için cesaret bulabilir, toplumda da buna benzer bir algı uyanabilir. Bu durumda hem 

suçlu hem de toplum açısından, daha ağır bir cezâ ile yasal sınırların dışına çıkmak söz konusu olabilir. 

Kânunun öngördüğünün dışında bir cezâ hukuk ve adâlet sistemini zedeleyeceğinden, suç ortaya 

çıkmadan önce tedbir almak, toplum düzeni ve şahsın geleceği açısından daha uygun olacaktır. Bu 

anlamda Dede Cöngî Efendi‟nin önerisi, ilk suçunda şahsın hafif bir cezâ yanında tehdit ve sıkı bir uyarı 

ile tekdir edilmesidir. Bu, suçlu nezdinde etkin bir pişmanlık uyandırabilir. Bu türden bir içtihat 

toplumun diğer üyeleri nezdinde de etkili olabileceğinden, toplum nizamının zorbalık/zulüm sınırları 

aşılmadan sağlanması hukuka da uygundur. Bu uyarıları dikkate almayan veya suçun cezâsız kaldığını 

düşünerek yeniden ve belki daha büyük suçlara bulaşan kimsenin, siyâseten ve ta‟zîren katli ise toplum 

liderinin uhdesindedir.63 Cezânın şahsîliği, gerekli cezânın en azı ile iktifa edilmesi ve bu cezâdan 

gerekli dersleri çıkarması durumunda, suçlunun toplumun aslî bir parçası olarak yaşamına devam 

etmesi ilkeleri bakımından Siyâsetnâme‟nin bu önerisi, toplumsal korunma doktrini ile 

bağdaşmaktadır.64 

                                                           
55  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 24 vd. 
56  Sabri Şakir Ansay, Hukuk Tarihinde İslâm Hukuk; Turhan Kitabevi, 4. bs., Ankara, 2002, s. 318. 
57  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 28. Zîna suçunun cezâsı her iki tarafa yüz değnek vurulması olarak belirlenmiştir (Nûr, 24/2). 

Siyâsetname‟de bu konuda, birinci derece yakını ile zîna veya babasının karısını kendisine eş edinme (Nîsa, 4/22) şartları 

düşülmüştür. Meşrepzâde de, zînayı alışkanlık edinmiş ve evvelki cezâlardan ders alarak ruhen ve fiilen değişmemiş kimsenin 

siyâseten katline cevaz vermektedir. Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 6. 
58  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 25. Hırsızlığın haddi, el kesmedir (Mâide, 5/38) ve tekrarında diğer elin kesilmesi şeklinde 

uygulanır. 
59  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 26. Fesat çıkarmaya ilişkin bir hadd yoktur (Mâide, 5/33), cezâsı ta‟zîrle belirlenir. Buna karşın 

anarşi ve terör çıkarma anlamında kat-ı tarîk haddine dâhil edilebilir. 
60  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 27. Yol kesmenin, genel mânâda anarşi ve terör olarak anlaşılması mümkündür. Haddi, 

hapsetme, sürgüne gönderme veya el kesmedir, tekrarında karşılık olarak ayak kesilir.  
61  Bacdârlar hakkında öngörülmüş bir hadd yoktur, cezâ ta‟zîrle belirlenir. Dede Cöngî Efendi bu yetkinin siyâset alanına dâhil 

edilmesi gerektiği düşüncesindedir. Dede Cöngî, Siyâsetnâme; s. 28. 
62  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 28. 
63  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, Önsöz, s. 6. 
64  Bilindiği üzere maksimalist/dorukçu Kantian yaklaşımda cezâ; suçun karşılığıdır ve caydırma, önleme vs. türünden bir ilgi 

yoktur. Bu anlamda cezâ miktarı, suça karşılık adâletin ölçüsü olan ve hak edilen miktardır. Çünkü cezâ suçun doğal 

karşılığıdır ve mazlumun hakkının tam ve eksiksiz bir şekilde ödetilmesinin yoludur. Minimalistlere göreyse, birinin, kânunlara 

karşı geldiği için acı çektirilerek cezâlandırılması âdil değildir. Cezâ, ödetmeciler için ne kadar çok olursa, minimalistler içinse 

ne kadar az olursa o kadar iyidir. Burada esas olan, suçlunun haklarının ve özgürlüğünün kısmen korunduğu bir yaklaşımdır. 

Bkz. Immanuel Kant, Critique of Practical Reason; trans. L. W. Beck, Chicago University Press, Chicago, USA, 1950, s. 215, 

Martin P. Golding, Philosophy of Law, s. 96.  
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Suçun açıktan değil kinâye veya îmâ yolu işlenmesi de böyledir. İftira/kazf suçunda, zanlı, söz 

konusu iftirayı açık ifadelerle değil de kapalı biçimde veya îmâyla gerçekleştirmişse, haddin tamamı 

değil bir kısmı uygulanır. Böylece toplumsal korunma doktrininin de öne sürdüğü şekilde suç cezâsız 

bırakılarak şahıs cesaretlendirilmemiş fakat aynı zamanda cezâda aşırıya da kaçılmayarak kânun 

hükmünün dışına çıkılmamış olunur.65 

Öldürme yetkisi, bazı özel hakların iptali ve genel toplumsal hakların korunması yönünde de 

kullanılabilir. Örneğin Müslüman esirleri kendilerine kalkan yapan düşmanı yok etmek maksadıyla 

grubun tümüne yönelik yok edici bir saldırı düzenlenebilir. Dede Cöngî için Müslüman esirlerle birlikte 

düşman grubun yok edilmesi, üzerinde ölümcül bir hastalık çıkan organı, vücudun geri kalanını 

hastalıktan korumak ve kurtarmak niyetiyle kesmekle aynıdır. Dolayısısyla bu tikel örneklerden 

hareketle ulaşılan tümel düşünce veya gâî neden, ona göre kişinin iki kötü arasında en az kötü olanı 

tercih etmesi ilkesidir.66 

Tedbîren Hapis 

Tedbiren hapis cezâsını Dede Cöngî Efendi, vâli ile kâdı arasında var olan yetki farklarını 

sıraladığı bölümde ele alır ve inceler. İki hüküm merciî arasında yetki farkları olmasını doğal bulan 

diğer üç mezhep imamının aksine, Hanefî düşünürler, hukukun icrasında kâdının vâliden ayrılmaması 

gerektiği düşüncesiyle, aşağıda anılacak üstün yetkileri aynıyla kâdı için de tanımaktadırlar. 

Şahsın üzerine suç atılı ise fakat cezâyı gerektirecek deliller yeterli seviyede değilse, davacının, 

davasını ispat için gerekli çalışmaları rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla, kâdı zanlının iki veya üç 

gün kadar kısa süreliğine ihtiyâten hapsine hükmedebilir. Gerekli deliller getirildiğinde dava görülür, 

aksi durumda zanlının mağduriyetini arttırmamak amacıyla tedbîren hapis uygulamasına son verilir.67 

İftira suçlarında, eğer suç alenen gerçekleşmemiş veya îma veya laf atma şeklinde 

gerçekleşmişse, çevrede yapılacak tahkikat sonucunda ortaya çıkacak kanaâte göre davanın seyri 

değişebilir. Eğer suçlanan şahıs, çevresinde bu suça mütemayil bilinmez ise, soruşturmayı 

derinleştirmeden şahsın serbest bırakılmasına karar verilebilir. Oysa şahıs hakkındaki şikâyet, dava 

kabul edildikten sonra ciddiyetle tahkik edilmeli ve serbestiyet hükmü, resmen ve hâkim eli ile 

verilmelidir. Eğer şahıs, bu türden bir suçu daha evvel de işlemişse tedbiren hapse konur, bu 

tutuklamanın süresi belirlenmiş değildir ve tahkikat sonuçlanıncaya kadar tutukluluk hâli devam eder.68 

Zîna ve hırsızlık gibi suçlarda, kişinin hal ve davranışları ile toplumsal karakteri hükme konu 

edilebilir. Şahıs eğer hırsızlık suçuna evvelden bulaşmamış fakat hırsız olarak bilinen kimselerle birlikte 

bulunursa, hakkında hırsızlık tahkikatı yapılır. Şahsın üzerinde veya bedeninde, daha evvelden işlenmiş 

suçların -kesik el, dağlanmış veya kesilmiş cinsel organ gibi- izleri mevcut ise, bu tahkikatın yapılmasını 

zorunlu kılan şartlar da kuvvetlenmiş olur. Bu türden karînelere dayalı bir hükmü vâli zaten 

verebilmektedir, Dede Cöngî Efendi için kâdı da bu kuvveti haiz olmalıdır.69 

Aksi bir durumda, üzerine suç atılı şahsın, söz konusu suçu işlememiş olduğu kanaâti ağırlık 

kazanır fakat yine de tahkikata gerek görülürse, vâli ve kâdı, şahsın bir aylık müddetle tedbiren 

hapsine hükmeder ve bu süre içinde şahsın lehinde delillerin ortaya çıkıp çıkmadığına bakar. Burada 

ilginç iki noktadan ilki, vâli gibi kâdının da dava henüz kabul edilmemişken, sırf üzerinde oluşan 

kanaâte göre tedbiren hapse hükmedebilme yetkisidir. Toplumun, şahsın muhtemel kötülüklerinden 

korunmasına yönelik bu hüküm, Dede Cöngî tarafından onaylanmakta ve ciddiyetle önerilmektedir. 

Yüzyılımız toplumsal yapısı göz önüne alındığında tedbiren hapse hükmetmek, insan hak ve 

özgürlükleri bakımından olası görünmemekle birlikte sosyal realite dolayımında giderek bir zarûret 

ifade edebilir. 

Bu yaklaşımın ikinci ilginç noktası ise, şahsın masumiyetini ispat gerektiğinde, bireysel ve 

toplumsal haklarını ihlal etmemek düşüncesi ile tutukluluk hâlini veya tedbiren hapsini bir aylık süre ile 

                                                           
65  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, Önsöz, s. 7. 
66  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 29. Bu ilke Mecelle‟de de kullanılmaktadır. Bkz. Mecelle, 26-29. 
67  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 42. 
68  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 38. 
69  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 39. 
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sınırlandırmaktır.70 Yukarıda görülen örneklerde, üzerine suç atılı şahsın masum olmadığı kanaâtine 

bağlı olarak hapis müddeti uzun ve belirsiz tutulurken, masum olduğu düşüncesi ağır bastığında hapis 

müddetinin tedbiren sınırlanıyor olması dikkat çekicidir. Dolayısıyla gerekli durumlarda bireyin hakları 

toplum karşısında feda edilebilir ve toplumun korunması temel amaç kabul edilir. 

Cürüm ve cinâyât suçlarını tekrar işlemiş ancak verilen cezâlara rağmen düzelme emâresi 

göstermeyen kimseler hakkında, tövbeleri ve açıkça düzeldikleri görülünceye dek hapsedilmeleri 

öngörülmektedir. Burada hapis cezâsının sınırının belirlenmemiş olması dikkat çekicidir ancak asıl 

husus toplumun huzuru ve yurttaşların yararının gözetilmesidir. Ancak hapis cezâsına ek eziyet, şiddet 

uygulamaları ve yeni yasaklar öngörülmez çünkü kâdıya bu türden hukuk dışı yetkiler tanınmamıştır.71 

Daha dikkat çekici bir başka öneri ise, henüz bir suç işlememiş fakat etrafında endişe 

uyandıran ve zararından korkulan bir kimsenin, tüm bireysel ve âilevî masrafları devlet tarafından 

karşılanmak üzere, bir anlamda misafir edilerek hapiste tutulmasıdır. Bu süre sınırsızdır veya şahıs 

ölünceye kadardır.72 Günümüz hukuk düşüncesi, insan hakları ve temel özgürlükler açısından 

anlaşılması oldukça güç olan bu öneri, Dede Cöngî‟ye âit belki en özgün ve düşündürücü öneridir. 

Şahsın evvelden suça meyli bilinirse ve cezâsını çekmiş olmakla birlikte etrafında korku ve endişe 

uyandırmaya devam ederse, bu kimsenin bireysel hakları toplumsal hak ve özgürlüklerin garanti altına 

alınması bakımından düşürülebilir. Bu öneriyi günümüzden bir örnekle anlamamız daha kolay olacaktır 

kanaantindeyim. Daha evvel taciz suçlaması ile hafif cezâlar almış, ardından geçirdiği trafik kazası 

sonucu kafatasında oluşan büyük bir yaralanmanın eseri olarak anne babasına ve eşine karşı aşırı 

şiddet uygulayan Subhi Altındöken‟in, bunlara rağmen minibüs şoförlüğü mesleğini sürdürmesine izin 

verilmiştir. Pekiyi kendisine toplumun korunması anlamında bir tedbir uygulansaydı acaba Özgecan 

Aslan olayı yâhut eşini defalarca dövmüş ve tehditlerini sürdürmekte olan şahıs tedbiren hapse 

atılsaydı Ayşe Paşalı olayı yaşanır mıydı? Bu türden bir önerinin ve uygulamanın toplumda destek 

bulacağı muhakkaktır, uygulamanın akla yatkın tarafları da mevcuttur ancak yine de derinlikli bir 

muhakemeye muhtaç olduğu açıktır. 

Başka bir açıdan bakıldığındaysa bir şahsın gelecekte suç işlemesi ihtimalinden hareket etmek, 

hiç suç işlememesi ihtimalini de göz önüne almayı gerektirir. Bu türden bir uygulama gerçek anlamda 

bir hak gaspıdır ve yalnızca bir ihtimale dayanarak bir kimsenin elinden alınmış yaşamının bedeli, her 

halde hiçbir biçimde ödenemez. Ortaya çıkmamış veya gerçekleşmemiş bir suçun cezâsı olamaz, bu 

türden bir cezâyı kânunla sabit kılmak hukuken mümkün değildir. 2002 yılı yapımı ve Steven Spielberg 

imzalı Minority Report filmini anımsatan bu öneri, tartışmanın günümüzde de sürdüğünü ve çağdaş 

hukuk ve sanat çevrelerinde giderek yayıldığını göstermektedir. 

Bu anlamda günümüz hukuk sistemleri içerisinde çoğu kez dikkatten kaçan adâlet kavramının 

yeniden elde edilmesi için, totaliter, mütehakkim ve hatta faşizan tarafları bir yana, tedbiren hapis 

cezâsı/uygulaması üzerinde düşünmeye değer bir öneridir. Teorik temelleri/ilkeleri, pratik örnekleri ve 

toplumsal/tarihî göndermeleri ile tarihçi okulu, yargıya yüklediği geniş yetkilerle hukukî pragmatizm ve 

postmodern hukuku hatırlatsa da bu teori, öncelikle ve ağırlıklı olarak hukukî pozitivizm ve toplumsal 

korunma doktrinini anımsatır ve bu iki hukuk felsefesinin erken bir habercisidir denebilir.  

 

Sonuç 

Siyâsetnâme‟yi modern hukuk doktrinleri ve cezâ felsefeleri ışığında değerlendirmeye çalışmak, 

anakronik bir çabadan çok Dede Cöngî‟nin zamanının ötesinde bir derinliğe sahip hukuk düşüncesini 

anlamak ve tarihî kaynaklardan günümüze faydalı öncüller çıkarmak gayretidir. 

Özelde cezâ genelde ise İslâm hukuk düşüncesine felsefî veya kritik/analitik bir yaklaşımı 

benimsemekte olan Dede Cöngî Efendi‟nin, hadd ve ta‟zîrle belirlenmiş klasik İslâm hukukunda siyâset 

                                                           
70  Gözaltı süresinin sınırlanması düşüncesi, dönemi için oldukça farklı ve ilerici bir yaklaşımdır. Özel bir çalışmanın konusunu 

teşkil edecek denli önemli olan bu meseleyi burada özel olarak ele almadık.  
71  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 43. 
72  Dede Cöngî, Siyâsetnâme, s. 39 vd. 
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önerisi, Modern düşünürlerin farklı bloklar hâlinde birbirleriyle giriştikleri klasik hukuk-pozitivist hukuk 

tartışmasını anımsatmaktadır. Kritik bakış açısı ile meseleler derinliğine kavranır, analitik düşünmeyle 

ise, düşünceyi oluşturan temel kavramlar ayrıştırılıp açığa çıkarılır. Bu kritik düşünmenin sonucunda 

sentetik veya uzlaşmacı bir düşünceye ulaşılır. Bundan hareketle hukukî pozitivizm kendinden önce 

gelen klasik hukuku temelden yıkmaya ve yerine yeni bir hukuk teorisi konuşlandırma amacına 

yöneldiği hâlde, Dede Cöngî Efendi hadd ve ta‟zîr alanlarının temel ilkelerine saldırı niteliğinde bir 

düşünce dile getirmez ve adâlet ilkesinin tam ve eksiksiz gerçekleşmesi amacıyla, ta‟zîri de kapsayacak 

bir genişlikte alternatif ve tamamlayıcı nitelikte siyâset uygulamayı önerir. İslâm hukukundaki doğal 

yapıyı zedelemeyen bu hukukî genişlik, doğal hukuk-pozitif hukuk arasındaki ilişkiye benzer şekilde 

İslâm‟ın temel dînî kaynakları ile ilişki ve uyum içinde, yeni bir hukuk sistemi tesis edebilir ve buna 

bağlı olarak alternatif bir cezâ sistemi olarak düşünülebilir. Dînî metinlerin güncel meselelerle ilgi ve 

ilişkisi bu anlamda kurulamadığı takdirde, toplumsal yaşamda ağırlığını arttırmakta olan hukukî 

pozitivizm karşısında din hukuku, giderek daha dar bir alanı etkileyecek, daha dar bir anlam ifade 

edecek ve gerçek kuvvetinden uzaklaşacaktır.  
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16. YÜZYIL OSMANLI DÜġÜNCE HAYATINA FELSEFĠ BĠR KATKI: 

MÜEYYEDZÂDE’NĠN“RĠSALE FĠ'L-MEVCUDATĠ'L-HARĠCĠYYE MĠNE'L-MAHĠYYE” ADLI 

RĠSALESĠ ÖRNEĞĠ 

 

Ahmet PİRİNÇ 

 

Özet 

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi 16.yy da yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Müeyyedzâde ilmi faaliyet 

açısından değerlendirildiğinde çok yönlü bir ilim adamı olduğu görülür. Nitekim başta fıkıh olmak üzere 

tefsir, kelam, felsefe ve mantık sahalarında eserler vermiştir. Müeyyedzâde‟nin incelemiş olduğumuz 

“Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye mine'l-mahiyye” adlı risalesi bir yönüyle felsefenin bir diğer yönüyle de 

mantığın kendine problem olarak seçtiği tümeller (küllî) konusunu içermektedir. Müeyyedzâde bu 

risalesinde tümeller ile ilgili en önemli tartışmalarından biri olan “tümellerin dış dünyada tikel varlıklar 

gibi ontolojik gerçekliklerinin olup olmadığı” konusunu ele alır.  

Anahtar Kelimeler: Müeyyedzâde, varlık, tabiî tümeller, tikeller, mahiyet. 

 

A Philosophic Contribution of 16th Century Ottoman Thoughts: Mueyyedzade’s “Risale fi'l-

Mevcudati'l-Hariciyye Mine'l-Mahiyye” Named an Example of the Epistles 

 

Abstract 

Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi is an Ottoman scholar who lived in the 16th century. Müeyyedzâde 

is seen as a multi-faceted scholar when it is evaluated in terms of scientific activity. As a matter of 

fact, he gaveworks on thefields of commentary, kalam, philosophy and logic, especiallyfiqh. The 

"Risale fi'l-mevcudati'l-mari'l-mahiyye" treatise, which we have reviewed by Müeyyedzâde, contain 

sthephilosophy in one direction and the conceptual theme in which logic chooses itself as a problem. 

Inthisrally, Müeyyedzâde deals withone of the most important discussions of the universal, "Whether 

or not all the worlds have ontological realities, such as particular entities in the outside world". 

Keywords: Müeyyedzâde, existence, natural universal, particular, quiddity. 

 

Nüshanın Tanıtımı  

Üzerinde çalıştığımız Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amasi Müeyyedzâde‟nin (ö. 922/1516) 

“Risale fi'l-Mevcudati'l-Hariciyye mine'l-Mahiyye” şeklinde isimlendirilen bu risalesi 1161 numaralı 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Esad Efendi Koleksiyonu, 297.3 numarada kayıtlıdır. Risalenin 

dili Arapçadır. Risale 93-97 varak numarasıyla 5 varaktan oluşmaktadır. Ancak söz konusu bu risale bir 

mantık ve felsefe eseri olmasına rağmen tasnif ve kataloglamada sehven hadis eseri şeklinde 

belirtilmiştir. Söz konusu risalenin şu an elimizdeki şekliyle değerlendirirsek risalenin  

“Risale fi'l-Mevcudati'l-Hariciyye mine'l-Mahiyye” şeklinde isimlendirilmesi de yanlıştır. Zira bu 

beş varak risale tümüyle mantık ve felsefenin önemli kavramlarından biri olan “Küllî Tabiî” konusunu 

ele almaktadır. Şayet bu risale yeniden isimlendirilmesi gerekirse ya “Risale fi'l-Mevcudati'l-Hariciyye 

ve'l-Mahiyye” ya da “Risale fi Küllî Tabiî” şeklinde isimlendirilmesi araştırmacılar açısından daha 

aydınlatıcı olacağı kanaatindeyiz. Risalenin yazıldığı tarih belirtilmemiştir. Yine ayrıca bu risalenin 

müellif hattı mı yoksa istinsah mı olduğuna ilişkin bir bilgiye de ulaşamadık. Yaptığımız araştırmalarda 

elimizdeki nüshanın dışında bir başka nüshasının olmadığını gördük.  

Hayatı 

Müeyyedzâde 860‟ta (Ocak 1456) Safer ayında,  Amasya‟da doğdu. Babası Amasya şehrinin 

ileri gelen ailelerinden biri olan Divriklizâdeler‟e mensup, Kâzerûniyye şeyhlerinden Şemseddin 

Müeyyed Çelebi‟nin oğlu Alâeddin Ali Çelebi‟dir. Müeyyedzâde, dedesinden dolayı verilmiş bir lakap 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ahmet.pirinc@amasya.edu.tr. 
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olup bununla tanındı. Abdurrahman Efendi babasının nüfuzundan dolayı iyi bir eğitim aldı. Babası 

Yâkut Paşa Zâviyesi şeyhi olup bir dönem Amasya valiliğine gönderilen Şehzade Bayezid‟in (II. 

Bayezid) nişancısı oldu. Müeyyedzâde babasının bu konumundan dolayı gençlik yıllarında Şehzade 

Bayezid ile tanışma fırsatı bularak, Şehzade‟nin samimi dostlarından biri oldu. Şehzade Bayezid ile 

Müeyyedzâde‟nin dostluğunu çekemeyenler bir takım dedikodular çıkardılar. Bu dedikodulara istinaden 

Fâtih Sultan Mehmed‟e yapılan şikâyetler neticesinde padişah tarafından şehzadenin hasekisi 

Hızırpaşazâde Hacı Mahmud‟la birlikte idamına ferman çıkarıldı. Bu fermandan haberdar olan Şehzade 

Bayezid, Müeyyedzâde‟nin Halep‟e kaçmasına yardım etti. Müeyyedzâde bir süre Halep‟te kaldıktan 

sonra Şîraz‟a giderek orada Hâfız-ı Acem, Celâleddined-Devvânî gibi ilim adamlarıyla tanışma fırsatı 

elde etti. Bu ilim adamlarından Celâleddined-Devvânî‟nin yanında eğitim görerek, icâzet aldı. 

Dönüşünde Devvânî‟nin eser ve görüşlerinin Osmanlı ilim mahfillerinde tanınıp yaygınlaşmasında etkili 

oldu.1 

Fâtih Sultan Mehmed‟in vefatı üzerine Şehzade Bayezid tahta çıkınca önce Amasya‟ya dönüp 

burada bir müddet kaldıktan sonra İstanbul‟a geldi. Abdurrahman Efendi Kalenderhâne Medresesi‟nde 

müderris görevi üstlendi. Daha sonra Efdalzâde Hamîdüddin Efendi‟nin yerine Sahn-ı Semân Medresesi 

müderrisliğine atandı. Îsâ Fakih‟in vefatıyla boşalan Edirne kadılığına gönderildi. Bir süre bu görevi ifa 

ettikten sonra Anadolu ve dört yıl sonra da Rumeli kazaskeri oldu. Yeniçerilerin yönetime baskı 

yapması sonucu Müeyyedzâde Rumeli kazaskerliğinden azledildi, ardından emekliye ayrıldı. Yavuz 

Sultan Selim‟in tahta çıkmasıyla beraber Karaferye kadılığına ve daha sonra tekrar eski görev yeri olan 

Rumeli kazaskerliğine atandı. Bir yıl sonra padişahın isteği üzerine Çaldıran seferine katıldı. Çaldıran 

seferi dönüş yolunda devlet erkânı arasında yapılan atama değişiklikleri sonucu ikinci defa kazaskerlik 

görevinden azledildi. Kısa bir süre sonra da vefat etti (15 Şâban 922/13 Eylül 1516) ve Eyüp Sultan 

Türbesi hazîresine defnedildi.2 

Tümeller Konusu 

Düşünce tarihinde en çok tartışılan konulardan biri de hiç şüphesiz “kavram nedir?” sorusudur. 

Kavramın neliğine ilişkin bu tartışma ilkçağdan günümüze kadar uzanan bir serüvene sahiptir. 

Kavramın tanımıyla ilgili filozofların kendi aralarındaki tartışmalara baktığımızda genel anlamda bir 

tanım üzerinde uzlaştıklarını söyleyebiliriz. Nitekim kavramın “bir şeyin zihindeki tasavvuru” şeklindeki 

tanımı kabul gören ve uzlaşılan tanımdır. Ancak bu konuda asıl problem ve ayrılık noktası zihindeki bu 

tasavvurun zihinden bağımsız dış dünyada ontolojik gerçekliğe sahip bir varlıklarının olup olmamasıdır. 

Bununla beraber her düşünür ve filozof kavram konusunu farklı bir perspektifte ele alarak incelemeye 

çalışmışlardır. Kavramın tanımına ilişkin ilk tartışmanın Platon tarafından başlatıldığını söyleyebiliriz. 

Platona göre kavramlar idealar dünyasının varlıkları olarak zihinden bağımsız olarak akılla kavranan ve 

gerçekte var olan varlıklardır.3 

Ortaçağa geldiğimizde bu dönemin temel karakteristik özelliğine uygun olarak daha çok dinsel 

kavramlar üzerinden bir tartışmaya şahit olmaktayız. Özellikle ortaçağ Hıristiyan düşüncesinde başat 

kavram olarak ”Tanrı” kavramının mahiyetine ilişkin felsefi tartışma “tümeller tartışması” üzerinden 

sürdürülmüştür. Bu tartışma kavram realizm şeklinde tüm orta çağ boyunca kilisenin resmi görüşü 

olarak sürmüştür. Özellikle Saint Augustinus tümellerin Tanrı‟nın zihninde bağımsız varlıklar olarak var 

olduğunu ileri sürecektir.4 Ortaçağ İslam dünyasında hâkim felsefi pradigmayı oluşturan Aristoculuğun 

bir etkisi olarak İbn Rüşd de Aristocu bir çizgide tümelleri ele alır. Ona göre akıl ilkesi olan tümeller, dış 

dünyada tikellerde mevcut olup akıl tikel varlıklardan soyutlayarak tümelleri elde eder.5 

                                                           
1  Hasan Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, Ankara, 2006, c. XXXI, s. 485; Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, 

sad. Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, No: 14, 2010, s. 74-75; Turan Böcekçi, Amasya 
Evliyaları, Lazer Ofset Matbaa, Ankara, 2002, s. 8. 

2  Aksoy, “Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, s. 485; Olcay, Amasya Şehri, s. 74-75. 
3  A. Kadir Çüçen, Klasik Mantık, Asa Kitabevi, Bursa, 2004, s. 64; Necati Öner, Klasik Mantık, Ankara Ün. İlahiyat Fak. Yay., 

no: 173, Ankara, 1986, s. 16. 
4  Çüçen, Klasik Mantık, s. 65; Öner, Klasik Mantık, s. 34-35. 
5  Çüçen, Klasik Mantık, s. 65, İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yay., Ankara, 2011, s. 45. 
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Tümellerle ilgili bir başka görüş nominalizmdir (adcılık). Bunlara göre tümellerin gerçek varlığı 

söz konusu değildir. Zira tümeller bir zihni varlık olarak zihnin dışında ve zihinden bağımsız bir varlıkları 

yoktur. Yine bu bağlamda olmak üzere beş tümelden olan cins ve tür de dış dünyada ontolojik 

gerçeklikleri bulunmayan yalnızca zihinde var olan ve nesnelerin neliğine dair bilgi içeren zihni 

kalıplardır. Bunlara göre tümeller, zihindeki kavramların karşılığı olup dil, yazı ve sembollerle varlık 

kazanırlar. Bir başka ifadeyle ontolojik gerçeklikleri olmayıp itibaridirler.6 

İslam mantıkçılarından Gelenbevi ise tümelleri zihni bir kavram olarak niteleyerek dış dünyada 

ontolojik gerçekliğinden söz edemeyeceğimiz bir şeyin dış dünyada varlığından da bahsetmenin 

mümkün olamayacağını belirtir.7 

Müeyyedzâde bu risalesinde yukarıda da ifade ettiğimiz gibi mantık ilminin önemli 

konularından biri olan “tümeller” (küllî) kavramını ele alır.8 Tümeller konusundaki en önemli tartışma 

bu tümellerin ontolojik gerçekliklerinin olup olmama tartışmasıdır. Örneğin Gelenbevî gibi düşünen 

mantıkçılar tümelleri zihni bir kavram olarak niteleyerek dış dünyada ontolojik gerçekliğinden söz 

edemeyeceğimiz belirtirler. Onlara göre dış dünyada tabiî tümel için öngörülen varlığın kendi varlığı 

olmayıp dış dünyadaki fertlerinin varlığıdır. Böylece bunlar tümellerin hiçbir şekilde dış dünyada mevcut 

olmadığını kabul ederlerken bazı mantıkçılar ise tümellerin dış dünyada ontolojik bir gerçekliğe sahip 

olduğunu söylemişlerdir. Müteahhirîn dönemi mantıkçıların çoğunluğu ise tümelin konusu (mevzû‟) 

olan tabiî tümellerin ontolojik gerçekliklerini kabul etmişlerdir. Örneğin, Ömer Kâtip Kazvinî tabiî 

tümellerin dış dünyadaki varlıklarının inkâr edilemeyecek bir gerçeklik olduğunu söyler.9 

Risalenin Değerlendirilmesi 

Müeyyedzâde tümeller tartışmasına öncelikli olarak müteahhir mantıkçıların birçoğunun bu 

konudaki temel kaziyesi olan; tümellerin dış dünyada (hariçte) ontolojik gerçeklik şeklinde mevcuttur 

görüşüyle başlar. Müeyyedzâde bu mantıkçıların tümel kavramının dış dünyada var olduğunun ispatını, 

tümelin dış dünyada (hariç) mevcut olan şahsın yani tikel varlığın bir cüz‟ü olduğu görüşü üzerinden 

temellendirmeye çalıştıklarını belirtir. Zira o, tabiî tümelin dış dünyada ontolojik bir gerçekliğe sahip 

olduğunu iddia edenlerin daha ziyade tabiî tümelin dış dünyadaki gerçek ferdini (cüz‟i hakiki) göz 

önünde bulundurarak bunu iddia ettiklerini söyler.10 Mantıksal tümeller (külliyy-i mantıkî) yani herhangi 

bir maddeyle kayıtlanmamış bütünüyle zihinsel olan bir tümel kavram mantıkta konunun unvanı 

(unvan-ı mevzû‟) olarak isimlendirilir. Çünkü bir önermede zikredilen konu ile gerçek konu arasında 

ittihat olmayıp bu ikisi birbirlerinden ayrıldığı durumlarda zikredilen konuya konunun unvanı denir. 

Örneğin; “hayvan yer ve içer” önermesinde hayvan kavramı konunun unvanıdır. Bu kavramın delalet 

ettiği fertlere ise konunun zatı (zatı mevzu‟) denir. İşte bahse konu olan tabiî tümel bu mantıksal 

tümelin yani önermedeki yüklemin (mahmûl) konusudur.11 Müeyyedzâde tümelin dış dünyada varlığını 

kabul edenlerin tikelin bir cüzü şeklinde değerlendirdikleri bu tümeli, mahiyet olarak nitelendirdiklerini 

söyler. Mahiyet olarak kabul edilen bu tümelinde iki farklı konumda bulunabileceğini belirtirler. 

Bunlardan biri ya bu tümel kendisi olması “min heysü hiye” bakımından mutlak anlamda mahiyettir, ya 

da herhangi bir kayıtla kayıtlanmış şekliyle mahiyettir. Mahiyete ilişkin yapılan bu değerlendirmede 

mahiyet için asıl olanın herhangi bir kayıtla kayıtlanmamış olmasının gerekliliğidir. Aksi halde yani 

mahiyet için bir kayıttan bahsedilmesi halinde bu mukayyed olan mahiyet ile ilgili mantıksal açıdan 

izale edilemeyecek bir teselsül problemiyle karşı karşıya kalacağımızı belirtirler.12 

Müeyyedzâde yukarıda tümel kavramının ontolojik gerçekliğine ilişkin yapılan değerlendirmeye 

tümellerin dış dünyada ontolojik gerçekliğini kabul etmeyenlerin üç temel noktada itiraz ettiklerini 

belirtir. Bunların birinci itirazı şöyledir; dış dünyada ontolojik gerçekliği olmayan cüziyyet, bu anlamda 

                                                           
6  Çüçen, Klasik Mantık, s. 65, Öner, Klasik Mantık, s. 34. 
7  Abdulkuddüs Bingöl, Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı, MEB. Yay., İstanbul, 1993, s. 27. 
8  Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye mine'l-mahiyye Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Esad 

Efendi Koleksiyonu, no: 297.3, vr. 93. 
9   Bingöl, Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı, s. 27. 
10  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
11  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93; Bingöl, Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı, s. 27, Öner, Klasik Mantık, s. 50. 
12  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
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imkansız (mümteni‟)dır.13 Zira bir şeyin mümteni‟ olması, olumsuzlamadan (selb) başka bir şey 

değildir.14 Konuyu bu bağlamda ele aldığımızda bir takım mantıkçılar tarafından kabul edilen tabiî 

tümelin dış dünyadaki cüz‟ünün yani tikelinin, aslında tümel bir kavram ile özsel (zâtî) belirlenimleriyle 

(teşahhus) var olan şahıstan birleşik (mürekkep) bir fertten başkası değildir. Örneğin “Ahmet” 

dediğimizde buradaki tikel varlık, tümel bir kavram olan insan ile Ahmet‟in ontolojik bir gerçeklik olarak 

karşımızda belirginleşmiş (muşahhas) varlığından birleşiktir. Söz konusu bu terkip felsefi anlamda 

ontolojik bir bütünlüğe karşılık gelirken mantıksal anlamda ise bu ontolojik bütünlük yerini zihinsel bir 

terkibe bırakır. Zira burada tümelin dayandığı tikel, akla ait bir tikel olup (cüz‟-i aklî), dış dünyada 

ontolojik gerçekliği (cüz‟-i harcî) bulunmayan bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı tabiî tümel için 

söyleyebileceğimiz en temel önerme; „onun dış dünyadaki iddia edilen varlığı aslında kendisinin dış 

dünyadaki varlığı değildir. Aksine onun fertlerinin dış dünyadaki varlığından ibarettir.‟ Bir başka ifadeyle 

kendisinin hariçte varlığı söz konusu değildir.15 

Örneğin “insan gülendir” önermesinde her iki kavram harici olmakla birlikte ancak “insan” 

kavramının konu (mevzû‟) “gülen” kavramının da yüklem/nitelik olarak nitelendirilmesi aklın bir 

kurgusu olup yalnızca zihni bir duruma işaret eder. Çünkü dış dünyada ne insan konudur ne de gülen 

yüklemdir. Ancak zihin birini “konu‟” diğerini ise “yüklem” yapmak suretiyle bir önerme oluşturmuştur. 

O halde mantıkî ikinci mâkuller (ma‟kul-u sânimantıkı) tümel olup zihne doğrudan duyular yoluyla 

gelmez. Zira bu tür önermelerde yüklemin/niteliğin dış dünyada nesnel hiçbir karşılığı olmadığı gibi 

özne/nitelenen nesnede dış dünyada mevcut değildir.16 

Tümelin dış dünyada mevcudiyetini kabul etmeyenler zihindeki tikelin (cüziyyetin) itibari 

olmasının hem mantıksal anlamda hem de ontolojik anlamda bir sonuç vermeyeceğini belirterek bunun 

faydadan hali olduğunu söylerler. Çünkü onlar, akli cüzün(cüz‟-i aklî) yani akla ait tikel bir kavramın dış 

dünyadaki varlıklar için ontolojik bir gereklilik olmadığını belirterek dış dünyada ancak akli cüzün bir 

ilinek veya bir sıfat olarak kendi varlığının gerekliliğinden söz edilebileceğini söylerler. Konunun 

anlaşılması bağlamında “körlük” kavramını örnek vererek “körlük” niteliğinin dış dünyada ancak var 

olan bir körün bir cüz‟ü olabileceğini belirterek“ körlüğün” bizatihi dış dünyada kendi başına ontolojik 

bir gerçekliğinin mevcut olmadığını ifade ederler.17 

Bunların ikinci itirazı ise; tikelin ne mutlak anlamda (min heysu hiye) bir mahiyet olduğu ne de 

bir başka kayıtla kayıtlanmış şekliyle beraber mahiyet olduğudur. Zira bir başkasıyla kayıtlanmış 

bulunan mahiyet yukarıda da ifade edildiği üzere teselsülü oluşturur. Aksine bu kayıtla kayıtlanmış 

mahiyetin, tikelin kendisinden başkası olmadığını belirtirler. Üçüncü itirazları ise şöyledir; şayet 

„hayvanın varlığı hayvandan bir cüzdür.‟ şeklinde bir önerme doğru kabul edilirse bu mantık ilmi 

açısından bizim de kabul ettiğimiz görüşün doğruluğunu ispat etme konusunda yeterli olacağını 

belirtirler. Çünkü söz konusu bu önerme mevcudun cüzü mevcuttur sonucunu bize verir. Bundan 

dolayı tabii tümel konu olan hayvan/canlı kavramından başka bir şey değildir.18 Zira tabiî tümel  

(külliyy-i tabiî) ikinci makûllerden olup mantıksal tümelin (külliyy-i mantıkî) dış dünyada ilişkilendirildiği 

zatına (maruz) denir. Bir başka ifadeyle bu kavram yani tabiî tümel dış dünyada şahıslara arz olunması 

haricinde yukarıda da belirttiğimiz gibi dış dünyada hiçbir ferdi olmaksızın yalnızca ilişkilendirildiği 

tikellerin varlığı ile sabit olur. Bu kavramın yani tabiî tümelin dış dünyada bizatihi ontolojik bir 

gerçekliği olmayıp ancak dış dünyadaki varlığının onun fertlerinin dış dünyadaki varlığından ibaret 

olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu kavram itibari yani zihinsel bir kavramdır.19 

Müeyyedzâde tümellere ilişkin bu iki farklı görüşü zikrettikten sonra bu konudaki kendi 

düşüncelerini açıklar. Öncelikli olarak Müeyyedzâde‟nin tümellerin dış dünyada mevcut oldukları 

                                                           
13  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
14  Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İFAV Yay., İstanbul, 2008, s. 90. 
15  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93, Bingöl, Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı, s. 27. 
16  Murtaza Mutahharî, Durûsfi‟l-Felsefeti‟l-İslamiyye, çev. Abdul Cebbâr er-Rufâî, (Farsçadan Arapçaya), Matbaatul Kalem, 

Bağdât, 2008, c. II, s. 39-40. 
17  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93; Bingöl, Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı, s. 28. 
18  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
19  Bingöl, Gelenbevi‟nin Mantık Anlayışı, s. 26-27. 
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görüşünü benimsediğini hatırlatmakta fayda vardır. Zira müellifimiz yukarıda tabiî tümelin ontolojik 

gerçekliğine yapılan üç temel itirazı bu ön kabul üzerinden cevaplamaya çalıştığını söyleyebiliriz. 

Müeyyedzâde‟nin birinci itiraza cevabı şöyledir; mahiyet, dış dünyadaki tikel (şahıs) için, aklî tikel bir 

kavramdır. Aklî tikelin dış dünyada ilişkilendirildiği tikellerin varlığı gibi bu aklî tikelinde dış dünyada 

varlığı mantıksal olarak gereklidir. Zira mahiyet bir başka ifadeyle akla ait tikel, dış dünyadaki tikel 

varlığa yüklem yapılmıştır. Burada tikel (şahıs), mahmûl aleyh yani konudur. Akli tikel ise mahmûlbih 

yani yüklemdir. O halde konu ile yüklem arasında var olan bu mantıksal gereklilik akli tikelin dış 

dünyada varlığını zorunlu kılmaktadır. Zira bu akli tikel, dış dünyadaki tikelin, dış dünyadaki tikelde bu 

akli tikelin aynısı olmuş olur.20 

Müeyyedzâde yukarıda tabiî tümelin dış dünyada ontolojik gerçekliğinin olmadığını iddia 

edenlerin zikretmiş olduğu “kör şahıs” ve “körlük” kavramını da ele alır. Müeyyedzâde körlük kavramı 

ile kör şahıs arasında yukarıda zikredilen dış dünyadaki gerçek tikel varlıkla akli tikel arasında var kabul 

edilen mantıksal gerekliliğe benzer bir gereklilikten söz edemeyeceğimizi belirtir. Çünkü Müeyyedzâde 

körlüğün, akli tikel bir kavram olmadığını bir başka ifadeyle bir mahiyet olmadığını bundan dolayı da 

körlüğün, kör şahıs için yüklem olan bir cüz olamayacağını belirtir. Kör ve körlük arasında konu ve 

yüklem ilişkisi bulunmadığından bunun doğal sonucu olarak aralarında mantıksal bir gereklilikte 

bulunmamış olur. Bir başka ifadeyle kör olan bir şahsın varlığı körlüğün varlığını gerekli kılamayacağını 

belirtir.21 

İkinci itiraza cevap olarak Müeyyedzâde şunu söyler; kendisi olması (hüve hüve) kaydıyla 

kayıtlanmış mahiyet olan bu cüz, ya kendisine kıyasla (mukârane) yani „kendisi olması‟ şeklinde bir 

kayıtla kayıtlanmıştır ya da bu söz konusu kıyası görmeksizin kendi nefsinde kendisiyle kayıtlanmıştır. 

Müeyyedzâde mahiyet kabul edilen bu cüz için şayet kendi nefsinde kayıtlanmadığı birinci durum söz 

konusu olursa o zaman kayıtlanma için ifade edilen bu mukayese (mukârene), kendisi olması 

bakımından mahiyetin kendisi olmuş olur ki zaten bu bizim mahiyet için kabul ettiğimiz mantıksal bir 

konumdur. Şayet ikinci durum yani mahiyet kendi nefsinde kendisiyle kayıtlanmış ise o zaman bu söz 

konusu kayıtın itibari yani zihni olması gerektiği gibi bununla beraber bir totoloji (tahsîlu‟l-hâsıl) yani 

gereksiz bir tekrar da söz konusu olmuş olur. Müeyyedzâde kayıtlanmanın iliştiği cüz hakkında 

yukarıda yapılan izahı bir başka ifadeyle şöyle açıklar; şayet kayıtlamanın arz olunduğu (marûz) yani 

iliştiği o şey, mahiyetin aynısı olan bu kayıtla beraber bulunan mahiyet ise o zaman bu durum bir şeyin 

kendi varlığından önce gelmesini veya o şeyin kendi varlığından önce var olmasını gerektirir. 

Müeyyedzâde bu her iki durumunda muhal olduğunu belirtir.22 

Müeyyedzâde yukarıdaki bu ihtimalin doğru kabul edilmesi halinde mutlağın, asla hiçbir yerde 

mukayyetten bir cüz olmamasının gerekeceğini belirtir. Örnek olarak ta beş tümelden biri olan “cins” 

kavramını verir. Müeyyedzâde “cins” kavramının türsel mahiyetten (mahiyeti neviyye) bir cüz 

olmadığını belirterek cins kavramının kendisi olması bakımından hayvan/canlı kavramı olduğunu ve 

insanın cüzünün ise nâtık (konuşan/düşünen) kavramıyla kayıtlanmış hayvan/canlı kavramı olduğunu 

belirtir. Böylece bu iki tümel kavram birbirinden ayrılmış olur.23 

Müeyyedzâde üçüncü itiraza şöyle cevap verir; dış dünyada var olması bakımından 

hayvan/canlı kavramının tikelliği (cüziyyet) istenilen bir durum değildir. Ancak tikelliğin zihin 

bakımından var olmasına gelince tümellerin dış dünyada gerçekliğini kabul etmeyenlerin zaten bu 

durumu yani tümellerin zihinde var olduğu görüşünü daha önceden uygun bulduğunu belirtir. Zira bu 

hayvan kavramı bununla kayıtlanmış hayvan kavramından başkası değildir. Müeyyedzâde öncüllerin 

diğer geri kalanlarının ise tabiî tümel bir cüz olan hayvan/canlı kavramını açıklanması için olduğunu 

söyler. Çünkü tabiî tümelin var olması, cüzün kendi nefsinde bir şeyle kayıtlanmış (mukayyed) 

olmamasıdır. Böylece bu söz konusu cüzün yani hayvan kavramının tabiî tümel olması gerekli olur.24 

                                                           
20  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
21  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
22  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
23  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
24  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93. 
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Müeyyedzâde dış dünyada tümellerin varlığını kabul etmeyenlerden bazılarının şöyle dediğini 

bizlere aktarır; şahsi suretlerden bir suret öne geçtiği (sebk) zaman, söz konusu şahısta çokluğun 

hepsini kaplamına (mutabakat) alacak tümel bir suret meydana gelmez. Aksine bu şahsı, çokluğu 

kaplamına almaya engel olanın (mâni‟) somut varlığından soyutlamak gerekir ki nefiste çokluğu 

kaplamına alacak akli bir suret oluşabilsin. Böylece tüm şahıslar zihinde ilişilen (marûz) bir tabiattan ve 

ona ilişen (ârız) bir belirlenimden (teşahhus) birleşik (mürekkep) tir.25 Şayet ilişen ve ilişilen dış (harici) 

varlıkta birbirlerinden ayrılmış (mütemayiz) iseler o zaman ilişilen kendi zatında dış dünyada ontolojik 

gerçekliğe sahip harici bir varlık olmuş olur ki böylece dış dünyada kendisine bu ilişenin ilişmesini 

(urûz) tasavvur edebilsin. Tabiî tümel, zihinde ilişen ve ilişilenden birleşik (mürekkep) harici bir şahıstır. 

İlişilenin varlığı yani tabiî tümel, kendi belirleniminden tasavvur edildiği zaman o bu haliyle dış dünyada 

mevcut olmayıp ancak akılda aklî bir suret olarak ortaya çıkmış olur.26 

Müeyyedzâde tabiî tümele ilişkin yapılan bu tespite şöyle cevap verir; harici belirlenme 

(teşahhus), zihinde ilişilen bir doğadan (tabiat) ve ilişen bir belirlenimden birleşik (mürekkep) 

olduğunda, bu doğa kendi kendisiyle (hüve hüve) dış dünyadaki şahsa yüklem (mahmûl) olan aklî bir 

cüz olur. Bunun sonucu olarak bu doğa, dış dünyada belirlenimle sınırlanmış olur. Böylece şahsın 

varlığından o doğanın varlığı gerekli olmuştur. Doğanın nefislerdeki sureti tümeldir. Tikeller ise zihni 

oluşuyla beraber kendisine eklenilen bir belirlenimden yani nesnellikten ortaya çıkar.27 

Müeyyedzâde‟nin yukarıda tabiî tümelin dış dünyada gerçekliğinin olup olmaması bağlamında 

ele alıp tartıştığı ilişme, ilişen ve ilişilen kavramları bir yönüyle doğrudan ma‟kûlâtlar konusuyla ilişkili 

olduğunu söyleyebiliriz. Zira ma‟kûlât“zihindeki mevcut olan tümel/külli anlamlar” şeklinde 

tanımlanmaktadır.28 İslam filozofları önce ma‟kûlatı, birinci mâkuller (ma‟kul-u evvel) ve ikinci mâkuller 

(ma‟kul-u sâni) şeklinde ikiye ayırmışlardır. Daha sonra ikinci mâkûlleri de kendi arasında mantıksal 

ikinci mâkuller (mantıkî ma‟kul-u sâni) ve felsefi ikinci mâkuller (felsefi ma‟kul-u sâni) şeklinde iki 

kısma taksim etmişlerdir. 

Birinci mâkuller; şeylerin zihindeki doğrudan algılanan tümel sûretlerine yani mahiyetlerine 

denir. Zira birinci mâkullerde öncelikli olarak kendisinden önce bir duyunun olması gerekir. İkinci 

mâkuller ise o da tümel anlamında olup ancak birinci mâkullerde olduğu gibi duyu yoluyla elde edilen 

harici varlıkların sûretleri şeklinde değildirler. Bundan dolayı ikinci mâkuller için ne hayali ne de hissi bir 

sûret söz konusu edilemez.29 

“Ma‟kul-u sâni” de kendi arasında “ma‟kul-u sâni mantıkî” ve “ma‟kul-u sâni felsefi” olmak 

üzere ikiye ayrılır. 

1- “Ma‟kul-u sâni mantıkî” salt zihni bir duruma işaret ettiğinden dolayı ontolojik gerçekliği olan 

varlıklara uygunlukları aranmaz. Ma‟kul-u sâni mantıkı‟nin uygunluğu yalnızca zihindedir. Zira onun 

tahakkuk ettiği ve varlık bulduğu yer zihindir. Bununla beraber bir şekilde zihin dışı varlıklarla da bir 

ilişkisi söz konusudur. Örneğin “insan konuşandır” önermesinde “insan” kavramının “konu” “konuşmak” 

kavramının da “yüklem” olarak kabul edilmesi zihnin bir işlevidir.30 Yukarıdaki önermede yüklem 

özneye ilişmiş özne ise yüklemle nitelenmiştir. Zira “ma‟kul-u sâni mantıkı” de hem ilişme hem de 

niteleme zihindedir. 

2- “Ma‟kul-u sâni felsefiyi bir yönüyle zihni bir diğer yönüyle de zihin dışı şeklinde 

değerlendirebiliriz. “Ma‟kûl-u sâni felsefi” de ilişme zihinde olup niteleme bütünüyle dış dünyada 

gerçekleşir. Çünkü “ma‟kul-u sâni felsefi”nin ölçütü zihin dışı dünyadadır.31 Örneğin “babalık” 

kavramının ontolojik gerçekliği söz konusu değildir. Biz bu kavramı “baba Ali” ile “oğul Hüseyin” 

                                                           
25  Ali Durusoy, Örnek Çeviri Metinlerle Mantığa Giriş, İFAV Yay., İstanbul, 2008, s. 250-257. 
26  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93b. 
27  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 93b. 
28  Mutahharî, Durûsfi‟l-Felsefeti‟l-İslamiyye, c. II, s. 35. 
29  AbdulcebbârRufâî, Mebâdiü‟l-felsefeti‟l-İslamiyye, el-Matbaatu Kalem, Merkezu Dırasetu Felsefeti‟d-din, c. I, Bağdat, 2007, s. 

366. 
30  Mutahharî, Durûsfi‟l-Felsefeti‟l-İslamiyye, c. II, s. 39-40. 
31  Rufâî, Mebâdiü‟l-felsefeti‟l-İslamiyye, c. I, s. 368; Mutahharî, Durûsfi‟l-Felsefeti‟l-İslamiyye, c. II, s. 41. 
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arasındaki ilişkiden aklın bir soyutlaması olarak elde ederiz. Ancak “Ali‟nin” “babalığı” dış dünyada 

gerçekliği olan bir durumdur.32 

Müeyyedzâde ontolojik gerçekliği olan şahsın zihinde ilişen ve ilişilenden birleşik olduğu 

tartışmasını felsefenin bir diğer önemli konusundan biri olan yaratma/var kılma (ca‟l) konusuyla 

ilişkilendirir.33 Ca‟l konusu felsefenin iki temel konusuyla ilişkilidir. Bunlardan biri “varlık-mahiyet”  

diğeri ise “illet (sebep) ve ma‟lûl (sebepli)” konusudur. Felsefede bu konunun temel problemi dış 

dünyada var kılınan gerçeklik varlık mıdır yoksa mahiyet midir?34 Bütün tartışma bu iki temel kavram 

üzerinden sürdürülür. 

Ca‟l kavramı “bileşik kılma” ve basit kılma şeklinde ikiye ayrılır. Basit kılma “şey” in var 

kılınmasıdır. Bileşik kılma ise “şey”in “bir şey” olarak var kılınmasıdır. Var kılma konusu mantık ilmi 

açısından da ele alınılır. Bu bağlamda önermeleri ikiye ayırırız;  

a- Sülasiyye önerme: Önerme hariçte bir rabıtaya sahiptir. Örneğin “İnsan vardır, kâtiptir.” 

b- Sünaiyye önerme: Hariçte önermenin bir rabıtasının olmamasıdır. “Zeyd cisimdir.”35 

Değerlendirme ve Sonuç 

Osmanlı ilim geleneğinde felsefi düşüncenin yeterince yer bulmadığına ilişkin yaygın bir kanaat 

söz konusu olagelmiştir. Ancak bu mesnetsiz bir iddiadan ileri gidememiştir. Zira son dönemlerde 

özellikle yazma eserler üzerinden yapılan çalışmalarda 15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı‟nın güçlü ve 

dinamik bir düşünce hareketliliğine ve geleneğine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu gelenek, redd-i 

miras anlayışından uzak kendinden önceki düşünsel mirası “hikmet müminin yitik malıdır.” fehvasınca 

kabul etmiş, özümsemiş ve devam ettirmeye çalışmıştır. 

Müeyyedzâde de bu anlamda 16. Yüzyıl Osmanlı ilim geleneğinin temel karakteristik 

özelliklerini kendinde taşıyan ve önceki ilmi müktesebatı da anlayıp özümsemeye çalışan bir ilim adamı 

profili çizer. Zira Müeyyedzâde‟nin kendinden önceki var olan ilmi birikimi anlama ve özümseme 

çabasını aslında yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bir ilim geleneği olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bu ilmi 

gelenek, müellifimizin şahsında da gördüğümüz üzere daha önceden tartışılan bir kısım meselelerin 

tekrar ele alınıp tartışılarak zamanın ruhuna uygun bir şekilde yeniden üretilmesi olarak ifade 

edebileceğimiz bir anlayışı içerir. Zaten bu dönemde azımsanmayacak sayıdaki kitap, şerh ve 

haşiyelerin varlığı, bu dönemin ilmi hareketliliğini ve kalitesini göstermek açısından yeterli olacaktır. 

Süleyman Hayri Bolay‟dan ödünç olarak aldığımız “Osmanlı rasyonelliği” kavramının 

gerçekliğine ilişkin verebileceğimiz yüzlerce örnek içerisine Müeyyedzâde‟nin bahse konu olan bu 

eserini de dâhil edebiliriz. Zira bu risale söz konusu rasyonellik temelinde değerlendirildiğinde hem 

mahiyet olarak hem de kavramsal çerçeve olarak zengin bir felsefi ve mantıki içeriğe sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. Yaklaşık beş varaktan müteşekkil bu küçük risalede felsefe ve mantığın ortak konusu 

olan tümeller meselesini, yine felsefenin önemli kabul ettiğimiz ma‟kûlât, ca‟l, mahiyet gibi konularla 

bağıntılı bir şekilde değerlendirmesi ve zengin bir kavramsal çerçevede ele alması, Müeyyedzâde‟nin 

felsefi birikimine bir işaret sayabiliriz. Nitekim bu kısa risalede tümeller konusunda efradını cami 

ağyarını mani bir şekilde tüm tarafların görüşlerini ele aldığı gibi kendi görüşünü de özet ve anlaşılır bir 

şekilde mantıki bir zeminde açıkladığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı bu risale içerik olarak bir 

sempozyumda sunulacak bir tebliğ çalışmasının çok fevkinde daha analitik ve daha kapsamlı bir 

çalışmayı hak etmektedir. 

Müeyyedzâde‟nin bu risalesini genel bir çerçevede değerlendirdiğimizde tabiî tümeller ile ilgili 

olarak iki temel görüşün var olduğunu söyleyebiliriz; a- bazı mantıkçılar tümelleri zihni bir kavram 

olarak niteleyerek bunların dış dünyada ontolojik gerçekliğinden söz edilemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. 

b- bazı mantıkçılar ise tümellerin dış dünyada ontolojik bir gerçekliğe sahip olduğunu söylemişlerdir.  

                                                           
32  Toshıhıko Izutsu, İslam‟da Varlık Düşüncesi, çev. İbrahim Kalın, İnsan yayınları, İstanbul, 1995, s. 124. 
33  Müeyyedzâde, Risale fi'l-mevcudati'l-hariciyye, vr. 94.95. 
34  Mutahharî, Durûsfi‟l-Felsefeti‟l-İslamiyye, c. II. s. 284-285. 
35  Bingöl, Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı, s. 47. 
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Müteahhirîn dönemi mantıkçıların çoğunluğu ise ikinci görüşü benimseyerek tabiî tümellerin 

ontolojik gerçekliklerini kabul etmişlerdir. Örneğin Ömer Kâtip Kazvinî tabiî tümellerin dış dünyadaki 

varlıklarının inkâr edilemeyecek bir gerçeklik olduğunu söyler. Sonuç olarak Müeyyedzâdede tabiî 

tümellerin dış dünyada ontolojik gerçekliklerini kabul ederek bu tartışmada Teftâzânî, Seyyid Şerîf el-

Cürcânî, Ömer Kâtip Kazvini ve Devvânî çizgisinde olduğunu söyleyebiliriz. 
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ŞAH HÜSEYİN ÇELEBİ EL-AMASÎ’DE MANTIK BİLİMİNİN İMKÂNLARI BAĞLAMINDA 

ORTAYA KONAN BİLİMSEL TARTIŞMA METODU 

 

Hacı KAYA 

 

Özet 

Şüphesiz İslâm kültür ve bilim tarihinde, kritik etme, sorgulama ve tartışmanın bilimsel gelişmede çok 

büyük rolü olmuştur. Allah Teâlâ‟nın dışında hiçbir kimsenin sonsuz ilme sahip olmadığı ve şeylere dair 

kesin bilgiye ancak onun sahip olduğu şuuru Müslüman entelektüel ve bilim adamlarında vahyi 

olmayan ve Hz. Peygamber‟in sahih sünnetinden olmayan her bilgiyi sorgulama, kritik etme kültürünü 

de beraberinde getirmiştir. Öyle ki, bu sorgulama, kritik etme ve tartışma kültürü İlm-i münâzara ve 

Âdâbu‟l-bahs olarak adlandırılan başlı başına bir ilimdir. Bu ilmin, bilim ve kültür hayatımızın 

gelişiminde çok büyük katkısının olduğunun özellikle altını çizmek gerekir. Bilimsel tartışmayı bir disiplin 

olarak inşa eden metinlerden biri de Amasyalı âlimlerden Şah Hüseyin Çelebi‟nin (ö. 1514) el-

Hüseyniyye adlı münâzara metni üzerine kaleme aldığı şerh metin Şerhu‟l-Hüseyniyye/Kitâb-u 

Hüseyniyye Mine‟l-Âdâb diye bilinen metindir. 

Anahtar Kelimeler: Bilimsel tartışma, bilim, şerh, kültür, kritik etme. 

 

The Scientific Discussion Method on Şah Hüseyin Çelebi el-Amasî the Context of Logic 

Science's Possibilities 

 

Abstract 

Surely in the history of Islamic culture and science, to critical inquiry and discussion, it has been a 

very big role for scientific development. Except God, none have endless knowledge and it is known 

just God has certain information about the things, this consciousness of Muslim intellectuals and 

scientists has brought the critical culture of every knowledge except the Koran and Prophet's auth 

entic tradition. Infact, this criticize and debate culture is a discipline in itself as a “Ilm-i Munazara” and 

“Âdâbul-Bahs”. It is need to underline the great contribution in particular of this science in the 

development of our scientific and cultural lives. One of the texts that build the scientific debate as a 

disciplineis “Şerhu‟l-Hüseyniyye/Kitâb-u Hüseyniyye Mine‟l-Âdâb” for Şah Hüseyin Çelebi (d. 1514) 

from Amasya, that commentary text on the book of Hüseyniyye. 

Keywords: Scientific discussion, science, commentary, culture, criticize. 

 

Giriş 

1- Çalışmamıza Dair Birkaç Not 

Şüphesiz İslâm kültür ve bilim tarihinde, kritik etme, sorgulama ve tartışmanın bilimsel 

gelişmede çok büyük rolü olmuştur. Allah Teâlâ‟nın dışında hiçbir kimsenin sonsuz ilme sahip olmadığı 

ve şeylere dair kesin bilgiye ancak onun sahip olduğu şuuru Müslüman entelektüel ve bilim 

adamlarında vahyi olmayan ve Hz. Peygamber‟in sahih sünnetinden olmayan her bilgiyi sorgulama, 

kritik etme kültürünü de beraberinde getirmiştir. Öyle ki, bu sorgulama, kritik etme ve tartışma kültürü 

bir disiplin çerçevesinde ele alınarak buna dair başlı başına bir disiplin olan İlm-i münâzara, diğer 

adıyla Âdâbu‟l-bahs ilmi ortaya konmuştur. Bu disiplinin bilim ve kültür hayatımızın gelişiminde çok 

büyük katkısının olduğunun özellikle altını çizmek gerekir.1 

Bilimsel tartışmanın bir disiplin olarak inşa edildiği metinlerden biri de Amasyalı âlimlerden Şah 

Hüseyin Çelebi‟nin (ö. 1514) el-Hüseyniyye adlı münâzara metni üzerine kaleme aldığı şerh metindir. 

Çalışmamızda bu şerhi esas alarak bilimsel tartışma yöntemi münâzarayı, diğer âdâb yazarları ve 

                                                             
  Yrd. Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, hacikaya@artvin.edu.tr 
1  Kültür ve bilim geleneğimizde münâzara ilmi ve yeri konusunda bkz. İlker Kömbe, Osmanlı Türk Düşüncesinde Münâzara 

İlmi ve Abdunnâfi İffet‟in Tercüme-i Âdâb-ı Gelenbevi Adlı Eseri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2004.  
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şârihlere de uzanarak ele almaya çalışacağız. Ancak belirtmeliyiz ki, yaptığımız inceleme ve araştırma 

neticesinde Çelebi‟nin şerhettiği metin el-Hüseyniyye‟nin kim ait olduğunu kesin olarak saptayamadık. 

Nitekim Abdulhamit Hasan fihrist çalışmasında bu metnin yazarını Hüseyin Şah diye vermekle birlikte 

bunun kim olduğuna dair soru işareti koyarak metnin yazarından kesin olarak bahsedememektedir.2 

Ayrıca hiçbir Hüseyniyye şerhi veya hâşiyesinde bu metnin kime ait olduğuna dair bir derkenar ya da 

nota rastlamadık. Ancak Hüseyniyye‟nin de yazarının Şah Hüseyin Çelebi olma olasılığını göz önünde 

bulundurmamız gerektiğini ifade etmeliyiz. Zira Yunus Fethi‟nin zikrettiği Hüseyin Şah‟ın, Amasyalı Şah 

Hüseyin olma olasılığını, buna ilaveten metnin Hüseyniyye diye Hüseyin ismine nispet edilerek 

adlandırılmasını hesaba katarsak kanaatimizce bu çok daha yüksek bir olasılık olarak durmaktadır. 

2- Bilimsel Tartışma Disiplini Olarak Âdâbu’l-Bahs ve Temel Terimler 

Şah Hüseyin Çelebi öncelikle bilimsel tartışmada yöntembilim diye karşılayabileceğimiz âdâbu‟l-

bahs adlandırmasında yer alan bahs sözcüğünün tanımından yola çıkmaktadır. Çelebi, bahs sözcüğünü 

lügat anlamı itibariyle teftiş, ıstılah anlamı itibariyle iddia sahibinin delille3 bir şeyi ispat veya nefy 

olarak delillendirmesi diye tarif etmektedir.4 Dikkat edilirse bu tanımda bahs sözcüğü gelişigüzel bir 

sorgulamaya değil, ıstılâhî bakımdan, bilimsel tartışmada kullanılan teknik anlamı itibariyle delillerle 

sürdürülen teknik bir sorgulamaya işaret etmektedir. Nitekim Hüseyin Çelebi‟nin esas aldığı ve şerh 

ettiği temel metin el-Hüseyniyye‟de kullanılan tahrîrât ve tahkîkât5 kavramlarının, esasen ıstılâhî bahsi 

diğer bahs türlerinden ayıran temel ayrımlardan birini teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Çelebi, tahrîrât 

kavramını deâvîyani iddia sahibi tarafından ileri sürülen iddialar diye; tahkîkât kavramını ise delâil yani 

bu iddialar için ileri sürülen deliller/ kanıtlar diye yorumlamaktadır.6 

Teknik anlamda münâzara tarzındaki sorgulamaya işaret eden bahs, tarifte de ifade edildiği 

üzere bir iddiada bulunmak, bununla yetinmeyip bu iddiayı gerekçelendiren delil getirmek şeklinde 

sürdürülen bir tartışmaya tekabül etmektedir. Ancak belirtmeliyiz ki bahs, sadece bir kişi tarafından 

yani sadece iddia sahibi tarafından gerçekleşen tek taraflı bir araştırma ve sorgulama değil, iddiaya 

karşı itirazda bulunan ve soru soran bir kişinin de yer aldığı iki taraf arasında gerçekleşen diyalojik bir 

araştırma ve sorgulamadır.7 Çelebi‟nin, Hâşiye‟de yaptığı tariften de münâzaranın iki taraflı ve diyalojik 

bir bilimsel araştırma ve sorgulamaya tekâbül ettiği açıktır: “Münâzara, itirazın menedilmesi ve 

illetlendiren kişinin (muallil), hükmünü ispat etmesidir.”8 Bahsin bu yönünü tespit etmek için yine el-

Hüseyniyye‟de yer alan ve münâzaranın temel terimlerden diğer ikisi, tetkîkâtve takrîrât kavramları9 

üzerinde durmamız gerekir. 

Takrîrât kavramı Çelebi‟de, ilerde yer vereceğimiz üzere, tartışmada uyulması gereken teknik 

vazifelere; tetkîkât ise deliller üzerine getirilen delillere karşılık gelmektedir.10 Burada hemen şu soruyu 

sormak gerekir: Neden münâzara yönteminde birtakım teknik vazifelere ve deliller üzerine delillere 

ihtiyaç duyulmaktadır? Âdâbu‟l-Bahs ilmi açısından bu sorunun cevabı açıktır. Uyulması gereken bir 

takım vazifelere ve kurallara ihtiyaç duyulması bahsi bilimsel kılmaya matuftur. Deliller üzerine delil 

getirmek anlamındaki tetkîkât ise itiraz eden ve bu minvalde soru soran muhatabın itirazları 

doğrultusunda delilleri yeniden gözden geçirmek ve savunmak içindir. O halde delil üzerine delil 

getirme ihtiyacının, doğrudan karşı tarafta duran ve itiraz eden bir kişinin varlığını münâzarada gerekli 

kıldığı açıktır. Ayrıca âdâb metinlerinde iddia sahibinin vazifeleri ve itiraz edenin vazifeleri üzerinde ayrı 

                                                             
2  Abdulhamit Hasan, Fihrüstü Mahtutat Dâri‟l-Kütübi‟z-Zâhiriyye, Dımaşk, 1970, s. 192. 
3  “Delil: Araştırmaya konu bir bilinmeyene götürmesi için iki önermeden bileşik olan” (Seyyid Şerif) bkz. Mevlana Şeyh 

Abdurreşid el-Cunguri, er-Reşidiyye ale‟r-Risâleti‟ş-Şerifiyye fi-Âdâbi‟l-Bahsve‟l-Munâzara, 1941, s. 30; İsmail Gelenbevi, 
İslami İlimler Geleneğinde Tartışma Usulü (Âdâbu‟l-Bahsve‟l-Munâzara), haz. Talha Alp, Yasin Yayınevi, İstanbul, s. 30. 

4  Şah Hüseyin Çelebi el-Amasî, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Âdâb, Süleymaniye, Darulmesnevi, no: 478, vr.1; ayrıca bkz. Çelebi, 
Hâşiyealâ-Hâşiyet-i İmâdiddin el-Kâşîalâ Şerhi Kemâliddin eş-Şirvânîalâ Risâlet-i Âdâbi‟l-Bahs li-Muhammed Semerkandî, 
Süleymaniye-Carullah, no: 2094, v.16. Benzer tarif için bkz. Ali Ferdi b. Mustafa el-Kayserî, el-Hâşiyetu‟l-Ferdiyye li-Risâleti‟l-
Hüseyniyye, Süleymaniye, Tekelioğlu, no: 466, vr.63.   

5  el-Hüseyniyye, Süleymaniye, Esadefendi, vr.277. 
6  Çelebi, KitâbuHüseyniyyemin‟el-Adâb, no: 478, vr.1.  
7  Münâzaranın iki taraf arasında gerçekleşmesinin zorunluluğu için bkz. Mevlana Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 16. 
8  Çelebi, HâşiyealâHâşiyet-i İmâdiddin el-Kâşîalâ Şerhi Kemâliddin eş-Şirvanialâ Risalet-i Âdâbi‟l-Bahs li-Muhammed 

Semerkandî, Süleymaniye, Carullah, no: 2094, v.16. 
9  el-Hüseyniyye, Süleymaniye-Esadefendi, no: 3664, vr.277.  
10  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr.1. 
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ayrı durulmuş olması da bahsin tek taraflı bir sorgulama olmadığının açık ihtarıdır. Bu bağlamda ilm-i 

münâzara, âdâbu‟l-bahs adlandırmalarında münâzara ve bahs kavramlarının, birbirinin mürâdifi olarak 

kullanıldığını dikkatten uzak tutmak lazımdır. Çelebi Hâşiye‟de bahs kavramının ıstılâhî anlamları 

üzerinden bunu açıkça ortaya koymaktadır: “Bil ki, bahs ıstılahta üç manada kullanılmaktadır. Birincisi, 

ister bedîhî ister nazarî olsun, bir şeyin bir şeye hamledilmesi ve onun için ispat edilmesidir. İkincisi, 

olumlu veya olumsuz nispetin istidlalle ispat edilmesidir. Üçüncüsü ise tartışmadaki münâzaradır.”11 

Muhammed Cemaleddin, aynı minvalde şöyle demektedir: “Bu ilim ilm-i münâzara diye adlandırıldığı 

gibi âdâbu‟l-bahs, sınâaatu‟t-tevcih diye de adlandırılmaktadır.”12 Keza İsmail Gelenbevi‟dede bu iki 

kavramın müradif olduğunu açıkça okuruz: “Bahs ve münâzara, hakikatin ortaya çıkması için kelamın 

müdafaasıdır.”13 Yine Hüseyniyye şârihlerinden Ali Ferdi b. Mustafa bahs kavramından kastedilenin 

mübâhase ve münâzara olduğunu açıkça ifade etmektedir.14 

Çelebi bir iddiada bulunan kişiyi iddia sahibi (müddei), cevap veren (mucib), illetlendiren 

(muallil), nakleden (nâkil), tarif eden (muarrif) ve bölme yapan (mukassim) diye; itirazda bulunan 

kişiyi ise itiraz eden (muteriz), soru soran (sâil), meneden (mâni), nakzeden (munâkız), muâraza 

yapan (muârız) diye isimlendirmektedir. Ali Rıza Ardahânî‟nin özet olarak ifade ettiği gibi bu isimler 

tartışma taraflarının, mertebelerine uygun olarak aldıkları isimlerdir.15 Bilimsel bir tartışmada 

taraflardan biri iddia sahibi, karşı taraftan gelen soruyu cevaplayan, iddiasını gerekçelendiren, yeri 

geldiğinde nakilde bulunan, tariflere ve bölmelere başvuran rollerine sahip iken, diğeri de itiraz eden, 

soru soran, iddiayı meneden, iddianın çelişiğini ileri süren ve muarız rollerine sahiptir. Söz konusu 

rollere sahip iki taraf arasında sürdürülen münâzarada “soru soran kişi, illetlendirenin sözünü 

defederken ya da illetlendiren kişi soru soranın sözünü defederken amaç tartışma konusuna ilişkin 

hakikati açığa çıkarmaktır.”16 Nitekim Çelebi eserinin takdiminde münâzaranın amacına dolaylı olarak 

şöyle işaret etmektedir: “Salat ve selam şeriat-ı garrayı tashîhât ile tashih den, en açık burhanlar ve 

açıklamalarla kibirli kişilerin fasit munâkazalarını iptal eden zatın üzerine ve onun yüce işaretlerini, 

tariflerin en mükemmeli ve bölmenin en yücesi ile bilenlerin üzerine olsun!”17 Ali Rıza, Çelebi‟nin işaret 

ettiği münâzaranın amacını, cedelden farkına da değinerek özetle şöyle belirtmektedir:  

“Izhâr-ı savâb kaydı garaz-ı münâzarayımübeyyin olduğu gibi cedelden ihtirazın lüzumunu işar 

noktasını da mutazammındır. Cedel, ızhâr-ı hak ve savâb maksadına mebni olmayan ve 

mahzaiskât-ı hasm garazıyla edilen muâraza ve müdafaadır ki bu niyetle teşkil-i münâzarada 

bulunacak olan mücadileynden her biri, müddeay-ı hasmın sıhhat ve fesadına atf-ı nazar 

ihtimam etmeksizin hemen kendi mekâl ve müddeasının tervicine ve müddeay-ı hasmın 

tezyifine hasr-ı meram eder.”18 

Söz konusu bu tanımlarda ızhâr-ı savâb yani hakikatin ortaya çıkarılması, münâzarayı diğer 

tartışma türlerinden ve cedelden ayıran temel kurucu bir vasıftır. Seyyid Şerif de özetle münâzara ve 

cedel arasındaki farkı şöyle ortaya koyar: “Münâzara iki şey arasındaki nispette iki hasmın, hakikati 

ortaya çıkarmak için tevcihidir;19 mücadele ise hakikati ızhâr etmek amacıyla değil de hasmı susturmak 

                                                             
11  Çelebi, Hâşiye alâ Hâşiyet-i İmâdiddin el-Kâşîalâ Şerhi Kemâliddin eş-Şirvânîalâ Risâlet-i Âdâbi‟l-Bahs li-Muhammed 

Semerkandi, Süleymaniye-Carullah, no: 2094, v.16. 
12  el-Hac Muhammed Cemaleddin, Şerhu‟l-Manzûmeti‟-Zâhire fi-Kavânîni‟l-Bahsve‟l-Munâzara, İstanbul, 1322, s. 34. 
13  İsmail Gelenbevi, age., s. 20; münâzara ve bahs kavramlarının etraflı bir açıklaması için bkz. Dr. Muhammed Zennun Yunus 

Fethi, İlm-u Âdabi‟l-Bahsve‟l-Munâzara, Daru‟l-Feth, Amman, 2014, s. 34-46. 
14  Ali Ferdi b. Mustafa el-Kayserî, el-Hâşiyetu‟l-Ferdiyye li-Risâleti‟l-Hüseyniyye, Süleymaniye, Tekelioğlu, no: 466, vr.63. 
15  Ali Rıza Ardahânî, Mi‟yâru‟l-Munâzara, Mahmut Bey Matbaası, Dersaadet, h. 1307, s. 10; el-Hac Muhammed Cemaleddin, 

age., s. 98-108; Abdullatif Âdil, Belâğatu‟l-İkna fi‟l-Munâzara, Daru‟l-Emane, Ribat, 2013, s.167.  
16  el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 35; Muhammed b. Ebi Bekr el-Meraşî el-Hanefî es-Sûfî (Saçaklızade), er-Risâletu‟l-

Velediyye fi-Âdaâbi‟l-Bahsve‟l-Munâzara ve maahu Şerhu Abdi‟l-Vehhâb li-Seyyid Abdil vehhâb b. Hüseyn b. Veliyyiddin el-
Âmidî, Haşemi Yayınevi, Sistem Matbaacılık, İstanbul, 2012, s. 14-15. 

17  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr.2.  
18  Ardahânî, a.g.e., s.10-11. 
19  Mevlânâ Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 13-14; benzer tarif için bkz. Taşköprîzâde, Risâle-i Taşköprüzâde, İstanbul, 

1313, s. 4; bkz. İmam Şemsuddin Muhammed Hanefî et-Tebrizî, Şerhu‟r-Risâleti‟l-Adudiyye li-İmam Şemsuddin Muhammed 
Hanefî et-Tebrizî, thk. Seyyid Yusuf Ahmed, Beyrut, 1971, s. 25; Çelebi, Hâşiyealâ Şerhi Molla Hanefî alâ Âdâbi‟l-Adud, 
Ayasofya, no: 4808, vr.127.  
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amacıyla yapılan tartışma ve çekişmedir.”20 Öz ve özetle ifade edersek, hakikati ortaya koymaya matuf 

olan bir tartışmaya münâzara diyebilmek için ilaveten şu şartları taşıması gerekir: 1. İddia sahibi ve 

itiraz eden rolünde iki kişinin bulunması, 2. Ortada bir iddianın bulunması, 3. İki taraftan birinin haklı 

çıkması ve diğerinin yenilgisiyle (ifhâm ve ilzâm) sonuçlanması, 4. Her iki tarafın da uyması gereken bir 

takım vazifelerin ve âdâbın bulunması.21 

Son olarak münâzaranın nazarî bir bilim oluşunu hatırlatmak için Muhammet Cemaleddin‟in 

yaptığı tarife de yer vermemiz gerekir: “Kendisinde illetlendirenin ve soru soranın vazifelerinin izah 

edildiği, mevzusu olan vazifeler ve faydası hakikatin ortaya çıkmasından önce tartışmalarda hatadan 

korunmak olan bir ilimdir ki, bu ilme tarifinde nazarî ilim de denmiştir. Zira insan bu ilimden, hatadan 

korunmak için münâzaranın keyfiyetini ve şartlarını öğrenir.”22 Bir bilimin nazarî oluşu onu tümel 

bilimlere daha çok yaklaştırır. Münâzara herhangi bir konuda nasıl bilimsel bir tartışma yürütüleceğinin 

bilimsel tekniğini kazandırmaktadır bize. Nitekim Cemalleddin devamında şöyle diyor: “Kimde bu 

bilimden bir paye yoksa neredeyse hiçbir bilim sahasında özellikle de âlî ilimler olan akâid ilmi, din 

ilimleri ve fıkıh usulü ilmi ve sâir naklî ve aklî ilimler sahasında bilimsel araştırma ve tartışmalar 

yapamaz ve itirazlar getiremez.”23 Buradan anlaşılan şu ki, münâzara ilim ve kültür geleneğimizde 

sadece dini ilimler için değil nakli ve akli ilimler dâhil bütün ilimler için bilimsel tartışma metodunu 

ortaya koyan tümel bir bilim olarak durmaktadır. Örneğin, hilâf ilmi de bir tartışma ilmidir ancak bu ilim 

fıkhi meselelerde yürütülecek tartışma âdâbı için yazılmıştır ve daha tikeldir, oysa münâzara ilmi ya da 

âdâbu‟l-bahs, hilâf ilminden daha geniş ve bütün bilimler için geçerli olabilecek tartışma tekniklerine 

yer verir.24 Belirtmeliyiz ki, münâzara ilmi bütün bu teknikleri geliştirirken mantık biliminin 

imkanlarınıda sonuna kadar kullanır. Zira bir fikrin arz edilmesi ve reddedilmesinin ölçülerini ortaya 

koyan münâzara ilminin, bu ölçüleri geliştirirken mantık ilminden yararlandığını açıktır.25 

Bütün araştırmalarda olduğu gibi münâzara da lafızla icra edilir. Ardahânî‟nin sarih 

açıklamasından istifadeyle söylersek, bahs ve münâzara lafızla icra edilmekle birlikte her lafız buna 

uygun değildir. Münâzara ve bahs ancak ihbârî ve tam olan bileşik lafızla mümkündür. Basit ve bileşik 

olmasına rağmen eksik lafızla veya tam ve bileşik olmasına rağmen inşâî olan lafızla münâzaranın icra 

edilmesi mümkün değildir. Tam ve bileşik olan ihbârî lafız ise tasdik, tarif, taksim ve nakil olarak dörde 

ayrılmaktadır. Yine Ardahânî‟nin ifadesiyle; 

“Zira mürekkeb-i tâmm-ı ihbârî bir şeyin bir şeye sübutuyla veyahut bir şeyin bir şeyden nefy 

ve selbi ile hükmü mutazammın olur ise tasdik ve mahza bir şeyin tasavvurundan diğer şeyin 

tasavvurunu müstelzim olan mefhumdan ibaret bulunur ise tarif ve bir şeyin tahlil ve 

tecziyesini mübeyyin ise taksim ve bir kavlin âherden hikayesine münhasır ise nakil tesmiye 

olunur. Binaen aleyh bu gibi kelâm-ı mürekkeb-i tâmmı tekellüm eden kimse ya müddei yahut 

nâkil veya muarrif veya mukassimdir. Bu surette ol kimseye iddia ve tarif ve taksim veya 

sıhhat-i menkûli iltizam hususlarından birinde itirazı deruhte eyleyen kimseye sâil ve 

müdafaada bulunacak kimseye de davasını ta‟lil ve beray-ı ispât-ı sevk-i delil eyleyeceği 

münasebetle muallil namı verilerek beyinlerinde cereyan eden mübâhasa ve müdafaaya 

münâzara denilir.”26 

Bu bağlamda dört tam ihbârî bileşik lafızdan her birinde gerek soru soran (sâil) gerekse 

illetlendirene (muallile) ilişkin vazifeler bulunmaktadır.27 Biz tasdikte yani yargı bildiren sözlerde 

tartışma taraflarının vazifeleri üzerinden bilimsel tartışma yöntemi münâzarayı serimlemeye çalışacağız.  

 

                                                             
20  Mevlana Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, er-Reşidiyye ale‟r-Risâleti‟ş-Şerifiyye fi-Âdâbi‟l-Bahsve‟l-Munâzara, 1941, s. 17-18; 

Taşköprîzâde, Risâle-i Taşköprüzâde, İstanbul, 1313, s.5. 
21  Abdullatif Âdil, Belâğatu‟l-İkna fi‟l-Münâzara, Daru‟l-Emane, Ribat, 2013, s. 171.  
22  el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 34; benzer bir tanım için ayrıca bkz. İsmail Gelenbevi, age., s. 22-25. 
23  el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 34. 
24  Bkz. İsmail Gelenbevi, age., s. 12. 
25  İsmail Gelenbevi, age., s.11. 
26  Ardahânî, age., s. 13; ayrıca bkz. Mevlana Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 26; ayrıca bkz. Muhammed b. Ebi Bekr el-

Meraşî el-Hanefî es-Sûfî (Saçaklızade), age., s.18. 
27  Ardahânî, age., s. 13. 
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3-Yargı Bildiren Sözlerde Tartışma Taraflarının Vazifeleri 

Yargı bildiren söz ya bir önermedir ya da en az iki önermeden oluşan bir delildir. Dolayısıyla 

bilimsel tartışmada iki tarafın yargı bildiren sözlerdeki vazifeleri, önerme ve delile ilişkin olarak 

şekillenmektedir.  

3.1. İtiraz Eden Kişinin Vazifeleri 

İtiraz eden kişinin vazifeleri üç teknik itiraz türünden oluşmaktadır. Çelebi, bunları munâkaza, 

icmâlî nakz ve takdirî muâraza olarak sıralamaktadır. Munâkaza, iddia sahibinin iddiasını senedli28 veya 

senedsiz olarak men29 etmesidir.30 Munâkazada itiraz eden kişinin menetmesi, iddia sahibinin ileri 

sürdüğü delilin müdellel olmayan öncüllerine yöneliktir.31 Bununla birlikte şayet öncül “varlık en açık 

şeydir” gibi tümevarımsal (istikrâî) ise yani tümevarımla elde edilen bir öncül ise veya “bütün parçadan 

büyüktür” gibi apaçık öncül ise bu türden öncüllere itiraz eden kişinin, itirazına şâhit türünden bir 

senede yer vermesi gerekir. Şâhitsiz getirilen itiraz ise „senden bunun açıklamasını istiyorum‟ gibi bir 

ifadeyle ileri sürülen mendir.32 Tümevarımla elde edilen ve müdellel olmayan öncüle itiraz eden kişinin 

bir şâhit sened getirmesi tartışmaya mahal bir husus olmamakla birlikte Çelebi‟nin, apaçık öncüller için 

de şâhit getirilmesi gerektiği yönündeki yorumu kapalıdır. Biz bunun izahını Ardahânî‟de görmekteyiz. 

Ardahânî apaçık öncülleri bedihiyyât-ı celiyye ve bedihiyyât-ı hafiyye şeklinde iki kısma ayırmakta, 

birinci kısım apaçık öncüllere itiraz edildiği takdirde bunun münâzara değil bir büyüklenme (mukâbere) 

olacağını, ikinci kısım apaçık öncüllere ise doğruluklarının ispatını talep etmeye yönelik olarak itiraz 

getirilebileceğini ifade etmektedir. Ardahânî mealen şöyle demektedir: Bir şeyin var olduğunu veya 

olmadığını, bir şeyin gerçekleştiğini veya gerçekleşmediğini iddia eden kimsenin iddiası şayet apaçık 

(bedihiyyât-ı celiyye) bir şey ise bunu men etmek veya inkâr ermek mukâbere diye adlandırılır. Şayet 

apaçık olmazsa veya apaçık olduğuna ilişkin mukârin/eşlik eden bir delil bulunmaz veya bulunur fakat 

bu mukârin delil apaçık ve müsellem olmazsa soru soran, bedâheti ve sıhhati müsellem olmayan bu 

gibi bir iddiaya itiraz etme ve soru sorma hakkına sahiptir.33 

Ardahânî‟nin Mi‟yâru‟l-Munâzara adlı eserinden hareketle Çelebi‟nin yer verdiği itiraz eden 

kişinin vazifelerini örnekler üzerinden açımlamamız yerinde olacaktır. İtiraz eden kişinin vazifelerinden 

munâkaza dört türe ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi, soru soran ve itiraz eden kişinin (sâil ve 

muteriz), iddia sahibi ve iddiasını illetlendiren (müddei ve muallil) kişinin delilinin öncülerinden müdellel 

olmayan bir öncülü bir sened ve şâhit getirmeksizin men ve reddetmesi şeklindeki senedsiz ve şahitsiz 

mendir (men-i mücerred). Örneğin, iddia sahibi ve iddiasını illetlerinden “süs için tahsis edilmiş olan 

altın, gümüş ve benzer cevherlerde zekât vaciptir, zira bu eşyalar „mallarınızın zekâtını verin‟ hadisi-i 

şerifinin kapsamına dâhildir. Bu nassın kapsamında bulunan bütün şeylerde zekâtın vacip oluşu şâri‟in 

kastıdır” dediğinde soru soran itiraz eden ve meneden taraf da “bu delilin küçük öncülünü teslim 

etmeyiz” diye herhangi bir sened ve şahit getirmeksizin itiraz etiğinde “zira bu eşyalar „mallarınızın 

zekâtını verin‟ hadis-i şerifinin kapsamındadır” şeklindeki küçük öncülü men ve reddetmiş olur.34 

                                                             
28  “Sened: Lügatte duvar ve benzeri şeyin kendisine istinâd ettiği şey demektir. Istılahta ise meni takviye etmek için zikredilen 

şeydir.” (Seyyid Şerif), bkz. Mevlana Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 44. 
29  “Men: Muayyen bir öncül üzerine senedli ya da senedsiz delil talep etmektir.” Bkz. Çelebi, Kitâb-u Hüseyniyye min‟el-Adâb, 

no: 478, vr. 6-7. “Men: Muayyen bir öncül üzerine delil talep etmektir. Buna men dendiği gibi munâkaza ve tafsilînakz de 
denmektedir.” Bkz. Mevlana Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 40. “Men ya senedsiz ya da senedle birlikte olur.” Bkz. 
Muhammed b. Ebi Bekr el-Meraşî el-Hanefî es-Sûfî (Saçaklızade), age., s. 63; ayrıca bkz. Aduddin el-Îcî, er-Risâletu‟l-
Adudiyye fi-Âdâbi‟l-Bahsve‟l-Munâzara li-Adudiddin el-Îcî, thk. Seyyid Yusuf Ahmed, c. 1, Daru‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut, 
1971, s. 21. Burada tarifi yapılan men özel anlamı itibariyle mendir. Yoksa en geniş anlamıyla menin, hem munakazayı hem 
icmali nakzı hem de muârazayı kapsayan bir terim olduğunu daima göz önünde bulundurmak gerekir. Bkz. İmam Şemsuddin 
Muhammed Hanefî et-Tebrizî, Şerhu‟r-Risâleti‟l-Adudiyye li-İmam Şemsuddin Muhammed Hanefî et-Tebrizî, thk. Seyyid 
Yusuf Ahmed, Beyrut, 1971, s. 31. 

30  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr. 3; bu vazifeler için ayrıca bkz. Taşköprîzâde, age., s. 5-6; el-Hac 
Muhammed Cemaleddin, age., s. 41, 43; Mevlana Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 60-63; Muhammed b. Ebi Bekr el-
Meraşî el-Hanefî es-Sûfî (Saçaklızade), age., s. 60; İsmail Gelenbevi, age., s. 52. 

31  Ardahânî, age., 25.  
32  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr.3; El-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 44-45; İsmail Gelenbevi, 

age., s. 61. 
33  Ardahânî, age., s. 14, 20. 
34  Ardahânî, age., s. 25-26. 
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Munâkazanın ikinci türü soru soran ve itiraz eden tarafın, iddia sahibi ve iddiasını illetlendirenin 

delilinin öncüllerinden belirli bir öncülü bir şahit ve sened getirerek men ve reddetmesi şeklindeki 

senedli mendir (men maa‟s-sened). Örneğin, iddia sahibi ve illetlerinden taraf, “doğası gereği döngüsel 

(devrî) hareket eden bir cismin çizgisel/düz (müstakim) hareket etmesi imkânsızdır, aksi takdirde tek 

bir doğaya (tabîiyyet-i vâhide) sahip cisim biri diğerine muhalif olan iki etkiyi gerektirir, bu gerektirme 

batıl olduğundan doğası gereği döngüsel hareket eden bir cismin çizgisel/düz hareket etmesi 

imkânsızdır” şeklinde bir istisnalı kıyasla iddiasını delillendirdiğinde soru soran ve meneden taraf da 

“tek bir doğanın, biri diğerine muhalif olan iki etkiyi gerektirmesinin batıl olduğunu teslim etmeyiz, 

çünkü döngüsel hareket etmek gibi tek bir doğası olan cismin doğal mekânında bulunması şartıyla 

döngüsel hareketini, doğal mekânında dışında bulunmak şartıyla da çizgisel/düz hareketini 

gerektirmesi bakımından cismin tek bir doğası olan döngüsel meylin, cismin mekânında bulunması ve 

mekânın dışında bulunması gibi iki muhtelif şartlar vasıtasıyla cismin döngüsel hareketiyle düz hareketi 

gibi biri diğerine muhalif olan iki etkiyi gerektirmesi neden caiz olmasın” diye itiraz ederse delilin 

öncüllerinden “tek bir doğaya ait cismin biri diğerine muhalif olan iki etkiyi gerektirmesinin batıl 

olduğu” şeklindeki öncülün ardbileşenini (tâlî) senedle men ve reddetmiş olur. Zira “çünkü döngüsel 

hareket etmek gibi tek bir doğası olan cismin doğal mekânında bulunması şartıyla döngüsel hareketini, 

doğal mekânında dışında bulunmak şartıyla da çizgisel/düz hareketini gerektirmesi bakımından cismin 

tek bir doğası olan döngüsel meylin, cismin mekânında bulunması ve mekânın dışında bulunması gibi 

iki muhtelif şartlar vasıtasıyla cismin döngüsel hareketiyle düz hareketi gibi biri diğerine muhalif olan 

iki etkiyi gerektirmesi neden caiz olmasın” ifadesi itiraz eden tarafın meninin senedini beyan 

etmektedir.35 

Munâkazanın üçüncü türü, esasen birbirine mugayir ve fakat ilk bakışta biri diğerine benzer 

bulunan iki şeyin iddia saihibi ve illetlendiren kişinin nazarında birbirinden ayırt edilmemiş olmasından 

dolayı biri diğerinin yerinde kullanılması ve ileri sürülmesi hasebiyle bir hata üzerine bina edilmiş olan 

bir delilin öncülünü men ve reddetmek,36 Muhammed Cemaleddin‟in daha öz tarifiyle, “soru soranın, 

illetlendirenin kullandığı delilin öncüllerindeki hatanın kaynağını tayin etmesi”,37 şeklindeki hall‟dir. 

Örneğin, iddia sahibi taraf olarak bir felsefeci “âlem kadimdir, zira âlem kadim olan ve varlığı zorunlu 

Allah‟a dayanır, kadime dayanan her şey kadimdir, öyleyse âlem kadimdir” iddiasını ileri sürdüğünde 

itiraz eden ve soru soran rolündeki taraf da “kadime dayanan her şeyin kadim olmasını teslim etmeyiz, 

kadime dayanmak zorunlu bir şekilde olsaydı kadime dayanan eşyanın kadim olması lazım gelirdi, 

halbuki söz konusu dayanma zorunlu değil ihtiyârîdir” diye itiraz ettiğinde bu formda iddia sahibinin 

delilinin büyük öncülü olan “kadime dayanan her şey kadimdir” sözündeki hatanın kaynağını beyan 

ederek yani “senin nazarında ihtiyârî dayanma ile zorunlu dayanma mefhumları birbirine karıştırılmış 

olduğundan ve bu iki tür dayanma arasını fark ve temyiz edememekten kaynaklı delilinin büyük 

öncülünü bu şekilde anlayarak ve vehmederek, bunun üzerine kadime dayanan her şey kadim olduğu 

için âlem de kadimdir, iddiasında bulundun, oysa bu şekilde anlaman, hakikatten uzak olup ihtiyârî 

dayanma ile zorunlu dayanma arasındaki fark açıktır” diyerek söz konusu büyük öncülü menetmiş olur 

ve bu men hall diye isimlendirilir.38 

Munâkazanın dördüncü türü, iddia sahibinin delilinin, ileri sürdüğü iddiasını gerektirdiğini kabul 

etmemek ve men etmek şeklinde tanımlanan men-i takrib‟tir. Tam takribte39 delil ya aynı iddiayı veya 

iddiaya denk veya iddiadan daha özel bir şeyi sonuç olarak ortaya koyar.40 Örneğin, iddia sahibi ve 

illetlendiren kişi “şu şey insandır, zira şu şey düşünendir ve her düşünen insandır” delilini ileri sürdüğü 

takdirde bu delil, iddianın bizzat kendisini sonuç olarak ortaya koyduğundan takrîb-i tamdır. Yine “şu 

                                                             
35  Ardahânî, age., s. 27-28. 
36  Ardahânî, age., s. 30. 
37  el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 50; Taşköprüzâde, age., s. 6; Muhammed b. Ebi Bekr el-Meraşî el-Hanefî es-Sûfî 

(Saçaklızade), age., s. 64. 
38  Ardahânî, age., s. 30-31. 
39  Takrîb: Matlubu gerektirecek şekilde delilin sevk edilmesidir.” (Seyyid Şerif), bkz. Mevlana Şey Abdurreşid el-Cunguri, age., 

s. 35; İsmail Gelenbevi, age., s. 35. 
40  Ardahânî, age., s. 31. 
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şey insandır, zira şu şey şaşırandır ve her şaşıran gülme özelliğine sahiptir” dediğinde bu delil, iddiaya 

denk olan “şu şey gülme özelliğine sahiptir” sonucunu ortaya koyduğundan ve bir şeyin gülme 

özelliğine sahip olması insan olmasını gerektirdiğinden takrip yine tam olur. Aynı şekilde “şu şey 

insandır, zira şu şey siyah derili düşünendir, her siyah derili düşünen zencidir” dediğinde bu delil asıl 

iddia olan “şu şey insandır” sözünden daha özel olan “şu şey zencidir” sonucunu ortaya koyduğundan 

dolayı delil yine tam takrib olur. Zira zenci insan türünden biri sınıfa özgü olduğu için zenci olan şey 

aynen insandır.41 

Men-i takripte itiraz tam olmayan takribe yöneliktir. Örneğin, iddia sahibi “şu şey insandır, zira 

şu şey soluklanmaktadır, her soluklanan canlıdır” delilini ileri sürdüğünde bu delil iddia olan “şu şey 

insandır” önermesinden daha genel “şu şey canlıdır” önermesini sonuç olarak ortaya koyduğundan, 

halbuki canlının insandan daha genel olmasından dolayı bir şeyin canlı olması insan olmasını 

gerektirmediğinden takrib tam olmaz ve iddia sabit ve teslim edilmiş olmaz.42 Men-i takrible ilgili olarak 

şu notu da düşmemiz gerekir: Her ne kadar men-i takrib, delilin öncülüne değil de delilin bizzat 

kendisine yönelik olsa da munâkaza türlerine dâhil edilmesi, delilin iddiayı gerektirmediğini ileri 

sürmenin delilin öncülünün sahih olmadığını ileri sürmeye matuf olduğu anlamına geleceğine 

bağlanmaktadır.43 

İtiraz eden ve soru soran tarafın vazifelerinden ikincisi nakz idi. Nakz, iddia sahibi ve 

illetlendiren kişinin kullandığı delilin öncüllerini değil de bizzat kendisini şâhid-i tahallüf ve şâhid-i 

istilzâmı-ı fesâd ile men ve reddetmektir. Delilin bizzat kendisini şahit getirmeden men etmeye 

çalışmak hak ve doğru olanın ortaya çıkarılması amacına matuf olmayıp sadece büyüklenmekten 

(mükâbere) öte bir şey değildir.44 Nakz, tarifinden de anlaşılacağı üzere delilin bizzat kendisine 

yöneliktir. Bununla birlikte nakz, delilin batıl olduğunu iddia ederek bir yönüyle üstü örtük bir şekilde 

delilin öncüllerinin de batıl olduğunu iddia ettiği için aynı zamanda nakz-ı icmâlî adını alır. Fakat nakz, 

nakz-ı tafsîlî olursa bununla itiraz edenin vazifelerinden birincisi olan munâkaza kast edilir.45 Ardahânî 

nakz-ı icmâlînin, nakz-ı icmâlî bişâhidi‟t-tehallüf ve nakz-ı icmâlîbi-husûsi‟l-fesâd olmak üzere iki türü 

olduğunu belirtir. Zira itiraz eden, iddia sahibinin delilinin bizzat kendisini, söz konusu delilin iddia 

sahibinin iddiasına mugayir farklı bir içerikte de geçerli olduğunu veya söz konusu delilin totoloji 

(devr), teselsül ve iki zıddın bir arada toplanması gibi imkânsız sonuçları gerektirdiğini delil göstererek 

nakz ve iptal eder. Çünkü iddia, delilin lazımıdır ve lazımın batıl oluşu onun melzumu olan delili de batıl 

kılacağından ötürü sahih ve düz (müstakim) delilde iddia farklılaşmayacağı gibi, imkânsız olan bir şeyi 

gerektiren herhangi bir şeyin de varlığı imkânsız olacağından imkânsızı gerektiren hiçbir delil sahih 

olamaz. Ardahânî her ne kadar iki bu iki şekil için de nakz-ı icmâlî dense de birincisinin nakz-ı icmâlî 

bişâhidi‟t-tehallüf ve nakz-ı icmâlîbi-hususi‟l-fesad diye adlandırıldığını söyler.46 Her ikisine işaret etmek 

amacıyla nakz-ı icmâlî tahkikî adı kullanılır başka bir ifadeyle nakz-ı icmâlî tahkikî adı kullanıldığında 

bununla nakzın söz konusu iki kısmı da kast edilir.47 

Nakz-ı icmâlînin birinci kısmına örnek olarak Ardahânî şunu göstermektedir. Örneğin, bir 

felsefeci “âlem kadimdir” iddiasını ileri sürüp bunu ispat için “zira âlem kadim olan Cenab-ı Vâcibu‟l-

Vücud‟un eseridir, eseri kadim olan her şey kadimdir, öyleyse âlem kadimdir” şeklinde bir delil ileri 

sürdüğünde itiraz eden kişi de bu delilin geçersiz olduğunu söyleyerek şöyle der: “Senin âlemin ezeli 

olduğunu ispat etmek için getirdiğin delil aynıyla farklı ve başka bir içerik olan günlük olaylar için de 

kullanılabilir. Zira deriz ki „günlük olaylar kadimdir, zira günlük olaylar kadim olan Cenâb-ı Bâri‟nin 

                                                             
41  Ardahânî, age., s. 31-32. 
42  Ardahânî, age., s. 32-33. 
43  Ardahânî, age., s. 31. 
44  Ardahânî, age., s. 38; ayrıca bkz. Taşköprîzâde, age., s. 7-8; el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 61, 62; Mevlana Şeyh 

Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 45-48; nakz için ayrıca bkz. Mevlana Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 63; Muhammed b. 
Ebi Bekr el-Meraşî el-Hanefî es-Sûfî (Saçaklızade), age., s. 86; Ali Ferdi b. Mustafa el-Kayserî, age., Süleymaniye, Tekelioğlu, 
no: 466, vr. 70. 

45  Ardahânî, age., s. 39. 
46  Ardahânî, age., s. 41; ayrıca bkz. Taşköprîzâde, age., s. 7; İsmail Gelenbevi, age., s. 64.  
47  Ardahânî, age., s. 52; bzk. Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr.11. Çelebi burada istilzam delilinin nakzdan 

mı yoksa munâkazadan mı olduğuna ilişkin kısa bir tartışmaya yer vermektedir.  
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eseridir. Eseri kadim olan her şey kadimdir, öyleyse günlük olaylar da kadimdir, oysa ki günlük olaylar 

an be an yenilenen oldukları ve sonradan oluşup ortaya çıktıkları zorunlu olarak bilinmektedir. Bu 

bakımdan iddianda âlemin ezeliliği hükmü günlük olaylar içeriğinde delilinden farklı ve teslim 

edilemeyeceğine binaen başka farklı bir içerikte de yürüyen her delil bütünüyle fasid ve batıldır, 

öyleyse sen bu delilin bütünüyle fasid ve batıldır.” Burada itiraz eden ve soru soran taraf iddia 

sahibinin delilini, farklı bir içerik olan günlük olayların ezeliliği için de aynıyla kullanıp icra etmekle 

birlikte günlük olayların sonradan oluştuğunun apaçık olması hasebiyle ezliliğin ispatının söz konusu 

delilden farklılaştığını (mütehallif) ve lazım gelmediğini açıklayarak iddia sahibi ve illetlendiren tarafın 

delilini, nakz- ı icmâlîbi-şâhidi‟t-tehallüf ile nakz ve iptal etmiş olur.48 Nakzın ikinci kısmının örneği ise 

şudur: Bir felsefeci Cenâb-ı Vâcibu‟l-Vücûd‟un bizzat mucib olduğunu iddia ederek bu iddiası üzerine 

“zira âlemin mükemmel bir düzende yaratılmış ve icad edilmiş olması ezeli olan Allah‟ın zatının 

rubibiyyetinin gereklerindendir. Bir şeyin zatının gereklerinden kopması ve bağımsız olması imkansız 

olduğundan Allah‟ın âlemi icad etmesi de âlemden kopması ve bağımsız olması imkansızdır” diye delil 

ileri sürdüğü takdirde bir itiraz eden Eş‟arî mezhebine mensup kişi de “bu delil imkansız olanı 

gerektirmesi cihetiyle bütünüyle fasid ve batıldır zira bu delil sahih kabul edilmiş olsa ya hâdisin 

tümüyle olumsuzlanması veya bir eserin sahibine/etki edene dayanmaması veya hâdislerin sonsuz dek 

uzanması gibi imkansız sonuçların varlığını gerektirdiğinden ve söz konusu bu imkansız gerekler de 

batıl olduğundan, bunları gerektiren (melzûm) delilin batıl ve fasid olması gerekir” derse iddia sahibinin 

delilini, nakz-ı icmâlî bişâhidi hususi‟l-fesâd ile nakz ve iptal etmiş olur.49 

İtiraz edenin üçüncü vazifesi muâraza‟dır. Muâraza, iddia edilenin, çelişiğini ispat vasıtasıyla 

iptal edilmesidir,50 Seyyid Şerif‟in ifadesiyle, “hasmın üzerine delil ikame ettiği şeyin hilafının üzerine 

delili ikamet etmektir.”51 Ardahânî‟nin tespitinden hareketle söylersek; muâraza ile ilgili bilinmesi 

gereken önemli noktalardan biri, nasıl ki delilin bizzat kendisine yönelik icmâlî nakzda şahit 

getirmeksizin mencaiz olmadığı gibi muâraza-i tahkikiyye suretinde müdellel iddianın delilsiz men ve 

iptali aynı şekilde caiz değildir, zira delili sabit ve malum olan bir iddianın bir muârız delile dayanmayan 

sırf mücerred yani delilsiz bir iddia ile red ve inkârı, münâzara kurallarına aykırı olup sadece 

büyüklenmektir (mükâbere).52 Çelebi‟nin, muârazanın tarifinde “çelişiğin ispatı” ifadesindeki çelişik 

olanın ne olduğunu açıklayıcı olması bakımından Ardahânî‟nin muârazada çelişikle neyin kast edildiğine 

ilişkin etraflı yorumuna burada yer gerekir. Muârazada iddianın çelişiği, iddianın doğrudan aynı 

çelişiğini ifade eden bir kavram olduğu gibi iddianın çelişiğine denk ve iddianın çelişiğinden mutlak 

anlamda daha özel şeyleri de kapsamına alan bir kavramdır. Dolayısıyla bunlardan herhangi birinin 

ispat edilmesiyle iddia sahibinin/illetlendiren kişinin iddiasına muâraza yapılabilir. Zira bir şeyin 

çelişiğinin ispat edilmesiyle o şeyin bizzat kendisi batıl olacağı gibi o şeyin çelişiğine denk ve 

çelişiğinden mutlak olarak özel olan bir şeyin ispatı da aynı şekilde o şeyin bizzat kendisini iptal eder.53 

Örneğin, bir iddia sahibi ve iddiasını illetlendiren kişi, “şu şey insan değildir, zira taştır” dediği ve bir 

itiraz eden kişi de ona hitaben “senin bu delilin he ne kadar iddiana delalet eder ise de fakat bende 

iddianı nefyeden bir delil bulunmaktadır. Şöyle ki, „şu şey insandır zira düşünendir‟” diye muârazada 

bulunduğu takdirde iddia sahibinin iddiasının çelişiğinin bizzat kendisi olan insanlığı/insan olmayı, o 

şeyin düşünen olduğunu delil getirerek ispat etmiş olur. Şayet itiraz eden kişi, “şu gülendir zira 

şaşırandır” derse iddia sahibinin iddiasının çelişiğinin bizzat kendisi değil fakat ona denk olan gülmeyi, 

o şeyin şaşıran olduğunu delil göstererek ispat etmiş olur. Ve eğer itiraz eden kişi “şu şey zencidir zira 

Habeşistanlıdır” derse iddia sahibinin iddiasının çelişiğinden mutlak olarak özel olan zenciliği, o şeyin 

Habeşistanlı olduğunu delil göstererek ispat etmiş olur.54 

 

                                                             
48  Ardahânî, age., s. 42-43; Muhammed b. Ebi Bekr el-Meraşî el-Hanefî es-Sûfî (Saçaklızade), age., s. 92. 
49  Ardahânî, age., s. 45-46; ayrıca bkz. Muhammed b. Ebi Bekr el-Meraşî el-Hanefî es-Sûfî (Saçaklızade), age., s. 94.  
50  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr. 12. 
51  Mevlana Şeyh Abdurreşid el-Cunguri, age., s. 48; benzer tanım için bkz. İsmail Gelenbevi, age., s. 70. 
52  Ardahânî, age., s. 66-67. 
53  Ardahânî, age., s. 71. 
54  Ardahânî, age., s. 71-72. 
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3.2. İddia Sahibinin Vazifeleri 

İddia sahibinin vazifelerinden birincisi, itiraz eden tarafından men edilmiş olan iddia ya da 

öncülü ayrıca bir delil getirerek ispat etmektir.55 Örneğin, bir Eşarî mezhebine mensup bir iddia sahibi 

illetlendiren kişi (muallil) “âlem müessire muhtaçtır zira âlem mümkindir, her mümkin müessire 

muhtaçtır” demiş ve bir felsefeci itiraz eden de “âlemin mümkin olduğu müsellem değildir” diye söz 

konusu delilin küçük öncülünü men etmiş olsa, iddia sahibinin “âlem mümkindir zira âlem üzerine 

varlık ve yokluk tevârüd eder, üzerine varlık ve yokluğun tevârüd ettiği her şey mümkindir” diye itiraz 

eden tarafından men edilmiş olan küçük öncülü ispat ederek müdafaada bulunur. Ve yine şayet itiraz 

eden tarafından “her mümkinin müessire muhtaç olduğu doğru değildir” diye büyük öncül men 

edilirse, iddia sahibi “her mümkin müessire muhtaçtır, zira mümkin varlık ve yokluk açısından eşit olan 

şeydir, varlık ve yokluk açısından eşit olan her şey müreccih ve müessire muhtaçtır” diye büyük öncülü 

ispat etmek suretiyle müdafaada bulunur.56 İddia sahibinin ikinci vazifesi, itiraz edenin getirdiği 

senedin meni, iptal edilmesidir.57 Bu da Ardahânî‟nin açıklamasıyla, itiraz eden tarafından menedilmiş 

olanın çelişiğine denk veyahut çelişiğinden mutlak olarak genel senedin, delille iptal edilmesinden 

ibarettir. İtiraz eden kişinin getirdiği senedin iptal edilmesiyle, iddia sahibinin itiraz eden tarafından 

menedilmiş olan iddiasının çelişiği batıl olup iddia sahibinin söz konusu iddiası aynıyla ispat edilmiş 

olur. İlletlendiren iddia sahibinin bu ikinci vazifesi, ancak itiraz eden menine ve iptaline dayanak teşkil 

eden ve menetmek istediği iddianın çelişiğini gerektiren bir sened getirdiği takdirde geçerlidir.58 

İtiraz eden kişinin getireceği sened, beş kısımdır. Birincisi, menedilenin çelişiğini gerektiren ve 

ona denk; ikincisi, menedilenin çelişiğinden mutlak olarak özel; üçüncüsü, menedilenin çelişiğinden 

mutlak olarak genel; dördüncüsü, menedilenin çelişiğinden bir yönüyle (min-vech) genel; beşincisi 

menedilenin çelişiğinden farklı (mübâyin) olan seneddir. Örneğin; iddia sahibi illetlendiren taraf, “şu 

şey gülen değildir zira insan değildir” dediği takdirde meneden soru soran ve itiraz eden taraf da “şu 

şeyin insan olmadığını teslim etmeyiz, nasıl teslim edilir ki halbuki gülendir” derse menedilenin 

çelişiğine denk olan senedi zikretmiş olur, zira menedilen insan olmamaktır ki çelişiği insan olmaktır, 

gülmek ise menedilenin çelişiği olan insan olmanın gereği ve ona denktir. Eğer itiraz eden taraf, “nasıl 

teslim edilir ki halbuki zencidir” derse menedilenin çelişiğinden mutlak olarak özel olan senedi zikretmiş 

olur, zira zencilik, menedilenin çelişiği olan insan olmak‟tan mutlak olarak daha özeldir çünkü insan, 

zenci, Türk, acem gibi insan sınıflarını kapsayıp zenci sadece bu insan sınıflarından biridir. Eğer itiraz 

eden “nasıl teslim edilir ki halbuki canlıdır” derse menedilenin çelişiğinden mutlak olarak genel olan bir 

senedi zikretmiş olur, zira canlılık menedilenin çelişiği olan insan olmak‟tan mutlak olarak geneldir. 

Eğer itiraz eden taraf, “nasıl teslim edilir ki, halbuki beyazdır” derse menedilenin çelişiğinden bir 

yönden genel olan senedi zikretmiş olur, zira beyazlık menedilenin çelişiği olan insan olmak‟tan bir 

yönden geneldir, çünkü beyazlık yalnız beyaz insanı kapsar oysa örneğin beyaz taşı kapsamaz. Eğer 

itiraz eden “nasıl teslim edilir ki halbuki taştır” derse menedilenin çelişiğinden tamamen farklı ve ayrı 

bir senedi zikretmiş olur, zira taş olmak menedilenin çelişiği olan insan olmak‟tan hakikatte tamamen 

ayrı ve farklıdır.59 Sırayla sözü edilen bu sened türlerinden menedilenin çelişiğinden bütünüyle farklı 

olan sened ve menedilenin çelişiğinden bir yönden genel olan sened türleri, menedilenin çelişiğini 

gerektirmediklerinden dolayı bunlar; ne menetmeye dayanak olsun diye kullandığında itiraz eden 

tarafa ve ne de söz konusu senedi iptal etmek için kullandığında iddia sahibi illetlendiren tarafa, 

münâzarada herhangi bir faydası yoktur.60 Dolayısıyla itiraz eden taraf, iddia sahibi illetlendirenin kesin 

olarak ispat edilmemiş iddia veya kullandığı delilin öncülünü, sened getirerek men ettiğinde, iddia 

sahibinin, menedilenin çelişiğine denk olan sened ve menedilenin çelişiğinden mutlak olarak genel olan 

                                                             
55  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr. 8; ayrıca bkz. Ardahânî, age., s. 104-105; el-Hac Muhammed 

Cemaleddin, age., s. 54, 55; Taşköprîzâde, age., s. 9; İsmail Gelenbevi, age., s. 73. 
56  Ardahânî, age., s. 105. 
57  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, vr. 9; Taşköprîzâde, age., s. 9; İsmail Gelenbevi, age., s. 73. 
58  Ardahânî, age., s. 106. 
59  Ardahânî, age., s. 107-109. Senedin beş kısmı için ayrıca bkz. el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 55, 56; Muhammed 

b. Ebi Bekr el-Meraşî el-Hanefî es-Sûfî (Saçaklızade), age., s. 66-68; İsmail Gelenbevi, age., s. 55. 
60  Ardahânî, age., s. 109; el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 57. 
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senedi iptal etmek suretiyle menedilen iddiasını veya delilinin öncülünü ispat etmek suretiyle 

müdafaada bulunması gerekir.61 

İtiraz eden tarafından men ve munâkaza yoluyla itiraz geldiğinde takip edeceği tartışma 

tekniklerinden bir diğeri de delilinin öncülünün menedilmesinden dolayı red ve inkar edilmiş olan 

iddiasını, başka bir delille ispat etmesi şeklindedir.62 Örneğin, iddia sahibi illetlendiren, “âlem hâdistir 

zira değişkendir, her değişken hâdistir” dediğinde itiraz eden ve meneden taraf da “âlemin değişken 

olmasını teslim etmeyiz, eserleriyle baki (baki‟l-asar) olması neden caiz olmasın” derse iddia sahibinin 

kullandığı delilin küçük öncülünü men eder ve takviye için de menedilen küçük öncülün çelişiğinden 

daha özel olanı sened olarak zikretmiş olur. Çünkü menedilen öncülün çelişiği, âlem değişken değildir, 

anlamıdır ki bu anlam, âlemin kendisi (bâki‟l-ayn), vasıfları (ve‟l-evsâf) ve eserleri ( ve‟l-âsâr) itibariyle 

baki olmasını kapsadığı için âlemin eserleriyle baki (bâki‟l-âsâr) olması söz konusu anlamdan (mefhum) 

daha özeldir. Menedilenin çelişiğinden daha özel olan senedin iptalinin, iddia sahibine bir faydası 

olamayacağından iddia sahibi, itiraz eden tarafından delilin öncülünün bir yönüyle menedilesi sebebiyle 

red ve inkâr edilmiş ola “âlem hâdistir” iddiasını “zira âlem müessire muhtaçtır, müessire muhtaç olan 

her şey hâdistir” diyerek başka bir delille itiraz edenin menini gidermiş ve çürütmüş olur.63 

Yukarıda yer verilen iddia sahibinin vazifeleri, itiraz eden taraf men64 ve munâkaza yoluyla 

itirazda bulunduğu zaman iddia sahibinin takip edeceği tartışma teknikleridir. Ancak itiraz eden nakz-ı 

icmâlî yoluyla veya muâraza yoluyla itirazda bulunduğu zaman iddia sahibinin vazifeleri ve dolayısıyla 

takip edeceği tartışma teknikleri farklılaşmaktadır.65 Burada illetlendiren iddia sahibinin vazifesi olarak 

iki teknik karşımıza çıkmaktadır. Birincisi nakz-ı icmâlî yani gerek tehallüf gerekse istilzâm ile istinbat 

edilmiş delilin iptalinden ibarettir.66 Ardahânî‟nin ifadesiyle nakzî şâhidin iptalinden ibarettir. Birinci 

kıyasla getirilen nakzî şâhidin iddia sahibi tarafından çürütülmesine Çelebi şu örneği vermektedir: İddia 

sahibi “Şafii‟nin ortada bulunmayan malın satımının nefyinde söylediği gibi akit esnasında her iki 

tarafça bilinmeyen satıma konu hiçbir şeyin satımı doğru değildir.”dediğinde  nakzeden kişi de satıma 

konu olması kaydını hazfederek şöyle der: “Akit esnasından her iki tarafça özelliği bilinmeyen bir 

kadınla kişinin evlenmesi sahih oluşuyla bu nakzedilmiş olur.” Buna iddia sahibi şöyle cevap verir: 

“Burada illet, (özelliği satıma konu) sözünün toplamıdır. Parçanın illiyet olmaması toplamın illiyet 

olmamasını gerektirmez. Dolayısıyla burada bir nakz yoktur.”67 

Ardahânî de şu örneği vermektedir: Mesela iddia sahibi “dirhemler ve dinarlarda zekat vaciptir, 

zira dirhemler ve dinarlar „mallarınızın zekatını verin‟ hadis-i şerifinin kapsamında bulunan eşyadandır, 

bu nassın kapsamına giren her şeyde zekat vaciptir” dediği ve nakzeden itiraz eden de bu delil, nassın 

kapsamında bulunmasına rağmen kendisinde zekatın vacip olmadığı cevherler ve mercanlarda (leâlî) 

da caridir, başka maddede cari olan her delil bütünüyle fasittir, öyleyse bu delil bütünüyle fasittir” diye 

illetlendirenin delilini tehallüfün şâhidinin beyanıyla nakz ve iptal ettiği zaman illetlendiren cevap veren 

taraf da “delilin cevherler ve madenlerde (leâlî) cari olduğunu teslim etmeyiz, nassın kapsamına giren 

malların artma (nemâ) ile kayıtlı olması niçin caiz olmasın” derse itiraz eden- soru soranın delilinin nakz 

şâhidi olan küçük öncül “delilin cevherler ve madenlerde (lealide) cari olduğunu” men etmek suretiyle 

menedilen öncülün daha özel çelişiğini (ehass-ı nakîzini) ispat etmiş olur, çünkü menedilen öncülün 

çelişiği “delilin cevherle ve madenlerde cari olmadığıdır” ki zikredilen malların artma ile mukayyet 

olması söz konusu çelişikten daha özeldir.68 

                                                             
61  Ardahânî, age., s. 110. 
62  Ardahânî, age., s. 110-111; Taşköprîzâde, age., s. 10. 
63  Ardahânî, age., s. 111-112. 
64  Daha önce de değindiğimiz gibi men, münâzarada özel anlamı itibariyle munâkaza anlamında kullanılırken en geniş 

anlamıyla da münâkaza, nakz-ı icmâlî, muâraza tekniklerinin üçü için de kullanılmaktadır. Bkz. Fadil Şevki, Haşiye ale‟l-
Hüseyniyye, Nuruosmaniye, no: 4518, vr. 138. 

65  Ardahânî, age., s. 112-113. 
66  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr.10; Ardahânî, age., s. 112-113.; el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 

63, 66; Taşköprîzâde, age., s. 10.  
67  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr.11. 
68  Ardahânî, age., s. 115-16. 
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İstilzâm yoluyla getirilen şâhidin illetlendiren kişi tarafından çürütülmesinin örneği ise şudur: 

Bir Eşarî mezhebine mensup illetlendiren “âlem hâdistir zira mümkündür, her mümkün, bir müessir ve 

müreccihin, varlığını yokluğu üzerine tercih etmesinden sonra var olabileceğinden dolayı hâdistir” 

dediği ve bir nakzeden felsefeci de “bu delil fasit ve batıldır zira imkânsızı gerektirmektedir, zira bu 

delil, bir şeyin hudüsünün imkân sıfatına sahip olmasından hareketle ispat edilmesi ve illetlendirilmesi, 

ezeli olarak imkan sıfatıyla muttasıf olan yok (madum) mümkünün ezelde hudüsünü gerektirmesi gibi 

imkansız bir şeyi gerektirir. Böyle olan her delil fasid olduğundan bu delil fasid ve batıldır” diye 

illetlendiren kişini delilini nakz ve iptal etmek için şâhid-i hususi‟l-fesâdın beyanıyla delil getirdiği zaman 

illetlendiren de, “delilin imkânsız bir şeyi gerektirdiğini teslim etmeyiz, nasıl teslim ederiz ki, tartışma ve 

konuşmamız mevcut mümkün hakkındadır” derse iddiasının delilini tefsir etmek suretiyle nakzedenin 

delilinin küçük öncülü olan “zira bu delil imkânsızı gerektirmektedir” önermesini men ve reddetmekle 

mezkur menedilen öncülün çelişiğinin dengini ispat etmiş ve ileri sürmüş olur, çünkü menedilen 

öncülün çelişiği “bu delil imkansızı gerektiren değildir” önermesidir ki bu önermenin mefhumu, 

araştırmanın mevcut mümkün olmasına denk ve eşittir.69 

İlletlendirenin ikinci vazifesi ise, itiraz eden tarafın muâraza yoluyla itirazda bulunduğu 

takdirde takip etmesi gereken teknikten oluşmaktadır. Çelebi, illetlendirenin bu vazifesinin muâraza 

olduğunu ifade etmektedir.70 Ardahânî‟nin metnine baktığımızda, Ardahânî muâraza yoluyla itiraz söz 

konusu olduğunda illetlendirenin, üç yolla da yani münâkaza, nakz-ı icmâlî ve muâraza suretlerinden 

birisiyle itiraz eden kişinin muârız deliline karşı cevap verileceğini ileri sürmektedir.71 Örneğin, 

illetlendiren; “âlem hâdistir zira değişkendir, her değişken hâdistir” dediğinde muârız soru soran taraf, 

“âlem kadimdir zira bizzat mucibe dayanır, bizzat mucibe dayanan her şey kadimdir” diye 

illetlendirenin deliline, muâraza ile itirazda bulunduğu zaman illetlendiren, “küçük öncülü yani âlemin 

bizzat mucibe dayandığını veya büyük öncülü mucibbizzata dayanan her şeyin kadim olduğunu” teslim 

etmeyiz derse münâkaza yoluyla iddiaya karşılık verir. Eğer illetlendiren“senin bu delilin fasit ve 

batıldır, zira başka bir içerik olan günlük olaylarda caridir” diye şâhid-i tehallüfü veya “günlük olayların 

kadim olduğu gibi bir imkânsızı gerektirmektedir” diye şâhid-husûsi‟l-fesadı beyan ederse muârızın 

mezkur deliline icmâlînakz suretinde itirazda bulunmuş olur. Şayet illetlendiren “âlem hâdistir zira 

âlemin varlığından Bârî olan Allah‟ın kast ve ihtiyarı önce gelmektedir, durumu böyle olan her şey 

hâdistir” derse mezkurmuârızın deliline, muâraza ile mukabelede bulunmuş olur.72 

4- Münâzarada Her İki Tarafın da Gözetmesi Gereken Kurallar (Âdâb-ı Münâzara) 

Hemen bütün âdâb metinlerinde olduğu gibi Çelebi‟nin Hüseyiniyye şerhinde de münâzarada 

her iki tarafın da gözetmesi gereken kurallar şöyle sıralanmaktadır. 1. Sözün anlaşılmasına halel 

getirmemek için sözü kısa tutmaktan kaçınmak. 2. Yorgunluk ve bıkkınlık oluşmaması için sözü 

uzatmaktan kaçınmak. 3. Anlamayı güçleştireceğinden dolayı manası açık olmayan ve pek nadir 

kullanılan garip kelime ve lafızları kullanmaktan kaçınmak. 4. Kapalı ve anlaşılmaz kelimeler 

kullanmaktan kaçınmak. 5. Hasmın meramını layıkıyla ve tam olarak anlamadan konuşmasına 

müdahale etmekten sakınmak, ancak anladığını tahkik etmek için hasımdan biri diğerine sözünü tekrar 

etmesini talep edebilir. 6. Konuşmanın ve sözün dağılmasına ve maksattan uzaklaşmasına sebep 

olacağından dolayı tartışmada tartışma konusu olmayan bir manaya itiraz etmekten sakınmak. 7. 

Gülmek, yüksek sesle konuşmak gibi durumlardan sakınmak, çünkü bunlar cehaletlerini örtmek ve 

hasmı kendisine galip gelmesin diye cahillerin başvurduğu vasıflarıdır. 8. Saygın kişilerle tartışmaktan 

sakınmak. 9. Hasmı zayıf ve küçük görmekten ve onu böyle hesap etmekten kaçınmak.73 

 

 

                                                             
69  Ardahânî, age., s. 116-17. 
70  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr. 11; Taşköprîzâde, age., s. 10. 
71  Ardahânî, age., s. 127; el-Hac Muhammed Cemaleddin, age., s. 74.  
72  Ardahânî, age., s. 128. 
73  Çelebi, Kitâbu Hüseyniyye min‟el-Adâb, no: 478, vr. 20; Ardahânî, age., s. 176-180; Taşköprîzâde, age., s. 11-13; el-Hac 

Muhammed Cemaleddin, age., s. 98-108; Abdullatif Âdil, age., s. 172-73.  
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Sonuç 

İlm-i münâzara ya da Âdâbu‟l-Bahs ilmi klasik mantık biliminin kıyas formlarını kullanmak ve bu 

anlamda mantık biliminin formel imkanlarından yararlanmakla birlikte İslâm kültür ve bilim tarihinde 

başlı başına bir disiplin olarak inşa edilmiştir. Bu disiplin tam olarak bilimsel tartışma metodolojisi diye 

karşılanabilir. Böyle bir disiplinin kurulmasına katkı sağlayanlardan biri de şüphesiz Amasyalı Şah 

Hüseyin Çelebi‟dir. Hüseyin Çelebi, bu disipline katkısını özellikle Hüseyniyye adlı metnin şerhi 

üzerinden gerçekleştirmiştir. Bilimsel tartışmada iki taraf bulunmak zorundadır. Bu tarafların tartışmayı 

yürütürken kullanacakları bir takım teknikler bulunmaktadır. Çelebi, bahs ve münazara kavramlarının 

aydınlatılmasının ardından bu teknikler üzerinden münazara ilmini açımlamaktadır. En nihayet her iki 

taraf için de geçerli tartışma adablarıyla bitirmektedir. Çelebi üzerinden yaptığımız bu çalışmada 

gördük ki İslâm bilim geleneğinde bilimsel araştırma ve sorgulama son derece hassas bir takım ilkeler 

ve kriterlere bağlanmış olup gelişigüzel ya da taklite dayalı bir ilim geleneğinden ziyade hakikati ızhâr 

etmeye matuf sorgulayan, tartışan, kritik eden bir ilim geleneğinin oluşmasını öngörmüştür. Bunu da 

bir disiplin çerçevesinde İlm-i münâzara ya da Âdâbu‟l-Bahs diye teknik olarak inşa etmiştir. Bu disiplin 

bize haklı olarak şu tespiti yapmamıza olanak tanımaktadır: Eleştiri kültürü, genelde entelektüel 

anlamda modern zamanlara özgü bilim ve kültüre hamledilir. Ancak sadece Çelebi üzerinden yaptığımız 

bu mütevazı çalışma bile bu hamletmenin en hafifinden çok iddialı olduğunu ihsas ettirmektedir. 

Eleştiri, sorgulama ve tartışmaya dayalı bir bilim ve kültürün tarihi bize göre çok daha eskidir ve bunun 

İslâm bilim ve kültür tarihindeki karşılığı İlm-i Münazara ve Âdâbu‟l-Bahs ilmidir. 
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HÜSEYİN ŞAH ÇELEBİ EN-NİKSÂRÎ EL-ÂMÂSÎ’NİN BİR ÂDÂB RİSALESİ VAR MIDIR? 

 

Muhammet ÇELİK 

 

Özet 

İslam düşüncesinde iki türlü tartışma geleneği vardır: Birincisi Aristoteles’in Topika adlı kitabında ele 

alınan ve Müslüman filozofların da “cedel” olarak isimlendirdiği tartışma geleneğidir. İkincisi ise İslam 

düşüncesinin özgün bir ürünü olduğu iddia edilen ve Şemsüddin Muhammed ibn Eşref Semerkandî el-

Hüseyni (ö. 1322) tarafından sistemleştirilen âdâbu’l-bahsve’l-münazara adlı tartışma teorisidir. 

Semerkandî’den sonra cedel türünde eser yazımı neredeyse sona ermiştir. Ancak Semerkandî’nin 

Risâle fi Âdâbi’l-Bahsve’l-Münâzara adlı eseri üzerine yapılan şerh, haşiye ve talik yanı sıra daha sonra 

da yine telif, şerh, haşiye, talik ve hamiş türünde birçok âdâb eseri yazılmıştır. Semerkandî sonrası en 

önemli telif eserlerden biri Osmanlı ilim havzasında yazılan ve Şah Hüseyin Çelebi en-Niksari el-

Âmâsî’ye nispet edilen Hüseyniye olarak meşhur olan Risâle fi Âdâbi’l-Münâzara adlı eserdir. Fakat Milli 

Kütüphane ve Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde yaptığımız araştırmalar neticesinde 

Hüseyniye’nin Semerkandî, Âmâsî, Antâkî ve Adanavî olmak üzere dört isme nispet edildiği tespit 

edilmiştir. Ayrıca Khaled el-Rouayheb Hüsyniye’nin el-Adanavî’ye (ö. 1670 sonrası), Necmettin Pehlivan 

el-Âmâsî’ye (ö. 1512) ve son olarak Muhammed Usame Onun Semerkandî’ye ait olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada, üzerine yapılan şerh ve haşiyelerle Osmanlı ilim havzasında önemli bir yere sahip olduğu 

aşikâr olan Hüseyniye’nin Hüseyin Şah Çelebi en-Niksari el-Âmâsî’ye ait olup olmadığı tespit edilmeye 

ve bu konudaki karışıklık giderilmeye çalışılacaktır. Ancak aidiyet meselesini tartışmadan önce eserin 

âdâb geleneği içerisindeki yerine ve önemine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Âmâsî, Âdâbu’l-Münâzara, el-Adanavî, Semerkandî, Hüseyniye. 

 

Are There any Work about Moral Booklet of ‘Huseyn Shah Chelebi al-Niksari al-Amasi’ or 

No? 

 

Abstract 

There are two types of disputation tradition in Islamic thought. The first is the tradition that is treated 

in Aristotle’s Topics and termed “jadal” by Muslim philosophers. These condone is the theory of adab 

al-bahthwa-al-munazara, which is claimed to be a distinctive output of Islamic thought and is 

systematized by Shams al-Din Muhammad b. Ashraf al-Samarqandi al-Husayni (d. 1322). It seems 

that jadal was replaced by the newly systematized adab al-bahth and almost no work on jadal was 

ever written after al-Samarqandi. Incontrast, many independent works on adab have been written as 

well as commentaries, süper commentaries and glosses on al-Samarqandi’s ground-breaking Risala fi 

Adab al-Bahthwa-al-Munazara. One of the most popular works on adab after al-Samarqandi’s treatise 

has been Risala fi Adab al-Munazara, simply known as theHusayniyya. This epistle, a product of the 

Ottoman scholarly milieu, is commonly ascribed to Shah Huseyn Chelebi al-Niksari al-Amasi. 

Nevertheless, during our research at the manuscript collections of both at the National Library and 

Suleymaniye Library, we have encountered four names, to whom the Husayniyya is ascribed: al-

Samarqandi, al-Amasi, al-Antaki, and al-Adanawi. According to Khaled el-Rouayheb the Husayniyya 

belongs to al-Adanawi (d. 1640), according to Necmettin Pehlivan to al-Amasi (d. 1512), and finally 

according to Muhammed Usame Onuş to al-Samarqandi. 

In this paper, I will try to solve the confusion regarding the autorship of the Husayniyya, a very 

popular textbook in the Ottoman realm with its many commentaries and süper commentaries. 

However, before addressing this problem of autorship, I will have some general remarks about the 

“risāla” and discuss its place in the tradition of disputation theory.  

                                                           
  Arş. Gör., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mmcelik@ankara.edu.tr. 
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1- Hüseyniye Hakkında Genel Bilgiler 

Adabu’l-Bahsve’l-Münazara İslam düşünce külliyatının bize kazandırdığı orijinal bilimlerinden 

birisidir. Temeli Aristoteles mantığıdır. Ancak Aristoteles diyalektiğinden farklı olarak kullanım esas 

alınarak oluşturulmuş bir bilimdir. Bu nedenle Aristoteles diyalektiği teorik iken Adabu’l-Bahs ve’l-

Münazara uygulamaya dayalı bir bilimdir. Bu bilimin orijinalliği de pratikliğinden kaynaklanmaktadır.1 

Hüseyniye Semerkandî’nin sistemleştirdiği âdâbu’l-bahs ve’l-münâzara geleneğinin orijinal 

eserlerinden biridir. Semerkandî’den sonra bu alanda birçok şerh, haşiye, talik ve hamişler yazılmıştır. 

Bununla beraber Saçaklızâde, Taşköprülüzâde gibi mantıkçıların telif eserleri de vardır.2 

Telif eserlerden biri de Hüseyniye olarak bilinen Risâle fi Âdâbi’l-Bahs isimli eserdir. Eserin 

çeşitli kütüphanelerde tespit edebildiğimiz 160 el yazma nüshası bulunmaktadır. Ancak aidiyet 

tespitinde kullandıklarımızı dipnotta belirteceğiz. 

Hüseyniye’nin ulaşabildiğimiz nüshalarının çoğunda tarih ve müstensih bilgileri 

bulunmamaktadır. Ancak eserin incelediğimiz en erken tarihli nüshası 1694’e tekabül etmektedir.3 

Buna bağlı olarak eserin XVII. yüzyılda yazılmış olabileceğini tahmin ediyoruz. 

Hüseyniye’nin kütüphanelerdeki nüsha fazlalığından meşhur bir eser olduğu söylenebilir. 

Özellikle medrese öğrencilerinin çokça rağbet ettiğini el-Ferdî b. Mustafa el-Kayserî’nin şerhinde 

“risâletü’l-hüseyniye mütedevilün beyne’t-tullabi” şeklindeki ibareden öğrenebiliyoruz.4 Ayrıca eserin 

metni, şerhi ve haşiyelerinin bulunduğu müstakil mecmuaların sayısı hayli fazladır. Bu da eserin 

yazıldığı dönemin eğitim sisteminde ne kadar fazla yer ettiğinin diğer bir göstergesidir. 

Hüseyniye muhtasar bir eserdir. Bu nedenle birçok şerhi ve haşiyesi bulunmaktadır. Bunlardan 

tespit edebildiğimiz: 

a- İsimsiz Şerhu’l-Hüseyniye mine’l-Âdâb5 

b- Arıcı-zâde Alî el-Ferdî b. Mustafâ Kayserî (öl. 1127/1715),  Hâşiyetül-Ferdiye alâr-Risâletil-

Hüseynîye6 

c- Hatîb-zâde Mehmed b. Ömer Darendevî (öl. 1152/1739), Hâşiyealâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye fî 

Fenni'l-Âdâb7 

d- Mollâ Yegân Abdurrahîm Ahmed b. Mehmed Maraşî (ö. 1751), Hâşiye 'alâ Hüseynîye fi 

İlmi'l-Âdâb8 

e- Muhammed b. Abd el-Hâmid el-Kefevî (öl. 1168/1754), Hâşiye alâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye fî 

Fenni'l-Âdâb9 

f- Akkirmânî Mehmed b. Mustafâ (öl. 1174/1761), Hâşiye alâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye fî Fenni'l-

Âdâb10 

                                                           
1  Necmettin Pehlivan , Hadi Ensar Ceylan , “Ādābu’l-Baḥs̱ Devrimine Doğru Son Evrim : Burhānuddīn en-Nesefī’nin el-Fuṣūl”, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 56: 2, 2015, ss.1-75; Necmettin Pehlivan, “Muhammed Kefevî ve Risâle fi’l-
Âdâbı”, Felsefe Dünyası, 2012/2, sayı: 56, ss. 322-333; “Saçaklızâde’de Muallil”, Felsefe Dünyası, 2013/1, sayı: 57, ss. 185-
198; “Âdâbu’l-Münazara”, İslamiyet ve Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2013, ss. 26-
28; “Âdâbu’l-Bahsve’l-Münâzara”, Mantık, Ankara, 2016, ss. 263-303. Ayrıca karşılaştırma için bkz. Aristoteles, Topikler, çev. 
Hamdi Ragıp Atademir, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1952; Semerkandî, Risâle fi Âdâbi’l-Bahs, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, no. 37265 

2  Necmettin Pehlivan, “Âdâbu’l-Bahsve’l-Münâzara”, Mantık, Ankara, 2016, ss. 263-303. 
3  Hüseyniye, Manisa İl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 2027/4. 
4  Arıcı-zâde Alî el-Ferdî b. Mustafâ Kayserî (ö. 1127/1715), Hâşiyetül-Ferdiye alâr-Risâletil-Hüseynîye, 06 Mil Yz A 5641/3. 
5  Şerhu’l-Hüseyniye mine’l-Âdâb, Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi, 22 Sel 226/3. 
6  Arıcı-zâde Alî el-Ferdî b. Mustafâ Kayserî (ö. 1127/1715), Hâşiyetül-Ferdiye alâr-Risâletil-Hüseynîye, 06 Mil Yz A 5641/6; 06 

Mil Yz A 2614 vd. 
7  Hatîb-zâde Mehmed b. Ömer Darendevî (ö. 1152/1739), Hâşiye alâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye fî Fenni'l-Âdâb, 03 Gedik 17653/3; 

27 Hk 152/8 vd.  
8  Mollâ Yegân Abdurrahîm Ahmed b. Mehmed Maraşî (ö. 1751), Hâşiye 'alâ Hüseynîye fi İlmi'l-Âdâb, 06 Mil Yz A 1234/7. 
9  Muhammed b. Abd el-Hâmid el-Kefevî(öl. 1168/1754), Hâşiye alâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye fî Fenni'l-Âdâb, 60 Zile 230/5; 03 

Gedik 17653/1 vd. 
10  Akkirmânî Mehmed b. Mustafâ (ö. 1174/1761), Hâşiyea lâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye fî Fenni'l-Âdâb, 19 Hk 4725; 06 Mil Yz A 

4571 vd. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 377 

g- Müftü zâde Muhammed Sâdık b. Abd er-Rahmân Erzincânî (öl. 1223/1808), Hâşiye alâ'r-

Risâleti'l-Hüseynîye fî Fenni'l-Âdâb11 

h- Şerîf Hüseyin Efendî Adanavî (öl. 1640), Şerhü Adâbi'l-Hüseynîye12 

Yukarıda sıraladığımız şerhlerin nüshalarında metnin müellifi hakkında herhangi bir kayıt 

bulunmamaktadır.  

2- Hüseyniye’nin Aidiyeti Hakkında Genel Görüşler 

Mantık tarihi ile ilgili Türkçe ve diğer dillerde birçok çalışmaya rastlamak mümkündür.13 Ancak 

İslam mantık tarihini eserler ve müellifler özelinde çalışılmış bir çalışma günümüze kadar yapılmış 

değildir. Bu nedenle birçok yazma eser ya gün yüzüne çıkmamış ya da elimizde olsa bile müellifi ve 

yazıldığı dönem aydınlatılmamış durumdadır. Hüseyniye metni de geç dönem olmasına rağmen 

yazıldığı dönem ve müellifinde ihtilafların olduğu bir eserdir. 

Hüseyniye metni ile ilgili kütüphane kataloglarında Hüseyin Şâh ÇelebîAmâsî (ö. 918/1512),14 

Şerîf Hüseyin Efendî Adanavî (ö. 1640)15 ve Şâh Hüseyin b. Abdullâh Antâkî (ö. 1130/1718)16’ye ait 

olarak kayıtlıdır. Bu bağlamda Rouayhe b Hüseyniye’nin Âdanavî’ye,17 Onmuş ise Şemsüddin es-

Semerkandi’ye18 ait olduğunu ifade etmektedir. 

Onuş, Carullah Veliyyüddin Efendi’nin terceme-i halinde “el-Fevâidü’n-Nûriyyeale’l-Âdâbi’l-

Hüseyniyye” adlı haşiyesindeki “Hüseyniye”nin herhangi bir kaynak göstermeksizin Muhammed b. 

Eşref es-Semerkandî’ye ait olduğunu söylemektedir.19 Ancak hem Carullah Efendi’nin haşiyesinde hem 

de Onmuş’un kaynak verdiği DİA’nın ilgili maddesinde böyle bir kayıt bulunmamaktadır. Çalışmamıza 

konu edindiğimiz “Hüseyniye”nin Semerkandi’ye nispet edilmesine ilişkin karışıklığın Semerkandi’nin 

isim nispesinde “Hüseynî” ibaresinin olduğu düşünülmektedir. Necmettin Pehlivan’a göre 

Semerkandi’nin adabu’l-bahs teorisini sistemleştirdiği eseri Risale fi’l-Âdâbi’l-Bahs’tır. Bununla beraber 

her ne kadar Semerkandi’nin isim nispesinde “Hüseyniye” olsa da Semerkandi’nin Risâle fi’l-Âdâbi’l-

Bahs isimli eseri bu isimle şöhret bulmamıştır.20 İlaveten çalışmaya konu ettiğimiz Hüseyniye ile 

karışması muhtemel olan ve Semerkandiye atfedilen başka bir eser de el-Measiru’l-Hüsamiyefi’l-

Menaziri’l-Kelamiyye’dir. Bu eser Yörük ve Gökçe’ye göre Semerkandi’ye ait kabul edilmektedir. Ancak 

Pehlivan tarafından yapılan içerik ve tasnif karşılaştırmasında Semerkandi’ye ait olmadığı kabul 

edilmektedir.21 Yine Pehlivan tarafından özellikle 17. yy. da meşhur olan Hüseyniyye metininden farklı 

olduğu yapılan karşılaştırma ile tespit edilmiştir.22 Ayrıca Hüseyniyye el yazması metinlerinde 

Semerkandî ismine rastlanmamıştır. 

Hüseyniye’nin Hüseyin Şâh Çelebî Amâsî (ö. 918/1512)’ye nispeti Osmanlı Müellifleri’nde 

bulmaktayız. Buna göre Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri’nde Hüseyniye’nin Hüseyin Şâh 

Çelebî Amâsî (ö. 918/1512)’ye nispet edildiğini görmekteyiz. Kataloglarda geçen ölüm yılı ise 

                                                           
11  Müftü zâde Muhammed Sâdık b. Abd er-Rahmân Erzincânî (ö. 1223/1808), Hâşiye alâ'r-Risâleti'l-Hüseynîye fî Fenni'l-Âdâb, 

26 Hk 180/1; 60 Zile 71/3 vd. Ayrıca şerhle ilgili bkz. İbrahim Emiroğlu, “Müftüzâde el-Erzincânî’nin Ala’l-Hüseyniyye Adlı 
Eseri Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, 2016, ss. 957-970. 

12  Şerîf Hüseyin Efendî Adanavî (ö. 1640), Şerhü Adâbi'l-Hüseynîye, 67 Saf 287/3; 67 Saf 286/3 vd. 
13  Bkz. Hilmi Ziya Ülken, Mantık Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1942; Nihat Keklik, İslam 

Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, İst. Ün. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1969; İsmail Köz, “İslâm Mantık Külliyatının 
Teşekkülü”, Felsefe Dünyası, XXX/2, Ankara, 1992. 

14  45 Ak Ze 654/1 
15  67 Saf 287/3 
16  19 Hk 14535/3 
17  Khaled el-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeeth Centrury, New York, 2015, s. 76. 
18  Muhammed Usame Onuş, “Bir Osmanlı Âlimi Velüyiddin Cârullah Efendi’nin Terceme-i Hâli”, Osmanlı Kitap Kültürü, ed. Berat 

Açıl, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2015, s. 32-33. 
19  Muhammed Usame Onuş, “Bir Osmanlı Âlimi Velüyiddin Cârullah Efendi’nin Terceme-i Hâli”, s. 32-33. 
20  Semerkandî, Kıstâsu’l-Efkâr, çev. ve thk. Necmettin Pehlivan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2014, s. 41-43; 

Semerkandî, Risâle fi Âdâbi’l-Bahs, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, no. 37265.  
21  Bkz. Semerkandî, Kıstâsu’l-Efkâr, çev. ve thk. Necmettin Pehlivan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2014, s. 41-43; 

İsmail Yörük, Şemsüddin Muhammed b. Eşref el-Hüseyni es-Semerkandî’nin Belli Başlı Kelami Görüşleri, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Erzurum, 1991, s. 12; M. Cüneyt Gökçe, Muhammed b. Eşref es-Semerkandi’nin Kelam İlmindeki Yeri, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1996, s. 23. 

22  Semerkandî, Kıstâsu’l-Efkâr, çev. ve thk. Necmettin Pehlivan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2014, s. 41-43; 
Semerkandî, Risâle fi Âdâbi’l-Bahs, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, no. 37265. 
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Bursalı’nın müellif hakkında verdiği Edirne’ye seyahat yılına tekabül etmektedir.23 Her ne kadar 

kataloglarda Hüseyin Şâh Çelebî Amâsî (ö. 918/1512) ismi geçse de üzerinde araştırma yaptığımız 

yazma metinlerde müellif ismi olarak bu isme rastlanmamıştır. Kataloglarda ölüm yılı olarak geçen hicri 

918 yılı Osmanlı müelliflerinde Âmâsî’nin Amasya’dan Edirne’ye seyahati olarak yer almaktadır. Bu 

nedenle kataloglamada hatanın olduğunu düşünüyoruz. 

Şâh Hüseyin b. Abdullâh Antâkî (ö. 1130/1718) Keşfu’z-Zünun zeylinde Hüseyniye’nin yazarı 

olarak geçmektedir. Katalogdaki ölüm yılı ise zeylde geçen tarihle aynıdır.24 Kataloglarda ve Keşfu’z-

Zünun zeylinde Hüseyniye Ântakî’ye atfedilse de ne metinde ne de şerhlerde Antâkî ismine 

rastlanmamaktadır.  

Şerîf Hüseyin Efendî Adanavî (ö. 1640) ismine Mu’cemu’l-Müellifin’de rastlıyoruz. Bu 

bibliyografya eserine göre Hüseyin Çelebi Adanavî (ö. 1640) Ukûdu’l-Ukûl isminde bir mantık eserine 

sahiptir.25 Ayrıca Safranbolu İzzet Mehmet Paşa koleksiyonunda Adanavî’ye nispet edilen el-Burhânli’l-

Kavâidi’l-Mantık ve’l-Mîzân isimli bir mantık felsefesi eseri bulunmaktadır.26 Buna göre Adanavî’nin 

1640 ve öncesi tarihlerinde yaşadığını söyleyebiliriz.27 Hüseyniye’nin Adanavî’ye nispeti kataloglarda 

bulunmamaktadır. Bunun nedenini bibliyografik eserlerde Hüseyniye’nin Adanavî’ye nispet edilmemesi 

olabilir. Ancak Hüseyniye metninin yazma nüshalarına baktığımızda biri 169128 diğeri ise 181929 tarihli 

iki eserin hatimesinde “temmet hezihi’r-risaletüli Hüseyin Efendi el-Adanavî” ibaresi bulunmaktadır. 

1691 tarihli nüshayı Rouayheb de belirtmektedir.30 Ancak Rouayheb Adanavî’ye ait şerhlerle ilgili 

herhangi bir şey söylememektedir. Ancak kataloglarda Adanavî’ye kayıtlı altı şerh bulunmaktadır. Bu 

şerhlerden iki tanesinin hatimesinde “temmet er-risâletü’l-âdâbiyyetü fe sanaahe hüseyin efendi el-

adanavî” ibaresi geçmektedir. Metni diğer şerhlerle karşılaştırdığımızda kataloglarda, Antâkî’ye nispet 

edilen ancak ulaşabildiğimiz hiçbir nüshasında Antâkî isminin bulunmadığı şerhle aynı olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca Hüseyniye metni ile şerh karşılaştırıldığında üslup ve terim uyumu tespit edilmiştir. 

Buna bağlı olarak kataloglarda Antâkî’ye ait olduğu belirtilen şerhin Âdanavî’ye ait olduğunu 

söyleyebiliriz.31 Sonuç olarak yapılan şerh ve haşiyelere göre Hüseyniye metninin döneminin meşhur 

âdâb metinlerinden biri olduğu söylenebilir. 

Sonuç 

Araştırma sonucunda ulaşabildiğimiz herhangi bir metinde Bursalı’nın ve katalogların bahsettiği 

Hüseyin Şâh Çelebî Amâsî (ö. 918/1512)’nin ismine rastlanmamıştır. Hüseyniye’nin ulaşabildiğimiz en 

erken tarihli nüshası 1680’dir. Eserin meşhurluğu ve şerhlerinin de en erken şerhinin de Arıcı-zâde Alî 

el-Ferdî b. Mustafâ Kayserî (ö. 1127/1715), Hâşiyetül-Ferdiye alâr-Risâletil-Hüseynîye olduğunu göz 

önüne alırsak metnin Âmâsî’ye ait olma ihtimalinin düşük olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Rouayheb’e 

göre metinde Mir Ebu’l-Feth (1568) ve Hüseyin Halhali (1604)’e atıflar bulunmaktadır.32 Bu da 

Âmâsî’nin ölüm tarihini göz önüne aldığımızda anakronizme neden olmaktadır. Böylece Hüseyniye 

metninin Âmâsî’ye aidiyeti zayıflamaktadır. 

Şâh Hüseyin b. Abdullâh Antâkî (ö. 1130/1718) ismi metnin nüshalarında tespit edilememiştir. 

Ayrıca metnin en erken tarihli nüshası 1680 olduğu için Hüseyniye 1680’den önce yazılmış olmalıdır. Bu 

nedenle Antâkî’ye ait olma ihtimali de azalmaktadır. 

                                                           
23  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Basımevi, c. II, s. 274. 
24  Bağdadlı İsmail Paşa, İzâhu’l Meknûnfi’l-Zeyli alâ Keşfi’z-Zünûn an Asâmi’l-Kütübive’l-Fünûn, Milli Eğitim Basımevi, c. I, 

İstanbul, 1945, s. 406; Ömer Rıza el-Kehhâle, Mu’cemu’l-Müellifîn, Mektebetü’l-Arabiyye, c. IV, Dımeşk, 1957, s. 19. 
25  Ömer Rıza el-Kehhâle, Mu’cemu’l-Müellifîn, c. IV, s. 20. 
26  Safranbolu İzzet Mehmet Paşa Koleksiyonu, 67 Saf 284/6. 
27  Ömer Rıza el-Kehhâle, Mu’cemu’l-Müellifîn, c. IV, s. 20. 
28  68 Saf 286/3 
29  06 MK 3641/3 
30  Khaled el-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeeth Centrury, New York, 2015, s. 76. 
31  Karşılaştırma için bkz. Şerîf Hüseyin Efendî Adanavî (öl. 1640), Şerhü Adâbi'l-Hüseynîye, 67 Saf 287/3; 67 Saf 286/3 vd.; 

Şâh Hüseyin b. Abd-Allâh Antâkî (ö. 1130/1718), Şerhü Adâbil-Hüseynîye, 07 Ak 314/4. 
32  Khaled el-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeeth Centrury, New York, 2015, s. 76. 
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Hüseyniye metinin Semerkandî’ye aidiyeti ile ilgili yazma eserlerde herhangi bir kayda 

rastlanmamıştır. Ayrıca bibliyografik eserlerde ve modern dönem Semerkandî uzmanlarının eserlerinde 

böyle bir aidiyetten bahsedilmemektedir. Bu nedenle eserin Semerkandî’ye aidiyeti en zayıf iddiadır. 

Şerîf Hüseyin Efendî Adanavî (öl. 1640) ismine yaptığımız araştırmalar sonucunda iki el 

yazması nüshanın hatimesinde rastlanmaktadır. Bunlardan biri 169133 diğeri ise 181934 tarihlidir. Ayrıca 

en erken tarihli metnin ve şerhin tarihleri müellifin ölüm tarihiyle makul görünmektedir. Buna göre 

Hüseyniye metninin Adanavî’ye ait olma ihtimalinin diğer iddialardan daha yüksek olduğunu söylemek 

mümkündür. 
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HATĠB KASIMOĞLU, HAYATI VE ESERLERĠ 
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Özet 

Hatib Kasımoğlu Amasya‟da yetişmiş en değerli âlimlerden biridir. O, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim 

ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde Amasya ve İstanbul‟da müderris ve edib olarak başarılı 

hizmetler sunmuştur.  

Hatib Kasımoğlu başarılı bir hoca olduğu gibi İslam ilim ve kültür hayatının hemen hemen her alanıyla 

ilgilenmiştir. Buna rağmen o, tam anlamıyla tanıtılmamış ve hak ettiği yere oturtulmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Amasya, Seman, müderris-müellif, muhadarat, İslâmi ilimler.  

 

Hatib Kasımoğlu, his Life and his Works 

 

Abstract 

Hatib Kasımoğlu is one of the valuable scholars who grew up in Amasya. He served as an influencial 

mudarris and litterateur in Amasya and in Istanbul during the periods of Bayezid II, Selim I and 

Suleiman I. As well as being a successful teacher he compiled many works in almost every field of 

Islamic sciences and culture. However, his life and works are not fully introduced in academic 

literature and didn‟t receive proper recognition.   

Keywords: Amasya, Seman, Mudarris-muallif, Muhadarat, Islamic studies.  

 

GiriĢ 

Tebliğimin konusu olan Hatîb Kasımoğlu h. 864-940/1459-1533 yılları arasında yaşamış 

Amasyalı bir âlimdir. O, II. Bayezid‟in (886-918/1481-1512), Yavuz Sultan Selim‟in (918-926/1512-

1520) ve Kanuni Sultan Süleyman‟ın hüküm yıllarında (926-974/1520-1566) müderris ve edib olarak 

Osmanlı Devleti‟nde büyük hizmetler yapmıştır.  

Âlimimizi kısaca Hatîb Kasım-oğlu diye kaydettik. Ama o kendisinden bahseden kaynaklarda şu 

tam ismiyle karşımıza çıkmaktadır: Muhyiddin Mehmed b. Hatîb Kasım b. Yakub b. Ahmed b. Ebî Bekr 

b. el-Hâc Emîr Ali. Bu tam adında onun künyesi Muhyiddin, asıl adı Mehmed, babası Hatîb Kasım, 

dedeleri ise sırasıyla Yakub, Ahmed, Ebi Bekr ve el-Hâc Emir Ali‟dir. Şu halde o, hatîb olduğu anlaşılan 

babasıyla “Hatîb Kasımoğlu” diye tanınmış olmaktadır. Nitekim kendisinden ilk olarak bahsedenler 

arasında Taşköprülü-zâde1 (v. 968/1561), Mecdî Efendi2 (v. 999/1590) ve XI/XVI. asır âlimlerimizden 

Nev‟izâde Atâî3 (v. 1045/1635) onu Hatîb Kasımoğlu diye zikreder. Daha sonra Bursalı M. Tahir Efendi 

de âlimimizin kısaca ismini verdikten sonra onu parantez içinde “Hatib Kasımoğlu” diye kaydedecektir.4  

Kaynaklarda görüldüğü üzere 864/1459 yılının Şaban ayının 27. salı günü Amasya‟da doğan 

Hatib Kasımoğlu, önce hatip olan babasından okumuş, sonra da Mevlana Ehaveyn‟in ve Mevlana Sinan 

Paşa‟nın derslerini takip etmiştir. Taşköprülü-zâde ve Mecdî onun Amasya‟da müderris olduğunu 

kaydederken tarih zikretmezler. Ancak Atai, âlimimizin Yavuz Sultan Selim devrinin son yılında 

(926/1520) Amasya müftüsü olduğunu ve şehre gelirken bir ziyafet şenliği ile karşılandığını 

söylemektedir. O tarihte 62 yaşında olduğuna göre bu tayinin Bursa‟da Çendik ve Veliyeddin oğlu 

Ahmed Paşa, İstanbul‟da Mustafa Paşa ve Vezir Mahmud Paşa, Edirne‟de Üçşerefeli Medreseleri‟nde 

                                                        
  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, suphifurat@gmail.com. 
1  Taşköprülü-zâde İsamu‟d-din Ebu‟l-Hayr Ahmed Efendi, eş-Şekâ‟iku‟n-Nu‟maniye fî ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmaniye [Bundan 

sonra eş-Şekâîk şeklinde anılacaktır], nşr. Ahmed Subhi Furat, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 

1985), s. 397-398.  
2  Mehmed Mecdî Efendi, Hadâikü‟ş-Şekâ‟ik, [Bundan sonra Mecdî şeklinde anılacaktır], (İstanbul: 1269/1852-53), s. 398-399. 
3  Nevizade Atâî, Hadâiku‟l-hakâik fi tekmileti‟ş-Şekâik, [Bundan sonra Atâî şeklinde anılacaktır], (İstanbul: 1268; Tıpkı basım. 

İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989) s. 16, 119, 163. 
4  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri (OM), II, [Bundan sonra Osmanlı Müellifleri şeklinde anılacaktır] (İstanbul: 

Matbaa-i Âmire, 1333/1917), s. 17.  
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yaptığı müderrisliklerden sonra gerçekleştiğini görmekteyiz. Kaynaklar onun farklı şehirlerdeki bu 

öğretim hayatını daha sonra Amasya‟da sürdürdüğünü kaydederler. Ancak, Atâî‟nin kaydına göre5 O, 

bu şehre önce müftü olarak tayin edilmiş, ardından da Sultan Bayezid Han Medresesi müderrisi 

olmuştur.6  

Hatib Kasımoğlu, ilk kaynağımız olan eş-Şekâ‟ik en-Nu‟maniyye fi ulema ed-Devle el-

Osmaniyye‟nin müellifi Taşköprülüzade‟nin muasırıdır. Öyle ki her ikisi de Seman Medreseleri‟nde farklı 

yıllarda müderrislik yapmışlardır. Nitekim Taşköprülü-zâde onun 940/1533 yılından önce Seman 

Medreseleri‟nin birinde müderris olduğunu söylerken, kendisi de 6 yıl kadar sonra bu büyük medresede 

müderrisliğe tayin edilecek ve 5 yıl (946-951) hocalık yapacaktır.  

Hatib Kasımoğlu‟nun Amasya‟da Yavuz Sultan Selim devrinin son yılında üstlendiği bu müftülük 

ve müderrislik görevi uzun sürmemiş ertesi yıl (927/1521) İstanbul‟da Ayasofya Medresesi 

müderrisliğine tayin edilmiştir.7 Kanuni Sultan Süleyman‟ın yaptırdığı bu medresede ilk müderris olan 

âlimimiz, yine Atâî‟nin ifadesine göre Aydınlı Molla Kara Cafer‟i (v. 966/1558) muid almış ve bir sene 

sonra da kendisine mülazemet vermişti.8 Bu devrede âlimimizi, bir müddet sonra Seman 

Medreseleri‟nin birinde, ardından da Edirne Sultan Bayezid Han Medresesi‟nde müderris olarak 

görüyoruz. Taşköprülüzade, onun daha sonra Seman Medreselerinden birinde ikinci defa yevmi 80 

dirhem maaşla müderris olduğunu ve bu görevi sırasında 940/1533 yılında vefat ettiğini kaydetmekte 

ve fakat Mecdî bu son müderrislik rivayetine yer vermemektedir.  

Kaynaklarımız Hatib Kasımoğlu‟nun İslâm ilim ve kültür hayatının hemen her safhasıyla ilgilenen 

çok yönlü ve değerli bir âlim ve edip olduğu konusunda aynı görüştedirler. Bunu Taşköprülüzade‟nin 

ve Mecdî‟nin değerlendirmelerinde açıkça görmekteyiz. Mecdî onun ölümü ile ilgili olarak o günün 

diliyle şunları söylemektedir: 

 940 tarihinde Bülbül-i ruh-i pür-futuhu, kafes-i fenadan gülzar-ı cihan ve ravza-i rıdvana pervaz 

eyledi. Merhumun namazını Kemalpaşa-zade kıldırıp Ebî Eyyüb el-Ensari‟de defn olundu. Erbab-ı 

tabdan biri şöyle tarih eyledi:  

“sahn-ı cinana gitti ol pir” 9 

Hatib Kasımoğlu, uzun yıllar sürdürdüğü müderrislik görevi yanında çeşitli dallarda eserler de 

vermiştir. Ancak kaynakların da belirttiği üzere dini, edebi ve tabii ilimlerdeki hâkimiyetine rağmen 

bugüne ulaşan eserleri daha ziyade dini ve edebi bilimlerle ilgilidir.  

TaĢköprülü-zâde (v. 968/1561), Hatib Kasımoğlu hakkında ilk tafsilatlı bilgi veren müelliftir. O, 

eş-Şekaik‟inde müellifimizin ilmi şahsiyeti ve eserleri ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulunur: Hatib 

Kasımoğlu‟nun vıfk, cifr, musiki ve matematik ilimlerin tümünde büyük bilgisi vardı. Kıraat, hadis, tefsir 

ve tarihte maharet sahibi idi. Muhadarat, tarih ve Arapça şiirlerde büyük paya sahipti; Arapça ve 

Türkçe kasideler nazmederdi. Vaaz ve tezkirde de çok güçlü! idi; mütalaadan ve tedristen usanmazdı 

(görmüş olmalı!). 

Onun kaleme aldığı eserleri de vardı. Bunlar arasında Ravdu l-ahbar fi ilm el-muhadarat, Havaşi 

ala eva‟il Şerh el-Vikaye li Sadr eş-şeri‟a, Havaşi ala şerh el-Fera‟id li s-Seyyid eş-Şerif vb. Onun ayrıca 

risaleleri ve talikatı da vardır. 

Bu vesile ile Taşköprülü-zâde”nin, adı geçen bu haşiyelerin temelinde yatan eserler hakkında 

değerli bilgiler verdiğini de hatırlatalım. Nitekim o Miftahu s-se‟ade‟sinin şer‟i ilimlere ayırdığı 

bölümünde (ed-devha es-sadise) fıkhın çatısı altında yer verdiği feraiz ilminden bahsederken „Bu ilimde 

                                                        
5  Atâî, s. 119.  
6  Mecdî, s. 398. 
7  eş-Şekâik, s. 397, Mecdî, s. 398. 
8  Aydınlı Molla Karacafer başarılı bir hocalık hayatının sonlarına doğru İstanbul‟da Davudpaşa Medresesi Müderrisi olmuş ve bu 

arada Veziriazam Lütfi Paşa‟nın muallimliğine de tayin edilmişti. Bkz. Atâî, s. 16. 
9  Mecdî, s. 399. 
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tasnif edilmiş eserler çoktur; fakat ülkemizde bunların en meşhuru Muhtasaru s-Secavendi‟dir. Bu 

eserin şerhleri bilhassa Seyyid Şerif‟in ve Molla Şemseddin Fenari‟ninkidir‟ der.10 

Edirneli Mecdî Efendi (v. 999/1591), eş-Şeka‟ik‟a yaptığı tercüme ve zeylinde, müellifimizin 

eserleri ile ilgili olarak şöyle diyor: İlm-i vıfk ve cifr ve musiki makulesi fünun-i garibenin ve sair ulum-i 

riyaziyye-i acibenin cümlesine ittıla-ı tammı olub ilm-ikıraat ve tefsir ve hadis ve tevarihte mahir… 

muhadarat ve tevarih ve eş‟ar-ı arabiyyeden çok nesne zabt eyledi. Lisan-i Arabi ve zeban-i Türki‟de 

hadd u adedden birun kaside-i aside? nazm eyledi… Ravdu l-ahbar… Seyyid Şerif‟in metn-i Feraiz‟e 

yazdığı şerhe ve Sadru ş-şeri‟a nam kitabın evailine havaşi tahrir eyledi… Ayrıca Mevzuat-ı uluma 

müteallık bir risalesi ve bazı resail ve talikatı vardır. Menkuldür ki Zemahşeri‟nin Rebiu l-ebrar adlı 

kitabın esmar-ı tazesinde huşeçinlik idüb nevbave meyvelerini intihab eyledikten sonra kendinin ravza-i 

nadiresinde nişande eyledi.11 

Ata’i (v. 1045/1635) eş-Şekaik‟a yaptığı zeylinde müellifimizi üç yerde anar. Bunlar onun 

927/1521 tarihinde Ayasofya Medresesi yeniden inşa edildiğinde oraya tayini, 926/1520 tarihinde 

Amasya müftüsü oluşu ve Aşık Çelebi‟nin müellifimizin Ravza‟sını tercüme etmiş olması ile ilgilidir.12 

Hatib Kasımoğlu‟nun eserlerinin yazma nüshalarını tanıtan ilk âlim Katib Çelebi 

(v.1067/1657)‟dir. O İslâm ilim ve kültür hayatını şekillendiren âlim ve ediplerin hayatlarına ve 

eserlerine dair yazdığı Keşf ez-zunun adlı eserinde müellifimizin şu eserlerini kaydeder: İnbau l-istifa fi 

hakk abai‟-l-Mustafa, Ravdu l-ahbar el-muntehab min Rebi‟l-ebrar, Haşiye ala Fera‟z es-Secavendi, 

Risale fi mevzu‟ati l-ulum ve Haşiye ala Vikayet er-rivaye fi mesa‟il el-Hidaye. Ancak Katib Çelebi bu 

eserleri, ilgili oldukları konularda tanıttığı kitapların intihabı, haşiyesi veya konunun içinde oluşu 

dolayısıyla anar, ayrıca bulundukları yerleri de zikretmez. XI./XVII. asır müelliflerinden Ġbnu’l-Ġmad 

(v. 1089/1679) ve el-Muhibbi de (v. 1111/1699) onun eserlerinin adlarını anmakla yetinirler. 

Bağdadlı İsmail Paşa (v. 1920), Keşf ez-zunun‟a yaptığı zeylinde bu eserlere yer vermediği gibi 

herhangi bir ilavede bulunmaz. 

Ülkemizde Fatih devrinden (855-886/1451-1481) bu yana medrese ve zaviyelerdeki kitaplar 

bazen adlarına bazen da mevzularına göre tertip ve tasnif edilerek kaydedilmişlerdir. Daha çok devlet 

ricalinin tesis ve himaye ettiği bu müesseselerin vakfiyelerine eklenen söz konusu kayıtlar, zamanla 

„Defter-i kütüb‟ adıyla gelişmiş ve bilhassa XIX. asrın ikinci yarısında İstanbul‟daki vakıf 

kütüphanelerinin defterleri „Defter-i Kütübhane-i Ayasofya‟ (Derseadet, 1304/1887), „Defter-i 

Kütübhane-i Amuca Hüseyin Paşa‟ (1310/1892/93), „Defter-i Kütüphane-i Laleli‟ (Derseadet, 

1311/1893/1894) vb. adlarla neşredilmiştir. Sultan Abdulhamid-i sani devrinde (1293-1327/1876-

1809) neşredilen bu defterler daha sonraları „Devr-i Hamidi Katalogları’ diye anılacaktır. Bu 

defterlerde Hatib Kasımoğlu‟nun vakıf kütüphanelerdeki eserleri de yerlerini almaya başlar. 13 

Bursalı Mehmed Tahir Efendi (v. 1925), Osmanlı Müellifleri adlı eserinde müellifimizi kısaca 

tanıttıktan sonra onun 940 tarihinde vefat ederek civar-ı Eyyüb Ensari‟ye defn edildiğini ve Arapça 

şiirlerinin Türkçe şiirlerinden daha güzel (revnaklı) olduğunu söyler. Ardından „asarı gayr-i matbudur‟ 

diyerek eserlerini şöyle sıralar: Haşiye ala şerh Feraiz li s-Seyyid eş-Şerif, Haşiye-i Sadr eş-şeri‟a, 

Mevzuat el-uluma müteallik bir eser, Zemahşeri‟nin Rebiu l-ebrar‟ını Ravdu l-ahbar ismiyle telhis, İbna 

el-istıfa fi hakk abai l-Mustafa.14 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Evkaf Nezareti tarafından İstanbul‟daki vakıf kütüphanelerini teftiş ve 

mühim yazmaları tespit etmekle görevlendirilen bir heyetin (1913; Kilisli Rifat ve Amasya Tarihi müellifi 

Hüseyin Hüsameddin ile) başı olan, daha sonra da Topkapı Sarayı Kütüphanesi Müdürlüğüne getirilen 

                                                        
10  Taşköprülü-zâde İsamu‟d-din Ebu‟l-Hayr Ahmed Efendi, Miftâhu s-Se‟ade, II, (Tıpkı basım. Kahire: Matbaatu‟l-İstiklali‟l-

kubra, 1968), s. 600.  
11  Mecdî, s. 399.  
12  Atâî, s. 16, 119, 163.  
13  Bu defterlerin tam bir listesi için bkz. Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, VI, (Leiden: Brill, 1979) 433-449. 
14  Osmanlı Müellifleri (OM), II, s. 17.  
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Bursalı Mehmed Tahir de ne yazık ki kaydettiği eserleri basılı ise baskılarını, yazma halinde iseler 

kütüphane numaralarını belirtmemiştir.15 

Alman müsteşrik Carl Brockelmann (ö. 1956), Arap edebiyatına dair yazdığı eseri Geschichte 

der Arabischen Litteratur‟un ikinci baskısında müellifimizin edebe dair eseri Ravdul-ahbar‟ı, ez-

Zemahşeri‟nin Rebıu‟l-ebrar‟a yapılan ihtisarları kaydederken ikinci sırada zikreder (1943, I, 292). Bu 

vesile ile onun Avrupa yazma eserler kütüphanelerinde bulunan şu nüshalarını da hatırlatır: Berlin 

8356, Gotha 2133/4, Leipz. 603, Dresd. 404, Münich 600, Paris3501/2, Br. Mus. 513, 1125, Garr. 73. 

Bunlara Mısır‟daki bir nüshayı da (Alex-İskenderiye, Adab 73) ekleyen Brockelmann, Aşık Çelebi‟nin (v. 

979/1571) Ravdul-ahbar‟ı Türkçe‟ye çevirdiğini ve bu tercümenin bir yazma nüshasının Viyana Devlet 

Kütüphanesi‟nin Türkçe yazmaları arasında bulunduğunu da hatırlatır (nr. 378). 

Carl Brockelmann 1937 yılında neşrettiği zeylinde (Suppl. I, 512) Zemahşeri‟nin Rebiul-ebrar‟ına 

yapılan ihtisarları verirken bizzat müellifin el-Muhtar adlı ihtisarından sonra müellifimizinkini ele alır ve 

onun aşağıdaki nüshalarını kaydeder: Gotha 2133, Leipz. 603, Wien 377, Paris 6242, Br. Mus. Suppl. 

1136, Or. 5799, Manch. 425, Pet. Ros. 105, Selim Ağa 946, 989, Laleli 1783 (MO VII, 98), Kairo 1 IV 

208, III 172, Buhar 421, Asaf II 1512. Bulak 1279, 1288, Kahire 1292, 1306. Türkçe tercüme, Aşık 

Çelebi (v. 979/1571), Wien 378. 

Ravdu‟l-ahbar‟ın yazma nüshalarının Avrupa kütüphanelerinin birçoğunda yer alışı 

Brockelmann‟ı, müellifimizi eserinin ikinci cildinde müstakil bir maddede ele almaya zorlamış görülüyor. 

Nitekim eserinin 1949 yılında neşredilen ikinci cildinde Hatib Kasımoğlu‟nu Rumeli ve Anadolu‟da edebe 

dair yazılan eserlerin ele alındığı bölümde (II, 429) ilk müellif olarak görmekteyiz. Burada müellifimizin 

tam adını, doğum ve ölüm tarihlerini kaydeden Brockelmann, onun eş-Şekaik ve Mecdî‟nin zeylinde 

zikredildiği yerlerini kaydettikten sonra baskılarını da verir: Bulak 1280, Kahire 1279, 1292, 1306, 

1307. 

Eserin ikinci cildine yaptığı zeylinde (Leiden 1938, s.628) ilave edilmiş bir bilgi olarak eş-

Şekaik‟in O. Rescher tarafından yapılan tercümesinin sayfası (255) ile Ravdu l-ahbar‟ın 922/1516 

yılında tamamlandığı kaydı görülür. 

Bunlara Almanya‟da Marburg ve Tübingen Devlet Kütüphanelerindeki Türkçe elyazmalarının 

kataloglarını hazırlayan Barbara Flemming ve Manfred Götz’ün konumuzu ilgilendiren notlarını da 

ekleyelim. Barbara Flemming, Marburg Devlet Kütüphanesi‟nde 2562 numarada kayıtlı Mir‟at-ı acaibi l-

mahlukat‟ın muhtevasını verirken Ravdatu l-ahbar‟dan da alıntılar yer aldığını hatırlatır.16 Manfred Götz, 

Marburg Devlet Kütüphanesi‟nin 2993 numaralı eserinin Aşık Çelebi‟nin Terceme-i Ravdatu l-ahbar‟ı 

olduğunu ve bu tercümenin diğer yazmaları arasında: İÜ 162, 1548, 3030; Laleli 1696 ve NO 

(Nuruosmaniye) 3729, 3925 numaralarda kayıtlı nüshaların bulunduğunu kaydeder.17 

Şimdi de bu eserlere biraz daha yakından bakalım: 

1- Ravzu’l-ahbar el-müntehab min rebii’l-ebrar  

Âlimimizin bugün elimizde pek çok yazması bulunan ve tab edilmiş olan bu eseri, isminin de 

gösterdiği gibi ez-Zemahşeri‟nin (v. 538/1143) muhadarata dair eseri Rebiü‟l-ebrar‟ın telhisidir. Daha 

çok tefsire dair el-Keşşaf‟ı ile tanınan ez-Zemahşeri, bu eserinde yer alan anlaşılması güç noktalar 

karşısında zihinleri rahatlatmak için Rebiu‟l-ebrar fi ma yesurrru‟l-havatır ve‟l-efkar‟ı yazdığını söyler. 

ez-Zemahşeri daha sonra bu eserini el- Muhtar, müellifimiz de Ravdu l-ahbar adıyla seçmeler yaparak 

ihtisar edecektir. 

Ravdu‟l-ahbar‟ının girişinde muhadarat ilminin faydalı bir ilim sayıldığını, bunun Arapça ilimlerin 

seçkin bir türü, edebi bilgilerin öğünülen bir dalı olduğunu ve büyük âlimlerin ona ilgi gösterdiklerini 

hatırlatan Hatib Kasımoğlu özetle şunları da ekler:  

“Büyük alim ez-Zemahşeri bu alanda Rebiu‟l-ebrar‟ı yazdı ve içine sayısız incelikler derc etti. 

Ancak bu eser engin bir denizdir; derinliğine ulaşılamaz, muhtevasına erişilemez. Ben onun 

                                                        
15  Ö. Faruk Akün, “Bursalı Mehmed Tahir”, DİA, VI, s. 454. 
16  Barbara Flemming, Türkische Handschriften, I, (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1968), s. 255. 
17  Manfred Götz,Türkische Handschriften, Wiesbaden, II, (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1968), s. 123. 
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incilerinden seçmeler yaptım, nüktelerinden beğendiklerimi kaydettim. Öğrenmek 

isteyenlerin kolayca tespit etmeleri, kendisine arzu duyanların artmaları için tekrarlarla 

usanç vermemeğe çalıştım? Oradaki inceliklere ediplerin kitaplarında bulduğum ve büyük 

âlimlerden dinlediğim güzel hikâye ve beğenilen sözler de kattım ve ona Ravdu‟l-ahbar el-

müntehab min Rebiu‟l-ebrar adını verdim.”  

Burada Taşköprülü-zâde, Mecdî Efendi ve Katib Çelebi‟nin bu eseri, muhtevasına uygun bir 

şekilde Ravdu‟l-ahbar diye kaydettiklerini, oysa bazı yazma nüshalarda adının Ravdu‟l-ahyar şeklinde 

verildiğini de hatırlatalım.  

Âlimimiz 93 bölümden oluşan bu Arapça eseri içinden seçmeler yaparak 50 bölüm haline 

koymuştur. Bu bölümler er-ravda adı altında 1. er-ravda el-ula (din ve ilgili ibadetler), 2. er-ravda es-

saniye (ilim, hikmet, edeb, kitabet), 3. er-ravda es-salise (saltanat, imaret, vizaret, siyaset, adalet), 4. 

er-ravda er-rabia (cihad, katl, şehadet, harb, sulh…), 5. er-ravda el-hamise (zan, feraset, akıl, fitnat, 

re‟y, tedbir, tecrübe, müşavere) vd. şeklinde yer alır. Görüldüğü gibi tefsir, hadis, ahlak ve siyaset ile 

ilgili konular er-ravda adı altındaki bölümlerde tarihi ve edebi olaylarla ilgilendirilerek açıklanmaktadır.18 

Ravdu‟l-ahyar Aşık Çelebi (v. 979/1571) tarafından Türkçe‟ye çevrilerek Kanuni‟nin oğlu Sultan II. 

Selim‟e ithaf edilmiştir. (Bu tercümenin yazmaları arasında: Laleli, 1696: 170 varak, 1055h.) ve Reşid 

Efendi, 540 (155 varak, 1148 h.) nüshaları bilhassa hatırlatılmalıdır. 

2- Seyyid ġerif’in Feraiz metnine yazdığı Ģerhe haĢiye  

Kaynaklarda19 bu şekilde hatırlatılan eser esasında bir haşiyedir. Bu haşiye çok yönlü bir âlim 

olan Seyyid Şerif‟in (v. 816/1453) Semerkand‟da iken h. 804 yılında Siraceddin es-Secavendi‟nin (v. 

596/1200) miras hukukuna dair kaleme aldığı şerhine yapılmıştır. Ferâiz es-Secâvendi diye tanınan bu 

eser içlerinde Ekmeleddin Bâberti (v. 786/1384), Şemseddin Muhammed b. Hamza Fenârî (v. 

834/1430) ve Kemalpaşazâde de bulunan (940/1533) pek çok Osmanlı âlimi tarafından şerh edilmiş, 

ayrıca dil, kelam ve fıkıh âlimi olan Seyyid Şerif‟in yapmış olduğu şerhe pek çok Osmanlı âlimi 

tarafından20 da haşiye yazılmıştır. İşte bu haşiyelerden biri de Hatib Kasımoğlu‟nun 922/1516‟da 

kaleme aldığı haşiyedir.21  

3- SadrüĢĢeria’nın evaili’ne kaleme aldığı haĢiye.  

Mecdî‟nin (v. 999/1590) “Sadruşşeria nam kitabın evailine havaşi tahrir eyledi” diye bildirdiği bu 

eser de bir haşiyedir. İbaresinden de anlaşılacağı üzere bu haşiye, Sadruşşeria adlı eserin ilk sayfaları 

(eva‟il) için kaleme alınmıştır. Sadruşşeria ile Buharalı Hanefi fakih Burhanuşşeria Mahmud‟un 

(690/1291) Şerhu‟l-Vikaye adlı eseri kasdedilir. Burhanuşşeria Mahmud, torunu Sadruşşeria için 

meşhur Hanefi fakih Burhaneddin el-Merginani‟nin (v. 593/1197) el-Hidayesi‟ni Vikayetu‟r-rivaye adıyla 

şerh etmişti. İşte Sadruşşeria da (v. 747/1346) bu eseri şerh edecek ve bu eser bizzat kendisinin 

adıyla şöhret bulacaktır. 22 

4- Ġnbau’l-istifa fi hakk-ı ebeveyn-i Mustafa.  

Peygamber Efendimiz‟in ebeveyni hakkındadır.23  

5- Mevzuatu’l-uluma dair risale.24  

                                                        
18  Ravdu‟l-ahyar el-müntehab min Rebiu‟l-ebrar‟ın, Avrupa kütüphanelerindeki nüshaları (bkz. Msl. C. Brockelmann, G I 292: 

Berl. 8356, Gotha 2133 4, Leipz. 603, Münich 600 vd.) yanında ülkemiz kütüphanelerinde de pek çok yazma nüshası olduğu 

unutulmamalıdır. Bunlar arasında Aşir Efendi 291, Ayasofya 4016, Nuru Osmaniye (NO) 3923, 3920, 3922, 3924, 3918; Hacı 

Beşir Ağa 529; Damad İbr. Paşa 948; Kılıç Ali Paşa, 623, Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi, I, 21, 22; Burdur, 17 

nüshaları, eserin ilmi bir neşri için ihmal edilmeyip dikkate alınmalıdır. 
19  eş-Şekâik, s. 398, Mecdî, s. 399; Osmanlı Müellifleri (OM), II, 17. 
20  Bunlar arasında Emir Hasan Rumi, Muhammed Şah b. Ali el-Fenari (v. 929) Kıvamuddin Kasım Cemali (v. 902), Fudayl el-

Cemali, Yakub b. Seyyid Ali (v. 931) ve Muhammed b. Mustafa Elvani (v. 992) bulunmaktadır. Bkz. Keşf, II, 1247; G I 378-

9. 
21  Bu haşiyenin bir yazma nüshası Fatih Kütüphanesindedir: Nr. 2505/2. Ayrıca bk. Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi, Nr. 

1880. 
22  Bu eserin bir yazma nüshası Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi‟ndedir: Ayasofya (AS) 1117. 
23  Bursalı Mehmed Tahir Efendi‟nin kaydettiği bu eser Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi‟nde bulunmaktadır: Çelebi 

Abdullah, nr. 405/4 
24  Mecdî‟nin kaydettiği bu risale için bkz. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi: Laleli 3743/5. 
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6- Hulasatu l-hasıl fi ahvali l-umem.25 

Bütün bu çalışmalar, Hatib Kasımoğlu‟nun takdir edilmiş hocalığı yanında çok yönlü bir âlim 

olduğunu da göstermektedir. Onun şahsiyeti ile ilgili olarak, konumuzun ilk kaynağı olan eş-Şekâik‟in 

müellifi Taşköprülü-zâde‟nin değerlendirmelerini de hatırlatmak istiyorum. Taşköprülü-zâde söz konusu 

bu eserinde şunları söylemişti:  

Merhum âlim, âmil, sâlih bir zattı: Sûfilere karşı mehabbeti vardı; dünya ahvali ile 

ilgilenmez, kanaatkâr, vaktini ilim ve ibadetle geçiren biriydi. Vıfk, cifr, musıki ve riyazi 

ilimlerde mehareti vardı. Kıraat, hadis, tefsir ve tarih alanlarında derin bilgi sahibiydi. 

Arapça ve Türkçe şiirleri vardı. Allah ruhunu şad etsin ve merkadini nurlandırsın.26  
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TÜRKİYE KÜTÜPHÂNELERİNDE YAZMA VE MATBÛ ESERLERİ OLAN AMASYALI ÂLİMLER 

 

Recep DİKİCİ 

 

Özet 

Tarihteki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri de Amasya ilidir. Bu bölgedeki mevcut 

medreseler ile çeşitli bilim dallarında yetişen âlimler, bu gerçeği açıkça göstermektedir. Bu yüzden 

Nadir Tabakât kitaplarından ve Türkiye İhtisas Kütüphânelerinden tespit edebildiğimiz Amasyalı 

âlimlerin hayatları ile kütüphânelerde bulunan tıp, psikoloji, tefsir, fıkıh, hadis, kelâm, tasavvuf, ahlâk, 

tarih, mantık, dilbilim, belâgat gibi sahalardaki Arapça, Farsça ve Osmanlıca elyazması ve matbû 

eserlerini topluca sunmak, bilim dünyası için son derece faydalı olacaktır. Böylece Amasya’nın ilmî yönü 

ve kültür tarihi ile ilgili ciddî bir boşluk doldurulacak ve araştırmacılara bu hususta yön verilecektir. 

Nitekim “Kim bir mü’minin hayat tarihini yazarsa, onu yaşatmış gibi olur.” meâlindeki hadîs-i şerîf ile 

“Bizim eserlerimiz, bizi tanıtan belgelerdir. Bunun için, bizden sonra eserlerimize bakınız.” meâlindeki 

beyit, bu mevzunun ne derece büyük önem arz ettiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra “Büyüklerini 

tanımayan bir millet, asla yükselemez.” veciz söz de, burada hatırlatılmalıdır.  

Bir milletin manevî kültür değerlerinin yekûnunu din, dil, tarih, sanat, edebiyat, örf ve âdetler ile 

düşünüş ve yaşayış tarzları meydana getirmektedir. Bu kültür değerleri, milletlerin hayatında önemli bir 

yer tutarlar. Amasya’nın ilmî yönünü ve tarihî kültürünü de gün yüzüne çıkarmak, şanlı milletimizin bu 

azîz değerlerine katkıda bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kütüphaneler, Matbû, Yazma eserler, Amasyalı âlimler. 

 

The Scholars from Amasya Whose Printed and Manuscript Works are in Turkish Libraries 

 

Abstract 

Amasya is one of the most important centre of science and culture in history. The scholars and 

authors growing in various science and the madrassas of this region show us this reality clearly. 

Because of this, we identified the scholars from Amasya in Ottoman period and some saints from rare 

biography books and specialized libraries in Turkey, and their life. At the same time, we identified 

Arabic, Persian and Ottoman books abaut canon law, kalam, İslamic History, politics, mysticism, 

literature, religious advices, good manners, morality, sand fortune and tales in libraries. Offering all 

these works will be very helpful for the world of science. So, a big lack abaut culture and history of 

Amasya will be resolved and researchers will be led in this regard. At the same time enough examples 

will be given from contents of important pieces. This hadith: ’’If someone write the biography of a 

muslim, he perpetuates him.’’ and this poem: ’’Our works are documents introducing us. Because of 

this, look at our works after us.’’ These words show that this issue is very important. We have to 

remind here this word: “A nation who doesn’t know his great persons, will never advance.’’ 

Spiritual cultural values of a nation form from religion, language, history, art, literatüre, customs, style 

of life and thought. These cultural values are very important for nations. Finding out the cultural 

history of Amasya contributes to precious values of our glorious nation. 

Keywords: Turkey, Libraries, Book, Manuscript, Scholars from Amasya.  

 

Giriş 

Amasya, tarih boyunca şehzadelerin, bilginlerin ve sanatkârların yetiştiği ve barındığı bir 

ilimizdir. Bu özelliğinden dolayı “Kubbetü’l-Ulemâ” yani “âlimlerin toplandığı yer” ismi verilmiş olup, bu 

tabir eski pek çok kitapta geçmektedir. Ayrıca Amasya, Meydan Köprü Medresesi ve Küçük Ağa 

Medresesi gibi birçok medresenin bulunduğu ilim ve kültür merkezidir. 

                                                 
  Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, rdikici@selcuk.edu.tr.  

mailto:rdikici@selcuk.edu.tr
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Yıldırım Bayezid 1393’te Amasya’yı Osmanlı Devletine katmıştır. Osmanlılar devrinde 

“Şehzadeler şehri” olarak isim yapmıştır. Osmanlı sultanlarından İkinci Murad ve Yavuz Sultan Selim 

Amasya’da doğmuş, Fatih Sultan Mehmed Han Amasya valisi olmuş ve Kanuni Sultan Süleyman sık 

sık Amasya’ya gelmiştir. İkinci Bayezid şehzadeliğini Amasya’da geçirmiştir. 

1402 Ankara Savaşını Timur Han kazanınca, Amasya’nın teslim olmasını istedi. Amasya teslim 

olmadı. Timur’un Amasya halkını cezalandırmasını, Amasya’daki âlimlere sorduğu 10 sual kurtardı. 

İlyas Çelebi, Timur’un sorduğu on suali bilince, Timur, Amasya halkını bağışladı. Amasya, Osmanlı 

Devletini ikinci defa kuran Çelebi Sultan Mehmed'in üssü oldu. Devlette birliğin sağlanmasından sonra 

Amasya, sancak merkezi oldu. Bir ara Rum eyaletinin de merkez sancağı vazifesi gördü. Sultan İkinci 

Murad ve İkinci Bayezid gibi Osmanlı sultanları ve bazı şehzadeleri Amasya'da sancağa çıkıp, bir 

taraftan idare tecrübelerini arttırırken, diğer taraftan Amasya'nın geniş kültür muhitinin ilminden 

istifade ettiler.1  

Şimdi Türkiye Kütüphâlerinde matbû ve yazma eseri olan Amasyalı âlimleri sırasıyla sunalım: 

1- Yûsufzâde Abdullah Hilmi Efendi 

Abdullah Hilmi Efendi, Amasyalı Yûsuf Efendizâde Muhammed Efendi’nin oğludur. 1085 (1674) 

senesinde Amasya’da doğdu.  

Din ve fen ilimlerinde derin bilgi sahibi olan Yûsufâde Abdullah Hilmi Efendi, kırâat ilmini 

babasından, Arabî ilimleri İbrâhim Efendi’den, aklî ilimleri Ali bin Süleymân Mansûri ve Kara Halîl 

Efendi’den tahsil etti. Abdullah Efendi, Halvetî yolunun büyüklerinden Şeyh İlyâs Sakızî’nin 

sohbetlerinde yetişip, tasavvuf yolundaki seyr ve sülûkunu tamamladı ve icâzetname aldı. 1148 (1735) 

senesinde Çorlulu Ali Paşa’nın sadrazamlığında Saray-ı hümâyûn hocalığına tayin edildi ve sonraları 

eser yazmağa başladı.  

Yûsufzâde Abdullah Hilmi Efendi, hacca gitmeğe niyet ettiğinde, eski sadrâzam Yeğen Ahmed 

Paşa, yolculuk ihtiyâçlarına yardımcı olmak üzere bin altın hediye etti. Hicaz’a gittiğinde, Hicaz, Mısır ve 

Şam’daki âlimler, kendisinin tefsîr, hadîs ve kırâat ilmine dâir derslerini dinleyip, bahsi geçen ilimlerdeki 

ihtisasına hayran oldular. 

Abdullah Efendi, elli sene ders okuttu ve çok talebe yetiştirdi. Talebelerinin en meşhûru, 

Üsküdar’da medfûn olan Müftîzâde Muhammed Sâdık Erzincânî ile Bursa’da medfûn bulunan Benderli 

Şeyhü’l-kurrâ Ebû Bekr efendilerdir.  

Abdullah Efendi, önce Sultan Üçüncü Ahmed sonra da Sultan Birinci Mahmûd ile görüşüp, her 

ikisinden de izzet ve ikram gördü. Mahmûd Hân onu saray içinde kendisinin inşâ ettirdiği Sarây-ı 

hümâyûn Kütüphânesi’nin hâfız-ı kütüplüğüne tayin etti. 1167 (1754) senesi Zilhicce ayında 

İstanbul’da vefât etti. Topkapı hâricinde Maltepe Caddesindeki kabristanlığın sağ tarafında, babasının 

kabri yanında medfûndur. Vefâtına kadar burada ilmî çalışmalarda bulundu. Şiirle de alâkası 

olduğundan, “Hilmî” mahlâsıyla, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler söyledi. Peygamberimize 

(aleyhisselâm) âit bir na’tı şöyledir.  

Fezây-i dergâhin kân-ı atadır yâ Resûlallah! 

Cenâb-ı melce-i ehl-i recâdır yâ Resûlallah! 

Yûsufzâde Abdullah Hilmi Efendi, çok kıymetli eserler yazdı. Bunlardan bazıları şunlardır: 1- 

Buhârî-i şerîf şerhi: Buhârî-i şerîfe yirmisekiz sene zarfında yazdığı otuz cild üzerine mufassal bir 

şerhdir. Eserini pâdişâha hediye ederek pek çok takdîr ve tebrike mazhar oldu. Bin altın, bir kat 

kıymetli elbise ile taltif edildi. Müellifîn el yazısı ile yazma bir takımı, Fâtih Kütüphânesi’nde, bir takım 

da Hamîdiye ile Veliyyüddîn Efendi kütüphânelerinde, bir takımı da Serez Kütüphânesi’ndedir. 2-

Müslim-i şerîf şerhi İnâyetü’l-mün’im: Yedi cild üzerine yarısına kadar bir şerh olup, bir takımı Hamîdiye 

Kütüphânesi’ndedir. 3- Nefhatü’l-fâyıha fî tefsîr-i sûreti’l-Fâtiha, 4- Hâşiye-i Beydâvî alâ sûreti’l-Mülk, 5-

Hâşiye alâ âdâb-i nûr Ebi’l-Feth, 6-Hâşiye ale’l-Hayalî, 7- Hâşiye alâ Kara Dâvûd mine’l-mantık. 8- 

                                                 
1  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1982, I, 27-28, 298; İsmail Hami Danişmend, 

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1971, I, 356-358; Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu’l-a’lâm, Mihran 
Matbaası, İstanbul, 1306, I, 357-358; Komisyon, Yeni Rehber Ansiklopedisi, İstanbul, 1993, II, 80-82. 
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Haşiye alâ Şerh-i Kadmîr, 9- Ravdatü’l-vâ’izîn, 10- Kâfiyenâme: Her Arapça lügat, Farsça ile şerh 

edilmiştir, bir nüshası Nûruosmaniye Kütüphânesi’ndedir, 11- Reddü’l-kırâat-i bi’ş-şevâz (25 Hk 

2018/2), 12- Risâle Beyân-i merâtibi’l-meddât (Konya Bölge Y. Ktb., 32 Ulu 454/1) , 13- Tuhfetü’t-

talebeti fî beyân-i meddât-ı tarafi’t-tayyibe, 14- el-İhtilâl fî Vucûhi’l-İhtilâf (19 Hk 208/2), 15-

Mehâricü’l-hurûf. 16- Zühretü’l-hayâti’d-dünyâ, (10 Hk 497/1), 17- Risâle-i harfi’d-dâdi’s-Sahîh 

(Maramara İlahiyat Ktb., 11577/US 0064), 18- Kelâmü’s-senî fî mevlidi’l-Mustafâ, 19- Şerhü’l-Manzûme 

fi’l-Kıraât (19 Hk 208/1), 20- Tenbîhat (21 Hk 294/2), 21-  Mürşid mine’l-Kıraati’l-Aşere=Mürşidü’t-

Talabe (İstanbul, 1312), 22- Risâle fi’l-Vücuh min Tariki’ş-Şatıbiyye ve’t-Teysir (Marmara İlahiyat Ktb., 

11555/US 0059). Eserlerinin tamamı elli beş adettir.2  

2- Sinânüddîn Yûsuf bin Hüsâmeddîn bin İlyas 

İsmi, Sinânüddîn Yûsuf bin Hüsâmeddîn bin İlyas'tır. Muhaşşi Sinân Efendi diye de bilinir. 

Amasyalı olduğu için Amâsî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası Şeyh Hüsâmeddîn Efendi Halvetiyye 

yolunun büyüklerinden olup, Amasya'da medfûn bulunan Şeyh Habîb-i Karamânî'nin halîfelerindendir. 

893 (1487) senesinde o zamanki Amasya sancağına, bugünkü Tokat iline bağlı Erbaa ilçesi Bidevî 

köyünde doğdu.  

İlk tahsîlini yaptıktan sonra, Amasya Küçük Ağa Medresesi müderrisi olan Emir Kulu Şemseddîn 

Efendi’den ve Amasya Hüseyniyye Medresesi müderrisi Taşköprülü Muslihuddîn Efendiden ilim tahsil 

etti. Taşköprülü Muslihuddîn Efendi Bursa Sultâniyye Medresesine naklolununca o da beraberinde gitti. 

Daha sonra Sahn-ı semân müderrislerinden olan Muhyiddîn Fenârî'nin talebeleri arasına dâhil olup, 

ondan Telvîh adlı eseri sonuna kadar okudu. Yedi sene müddetle onun hizmetinde ve ilmî 

sohbetlerinde bulunduktan sonra, Anadolu kadıaskerliğinden emekli ve Sahn-ı semân müderrisi olan 

Gürz Seyyidî Efendi’den ve 1518 senesinde Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi’den ilim tahsil etti. Kânûnî 

Sultan Süleymân pâdişâh olunca, Kânûnî'nin hocası Hayreddîn Efendi, ilim öğrenen talebelerin faziletli 

ve zekilerini topladığı zaman, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendinin talebelerinden Sinânüddîn Yûsuf bin 

İlyâs'ı da almıştı. 1521 senesinde mülâzim, stajyer olarak vazîfelendirildi. 1522 târihinde Gelibolu 

Saruca Paşa Medresesi müderrisliğine, 1524 senesinde Edirne Taşlık Medresine müderris olarak tâyin 

edildi. Uzun müddet ilim öğretip talebe yetiştirmekle meşgul olduktan sonra, 1531 senesinde 

İstanbul'da Dâvûd Paşa Medresesine nakledildi. 1533 senesi sonlarına doğru Saçlı Emir Efendi yerine 

Gebze'de Mustafa Paşa Medresesine tâyin olundu. 1534 senesinde Edirne Dârü’l-Hadîs'inde 

vazifelendirildi. 1535 senesinde Sahn-ı semân Medresesine terfi ettirildi. 1538 senesinde Edirne İkinci 

Bâyezîd Medresesine naklolundu. 1539 senesinde Haleb'e kadı tayin olundu. Buradayken, Bağdât 

Beylerbeyi Üveys Paşanın teftişine memur edildi. Teftişten sonra Üveys Paşa bu vazîfeden azlolundu. 

Fakat Sinânüddîn Yûsuf Efendi Haleb'e döndüğü zaman, Üveys Paşaya Haleb Beylerbeyliği verilmiş 

olduğunu gördü. Bu sebepten vazîfeden ayrıldı. 1544 senesinde Bursa kâdılığına tâyin edildi. 1545 

senesinde Edirne, 1547 senesinde de İstanbul kadılığına tâyin olundu. Aynı sene içinde Anadolu 

kâdıaskerliğine getirildi. 1551 senesinde bu vazifeden alındı. Hac ibadetini yapıp, Resûlullah sallallahü 

aleyhi ve sellem efendimizin kabr-i şerîfini ziyaretten döndükten sonra 1561 senesinde Süleymâniye 

Dâr-ül-Hadîs'ine müderris oldu. Buradayken kendisine, Kâdı Beydâvî Tefsîri'ne hâşiye yazdığı için 

hâşiye yazan manasına "Muhaşşî" denildi. 1565 senesinde Ebüssü'ûd Efendi Tefsîri'ni tamamlayınca, 

bütün talebeleri Sinânüddîn Yûsuf Efendinin yanına mülâzim, stajyer olarak verildi. 1575 senesinde 

ihtiyarlığı ve zayıflığı sebebiyle emekli oldu. 986 (1578) senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri, 

kayınpederi Sarıgürz'ün yaptırdığı mescidin bahçesindedir. 

                                                 
2  Muhammed Halil el-Murâdî, Silkü’d-dürer, Bulak Matbaası, Mısır, 1301, III, 87; Hayreddîn ez-Ziriklî, el-A’lâm, Beyrut, ty., IV, 

129; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, İstanbul, 1955, I, 482; Ömer Rıza Kahhâle, Mu’cemü’l-müellifîn, Beyrut, 1969, 
VI, 145; Hüseyin Vassâf, Sefînetü’l-evliyâ, çev. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, Seha Neşriyat, İstanbul, 1990, IV, 157; Bağdatlı 
İsmail Paşa, İzâhü’l-meknûn, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972, I, 142; II, 626, Carl Brockelmann, Geschichte Der 
Arabischen Literatur, Supplementband, Leiden, 1937, II, 653; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Sad. F. Yavuz, 
Meral Yayınları, İstanbul, 1995, I, 364-366.  
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Mütevazı bir zât olan Sinânüddîn Yûsuf Amâsî, Ebüssü'ûd Efendi vefat ettiği zaman 

Şeyhülislâmlığı teklif ettikleri halde kabûl etmemişti. Yetiştirdiği talebeleri kazasker oldukları halde gelip 

elini öperlerdi. Kara Hüseyin ve Mehmed Çelebi adlarında âlim ve fâzıl iki oğlu vardı.  

Eserlerinden bazıları Şunlardır: 1- Hâşiye-i Tefsîr-i Kâdı Beydâvî (Milli Ktb., 03 Gedik 17317), 2- 

Tebyînü’l-Mehârim (Amasya Beyazıt İl Halk Ktb., 05 Ba 381 (a)), 3- Menâsiku’l-Hac (19 Hk 4316), 4- 

Hidâye'nin muâmelât kısmına yazdığı hâşiyesi. 5- Şerh-i Mevâkıf, Miftah, Telvîh ve Tecrîd adlı eserlerin 

kenarlarına yazdığı ta'likâtı, 6- Nurü’l-Hüda, (34 Ma 477), 7- Risâletü't-Tahkîkîye (Milli Ktb., Yz. 

A4784/1), Risâle-i Semâ (Milli Ktb., Yz. A 3481/1), Evrâd (Millî Ktb., Yz A 9941).3 

3- Yakup Paşa Amasyalı 

Hâşiye ala Şerhi Kitâbi'l-Fıkh (Milli.Ktb. Elazığ, Yz. 82).    

4- Salih Zeki, Amasyalı 

Meclis-i Ali-i Vükelaya Yahut -On İki- Lere Hitap, Amasya, Matbaa-i Hovnanyan ve Oranyan, 

1329, 18 s.  

5- Erzani b. Ali b.Veli Amasyalı 

Tenkîhu’l-Usûl (Beyazıt Devlet Ktb., V909).  

6- Nûh bin Şeyh Muhammed Amâsî 

İsmi, Nûh bin Şeyh Muhammed Amâsî’dir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 977 (1569) 

senesinde vefat etti.  

Küçük yaştan i’tibâren zamanın âlimlerinden zâhirî ilimleri tahsil etti. Yüksek ilmî derecelere 

ulaştıktan sonra, züht (dünyadan yüz çevirme) ve halvet yolunu tercih etti. Nûh bin Muhammed Amâsî 

Abdürrahmân Merzifonî’ye talebe olup, ondan feyz alıp yükseldi. Abdürrahmân Merzifonî’ye talebe 

olduğu ilk zamanlarda, evinin içinde bir küçük mağara açıp, orada inzivaya çekildi ve nefsini terbiye 

edip, ibadet etmek suretiyle Allahü teâlânın rızasına kavuşmaya gayret etti.  

Âlim, faziletli ve ilmiyle âmil olan Nûh bin Muhammed Amâsî, kerâmetler ve hâller sahibi idi. 

Nitekim şöyle nakledilir: Kanunî Sultan Süleymân Hân Nahcivân seferi için hazırlanınca, Şeyh Nûh bin 

Muhammed Amâsî’ye bin altın gönderip, görüşmek isteğinde bulundu. Fakat o, Sultanla görüşmeyi 

kabul etmeyip; “Bu altınları isteyenlere versinler. Maksad duâ almak ise biz hizmetimizi biliriz. 

(Allâhümmensur men nasaraddîn vahzül men hazeleddîn) duâsını gece ve gündüz devamlı okuruz. 

Hemen Allahü teâlânın dînini yaymaya gayret etsinler, biz dua ediyoruz” diye haber gönderdi.”  

Eserleri: Salavatü’l-Hams (Beyazıt Devlet Ktb., V1142/15), Netâyic en-nazar f havâsi aed-durar 

ve'l-gurer (Beyazıt Devlet Ktb., V1120), Eşrâfü’l-menâsik (Beyazıt Devlet Ktb., V1142/18), Umdetu’r-

râgibîn (Beyazıt Devlet Ktb., V1142/19), Risâle fî sabah vucub mukatalat ar-ravâfiz (Beyazıt Devlet 

Ktb., V1142/20), Risâle fi't-Mes’eleti'l-Mülakkabe bi's-Semâniye (Beyazıt Devlet Ktb., V571/14), el-

Fevâidü'l-Muhimme (Beyazıt Devlet Ktb., V571/1), ed-Dürrü’l-munzam fi Menâkibi'l-İmâmi'l-A'zam 

(B.D.Ktb., V1142/14), Metlau'l-Bedr fi Fazl Leyleti'l-Kadr (B.D.Ktb., V1142/17), es-Salavatü'r-

Rabbaniye (Bayezit D. Ktb., 1142/5), Risâle fi Cevâzi’l-iktidâ (Bayezit D. Ktb., V1142/15), Fethu’l-Celîl 

(Beyazıt D. Ktb., V1142/15), el-Lum’a fî Ahar Zahrü'l-Cum’a (Beyazıt D. Ktb., V1142/6), Risâle fî 

mesbûk (Millî Ktb., Yz. A 3853).4 

7- Abdurrahman Amasyavî (Müeyyedzâde)  

İsmi, Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amasî’dir. Müeyyedzâde diye şöhret bulmuştur. 860 

(1456) yılında Amasya’da doğmuştur. Gençliğinde Sultan Bâyezid Han ile dostluk kuran Müeyyedzâde, 

İbn Kemâl’i II. Bâyezid’e tanıtarak yetişmesinde etkili olmuştur. Hasetçilerin Müeyyedzâde’yi babası 

Mehmed Han’a şikâyet etmeleri üzerine, Mehmed Han öldürülmesini emretmiştir. Fakat gizlice onu 

Halep’e kaçırmış, o da oradan İran’a giderek Celâleddin Devvânî’den icazet almıştır. 888 (1483)’te 

İstanbul’a gelerek müderris ve molla olmuştur. Sonra Sahn müderrisi, 889/1484’te Edirne mollası ve 

                                                 
3  Atâî, Şakâyık-ı Nu'mâniyye Zeyli, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1268, s. 248; İbrahim Peçevî, Peçevî Târihi, Matbaa-i Âmire, 

İstanbul, 1283, s. 32; Komisyon, Büyük İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, XIV, 262; Hayreddin ez-Ziriklî, A’lâm,  
IX, 309; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyet el-ârifîn, Maarif Matbaası, İstanbul, 1954, II, 565; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, II, 54-
55. 

4  Atâî, Şakâyık-ı Nu’mâniyye zeyli, s. 202.  
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907 (1501)’de Anadolu kazaskeri, 911 (1505)’te Rumeli kazaskeri olmuş, 917 (1511)’de azledilmiştir. 

919 (1513)’te tekrar Rumeli kazaskeri oldu. 922 (1516)’da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim, bu âlimi 

kaybettiği için çok üzülmüştür.  

Eserleri 

Nazmu’l-Ferâid ve Cemül-Fevâid, (06 Mil Yz A 3582); Şerhu Akâidi’t-Tahâvî (05 Ba 1590/5) ; 

Şerhu Akîdeti’t-Tevhîd, (05 Ba 1759/3); Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ (05 Ba 1612/12); Risâle-i Noktati’l-

Beyân (TDK.Yz. A 254); Metâlibu’l-Acîbe (55 Hk 212/2;  Hâşiye alâ Şerhi’l-Miftâh (34 Fe 1802; Beyazıt 

Devlet Ktb, V6058); Mesâilü’l-Müteallika bi’t-Tahâre (42 Kon 1156); Risâletu fî İsbâti İlmihi teala ala 

usûl’l-Felâsife (34 Fe 1596/21); Ucâle fi’l-mesâili’l-müşkile min ilmi’l-ferâiz, 163-164 (34 Fe 1596/16); 

Mecmûatu’l-Mesâil, (Milli Ktb., 01 Hk 1051); Talika alâ Şerhi’l-Mevâkıf (05 Ba 1849/13); Tavzîhu’l-

Hayâlî (05 Ba 1209); Fetavâ (32 Hk 1775), İzâhü’l-akaid : nazmü'l-feraid tercümesi (müt.: Hacı Ali 

Efendizade Mehmed Emin Dersaâdet, 1338). Risâle fî Tahkiki Cüz’i Lâ Yetecezzâ; Hâşiye alâ Şerhi’l-

Mevâkıf; Risâle fi’l-Mevâzî’i’l-Müşkile min İlmi’l-Kelâm.5 

8- Abdizâde Hüseyn Hüsameddin Amasyalı 

Amasya Tarihi (Dersaadet, 1327/1330). 

9- İbrahim Edhem Amasyalı  

Rehber-i Müsâfirîn ve Adâb-ı Muâşeret (İstanbul, Kasbar Matbaası, 1316/1898). 

10- Şükrullah Amasyavî 

Geniş malumatı, fazilet ve irfanıyla tanınmış olan bu zat, Sultan II. Murad ve Fatih devirlerinde 

yaşamış ve her ikisine de müşavir olmuştur. Tıp ilmi ile musikiye vakıf olan Şükrullah Efendi, Şeyh Yâr 

Ali’nin biraderinin oğludur.  

Hacca gidişinde Mısır âlimlerinden istifade eden Şükrullah Efendi, 894 (1488) tarihinde vefat 

etmiş ve Şeyh Vefa türbesine defnolunmuştur. Eserleri şunlardır 1. Behçetu’t-Tevârîh ((45 Hk 6382) 

adında Farsça bir tarihi, 2. Enîsü’l-ârifîn (45 Hk 5280), 3. Menhecü’r-Reşâd fî Sulûku’l-İbâd, 4.  

Câmiud-Devâat, 60 (34 Ae Arabi 1924).6 

11- Tennûrî İbrahim Efendi 

Bu âlim, Amasya’da doğmuştur. Konya’da Sarı Yakup’tan tahsilini tamamlamış ve sonra ders 

okutmakla meşgul olmuştur. Daha sonra Akşemseddin hazretlerine intisap etmiş ve Gülzâr-ı manevî 

(45 Hk 1295) adlı basılmamış eseri onun kemaline şahittir. Tennûrî İbrahim Efendi, 887 (1482) yılında 

vefat etmiş ve Kayseri’de defnolunmuştur.7 

12- Mahmud b. Edhem 

Âlim ve Nakşibendî şeyhi olan Mahmud İbni Edhem, Amasya’da doğmuştur. Tuhfetu’l-Edeb Sarfı 

Lugti’l-Arab, Gülşen-i İnşâ (Mil. K. 60 Zile 117) isimlerinde iki edebî eseri vardır. İkincisini ihtisar ve 

sonra seçmek suretiyle iki eser daha meydana getirmiştir. Mahmud İbni Edhem, 897 (1491)’de lügata 

dair Farsça ve Türkçe Miftâhu’l-Lugat (Milli Ktb. 18 Hk 344/5) adında bir eser kaleme almıştır.8  

13- Abdülmecid b. Nasuh 

İsrafilzâde diye tanınan bu âlim, Amasya civarındaki Lazkiye-Lâdik’dendir. Abdülmecid Efendi, 

887 (1482) yılında Amasya’da vefat etmiştir.  

Eserleri: Salavat-ı Zâkiyat, Şerhu Talimi’l-Müteallim-İrşadu’t-Tâlibîn (37 Hk 775); Telhîsu 

Câmiu’l-Fetâva-Tuhfetu’l-Ahbâb, Miftâh’ın Üçüncü kısmını ihtisâr, el-İstifâ fî Menâkıb-ı Mustafa; 

Safâu’s-Sâlihîn (45 Hk 8066/3), Surûru’n-Nâzirîn (45 Hk 8066/4); Lübbü’l-Kavâid (05 Ba 609; Riyâsu’s-

Sâlimîn (37 Hk 122); Risâle fî beyânı hurûfu mukâtaa, (37 Hk 1046/5); Fezaîlu’l-ilm ve’l-âlim (37 Hk 

3674/4); Kenzu’l-Fevâid (Raşid Ef. Eki 693/7), Muhtasar el-Muhtasar (06 Hk 4529/6)9. 

                                                 
5  Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, Dârü’t-Tıbâatü'l-Âmire, İstanbul, 1311/1893, III, 310; Bağdatlı, Hediyyet el-ârifîn, I, 563; 

Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 255; M. Alaaeddin Yalçınkaya, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 1999, I, 26-27; Carl Brockelmann, Geschichte Der Arabischen Literatur, Leiden, 1942, II, 294; GAL, 
Suppl., II, 319, 659. 

6  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 443. 
7  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 211. 
8  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 49; Katip Çelebi, Keşf ez-zunûn, İstanbul, 1972, II, 1505. 
9  Bağdatlı, Hediyye, I, 620; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 254; Brockelmann, GAL, Suppl., II, 644, 660. 
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14- Ali b. Hüseyin Amasî (875/1470)  

Amasyalı bu âlimin Tâcü’l-Edeb (34 Nk 3908), Nesâyihu’l-Müslimîn adında bir manzûmesi, 

Türkçe Yasin sûresi tefsiri vardır. Bu Ali Efendi Niğbolu savaşında şehit düşen Hızır Bey’in muallimidir. 

Kur’ân-ı kerimin hat ve resmine dâir risâlesi olan Ali İbni Hüseyn Amasî ise, eserinin 

mukaddimesinde Taşköprülüzâde’den naklettiğine ve risâlesinin 1096 (1684 )’de yazılmış olduğuna 

göre, başka bir zattır ki, İstanbul’da Fatih Camiinde imamlık yapmıştır. Bu zatın bir de Türkçe Arûz 

Risâlesi (42 Kon 3847/1; Millî K. Sam. Yz. 479/4), Hâşiyetu alâ Hâşiyeti’l-metâli li Seyyid Şerif el-

Curcânî adlı eserleri vardır.10 

15. Mustafa Sıdkı Amasî  

Memdûd şerhi Maksûd (İstanbul,1287, 223 s.). 

16- Bedreddin Mahmud b. Mehmed Amasî  

Mahmûdiye (45 Ak Ze 203) ve Vesîletu’l-Cinân (06 Mil Yz. B 939)’da kayıtlıdır. 

17- Ömer b. Abdilgaffâr Amasî 

Bu zat, 1165 (1752) tarihinde Amasya’da vefat etmiştir. Eseri, Risâle fî Beyânı Ahkâmi’l-İmân 

ve’l-İslâm (10 Hk 1174/5).11  

18- Kadızâde Küçük Mehmed 'İlmî b.Abdikâdir Amâsî (ö.1635) 

Eserleri: Kitâb-ı İmân, 142+1 y.( Millî Ktb., Yz. A 1586); Risâletu'l-akâid (Millî Ktb., Vez. Yz. 

456/4), Fetâvâ-yı İlmî Efendi (06 Mil Yz. A 8792).  

19- Şerefeddîn Mehmed b. Ali Hacı İlyas Amâsî (1033/1623’de sağ) 

Muhtasaru’t-tıb (37 Hk 467); Cevâhir-i İlhâniye (Çerrahpaşa tıp yazmaları); Müreccebnâme 

(Ayasofya ktb, 3720); Tercüme-i Akrabadin (Mil. Yz A 8522/1); Zebân-ı Fârisî (Müellif hattı), 4b-20a 

vrk. (Milli Ktb., 01 Hk 855/1). 

20- Kara Laz İbrahim el-Hüseynî Amasî 

Şerhu Risâleti’l-Kıyâsiye, 135a-141a vrk. (21 Hk 987/15).  

Zeyl fî Beyâni Ehli’l-Küfr li’l-Hakk min Ehli’l-Kıble, 97b-128b vrk. (05 Ba 882/4).  

22- Ahmed b. Mehmed Amâsî (1110 /1689)  

Aynü'l-'İlm ve Zubdeti'l-Fehim (milli Ktb., Yz. A 7973).12 

23- Ahmed b.Yahya Amasî  

Hanefî âlimlerinden olan bu zat, 1151 (1738) yılında vefat etmiştir. Ahmed Efendi’nin Muînu’n-

Nâsihîn, 314 vrk. (05 Ba 692) adlı bir eseri vardır.13  

24- Abdulkerim b. Hüseyin el-Amasî 

Hoca Kerîm diye tanınan bu zat, âlim ve meârif meclisi azalarından olup, 1303 (1885) tarihinde 

vefat etmiştir.  

Bazı eserleri şunlardır: Risale-i kaza ve kader (Matbaa-i Amire, 1293, 16 s.); Mizânü’l-Adl 

(İstanbul,1276); Risâletu’r-Rûh, Risâle fî hareketi’zemân (İstanbul, Süleyman Efendi Matbaası, 1297), 

Şerh eş-Şifâl ’İbn Sinâ; Zübde fî İlmi’s-Sarf, (İstanbul, 1277), Câmiu'l-hakâik (İstanbul, 256 s.), Hâşiye 

ale't-tasavvurat, (y.y.): (yay.y.), 1303, 400 s.).14  

25- Muhammed b. Ahmed Merzifonî (1024/1615)  

Terceme-i Mukaddimeti’l-Cezeriye (45 Ak Ze 75/9), Tertîbu Kelimâti’l-Kur’ân (05 Ba 1120/1). 

26- Akif Mustafa Efendi 

Âlim ve edip bir zat olan bu zat, Amasyalı olup, 1098 (1687)’de doğmuştur. Babası âlim ve şâir 

olup, İydî mahlaslı divan sahibi Bayram Efendidir. Akif Mustafa Efendi, Hayatının sonlarında müftülük 

görevini bırakmış ve Sultan II. Beyazıt medresesi müderrisi olmuştur. 1173 (1759)’de memleketinde 

vefat etmiştir.  

                                                 
10  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 253-254; Mehmed Ali Kırboğa, Kâmûsu’l-Kütüb, Yeni Kitap Bas., Konya, 1974, s. 182. 
11  Ömer Rıza Kahhâle, Mucemü’l-müellifîn, VII, 291-292. 
12  Bağdatlı İsmail Paşa, İzâh el-meknûn, II, 132. 
13  Kahhâle, Mucem el-müellifîn, II, 204; Bağdatlı, Hediyyet, I, 170; İzâh el-meknûn, II, 518. 
14  Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, III, 358-359; Kahhâle, Mucem el-müellifîn, VIII, 143; Bağdatlı, Hediyyet, I, 614. 
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Ta’likat ale’l-Makâsıd, Mürettep divanı, Makamat-ı Harîrî tarzında 32 makam üzerine Bedia, 

Terceme-i Tezkîretü'l-Evliyâ (Millî Ktb., Yz. B 902), Menâfi’ül-Ahyâr (Muharrem Efendi Matbaası, 

İstanbul) isminde bir eserleri vardır.15  

27- Deşîşî Muhammed Efendi 

Farsça’nın inceliklerine vakıf olan Deşişi, Amasyalı bir lügat âlimidir. Mısır kumandanı namına 

988 (1580 )’de yazdığı Tuhfetü’s-Seniyye ilâ Hazreti’l-Haseniye (Milli Ktb. 03 Gedik 18345) ismindeki 

Farsça lügatı vardır. Bu eseri Lügatı Deşîşî adıyla da tanınır. Deşîşî, bu lügatında Farsça kelimeleri 

Türkçe karşılıklarıyla şerhetmiştir. Bu lügatın 1080’de telhis edilmiş bir nüshası da kütüphanelerde 

vardır.16  

28- Şadgeldi Şemseddîn Çelebi Paşa 

Amasyalı Mevlâna Abdülmelik’in talebelerinden olan Şemseddîn Çelebi, Amasya Emiri iken, 782 

(1380)’de Sivas hâkimi Kadı Burhâneddîn tarafından şehit edilmiştir. Bu zat, Pir İlyas civarında 

metfundur. 

Vakıat ve fetvalardan fıkha dair garip meseleleri ihtiva eden ed-Dürerü’l-Mensûre isminde büyük 

bir eseri (Milli Ktb., 01 Hk 466) vardır.17  

29- Hızır b. Muhammed Amasî 

Fazilet sahibi bir zat olan Hızır Efendi’nin, Amasya Müftüsü iken 1086 (1675) yılında vefat 

etmiştir.  

Eserleri: Unbûbu’l-Belâga (19 Hk 4919/1) ile şerhi İfâzetu’l-Unbûb, Menar’ın ihtisarı olan 

Gusûnü’l-Usûl (Milli Ktb. Yz. A 1062/2, Müellif hattı) ve şerhi Tehyîcu Gusuni’l-Usûl (05 Ba 409/1), 

Hâşiye alâ Tefsîri’l-Beyzâvî, Ferâizu’s-Sirâciye’nin ihtisarı Lübbü’l-Ferâiz (Milli ktb.Yz. A 1062/3, Müellif 

hattı; 05 Ba 966/4) vesairedir. Bu arada babası Muhammed Efendi’nin ise el-Ma’kûd fî Şerhi’l-Maksûd’u 

vardır.18 

30- Tac Beyzade Sadi Çelebi Amasyavî 

İlim ve fazilet sahibi bu zatın doğum tarihi hakkında bilgi yoktur. 922 (1516) tarhinde vefat eden 

Sadi Çelebi’nin Seyyid Şerif’in Şerhu Miftâh’ına ve Sadru’ş-Şeria’nın Şerhu Vikâye’sine hâşiyeler ile 

Nesefiye adıyla bir de akait manzumesi, manzum Müennesat-ı Semaiye ve Hilyetü’n-Nisyan (Hayru’l-

Ahlâm), 183-185 vrk. (34 Fa 1589/71).19  

31- Tac Beyzade Cafer Çelebi 

Bu zat, Sadi Çelebi’nin küçük kardeşidir. 920 (1514)’de vefat eden Cafer Çelebi kardeşiyle 

Balat’taki Nişancı Mescidi önünde medfundur. Hat sanatını Şeyh Hamdullah’tan meşk etmiştir. Sultan 

II. Bayezit hakkında mersiyesi vardır. Bir de Fatihname-i İstanbul isminde mensur bir eseri vardır ki 

Tarih-i Osmanî Encümeni mecmuasında neşrolunmuştur. Diğer eserleri: Kanûnnâme, (06 TBMM 

283/1); Hevesnâme (Milli Ktb., 03 Gedik 17762), Mahrûse-i İstanbul Fetihnamesi (Müellifin 

Münşeatından) (İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1331, 24 s.).20 

32- Osman Fâik Efendi 

Gürcüzâde diye tanınan bu zat, Amasyalıdır. Âlim ve edip olan Osman Fâik Efendi, 1151 

(1738)’de vefat etmiş ve Burma Mescid bitişiğinde yaptırdığı kütüphane civarında metfundur.  

Mürettep divanıyla Molla Aliyyü’l-Kârî’nin Kırk Hadis’ine mufassal şerhi vardır.21  

 

 

                                                 
15  Kahhâle, Mucem el-müellifîn, XII, 244; Bağdatlı, Hediyyet, II, 451; İzâh el-meknûn, II, 536; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 

264. 
16  Bağdatlı, Hediyyet, II, 255; Katip Çelebi, Keşf, I, 367; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 306. 
17  Bağdatlı, Hediyyet, I, 413; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 443; Katip Çelebi, Keşf, I, 750.  
18  Kahhâle, Mucem el-muellifîn, IV, 102; Bağdatlı, Hediyyet, I, 347; Aynı müellif, İzâhu’l-meknûn, I, 108; Katip Çelebi, Keşf, 

478, 1250, 1827; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 342; C. Brockelmann, GAL, II, 424; aynı müellif, GAL, Suppl., II, 631; 
Mehmed Ali Kırboğa, Kâmûsu’l-Kütüb, s. 19. 

19  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 452-453. 
20  Bağdatlı, Hediyyet, I, 55; Katip Çelebi, Keşf, II, 2047; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 453. 
21  Kahhâle, Mucem el-muellifîn, VI, 263; Bağdatlı, Hediyyet, I, 659; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 420. 
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33- Muhyiddin Muhammed b. Kâsım  

Hatip Kasımoğlu diye tanınan bu âlim, Amasyalıdır. Kıraat, tefsir, fıkıh ve diğer birçok ilimde 

kendisini yetiştiren Muhiddin Muhammed Efendi, önce Amasya’da Sultan Bayezit Medresesi’nde, sonra 

Ayasofya civarında Süleymaniye’de müderrislik yapmıştır. İstanbul’da müderris iken 940 (1533)’de 

vefat etmiş ve Eyyüp Ensarî civarına defnolunmuştur. Bu zatın, Arapça şiirlerinin Türkçe şiirlerinden 

daha renkli ve kuvvetli olduğu kaydedilmiştir. 

Hâşiye alâ Şerhi Ferâiz li ’Seyyid Şerîf, Hâşiye Sadri’s-Şeria, Mevzuatu’l-ulûmla ilgili bir eser, 

Zemahşerî’in Rebîul-Ebrâr’ının telhisi olan Ravzu’l-Ahbâr (Milli Ktb. 03 Gedik 1719; Millî K. Yz. A 6800), 

Ebnâu’l-İstifâ fî Hakkı Âbai’l-Mustafa adlı eserleri basılmamıştır.22  

34- Hüseyin b.Mansur Amasî 

Menâkıbnâme Meşâyih-i İzâm ve Tarik-i Erbâb, 289 vrk., Menâkıb (05 Ba 11790).  

35- Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Amasî (1333/1915’te sağ) 

Nakd-i Hatır, 120 vrk. (05 Ba 1708/1), Besâ'iru'l-Kemâlât fî Tercümeti'l-Makâlât (Millî Ktb., Yz. B 

927, 78 y.)   

36- Hüseyin Şah Çelebi Amasî (918/1512)  

Risâle fî Âdâbi’l-Münâzara  (06 Mil Yz A 1061/3); Risâle fî Âdâbi’l-Münâzara (Milli Ktb, 01 Hk 

763/3); Hâşiye alâ Şerhi Âdâbi’l-Adudiye  (67 Saf 499/7); Şerhü'l-Hüseyniyye fi adabi'l-bahs (İstanbul, 

1276/1859-1860, 31, 8 s.).23       

37- Hasan b. Yûsuf Evrâkî Amasî (1333/1731’de sağ) 

Necâtu’l-Muttekîn, 17b-119b vrk. (05 Ba 963/2); Mucizâtu’l-Enbiyâ, 75b-106a vrk. (05 Ba 

1705/2); Münâcâtu Mûsa (aleyhisselâm (113b-142b), 05 Gü 20/2’de bulunmaktadır. 

38- Hüseyin b. Ali Amasi 

Koca Hüsam diye tanınan bu zat, fıkıh ve usûl âlimi olup, 961 (1554) tarihinde vefat etmiştir. 

Eserleri: 1. Risâle-i Tecvîd (42 Kon 5517/1), 2. Şerh Menâr el-envâr li Abdillatîf b. el-Melik fî 

usûli’l-fıkh, 3. Kasîde-i Bürde Şerh ve Tercemeleri (Millî Ktb., Yz. A 2544, 83 y.).24 

39- Akdağlı Mustafa b.Ali Amasî (ö.1150/1737) 

Şerh-i Vasiyet-i Birgivî, 170 vrk., Ahlak (05 Ba 1302); Risâle fî Hurmeti’d-Duhân (45 Ak Ze 

5740/4), Risâletu'l-Hamdîye (Millî Ktb., Yz. A 304/1).  

40- Ali b. Hüsâm Amasî (1096/1685’de sağ) 

Terceme-i Arûz-i Tebrîzî, 294a-299a vrk., (Milli Ktb., 01 Hk 583/3); Teşrîhu Müşkilâti fî İlmi’l-

Arûz, 40a-86b vrk. (Milli Ktb., 01 Hk 108/2); Risâle-i Arûz, 69b-79a, (21 Hk 487/5), Keşf, I, 890; 

Risâle-i edeb (Yz. A 1977/1).  

41- Dede Cöngi Kemâleddîn İbrâhim b. Yahya Amasî  

Dede Halife ve Kara Dede lakaplarıyla da tanınır. Eserlerini cönk denilen defterlere yazdığı için 

bu isimle anılır olmuştur. Amasya’nın Sonusa köyünde doğmuştur. 

1514 yılına kadar debbağ adı verilen bir tür dericilik mesleğiyle uğraşmıştır. Daha sonra Arap 

edebiyatında ve Hanefî mezhebine göre tefsir ile fıkıh alanlarında eğitim almıştır. Eğitimini 

tamamladıktan sonra Bursa Beyazıt Paşa Medresesi, Tire Kara Kadı Medresesi, Merzifon Sultaniyesi, 

Halep Hüsrev Paşa Medresesi'nde müderris ve müftü olarak hizmet vermiştir. 1558'de Kefe’de kadılık 

yapmaya başlamıştır. 973 (1565)'te Bursa’ya dönmüş ve 2 yıl sonra vefat etmiştir. 

Dede Cöngi, debbağlık yaptığı için esnaflığı ve esnaf çevrelerini iyi tanıyordu. Hatta Ahî 

teşkilâtına da üyeydi. Diğer yandan fıkıhta uzmanlaştığı için ulemâ sınıfında tanınıyor ve saygın biri 

olarak kabul ediliyordu. 

Eserleri: Hâşiye alâ Hâşiyeti’l Hayâli alâ Şerhi’l-Akâid, Hâşiye alâ Şerhi’l Câmi, Hâşiye alâ Şerhi’l-

İsagucî li’l- Kâtî, Hâşiye alâ Şerh’il-İzzî fi’t-Tasrîf li’t-Teftâzânî (Raşid Efe. 806; Milli ktb. 01 Hk 240), 

                                                 
22  İbn el-İmâd, Şezerat ez-zeheb, Beyrut, 1979, VIII, 242; Taşköprîzâde, eş-Şekâik en-nu’mâniyye, Dârü’t-tıbâati’l-âmire, 

Dersaadet, 1269, I, 634-638; Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, 46, Katip Çelebi, Keşf ez-zunûn, 170, 833, 894, 916, 
1248, 1905, 2022;   Bursalı, Osmanlı Mellifleri, I, 389.  

23  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 274. 
24  Kahhâle, Mucem el-muellifîn, III, 316; Katip Çelebi, Keşf, 1825.  
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Kitâb-ı Dede Cöngi (19 Hk 83287, Arapça Gramer), Lüccetü’l-fevâ’id, Risâle fi emvâli beyti’l-mâl ve 

aksâmihâ ve ahkâmiha ve masarafiha (Bu eser, I. Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’ya ithaf 

edilmiştir). Risâle fi’l-benc ve’l-haşiş ve tahrîmihâ, Risâleti’l Vaz, Siyâsetü’ş-Şer’iyye (19 Hk 4359/3). En 

önemli eseri olarak kabul edilen eseri, Siyâsetü’ş-Şer’iyye’dir.25  

42- Muslihuddîn Musa b. Musa Amasî  

Hâzînu’l-kutub diye tanınan Musa Efendi, fıkıh, aklî ve edebî ilimlerde derin bilgi sahibidir. 

Amasya’da Sultan Bayezit Camii Kitaplarını eminliği görevini deruhte etmiştir. Musa Efendi, Arap ve 

Acem ülkelerine seyahatte bulunmuş ve tasavvufla da ilgilenmiştir. Bu âlim, 938 (1531) tarihinde vefat 

etmiştir.  

Eserlerinden Mahzenu’l-Fıkh, 208 vrk., (34 Fe 954; Ankara Vakıflar B. Mü. 67 Saf 255) 

zikredilebilir.26  

43- Halimî Lütfullah b. Yûsuf 

Âlim ve edip olan Halimî, Amasyalıdır ve hakkında pek fazla bilgi yoktur. Mısır seferinden 

dönüşte 922 (1516) tarihinde Şam’da vefat etmiştir. Padişah cenaze namazında bulunmuş ve çok 

müteessir olmuştur.  

Halimî, 882 (1477 )’de Fatih’e takdim ettiği Arapça Kaside-i Taiye’sini kendisi şerh etmiştir. Bu 

eserinde başına gelen olayların bir haylisini nakletmektedir. Bahru’l-Garâib (Milli Ktb., 18 Hk 388) adlı 

Farsça’dan Türkçe’ye tercüme lügati, feraizden bir metin ve şerhi, Mukaddimetü'l-'Ulûm (Milli Ktb., Yz. 

A 1444/10), tıptan Kasimiye isminde bir eseri de vardır27.   

44- Amasyavî, Cemaledddin Bey 

Mir’ât-ı Âlem-i İslâmiyet (Kostantıniye, Tahir Bey Kütüphânesi, 1316, 54 s.).  

45- Mustafâ b. Ahmed Amasyavî  

Sirâcü's-Sâlikin (Millî Ktb., Yz. A 3438/3).  

46- Münirî İbrahim Çelebi Amasyavî 

Kitâb-ı mihr u müşteri (Milli Ktb., Mf1994 A 4957). 

47- Hayreddin Hızır b. Mahmud Atufî 

Osmanlı âlimlerinin büyüklerinden olan Hayreddin Hızır Efendi, Şekâik-i Numâniye’de 

Kastamonulu olduğu kaydedilmiş ise de, kendi el yazısı ile yazma eserlerinin bir kaçında Merzifonlu 

olduğu açıklamıştır. Mevlâna Bahtî Halife’den tefsir ve hadis ilmini, Amasyalı Mevlâna Abdi’den meâni 

ilmini, meşhur riyazeci Kadızâde’nin torunu Kutbeddin Muhammed’den riyaziye ilmini, Bursalı Mevlâna 

Hocazâde’den usul ilmini ve Mevlâna Efdalzâde’den fıkıh ilmini okumuştur. Bundan sonra Sultan II. 

Beyazıt tarafından Hümayun muallimliğine tayin edilmiştir. Büsbütün camilerde tefsir okutmaya 

başlayan Hayreddin Hızır Efendi, en sonunda sadece kitap kaleme almakla meşgul olmuştur. Padişah, 

gerek ders okuturken ve gerekse kitap yazarken layık olduğu tahsisatı kendisine vermiş ve haklarında 

kadir ve kıymetine uygun muamele gösterilmiştir. Ömrünü bu şekilde geçirirken 948 (1541)’de vefat 

ederek Hz. Halid (r.a.) civarında Hatip Kasımoğlu yakınına defnolunmuştur: 

Eserleri şunlardır: 1. Hâşiye-yi Tefsir-i Keşşâf, 2. Hâşiye-i Tefsir-i Beyzâvî, 3. Keşfu’l-Meşârik (37 

Hk 1558), 4. Şerhu Kasîde-i Bür’e (26 Hk 823/1), 5. El-Enzar, 6., 7. Ravzu’l-İnsân fî tedâ Husnu’l-

Ayati’l-İzâm fî Tefsîr Evâili Sûreti’l-Enâm (Millî Ktb., Yz. A 4160), biri Sıhhati’l-ebdân (15 Hk 1206/1), 8. 

Kitâbu’l-Attas (34 Fa 1609/15), 9. Mir’âtu’te’vîl, 10. Remzü’d-Dekâik fî ilmi’r-rüyâ (34 Nk 3546/3), 11. 

Hıfzü’l-Ebdan, 12. el-Cevheru’l-Cenâniye, 13. Risâle fî Necâti’l-Ukûbât (05 Ba 1871/6), 14. Kitâbu’l-Hel 

fî ma azal emin mezâliki’l-mahal (34 Sü-Hü 69), 15. Hâşiye alâ Tefsîri Kavlihi Teâlâ fe suhkan li 

                                                 
25  Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, IV, 79; Katip Çelebi, Keşf., II. 1139, Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 298-299; Ahmet 

Akgündüz, “Dede Cöngi”, DİA, İstanbul, 1994, IX, 76-77; Carl Brockelmann, GAL, Suppl., I. 498. 
26  Taşköprîzâde, eş-Şekâik en-Numâniye, Dâru’tıbâati’l-âmire, Dersaadet, 1269, II, 14-16; Mehmet Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, 

III, 492; Kahhâle, Mucem el-muellifîn, XIII , 48; ez-Ziriklî, el-A’lâm, VIII, 283; Katip Çelebi, Keşf, II, 1639; C. Brockelmann, 
GAL, II, 431; Aynı müellif, GAL, Suppl., II, 640. 

27  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, 321. 
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Eshâbi’s-sâir (28 Hk 3572/1), 16. Remzü’d-Dekâik fî ilmi’r-rüyâ (34 Nk 3546/3), 17. Zuhrü’l-Atşân (34 

Nk 3546/4).28 

48- Abdurrahman Eşref b.Şerefeddîn Merzifonî (1161/1748 

Tezkiretü’l-Hikem fî Tasbakâti’l-umerâ (05 Ba 1560; Müellif Hattı), Mir’ât-ı Safâ (18 Hk 259), 

Mir’âtü’s-Safâ fî Târihi’l-Enbiyâ (İstanbul Hüseyin Kocabaş Türkçe Yazmaları).29 

49- Muhammed b.Ahmed Merzifonî (1024/1615)  

Terceme-i Mukaddimeti’l-Cezeriye (45 Ak Ze 75/9), Tertîbu Kelimâti’l-Kur’ân (05 Ba 1120/1). 

50- Seyfi Ali Merzifonî  

el-Esile ve’l-Ecvibe (34 Sü-Hü 420/2), Unmûzec (45 Hk 2951/3). 

51- Müstecibzâde Abdülhamîd el-Merzifonî (1285/1868)  

Şerhu’z-Zehebi’l-İbriz (06 Hk 2714). (Keşf, I, 828’de adı geçen Şeyh Ahmed b.Ali el-Mahallî’nin 

remle dair eserinin şerhidir.)                    

52- Ebû Bekr Muhammed b.Halef Merzifonî (309/921)  

Terceme-i Tafzîli’l-Kitâb alâ Kesîr men Lebisi’s-Siyâh (H. 337). 

53- Muhammed b. Mustafa Merzifonî  

Halvetî tarikatına mensup olan Muhammed b.Mustafa Merzifonî, hikmet sahibi bir âlimdir. 1044 

(1634) tarihinde vefat etmiştir.  

Eserleri: Bahru’l-Hakâik Fatiha Suresinin Tefsiri (43 Va 6), Zübdetü’l-Hakâik ve Kenzi’zd-Dekâik 

(34 Atf 1542/4), Tuhetu’s-Sâlikîn (22 Sel 6079/1), Ravzatu’s-Sâlikîn (22 Sel 6079/2). El-Hukmu’l-

İlâhiyye fî kemâlâti’l-insâniyye ve Fezâilu’r-Regâib, Keşfü’l-Esrâr (06 Mil Yz. A 2362/9).30 

54- Nişancı Muahmmed Paşa Ramazanzâde Merzifonî (979/1474) 

Tarih-i Umumî (34 Fa 1585/9). 

55- Akifzâde Abdurrahman Efendi (ö.1231/1815) 

El-Mecmû fi’l-Meşhûdî, 19 Hk 2711’de kayıtlıdır. 

56- Ali Sabri el-Mecdî Amasyavî 

Şerh-i Salavât-ı Şerîfe (58-63vrk.), 06 Mil Yz. A 8063/3’de kayıtlıdır. 
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AMASYALI BİR ÂLİMİN KİTAP TOPLAMA İŞTİYÂKI 
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Özet 

Bu bildiride, Osmanlı alimi, kitapsever ve kazasker Müeyyedzade Abdurrahman Efendi‟nin 

(d. 922/1516) erken onaltıncı yüzyıldan günümüze gelen kütüphane kataloğu ile yine kendisine ait 

olan kitaplardaki temellük kayıtlarına veya okuduğu diğer bazı kitaplardaki notlara dayanarak, 

Müeyyedzade‟nin bibliofil ilgilerini dönemin entelektüel ağları çerçevesinde ele alınmaktadır. Ayrıca 

Osmanlı aliminin ilgilerinin, kendi hamisi olan Osmanlı şehzadesi ve sonradan sultan II. Bayezid‟in 

ilgileriyle örtüştüğü ifade edilmektedir. Müeyyedzade‟nin ilgileri, Amasya, Halep, Şiraz, ve Herat‟ın 

entellektüel camialarıyla hayat boyu süren bir etkileşim içerisinde beslenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müeyyedzade, kütüphane, kitapsever, kitap koleksiyonu, II. Bayezid. 

 

Locating Müʾeyyedzāde ʿAbdurrahman’s Library: An Amasya Scholar and His 

Bibliophile Aspirations 

 

Abstract 

Based on the surviving early sixteenth century library inventory of the Ottoman scholar and kazasker 

Müeyyedzade Abdurrahman Efendi (d. 922/1516) as well as the ownership notes in some of the books 

that he once owned or read, this notification investigates the author‟s bibliophile interests in the 

context of the intellectual networks of the time and argues that this Ottoman intellectual‟s interests 

corresponded to those of his patron, In addition these the Ottoman prince and later Sultan Bayezid II, 

and were nourished by his lifelong interaction with the intellectual circles in Amasya, Aleppo, Shiraz 

and Herat. 

Keywords: Müeyyedzade, library, bibliophile, book collection, Bayezid II. 

 

Bir Rönesans hükümdarı olarak ardından gelen kuşakları nesillerce büyüleyen efsanevi bir 

kütüphane bırakan dönemin Macaristan ve Hırvatistan kralı Matthias Corvinus‟un (ö. 1490) çağdaşı, bir 

kadı ve bir kitapsever olarak meşhur olan Amasya doğumlu Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed kendi 

zamanında (Müeyyedzade, ö. 922/1516),1 neoplatonik fikirleri ve görkemli kitap kolleksiyonu ile 

meşhur olmuştur. Osmanlı bilgelerinden Taşköprülüzade (ö. 1561) kitapseverliği bağlamında onun için  

                                                           
  Sayın Ayşegül Gün Hanım„a, Mehmet Öztürk, Ahmet Kaylı ve Sami Arslan Beyefendilere bu sunuşun tercümesinde ve 

düzeltmelerinde yardımcı oldukları için içten teşekkür etmek isterim. Bu makale için yapılan araştırma Avrupa Birliği 7. 
Çerçeve Programı (FP7/2007-2013) bünyesindeki Avrupa Araştırma Konseyi/ERC Avrupa Birliği Başlangıç Desteği 263557 
IMPAcT tarafından sağlanan bursla mümkün olmuştur. 

  Prof. Dr., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, judith.pfeiffer@uni-bonn.de. 
1 Müeyyedzade için bkz. M. Tayyib Gökbilgin, “Müeyyedzâde”, İslam Ansiklopedisi, VIII (1997): 786b-790b; Hasan Aksoy, 

“Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi”, DİA, 31 (2006): 485-486; Cemal Kurnaz, “Osmanlı Tarihinde Iz Bırakan Amasyalı Bir 
Aile: Müeyyedzâdeler,” I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Yay. Yavuz Bayram, Amasya: T. C. Amasya Valiliği, 
2007, c. 2: 647-666. İlmî bir merkez olarak Amasya için bkz. Petra Kappert, Die osmanischen Prinzen und ihre Residenz 
Amasya im 15. und 16. Jahrhundert, Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te İstanbul, 1976; Hedda 
Reindl, Männer um Bāyezīd: Eine prosopographische Studie über die Epoche Sultan Bāyezīds II. (1481-1512), Berlin: K. 
Schwarz, 1983; aynımüellif, II. Bayezid ve Çevresi. Hükümdarın Adamları, Istanbul: Giza Yayınları, 2015; Hasan Karataş, 
“The City as a Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the City of Amasya in 
the Fifteenth and Sixteenth Centuries”, Ph. D. Dissertation, University of California, Berkeley, 2011. Müeyyedzade‟nin 
Celaleddin Devvani‟den aldığı icazetnamesi için bkz. Judith Pfeiffer, “Teaching the Learned: Jalāl al-Dīn al-Dawānī‟sIjāza to 
MuʾayyadzādaʿAbd al-Raḥmān Efendi and the Circulation of Knowledge between Fārs and the Ottoman Empire at the Turn 
of the Sixteenth Century.” In The Heritage of Arabo-Islamic Learning. Studies Presented to Wadad Kadi, Haz. Maurice A. 
Pomerantz and Aram Shahin. Leiden ve Boston: Brill, 2015 [2016], ss. 284-332. 
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“[…] aralarında hiçbir çağdaşının sahip olmadığı ve okumadığı kitaplardan oluşan bir 

kütüphanesi vardır. [...] Duyduğuma göre bunların sayısı -mükerrer nüshalar hariç- yedi bin 

cilttir.”2 demiştir. 

Taşköprülüzade‟nin verdiği bu sayı Müeyyedzade‟nin çağdaşı meşhur Hırvat Corvinus‟un 

kütüphanesindeki kitapların sayısını bir hayli aşmaktadır. Zira Corvinus‟un kütüphanesinin, en iyi 

tahminlere göre 2.500 cilt içerisinde yaklaşık 4.000 ile 5.000 arası eserden oluştuğu belirtilmektedir ve 

bu kütüphaneden günümüze sadece 221 cildinin gelebildiğini biliyoruz.3 Bir başka mukayese yapacak 

olursak, Müeyyedzade‟nin kütüphanesinin, Oxford Üniversitesi‟nin meşhur Bodleian Kütüphanesi‟nin 

öncülü olan, Gloucester dükü ve İngiliz kralı Beşinci Henry‟nin kardeşi Humfrey tarafından 1488 yılında 

kurulan ve paha biçilemez diye övünülen 281 adet elyazması esere sahip olan Dük Humfrey 

kütüphanesi‟nden bile daha fazla esere sahip olduğu görülmektedir.4 

Oxford‟un ünlü Bodleian Kütüphane binası ancak bir yüzyıl sonra, yani 1598‟de hizmet 

vermeye başladı. Müeyyedzade‟den 97 yıl sonra vefat eden ve bu yenilenmiş kütüphaneye ismini veren 

Thomas Bodley (1545-1613) tarafından bağışlanan kitaplarla bile kütüphanedeki kitap sayısı 

maksimum 2500 cilt kadardı.5 

Taşköprülüzade‟nin Müeyyedzade kütüphanesi için verdiği rakam, Avrupa‟nın önde gelen 

Rönesans kütüphanelerinden bazılarına oranla yüksek olsa bile Osmanlı bağlamında düşünüldüğünde 

abartılı gibi görünmemektedir. Rönesans kütüphaneleri onbeşinci yüzyıl Avrupa‟sında mantar gibi 

çoğalmaktayken aynı durum Osmanlı kütüphaneler için de geçerlidir.6 Esasında bu durum Osmanlı‟nın 

kültürel bir parçası olduğu İslam tarihinde bilgiye, öğrenmeye ve ulemaya yöneticiler tarafından hep 

kıymet verilmesiyle de alakalıdır.7 Bundan dolayı İslam dünyasında kitaplar ve kütüphaneler, 

entelektüel yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, kitaplar yalnızca saray, medrese, cami gibi 

kurumlara sıkışıp kalmamış, Müeyyedzade gibi özel kütüphanesi olan ilim adamlarının ellerinde de 

varlık sahası bulabilmiştir. 

Osmanlı kütüphanelerini İslam dünyasının daha önceki kütüphanelerinden ayıran şey, kitaplar 

hakkında bilgi veren kaynakların miktarı ve mahiyeti, bu kitaplara erişim kolaylığı, kitap bağış 

belgelerinin ya da vakfiyelerin varlığı ve nihayet kütüphane kataloglarıdır. Onbeşinci yüzyıldan itibaren 

gittikçe artan bir sıklıkla hazırlanmış olan bu kataloglar, her geçen gün genişleyen ve bir yumak gibi 

birbirine bağlanan bir dünyada bilginin sistematize edilmesi yönündeki yoğun çabaların birer 

nişanesidir.8 

Müeyyedzade‟nin 922‟de (1516) ölümünden kısa bir süre sonra, Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan 

Selim (1512-20), Müeyyedzade‟nin kütüphanesinin envanterinin hazırlanmasını emretmiştir. Bugün biz 

mezkur envanterin bir nüshasına sahip olabildiğimizden dolayı şanslıyız.9 Bu konu üzerinde ve diğer 

                                                           
2 Taşköprüzade, al-Shaqāʾiq al-Nuʿmāniyya fī ʿulamāʾ al-dawla al-ʿUthmāniyya, haz. Muḥammad Ṭabāṭabāʾī Bihbahānī 

“Manṣūr”, Tahran: Kitābkhāna-yi Mūza va Markaz-i Asnād-i Majlis-i Shūrā-yi Islāmī, 1389 h.ş./2010, 261. 
3 Csaba Csapodi, The Corvinian Library: History and Stock. Budapeşte: Akadémiai Kiadó, 1973; Edit Madas, “La Bibliotheca 

Corviniana et les Corvina “Authentiques,” in Jean-François Maillard, István Monok, and Donatella Nebbiai, eds., Matthias 
Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'État moderne, Budapeşte: Országos Széchényi Könyvtár, 2009, 35-78. 
Ayrıca bkz. Christian Gastgeber, Matthias Corvinus und seine Zeit: Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit 
zwischen Wien und Konstantinopel, Viyana: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011. 

4 Oxford Üniversitesi‟nin yeni İlahiyat Fakültesi‟nde yeni bir kütüphane açmasına bu bağış neden olmuştur. Bkz. The Bodleian 
Library Oxford, [Oxford: (2016)], 3. Bu kitapçık üniversitenin internet sitesinde online olarak da mevcuttur. 
http://www.bodleian.ox.ac.uk/docs/historybodleian.pdf. 

5 Bodleian Kütüphanesi‟nin kendisi 1602 yılında açılmıştır. Thomas Bodley kütüphaneden çok sayıda eseri kurtarmayı 
başarmıştır. Anthony Wood, The History and Antiquities of the University of Oxford, c. II., 2, 919; ayrıca bkz. aynı eser, c. 
II. 1, 106-110. 

6 Onbeşinci yüzyılda Avrupa kütüphanelerinden diğer örnekler için bkz. Maillard, Monok ve Nebbiai, haz. Matthias Corvin. 
7 Bu, II. Bayezid´in saray kütüphanesi kataloğuna yazdığı girişte açıkça belirtilmiştir. (al-ḥamdu li-Allāhi al-ladhī […] jaʿala al-

ʿilma ʿimādan li-al-dīn wa al-kitāba ʿimādan li-al-ʿilm wa al-yaqīn.” Budapeşte, Ell yazma, Török F. 59, 7 {1-3}. Ayrıca bkz. 
İsmail E. Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2008, 1-74. 

8 II. Bayezid (Budapest, el yazm. Török F. 59), ve Müeyyedzade´nin (TSMA D 9291.1-2.). Bu iki katalog, hacimleri ve 
münderecatlarının zenginliği bakımından en erken Osmanlı kütüphane katalogları arasındadır. Bkz., İsmail E. Erünsal, 
“959/1552 Tarihli Defter-i Kütüb”, Erdem, 10 (1988), 181-193. 

9 Bu envanteri halihazırda yayına hazırlanmaktayım. 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/docs/historybodleian.pdf
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birçok Osmanlı kütüphanesinde yoğun bir şekilde çalışan İsmail E. Erünsal‟ın tespitiyle bu envanter 

2.112 adet kayıttan oluşmaktadır.10 

Müeyyedzade‟nin koleksiyonunun büyüklüğü muhtemelen envanterde belirtilen rakam ile 

Taşköprülüzade‟nin ileri sürdüğü rakam arasındaydı. Yani toplam kitap sayısı 2.000 ile 7.000 arası bir 

rakamda olmalıdır. Zira bilindiği üzere envanter oluşturulmadan önce Müeyyedzade‟nin kitaplarının bir 

kısmı satılmış ve dağıtılmıştır. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde birçok farklı kütüphanede 

Müeyyedzade‟nin izlerini, imzasını taşıyan ve ona ait olduğuna dair emareler bulunan birçok kitap 

bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim‟in emriyle hazırlanan elimizdeki liste, Müeyyedzade‟nin orijinal 

koleksiyonunun yalnızca kısmî bir kaydını temsil eden bu envanter bile onun muazzam, ender rastlanır 

aydın bir koleksiyoncu olduğunu göstermektedir. 

II. Bayezid‟in saray kütüphanesi ile nitelik ve nicelik açısından yapılacak bir karşılaştırma 

Müeyyedzade‟nin kütüphanesinin önemini daha iyi gösterecektir. 1502 ile 1504 arasında (908 ve 909 

senelerinde) hazırlanan saray kütüphanesi envanterinde 5700 cilt içerisinde 7200 adet eser 

bulunmaktadır ki yukarıda belirtildiği gibi bu rakam Taşköprülüzade‟nin verdiği rakama çok yakındır.11 

Müeyyedzade‟nin kitap koleksiyonunun içeriğine gelince, Osmanlı coğrafyasında Amasya‟da, 

Memlük sınırlarındaki Halep‟te ve Akkoyunlu hükümranlığı altındaki Şiraz'ın bilimsel çevrelerinde çok 

yönlü bir eğitim gören Müeyyedzade‟nin düşünsel zenginliğini yansıtır. Zira kendi çalışmaları fıkıh, 

kelam, ve şiir alanlarıyla sınırlıyken sahip olduğu kitap koleksiyonu onun çok daha evrensel bir vizyona 

sahip olduğunu göstermektedir. Öyle ki onun kütüphanesinde Kur‟an ilimleri ve tefsir, kelam, tasavvuf, 

felsefe, hukuk, gramer, sarf, nahiv, belağat, hatt sanatı, geometri, matematik, optik, mineraloji, simya, 

coğrafya, rüyalar ve kehanet ilmi, tılsımlar, sihir ve büyü, astronomi ve astroloji, tarih, biyografi, 

ensab, coğrafya, müzik, edebiyat, farmakoloji, tıp ve alt dalları, veterinerlik, avcılık gibi birçok alandaki 

kitaplar bulunmaktaydı. 

Müeyyedzade'nin koleksiyonunu Bayezid'ınkinden ayıran noktalar, tertibi ve odaklandığı 

alanlardır. Ancak genel olarak bakıldığında, biri şahsi diğeri sultani kütüphane olmasına rağmen 

şaşırtıcı bir benzerlik de görülmektedir. Örneğin, Bayezid‟in kütüphanesinde olduğu gibi, 

Müeyyedzade‟nin kütüphanesinde de nispeten tıp, yıldız bilimleri (astronomi ve astroloji) ve ulum-ı 

garibe alanlarında çağın ilgi çeken sorularına cevap veren eserler bulunmaktaydı.12 

Ez cümle çeşitli bilim dalları ile mücehhez olan ve kapsamı hayli geniş olan Müeyyedzade‟nin 

kütüphanesinin, çağdaşı II. Bayezid‟ın kütüphanesi veya Rönesans ruhuyla kurulmuş herhangi bir 

Avrupa kütüphanesinden aşağı kalır yanı yoktu. Her iki kütüphane arasındaki benzerliği kitap 

oranlarında da görmekteyiz. Nitekim Beyazıt kataloğunda tıp ve astronomi alanında altmış sayfadan 

fazla kitap ismi yer alırken tasavvuf, tabakat, ahlak bilim alanında ise yine kırk sayfadan fazla kitap 

ismi bulunmaktadır. Bu rakamlar Müeyyedzade kataloğunun içerdiği kitap sayılarıyla yakınlık arz 

etmektedir. 

Yakında yayınlanacak bir makalemde Bayezid Kütüphanesi ile Müeyyedzade kütüphanelerini 

daha iyi karşılaştırmak amacıyla her iki kütüphanede bulunan divanların karşılaştırmasını yaptım. 

Mezkur makalede de görüleceği üzere beş-altı yılını Şiraz‟da İbni Sina felsefesini okuyarak geçiren 

Müeyyedzade sadece Şiraz‟da cari olan edebiyatla ilgilenmemiş, aynı zamanda tutkulu bir edebiyat 

koleksiyoncusu olarak Herat‟ta Sultan Hüseyin Baykara ve Mîr ʿAlī Şīr Navāʾī himayesinde üretilen 

edebi eserler ile Buhara edebiyat çevrelerinin divanlarını da koleksiyonuna katmıştır. Müeyyedzade‟nin 

                                                           
10 İsmail E. Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, 127. 
11 İsmail E. Erünsal, “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları 6: 909/1503 Tarihli Defter-i Kütüb,” Journal of Turkish Studies 

32/I (2008): 203-219, at 205 ve Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, 460-61, Ell yazma. Török F. 59 Appendix XV, sayfa. 
650-658, Ayrıca bkz., Erünsal, “The Catalogue of Bâyezid II‟s Palace Library,” Kütüphanecilik Dergisi, Belge Bilgi Kütüphane 
Araştırmaları, 3, (1992): 55-66; Miklós Maróth, “The Library of Sultan Bayezid II,” Irano-Turkic Cultural Contacts, yay. Éva 
M. Jeremiàs, Piliscsaba, 2003, 111-132: 112 ve Feridun M. Emecen, “II. Bâyezîd‟in tarih merakı üzerine bir not: Fenarîzâde 
Alâeddîn Alî‟nin anonim Osmanlı tarihi derlemesi,” in Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal‟a Armağan. c. 1 
(Istanbul: Ülke Yayınları, 2014), 331-344: 333. 

12 Görünen o ki Müeyyedzade´nin kütüphanesinde Avrupalı yazarların eserleri bulunmamaktadır. Tam aksine II. Bayezid 
Avrupa dillerinde eserler de toplamıştır. 
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edebiyata olan bu ilgisi, II. Beyazıd‟ın ilgileriyle paralellikler gösterir.13 Osmanlı merkezleri Amasya, 

Edirne ve İstanbul‟dan, Akkoyunlu şehri Şiraz, ve Timurlu ve Özbek şehirleri Buhara ve Herat‟a kadar 

birçok ilim havzasını dolaşan Müeyyedzade, 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başlarındaki kültürel 

etkileşimin mümeyyiz bir düğüm noktasının mümeyyiz bir örneğidir. Onun bu merakı, İlhanlı ve 

Timurlu çevrelerinde pek rağbette olmuş olan, ama Osmanlı çevrelerinde seçici bir tavırla karşılanan, 

hatta gerektiğinde üzerine reddiyeler yazılan İbni Sina felsefesi‟nin serüveniyle de paralellikler gösterir. 

Bayezid II ve Müeyyedzade 

Müeyyedzade, Bayezid‟in sadece yakın dönem çağdaşı olmayıp -Bayezid ondan sekiz yaş 

büyüktür ve Müeyyedzade‟den dört yıl önce vefat etmiştir- aynı zamanda onun arkadaşıdır. Nitekim 

Müeyyedzade‟nin babası Şemseddin Müeyyed Çelebi, 865 (1461) yılında vali olan şehzade Bayezid‟a 

nişancı olarak atanmış ve onun bu görevi sırasında oğlu Abdurrahman (yani Müeyyedzade) şehzade 

Bayezid ile yakın arkadaşlık yapma fırsatı bulmuştur. Böylece her ikisi de Amasya‟da güzel sanatlar 

alanında seçkin bir eğitim almışlar, zamanın önde gelen hattatlarından biri olan Amasya doğumlu Şeyh 

Hamdullah‟la (1520) meşk etmişler ve aralarında Müeyyedzade‟ye ilgi duyduğu bilinen şaire Mihri‟nin 

de (ö. 1512‟den sonra)14 bulunduğu dönemin en iyi şairleriyle müşterek meclisleri paylaşmışlardır. 

Böylece Şehzade Bayezid ve Müeyyedzade, Amasya‟da yaşamları boyunca sürecek bir ilişkinin 

temellerini atmışlardır. 

Anlaşılan o ki, Bayezid ve Müeyyedzade nadir ve değerli kitaplara olan hevesi de 

paylaşmışlardır. Görünüşe göre Müeyyedzade‟nin kitap merakı daha o zaman ortaya çıkmış ve Amasya 

civarında bulunan Ladik‟te temin edebildiği nüshaları toplamaya başlamıştır. Müeyyedzade‟nin sahip 

olduğu nüshaların bir kısmı ya müellif nüshaları olup ya da müellif nüshasından istinsah edilen 

nüshalardan oluşmaktadır. Örneğin Müeyyedzade, Kutbeddin Şirazi‟nin (ö. 1311), “Sharḥ Ḥikmat al-

ishrāq” adlı eserinin müellif nüshasından istinsah edilen nüshasına sahiptir. Üzerinden 

Müeyyedzade‟nin 7 Ramazan 901 Cuma (20 Mayıs 1496) tarihli temellük kaydı olan bu nüshanın diğer 

bir özelliği ise müellif nüshası ile iki kez mukabele edilmiş olmasıdır.15 Yine aynı nüsha üçüncü bir defa 

olarak Ḥasan b. ʿAlī al-Mutaṭabbib al-Mawlavī al-Sīvāsī‟nin müellife okuduğu nüsha ile de 

karşılaştırılmıştır (nuskha maqrūʿa ʿalā al-muṣannif).16 

Müeyyedzade‟nin kütüphanesinde bulunan nüshaların bazıları ise daha önce önemli alimlerin 

ellerinde bulunmuş ya da bu alimler tarafından haşiyelerine derkenarlar düşürülmüştür. Örneğin 

yukaridaki nüsha (El yazma, Leiden, Or. 606) bir zamanlar İbn Sina‟nın Qānūn şarihi olan Zayn al-

ʿArab al-Miṣrī‟nin elinde idi.17 Müeyyedzade‟nin kütüphanesinde bulunan önemli nüshalardan başka 

birisi ise Naṣīr al-Dīn Ṭūsī‟nin Arşimed‟in eseri olan “Küre ve Silindir Üzerine”ye yaptığı yorumlarıdır. Bu 

nüshayı özel kılan, vaktiyle Naṣīr al-Dīn Ṭūsī‟nin çağdaşı olan ünlü Süryani bilgini Maphrian Bar 

Hebraeus‟a (ö. 1286) ait olmasıdır: Bu nüshada, “Hakir Mafriyan Gregor‟un kütüphanesinden, 1592 

(1280-81)” şeklindeki temellük kaydın yanında Müeyyedzade‟nin temellük kaydı da eklenmiştir (Rabīʿ I 

914/Temmuz-Ağustos 1508).18 

Başka bir deyişle, Müeyyedzade bu derlenmiş özgün nüshaların yapısında vücud bulan bilimsel 

gelenekten haberdardı ve bu nedenle bilinçli olarak onları toplamış ve öncelikle onlara başvurmuştur. 

Bununla birlikte, Müeyyedzade‟nin kütüphanesinde kendi adına özel olarak istinsah ettirdiği nüshalar 

da vardı. Dolayısıyla bunlar, görünüşe göre Osmanlı İmparatorluğu‟nda bulunmayan veya nadiren 

bulunabilen ya da sadece kendisinin sahip olmak istediği eserlerin „yeni‟ nüshalarıydı. Ancak burada 

dahi, Müeyyedzade uzmanları tarafından hazırlanmış el yazmalarını asıl nüsha (master copy) olarak 

dikkatlice seçmiş ve yeni nüshayı müellif nüshayla bir kez daha mukabele etmeye özen göstermiştir. 

                                                           
13 Bkz. Judith Pfeiffer, “Prizing the Divan: The Early Sixteenth-Century Ottoman Literary Canon as Mirrored in the Inventories 

of Müeyyedzade‟s and Bayezid II‟s Library Collections,” (2018‟de yayınlanacak). 
14 İsmail E. Erünsal, “Mihrî Hatun,” TDVİA, 30, (2005), 37-38. 
15 El yazma, Leiden, Or. 606, var. 1a. 
16 El yazma, Leiden, Or. 606, var. 157a. Ayrıca bkz. Jan Just Witkam, Inventory, vol. 1, pp. 255-256. 
17 El yazma, Leiden, Or. 606, var. 1a. Zayn al-ʿArab al-Miṣrī Qānūn ṣerhini 751‟de/1350‟de tamamlamıştı. 
18 El yazma, Istanbul, Hacı Selim Ağa 743, vr. 1a. 
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Örneğin, Müeyyedzade Naṣīr al-Dīn Ṭūsī‟nin Taḥrīr Uqlīdis fī uṣūl al-handasa wa al-ḥisāb‟ının 

bir nüshasına 18 Ramazan 885 (21 Kasım 1480), Salı günü Şiraz‟da şu notu düşmüştür: 

“Bu nüshayı, seçkin ve en bilgili üstad olarak bilinen el Nizam el-Aʿraj‟ın elleriyle hazırladığı 

kopyadan istinsah ettirdim. Bir olan Allah‟ın merhametine muhtaç olan Ben, Abdurrahman b. 

Ali b. el-Müeyyed, mümkün olduğunca ve elimden geldiğince onu mukabele ettim.”19 

el Niẓām al-Aʿraj ise büyük bir ihtimalle (hemen hemen kesinlikle), Ṭūsī‟nin Tadhkira‟sına etkili 

bir şerh yazan Niẓām al-Dīn al-Ḥasan b. Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Aʿraj al-Nīshābūrī‟dir (ö. yaklaşık 

olarak 1330).20 Başka bir deyişle, Müeyyedzade‟nin kendi nüshasının kaynağı olarak seçtiği nüshanın, 

bu nüshayı istinsah ederken ne yaptığını bilen bir müstensih tarafından seçildiğini göstermektedir. 

Dolayısıyla bu da metnin içerisinde bulunan son derece karmaşık geometrik çizimlerin doğru ve 

dikkatlice hazırlandığı anlamına gelir. 

Yukarıda verilen örnekler, Müeyyedzade‟nin kendisinden önceki okurların sayfa kenarlarında 

bulunan yorumlarıyla ilgilendiğini veya bunları tahkik ve karşılaştırma amacıyla kullandığını gösteriyor. 

Bu ise Müeyyedzade‟nin neden aynı eserin birden fazla nüshasına sahip olmak istediğini daha iyi 

anlamamamıza fırsat vermektedir. Şimdilik diyebiliriz ki, Müeyyedzade geniş ilgi alanları olan ve 

epistemolojik problemlere duyarlı bir âlimdi. Kendi araştırmalarında ünlü âlimlerin ya müellif hattı 

nüshalarına ya da ona yakın çok iyi nüshalardan kendisi için özel olarak yaptırdığı nüshalara 

dayanmaya dikkat etmiş, görece ikinci sınıf yazar ve müstensihlerin çalışmalarına itibar göstermemiştir. 

Başka bir deyişle, nasıl modern bilim insanları dergi makalelerini okursa, Müeyyedzade gibi modern-

öncesi yazarlar, önceki ilim adamlarının yorumları ve analizleri sayesinde alanın müşterek bilgisini 

şekillendiren elyazmalarının haşiyelerindeki notlara başvururlardı. Ana mesele bir kitabın ana metninde 

tartışılırken, tahkik analizler ve yorumlar, günümüzün diliyle ikinci literatür, tarihi ve epistemolojisiyle 

birlikte ana metne haşiyelerde eşlik ediyordu. Bu, bilimsel araştırma yapmak için hiç de kötü bir 

yöntem değildir. 

 

Sonuç 

Özetlemek gerekirse, Müeyyedzade ve Bayezid, on altıncı yüzyılın dönüm noktasında, edebî 

başarılarıyla rekabet edebilmeleri oldukça güç olan Herat‟taki uzak komşuları Hüseyin Baykara, Mir Ali 

Şir Nevai ve Cami gibi ünlü edebiyatçılar ile ve öte yandan Müeyyedzade‟nin, kendi kütüphanesiyle 

kolayca rekabet edebildiği Budin‟de mukim daha yakın bir kitapsever komşusu Rönesans dönemi 

prenslerinden Corvinus‟la aynı dönemde yaşamışlardır. 

Ayrıca yaşadıkları dönem, 1492‟de Yahudilerin İspanya‟dan kovulması ve 1501‟de İran‟da Şii 

Safevi hanedanının kurulması gibi her ikisi de Osmanlı İmparatorluğu‟na doğrudan etki eden ve 

Müslüman ve gayrimüslim mültecilerin yoğun akınlarıyla imparatorluğunun kültürel, dini, ve entelektüel 

yapısında derin izler bırakan dünya çapında önemli politik değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. 

Müeyyedzade‟nin hayatının ağırlık merkezi Orta Anadolu‟daki Amasya‟dan batıya doğru 

İstanbul ve Edirne‟ye kayarken, Müeyyedzade‟nin kütüphanesi, evvelce Fars, Horasan ve 

Maveraünnehr‟de neşvünema bulmuş olan bir düşünsel çevre içerisinde vücud buldu. 

Belki de Müeyyedzade geçmiş alimlerin çalışmalarına bu kadar yoğunlaşmışken çevresinde 

olup biten yeni ilmi ve düşünsel çalışmalarla daha az ilgilendi ve ve kendi çalışmaları da bu yeni 

çevrede yer bulamadı ve dağıldı. Müeyyedzade bir çok kitap toplamıştı, ancak bu kitaplarını 

vakfedebileceği maddi imkanlara sahip değildi. Şiir yazdı, şiir topladı ve hatta -Necati gibi- başkalarını 

şiirlerini divan haline getirmeye teşvik etti, ancak kendi adını vereceği bir divanı yoktu. İslam hukuku 

alanında etraflıca yazdı, ancak sonradan yetişmesine vesile olduğu talebesi Ebussuud Efendi fıkıhtaki 

bilgisiyle onu geçti. Müeyyedzade, kitap ve kütüphane tarihi çalışmalarında sonuçta başarısız olan biri 

                                                           
19 “istaktabtu hādhihi al-nuskha min nuskhatin bi-khaṭṭ al-Mawlā al-fāḍil al-ʿallāma al-mushtahir bi-al-Niẓām al-aʿraj wa 

qābaltuhā bihā ḥasba al-wusʿ wa-al-imkān wa anā al-faqīr ilā rahmati rabbihi al-aḥad ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAlī b. al-
Muʾayyad al-Rūmī al-Amāsī.”  El yazma, Istanbul, Veliyüddin, 2304, vr. 184a. 

20 Niẓām al-Dīn al-Ḥasan b. Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Aʿrajal-Nishābūrī (ö. yaklaşık 1330) için bkz. Robert Morrison, Islam 
and Science: The Intellectual Career of Niẓām al-Dīn al-Nīsābūrī, Londra: Routledge, 2007. 
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gibi görünse de, onun gibi insanları incelemek, genellikle gözümüze kolayca görünmeyen düşünce 

akımlarını, geçiş dönemlerini, dönüm noktalarını ve tarihteki tıkanmaları incelememizi sağlayacaktır. 

Ayrıca modern bilimin gelişiminde bizlere anlaşılmaz gibi gelen kör noktaların aydınlatılmasında da 

faydası olacaktır kanaatindeyim. 

 

 



HATİBZADELER AİLESİNİN AMASYA İLİM ADAMLARI ARASINDAKİ YERİ 

 

 Ġsmail ERDOĞAN 

 

Özet 

Amasya birçok yönden olduğu gibi ilim adamları yetiĢtirmede de Türk-Ġslam tarihinde önemli bir ko-

numa sahiptir. Ancak bu bilim insanları içerisinde her zaman ön plana çıkan Hatibzâdeler adında bir 

aile bulunmaktadır. Aileye mensup çok sayıda Ģahsiyetin 15. Yüzyıldan beri de ilim, bürokrasi ve deği-

Ģik alanlarda kendisini gösterdiğine Ģahit olmaktayız. Ancak baĢka yerlerde de Hatibzâde adıyla meĢhur 

olan bazı Ģahsiyetler bulunması dolayısıyla, Amasyalı Hatibzâdeler ile diğerleri zaman zaman birbirine 

karıĢtırılmaktadır. Bu bildirimizde Hatibzâde Muhyiddin Mehmed Efendi, Ġbrahim Taceddin Efendi ve 

Mehmed Kasım Efendi gibi Amasyalı âlimler ile aynı ismi taĢıyan ancak Amasyalı olmayan diğer ilim 

adamlarını ayırt etmeye çalıĢılacaktır. Zira Amasyalı olan bu ilim adamları bazı kaynaklarda Sivas, Kas-

tamonu, Niksar, Bursa veya değiĢik yörelere ait Ģahsiyetler olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda isim 

benzerliğinden dolayı Amasyalı olmayan bazı ilim adamları da Amasya‟ya nisbet edilmektedir. Bunlar 

içerisinde en çok karıĢtırılan aile ise Hatibzâdeler ailesidir. 

Anahtar Kelimeler: Hatibzâde, Muhyiddin Mehmed, Ġbrahim Taceddin, Mehmed Kasım, Amasî, er-

Rumî. 

 

The Place of Hatibzadeler Family Between Amasya Scholars 

 

Abstract 

Amasya is in many ways and has an important position in Turkish-Islamic history even when 

educating scholars. However, there is a family called Hatibzadeler, who is always in thefore front of 

these scholars. We have witnessed many people who are family members since the 15th century, that 

they Show themselves in the fields of bureaucracy and in various fields. However, since thereare some 

other people who are famous for Hatibzade, there are occasional confusion between the Amasian 

Hatibzadeler family and the others. In this declaration, Hatibzade Muhyiddin Mehmed Efendi, Ġbrahim 

Taceddin Efendi and Mehmed Kasım Efendi will be tried to distinguish the other scholars who have the 

same name as Amasya scholars but are not Amasya. Because, these scholars who are Amasian are 

shown as Sivas, Kastamonu, Niksar, Bursa or different localities in somesources. At the same time, 

some non-Amasian scholars are related to Amasya because of name similarity. Among these, 

Hatibzâdeler family is the most mixed family. 

Keywords: Hatibzâde, Muhyiddin Mehmed, Ġbrahim Taceddin, Mehmed Kasım, Amasî, er-Rumî. 

 

Giriş 

Amasya Ġli, tarihi derinliği itibariyle çok eski yerleĢim yerlerinden birisi olmasının yanında, coğ-

rafi ve jeopolitik bakımdan da vazgeçilmez konuma sahip bir ilimizdir. Bu özelliğinden dolayı sürekli ilgi 

odağı ve Türk hâkimiyetine girdikten sonra da devlet erkânının görev yaptığı ve Ģehzadelerin yetiĢtiril-

diği bir Ģehir olmuĢtur.  

Türk hâkimiyetine kadar birçok devletin iĢgaline maruz kalmıĢ olan Amasya, 1074 yılından gü-

nümüze kadar bir Türk-Ġslam Ģehri olarak varlığını devam ettirmiĢtir. 

Osmanlı hâkimiyetine girinceye kadar birçok beyliğe baĢkentlik de yapmıĢ olan Amasya, 1386 

yılında Yıldırım Bâyezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmıĢtır. Bu tarihten 1568 yılına kadar Ģeh-

zadelerin yetiĢtirildiği il olması hasebiyle “ġehzadeler ġehri” ve “Daru‟s-Selâtîn” olarak da isimlendiril-

miĢtir. 

                                                           
  Prof. Dr., Fırat Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, ismailerdogan@firat.edu.tr. 
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Osmanlı Devleti‟nin ilk dönemlerinde Amasya‟nın devlet adamlarının yetiĢtirilmesinde önemli 

bir konumunun olduğu bilinmektedir. Belki de bu konumundan daha fazla öne çıkarılması gereken 

konu, Amasya‟nın ilim adamlarının yetiĢtiği bir Ģehir olmasıdır. Türk-Ġslam tarihinde yetiĢen ilim adam-

larının önemli bir kısmı ya Amasyalıdır, ya da baĢka illerden olmasına rağmen Amasya‟da yetiĢmiĢtir. 

Bundan dolayı da Ģehre “Medinetü‟l-Hükemâ” (DüĢünürler Ģehri), “Kubbetü‟l-Ulemâ” (Âlimler Ocağı), 

“Bağdadu‟r-Rum” (Anadolu‟nun Bağdatı) ve “Türbetü‟l-Evliyâ” (Erenler Türbesi) gibi unvanlar verilmiĢ-

tir. Bunun yanında Amasya‟ya ayrıca “Rumiye-i Sugrâ”, “Ermeniye-i Kübrâ”, “Daru‟n-Nasr”, “Daru‟l-

Fütüvvet”, “Kasru‟s-Selatîn” ve “Daru‟l-Ġz” gibi unvanlar da verilmiĢtir. 

Osmanlıların yıkılıĢ sürecine girmesiyle baĢlayan Milli Mücadele döneminde de tarihi rolünü ye-

niden üstlenen Amasya, Türkiye Cumhuriyeti‟nin temellerinin atıldığı illerden birisi olmuĢtur. 

Amasyalı Hatibzadeler Ailesi 

Amasyalı olan ya da Amasya‟da yetiĢen âlimlerin bir kısmı münferit olarak meĢhur olmasına 

rağmen, bazıları da aile olarak meĢhur olmuĢlardır. Bu ailelerden belki de en önemlisi Hatibzâdeler 

adıyla meĢhur olan ailedir. Hatibzâde, Ġbn Hatib ve Hatiboğlu gibi isimlerle de anılan bir ailenin, Os-

manlı ilim adamları içerisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak bu konuda fazla bir araĢtırma ya-

pılmadığı için, aile fertlerinin önemli Ģahsiyetleri hakkında çeliĢkili bilgilere rastlamak mümkündür. Ayrı-

ca aynı isim ve mahlası kullanmasına rağmen Amasyalı olmayan bazı ilim adamları Amasyalı gibi göste-

rilirken, Amasyalı bazı kiĢiler de baĢka illere mensup Ģahsiyetler olarak gösterilmektedir. 

Bu tür karıĢıklıkların birçok sebebinden bahsedilebilir. Bu sebepler arasında en önde geleni 

Hatibzâdeler ailesine ait bir Ģecerenin bulunmayıĢı ya da kayıtlardan bir Ģecere oluĢturulmamasıdır. 

Bundan dolayı birçok kaynak söz konusu aile efradı ile ilgili farklı bilgiler vermek suretiyle zaten karıĢık 

olan durumu daha da karmaĢık bir hale getirmektedir. ġöyle ki, Hatibzâde ailesi aslen Amasyalı olma-

sını rağmen bu ailenin fertleri baĢta Ġstanbul, Bursa, Ġznik gibi önemli bir konuma sahip olan değiĢik 

vilayetlerde görev yapmıĢlardır. Bundan dolayı bazı kaynaklar aile mensuplarının asıl memleketlerini 

değil, doğduğu, hizmet ettiği veya vefat ettiği illeri öne çıkararak bu kiĢileri o illere ait Ģahsiyetler ola-

rak göstermiĢlerdir. 

Elde ettiğimiz bilgilere göre Amasya özellikle Osmanlılar döneminde Ģehzadelerin eğitildiği bir 

Ģehir olması hasebiyle ilin ileri gelen Ģahsiyetleri, ya Ģehzadelerin tahta geçmelerinden sonra ya da 

bizzat Ģehzadelikleri döneminde baĢkente getirilmiĢlerdir. Bu yönüyle Amasya diğer vilayetlere göre 

daha Ģanslıdır. Çünkü Ģehirde her hangi bir alanda kendisini gösteren Ģahsiyetler doğrudan padiĢah 

adayları tarafından tespit edilerek devlet hizmetinde değerlendirilmek üzere merkeze alınmıĢlardır. 

ĠĢte bu ailelerden birisi de Hatibzâde ailesidir. Tespit edebildiğimiz bilgilere göre Hatibzâde ai-

lesine mensup ilim adamlarından ilki, Ģehzadeliği döneminde II. Bâyezid‟in hocalığını da yapmıĢ olan 

Molla Kasım b. Yakub‟dur. Molla Kasım‟ın oğulları olan Taceddin Ġbrahim Efendi ve Hatibzâde olarak 

meĢhur olan Muhyiddin Mehmed Efendi de bu ailenin en önemli iki temsilcisidir. Ayrıca XVIII. Yüzyılda 

yaĢamıĢ olan Hatiboğlu Mehmed Ağa, Hatîbzâde Mahmud Efendi ve Hatîbzâde Nâ‟ilî Abdullah PaĢa bin 

Halil Ağa ile XIX yüzyılda yaĢamıĢ olan Hatîbzâde Hâcı Rıfkı Osman Efendi‟nin de bu aileye mensup 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak aynı dönemlerde yaĢayan ve farklı illere mensup Hatibzâde mahlaslı Ģahsiyetlerin bu-

lunması, zaman zaman bazı karıĢıklıklara sebebiyet vermektedir. Bu ilim adamları hakkında bazen öyle 

farklı bilgilere rastlanmaktadır ki, bir kiĢinin adı, doğum yeri, doğum tarihi ve eserleri, aynı adı taĢıyan 

bir baĢka ilim adamına aitmiĢ gibi gösterilmektedir. Bu da bir Ģahsiyet hakkında doğru bilgi elde etme-

mizi oldukça zorlaĢtırmaktadır. 

Biz bütün bu olumsuzluklara rağmen elde ettiğimiz bilgileri tarafsız ve bilimsel ölçütleri gözete-

rek bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Bu değerlendirme sonucunda Hatibzâde ailesinin yetiĢtirdiği 

ilim adamlarından öne çıkan bazılarını Ģöyle sıralayabiliriz: 
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1- Molla Kasım b. Yakub el-Amasî 

Atalarının Ġranlı1 olduğu söylenen Molla Kasım b. Yakub Amasî‟nin doğum tarihi hakkında bir 

bilgi bulunmamaktadır. Kendisi Sultan II. Beyezid (1481-1512) devrinin fazilet ve kemal ehli, ilmiyle 

amil âlimlerinden birisi olup, Hatib lakabıyla meĢhurdur. TaĢköprülüzâde‟nin ifadesiyle Amasî, kıraat 

ilimleri, tefsir, hadis, usül ve furu bilen hoĢ yapılı, güzel ahlaklı, sufileri seven ve onlarla yoldaĢlık eden 

bir âlimdi.2 

Kasım b. Yakub Amasî, ilk tahsilini Molla Seyyid Ahmed Kırımî‟den aldıktan sonra Amasya bel-

desinde müderris ve daha sonra da Amasya Emiri olan ġehzade Bâyezid‟ın hocası olmuĢtur. ġehzade 

Bâyezid padiĢah olunca (1481) kendisine Bursa‟daki Muradiye Medresesi‟nin müderrisliğini vermiĢti. 

Daha sonra da Amasya Emiri olarak tayin ettiği oğlu Ģehzade Ahmed‟in hocalığıyla görevlendirmiĢti.3 

Molla Kasım b. Yakup, ġehzade Ahmed‟in hocalığına devam ettiği sırada 895 (1490) yılında 

Amasya‟da vefat etmiĢtir.4 

2-Tâceddin İbrahim Efendi  

Hatibzâde ailesine mensup olan ilim adamlarından birisi de Molla Kasım b. Yakub Efendi‟nin 

büyük oğlu Ġbrahim Taceddin Efendi olup,“Küçük Emir” olarak da tanınmaktadır. Adının Ġbrahim ve 

Tacedin‟in de mahlas olması muhtemeldir. Zira Osmanlı geleneğinde özellikle ilmiye sınıfında belli baĢlı 

isimlere ait yaygın olarak kullanılan lakaplar vardır. Mesela, Ahmed‟in “ġemseddin”, Ali‟nin “Alâeddin”, 

Hüseyin‟in “Hüsâmeddin”, Mahmud‟un “Bedreddin”, Mustafa‟nın “Muslihuddin”, Yûsuf‟un “Sinâneddin” 

veya “Ziyâeddin”, Ġbrâhim‟in “Tâceddin”, Ġlyas‟ın “Fahreddin” veya “ġücâüddin” lakabıyla kullanılması 

yaygındır.5 

Aynı zamanda Hatiboğullarından Muhyiddin Mehmed Efendi‟nin de kardeĢi olan Tâceddi Ġbra-

him, Amasya‟nın Yenice köyünde doğmuĢ olup, doğum tarihi tespit edilememiĢtir. Hicri 841‟de (1437) 

Amasya‟da ilim tahsil etmeye baĢladıktan sonra Bursa‟ya giderek tahsilini orada tamamlamıĢ ve aka-

binde de Amasya‟ya müftü olarak gelmiĢtir. Ġbrahim Taceddin, “Tuhfetü‟l-Hattatîn” adlı eserinde, 

Amasyalı hattat Hamdullah Efendi‟den yazı dersi aldığını belirtmektedir. Yine bu eserde verdiği bilgilere 

göre ġehzade Korkut ile Cemalizâde Piri PaĢa‟nın oğluna yazı dersi vermek suretiyle kendilerine hocalık 

yapmıĢtır. 

Ġkinci Bâyezid, Amasya valiliği zamanında hocasının oğlu olması hasebiyle kendisine fazlasıyla 

hürmet ve iltifat etmiĢ; aralarında devam eden dostluk ve sevgi bağı o derece ileri gitmiĢ olmalı ki, 

Bâyezid‟i tutkun olduğu avcılık hastalığından kurtarmıĢtır. Nitekim Bâyezid, babasının vefatıyla tahta 

geçtiği zaman, eski dostluk duygularını koruyarak bu zatı Ġstanbul‟a davet etmiĢtir. Bu davet sonucu 

Tâceddin Ġbrahim Ġstanbul‟a gelmiĢ ve kalan ömrünü Ġstanbul‟da geçirmiĢtir. Bâyezid, bu değerli dos-

tuna Eyüp civarında bir ev alıp ikametine tahsis etmiĢtir. 

Ġbrahim Tacettin, hayıtının sonlarına doğru tasavvufa meyletmiĢ ve münzevi bir hayat geçir-

meye baĢlamıĢtır. 90 yıl kadar yaĢayan Taceddin Ġbrahim, ömrünün son dönemlerinde bir hastalığa 

yakalanarak gözleri kör olmuĢ ve 935 (1528/29) yılında Eyüp‟te vefat etmiĢtir. Mezarı, Eyyüb el-

Ensârî‟nin Camii-i ġerifi bahçesinde ve kıbleye karĢı duran pencere önündedir.  

Mezar taĢının üzerinde Ģöyle bir ibare bulunmaktadır: 

“Hâzâ‟l-kabrü‟lâlimu‟l-âmilu‟l-kamilu‟l-hâsîbu‟n-nesibu‟s-seyyidü‟Ģ-Ģehîrubi Küçük Emir kâne 

validühü fi Amasya ve kâne min evliyaillahi‟l-kibar ve‟l-kerameti‟s-seniyyeti. Mâte fi tarihi sene hamsin 

ve selasün ve tis‟amie” 

(Bu kabir keramet sahibi, büyük veli, soylu, ilmi ile amel eden, kâmil bir kiĢiliğe sahip, “Küçük 

Emir” adıyla tanınmıĢ zat‟a aittir. Babası Amasyalıdır 935 tarihinde vefat etmiĢtir.) 

                                                           
1  Osman Fevzi Olcay, Amasya ġehri, sad. Harun Küççük, KurtuluĢ AltunbaĢ, Amasya Belediyesi Yayınları, 2010, s. 56. 
2  Olcay, Amasya ġehri, s. 86. 
3  TaĢköprülüzâde, Ġsamuddin Ebu‟l-Hayr Ahmed Efendi, Osmanlı Bilginleri (eĢ-ġakâiku‟n-Nu‟maniyye fi Ulemâi‟d-Devleti‟l-

Osmaniyye), çev. Muharrem Tan, Ġstanbul, Ġz Yay., 2007, 224. 
4  Olcay, Amasya ġehri, s. 86. 
5  M. Kemal Özergin, “Türklerde Lâkab Alma Adetlerine Dair”, TFA, XII/249 (1970), s. 5583-5584. 



408 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

Taceddin Ġbrahim‟in bilinen tek eseri, “Tuhfetü‟l-Hattatîn” adlı hat sanatına ait esirdir.6 

3- Muhyiddin Mehmed Efendi 

Hatibzâde ailesin mensup en meĢhur ilim adamı Muhyiddin Mehmed Efendi‟dir. Kendisi Molla 

Kasım b. Yakub‟un oğlu ve Taceddin Ġbrahim‟in kardeĢidir. Ġbn Kasım el-Amasî, Ġbnu‟l-Hatib, Ġbnu‟l-

Hatib Kasım, el-Amasîve er-Rumî7 gibi isimlerle de bilinen ilim adamımızın künyesi hakkında da tam bir 

görüĢ birliği bulunmamaktadır. Bazılarına göre tam künyesi Mehmed b. Kasım b. Yabub el-Amasi el-

Hanefî,8 bazılarına göre Muhyiddin Mehmed b. Hatib Kasım‟dır.9 

HatibzâdeMehmed‟in27 ġâban 864 (17 Haziran 1460) tarihinde Amasya‟da doğduğu-

nu,“Ravzü‟l-Ahyar el-Müntehab min Rebi‟il-Ebrâr” adlı eserinin sonundaki bilgilerden anlamaktayız. 

Hatibzâde ayrıca bu eserinde 888 (1483) tarihine kadar usül ve furu ile ilgili aklı ilimleri bitirdikten son-

ra, adı geçen kitabını yazmağa baĢlayıp bu kitabı da 921 (1515/16) tarihinde tamamladığını bildirmiĢ-

tir.10 

Ġlk tahsilini babası Molla Kasım‟dan alan Hatibzâde Mehmed Efendi, daha sonra devrin ilim ve 

kültür merkezi olan Amasya‟daki Molla Ahaveyn ve Molla Sinan PaĢa gibi hocalardan ders alarak ta-

mamladı. Ardından Amasya medresesine müderris olarak atandı. Daha sonra da sırasıyla Bursa‟daki 

Çendik Medresesi‟ne, ardından da yine Bursa‟daki Ahmed PaĢa Medresesi‟ne atandı. Buralarda bir 

müddet görev yaptıktan sonra Ġstanbul‟daki Vezir Mustafa PaĢa Medresesi‟ne görevlendirildi. 

Daha sonra Sultan II. Bâyezid tarafından oğlu ġehzade Ahmet‟in hocalığına tayin edildi. ġeh-

zade Ahmet‟in ölümü üzerine Vezir Mahmut PaĢa Medresesine, ardından da Edirne‟deki çift medrese-

den birisine, sonra tekrar Amasya‟daki Sultan Bâyezid Medresesi‟ne, daha sonra da Kanunî Sultan Sü-

leyman tarafından yaptırılan Ayasofya civarındaki Yeni Medrese‟nin ilk müderrisliğine tayin edildi. Yeni 

Medrese‟de bir müddet görev yaptıktan sonra Sahn-ı Seman medreselerinden birisine, ardından Edir-

ne‟deki Sultan Bâyezid Medresesi‟ne, sonra tekrar Sahn- Seman Medresesi‟ne tayin edildi. Yevmiyesi 

seksen dirhem olan bu son görevine devam ederken 941 (1534) yılında vefat etmiĢtir.11 

Hüseyin Hüsameddin‟in verdiği bilgilere göre Hatibzâde‟nin cenaze namazını KemalpaĢazâde 

(1536) kıldırmıĢ ve cenazesi Ġstanbul‟da Eyyüb el-Ensari mezarlığına defnedilmiĢtir.12 Ancak Mahmut 

Fahuri‟nin verdiği bilgiye göre ise Hatibzâde Edirne‟de vefat etmiĢtir. KemalpaĢazâde bizzat değil, 

ġam‟da bulunduğu sırada Hatibzâde‟nin vefat ettiğini duymuĢ ve Emeviye Camii‟nde gıyabi cenaze 

namazını kıldırmıĢtır.13 

a. İnsanî ve İlmî Kişiliği 

TaĢköprülüzâde‟nin belirttiğine göre Hatibzâde Mehmed, ilmiyle amil, salih, tasavvuf ehli, nefs 

terbiyesine önem veren, dünya malına fazla iltifat etmeyip azla yetinen bir Ģahsiyetti. YaĢantı bakımın-

dan örnek birisi olup, insanların rızasına mazhar olmuĢ, zamanının tamamını ilim ve ibadetle geçirmiĢti. 

Tahsil ettiği ilimlerin bir kısmını Ģöyle sıralayabiliriz: Kıraat, Hadis, Müzik, Hesap Ġlimleri, ġiir, 

Tarih, Kelam, Tasavvuf, Ahlak, Vefk, Hey‟et ve Cifir. ġairlik, vaizlik ve tartıĢma gibi özellikleriyle de ön 

plana çıkan Hatibzâde,14 Hüseyin Hüsameddin‟e göre yoldan çıkarak kalender olmuĢtur.15 

Bursalı Mehmed Tahir‟e göre iyi bir Ģair olan Hatibzâde‟nin Arapça Ģiirleri Türkçe Ģiirlerinden 

daha kuvvetlidir.16 

                                                           
6  Olcay, Amasya ġehri, 2010, s. 56-57; a.mlf, Amasya MeĢhurları, Transkribe, Turan Böcekci, 

http://www.amasya.bel.tr/Files/kitaplar%20pdf/amasya%20%C3%BCnl%C3%BCleri1.pdf. 
7  Ġbnü‟l-Ġmad, ġezerâtü'z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb, c. 8, Beyrut, 1988, s. 242-43; ġemseddin Sami, Kamusu‟l-A‟lam, c. 3, 

Ġstanbul, 1308, s. 2051. 
8  Hayreddin Ziriklî, el-A„lam, 7. Cüz, Beyrut-Lübnan, 1980, s. 5-6. 
9  TaĢköprülüzâde, s. 294. 
10  Olcay, Amasya ġehri, s. 91; Ali Turgut, “Muhyiddin Mehmed, Hatibzâde”, DĠA, c. 31, Ġstanbul, 2006, s. 84. 
11  TaĢköprülüzâde, s. 294. 
12  Hüseyin Hüsameddein, Amasya Tarihi, c. I, haz. Ali Yılmaz, Mehmet AkkuĢ, Amasya Belediyesi Yay., 1985 s. 285; Mehmed 

Süreyya, Sicill-i Osmani, c. 4, Haz. Nuri Akbayar, (Kültür Bakanlığı ile TETTV ortak yayını), Ġstanbul, 1996, s. 1105. 
13  Mahmut Fahuri, Ravzü‟l-Ahyar el-Müntehabmin Rebi‟il-Ebrâr (Mukaddime), http://ar.lib.eshia.ir/41072/1/6, 15/03/2017). 
14  TaĢköprülüzâde, s. 295. 
15  Hüsameddein, Amasya Tarihi, c. I, s. 285. 
16  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. Mustafa Tatçı, Cemal Kurnaz, c. 2, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2009, s. 17. 
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b. Eserleri 

Birçok tabakat yazarı ve bazı modern araĢtırmacılara göre Hatibzâde Mehmed‟in eserleri ile il-

gili farklı bilgiler bulunmaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Hatibzâde‟ye atfedilen eserleri Ģanlardır: 

1- Ravzü‟l-Ahyar el-Müntehab min Rebî‟il-Ebrâr. 

Hatibzâde‟ninKanuni Sultan Süleyman‟a takdim ettiği bu eseri, ZemahĢerî'nin (1143) Rabîu'l-

Ebrâr adlı kitabının özetidir.  

Hatibzâde ZemahĢerî‟nin bu eserinden istifade ederek adeta bir konferans veya ders notu nite-

liğinde ayet, hadis, edebi, ahlakî ve Ģiirsel süslemelerle bir eser oluĢturmuĢtur. ZemahĢerî‟den baĢka 

Ebu‟l-Ferec el-Isfehanî, Ġbn Abd ve Ġbn Kuteybe gibi önemli ilim adamlarından da alıntılar yapmaktadır.  

Bu eser, AĢık Çelebi (1572) tarafından Türkçeye çevrilerek II. Selim'e ithaf edilmiĢtir.17 Aynı 

eser daha sonra Erzurumlu Feyzullah Efendi (1703) tarafından yeniden Türkçe‟ye çevrilmiĢtir.18 

2- HavaĢîalâ Evâil-i ġerhi‟l-Vikaye. 

Eser, TâcüĢĢerîa‟nınVikâyetü‟r-Rivâye adlı eserine Seyyid ġerîf Cürcânî tarafından yapılan Ģer-

hin baĢ kısmı üzerine yazılmıĢ bir hâĢiyedir. II. Bâyezid‟in isteği üzerine telifine baĢlanan eser, tahâret 

ve abdest konularına kadar gelebilmiĢ ve gerisi tamamlanamamıĢtır. 

3- HaĢiye alâ Feraizli‟s-Seyyid ġerif. 

Seyyid Yerif Cürcanî‟nin ġerhu‟l-Ferâiz adlı eserine yazılmıĢ bir haĢiye kitabıdır.19 

4- ġerh-u Tecrîd. 

Nasîrüddîn-i Tûsî‟nin Osmanlı medreselerinde temel ders kitabı olarak okutulan Tecrîdü‟l-

Kelâm‟ına Mahmûd b. Abdurrahman el-Ġsfahânî tarafından yapılan TeĢyîdü‟l-Kavâ‟id fî ġerĥi Tecrîdi‟l-

Aķā‟id adlı Ģerhe Seyyid ġerîf el-Cürcânî‟nin yazdığı hâĢiyesi üzerine yazılan bir haĢiyedir. 

5-HaĢiyetü‟l-KeĢĢaf. 

ZemahĢerî‟ye ait el-KeĢĢâf adlı tefsirin Fâtiha ve Bakara sûrelerinin ilk yirmi beĢ âyetinin tefsiri 

üzerine Seyyid ġerîf Cürcânî tarafından yazılan hâĢiyenin hâĢiyesidir. 

6-Rü‟yet ve Kelam hakkında bir risale20 

II. Bâyezid‟in isteği üzerine yazılan ve müellifin olgunluk dönemine rastlayan bu eserde, klasik 

kelâm kaynakları kullanılarak Allah‟ın kelamının ezeliliği ve Allah‟ın görülmesi (rü‟yetullah)‟nin cevazı 

konuları ele alınmıĢtır. 

7- HaĢiye alâ Risalet-i “es-Seb„u EĢkâl-i ale‟l-Mevakıf”.  

Adudüddin el-Îcî‟nin el-Mevâkıf adlı eserine Cürcânî tarafından yapılan Ģerhin bir kısmı üzerine 

yazılan bir hâĢiyedir. 

8- HaĢiyetüale‟l-Mukaddimati‟l-Erbaa. 

SadrüĢĢerîa Ubeydullah b. Mes„ûd‟un telif ettiği Tenkihu‟l-Usûl adlı esere yine kendisinin et-

Tavzîhu fî Halli Gavâmizi‟t-Tenkîh ismiyle yazdığı Ģerhe Teftâzânî tarafından kaleme alınan et-Telvîh fî 

KeĢfi Hakâiki‟t-Tenkîh adlı Ģerhin hüsün ve kubuh faslında yer alan dört mukaddimesi üzerine yazılmıĢ 

bir hâĢiyedir. 

9- Tuhfetü‟l-UĢĢâk. (Türkçe manzume) 

10- Risale fi‟1-Kıble ve Ma‟rifeti Semtihâ. 

11- Risaletü fî Muhtarati‟l-Ġlm.21 

12- HaĢiye-i Sadrü‟Ģ-ġeria. 

13- Mevzuat-ı Ulum. 

14- Enbaü'l22-Istafa fi Hakkı Âbâi'l-Mustafa.23 

                                                           
17  Günay Kut, "ÂĢık Çelebi", DĠA, 3, Ġstanbul, 1991. 
18  Mehmet Serhan TayĢi, “Feyzullah Efendi”, Seyyid”, DĠA, c. 12, Ġstanbul, 1995, s. 527-528. 
19  TaĢköprülüzâde, 295. Muhmud Fahurî‟ye göre bu eserin tam adı: “HaĢiye alâġerhi‟l-Feraizi‟s-Siraciyyeli‟s-Seyyidi‟Ģ-ġerifi‟l-

Cürcanî”dir. Bkz. http://ar.lib.eshia.ir/41072/1/5. 
20  ġemseddin Sami, c. 3, s. 2051. 
21  Fahurî, http://ar.lib.eshia.ir/41072/1/7; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, c. 4, s. 1105; Turgut; s. 84. 
22  Bursalı Mehmet Tahir bu ismi “Ebnau‟l-Istafa” olarak kaydetmiĢtir. Bkz. Osmanlı Müellifleri, c. 2, s. 17. 
23  Fahurî, http://ar.lib.eshia.ir/41072/1/7. 

http://ar.lib.eshia.ir/41072/1/5
http://ar.lib.eshia.ir/41072/1/7
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c. Aynı İsim ve Lakabı Taşıyan Diğer Mehmed Hatibzâdeler İle Bir Karşılaştırma 

Amasyalı Hatibzâde Muhyiddin Mehmed hakkında bilgi veren kaynaklara baktığımızda, kendisi-

nin bazen Kastamonulu Hatibzâde Muhyiddin Mehmed ve bazen de Bursalı (Ġznik) Hatibzâde 

Muhyiddin Mehmed ile karıĢtırıldığını görmekteyiz. Aynı karıĢıklık, tahsil ettiği ilimler ve kaleme almıĢ 

olduğu eserler için de söz konusudur. Bu sebeple Hatibzâde Mehmed(ler) ile ilgili doğru bilgilere ulaĢ-

mak oldukça güç görünmektedir.  

Biz önce eldeki kaynaklardan hareketle Hatibzâde‟nin memleketi, doğumu, tahsili, görev yerleri 

ve eserleri ile ilgili doğru bilgilere ulaĢmaya gayret ettik. Ancak kaynaklardaki çeliĢkili bilgiler sebebiyle 

yüzde yüz doğru bilgileri elde ettiğimiz kanaatinde değiliz. Bu sebeple mevcut kaynakları karĢılaĢtırmalı 

olarak ele alıp Hatibzâde lakabıyla meĢhur Ģahsiyetler hakkında doğru bilgilere ulaĢmaya çalıĢacağız. 

Yaptığımız araĢtırmaya göre Hatibzâde Muhyiddin Mehmed adında birisi Bursa Ġznik‟te, birisi 

Kastamonu‟da ve birisi de Amasya‟da olmak üzere üç ayrı Ģahsiyete rastladık. Ancak araĢtırmamızı 

derinleĢtirince bunlardan Kastamonulu ve Bursa Ġznikli olarak belirtilen Ģahsiyetin aynı kiĢi olduğu ka-

naatine vardık. Böylece biri Amasyalı ve diğeri de aslen Kastamonulu ancak Ġznik‟te doğup büyümüĢ 

olan iki ayrı Muhyiddin Mehmed karĢımıza çıkmıĢ oldu. Böylece sorunlardan birisi büyük oranda halle-

dildi. Geriye her iki Hatibzâde‟nin kendisine ait olan bilgilerin birbirinden ayırt edilerek ayıklanması ve 

böylece sahih bilgilere ulaĢılması kaldı. 

Amasyalı Hatibzâde Muhyiddin Mehmed Efendi hakkında yukarıda bilgi verilmiĢti. ġimdi ise bazı 

kaynaklarda iki ayrı Ģahsiyet olarak görülmesine rağmen gerçekte bir kiĢi olan diğer Muhyiddin 

Mehmed hakkında bazı kısa bilgiler vermek istiyoruz. Böylece her iki Ģahsiyet arasında bir karĢılaĢtırma 

yapmak daha kolay olacaktır. 

TaĢköprülüzâde ve Bursalı Mehmet Tahir diğer Hatibzâde Muhyiddin Mehmed‟in künyesini“ 

Muhyiddin Mehmed b. Ġbrahim Taceddin” Ģeklinde belirtmektedir.24 Mehmed Süreyya‟nın verdiği bilgi-

lere göre ise Muhyiddin Mehmed Efendi‟nin künyesi “Hatib Kasım b. Ahmed b. Mehmed b. Ebubekir b. 

Emir Ali”dir.25 Bize göre TaĢköprülüzâde ve Mehmet Tahir‟in verdiği bilgiler daha doğrudur. Zira diğer 

birçok kaynakta da benzer künyenin verildiğini görmekteyiz.26 Mehmed Süreyya‟nın belirttiği künye 

baĢka kaynaklar tarafından desteklenmemektedir. 

TaĢköprülüzâde ve Mehmet Tahir, Hatibzâde‟nin doğum tarihini belirtmezken,27 Mehmet Sü-

reyya 27 ġaban 886 (21 Ekim 1481) tarihinde doğduğunuve 940 (1534) tarihinde vefat ettiğini bildir-

mektedir.28 Buna karĢın TaĢköprülüzâde, ġemseddin Sami ve Mehmet Tahir, Hatibzâde‟nin ölüm tarihi-

ni 901 (1496) olarak belirtmektedir.29 

Eserleri hakkında ise birbirine benzer isimler zikredilmekte ve her iki Hatibzâde‟ye ait eserler iç 

içe girmiĢ durumdadır. 

Bütün bu bilgilerden anlaĢılmaktadır ki Amasyalı Hatibzâde ailesine mensup Muhyiddin 

Mehmed ile diğer Muhyiddin Mehmed tamamen farklı kiĢilerdir. Ancak bazı kaynaklar her iki hatta üç 

Ģahsiyeti ayrı ayrı kiĢiler olarak göstermekte ve böylece tam bir kafa karıĢıklığı ortaya çıkmaktadır.  

Hatibzâde Muhyiddin Mehmed Efendi(ler) ile ilgili verdiğimiz bilgileri aĢağıdaki tablodan incele-

diğimiz zaman daha somut bir Ģekilde Kastamonulu ve Bursalı olarak gösterilen Hatibzâde‟nin aynı kiĢi, 

Amasyalı Hatibzâde‟nin ise farklı bir Ģahsiyet olduğu ortaya çıkmaktadır: 

 

 

 

 

 

                                                           
24  Bursalı, c. 2, s. 17. 
25  Mehmed Süreyya, c. 4, s. 1105. 
26  Turgut, s. 84. 
27  Bursalı, c. 2, s. 17 
28  Mehmet Süreyya, c. 4, s. 1105. 
29  TaĢköprülüzâde, s. 146-48; Bursalı, I, s. 294; ġemseddin Sami, c. 3, s. 2051. 
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HATĠBZADE MUHYĠDDĠN MEHMED EFENDĠ 

 KASTAMONULU30 BURSA (ĠZNĠK)‟LĠ31 AMASYALI32 

Doğum Tarihi Bilinmiyor Bilinmiyor  864 (1460) 

Doğum Yeri Kastamonu (?) Ġznik (?) Amasya 

Memleketi Kastamonu Ġznik Amasya 

Baba Adı Taceddin Ġbrahim Taceddin Ġbrahim (Ġbn Hatib) Kasım b. Yakub (Ġbn Hatib) 

Ölüm Tarihi 901/1496 901/1496 940/1534 

Ölüm Yeri Ġstanbul Ġstanbul Ġstanbul 

Hocaları Babası, Ali Tusî, Hızır Bey,  Babası, Ali Tusî, Hızır Bey, Babası, Molla Ahaveyn, Molla 

Sinan PaĢa. 

Eserleri 1) HavaĢî alâ ġerhi‟l-Vikaye  

2) Risale fî Bahs-i Rü‟yet ve Kelam.  

3) Talikat-u alâ Evâil-i KeĢĢaf  

4) HaĢiyetü ale‟l-Mukaddimati‟l-

Erbaa. 

5) HaĢiye alâ Evail-i ġerh-i Mevakıf.  

6) Talikat-u alâ HaĢiyet-i Tecrid 

7) HaĢiye alâ Evail-i ġerh-i Muhta-

sar. 

8) HaĢiye-i Telvih 

9) Risale fî Tayin-i Cihet-i Kıble 

1) HaĢiye Evail-i ġerhi‟l-

Vikaye. 

2) Risale fî Bahs-i Rü‟yet ve 

Kelam. 

3) HaĢiyetü‟l-KeĢĢaf  

4) HaĢiyetüale‟l-Mukaddimati‟l-

Erbaa  

5) HaĢiye alâ Evail-i ġerh-i 

Mevakıf. 

6) ġerhu‟t-Tecrid 

7) Evail-ü HaĢiyet-i ġerhi‟l-

Muhtasar. 

8) Risale fi Fezail-i Cihad 

1) HavaĢî alâ Evâil-i ġerhi‟l-

Vikaye 

2) Risâle fi‟r-Rü‟yeve‟l-Kelâm, 

3) HaĢiyetü‟l-KeĢĢaf  

4) HaĢiyetü ale‟l-Mukaddimati‟l-

Erbaa 

5) HaĢiye alâ Risalet-i “es-Seb„u 

EĢkâl-i ale‟l-Mevakıf” 

6) Ravzü‟l-Ahyar el-

Müntehabmin Rebi‟il-Ebrâr 

7) Risâle fî Mevżûâti‟l-Ulûm  

8) Tuhfetü‟l-UĢĢâk 

9) Risâle fi‟l-Kıble ve Marifeti 

Semtihâ 

10) Risâle fî Muhtârâti‟l-Ġlm 

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti‟nin yükseliĢ ve imparatorluk dönemlerindeki ilim merkezlerinden birisi olan 

Amasya, aynı zamanda “Ģehzadeler Ģehri” olması hasebiyle siyasi bir merkez olarak da varlığını uzun 

bir süre devam ettirmiĢtir. Bu özelliklerinden dolayı çok sayıda yönetici ve bilim adamı da ya Amas-

ya‟da bulunmak ya da Amasya‟dan Bursa, Edirne ve Ġstanbul gibi diğer merkezlere gidip gelmek zo-

runda kalmıĢtır. Dolayısıyla bu kiĢilerin Amasyalı olmaları kadar Amasya‟da görev yapmıĢ olmaları da 

bir takım karıĢıklıklara sebep olmuĢtur.  

ĠĢte bu tür karıĢıklıklara uğrayan ailelerden birisi de Hatibzâde, Hatipoğulu ve Ġbnu‟l-Hatib ola-

rak da tanınan ailedir. Bu ailenin birçok ferdi diğer illerde bulunan bazı ilim adamları ile birbirine karıĢ-

tırılmıĢ ve dolayısıyla haklarında verilen bilgiler de çoğu zaman biri diğerinin hakkında verilen bilgilere 

dâhil edilmiĢtir. 

Biz bu çalıĢmamızda özellikle Amasyalı Hatibzâde ailesinden Muhyiddin Mehmed ile aynı isim 

ve mahlası taĢıyan Kastamonu, Bursa, Ġskilip ve Tokat gibi illerde yetiĢen ilim adamları hakkında veri-

len bilgileri bir ayıklamaya tabi tutmaya çalıĢtık. Yaptığımız bu ayıklamada Kastamonulu ve Bursalı 

olarak gösterilen Muhyiddin Mehmed Efendilerin gerçekte aynı kiĢiler, diğerlerinin ise farklı Ģahsiyetler 

olduğu sonucuna vardık. Her ne kadar bu Ģahsiyetler farklı illere mensup olsalar da çoğu zaman birlik-

te bulunmaları zaman, mekân ve bazı zorunluluklar bakımından mümkün olduğu için, birbirine karıĢtı-

rılmaları da doğal karĢılanabilir. Ancak titiz bir çalıĢmayla bu karıĢıklığın ortadan kaldırılabileceği de 

mümkündür. 

                                                           
30  Bursalı, I, s. 294, Ġlyas Üzüm, “Hatibzâde Muhyiddin Efendi”, DĠA, c. 16, s. 463-67. 
31  TaĢköprülüzâde, s. 146-48. 
32  TaĢköprülüzâde, s. 294-95, Turgut, s. 84. 
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Burada bir hususu daha belirtmek isterim ki Amasyalı Hatibzâdeler ailesi ile diğer Hatibzâdeler 

arasında bir akrabalık olabileceği uzak bir ihtimal de değildir. Zira her iki ailede müĢterek birçok isim ve 

Amasya ile birçok bağlantı bulunması, bizi bu kanaate götürmektedir. Mesela Bursa (Ġznik)‟lı 

Hatibzâdeler ailesine baktığımızda hem Taceddin Ġbrahim, hem Mehmed ve hem de Muhyiddin isimle-

rine sıkça rastlanmaktayız. Aynı Ģekilde her iki ailenin daha çok ilim adamı yetiĢtirmesi ve Amasya ili ile 

doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısının da bulunması bizi bu kanaate götürmektedir. 
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HÜSEYĠN HÜSAMEDDĠN'ĠN KEMALPAġAZÂDE'NĠN AMASYALI OLDUĞU ĠDDĠASINI ĠSPAT 

ÇABASINA TARĠHÇĠLĠK AÇISINDAN BAKIġ 

 

Fatih ERKOÇOĞLU 

 

Özet 

1869 yılında Amasya'da dünyaya gelen Hüseyin Hüsâmeddin Yasar'ın Amasya Tarihi 12 cilt olup, ancak 

1912-1928 yılları arasında 4 cildi basılabilmiĢtir. Eser, Amasya'nın tarihteki önemini, topografik 

özelliklerini, burada tesis edilen kurumları ve yetiĢtirdiği değerli Ģahsiyetleri anlatan kıymetli bir 

çalıĢmadır. Ġslâm tarihi kaynakları içerisinde bunun gibi, bir Ģehrin tarihini anlatan çok sayıda Ģehir ve 

bölge tarihi günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir. Bu eserler vasıtayıyla Ortaçağ Ġslâm dünyasının birçok 

bölge ve Ģehri hakkında önemli malumata eriĢme imkanı bulabilmekteyiz. ĠĢte Hüseyin Hüsâmeddin'in 

bu çalıĢması da Ģehir ve bölge tarihleri içerisinde önemli bir yere sahip olup, belki de Osmanlı 

coğrafyasındaki ilk örneklerden birini teĢkil etmektedir. 

Bu tebliğde Hüseyin Hüsâmeddin'in çalıĢmasında kullandığı metodu, kaynakları ve kitabıyla alakalı pek 

çok hususu uzun uzadıya aktarmayı düĢünmüyoruz. Zira eser oldukça hacimli olduğundan böyle bir 

çalıĢma tebliğ sınırlarını aĢacaktır. Fakat biz burada aslen Amasyalı olduğunu, büyük bir gayretle ispata 

çalıĢtığı KemalpaĢazâde ġemseddin Ahmed'in biyoğrafisi bağlamında onun çalıĢma metodu ve 

tarihçiliği gibi hususlara dair tespitler ve değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz. Burada onun bu ispat 

çabasının, döneme damgasını vurmuĢ olan önemli bir Ģahsiyetin hemĢehricilik adına sahiplenilmesi mi 

yoksa sadece akademik bir gayret mi olduğu açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hüsâmeddin, KemalpaĢazâde, Tarihçilik, Amasya. 

 

A Historiographical Perspective on Hüseyin Hüsameddin’s Effort to Prove that 

KemapaĢazâde's Argument that He was from Amasya 

 

Abstract 

Hüseyin Hüsâmeddin YaĢar was born in Amasya in 1869 and his study History of Amasya is normally 

12 volumes, however only 4 volumes were published between in 1912-1928. History of Amasya 

describes the importance of Amasya in the history, its topographic features, the institutions that were 

set up in Amasya and the valuable personages that lived in this city. A large number of city and region 

history resources like his study in the Islamic history have survived. We can access important 

information about many regions and cities of  medieval Islamic world through these studies. Hüseyin 

Hüsâmeddin's study has an important place in the history of the city and region, perhaps one of the 

first examples in the Ottoman geography. 

In this paper, we do not inted to express lengthily Hüseyin Hüsâmeddin's method and sources that he 

used in his study. Because the book is quite voluminous, It will exceed the limits of such a 

presentation paper. However, we want to make determinations and evaluations on Hüsameddin‟s 

historiogaphy and his working method, in proving that KemalpaĢazade ġemseddin Ahmet was 

originally from Amasya. It will be explained whether Hüsamaddin‟s efforts to find Kemaleddin‟s 

hometown were because he was an important person in his period and a townsman of Hüsamaddin or 

it was an academic endeavor. 

Keywords: Hüseyin Hüsâmeddin, KemalpaĢazâde, Historiography, Amasya. 

 

GiriĢ 

1869 yılı Kasım ayında Amasya'da ÇeribaĢı mahallesinde dünyaya gelen Hüseyin Hüsâmeddin 

Yasar, Abdizâde Hacı Mehmed Ağa'nın oğludur. Ġlk öğrenimine 1879 yılında kendi mahallesindeki Balcı 
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Mektebi'nde baĢladı. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberledikten sonra 1883 yılında Mekteb-i RüĢdiye'ye girdi ve 

1887 yılında buradan mezun oldu. Büyük eseri Amasya Tarihi'nde kendi otobiyografisini yazan Hüseyin 

Hüsâmeddin, burada ders görürken aynı zamanda Fars dili ve edebiyatıyla da ilgilendiği ve özel dersler 

aldığı belirtilmektedir. Yazarımızın hayat hikayesi aynı zamanda meĢhur eserinin yazım süreci ile 

bağlantılı olduğundan, tekrarlardan kaçınmak için hayat hikayesini burada fazlaca uzatmak istemiyor 

ve onun  yazdığı en önemli eseri Amasya tarihi üzerinde durmak istiyoruz. 

Abdizâde Hüseyin Hüsâmeddin ve Amasya Tarihi 

Yazarımız bu önemli eserinin birinci cildinde, yazdığı eserin serüvenini "Bu Amasya Tarihi Nasıl 

Yazıldı!" baĢlığı ile anlatırken aynı zamanda kendisinin aldığı eğitim, hocaları ve okuduğu kitaplar ile 

çalıĢmasının hazırlanmasında nasıl bir yöntem takip ettiğini görebilmekteyiz.1  

Ġlk öğrenimini sürdürürken, aldığı dersler ve okuduğu kitapların kendisinde Amasya'nın halihazır 

alimlerinin hayat hikayelerini yazma fikrini uyandırdığını söyleyen Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, 

bunun için de 1305/1888'de alimlere uğrayıp, hayat hikayeleri ve soy-sopları hakkında bilgi istediğini 

ve bazılarından da takdir gördüğünü ifade etmektedir.2 

Hüseyin Hüsameddin, takip eden süreci ve içerisinde her gün alevlenen ilim merakını, nasıl bir 

çalıĢma azmine sahip olduğunu Ģu ifadeler ile anlatmaktadır;  

"Fakat, bu isteğim, gittikçe daha da artarak, Amasya'nın tarihi geçmiĢini, eski alimlerinin hayat 

hikayelerini yazmayı düĢündüm. Bunun için Amasya kütüphanelerindeki kitapları, baĢtan sona taradım; 

mezarlarda bulunan kabir taĢlarındaki türbelerde araĢtırmalar yaptım ve burada, Vâzıh Efendi'nin 

Amasya Tarihi'ni buldum ve üzerinde çalıĢtım. Bu eserde yazılmıĢ olan, söz ve hikayelere bir türlü 

itimat edemediysem de, Amasya'lıların ahlak ve tabiatlarını öğrenmiĢ oldum. Yine bu tarih kitabında 

yazılan, Amasya'nın fethine dair hikayelerden çok etkilendim. Bu hikayelerin doğruluğunu araĢtırmak 

için, bende son derece bir merak uyandı...ToplamıĢ olduğum bilgileri artırmak ve tahsilimi 

tamamlamak için 1307/1890 tarihinde Ġstanbul'a gittim... Burada, Kalenderâne Medresesi'nde kaldım 

ve Tokâdî-zâde el-Hâc Ahmed Nureddin Efendi'nin derslerine devam ettim. Tatil günlerinde ise Fatih, 

Bâyezid, Süleymaniye, ġehzâde, Ayasofya, Köprülü, Râgıp PaĢa, Nuruosmaniye, Molla Murad, ÂĢir 

Efendi, Hamidiye ve Esad Efendi kütüphanelerinde bulunan tarih kitaplarını, tarih mecmua ve 

risâlelerini ve münĢeât mecmualarını araĢtırdım"3 

Hüseyin Hüsâmeddin 1312/1894 yılında Girit, 1313/1895'te DımaĢk'a gitti. Hanya'da Kâdiriye ve 

ġâm'da ise Melik Zâhir Baybars'ın medrese olarak yaptırdığı ve o dönemde kütüphane olarak kullanılan 

(Suriye iç savaĢından önce de yazma eserler kütüphanesi olarak kullanılıyordu) Zâhiriye 

kütüphanesinde araĢtırmalarda bulundu. Oradan da Hicâz'ı ziyaret etti. Gittiği her yerde bulduğu 

kütüphanelerde çalıĢan birisi idi. Amasya'ya döndüğünde, Ģehirde yaĢayan birçok kimseye müracaat 

ederek, bunlardaki kitapları, defterleri, beratları, vakfiye suretlerini, ic'azetnâmelerini, evrak ve risâleler 

ile Amasya Mahkemesi'nin sicillerini en küçük parçasına varıncaya kadar inceledi. 

Bununla yetinmeyen Abdizâde, çeĢitli senelerde Köprü, Lâdik, Mecitözü, Çorum, Merzifon, 

Hacıköyü, Bursa ve Selanik Ģehirlerine giderek buralarda da bilgi topladı. 1316/1898 tarihinde 

Ġstanbul'da Bâbıâli'de MeĢihât Dairesi Askeriye Mahkemesi mukayyıdı muavini olarak göreve 

baĢladığında, Ġstanbul ġer'iyye Mahkemesi sicillerini inceleme imkanı ile Amasya'ya ait bilgileri tespit 

etti. 1319/1901 yılında ikinci defa Hicâz'a gidip döndükten sonra Köprü Kazası ġeriyye kadı vekilliğine 

tayin edildi. 1321/1903 yılından itibaren hem görevini sürdürürken hem de bu kaza ile ilgili bilgilerini 

tamamlıyordu. Ayrıca daima beraberinde taĢımak zorunda kaldığı sandık dolusu tarihi evrakı tasnif 

etmeye baĢladı. 1323/1905 yılında Osmancık kazasının Ģeriyye mahkemesine tayin olununca da burada 

                                                
1  Abdiâde Hüseyin Hüsâmeddin, Amasya Tarihi,  sad. Ali Yılmaz-Mehmet AkkuĢ, Ankara, 1986, I, 273-275. Yazarımız burada 

sarfettiği büyük çabayı Ģu Ģiiriyle belirtmektedir;  
 "Bu fikr ile, sarf eyledi çok sa'y-i mükemmel 

 Cem eyledi akvâl ve rivâyât-ı müseccel 

 Tahkîk ile yazdı ona tarih-i mufassal 
 Asrî gibi bir hâdim-i fihâr-ı Amasya". Asrî mahlası Abdizâde Hüseyin Hüsâmeddin'in kendi mahlasıdır. Bkz. I, 273. 
2  Amasya Tarihi, I, 275. 
3  Amasya Tarihi, I, 275. 
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Amasya Tarihi'nin tertibine ve müsveddesini yazmaya koyuldu. Bu iĢ bittikten sonra da iki sene içinde 

eserini tamamlayıp temize çekti. MeĢrutiyet'in ilanında Niksar'a tayin edildi. 1326/1908 senesinde 

tekrar iĢe koyularak daha önce kısa ve özet olarak yazdığı kısımları yeniden gözden geçirerek ilave 

etmeye baĢladı ve Niksar'da eserinin Mukaddimesi ve I. kısmını tamamladı.4 

Son memuriyeti ise Evkâf Nezâreti kuyûd-i kadime mütercimliğidir. KuruluĢundan itibaren Târih-i 

Osmânî Encümeni'nin üyesi olan Hüseyin Hüsameddin 10 ġubat 1939 tarihinde ġiĢli'deki evinde vefat 

etti ve Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.5  

Çocukluğundan beri Amasya'nın meĢhurlarının hayatını araĢtırmaya vakfeden, Hüseyin 

Hüsâmeddin'in çalıĢması, Ġstanbul, Selanik, Hanya, ġâm, Hicâz, Amasya, Bursa gibi muhtelif Ģehirlerde 

arayıp bulduğu yazma eserler, mahkeme sicilleri, vakfiyeler, kitâbeler, mezar taĢları gibi ilk kaynaklara 

müracaat edilerek hazırlanmıĢ olup bu anlamda çok kıymetlidir.6 Bugün bile bu kadar geniĢ ilk el 

kaynak kullanarak yapılan çalıĢmaların azlığı göz önünde bulundurulduğunda, yazarımızın oldukça 

büyük çabalarla eserini hazırladığı fark edilebilmektedir.7  

TDV Ġslam Ansiklopedisi'nde "Hüseyin Hüsâmeddin Yasar" maddesini yazan Turgut Akpınar, 

"bütün bunlara rağmen baĢvurduğu kaynakları çoğunlukla göstermemiĢ olması ve bazı konularda aĢırı 

etimolojik benzetmelere kalkıĢması ile yazdıklarının ilmi değeri hakkında tereddütlere sebep olmuĢtur" 

ifadesini kullanmaktadır.8 Kitabının bütünü için bir Ģey söylemek mümkün değil, fakat aĢağıda 

zikredeceğimiz hususlar çerçevesinde kendisine bu konuda haksızlık edildiğini düĢünüyoruz. 

Franz Babinger, son yıllarda Türk yerel tarihlerinin sayısının çok arttığını, birçok Türk Ģehrinin 

tarihlerinin yazıldığını belirttikten sonra bilhassa Abdizâde Hüseyin Hüsameddin'in kaleminden çıkan 

Amasya Tarihi'ni mükemmel bir tarih olarak nitelendirmektedir.9  

Amasya Tarihi 12 cilt olup, ancak 1912-1928 yılları arasında 4 cildi basılabilmiĢtir. Eser, 

Amasya'nın tarihteki önemini, burada tesis edilen kurumlarını ve yetiĢtirdiği değerli Ģahsiyetleri anlatan 

kıymetli bir çalıĢmadır. Aslında bu eser ve bunun gibi diğerleri Ġslâm coğrafyasındaki bir geleneğin 

tekipçileri idi. Zira bunun gibi Ġslâm dünyasında yüzlercesi bulunuyordu. Ġslâm tarihi kaynakları 

içerisinde çok sayıda Ģehir ve bölge tarihi günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir. Bu eserler vasıtayıyla 

Ortaçağ Ġslam dünyasının birçok bölge ve Ģehri hakkında önemli malumata eriĢme imkanı 

bulabilmekteyiz.10 Fakat Hüseyin Hüsâmeddin'in yazdığı bu eserin ise, Osmanlı coğrafyasında belki de 

ilk örneklerden birini teĢkil ettiğini burada belirtmek istiyoruz.  

ĠĢte Hüseyin Hüsâmeddin'in bu çalıĢması da Ģehir ve bölge tarihleri içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. ġehrin sadece topografik özellikleleri değil, burada doğan, dönemin ileri gelen Ģahsiyetleri 

hakkında da bize önemli bilgileri sunması bakımından ayrıca önemlidir. 

Hüseyin Hüsameddin'in KemalpaĢazâde'nin Amasyalı Olduğu Ġddiasını Ġspat Çabası 

Bu tebliğde Hüseyin Hüsâmeddin'in metodu, kaynaklarını ve kitabıyla alakalı pekçok hususu 

uzun uzadıya aktarmayı düĢünmüyoruz. Zira eser oldukça hacimli olup, bir tebliğ sınırlarını aĢacaktır. 

Fakat biz aslen Amasyalı olduğunu, büyük bir gayretle ispata çalıĢtığı KemalpaĢazâde, Ahmed 

ġemseddin'in biyoğrafisi bağlamında onun çalıĢma metodu, tarihçiliği gibi bazı hususulara dair tespitler 

ve değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz.  

Burada ilk olarak KemalpaĢazade'nin nerede doğduğuna dair birkaç yazarımızın verdiği malumatı 

zikretmemiz gerekiyor. Konumuzun anlaĢılması bakımından bu yazarların vermiĢ olduğu bilgilerin 

önemli olduğunu ayrıca belirtmeliyiz. 

Franz Babinger, KemalpaĢazâde için "Kemal PaĢazâde Edirne'li yüksek bir ailedendir. Süleyman 

PaĢa adlı zengin bir adamın oğludur. Edirne'de doğmuĢtur..."  demektedir. 11 

                                                
4  Amasya Tarihi, I, 276-278.  
5  Turgut Akpınar, "Hüseyin Hüsâmeddin Yasar", DĠA, c. 18,  Ġstanbul, 1998, s. 552.  
6  Akpınar, "Hüseyin Hüsâmeddin Yasar", c. 18, s. 552.  
7  Amasya Tarihi, I, 273. 
8  Bkz. Akpınar, "Hüseyin Hüsâmeddin Yasar", c. 18, s. 552. 
9  Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. CoĢkun Üçok, Mersin, 1992, s. 382. 
10  Akpınar, "Hüseyin Hüsâmeddin Yasar", c. 18, s. 551, 552.  
11  Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, s. 68. 
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Ġsmet Parmaksızoğlu bu meyanda Ģunları söylemektedir; "Onun doğum yerini Edirneliler 

Edirne'de (Abdurrahman, Anîs al-Musâfirîn, ReĢîd Efendi kütüp, nr. 616, 49b) ve Amasyalılar ise, 

Amasya'da göstermekte, hatta bu Ģehrin Sevâdiye mahallesinde doğduğunu, bir medhiyesine 

dayanarak, ileri sürmektedirler (Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Ġstanbul 1927, III, 224).12 

Edirne'de doğmuĢ olduğu hakkındaki rivayetler bu Ģehirde yetiĢmesinden ve hemen bütün ömrününü 

burada geçirmiĢ olmasından ileri geldiği tahmin edilebilir ise de, ailesinin menĢei ve bilhassa ana 

tarafından dedesi Ġbn Küpeli Muhammed Muhyiddin Efendi'nin Ġran'dan Tokat'a gelerek, yerleĢmiĢ 

olması, onun Tokat'ta doğduğu rivayetini kuvvetlendirmektedir."13 

KemalpaĢazâde'nin Tevârih-i Âl-i Osman adlı eserinin VII. Defteri'ni hazırlayan ġerafettin Turan 

ise Ġbn Kemal'in hayat hikayesine değinirken ġemsüddin Ahmed'in h. 873/m. 1468-69 yılında Edirne'de 

dünyaya geldiğini zikretmektedir.14 Turan bu çalıĢmasının dipnotunda bu konu üzerinde durarak 

neredeyse tam  iki sayfada konuyu el almıĢtır. Buna göre Turan, KemalpaĢazâde'nin Edirne'de 

doğduna dair (Mecdi Ef., ġakâyık-ı Numâniye tercümesi, Ġstanbul 1269, s. 381; Sehî, Tezkire, Ġstanbul 

1325, s. 43; Rıf'at Ef., Devhâtü'l-MeĢâyih ma'a zeyl, Ġstanbul, taĢ basması, s. 16; Abdurrahman, 

Enîsü'l-musâfirîn, Millet Ktb, ReĢid Ef., No. 166, vr. 49b; Ġlmiye Salnâmesî (1334), s. 346.)15 kayıtları 

nakletmektedir. 

ġerafettin Turan Ġbn Kemal'i Edirne'li olarak gösteren kayıtların yanında, onun doğum yeri 

hakkında muhtelif rivayetlerin olduğu konusuna da girmektedir. Bununla ilgili olarak da Ģunları 

söylemektedir;  

"Esas itibariyle Kâtip Çelebi'nin Süllemu'l-Vusûl'ü ile (gös. yer) Lâtifî'nin Tezkiresi'ne (Ġstanbul 

1314, s. 79) dayandıkları anlaĢılan bazı müellifler, onun Tokat'da doğmuĢ olduğunu kabul 

etmektedirler. (M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ġstanbul 1333, c. I, s. 223,16 Hâmid Vehbî, MeĢâhir-i 

Ġslâm, cüz 49, s. 1552; Fâik ReĢîd, Eslâf, Ġstanbul 1311, s. 6; 'Azam-zâde Cemil, 'Ukûdu'l-Cevher, 

Beyrut 1326, s. 217 ve Ġsmet Parmaksızoğlu, KemalpaĢazâde maddesi, Ġslâm Ansiklopedisi). Buna 

mukabil, Hüseyin Hüsâmeddin Efendi ise Ġbn Kemal'in Tevârih-i Âl-i Osman'ının VII. Defterinde 

Amasya'yı medh eden sözlerini (bkz. metin: s. 27 v.d.) ele alarak, bundan müverrihin Amasya'lı olduğu 

neticesine varmaktadır (Amasya Tarihi, Ġstanbul, 1927, c. III, s. 222 ve 224 not 2). Fakat Ġbn-i Kemâl'i 

Tokatlı veya Amasya'lı olarak gösteren bu kayıtların dayandıkları delillerden hiçbiri de tatmin edici 

görünmemektedir. Zira onun doğum yerinin Tokat olduğunu kabul edenler, buna en büyük delil olarak, 

Ġbn Kemâl'in anne tarafından büyük babası olan Ġbn Küpeli Muhammed Muhiddin'in, Ġran'dan geldiği 

zaman Tokat'ta yerleĢtiğini (bkz. Ġ. Parmaksızoğlu, Kemâl PaĢa-zâde mad.) veya, müverrihin babası 

Süleyman Çelebi'nin o sırada Tokat'ta bulunduğunu (Hâmid Vehbî, MeĢâhir-i Ġslâm, cüz. 49, s. 1552) 

ileri sürmektedirler. Halbuki, Ġbn Küpeli'nin Tokat'ta yerleĢmiĢ olmasının, onun torunu Ġbn Kemâl'in de 

mutlaka orada doğmasını icap ettirmeyeceği Ģüphesizdir. Her ne kadar, Süleyman Çelebi'nin bir ara 

Tokat Sancakbeğliği'nde bulunduğu bilinmekte ise de, onun bu memuriyeti, oğlu ġemsuddin Ahmed'in 

doğum tarihinden 10 yıl sonraya, yani 883/1478'e rastladığına göre (bkz. Hüseyin Hüsâmeddin, 

Amasya Tarihi, III, 232) bundan, müverrihimizin Tokat'ta doğduğu neticesini çıkarmağa da maddeten 

imkan yoktur. Hüseyin Hüsâmeddin'in Ġbn Kemâl'i Amasya'lı olarak kabul eden mütaalasına gelince, 

bunun hiç bir esaslı delile dayanmadığı görülmektedir. Çünkü bir insanın herhangi bir Ģehri medh 

etmesinin, onun oralı olduğunu isbata kafi bir delil teĢkil edemeyeceği aĢikardır. Kaldı ki, Ġbn Kemâl 

yalnız Amasya'yı değil, biçok Ģehirleri, bu arada Edirne'yi (bkz. M. Ârif, Edirne ġehrine dair Sultân Selim 

Han ile Ġbn Kemâl'in bir Musâhabesi, TOEM, 4. sene, s. 1411 v.d)  hatta ailevi bir bağlılığı bulunmadığı 

                                                
12  Hüseyin Hüsameddin "Allâme-i müĢârun ileyh Kemâl PaĢazâde'nin Amasyalı olduğuna, Amasya'nın Sevadiye mahallesinde 

doğduğuna, maskat-ı re'sine pek samimi muhabbetlerle merbût bulunduğuna Ģu hararetli sitayiĢleri, kıymetli yazıları da birer 
delil-i bâhirdir." demektedir. Bkz. Amasya Tarihi, Ġstanbul, 1927, III, 224. 

13  Ġsmet Parmaksızoğlu, "Kemal PaĢa-zâde", ĠA, c. 6, Ġstanbul, 1977, s. 561.  
14  Ġbn Kemâl, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter (Tenkidli transkripsiyon), haz. ġerafettin Turan, Ankara, 1991, s. IX. 
15  Bkz. Ġlmiyye Salnâmesi, Osmanlı Ġlmiyye TeĢkilatı ve ġeyhülislamlar, haz. Seyit Ali Kahraman, Ahmed Nezih Galitekin, Cevdet 

DadaĢ, Ġstanbul, 1998, s. 299. 
16  Bkz. Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri I-III ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu'l-Kütûb ve Esâmi-i Müellifîn Fihristi, 

Ġstanbul, 1333, c. I, s. 223 
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halde Sinob'u da medh etmektedir (bkz. metin, s. 186 v.d.). ĠĢte bütün bunlara dayanarak ve Ġbn 

Kemâl'in doğum yerini baĢka baĢka olarak gösteren kaynakların da, onun çocukluğunun Edirne'de 

geçtiği hususunda müttefik bulundukları gözönüne alarak, müverrihimizin, menĢe itibariyle Tokatlı'da 

olsa Edirne'de doğduğu hakkındaki kayıtların daha doğru olduğunu kabul etmek gerektiği 

kanaatindeyiz."17 

ġerafettin Turan TDV Ġslam Ansiklopedisi "KemalpaĢazâde" maddesinde onun nereli olduğu 

hususu ile ilgili olarak yukarıdaki uzun anlatıma girmeksizin, buradaki hususiyetleri özetlemek 

kabilinden "3. Zilkade 873'te (15 Mayıs 1469) dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda Tokat'ta, bazılarında 

Edirne'de doğduğu kaydedilmekte, Amasyalı olduğu da ileri sürülmektedir (Amasya Tarihi, III, 224)" 

demektedir.18 Turan'ın, Ġbn Kemâl'in hayat hikayesini ele aldığı kısımda belirttiği üzere kesin ifadesinin 

ansiklopedi maddesi yazımında kaybolduğu anlaĢılmaktadır. 

ġerafettin Turan diğer taraftan, Ġbn Kemal'in babası hakkında "Babası Süleyman Çelebi, devrinin 

tanınmıĢ kumandanlarından biri idi. Onun Amasya beğleriyle birlikte Ġstanbul'un fethine iĢtirak ettiği 

Ģüpheli olmakla beraber, daha sonraları 879/1474 de Amasya muhafızlığına tayin edildiği ve bu 

suretle, o tarihlerde Amasya Sancakbeği olan ġehzade Bâyezid'in (II. Bâyezid) maiyetinde bulunduğu 

anlaĢılmaktadır." ifadesini kullanmakta Ġsmet Parmaksızoğlu'nun, Ġbn Kemâl'in babasının Amasya 

beğleriyle Ġstanbul'un fethine istirak ettiği hükmünü verirken19 herhalde, Ağa Hızır PaĢa'nın, "Yörgüç 

PaĢa biraderi Hızır PaĢa ve sair Amasya beğleri" ile birlikte Ġstanbul muhasarasına katıldıkları hakkında, 

Hüseyin Hüsâmeddin Efendi'nin bir kaydına (Amasya Tarihi, III, 220) dayanmıĢ olmalıdır" demektedir. 

Turan, bu kayıtta "sâir Amasya beğleri" arasında Süleyman Çelebi'nin bulunduğunun açıklanmadığı 

gibi, onun bu tarihlerde Amasya'da olduğuna dair de hiç bir delilin de bulunmadığını belirtmektedir.20  

Ġbn Kemal'in tarihinin X. Defterini çalıĢan ġefaattin Severcan da kısa cümlelerle aynı hususu 

tekrarlamaktadır.21 

Ahmet Uğur ise hazırladığı Ġbn Kemâl Tevârih-i Âl-i Osman VIII. Defter (Transkripsiyon)'de 

KemalpaĢazâde'nin hayatına yer verirken, onun  Tokat'ta doğduğunu belirtmiĢ, fakat dipnotta yukarıda 

zikrettiğimiz iddiaları kısaca değinmiĢtir.22 

KemalpaĢazâde'nin Tevârih-i Âl-i Osman IV. Defteri'ni hazırlayan Koji Ġmazawa da 

Parmaksızoğlu ve ġerafettin Turan gibi birkaç kiĢiyi kaynak göstemek suretiyle "Ġbn Kemâl'in doğum 

yeri için çeĢitli görüĢler ileri sürülmüĢse de, onun Edirne ve Tokat'ta doğmuĢ olduğu kuvvetle 

muhtemeldir" demektedir.23  

Necdet Öztürk ise onun hakkında Ģunları söylemektedir; "Tokat'ta, 15 Mayıs 1469'da doğan 

müellifin asıl adı ġemseddin Ahmed'dir."24  

Bunları zikrettikten sonra Ģimdi de burada Abdizâde Hüseyin Hüsâmeddin'in KemalpaĢazâde'nin 

Amasya'lı olduğuna dair, araĢtırma notlarını vermenin uygun olduğunu düĢünüyoruz. Burada Hüseyin 

Hüsâmeddin'in Amasya Tarihi'nde yer alan Ahmed ġemseddin (KemâlpaĢazâde)'nın biyografisini 

aĢağıda olduğu gibi verdikten sonra, metin üzerindeki üzerindeki mütaalalarımızı zikredeceğiz. 

Amasya Belediyesi'nin uhdesinde bulunan ciltler içerisinde VI. ciltte yer alan ilgili malumat Ģu 

Ģekildedir:  

Ahmed ġemseddin Efendi (Kemal PaĢa-zâde) 

Amasyalı'dır. Kuyûd-ı resmîyeden anlaĢıldığı üzere Tokat Sancağı Begi ġücaeddin Süleyman Beg 

b. vezir Kemaleddin Ahmed PaĢa b. el-Hâc Taceddin Ġbrahim Çelebi b. Hayreddin Halil Çelebi b. el-Hâc 

Ġbrahim Beg b. Hâce Alâeddin AliĢâh b. el-Hâcc Nureddin Kutlu Beg b. Cemaleddin Firûz Beg b. 

                                                
17  Ġbn Kemâl, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter (Tenkidli transkripsiyon), s. IX, X. 
18  ġerafettin Turan, "KemalpaĢazâde", DĠA, c. 25, Ankara, 2002, s. 238.  
19  Parmaksızoğlu,  "Kemal PaĢa-zâde", c. 6,  s. 561.  
20  Ġbn Kemâl, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter (Tenkidli transkripsiyon), s. X. 
21  Bkz. Kemal PaĢa-zâde, Taveârih-i Âl-i Osman X. Defter, haz. ġefaettin Severcan, Ankara, 1996, s. XVII. 
22  Ġbn Kemâl, Tevârih-i Âl-i Osman VIII. Defter (Transkripsiyon), haz. Ahmet Uğur, Ankara, 1997, s. XXVII. 
23  Bkz. Ġbn Kemâl (KemalpaĢazâde), Tevârih-i Âl-i Osmân, IV. Defter, haz. Koji Ġmazawa), Ankara, 2000, s. VII. 
24  Necdet Öztürk, Ġmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri -Ahmedî'den Ahmed Refik'e-, Ġstanbul, 2015, s. 

62. 



418 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLĠMLERĠ SEMPOZYUMU 

ġemseddin Mahmud et-Tuğraî b. Baba Ġlyas Horosânî mahdûmudur. Buna Ahmed ġâh Çelebi denirdi 

(411).25 Ahmed ġâh Çelebi Osmanlı devletinde tek gelen Türklerden bir allâme-i Ya‟kûb bir müctehid-i 

mensûb olduğu münasebetle her müverrîh kendi fikr ve mezâkına göre Amasyalı, Edirneli, Tokatlı 

diyerek müĢarün-ileyhi muhtelif memleketlere nisbet etmiĢlerdir. 

Pek çok meĢâhirin mevlidi ve nesebi hakkında ihtilâf edildiği gibi bu zâtın da hassaten mevlidi 

hakkında ihtilâf edilmiĢ olduğu görülür. MüĢârün-ileyhe tilmiz (öğrenci) ve muâsır (çağdaĢ) olub 968 

(1561)'de vefât iden ġakâyık-ı Nu'maniye mü‟ellifi TaĢköprülü-zâde Ahmed „Usameddin Efendi 

ġakâyık'da bu zâtın mevlidi ve maskât-ı re‟si hakkında sükût ediyor. Nerede doğduğunu ve nereli 

olduğunu yazmıyor.26 

Fakat ġakâyık mütercimi olub 999'da vefât eden kuzâtdan (kadılardan) Edirneli Mecdî Mehmed 

Efendi müĢârûn-ileyhin tercemesi baĢında “mahmiyye-i Edirne'ye müntesîblerdir” diyor.27 Edirneli 

olduğunu ve Edirne'de doğduğunu ihsâs ediyor. Mehmed Süreyya Beğ de  Sicill-i „Osmanî'sinde bunu  

kabul edip "Edirne‟de tevellüd eyledi" diyor (412).28  Fakat Kemal PaĢa-zâde'nin Edirneli olduğunu 

yazan müĢârün-ileyhi göremeyen, kendisine mu'âsır olmayan bir Edirneli'dir ki müĢârûn-ileyhin 

kendisinden ve yahud tilmiz ve mu‟âsırlarından tahkik ederek tevsîk etmemiĢtir. Gayret-i vataniyye 

sevkiyle Edirneli olduğu iddia idilmiĢ demektir. 

Vesâik-i tarihiyyeden mücerred ve ârî olan bu iddiâyı Mehmed Mecdî Efendi de takdir etmiĢ 

olacakdır ki müĢârün-ileyh için “Edirne‟ye müntesîblerdir” diyor da Edirne'de doğduğunu ve Edirne'li 

olduğunu yazmıyor. 

Çünkü müĢârün-ileyhin Edirne'de tahsîl ve tedrîs-i „ulûm ettiği münâsebetle Edirne'ye hakikaten 

bir nisbeti vardır. Tarihen bu nisbet-i süknâsı sabîtdir. Ancak bu nisbet itibârıyla “Edirne‟ye 

muntesiblerdir.” denebilir. 

Bundan da müĢârün-ileyhin aslen Edirneli olması, Edirne'de doğması lazım gelmez. Bununla 

berâber Edirneli Mecdî Efendi‟den evvel gelen müverrihlerden hiçbiri müĢârün-ileyhin Edirneli olduğunu 

yazmıyor (413). 

990 tarihinde vefât iden Kastamonulu Latîfi Efendi Nur-ı „Osmaniye Kütübhânesinde 2825 

numarada mukayyed Tezkîre-i ġu‟arâ'sında diyor ki: 

Sultânü‟l-„ulemâi‟l-müte‟ahhırîn u hatimü‟l-fukahâ  

el-Müctehidîn Ģemsü‟l-millete ve‟d-din varisu „ulûmi  

el-Enbiyâu ve‟l-mürselîn ulemâ-i memleket-i Rûm'un  

Sultan-ı ser-bülendi a‟nî Kemal PaĢa-zâde  

 

Ahmed Çelebi Efendi reffe‟allâhu kadrehu fi-zümreti  

el-„Ulemâ-i ve ânese ruhehu bi-ervâhi‟l-fukahâ 

“Kemal PaĢa-zâde Süleyman Çelebi‟nin mahdûm-zâdesidir (!) Livâ-i Tokat‟da zeâmete mutasarrıf 

iken (!) dünyaya gelmiĢler. A‟nî mevlid-i mübârekleri Tokad'da vâki‟ olub (!) neĢv ü nemâları Edirne‟de 

olmuĢtur. Ekser nâs bundan gâfil (!) ve gafletle cahil (!) dir. Ġttifâk-ı sikât budur ki vilâyet-i Rûm'a nazîr 

ve adîli bir câmi-î „ulûm ve fünûn ve mütebahhir ve muhit-i zû fünûn-i peydâ ve hüveydâ olmadı.” 

(varak 37) 29 

                                                
25  Bu ve daha sonra zikredilecek olan sayılar mezkur defterde yer alan sayfa numaralarıdır.  
26  TaĢköprülüzâde, Ġsâmu'd-dîn Ebu'l-Hayr Ahmed Efendi, eĢ-ġakâiku'n-Nu'mâniyye fî Ulemâi'd-Devleti'l-Osmâniyye, inceleme 

ve notlarla  neĢreden: Ahmed Subhi Furat, Ġstanbul, 1985,  s. 377-379. 
27  TaĢköprüzâde Ahmed b. Mustafa, Tercüme-i ġakâyik-ı Numâniyye, çev. Mehmed Mecdi Efendi, Ġstanbul, 1852, s. 381. 
28  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, haz. Nuri Akbayar, Ġstanbul, 1996, s. 224.  
29  Hüseyin Hüsâmeddin kitabında verdiği dipnotta konuyla ilgili olarak Ģunları söylemektedir; "Latifî Efendi'den ilhâm alan Katib 

Çelebi de ġehîd Ali PaĢa Kütübhânesi'nde bir nüshası mevcûd olan Süllemü‟l-Vusûl ila Tabakati‟l-Fühûl adlı arabça yazdığı 

eserinden tercüme olunarak Ģöyle yazıyor: "Allâme ġemseddin Ahmed b. Süleyman Ġbn-i Kemal PaĢa altmıĢyedi yaĢında 
olarak Ġstanbul‟da 940 senesi Ģevvâlinin ikinci günü vefât eden Devlet-i Osmaniye müftisidir. 873‟de Tokat (!) da doğdu. 
Babası ümerâdan ve dedesi vüzerâdan idi. Dedesi KurĢunlu türbesinde medfundur" (varak 21) 823'de doğduğu doğrudur. 

Tokat'da doğduğunu tezkîre sahibi Latifî Efendi'den baĢka iddiâ eden yoktur ki pek yanlıĢtır. Çünkü 873'de „Allâme‟nin babası 

Amasya'da Sultan Bayazed'in ma‟iyetinde 883 tarihine kadar ümerâdan ve Amasya muhâfızı olduğu kayden ve sicillen 

sabittir. Bu tarihde Amasya'da olan Süleyman Beg'in oğlu Tokat'ta  doğmadı ve doğamaz.", VI. defter sayfa 414, 415.   
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Latîfi Efendi'nin Ģu beyânı pek latîf ve Ģâyân-ı (414) dikkâttir. Bütün müverrih ve muâsırların 

gâfil ve câhil oldukları farz edilen bir nazariye, bir iddiâ-yı tarihî nakl idilirken, bu nakli isbât edecek 

vesâik ve edille-i tarihiyye gösterilmesi zarûreti vardı. 

Müellifin sinn ü sâl-i vefâtı gösteriyor ki Kemal PaĢa-zâde'ye kendisi yetiĢememiĢtir. Kendisinin 

yetiĢemediği bir zâtın Tokatlı olduğunu beyân etmek için herhalde bir nakl-i sarîh ister. Yoksa 

müĢârün-ileyhin Tokatlı olması da bir nazariye bir iddiâ-yı mücerred halinde kalır. “Ekser nâs bundan 

gafil ve gafletle cahildir(!)” dediği de Kemal PaĢa-zâde'nin Edirneli olduğunu iddiâ eden Mehmed Mecdî 

Efendi olacaktır. 

Latîfî Efendi'nin iddiasına gelince Kemal PaĢa-zâde Ahmed Çelebi bütün fetvâlarından ve resâil 

ve müellefâtında kendisinin koyduğu “Ahmed b. Süleyman Kemal PaĢa-zâde”30 imzâsından ve 

kendisine muâsır olan bütün müverrihlerin zabt ve kaydından müstebân olduğu üzre “Kemal PaĢa-zâde 

Süleyman Çelebi‟nin mahdûm-zâdesi” değil doğrudan mahdûmu ya'ni ogludur (415).  

Kemal PaĢa-zâde'nin tarih-i tevellüdünü beyân etseydi, pederi Süleyman Beg “Tokat‟ta zeâmete 

mutasarrıf iken dünyaya gelmiĢdir.” sözü daha iyi tetkik ve tenvîr edilebilir; "mevlid-i mübârekleri" ya‟ni 

mübarek tevellüdleri "Tokad‟da vaki‟" olduğu anlaĢılır. "NeĢv ü nemâları Edirne'de" olduğuna bir ma‟nâ 

verilirdi.” 

Nur-ı Osmaniye Kütübhânesi'nde 3292 numarada mukayyed olub Mehmed b. Ġbrahim el 

Halebî'nin 965 senesinde te'lif eylediği Dürrü‟l-Habib fî Tarih-i Haleb adlı eserinde Haleb kadı'l-kuzâtı 

Amasyalı MuhaĢĢî (HaĢiye yazan) Sinan Efendi'nin terceme-i hâlini yazarken Kemal PaĢa-zâde'nin de 

Amasyalı olduğunu Ģöyle beyân ediyor: 

“Yusuf b. Hüseyin b. Ġlyas b. Hasan kadı‟l-kuzât Sinaneddin ibnü'Ģ-ġeyh el-kudvetehü 

Hüsameddin el-Amasî el-Hânefî kâdıyı Haleb el-meĢhûr bi Sinan Çelebi tilmizü‟l-müftiyi‟l-memleketi‟r-

Rûmîyeti el-Amasî el-Hânefî bil-müftîyi'l-memaliki'l-Ġslâmiye Ġbn-i Kemal PaĢa” (varak 340) (416)  

Yani “Haleb kadısı Amasya‟lı Sinan Çelebi demekle meĢhûr kadı‟l-kudât Sinaneddin Yusuf b. eĢ-

ġeyh el-kudvet Hüsameddin Hüseyin b. Ġlyâs .b Hasan el-Hânefî, memleket-i Osmâniye, belki bütün 

memalik-i Ġslâmiye müftisi olan Amasyalı Kemal PaĢa-zâde el-Hânefî'den tilmiz ve ahz-ı „ulûm etmiĢtir.” 

demek olur. 

Pek tâbidir ki Haleb müverrihi Mehmed b. Ġbrahim el-Halebî bu zabtı 946'da Haleb kadısı olan 

Amasya'lı Sinan Efendi‟nin kendisinden tahkik idüb yazmıĢtır. Bunu da terceme-i hâl esnâsında Sinan 

Efendi'yle muhaverâtından anlatıyor. Sinan Efendi kendi üstâdının nereli olduğunu elbette üstâdına 

yetiĢemeyen Mecdî ve Latîfî Efendilerden daha iyi bilir.  

AĢağıda AĢık Çelebi Tezkîresi'nden vesâireden naklen arz edilecek ma'lûmât-ı tarihiyyede 

görüleceği üzere Kemal PaĢa-zâde'nin Amasyalı Müeyyed-zâde (Abdurrahman Efendi) ile ve Amasya‟da 

vali iken Sultan Bayezid'in nezdinde bulunan ve dâmâdı olan Uğurlu Mehmed PaĢa-zâde (Göde Ahmed 

Beg) ile hukûk-ı kâdimesi olduğu ve ceddi ve pederinin (417) Amasya'da vali iken Sultan Bayezid'e lâlâ 

                                                
30  Hüseyin Hüsâmeddin burada da bir dipnot kullanarak Ģunları zikretmektedir; "Ve ba‟zan “Ahmed b. Süleyman b. Kemal 

PaĢa” ancak Amasya'da doğar. Ġstanbul'da KurĢunlu türbede medfûn olan vezir Kemaleddin Ġsmail b. Abdullah el-Defterî'dir. 

878‟de defterdâr olduğu ġehzâde Süleyman PaĢa'nın vakfiyesini tasdike Ģâhid olan “Kemal bin Abdullah el-Defterî” diye  

imzâsıyla sabîtdir. Bu tarihden evvel „Allâmenin dedesi Kemaleddin Ahmed PaĢa b. Ġbrahim vefât etmiĢti. Amasya'da medfûn 

olduğu sicillen sabitdir. Kemaleddin Ġsmail b. Abdullah'ın 891'de vezir olduğu Ġshak PaĢa vakfiyesiyle sabit ve 899'da vefât 

idüb hayatında yaptırdığı KurĢunlu Türbe'ye defn edildiği de Es'âd Efendi Kütübhânesi'nde münĢe‟ât mecmû‟alarında 

gördüğüm ufak vakfiyesiyle sabittir. Binâ'enaleyh KurĢunlu türbede medfun olan vezir Kemaleddin Ġsmail PaĢa b. Abdullah 

allâmenin dedesi değildir. Katip Çelebi diyor ki: "Sahib-i terceme Edirne‟de talib-i „ilm olarak neĢ‟et etdi. kendisi sipah 
ta‟ifesinden idi. Itikâyet idildi ki allâme sipahi (!) iken Modon seferinde Sultan Bayezid‟le beraberdi (!) mümkün vezir Ġbrahim 
PaĢa b. Halil PaĢa meclisinde idi. Ahmed Beg b. Evranos‟da vardı . Bu esnada filibe‟de 30 akçe ile müderris olan Mevlânâ 
Lütfi geldi. Mezkur Ahmed Beg‟in üst tarafına gelip oturdu. Allame düĢündü ben Ahmed Be‟yin rütbesine eremem alim 
olursam Lütfi mertebesine erebilirim dedi. Seferden avdetinde Edirne‟de(!) Darü‟l-hadis müderrisi .... Mevlânâ Lütfi dersine 
mülâzemet idüb onun Ģerh-i metâli‟-i haĢiyesin okuttu. Ġlh.!" ġu satırlardaki tarihi yanlıĢlar cidden Ģâyân-ı hayretdir. Katib 

Çelebi gibi fâzıl bir müverrih böyle efsâneleri nakl etmeyecekti. Terceme-i ġakâyık'da mezkûrdur ki Mevlânâ Lütfi-i Tokadî 25 

Rebiü‟l-ahir 900'de katl ve Ģehîd idildi. Bu tarihde „Allâme de müderrisdi. Modon kal'ası Cami‟üd-düvel'de musarrah olduğu 

üzere 906 Muharreminin ondördüncü perĢembe günü feth idildi. Bu tarihden evvel müdebbir vezir Ġbrahim PaĢa vefât 

etmiĢti. Ve diğer yanlıĢları yazmaya ve tashîh etmeye değmez." VI. defter s. 415-418. 
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olmaları ve Amasyalı eĢ-ġeyh Mahmud Efendi'nin yanında medfûn bulunması, müĢârün-ileyhin nereli 

olduğunu ve nerede doğub büyüdüğünü pek sarîh ve mukni‟ bir sûrette göstermektedir. 

Bab-ı âlî mahzen-i evrâkında bulub birer sûretleri Ġkdâm Gazetesi'nde tarafımdan bir takım 

mutâlaât-ı tarihiyye ile neĢr ve müverrihlerin nazar-ı dikkati celb idilen 875 ve 878 tarihli ve Amasya 

Mahkemesi'nden verilen iki kıt‟a hüccet-i Ģer'iyyede Kemal PaĢa-zâde‟nin pederi "fahrü‟l-ümerâi‟l-kirâm 

ġücâeddin Süleyman Beg b. Kemal PaĢa"nın Amasya'da Sultan Bayezid-i sânî vali iken maiyyet-i 

arasında bulunduğu musarrah ve muhakkakdır. 

Bu hüccetlerde Çandarlı-zâde "Taceddin Ġbrahim PaĢa b. Halil PaĢa" Sultan Bayezid‟in lâlâsı ve 

veziri ve (Süveyda, Sevadiye) mahallesinde akârât satın olan Vâlide Sultanın vekili ve iĢbu vekâlete 

Ģâhidlerden biri de “ġücaeddin Süleyman Beg b. Kemal PaĢa” olduğu tasrîh idilmektedir (418).  

882'de Süleyman Beg‟in Amasya vilayeti merkez muhâfızı olduğu Amasyalı Halîmî Mehmed 

Efendi'nin Amasya ricâlinden Ģikâyeti hâvî Sultan Fatih'e takdim ettiği ve Fatih kütübhânesinde 

bulduğum kasidesi Ģerhinde münderic ve bunun tahkikinden sonra 883'de Tokat sancağı begi olarak 

Amasya'dan uzaklaĢdırıldığı da kayden mâlûmdur. 

Ceddi Kemaleddin Ahmed PaĢa, Amasya'da vali iken Sultan Bayezid'in lâlâsı ve veziri olub 874 

senesi evâhirinde Amasya'da vefât ettiği ve Saray-ı Sultanî Ģimâlinde kâin Yakub PaĢa Câmi-i Ģerifinin 

garb tarafındaki türbesinde medfûn olduğu da Amasya Mahkemesi sicilâtının Ģehâdetiyle sabitdir. 

Ceddinin pederi Hâcı Ġbrahim Çelebi b. Halil Çelebi de 824 tarihine kadar Amasya'da vali olan Sultan 

Murad Hân-ı sânî divân-ı ketebesinden olub 841'de Amasya valisi olan Sultan Fatih'in defterdârı olduğu 

da mahkeme sicilâtıyla mazbûttur. ġu mâlûmat-ı tarihiyye gösteriyor ki sâhib-i tercemenin kendisi ve 

abâ u ecdâdı Amasyalı'dır (419).  

Kemal PaĢa-zâde'nin Amasyalı olduğunu biraz da kendi kaleminden çıkan Tarih-i Âli 

„Osmân'ından tetebbu edelim. Tarihimizin üçüncü cild-i matbu'nda 223 sahîfesinde Tarih-i Âli Osmân‟ın 

defter-i sabi'inden naklen Ģunlar yazılmıĢdı: 

Merhûm Kemal PaĢa-zâde diyor ki: “Amasya ki tevârih-i kadîmede Harcene adıyla yâd olur. Ġçine 

gam-gîn girerse dil-Ģad olur ve bend-i gâmdan cânı azâd olur. Nâdire-i asr ü Ģöhre-i dehr olmuĢ 

meĢhûr bir Ģehirdir. Gayret-i Mısır kendisi ve riĢk-i Nil önündeki nehirdir. 

Nazm-ı Fârisî 

Ne gûyem ki hem-heĢem-i Mısr-est ü Nîl 

BihiĢt-est u rûdeĢ der-u selsebîl 

 

Leb-i rudeĢ ez-her-taraf kiĢte-zâr 

Ber-o çarhhâ çün-felek bî-karar 

 

Dih ü mezra‟eĢ her-taraf bi-kerân 

Kemîn merz ber-geĢt o merz-bân31 

Nazm-ı Türkî 

Cûyunun suyı âb-ı kevserdür 

Hâk-i pâkî abîr-i anberdür 

 

Gel Sevâdiye sini seyr eyle 

Kasr-ı „asr içre gör kim ne manzardur 

  

Merdüm-ı ayn-ı „âlem veyahud olmazsa 

                                                
31  Merhûm diyor ki “Amasya, ihtiĢâm ve ziynetde Mısr ve Nil‟in hem-‟ayârıdır diyemem. Amasya bir cennetdir. Irmağı da o 

cennetin Nil‟idir. Irmağın her tarafı bağlar ve bağçelerle müzeyyendir. Üzerindeki dolablar, da‟ima dönerek kararsız olan 
çarh-ı feleğe benzer. Havâlisinde köyler ve mezra‟lar o kadar çokdur ki en aĢağı yüzdür ve kazası zer‟iyyât ü zîneti 
mükemmel ve mergûb olan Merzifon kasabasıdır. Merzifon, „avâm dilinde Merzefan, Mârtivân dinmekdedir.”  VI. defter s. 

419. 
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Hâl-i ruhsâr-ı heft-kiĢverdür32 

 

Cild-i mezkûrun 224. ncü sahîfesinin hâĢiyesinde not olarak (420) yazmıĢtım ki: "Allâme-i 

müĢârün-ileyh Kemal PaĢa-zâde'nin Amasyalı olduğuna Amasya'nın Sevadiye mahallesinde doğduğuna, 

maskât-ı re‟sine pek samimî muhabbetlerle merbût bulunduğuna Ģu hararetli sitâyiĢleri, kıymetli 

yazıları da birer delil-i bâhirdir." 

Latîfi Efendi'nin iddiâsı gibi merhûm (Tokatlı) olsaydı Amasya'yı bu kadar hararetli sitâyiĢlerde 

bulunmaz, Amasya'nın diğer mahâllâtı içinde hasseten (Sevâdiye, Süveyda) mahallesine bu kadar 

merbûtiyet göstermezdi. Bir kısmını da (Tokad) hakkında yazardı. Halbuki Tarih-i Âl-i Osmân'ında 

Tokat‟ı bu kadar sitâyiĢ etmemiĢ, Tokat'a bu derece merbûtiyet göstermemiĢdir. 

Âlî Beg, Nur-i Osmaniye Kütübhânesi'nde 3408 numarada mukayyed Künhü‟l-ahbâr adlı 

tarihinde Sultan Selim Hân-ı evvel „asrının „ulemâsını yazarken diyor ki: 

“Ve mine‟l-‟ulemâi fî asrihî Mevlânâ ġemseddin Ahmed b. Süleyman b. Kemal PaĢa Revvahallâhu 

ruhahü babaları mîr-livâ ve cedleri melikü‟l ümerâ olmağın nîmet-i vâfire ve servet-i mütekâsire ile 

neĢv ü nemâ bulub muhtasarâtı tamamen tahsîl ettikden (421) sonra sipâhi tarîkine sülûk etti.” (varak 

257). 

ġâyân-ı dikkattir ki Âlî Beg, bu tarihde Sultan  Süleyman „asrının Ģu‟arâsını yazarken diyor ki: 

“Mevlânâ Latîfî kendisi Kastamûnî olmağla vatanını bilmedigi ehl-i nazmı ondan yazdı demiĢler. Hatta 

tezkîresinin nâmını Kastamûnî-nâme tabir kılmıĢlardır. Hâlâ ki ettikleri garaz-ı fâhiĢdir. Sözleri min sınıf 

fukara müstehdif mazmununa mâ sıdk olmasını muceb-i iftirâ-i mûhiĢdir (dehĢet verici).” 

Bundan ziyâde Ģâyân-ı hayrettir ki ben, sâhib-i tercemenin Amasyalı olduğunu tarihimin birinci 

cildinde yazmıĢ olduğuma handeler iden (gülen, istihza eden) Köprülü-zâde Mehmed Fuad Beg hadd-i 

zatında mütetebbi‟ bir fâzıl olduğu halde buna rağmen ve Latîfî Efendi'ye teb‟ân eserlerinde Kemal 

PaĢa-zâde'nin Tokatlı olduğunu yazmıĢtır. 

Halbuki 1100 tarihine kadar geçen bütün müverrihler, ehl-i fazilet ve eserler, ne Mecdî Mehmed 

Efendi‟nin “Edirneli” demesine ve ne de Abdüllatîf Latîfî Efendi'nin bu manâsız ve delilsiz sözlerine hiç 

bir kıymet ve ehemmiyyet vermemiĢlerdir. Hatta Ġstanbul'lu bile dememiĢlerdir (422). 

Binâen-âleyh: Kemal PaĢa-zâde Mevlânâ ġemseddin Ahmed ġâh Çelebi, müvelleden ve neslen 

ba'de neslin, fer'ân gıbbe aslin Amasyalı'dır. Pederi Latîfi Efendi‟nin dediği gibi "Tokat‟da zeâmete 

mutasarrıf" bir zâîm parçası değil, belki Tokat sancağına mutasarrıf bir mîr-livâ'dır. Ceddi Kemâl PaĢa 

da Amasya‟da medfûn bir vezirdir. 873 senesi zi'l-ka‟desinin beĢinci günü Amasya'nın (Süveyda, 

Sevâdiye) mahallesinde doğdu. 

Esnâ-i taharriyâtımda Yerebatan Kütübhânesi'nde münĢeât arasında bulduğum bir mecmua33 

içinde Mevlânâ-yı müĢârün-ileyhin tarih-i tevellüdü pederinden naklen Ģöyle yazılmıĢtı: “Tarih-i 

tevellüd-i Kemal PaĢa-zâde Ahmed ġâh Çelebi b. Süleyman babasının hattından naklen hâmis-i zi-l-

ka‟de sene selâse ve seb‟în seman-mi‟ete fî-Suveyda-yı Amasîye” 

Amasya'da pederinin Sivas muhâfızı olduğu esnâda naz ü ni'met içinde büyüdü. 883'de pederi 

Tokat Sancağı begi olduğu esnâda oraya berâber gitti. 886'da pederinin Amasya'ya gelib ġehzâde 

Sultan Ahmed nezdine me'mûr olduğu esnâda avdet edib Amasya 'ulemâsından ġeyhî-zâde Abdî, Abrî-

zâde Abdurrahman, Yakub-zâde BahĢî Efendiler'den sarf, nahv ma'ânî, mantık lugât-ı fenlerine ait 

muhtâsarâtı okudu..." 

 

Sonuç 

Görüldüğü üzere Ġsmet Parmaksızoğlu ve ġerafettin Turan KemalpaĢazâde'nin doğumu hakkında 

diğerlerine göre bir miktar fazlaca detay vermektedir. Parmaksızoğlu onun anne tarafından dedesinin 

ailesinin Tokat'a yerleĢmesini belirterek Tokat'te doğduğu rivayetinin kuvvetli olduğunu ifade 

                                                
32  Bkz. Ġbn Kemâl, Tevârih-i Âl-i Osmân VII. Defter, s. 27, 28. 
33  Hüseyin Hüsâmeddin "Bu mecmû‟ânın numarası notlarımda var idi. Hayfâ ki TaĢ Musluk yangınında kâmilen yandı. Hangi 

mecmû'âda olduğu da hâtırımdan çıktı. Bir daha bulamadım." demektedir. 
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etmektedir. ġerafettin Turan ise Ġbn-i Kemâl'i Tokatlı veya Amasya'lı olarak gösteren bu kayıtların 

dayandıkları delillerden hiçbirinin de tatmin edici görünmediğini söylemekte ve Hüseyin Hüsâmeddin'in 

KemalpaĢâ'nın Amasya'yı medheden ifadelerinden yola çıkarak bir insanın herhangi bir Ģehri medh 

etmesinin, onun oralı olduğunu isbata kafi bir delil teĢkil edemeyeceğini söylemektedir. Diğer 

yazarların da genelde bu iki yazarı takip ettikleri anlaĢılmaktadır.  

Burada Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Efendi'nin ileri sürdüğü fikrin eleĢtirisinde, onun 

KemalpaĢa'nın Amasya'yı medhetmesi ifadelerinden yola çıkıldığı fark edilmektedir. Halbuki yukarıda 

zikrettiğimiz kendisinin uzun mütaalalarına bakıldığında, Hüseyin Hüsâmeddin'in pek çok belge ve 

Ģahidi zikrettikten sonra bu konuyu da ilave ettiği görülmektedir.  

Ayrıca onun tespit ettiği, kullandığı ve titizlikle ele aldığı kaynaklar üzerinde ciddi bir analitik 

yöntem uyguladığı, rivayetlere ve kaynaklara bu nazarla baktığını belirtmekte fayda mülahaza 

ediyoruz. Öncelikle yazarımızın ciddi miktarda belge, vesika ve yazma esere ulaĢtığı açıktır. Bunları da 

dönemin Ģartları muvacehesinde, imkanları dahilinde oldukça dikkatli bir Ģekilde değerlendirdiği 

anlaĢılmaktadır.  

Bu arada daha da önemlisi yukarıda zikrettiğimiz bu yazarların, Hüseyin Hüsâmeddin Efendi'nin 

KemalpaĢazâde ile ilgili yazdıklarını görmedikleri fark edilmektedir. Zira konu ele alınırken sadece 

KemalpaĢazâde'nin Amasya'yı medhetmesi meselesi üzerinde durulmaktadır. Bu sempozyum 

münasebetiyle tarafımıza gönderilen VI. defterde, KemalpaĢazâde'nin biyografisinin yer aldığı kısımlar 

oldukça geniĢ ele alınmıĢ olup, yukarıda zikrettiğimiz yazarların bu metinden haberlerinin olmadığı ve 

bu metni görmedikleri anlaĢılmaktadır.  

Yine Hüseyin Hüsâmeddin'in de kendi metninde belirttiği üzere, tarihinin birinci cildinde 

KemalpaĢazâde'nin Amasyalı olduğu fikrine Fuad Köprülü'nün de güldüğü hususu, yazarı derinden 

etkilemiĢ ve bu durum kanatimizce KemalpaĢazâde'nin biyografisini daha geniĢ hazırlamaya yöneltmiĢ 

olmalıdır.  
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Ek 1. Hüseyin Hüsâmeddin'in Amasya Tarihi'nin VI. defterinde KemalpaĢazâde'nin hayat 

hikayesine yer verildiği kısmın ilk iki sayfası 

 

 



CEMAL HALVETĠ ĠSMAĠL B. ABDULLAH’IN HAYATI, YAġADIĞI ÇEVRE VE DÖNEME 

ETKĠLERĠ 

 

İsmail PIRLANTA 

 

Özet 

XV. Yüzyılda yaşamış olan Cemal Halveti İsmail b. Abdullah gerek şahsiyeti gerekse ilmî-tasavvufî yönü 

ile Osmanlı Devleti‟nde yaşadığı döneme damgasını vurmuş olan bir şahsiyettir. Fetret dönemi sonrası 

Osmanlısının kendisini toparlayıp Fatih Sultan Mehmet ile İstanbul‟un fethinin akabinde imparatorluğa 

doğru gittiği bir süreçte yaşamış olan bu âlimin Osmanlı padişahları tarafından takdir edilip, büyük 

teveccüh gördüğü dönem II. Bayezid dönemidir. Bu padişah devrinin olaylarından bunalıp üzüntüye 

gark olduğu dönemde Cemal Halveti İsmail b. Abdullah‟ın manevi tedavi ve terapisine başvurduğu gibi 

onun, birçok sosyal hizmet projesinde aktif olarak görev almasına da ön ayak olmuştur.  

Yukarıda değindiğimiz hususlar muvacehesinde sunmayı düşündüğümüz tebliğimizde bu büyük âlimin 

hayatını ve yaşadığı çevre ve döneme etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Cemal Halveti İsmail b. Abdullah, II. Bayezid, Amasya, Halvetilik, İstanbul.  

 

Life of Cemal Halveti Ġsmail b. Abdullah and His Influences on His Society and Era 

 

Abstract 

Cemal Halveti Ismail b. Abdullah who lived in XV. Century was a person that had left a mark on his 

period in the Ottoman Empire with his perfect personality and sufistic side.  His term was II. Bayezid 

period. Ottoman sultan appreciated and showed great favor in this time. When II. Bayezid felt 

suffocated by the events of this period, he consulted on spiritual treatments and therapies of 

Cemal Halveti İsmail b. Abdullah. Cemal Halveti took an active role in the Sultan's many social service 

projects. On the matters mentioned above, in our proceedings we are aiming to reveal this great 

scholar's life and the effects of his environment and period. 

Keywords: Cemal Halveti İsmail b. Abdullah, II. Bayezid, Amasya, Halvetilik, Istanbul. 

 

GiriĢ 

Fertlerin ve müesseselerin yaşamlarını idame ettirdikleri toplumdan etkilenmeleri kadar doğal 

bir durum olamaz. Buna karşılık sosyal bir olgu olarak fertler ve müesseseler de kapasiteleri ölçüsünde 

içinde bulundukları toplumu (olumlu veya olumsuz) etkilemekte,1 onun gelişmesi yolunda önemli 

katkılar sunmaktadırlar. Bu bağlamda, İstanbul'un fethinden sonraki dönem dikkate alındığında Cemal 

Halveti gerek ilmî ve kültürel gerekse siyasî ve sosyal gelişmeler açısından Osmanlı toplumunu 

etkileyen önemli şahsiyetlerden birisidir. Onun zikri geçen sahalar yönünden Osmanlı toplumuna 

sağladığı katkıları daha iyi anlamak için Cemal Halveti‟nin yaşadığı dönemdeki siyasî gelişmelere özet 

olarak değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.  

XV. Yüzyıl‟a gelindiğinde Saruhanoğulları Beyliği, Aydınoğulları Beyliği, Karesioğulları Beyliği, 

Germiyanoğulları Beyliği, Hamitoğulları Beyliği, Menteşeoğulları Beyliği, Candaroğulları Beyliği, 

Karamanoğulları Beyliği, Eretnaoğulları Beyliği kontrol altına alınmış; Osmanlı Devleti batıda İstanbul 

hariç Sırp Krallığı‟na, güneyde Akdeniz‟e, doğuda Timur Devleti‟ne ait olan Malatya ve Erzincan‟a, 

Kuzeyde Trabzon İmparatorluğu‟na ve güneydoğuda da Memlük Devleti‟ne kadar uzanan bir toprak 

parçasının sahibi olmuştur.2 İşler Osmanlı Devleti‟nin istediği şekilde ilerlerken 1402 yılında Timur 

                                                           
  Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ip-66@hotmail.com. 
1  Mehmet Tözluyurt, “Kur‟an‟i Bir Kavram Olarak Mele‟nin Semantik İncelemesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, c. 13, sayı: 2, 

2015, s. 816-817. 
2  İ. Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 1, yy., t.y., harita 3a ve harita 4; Yılmaz Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza 

Kadar Türkiye Tarihi, Hayat yay., c. 3, İstanbul, 1964, s. 66; Veli Şirin, Anahatlarıyla Siyâsî ve Kültürel Osmanlı Tarihi, 
İstanbul, 1996, s. 32, 33. 
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Devleti ile yapılan Ankara Savaşı‟nın kaybedilmesi bu güzel gelişmeleri bıçak gibi kesmiş, devlet Timur 

tarafından bir daha toparlanamayacak şekilde üçe bölünmüş, Anadolu siyasî birliği tekrar bozulmuş ve 

Yıldırım Bayezid‟in oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır.3 Osmanlı Devleti‟nin içerisinde 

bulunduğu Fetret Dönemi I. Mehmed‟in (Çelebi Mehmed) 1413‟te devletin başına geçene kadar devam 

etmiş, kardeşlerini etkisiz hale getirip padişah olan I. Mehmed Anadolu‟da kısmen birliği ve otoriteyi 

yeniden sağlamıştır.4 I. Mehmed‟in vefatından sonra yerine 1421‟de, Amasya‟da sancakbeyliği yapan 

oğlu II. Murad geçmiştir. Babasından nispeten biraz daha rahatlamış bir devlet devralan II. Murad 

devletin hâkimiyetini ve sınırlarını genişletmek için elinden gelen gayreti göstermiştir. Bu bağlamda o, 

amcası Mustafa Çelebi‟nin isyanını bastırmış; Menteşeoğulları ve Germiyanoğulları beyliklerini devletin 

sınırları içerisine almış; başarısızda olsa İstanbul‟u almak için şehri muhasara etmiş; Balkanlarda 

Selanik ve Yanya‟yı tekrar Osmanlı topraklarına katmış; Macaristan‟a sefer düzenleyip, Sırbistan‟a 

girerek Belgrad‟ı kuşatma altına almış; Haçlı ordularını önce Varna‟da sonra da Kosava‟da yenilgiye 

uğratmıştır.5 Babası II. Murad‟ın vefatıyla birlikte 18 Şubat 1451‟de Edirne‟de üçüncü kez tahta çıkan6 

II. Mehmed‟in hedefi çok büyüktür. O, İstanbul‟u fethederek devleti bir cihan devleti haline getirmek 

istemektedir ve bunun içinde gerekli adımları padişah olduğu andan itibaren atmıştır. İstanbul‟u 

fethederek en büyük arzusuna kavuşan ve Fatih unvanını alan II. Mehmed cihan imparatorluğu 

kurmak için yüzünü batıya çevirmiş ve 1459‟da Sırbistan‟ı Osmanlı topraklarına katmış; ardından Mora, 

Arnavutluk, Bosna ve İtalya üzerine seferlere çıkmıştır. Bununla birlikte Anadolu‟yu da unutmamış ve 

birliği tam olarak sağlamak için gerekli olan yerleri kontrol altına almıştır. Bu bağlamda o, Karadeniz 

Bölgesi‟nde bulunan Amasra, Kastamonu, Sinop ve Trabzon‟u almıştır. Karamanoğullarını hâkimiyeti 

altına almış ve Otlukbeli‟de Uzun Hasan‟ı yenmiştir.7 II. Mehmed‟in 3 Mayıs 1481‟de Gebze yakınında 

Tekir Çayırı (Hünkâr Çayırı) denilen yerde vefat etmesinin ardından oğulları Bayezid ve Cem‟e haber 

gönderilmiştir. Ancak Cem‟e haber götüren elçi yolda öldürülünce babasının ölüm haberini geç alan 

Cem İstanbul‟a gelememiş, ona göre haberi daha önce öğrenen Bayezid kısa sürede İstanbul‟a gelip 

tahta oturmuştur. Cem Sultan‟ın 25 Şubat 1495‟te ölümünün ardından rahat bir nefes alan II. Bayezid 

tahtındaki hâkimiyetini sağlamlaştırmıştır.8 

Cemal Halveti‟nin XV. Yüzyıl Osmanlı siyasi ve sosyokültürel tarihine aktif olarak katılma 

dönemi II. Bayezid dönemidir. Bir Halvetiyye şeyhi olarak, Amasya‟da şehzade iken II. Bayezid ile 

tanışan Cemal Halvetî onun Osmanlı tahtına çıkmasında önemli rol üstlenmiş akabinde padişahın 

isteğiyle geldiği İstanbul‟da devletin sosyokültürel tarihinde önemli izler bırakmıştır.  

Cemal Halveti’nin Hayatı 

Doğum yeri konusunda fikir birliği edilemeyen ve kimilerine göre Aksaraylı kimilerine göre ise 

Amasyalı olduğu anlatılan Cemal Halveti‟nin doğum tarihi hakkında da kaynaklarda herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Onun Aksaraylı olduğunu kabul eden ekser araştırmacılar9 bu görüşlerini onun 

büyük dedesinin (Cemaleddin Aksarayi) Aksaraylı olmasına bağlamakta ve kaynaklarda Cemal 

Halvetî‟nin Amasya doğumlu olmasını gösterecek bir hususa rastlamadıklarını beyan etmektedirler.10 

Oysaki onun Aksaraylı olduğuna dair en kesin delil yazmış olduğu risalesinde adını zikrederken Aksaray 

                                                           
3  Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 1, s. 325; Şirin, Anahatlarıyla Siyâsî ve Kültürel Osmanlı Tarihi, s. 35. 
4  Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 1, s. 347, 348; Öztuna, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, c. 3, s. 130-

137; Şirin, Anahatlarıyla Siyâsî ve Kültürel Osmanlı Tarihi, s. 35-36. 
5  Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 1, s. 375-439;  Şirin, Anahatlarıyla Siyâsî ve Kültürel Osmanlı Tarihi, s. 37-39. 
6  Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 1, s. 457-489; c. 2, s. 13-105; Şirin, Anahatlarıyla Siyâsî ve Kültürel Osmanlı Tarihi, s. 

43-51. 
7  Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 1, s. 375-439; Şirin, Anahatlarıyla Siyâsî ve Kültürel Osmanlı Tarihi, s. 37-39. 
8  Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c. 2, s. 161-175; Şirin, Anahatlarıyla Siyâsî ve Kültürel Osmanlı Tarihi, s. 53-54. 
9  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, İstanbul, 1290, s. 16; 

Menâkıb-ı Cemal Halvetî, Milli Ktp., Yazmalar A 1724, vr. 99b; Hulvî, Mahmud Cemaleddin, Lemezât-ı Hulviyye, haz. 

Mehmed Serhan Tayşi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1993, s. 427; Haririzâde, Muhammed 

Kemâleddin, Tibyânu Vesâili'l-Hakâik fî Beyânı Silsileti'l-Tarâik, Süleymaniye Ktp., İbrahim Efendi, no: 430, I/246b; Mehmed 

Serhan, Tayşi, “Cemal-i Halvetî”, DİA, c. 7, İstanbul, 1993, s. 302.; Reşa Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf Anadolu‟da 
Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI.Yüzyıl), İstanbul, 2000, s. 43. 

10  Muharrem Çakmak, “Türk Mutasavvıf Şairi, Aksaraylı Cemal Halvetî”, Ekev Akademi Dergisi, yıl: 7, sayı: 16 (Yaz 2003), s. 

183. 
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lafzını kullanmasıdır. O, söz konusu risalede adını şöyle vermektedir: "Cemal Halvetî Fakîr-i Hakîr 

Muhammed bin Mahmûd el-Aksarayî."11 Öte yandan birçok önemli çalışmada da onun babasına 

nispetle Karamanlı olduğuna ve Amasya‟da doğup büyüdüğüne vurgu yapılmaktadır.12 Bir şahsın 

yaşamında doğduğu yerden ziyade yoğun olarak faaliyet gösterdiği ve gerek devlet gerekse de halk 

bazında büyük tesir bıraktığı şehir daha önemlidir. Bu bağlamda Cemal Halvetî doğum yeri ve ilk 

eğitimini aldığı yer olarak Aksaraylı olabilir ancak ona Türk İslam kültür tarihinde önemli mevkii 

kazandıran yer hiç kuşkusuz Amasya‟dır.  

Zirikli‟nin, ismini İsmail b. Abdullah er-Rumî es-Sûfî el-Halvetî Cemaleddin13 olarak verdiği, 

"Çelebi" veya “Çelebi Halife” diye şöhret bulan ve kendisine mahlas olarak "Cemal Halvetî‟yi seçen14 bu 

büyük mutasavvıfın tam adı kaynaklarda Ebu‟l-Füyûzât Muhammed b. Hamîdüddin b. Mahmud b. 

Muhammed b. Cemâleddin el-Aksarâyî olarak geçmektedir.15 Künyesinde geçen Hamîdüddin‟in lakabı 

olduğunu söyleyenler de vardır.16 Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bizzat kendisi ismini "Cemal Halvetî 

Fakîr-i Hakîr Muhammed bin Mahmûd el-Aksarayî” olarak vermektedir.  

Cemal Halvetî Aksaray ve Konya'da ilk eğitimini aldıktan sonra tahsilini tamamlamak için 

İstanbul'a gelmiş ve Amasyalı ünlü âlim Mevlana Hamîdüddin Efdalzâde Efendi‟nin (ö. 903/1497) 

yanında tahsilini tamamlamıştır.17 Onun eğitim hayatında biraz daha detaya girecek olursak 

kaynaklardan Cemal Halvetî‟nin Kazvinî'nin Telhis adlı eserinin şerhi olan Taftazanî‟nin Muhtasar-ı 

Meânî'sini okumakla meşgul iken Kelam ilminin yanında tasavvufu da öğrenmesi gerektiğini anlayıp bu 

yönde adımlar atmaya başladığını öğrenmekteyiz.18 Kanaatimizce o, sağlam bir medrese eğitimi görüp, 

zamanının ilimlerini usulüne uygun bir şekilde okuyup icazetname aldıktan hatta müderrislik yapmaya 

başladıktan sonra derunî ilimlerde ilerlemek için tasavvufa yönelmiştir.19 Bu bağlamda bir müddet 

kendi kendine riyâzet ve mücâhedede bulunduktan sonra bu eğitimde kendi başına yetemeyeceğini 

anlayınca Hacı Halife diye bilinen Zeyniyye tarikatı şeyhi Abdullah Kastamonî, Halvetiyye şeyhi 

Abdullah Karamanî, Tokatlı Tahirzâde ve Muhammed Bahâüddîn Erzincanî‟den tasavvuf eğitimi 

almıştır. Artık bir şeyhe bağlanma vaktinin geldiğini anlayan Cemal Halvetî Şirvan‟da bulunan Yahya 

eş-Şirvanî ye intisap etmek için onun yanına gitmeye karar vermiştir. Bu niyetini Yahya Şirvanî‟nin 

halifesi Molla Pîrî diye meşhur olan hocası Muhammed Bahâüddîn Erzincanî‟ye açınca o kendisine 

yanında kalmasını yapacağı yolculuğun belki yorucu ve gereksiz olabileceğini söylemiştir. Fakat o, 

şeyhlerin şeyhi Yahya Şirvanî‟yi bizzat görmek ve ondan feyiz almak istediğini bildirerek Yahya 

Şirvanî‟nin bulunduğu Bakü‟ye doğru yola çıkmıştır. Ancak ne yazık ki hocasının tahminleri doğru çıkmış 

Bakü‟ye vardığında Yahya Şirvanî‟nin vefat ettiğini öğrenmiştir. Sağlığında feyiz alıp intisap etme fırsatı 

bulamadığı büyük şeyhin cenazesinde bulunup cenaze namazını kılan Cemal Halvetî çok meşakkatli ve 

yorucu bir yolculuktan sonra Erzincan„a tekrar dönmüş ve biraz geç olsa da hocası Muhammed 

                                                           
11  Cemal Halvetî, Muhammed bin Mahmud el-Aksarayî, Envâru'I-Kulûb, Süleymaniye Ktp., Lala İsmail Efendi, no: 686, vr. 

123b. 
12  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, İstanbul 1333, s. 51; Vicdânî, M. Sadık (Ebu Rıdvan), “Halvetiyye”, Tomar-ı 

Turuk-ı Aliyye, İstanbul, 1338-1341, s. 56; Rahmi Serin, İslâm Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler, İstanbul, 1984, s. 98; 

Mehmet Rıhtım, Seyid Yahya Bakuvi ve Xalvatilik, Baku, 2005, s. 165; Ziya Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları 
(Kuruluştan X/XVI. Asrın Sonuna Kadar), İstanbul, 2007, s. 199; Abdulbaki Gölpınarlı, Türkiye‟de Mezhepler ve Tarikatlar, 
İnkılap Yay., İstanbul, 1997, s. 206 

13  Zirikli, Hayreddin, el-A'lâm Kamûs-i Terâcim, c. I, Beyrut, 1997, s. 318. 
14  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 16-17; Abdurrahman 

Câmi, Nefahâtü‟l-Üns min Hadarâti‟l-Kuds, trc. ve şrh. Lâmiî Çelebi, İstanbul 1980, s. 579; Ebu‟l-Hayr İsâmuddin Ahmed 

Efendi Taşköprüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu‟mâniyye fî Ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmâniyye, thk. Ahmet Suphi Furat, İstanbul, 1985, s. 

267; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 51; Demir, Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Çalışmaları (Kuruluştan 
X/XVI. Asrın Sonuna Kadar), s. 198; Tayşi, “Cemâl-i Halvetî,” c. 7, s. 302. 

15  Vicdânî, “Halvetiyye”, Tomar-ı Turuk-ı Aliyye, s. 56; Tayşi, “Cemâl-i Halvetî,” c. 7, s. 302; Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf 
Anadolu‟da Sûfîler, Devlet ve Ulemâ (XVI. Yüzyıl), s. 43; Rıhtım, Seyid Yahya Bakuvi ve Xalvatilik, s. 165. 

16  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 427; Haririzâde, Tibyânu Vesâili'l-Hakâik fî Beyânı Silsileti'l-Tarâik, I/246b.  
17  Tayşi, "Çelebi Halife", Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 103., Ağustos 1996,  s. 132-133. 
18  Haririzâde, Tibyânu Vesâili'l-Hakâik fî Beyânı Silsileti'l-Tarâik, 1/246b. 
19  Tahsin Yazıcı, “Fetihten Sonra İstanbul'da İlk Halveti Şeyhleri”, İstanbul Enstitüsü Dergisi, sayı: 2, İstanbul, 1956, s. 92. 
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Bahâüddîn Erzincanî‟ye intisap etmiştir.20 Muhammed Bahâüddîn Erzincanî tasavvuf eğitimini 

tamamlayan Cemal Halvetî‟ye icazet vermiş ve onu eğitim ve irşad için Tokat-Amasya civarına 

göndermiştir. Halvetî tarikatının icazetli bir hocası olarak Bir müddet Tokat'ta irşad faaliyetlerinde 

bulunan Cemal Halvetî daha sonra kendisine Osmanlı Devleti‟nin Rum eyaletinin merkezi konumunda 

olan Amasya‟yı ikamet yeri olarak seçmiş ve irşad faaliyetlerini burada sürdürmüştür.21  

Cemal Halvetî‟nin Osmanlı Devleti‟nin gerek siyasî tarihinde gerekse ilim ve kültür tarihinde 

önemli roller üstleneceği Amasya ile tanışması böylelikle gerçekleşmiştir. Onun burada irşad faaliyetleri 

için kendisine merkez olarak seçtiği ilk yer daha önce Pîr İlyas'ın vaaz ve irşad hizmetlerinde 

bulunduğu zaviye olmuştur.22 Cemal Halvetî‟nin Amasya‟da vaaz ve irşad hizmetleri için kullandığı ikinci 

ve daimi durağı Şemseddin Ahmed Çelebi tarafından 880/1475 tarihinde yaptırılan Hâce-i Sultan veya 

bir diğer adı ile Hoca Sultan Zaviyesi‟dir.23 Burası Cemal Halvetî‟nin ileri de Osmanlı Devleti tarafından 

tanınan ve cihanşümul bir tarikat şeyhi konumuna yükseleceği bir yer olacaktır. Zira bu sıralarda 

Amasya valiliği yapan şehzade Bayezid ile tanışacaktır. Fatih‟ten sonra II. Bayezid olarak tahta geçecek 

şehzade için bu zaviye yabancı olduğu bir zaviye değildi. Zaviyenin yaptırıcısı Şemseddin Ahmed Çelebi 

Bayezid‟in Amasya‟da hocalığını yapmıştı. Nitekim kısa süre içerisinde hocasının zaviyesinde irşad 

faaliyetlerinde bulunan Cemal Halvetî ile kapıcıbaşısı Koca Mustafa Ağa vasıtasıyla tanışmıştır.24 Cemal 

Halvetî ile tanıştığı dönem Şehzade Bayezid için zor bir dönemdir. Zira dönemin baş veziri Karamanî 

Mehmed Paşa (ö. 886/1481) ona karşı, Konya ve Karaman bölgesinin valisi olan kardeşi Cem‟i 

destelemekte ve onun babasından sonra sultan olması için hazırlıklar yapmaktaydı. Bu bağlamda 

Fatih‟i de etkilemeyi başaran baş vezir zaten babasının teveccühünü de kazanmış olan Cem‟in sultan 

olması için bir hayli mesafe almıştı. Kendisi aleyhine çevrilen entrikaların farkında olan şehzade Bayezid 

babası ile arasının limonî olmasının da etkisi ile büyük sıkıntı çekmekteydi.25 Böyle bir hâlet-i ruhiyedeki 

şehzadenin imdadına Cemal Halvetî yetişmiş, şahsi karizması ve manevi nüfuzuyla onu etkisi altına 

almıştır. Nitekim şehzade Bayezid sadece kendi üzerinde değil Amasya'daki toplumun manevi hayatı 

üzerinde de büyük etkisi olan Cemal Halvetî‟den sık sık dua ve manevi yardım talep etmekteydi.26 

Kapıcıbaşısı Koca Mustafa Ağa aracılığıyla Cemal Halvetî ile özel sohbetlerde bulunan, hatta şeyhe 

intisap ederek Halvetî tarikatına girdiği iddia edilen27 şehzade Bayezid şeyhten yine bir niyazda 

bulunma maksadıyla bir rivayete göre, Koca Mustafa Ağa‟yı28 bir başka rivayete göre ise Tâci Bey‟i 

Cemal Halvetî‟ye gönderir ve “bir muradım var, husûlü için teveccüh buyursunlar” diye ricada 

bulunur.29 Cemal Halvetî şehzadenin isteğini getiren kişiye: “İnşallah sabaha karşı cevaplarını alsınlar” 

diye cevap verir.30 Sabah olduğunda ise şehzadeye bir rivayete göre “Allah‟ın inayetiyle otuz üç gün 

sonra,31 bir başka rivayete göre de “yirmi gün sonra32 maksat hâsıl olur” diye cevap gönderir. 

Rivayetlerde bildirilen sürelerin sonunda Cemal Halvetî‟nin söylemiş olduğu maksat şöyle 

                                                           
20  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 430; Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i 

Halvetiyye, s. 18. Bazı kaynaklar Cemal Halveti‟nin daha yolda iken Yahya Şirvanî‟nin ölüm haberini aldığını ve bu haber 

üzerine tekrar Erzincan'a döndüğünü yazmaktadırlar. (Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü't-Tevârih, haz. İsmet Parmaksızoğlu, 

Kültür Bak. yay., c. 5, Ankara l999, s. 207.) 
21  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 19. 
22  Tayşi, "Çelebi Halife", s. 4; Amasya'da Halvetilere mahsus olarak yapılan ilk tekke olan ve Gümüşlüoğlu Tekkesi adı ile 

bilinen bu tekke hakkında bilgi veren bazı kaynaklar burada görev yapan kişiler arasında Cemal Halvetî‟nin adını 

vermemektedirler. (Abdizâde, Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Amasya Belediyesi Kültür Yay., c. 1, Ankara, 1986, s. 

194); ayrıca bkz. Çakmak, “Türk Mutasavvıf Şairi, Aksaraylı Cemal Halvetî”, s. 184-185. 
23  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1, s. 186. 
24  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 19; Yazıcı, “Fetihten 

Sonra İstanbul‟da İlk Halveti Şeyhleri”, s. 93. 
25  Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, c. II, s. 161; Şerafettin, Turan, “Bâyezid II”, DİA, c. 5, İstanbul, 1992, s. 235. 
26  Mecdî Mehmed Efendi, Hadâikü'ş-Şekâik, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı yay., c. I, İstanbul, 1989, s. 285. 
27  Vassaf, Osmanzade Hüseyin, Sefine-i Evliya, haz. Ahmet Akkuş, Ali Yılmaz, Kitapevi Yay. c. III, İstanbul, 2006, s. 324.  
28  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Cemal Halvetî, vr. 100a; Yazıcı, “Fetihten Sonra İstanbul'da İlk Halveti Şeyhleri”, s. 93. 
29  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 19. 
30  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Cemal Halvetî, vr. 100a. 
31  Mecdî, Hadâikü'ş-Şekâik, c. 1, s. 285-286; Haririzâde, Tibyânu Vesâili'l-Hakâik fî Beyânı Silsileti'l-Tarâik, 1/247a. 
32  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 20. Ayrıca bkz. Çakmak, 

“Türk Mutasavvıf Şairi, Aksaraylı Cemal Halvetî”, s. 185; Abdulhamit Budak, Bir Şehir Bir Tarikat Amasya ve Halvetilik, 

Amasya Belediyesi Kültür Yay., Amasya, 2015, s. 118-119. 
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gerçekleşmiştir: Şehzade Bayezid‟in babası Fatih Sultan Mehmet vefat etmiş ve çıkan ayaklanmada 

Karamanî Mehmet Paşa Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. Böylece Bayezid‟in tahta çıkmasına bir 

engel kalmamıştır. Bu olay belki şeyhin kerameti ile açıklanabilir.33 Ama aslında söz konusu olay 

kerametten çok, bir şeyh olduğu kadar aynı zamanda usta bir siyasetçi de olan Cemal Halvetî‟nin 

Amasya, Konya ve İstanbul arasında gidip gelen elçilerinin kısa sürede Cem taraftarlarına karşı 

oluşturdukları güçlü muhalefetin başarısıyla açıklanabilir.  

Fatih Sultan Mehmet‟in ölümü üzerine tahta geçen şehzade Bayezid zor günlerinde kendisini 

gerek siyasî gerekse de manevî nüfuz anlamında devamlı destekleyen şeyhi Cemal Halvetî‟nin 

Amasya‟daki misyonunun tamamlandığına inanmış ve onun manevî desteğini tüm Osmanlı ülkesine 

yaymak için Cemal Halvetî‟yi payitaht İstanbul‟a davet etmiştir. Kapıcıbaşılıktan vezirliğe terfi eden 

Koca Mustafa Paşa‟nın bizzat kendisi gelerek takdim ettiği34 davet mektubunu alan Cemal Halvetî 

Halvetî düşüncesinin artık İstanbul‟a taşınma vaktinin geldiğini de düşünerek bu davete olumlu cevap 

vermiştir. Cemal Halvetî İstanbul‟a göç etme vakti geldiğinde yüz kadar talebesi ile birlikte Amasya'dan 

kalkıp Üsküdar önlerine geldi. Ancak mevsim kıştı ve denizin fırtınası bir türlü bitmek bilmiyordu.35  

Nihayet fırtına üç gün sonra dinmiş ve sultanın gelen kafileyi almak için görevlendirdiği taht kalyonu 

iskeleye yanaşabilmiştir. Cemal Halvetî ve talebeleri zorlu bir yolculuktan sonra karşıya geçmişler ve 

Haliç kıyısında Ayvansaray semtinde Gül Cami civarında bulunan Koca Mustafa Paşa'nın konağına 

yerleşmişlerdir. Şeyhini dört gözle bekleyen sultan bütün devlet erkânı, âlim ve şeyhleri toplayıp Cemal 

Halvetî‟yi ziyarete gitmiştir.36 Cemal Halvetî'ye vaaz ve irşad faaliyetleri için önce Gül Cami tahsis 

edilmiştir.37 Daha sonra Sultan Bayezid Yedikule semtindeki "Kızlarkulesi" denilen yeri Veziri Koca 

Mustafa Paşa‟nın da isteği ile Cemal Halvetî‟ye bir külliye yapılması için bağışlamıştır. Eski bir manastır 

olan bu yerin yerine içerisinde kırk hücre, bir medrese, imaret, cami, büyük bir hankah, tevhîdhane ve 

bir hamamın bulunduğu bir külliye yapılmıştır.38 Bu külliyenin içerisine daha sonra Cemal Halvetî‟nin 

ikameti için, bir de konut ilave edilmiştir.39 Külliyenin açılışı sırasında, II. Bayezid ile devlet ileri 

gelenleri ve hatta yabancı devletlerden misafirlerin katıldığı büyük bir tören yapılmıştır.40 Külliyenin 

tamamlanmasıyla eğitim ve irşad faaliyetlerini burada sürdüren Cemal Halvetî, dokuz yıl vaaz ve irşad 

faaliyetinde bulunmuştur.41 

Cemal Halvetî‟nin Osmanlı Devleti‟nin payitahtı İstanbul‟da geçirmiş olduğu on yılı aşkın süreye 

dair kaynaklarda çok fazla bir bilgi yer almamaktadır. Mevcut bilgiler onun Sultan II. Bayezid ile olan 

münasebetleri etrafında toplanmaktadır. Bu bağlamda vefatına yakın bir zaman diliminde onun, II. 

Bayezid tarafından bir belanın ortadan kaldırılması için dua etmek maksadıyla Mekke‟ye gönderildiği 

yazılmaktadır.42 Ancak söz konusu belanın ne olduğu ve çıkış tarihi konusunda tam bir birliktelik 

sağlanamamıştır. Bu durum Cemal Halvetî‟nin ölüm yeri ve tarihi ile de ilgili olduğu için meselenin 

çözümü önem arz etmektedir. Söz konusu karışıklığı giderme adına bizim de tamamen katıldığımız en 

isabetli değerlendirmeyi Muharrem Çakmak makalesinde şöyle yapmaktadır: “…Bu bela, bazı 

                                                           
33  Yusuf Küçükdağ, Cemâlî Ailesi, Aksarayî Vakfı Yay., İstanbul, 1995, s. 22. 
34  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 432; Bayezid‟in Koca Mustafa Paşa‟yı göndermeyerek sadece bir davet mektubu gönderdiğini 

söyleyen rivayetler de vardır. (Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i 
Halvetiyye, s. 20.) 

35  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 432; Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i 
Halvetiyye,s, s. 20-21.  

36  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 433; Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i 
Halvetiyye, s. 21. Ayrıca bkz. Çakmak, “Türk Mutasavvıf Şairi, Aksaraylı Cemal Halvetî”, s. 185-186. 

37  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 433. 
38  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 433; Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i 

Halvetiyye, s. 22.  
39  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 433; Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i 

Halvetiyye, s. 22. 
40  Hale Tokay, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V, İstanbul, 1994, s. 30; Çakmak, “Türk Mutasavvıf Şairi, Aksaraylı 

Cemal Halvetî”, s. 187.  
41  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 22; Ancak Koca Mustafa 

Paşa Cami inşasını 895/1489 olarak kabul eden bazı müelliflere göre 899/1493 'de vefat eden Cemal Halveti, burada sadece 

dört yıl görev yapınıştır. (Ayvansarayî, Hafız Hüseyin, Hadîkatü'l-Cevâmi, Matbaa-i Âmire, c. I, İstanbul, 1281, s. 162.)  
42  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu‟mâniyye fî Ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmâniyye, s. 269. 
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kaynaklara göre veba (taun) bazılarına göre deprem bazı kaynaklara göre ise hem deprem, hem de 

taundur. Meydana gelen bu musibetin tarihiyle ilgili Lemezât adlı eserde 910/l504-l505 kaydı yer 

almaktadır. 

Cemal Halveti'nin ölüm tarihini 899/l493 olarak kabul edecek olursak kaynaklarda bu tarihlerde 

böyle bir depremin vuku bulduğuna dair bir kayda rastlanmaz. Depremle ilgili olarak Lemezât'ın verdiği 

910/1504-1505 tarihi ise gerçeğe uymamaktadır. Çünkü bazı kaynaklarda "kıyamet-i suğrâ-küçük 

kıyamet" olarak bahsedilen bu deprem felaketi, 916/l509-1510 yılında meydana gelmiş ve muhtelif 

aralıklarla 30 yahut 45 gün sürmüştür. Deprem sadece İstanbul ile sınırlı kalmamış, Anadolu‟nun 

muhtelif yerlerinde cereyan etmiş, şehirlerin birçok yerleri yıkılmış, ahalisinin yarıdan fazlası hayatını 

kaybetmiş, birçok şehir harabeye dönmüştür. 

Yazıcı, tarihi kaynaklarda 916/l509-1510'da vuku bulduğu nakledilen bu deprem felaketi ile 

yine II. Bayezid devrinde vuku bulan veba salgınının birbirine karıştırıldığı hatta birleştirildiği ihtimali 

üzerinde durarak, deprem felaketinin meydana geldiğine dair Lemezât' ın verdiği tarihlerde, Mısır' da 

veba salgını vuku bulduğunu ve kısa sürede İstanbul'a da sirayet etmiş olmasının muhtemel olduğunu 

belirtir. Bu tarih ise, Cemal Halveti'nin ölüm tarihini H. 912/1506-1507 olarak kabul eden kaynaklara 

muvafık düşmektedir. 

Buna göre deprem ya da veba salgını ya da her iki felaket birden zuhur edince Sultan Bâyezid 

Tezkire-i Halvetiyye'ye göre, Cemal Halvetî‟yi dervişleriyle beraber dua etmek üzere Kabe-i Şerif'e 

gönderir. Cemal Halvetî hac hazırlıklarını tamamladıktan sonra, Mısır'da bulunan halifesi Sünbül Sinan'a 

Mekke'de kendisi ile buluşmak üzere haber gönderir ve kırk dervişi ile beraber yola çıkar. Ancak Cemal 

Halveti ve beraberindekiler Üsküdar'a vardıklarında deprem veya veba felaketi kesilir. Felaketin 

kesilmesi üzerine İstanbul'a geri dönmesi yönündeki Sultan Bâyezid'in gönderdiği haberi alan Cemal 

Halvetî hacca gitmek üzere yola çıktığı bu kararından dönmeyeceğini belirtir ve dervişleriyle beraber 

yolculuğa devam eder. Cemal Halvetî bu hac yolculuğu esnasında bir müddet konakladıkları Şam'dan 

ayrıldıktan sonra, üç konaklık mesafede "Tâbût" veya "Tebuk" koruluğu denilen yerde vefat eder ve 

vasiyeti üzere hacıların geçtiği yol üzerine defnolunur. Nefehât‟ta ise, Cemal Halvet'i'nin vefat ettiği 

yerin ismi "Beriyye" olarak geçer.”43  

Muharrem Çakmak‟ın yukarıdaki değerlendirmeleri göz önüne alındığında Cemal Halvetî‟nin 

vefatı konusunda en gerçekçi tarih olarak 912/1506 yılı alınabilir ve bu tarihi Hulvî zikretmektedir.44 

Ancak kaynakların geneli Koca Mustafa Paşa Külliyesindeki faaliyet süresi göz önüne alarak ve "kat 

mâte şâhu evliya" mısraını da delil göstererek 899/1494 tarihini Cemal Halvetî‟nin ölüm yılı olarak 

kabul ederler.45 

Cemal Halvetî'nin YaĢadığı Döneme Etkisi 

Anadolu açısından XIII. yüzyıldan XV. yüzyılın sonuna kadar süren devri bir buhranlar ve 

intikaller dönemi olarak adlandırmamız mümkündür. Zira bu devirde yaşanan birçok tarihî vakıa 

düşüncemizi destekler mahiyettedir. Örneğin; XIII. yüzyılda Babaîler kıyamı olmuş, hemen arkasından 

Moğollar karşısında ağır bir hezimet alınmış ve ülke İlhanlı yönetiminin etkisi altına girmiştir. Beylikler 

dönemi ve Osmanlının yükselmeye başlaması, Anadolu‟daki olumsuz havayı bir nebzede olsa dağıtmış, 

hem Türkleşme ve İslamlaşma hem de Balkanlar‟da genişleme sürecini hızlandırmıştır. XV. yüzyılın 

ortalarına gelindiğinde ise Osmanlı hakimiyeti iyice belirginleşmiş ve bununla ilintili olarak Anadolu'da 

özlenen birliğin tesis edilmesi yolunda gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu özellikler bağlamında 

                                                           
43  Çakmak, “Türk Mutasavvıf Şairi, Aksaraylı Cemal Halvetî”, s. 187-189. 
44  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 435. 
45  Haririzâde, Tibyânu Vesâili'l-Hakâik fî Beyânı Silsileti'l-Tarâik, l/247b; Bağdatlı, İsmail Efendi, Hediyyetü'l-Ârifin Esmâü'l-

Müellifîn ve Âsârü'l-Müsannifîn, istin. Mahmut Kemal İnal ve Avni Aktunç, c. 1, İstanbul, 1955, s. 217; Zirikli, el-A'lâm 
Kamûs-i Terâcim, c. 1, s. 318; Kehhâle, Ömer Rıza, Mu'cemu'l-Müellifîn Terâcimu Müsannifi'l-Kütübi'l-Arabiyye, c. I, Beyrut, 

1414/1993, s. 344; İsmail Yakıt, Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken Yay. İstanbul, 1992, s. 
134. 

 Cemal Halvetî‟nin vefatına ilişkin kaynaklarda geçen diğer tarihler ise şu şekildedir: 886/1481 (Haririzâde, el-Mevridü'l-Hâss 
bi'l-Havâs fî Tefsîri Sûreti'l-İhlâs, haz. Yakup Çiçek, İFAV Yay., İstanbul, 1996, s. 54.), 902/1497 (Sadeddin Nüzhet Ergun, 

Türk Şâirleri, İstanbul, 1944, s. 96.) 
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düşündüğümüzde Cemal Halvetî'nin yaşadığı dönem olan XV. yüzyılı Selçukludan Osmanlıya bir geçiş, 

bir kuruluş ve gelişme dönemi olarak nitelendirebiliriz. Nitekim bu yüzyıl beş padişah ve bir fetret 

dönemi sinesinde barındırmaktadır.46 

XV. yüzyılı Cemal Halvetî ve o dönemde Rum eyaletinin merkezi Amasya özelinde 

değerlendirdiğimiz zaman bu iki önemli unsurun zikri geçen yüzyılda meydana gelen olayları sadece 

seyreden değil, bizzat olayların meydana gelmesinde şekillendirici ve yönlendirici birer aktör olduklarını 

görürüz. Nitekim Amasya Halvetîliğinin lideri konumunda olan Cemal Halvetî'nin Fatih Sultan Mehmed, 

II. Bayezid ve Cem Sultan arasında yaşanan siyasî gerginlikteki rolü bu durumun en güzel kanıtını 

oluşturmaktadır. Hatta Kissling gibi bazı araştırmacılar ellerinde yeterli delilleri olmasa bile onun, 

müridi Bayezid'i etkileyerek Fatih'in zehirlenmesinde aktif olarak rol almasını sağladığını bile iddia 

etmektedirler.47 Amasya'da yaşamını devam ettiren Cemal Halvetî'nin kaynaklar eşliğinde devrinin 

siyasî olaylarına bulaşma hikâyesine bakacak olursak şunları görürüz: Fatih Sultan Mehmed büyük oğlu 

II. Bayezid‟i Rum eyaletinin merkezi konumundaki Amasya‟ya vali olarak gönderdi. II. Bayezid burada 

devlet idaresi konusunda deneyim kazanırken bir yandan da dinî ve tasavvufi çevrelerle de iletişim 

halinde bulunmaktaydı. Nitekim karizmatik bir tarikat lideri durumunda olan Cemal Halvetî şehzade 

Bayezid ile yakından ilgilendi ve onun eğitimini üstlendi.48 Fatih oğlunun tersine Halvetîlere sıcak 

bakmamakta onların halk arasında nahoş düşünceler yaratacağından kuşkulanmaktaydı. Bu 

düşüncesine matuf olmak üzere Halvetî şeyhi Alaadin Ali el-Halvetî'yi Osmanlı ülkesinden sürdürdü. Bu 

kişi de Fatih'in rakibi Uzun Hasan'a sığındı.49 Fatih kendisinin Halvetî temsilcilerine karşı son 

zamanlarda geliştirdiği reddedici zihniyete rağmen oğlu II. Bayezid‟in Amasya'da Halvetîlerle olan sıkı 

fıkı ilişkisine son derece kızmaktaydı. Halvetî Şeyhi Ali Alaadin el-Halvetî‟nin Uzun Hasan‟ın yanında 

yürüttüğü Osmanlı aleyhtarı propagandalar karşısında oğlunun hâlâ bu tarikat ile ilişkisini kesmemesini 

kendisine bir ihanet olarak algılayan Fatih kendinden sonra zaten taht için düşünmediği Bayezid'i 

ortadan kaldırmaya karar verdi ve bu işi veziri Karamanî Mehmed Paşa‟ya havale etti.50 Öz babasının 

kendisi hakkında vermiş olduğu bu kararı öğrenen şehzade Bayezid güvenilir bir dost olarak gördüğü 

ve sohbetleri ile kemâle erdiğini düşündüğü Cemâl Halvetî'den yardım istedi.51 Böylelikle II. Bayezid 

babasına ve kardeşine karşı rekabetinde Halvetîye‟ye yakın olanların sempatisini kazanmayı 

amaçlamaktaydı. İsteğine yakın dostu olan Şeyh Cemâl Halvetî sayesinde ulaştı. 

II. Bayezid‟in yukarıda zikrettiğimiz talebini bu tip siyasî işlere karışmak istemeyen ve 

sonucunda kendisi ve Halvetî tarikatının zarar göreceğinden endişelenen Cemâl Halvetî başlangıçta 

ihtiyatla karşıladı. Ancak Vezir Karamanî Mehmed Paşa'nın Halvetîlere yaşam hakkı tanımak 

istemediğini bu bağlamda Halvetî arazilerini istimlâk etmek istediğini öğrenince fikrini değiştirdi ve 

Bayezid'e sonuna kadar destek vermeye karar verdi.52 Şehzade Bayezid'in hedefindeki isim babasını 

yönlendirdiğini düşündüğü Vezir Karamanî Mehmed Paşa idi. II. Bayezid'in kendisi hakkında verilmiş 

olan bu karara karşı harekete geçeceğini bilen Karamanî Mehmed Paşa hem kendini hem de tahtın 

varisi olarak gördüğü Cem Sultan‟ı korumak için bir dizi tedbir aldı. Bu tedbirler içerisinde en ilginci 

Zeyniyye Şeyhi Şeyh Vefâ‟ya hazırlattığı 100x100 cm ebadındaki muskaydı.53 Bu gelişmeler yaşanırken 

Fatih Sultan Mehmed'in esrarengiz bir şekilde ölümü, bu ölüm üzerinde bir takım spekülasyonların 

yapılmasına yol açmıştır. Zehirlendiği anlaşılan Fatih'in kim tarafından zehirlendiği hususu üzerinde 

yoğunlaşan bu spekülasyonların çözümü sadedinde yukarıda da söylediğimiz gibi Kissling elinde 

                                                           
46  Zikri geçen dönemlerdeki Osmanlı toplumunun yapısı hakkında geniş bir bilgi için bkz. Ünver Günay, “XV. Yüzyıl Osmanlı 

Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapı, Din ve Değişme”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 14, Yıl 

2003/1, ss. 21-48. Ayrıca bkz. Budak, Bir Şehir Bir Tarikat Amasya ve Halvetilik, s. 124-125. 
47  Hans Joachim Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, Bilim ve Sanat Vakfı Yayın Organı, sayı: Şubat, 1994,  s. 32. 
48  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 19; Uzunçarşılı, Büyük 

Osmanlı Tarihi, c. 2, s. 161; Turan, “Bâyezid II”, V, s. 235; Yazıcı, "Fetihten Sonra İstanbul'da İlk Halveti Şeyhleri", s. 93. 
49  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 3, s. 144-145; Reşat Öngören, Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, İnsan Yay., İstanbul, 2003, s. 

200-201; Kissling, “Halvetî Tarikatı I”, Bilim ve Sanat Vakfı Yayın Organı, sayı: Kasım-Aralık-Ocak, 1994,  s. 28 vd. 
50  Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, s. 30. 
51  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 19. 
52  Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, s. 31. 
53  Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, s. 31. 
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yeterince delil olmadığı halde Bayezid faktörünü ileri sürmektedir. Oysaki Bayezid'in hedefinde 

zikrettiğimiz gibi babası değil onu yönlendirdiğini düşündüğü vezir Karamanî Mehmed Paşa vardı. Bize 

göre Kissling hedefinde Vatikan'ı fethetme olan Fatih'in öldürülmesi olayını Müslümanların üzerine 

atmak suretiyle Hıristiyan dünyasını bu işten sıyırmak istemekte ve bu işi yaparken de elinde hiç bir 

delili olmadan Fatih'in kendi öz oğlunu suçlayabilmektedir. Bunu yaparken de suç ortağı olarak 

Amasya'da oturan Halvetî şeyhi Cemâl Halvetî'yi göstermektedir.54 Ona göre II. Bayezid Kapıcıbaşısı 

Koca Mustafa Ağa aracılığıyla şeyhe gönderdiği mektupta “bir işim var ve onun gerçekleşmesi için 

himmetiniz olmalı. Eğer hayırlı ise Yüce Allah o işi kolaylaştıra” demektedir.55 Ayrıca o, Kapıcıbaşısına 

bundan daha fazla bir şey söylememesini tembihlemektedir. Bütün bu yaşananlar şeyhle Bayezid 

arasında bu konunun daha önceden konuşulduğunu göstermektedir. Konu önceden tetkik ve tahlil 

edilmiş belki de planlanmış ve şehzade artık harekete geçme gününün geldiğini ifade etmektedir. Yine 

Kissling'e göre, II. Bayezid'in başlangıçta Vezir Karamanî Mehmed Paşa‟yı hedefe almış olması bir 

hedef şaşırtmacadır. Zira o, babasının kendisine karşı tavrını bilmektedir. Üstelik vezirinin ortadan 

kaldırılması babasının öfkesini daha da tetikleyebilir ve Şehzade Cem‟in tahtın varisi olduğu ilan 

edilebilirdi. Bu tür planların yapılması için de muhakkak ki Amasya biçilmiş kaftandı. Burası hem 

payitahta uzak hem de Amasya'da bu tip planların yapılması için gerekli zemin vardı. Bu olayla Amasya 

merkezli organize edilen siyasi hareket sonucu Bayezid tahta geçmiştir. Organizasyonun perde 

arkasındaki Amasya da bulunan Halvetî lideri Cemal Halvetî İmparatorluktaki etkisini kesin şekilde 

artırmıştır.56 Bu düşüncelerle Kissling Halvetî Tarikatı‟nı bir anlamda mafya vâri yer altı siyaseti 

yapmakla suçlamaktadır.  

Amasya'da Cemal Halvetî önderliğinde Halvetî Tarikatı‟nın siyasî etkinliği konusunda yukarıda 

vermeye çalıştığımız Kissling'in düşüncelerini Fatih'in zehirletilmesi bağlamında abartılı ve mesnetsiz 

bulan bazı araştırmacılar vezir Karamanî Mehmed Paşa‟nın öldürülmesi bağlamın da ise imkân 

dâhilinde görmektedirler.57 Onları böyle bir kanıya iten nedenler arasında Taşköprüzâde gibi 

kaynaklarda Cemal Havetî hakkında bu konuyla ilgili bilgilerin mevcut olmasıdır. Bu bilgilere göre 

Özellikle Karamanî Mehmed Paşa‟nın tarikatlerin ellerindeki mülklerin müsaderesini gündeme getiren 

Fatih‟in de desteklediği toprak reformu Cemal Halvetî'yi rahatsız etmiş ve onun bu konuyu kullanarak 

Karaman‟daki ve İstanbul‟daki muhalefeti harekete geçirmesini sağlamıştır. Bu bağlamda o, manevî  

nüfuzunu kullanarak Fatih ve veziri aleyhinde propagandalar yapmıştır. Cemal Halvetî'nin etkili 

muhalefeti sebebiyle tasavvufî çevreler iktidardan desteğini çekmiştir. Tasavvufî çevrelerin desteğini 

yitirmesinden sonra Fatih'in ölümüyle iyice yalnız ve korumasız kalan vezirin II. Bayezid'in tahta 

çıkmasının akabinde ortadan kaldırılması zor olmamıştır.58  

Cemal Halvetî'nin II. Bayezid'e olan desteğinin arkasında Fâtih Sultan Mehmed devrinde 

Halvetiyye ile Zeyniyye arasında mevcut olan çekişme ve rekabet sonucunda Halvetiyye büyüklerinden 

Şeyh Ali Rûmî'nin Fatih tarafından İstanbul'dan sürülmesinde parmağı olan Zeyniyye şeyhlerinden 

Abdüllatîf Kudsî‟nin Bursa‟daki halîfesi Tâcüddin İbrahim Karamanî'yi59 unutmaması ve bir Halvetî 

olarak Zeyniyye'ye karşı bir zafer kazanmak istemesi olduğu da düşünülebilir. Zira Karaman‟da vali 

olan Cem Sultan buradaki tarikat liderlerinin ve yukarıda da geçtiği gibi İstanbul‟daki Zeyniyye Şeyhi 

Şeyh Vefâ‟nın ve Vezir Mehmed Karamanî‟nin desteklerini alarak saltanat mücadelesinde Bayezid‟e 

göre daha avantajlı duruma geçmiştir.60 Nitekim Cemal Halvetî Bayezid'in şeyhi olarak Cem sultanın 

meydana getirdiği Karaman bloğuna karşı Amasya bloğunu oluşturmuş ve Halvetî liderlerinin ve Vezir 

İshak Paşanın desteğini alan II. Bayezid'in eli güçlenmiştir. Cemal Halvetî'nin bu mücadelede zaferi 

Bayezid'e getirmek için yapmış olduğu manevralar onun manevî tasarruf gücünün büyüklüğünü 

                                                           
54  Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, s. 30-32. 
55  Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i Halvetiyye, s. 19. 
56  Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, s. 32. 
57  Budak, Bir Şehir Bir Tarikat Amasya ve Halvetilik, s. 146. 
58  Taşköprülüzâde, eş-Şekâiku‟n-Nu‟mâniyye fî Ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmâniyye, s. 267-269; Mecdî, Hadâikü'ş-Şekâik, c. I, s. 285; 

Budak, Bir Şehir Bir Tarikat Amasya ve Halvetilik, s. 146. 
59  Öngören, Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, s. 200-201.  
60  Öngören, Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, s. 200-201. 
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gösterdiği gibi siyasî arenada da ne kadar etkili olduğunu göstermektedir61. O, Karaman‟daki Cem 

Sultanı destekleyen tarikat şeyhlerine heyetler göndererek Cem Sultan‟a olan desteklerinden onları 

vazgeçirmiş ve böylece sadece Cem‟in yanında Şeyh Vefâ'nın kalmasını sağlamıştır. Karamanî Vezir 

Mehmed Paşa, Şeyh Vefâ‟nın üzerinde bulunan manevî korumasını da kendi manevî tasarrufuyla 

Cemal Halvetî'nin kaldırdığını hissedip ve Bayezid'in arkasındaki büyük Halvetî desteği görünce 

Sultan‟ın ölümünü önce Bayezid‟e arkasından Cem‟e bildirmek üzere haberciler yola çıkarır. Bu durumu 

vezirin bir nevi günah çıkarma girişimi olarak görmek mümkündür. Ama ne yazık ki o kendisini 

bekleyen kötü sonu değiştiremeyecektir.62 Zira Konya‟da taht için mücadelesini sürdüren Cem Sultan‟a 

haber ulaşamadan Amasya‟daki Şehzade Bayezid kalabalık maiyeti ve dört bin kişilik birliğiyle 

babasının ölüm haberi kendisine ulaşır ulaşmaz İstanbul‟a hareket eder. Sonuçta şeyhinin bütün bu 

girişimleri sonucu kardeşine karşı üstünlük sağlayan Şehzade Bayezid Osmanlı tahtına oturur.  

Çiçeği burnunda padişahın kendisi için çok önemli işler yapan şeyhini yanına almaması 

düşünülemeyeceğinden dolayı II. Bayezid payitahtta konumunu güçlendirip Amasya‟da kapıcıbaşısı 

olan Koca Mustafa'yı vezirlik makamına getirince onun vasıtasıyla Cemal Halvetî'yi İstanbul'a 

getirtmeye karar vermiştir.63 Böyle bir hareket Sultan II. Bayezid için Halvetîlere özellikle Cemal 

Halvetî'ye olan gönül borcunu ödemek anlamına gelmekteydi. Bu bağlamda sultan İstanbul‟da 

Halvetîler adına bir merkez dergâh yaptırmaya karar verdi. İstanbul‟un fethinden önce Bizanslılarca 

Rahibe Manastırı olarak kullanılan mesken (burası fetihten sonra Kızlar Manastırı olarak da 

bilinmekteydi) bu dergahın mekanı olarak seçildi.64 Bu görev için kendisi de Cemal Halvetî'nin en sadık 

müritlerinden biri olan Koca Mustafa Paşa'dan başka biri seçilemezdi. Nitekim onu Sultan II. Bayezid 

bu vazife ile görevlendirdi. Yaşanan gelişmelerden sonra kendisine padişah tarafından böyle bir teklifin 

yapılacağını gayet iyi bilen ve Halvetî düşüncesini payitahta taşımanın vaktinin geldiğini düşünen 

Cemal Halvetî, II. Bayezid'in sultan olmasından sonra Amasya valiliğine atadığı Şehzade Ahmed'in 

eğitim işini bir başka Halvetî şeyhine havale ettikten sonra maiyetiyle birlikte İstanbul'a doğru yola 

çıktı. Bu yolculuk Halvetîlik için yeni bir dönemin başlaması anlamına gelmekteydi. Böylece bu tarikat 

devletin resmi tarikatı haline geldi.65  

Sultan II. Bayezid şeyhini İstanbul'da muhteşem bir tören ile karşılamıştır. Dönemin büyük 

ulema temsilcilerinin ve tarikat önderlerinin de hazır bulunduğu bir karşılama komitesi önünde bir taht 

kalyonu içerisinde Cemal Halvetî ve maiyeti Üsküdar‟dan Avrupa yakasına geçmiştir. Böylesine 

muhteşem bir karşılama ile İstanbul'a gelen Cemal Halvetî daha sonra bir başka önemli müridinin 

adıyla anılacak olan Koca Mustafa Paşa semtindeki dergah binasına yerleşmiştir. Bu yerleşmeden sonra 

söz konusu dergah II. Bayezid döneminde başta padişahın kendisi olmak üzere birçok sufinin ve 

devletin ileri gelen memurlarının irşad edildiği bir mekan haline gelmiştir. Devlet tarafından bu kadar 

itibar gören Cemal Halvetî'nin dergahı doğal olarak halk nazarında da büyük bir öneme sahip olmuştur. 

Nitekim halk arasında dolaşan “Hızır, bir gün İstanbul‟a gelse Ayasofya‟nın yanında Koca Mustafa 

Paşa‟daki Halvetî dergahında kalır” sözü bu durumun en büyük ispatıdır.66  

Cemal Halvetî kırk hücreli büyük bir hankâh, imaret, cami, medrese, hamam, tevhidhane gibi 

bölümlerden müteşekkil olan bu büyük Halvetî külliyesinde sadece padişah'ın sırdaşı ve onun ruhanî ve 

manevî eğitmeni ve terapisti olarak hizmet vermemiş aynı zamanda halkın eğitimi ve ihtiyaçlarının 

giderilmesi ile de meşgul olmuştur. Bu bağlamda onu İstanbul'da yaşayan ahalinin ihtiyaçlarını 

giderme sadedinde her türlü sosyal hizmet faaliyetleri içerisinde görmemiz mümkündür. Nitekim onun 

                                                           
61  Mustafa Aşkar, “Bir Türk Tarikatı Olarak Halvetîyye‟nin Tarihi Gelişimi ve Halvetîyye Silsilesinin Tahlili”, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 39, s. 595. 
62  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 414. 
63  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 432. 
64  Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye, s. 433; Yusuf İbn Yakub, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarikat-ı Âliye-i 

Halvetiyye,s. 22; Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, s. 32. 
65  Hasan Karataş, The City as a Historical Actor The Urbanization and Ottomanization of the Halvetîye Sufi Order by the City of 

Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of California 2011, s. 132; 

Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, s. 32. 
66  Kissling, “Halvetî Tarikatı II”, s. 34; Budak, Bir Şehir Bir Tarikat Amasya ve Halvetilik, s. 145. 
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vefatı yine böyle bir hizmeti yerine getirmek için çıkmış olduğu bir seyahat esnasında olmuştur. Sultan 

II. Bayezid İstanbul‟da yaşanan deprem felaketi veya görülen bir veba salgını nedeniyle onu söz 

konusu felaketlerin son bulması ve zararlarının bir an önce defolunması için Mekke'ye dua etmek üzere 

göndermek istemiştir. O da padişahtan almış olduğu emir üzerine dua etmek için kırk dervişiyle birlikte 

yola çıkmıştır. Nitekim bu yolculuğu esnasında hakkın rahmetine kavuşmuştur.    

Cemal Halvetî sadece İstanbul'da değil Amasya'da da II. Bayezid ile ilişkisi dışında birçok 

özellikleri ile toplumsal yaşama damgasını vurmuştur. İrşad faaliyetlerinde bulunduğu Pir İlyas zaviyesi 

ve Hoca Sultan Tekkesi etrafındaki insanlara sahip çıkma, herhangi bir menfaat beklemeksizin irşat 

faaliyetleri yapma, ekip biçtikleri ya da el emeğiyle yaptıkları şeyleri gelip geçenlere sunma, hem 

bulundukları yeri imar etme hem de yolculara bir nevi rehberlik yapma,  müritlerin tarikat adabını 

yerine getirmelerinin istenmesinden önce şeriat görevlerini bilmelerini sağlama ve yapmaları gereken 

şeylerin ve dini bilgilerin öğretilmesine yardım etme, isyana temayüllü kişiler ve grupları kontrol altına 

alarak asayişi sağlama, gerek bedeni gerekse ruhi hastalıkları tedavi etme, söylenen şiir ve ilahilerle 

kültür ve dil hayatımıza katkılar sağlama gibi konularda Cemal Halvetî Amasya'da büyük hizmetler 

sunmuştur.67 Bu duruma en güzel örnek 1485 yılında inşa edilmiş olan II. Bayezid külliyesidir. Şehrin 

önemli mimari yapıtlarından olan ve içinde cami, medrese ve imarethanenin bulunduğu II. Bayezid 

külliyesi Cemal Halvetî'nin Sultan II. Bayezid‟e ricası üzerine inşa edilmiştir.68 Bu külliyedeki Sultaniye 

Medresesi Osmanlıların en önemli eğitim kuruluşlarından biri olmuştur. 

Sonuç 

Cemal Halvetî XV. Yüzyıl Osmanlısında sadece bir tarikat şeyhi olarak değil aynı zamanda 

döneminin siyasi ve sosyokültürel yaşamına aktif olarak katılan bir şahsiyet olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bağlamda bir Halvetiyye şeyhi olarak, Amasya‟da şehzade iken II. Bayezid ile tanışan 

Cemal Halvetî onun Osmanlı tahtına çıkmasında önemli rol üstlenmiş akabinde padişahın isteğiyle 

geldiği İstanbul‟da devletin sosyokültürel tarihinde önemli izler bırakmıştır. 

Cemal Halvetî‟nin II. Bayezid‟in şehzadeliğinden sultanlığa uzanan mücadelesindeki rolü 

Kissling'in iddia ettiği gibi Fatih'in zehirletilmesi bağlamında değerlendirildiğinde abartılı ve mesnetsiz 

olsa da vezir Karamanî Mehmed Paşa‟nın öldürülmesi bağlamın da ise imkân dâhilinde 

değerlendirilebilir. Özellikle Karamanî Mehmed Paşa‟nın tarikatların ellerindeki mülklerin müsaderesini 

gündeme getiren Fatih‟in de desteklediği toprak reformu Cemal Halvetî'yi rahatsız etmiş ve onun bu 

konuyu kullanarak Karaman‟daki ve İstanbul‟daki muhalefeti harekete geçirmesini sağlamıştır. Bu 

bağlamda o, manevî nüfuzunu kullanarak Fatih ve veziri aleyhinde propagandalar yapmıştır. Cemal 

Halvetî'nin etkili muhalefeti sebebiyle tasavvufî çevreler iktidardan desteğini çekmiştir. Tasavvufî 

çevrelerin desteğini yitirmesinden sonra Fatih'in ölümüyle iyice yalnız ve korumasız kalan vezirin II. 

Bayezid'in tahta çıkmasının akabinde ortadan kaldırılması zor olmamıştır. Cemal Halvetî'nin II. 

Bayezid'e olan desteğinin arkasında tarikatların güç mücadelelerinin de etkili olduğu söylenebilir. Bir 

anlamda Cemal Halvetî, tarikatının büyüklerinden Şeyh Ali Rûmî'nin Fâtih Sultan Mehmed devrinde 

Zeyniyye şeyhlerinden Abdüllatîf Kudsî‟nin Bursa‟daki halîfesi Tâcüddin İbrahim Karamanî‟nin 

kışkırtmasıyla İstanbul‟dan sürülmesinin intikamını almak istemiştir. Karaman‟da vali olan Cem Sultan 

buradaki tarikat liderlerinin, İstanbul‟daki Zeyniyye Şeyhi Şeyh Vefâ‟nın ve Vezir Mehmed Karamanî‟nin 

desteklerini alarak saltanat mücadelesinde Bayezid‟e göre daha avantajlı duruma geçmisine karşın 

Cemal Halvetî Bayezid'in şeyhi olarak Cem sultanın meydana getirdiği Karaman bloğuna karşı Amasya 

bloğunu oluşturmuş ve Halvetî liderlerinin ve Vezir İshak Paşanın desteğini alan II. Bayezid'in eli 

güçlenmiştir. Sonuçta, Cemal Halvetî Şehzade Bayezid‟in Osmanlı tahtına oturmasının akabinde onun 

daveti üzerine İstanbul‟a gelmiş ve sosyokültürel anlamda Amasya‟da yapmış olduğu hizmetlerine 

burada padişahın himayesinde devam etmiştir.  

Cemal Halvetî‟nin ve dolayısıyla Halvetî tarikatının II. Bayezid‟in Osmanlı tahtına geçme 

sürecindeki etkisini tarikatların iktidar üzerindeki nüfuzlarının büyüklüğünü idrak anlamında önemli bir 

                                                           
67  Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, Dergâh Yay., İstanbul, 1980, s. 170-175. 
68  Abdizâde, Amasya Tarihi, c. 1, s. 238. 
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örnek olarak değerlendirmek mümkündür. Mevcut şartları kendi lehleri doğrultusunda 

değerlendirmesini bilen tarikatlar güç ve iktidarlarını sağlamlaştırma adına kendilerine rakip olarak 

gördükleri herkesi pasivize etmekten çekinmemişler destekledikleri kişilerin iktidara gelmesiyle bir 

anlamda onlar da iktidara gelmişlerdir. Bu durum günümüzde tarikat veya cemaat yapılanmalarının 

iktidar ile olan ilişkilerini anlama bakımından bize ışık tutmaktadır. 
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AMASYA’YI ANLATAN BİYOGRAFİK ÇALIŞMALARDA YER ALAN BAZI KİŞİLİK TİPOLOJİ 

BİLGİLERİNE BİR BAKIŞ 

 

Halil APAYDIN 

 

Özet 

Bu çalışmada, Amasyalı meşhur biyografi yazarlarının çalışmalarında farklı kişi ve topluluklarla ilgili dile 

getirilen bireysel ve toplumsal özelliklerin neler olduğu; bu özelliklerin dile getirilişinin psiko-sosyal 

nedenlerinin neler olabileceğine dair çözümlemeler içeren düşünceler ele alınmıştır. Araştırma sürecine 

kaynaklık yapan çalışmalar daha çok 1700-1850 yılları arası bilgileri kapsayan eserlerdir. Bu bakımdan 

araştırmada dile getirdiğimiz düşünce ve görüşlerin bu çerçevede değerlendirilmesi doğru olacaktır. 

Araştırmanın başlangıcında; biyografik atıflar içerisinde yer alan kişisel bilgilere dair kanaatlerin daha 

çok olumlu olacağı yönünde bir tahmine sahiptim. Ancak, süreç içerisinde bilgileri elde ettikçe bu 

kanaatimin doğru olmadığını ve olumsuz kanaatlerin de dile getirildiğini görmüş durumdayım. Kişisel 

özelliklerine atıfta bulunulan kişilerin çoğunlukla dini ve farklı disiplinlere ait bilimlerle iştigal eden ilim 

erbabı kişiler olduğunu gördüm. Bunların yanında tasavvuf erbabı, şehrin ileri gelenleri ve bir 

çalışmada ise daha çok Amasya’ya sonradan gelen halkların genel özeliklerine atıfların yer aldığını da 

gördüm. Bu araştırmamızda sırasıyla kişisel özellikler, dini kişilik özellikleri, ilmi kişilik özellikleri ve son 

olarak da tek tek kişiler değil; Amasya’nın yerli ve dışarıdan gelen halklarının genel özelliklerine dair 

atıflar ele alınmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Kişilik, Dînî kişilik, Meslekî kişilik, Biyografi, Amasya. 

 

An Overlook to Some Personality Typology Information in Biographic Studies 

Expressing Amasia 

 

Abstract 

In this study, the thoughts in the works of famous biographers from Amasya consisting of analysis 

about what are the individual and social characteristics of different people and communities and what 

the psycho-social causes of the expression of these characteristics might be were examined. The 

studies that are the source of this research process are mostly works covering the information 

between 1700-1850. In this respect, it would be proper to consider the thoughts and opinions 

expressed in the research in this framework. At the beginning of the research; I had the idea that the 

opinions on personal information contained in biographical citations would be more positive. However, 

as I gained information along the process, I saw that this opinion was not true and that negative 

opinions were expressed. I saw that the persons referred to personal characteristics were mostly 

people who interested in religion and science of different disciplines. In addition to these, I also saw 

references to the Sufi men, to the prominences of the city, and also in a study, to the general 

characteristics of the people who subsequently came to Amasya. In this study, we tried to deal with 

personal characteristics, religious personality characteristics, scientific personality characteristics, and 

finally, references not only to individuals but also to the general characteristics of the local and 

external peoples of Amasya. 

Keywords: Personality, Religious Personality, Professional Personality, Biography, Amasya. 

 

Giriş 

Araştırma konusunun iyi anlaşılabilmesi için öncelikle ana kavramlardan olan kişilik ve buna 

bağlı kavramların kısaca ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, kişiliğin oluşumu, gelişimi ve 

bununla beraber araştırma ve gözlem sonucu ulaşılan benzetmelerin çerçevelerini ve gerçek 
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sonuçlarını iyi analiz edebilmek için, farklı psikoloji teorilerinin ve bu teorilerin ortaya çıkarılmasını1 

hedefleyen ve buna katkı sağlayabilecek bilimsel çalışmaların yapılması gerekmektedir ki bu 

araştırmaların psikoloji bilimi içerisinde yapıldığını görmekteyiz. Psikoloji bilimi tarihi sürecin aktardıkları 

ile birlikte, günümüzde farklı kişilik tipolojisi ve teorileri ile bu alana büyük bir katkı sağlamıştır. Kişilik 

psikolojisi ile ilgili çalışmaların son çeyrek yüzyılda kazandığı ivme birey-toplum ikileminde aldığı yön 

itibari ile bazen kişilik (birey temelli) bazen de kimlik (toplum temelli) kavramı ile kendini ifade alanı 

bulmuştur.  

Kişilik (alm. Personalität, ing. Personality) hakkındaki görüşlerin ilkçağ filozoflarıyla 

başlamakta2 ve süreç içerisinde çok tanım ve yaklaşım söz konusu olmuştur. Bu, gerek kişilik kavramını 

tanımlamada, gerekse tanımlamalar çerçevesinde oluşturulan kuramlarda kendini göstermektedir. 

Dolayısıyla kişiliği tanımlamak oldukça zor görünmektedir.3 Bu kelime, genel anlamda, bireyi 

karakterize eden oluş tarzları topluluğunu gösterir. Kişiliğin niteliği hakkında, psikologlar arasında ortak 

bir görüş olmamasına karşın kişiliğe ilişkin pek çok şey söylenmektedir. Bu durum, tanım konusunda 

büyük sorunlar oluşturmasına rağmen, onun tanınması konusunda bir açılım sağlamakta ve yeni 

çalışmalara ufuk açmaktadır. Kişiliği, bireyin benliği, kendine haslığı, nesnel ve sosyal çevresinin 

etkileşimi sonucu ortaya çıkan ve şekillenen karakteri oluşturduğu4 için ona geniş bir perspektiften 

bakmak gerekmektedir.5 Kişiliği anlamaya dönük geliştirilen ilk kuram tip kuramları,6 ikincisi, faktör 

kuramları, üçüncüsü psikanalitik kuram, dördüncüsü sosyal öğrenme kuramlarıdır.7 Kişiliğin farklı 

yönleri olarak değerlendirilen diğer iki kavram ise mizaç ve karakterdir. Bu iki kavramdan birincisi olan 

mizaç, daha çok kişiliğin biyolojik unsurlarını içinde barındıran8 bireyin heyecansal ve duygusal 

yönüdür. Heyecanlı, sakin, neşeli, üzüntülü oluşu gibi. Bu anlamda mizaç, genel olarak bireyin 

duygusal eğilimleridir.9 Karakter ise, duygu ve davranış özelliğini, törebilim açısından ahlâk sağlamlığı 

ve tutarlılığını dile getirir.10 Yani karakter, bir insanın tutum ve davranışlarındaki kararlılığı ve 

devamlılığı ifade eder.11 

Tebliğimizin ana konusu olan Amasyalı meşhur biyografi yazarlarının çalışmalarında farklı kişi 

ve topluluklarla ilgili dile getirilen bireysel ve toplumsal özelliklerin neler olduğu; bu özelliklerin dile 

getirilişinin psiko-sosyal nedenlerinin neler olabileceğine dair çözümlemeler içeren düşünceleri üç alt 

başlık olarak ele aldık.  

1- Temel Kişilik Özellikleri Açısından Biyografi Çalışmalarında Yer Alan Bilgiler 

Araştırma sürecine kaynaklık yapan çalışmalar daha çok 1700-1850 yılları arası bilgileri 

kapsayan eserlerdir. Bu bakımdan araştırmada dile getirdiğimiz düşünce ve görüşlerin bu çerçevede 

değerlendirilmesi doğru olacaktır. 

Kişilik kuramları çerçevesinde tip kuramları olarak değerlendirebileceğimiz bilgiler şöyledir: 

Abdülkerim Efendi (İngiliz Abdülkerim); orta boylu, zayıf bünyeli, seyrek sakallı,12 Hasan Fehmi Efendi; 

orta boylu, zayıf vücutlu,13 Mehmet Hamdi Efendi (Canikli Hoca); orta boylu, kumral sakallı, kırmızı 

                                                           
1  Fraas, Hans-Jürgen, Die Religiösität des Menschen, Religinspsychologie, Vandenhoeck&Ruprecht in Göttingen, 1990, s. 85. 
2  Özbaydar, Sabri, Eşik-Altı Tenbihlere Reaksiyon ve Şahsiyet Faktörleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., Baha 

Matbaası, İstanbul, 1964, s.39. 
3  Bühler, Charlotte, Psychologie im Lebenunserer Zeit, Droemer Knaur, München/Zürich, 1980, s. 159. 
4  Fraas, age., s. 86; Adnan Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul, 2001, s. 106. 
5  Apaydın, Halil, “Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, s. 38. 
6  Öztabağ, Lütfi, Psikolojide İlk Adım, İnkılap ve Aka Yay., İstanbul, 1983, s. 174. 
7  Apaydın, agt., s. 41-45 
8  Dwelshauvers G., Psikoloji, çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., Doğan Kardeş Yayınları 

A.Ş. Basımevi, İstanbul, 1952, s. 482. 
9  Altıntaş, Hayrani, “Psikoloji Sözlüğü Üzerine Küçük Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi c. 31, Ankara, 

1989, s. 57. 
10  Hançerlioğlu, Orhan, Ruhbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 212. 
11  Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2008, s. 143. 
12  Olcay, Osman Fevzi, Amasya Ünlüleri, Osmanlıca Aslından çev. Turan Böcekci, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 2002, s. 

7; Olcay, Amasya Şehri, Sadeleştirenler: Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 2010, s. 79. 
13  Olcay, age., 2002, s. 51. 
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yüzlü,14 Yavuz Sultan Selim; kaşlarının arası çatık,15 Ürgüplü Ahmed Efendi; fiziksel olarak, güçlü, 

kuvvetli, iri-yarı ve esmer tenli16 olarak nitelenmektedirler. Ele aldığımız dört biyografi kitabı 

çerçevesinde değerlendirdiğimizde tip ya da fizyolojik kişilik tipolojisine göre verilmiş bilgilerin çok az 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Kişilik kuramları içerisinde sosyal öğrenme kuramları çerçevesinde değerlendirilecek olumlu ve 

olumsuz kişilik özelliklerine dönük özellikler ise şöyledir: Abdul Hay: hayırsever, cömert, misafir perver, 

hoş sohbet,17 Abdullah Efendi: gayet sabırlı, itaatkâr, iyi ahlaklı, hoş sohbet,18 Abdülkerim Efendi 

(İngiliz Abdülkerim): güler yüzlü, az konuşan, ağır başlı, iyi ahlaklı, alçakgönüllü; kalabalık meclislerden 

hoşlanmayan,19 birisi olarak değerlendirilir ve Olcay (2010), Abdülkerim Efendinin yaşlılık hallerinden 

bahsederek de; o dönemin tıpkı çocukluk yılları gibi olduğunu ve normal bir ilerleyişi olmadığını bizzat 

kendi yaşlılık hallerinden hareketle anlatır20 ve bir bakıma psikolojik bir tahlil yapar. Yine, Ahmed Nuri: 

kalender meşrepli hoş sohbet,21 Cuma Efendi: erdemli,22 Hacı Eyyüp Efendi: alçakgönüllü,23 Hafız Ali 

Paşa: dürüst ve temiz ahlaklı,24 Hasan Fehmi Efendi: alçakgönüllü,25 Mehmet Efendi bin Muhammed 

el-Payasi: güzel konuşan ve konuşmasıyla çevresindekileri etkileyen ve ahlaklı,26 Mehmet Fuat Efendi: 

iyi ahlaklı, alçak gönüllü, cömert, misafirperver, hayırsever,27 Mehmet Hamdi Efendi(Canikli Hoca): hoş 

sohbet, çok güler yüzlü, alçak gönüllü ve az konuşan, kendi el emeği ile geçinen28 olarak nitelendirilir. 

Biyografisinden söz edilen nadir kadın şairlerden olan Mihri Hanım: İffet, doğruluk ve güzelliği ile29 

kendine yer bulur. Mustafa Sabri Efendi: kalender meşrepli, hoş sohbet, Nami Efendi: alçakgönüllü, 

Nuri Efendi (Hafız): çok temiz ahlak sahibi, alçakgönüllü, duygusal, ağırbaşlı, kâmil bir insan, Sadık 

Efendi (hacı, Hafız): alçakgönüllü, iffetli, kibar ve hoş sohbet, Yavuz Sultan Selim: zeki, gayretli, aynı 

zamanda sert meşrepli ve fakirlere karşı çok cömertliği30 ile değerlendirilir. Zenbilli Ali Efendi 

(Şeyhülislam): Yavuz gibi bir Padişahın huzurunda onun haksızlıklarından söz etme cesaretini gösteren 

bir kişilik, Abdurrahman Efendi: konuşması güzel ve etkili, dili güzel kullanan, Kara Vaiz Ahmed Hilmi 

Efendi: Kimseyi incitmeyen, iyilik sever, cömert, yardıma ihtiyacı olanı sezip bizzat kendisi yardım 

eden, sabırlı, kanaatkâr, mala tamah etmeyen, şaka sever, küçüklere karşı çok sevecen, büyüklere 

gereği gibi davranan31 biri olarak nitelendirilir. Kavaklılı Ali Efendi: utangaç, bu nedenle çevreye 

açılmayanı, kendi halinde yaşayan, tok gözlü ve fakirliğe karşı kanaat ve sabır sahibi,32 Gümüşhaneli 

Seyyid Ebu Bekir Efendi: alçakgönüllü, güler yüzlü, cömert, müsamahakâr, sabırlı, kanaatkâr, güzel 

giyimli devlet erkanıyla bulunmaktan hoşlanmayan, dedikodulara kulak asmayan, yaşamının son 

yıllarında evine çekilen ve kendini ibadete veren33 bir anlamda psikolojik ölüm aşamasında hayatına 

devam eden bir kişi olarak ele alınır. Ürgüplü Ahmed Efendi: fakirliğe ve darlığa karşı sabırlı, sözünü 

sakınmadan söyleyen ve yöneticilerden çekinmeyen ve doğruyu her yerde dile getiren, kin gütmeyen, 
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15  Olcay, age., 2002, s. 121. 
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Hizmetler Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 32 
17  Mustafa Vazıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi (Belabilü’r-Rasiye fi Riyaz-ı Mesaili’l-Amasiyye), Yayına 

haz. Ali Rıza Ayar, Recep Orhan Özel, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 2011, s. 1; Olcay, age., 2010, s. 71. 
18  Mustafa Vazıh Efendi, age., s. 3. 
19  Olcay, age., 2002, s. 7; Olcay, age., 2010, s. 79. 
20  Olcay, age., 2010, s. 80. 
21  Olcay, age., 2002, s. 21 
22  Olcay, age., 2002, s. 28 
23  Olcay, age., 2002, s. 36 
24  Olcay, age., 2002, s. 38 
25  Olcay, age., 2002, s. 51 
26  Olcay, age., 2002, s. 74; Olcay, age., 2010, s. 89. 
27  Olcay, age., 2002, s. 75; Olcay, age., 2010, s. 83. 
28  Olcay, age., 2002, s. 75-76. 
29  Olcay, age., 2002, s. 77. 
30  Olcay, age., 2002, s. 81, 85, 88, 101, 121. 
31  Olcay, age., 2010, s. 47, 75, 86. 
32  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 21. 
33  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 24-25. 
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temiz yürekli ve iyi niyetli, küskünlük gütmeyen birisi olduğu34 dile getirilmektedir. Ürgüplü’nün bu 

olumlu özelliklerinin yanında olumsuz kişilik özelliği olarak (her insanda olabilecek hata ve 

eksikliklerinden bahisle müellif onun affı için dua ederek) giyiminde özensiz olduğu, ucuz elbise ve 

ayakkabı giydiğinden söz edilmektedir.35 

Bolulu Abdullah Efendi (1260/1844): kindar olmayan, hatta kendisini zehirlemeye çalışan kişiyi 

affetme erdemini gösteren birisi, Çorumlu Vecih Abdullah Efendi: yakışıklı, uzlaştırıcı, sevilmeyen 

kişilerle bile diyalog kurabilecek kadar iletişim becerisine sahip, güzel ve pahalı elbiseler giyen (bu 

özellik, müellif tarafından olumlu bir özellik olarak ele alınmaktadır), devlet erkanıyla ilişkileri iyi tutarak 

diğer insanlara yararlı olan, Amasyalı Hacı Muhammed Efendi: dedikodudan uzak münzevi bir kişilik, 

Amasyalı Hacı Melek Efendi: güler yüzlü ve alçakgönüllü, Feraizci Salih Efendi: alçakgönüllü ve 

kanaatkar, Amasyalı Sa’dullah Efendi: sabırlı, az ile yetinen, kanaat sahibi ve şükreden; ihtirastan uzak, 

şöhret ve riyaya hiç itibar etmeyen, alçakgönüllü, yumuşak huylu, mizah yapmayı sever ve Mustafa 

Akif Efendi: (Müellifin Babası) cömert, kindar olmayan ve eli açık36 kişiler olarak ele alınır. Amasyalı 

Akif Mustafa Efendi: giyimde sadeliği seven, çoğunlukla fakirlerin giyindiği gibi giyinen, cömert ve 

temkinli davranan bir kişilik olarak olumlu olarak ele alınıp37 bunun yanında çok kararsız biri kişi olarak 

değerlendirilir.38 

Ebu Said Muhammed b. Mustafa: faziletli, olgun ve rehber alınan, Kilisli Halil Efendi: lüks 

yemek yemekten kaçınan, maaşının bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine dağıtan yardım sever, insanların 

hakkında söylediklerinden etkilenmeyen ve olumsuz etkilenmeyen, Uluborlulu Abdüllatif Efendi: 

cömert, kazancını çalışarak kendi temin eden, misafire bizzat kendisi hizmet eden, Bahri Yusuf Efendi: 

alçakgönüllü, güzel konuşan, Şeyh Mustafa b. Ahmed Efendi: sefih kimselere karşı şiddetli davranan, 

Amasyalı Muhammed Kaşif Efendi: çok vakur, alçakgönüllü, sözünde duran, yöneticilere ve ileri 

gelenlere karşı mesafeli, Çorumlu Müftü Mustafa Efendi: edepli, terbiyeli, zarif, mütevazi, latifeyi ve 

marifeti seven bir insan olarak, Amasyalı Hüseyin Efendi: sabırlı, kanaatkar, Çorumlu Seyyid 

Muhammed Efendi: devlet büyüklerine iltifat etmeyen, münzevi, ihtiyacı olan müderrisleri yedirip içiren 

cömert ve riyayı sevmeyen, Konyalı Ali Efendi: resmiyete pek bağlı olmayan, herkese karşı hüsn-ü 

zanlı, fakirlere karşı cömert, Canikli Hasan Efendi: sabırlı, kanaatkar, haya ve iffet sahibi devlet erkanı 

ve kadılarla haşir neşir olmayan ve minnetsiz39 birisi olarak ele alınmaktadır. 

Amasyalı Ahmed Efendi: edepli, terbiyeli, güzel ahlak sahibi ve alçakgönüllü, Amasya-Akdağlı 

Şeyh Mustafa Efendi: yöneticilere iltifat etmeyen, onların hediyelerini kabul etmeyen, fakir-zengin, 

yönetici-halk ayırımı yapmayan, Hacı Ahmet-zade Mustafa Efendi: sabırlı, kanaatkâr ve azla yetinen, 

yumuşak huylu, insanları ıslah etmeyi seven, Muhammed Rif’at Efendi: gösteriş ve riyadan uzak, 

Şeyhü’l-İslam Mustafa Efendi: gösteriş ve riyadan uzak, giyim-kuşamda insanların normal olarak 

giydiklerinden giyinen, Ahıskalı Uzun Ali Efendi: azla yetinen, kanat sahibi, ilmiyle amel eden, sabırlı 

çok az bir maaşla geçinen, Canikli Vaiz Mahmud Efendi: pahalı elbiseler giyinen (Müellif için olumlu bir 

özellik), her grup insanla kolaylıkla anlaşabilen iletişim gücü gelişmiş, Ladikli Hüseyin Efendi: 

kanaatkar, sabırlı, şükreden, Amasyalı Seyyid Osman Efendi: edepli, ihtiyatlı, işlerinde ve sözlerinde 

sabırlı, kanaatkar, Amasyalı Arap Hoca Hüseyin Efendi: gösterişi sevmeyen, ulema gibi davranmayan; 

aksine avamın elbiselerini giyen birisi (Müellif için olumsuz bir özellik); çarşılarında, dükkanlarında 

oturan, çarşı esnafından çeşitli sınıflardan kişilerle birlikte olan, çoğu kere çift anlama gelecek ve 

zahiren çirkin sözleri kullanmaktan kaçınmayan kaba sözlü, İzmirli Nasır-zade Ahmed Efendi: lüks 

elbise giymeyen (müellif için olumsuz bir özellik), köylü kıyafetlerini giyen, halka askerlere davranıldığı 

                                                           
34  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 28-34. 
35  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 32. 
36  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 46, 50, 51, 56, 59, 64, 66, 67, 76. 
37  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 79. 
38  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 78-79: Şehrin ileri gelenleri için ziyafet daveti yaptığı; tam davet günü gelince 

bundan pişmanlık duyarak vazgeçtiği ve bu davranışının çok kere tekrarlandığı anlatılır. 
39  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 84, 91, 109, 127, 134, 166, 168, 169, 170, 182-183, 200. 
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gibi davranan (müellif için olumsuz bir özellik), kimseden hediye kabul etmeyen40 bir kişi olarak söz 

edilir. 

Kişiliğin daha çok karakter yönü ile ilgili değerlendirilebilecek özelliklerle ilgili ise daha az bilgi 

verildiğini görmekteyiz. Bu bağlamda verilen bilgileri şöyle sıralayabiliriz: Hacı Eyyüp Efendi: iyi huylu, 

Hasan Fehmi Efendi: iyi huylu, Nami Efendi: sakin ruhlu olarak,41 Ahmet Efendi: sert mizaçlı olarak ve 

Cemaleddin Efendi: hasis ruhlu, kesinlikle misafirden hoşlanmayan biri olarak42 değerlendirilmektedir. 

Bir bakıma birebir ilişki biçimi ve daha çok kişiye ait genel kişilik özelliklerinin üzerinde fazla 

durulmadığını söyleyebilir. Bunun genel olarak nedeni ise, toplumsal yapının genel özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, bizim kültürümüz toplulukçu, toplumsal ruhu önceleyen bir kültür 

yapısındadır.43 Bu ise, kişilerin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını toplum menfaati temelinde 

değerlendirmeyi ve göz ününde bulundurmayı öncelemektedir. 

2- Dini Kişilik Özellikleri Açısından Biyografi Çalışmalarında Yer Alan Bilgiler 

Dini kişilik kavramı daha çok kişinin dinle ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını dini tutumu 

çerçevesinde şekillendirip şekillendirmemenin derecesi hakkında bilgi verir. Günümüz din psikolojisi ve 

din sosyolojisi bilim dallarının araştırmalarında bu konu için kullandıkları kavram dindarlık kavramıdır. 

Dindarlık kavramı bu bilim dallarında, bireyin ya da toplumun dinsel algısı, bu algının bireyin ya da 

toplumun yaşantısına bu algının yansıma biçimleri üzerinden normatif olmayan betimlemeleri 

bünyesinde barındırır. Dindarlığı dinden ayıran en önemli özelliği dinamik bir yapısının olmasıdır. Yani 

dinin bireyi, bireyin de kişisel özelliklerinin ve yaşantısının dini anlayışını etkilemesi dinamik bir 

yapıdır.44 Bu bağlamda dindarlığın enerjisini aldığı kaynak açısından iki türünden bahsedilir ki bunlar: 

gücünü bireyin iç motive edici güçlerinden alan iç yönelimli ve motivasyon gücünü dış faktörlerden 

alan dış yönelimli dindarlıktır.45 Gazali’ye göre ise dindarlık taklit ile başlar, devamında ilimle bireysel ve 

toplumsal zihinde bir anlama oturur ve bireysel düzeyde ilim düzeyinden sonra zevk düzeyinde kişinin 

iç huzurunu oluşturur ve bireyin kâinatını değerlendirmesi ve yaşama anlam vermesi hep bu çerçevede 

olur.46 Müelliflerimizin çalışmalarında dini kişilik olarak niteleyebileceğimiz bilgiler şöyledir: Öncelikle, 

dört müellif de biyografilerinden söz ettikleri birçok kişi ile ilgili olumlu atıf yapmışlardır. Belki bu atıflar 

içerisinde en dikkat çekici olanın dindarlık göstergesi olarak daha çok Kur’an okumak, zikir çekmek ve 

nafile namaz kılmanın ön plana çıkarılmasıdır. Diğer bir gösterge ise, birçok biyografisinden bahsedilen 

kişinin ömrünün son demlerinde (yaşlılık dönemi) inzivaya çekilen kişiler olarak nitelenmeleridir ki bu 

akla toplumsal bir kabulün nitelenen durum olarak kendisini dışa vurduğunu göstermektedir diyebilir. 

Bazı örnekler şöyledir: Kavaklılı Ali Efendi: namazlarını cemaatle kılmaya özen gösteren,abid, 

Gümüşhaneli Seyyid Ebu Bekir Efendi: ilmiyle amel eden birisi,Amasyalı Sa’dullah Efendi: adet ve 

geleneklere pek itibar etmeyen, gösteriş ve yapmacıklıktan kaçınan, herkesle iyi geçinen, zengin-fakir 

ayırımı yapmayan, gösteriş ve tantanalı toplantı ve merasimlere karşı olan, haksızlık yapanların 

kapısına gitmeyen, Şeyh Mustafa b. Ahmed Efendi: dini konularda taviz vermeyen, Amasyalı Ahmed 

Efendi: dini ve inancından taviz vermeyen, Antepli Muhammed Münib Efendi: zamanının gereklerine 

göre hareket eden, mütevazi, yumuşak sözlü, insanlara anlayacakları şekilde konuşan ve bu özellikleri 

nedeniyle toplumun bütün kesimlerince sevilen biri, Maraşlı Tefsiri Bedli Efendi: akıllara hayret veren, 

kalpleri titreten, gözlerden yaş getiren vaazlar veren47 kişilikler olarak nitelenmelerini sayabiliriz. Yavuz 

Sultan Selim ise, dindar olan ama mutaassıp olmayan bir kişi olarak nitelendirilir.48 O dönem şartları 

                                                           
40  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 208, 210, 211, 221, 234, 253, 271, 271-272, 283. 
41  Olcay, age., 2002, s. 36,51,85. 
42  Olcay, Osman Fevzi, Amasya Hatıraları: Bildiklerim-Gördüklerim-İşittiklerimle Amasya, sad. Turan Böcekçi, Mehmet H. 

Seçkiner, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 2009, s. 83, 89. 
43  Toplulukçu kültürün özellikleri için bkz. Kağıtçıbaşı, Çiğdem., Günümüzde İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim 

Yayınevi, 13. Baskı, İstanbul, 2012. 
44  Köse, Ali, Ayten, Ali, Din Psikolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 109-112. 
45  Geniş bilgi için bkz. Allport, G. W. Persönlichkeit, Struktur, Entwicklung und Erfassung der menschlichen Eigenart, 2. Aufl., 

Meisenheim: Hein, 1959, s. 227. 
46  Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, s. 375; Köse, Ayten, age., s. 114. 
47  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 21, 23, 66, 67, 134, 250-251, 284. 
48  Olcay, age., 2002, s. 121. 
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açısından mutaassıp kavramının içeriğinin nasıl doldurulduğunu söylemek en azından bizim için zor 

görülmektedir. Başka araştırmalarla dönemin bu kavrama yüklediği anlam araştırılabilir. 

3- Mesleki Kişilik Özellikleri Açısından Biyografi Çalışmalarında Yer Alan Bilgiler 

Mesleki kişilik özellikleri açısından iki biyografi müellifinin çalışmalarından bilgi temin ettim. Bu 

çerçevede verilen bilgiler şöyledir; Mustafa Sabri Efendi: talebeleriyle gayet samimi görüşmekten 

hoşlanan, Nuri Efendi (Hafız): Kur’an’ın bazı surelerini okuyunca kendisinin ve cemaatin ağladığı, 

müjdeleyici ayetleri okurken ise kimi zaman cemaatin ruhen neşelendiği ve güldükleri49 şeklinde bilgi 

verilmektedir. Son bahsi geçen kişinin Kur’anı okurken anlamı öncelediği ve anlama göre ses, jest ve 

mimik hareketleriyle yaşıyor gibi olduğundan dinleyenleri etkileme gücünün çok fazla olduğu dile 

getirilmektedir. Biyografi çalışmasından yararlandığımız Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, biyografik 

çalışmasına kendi hocası olan Kavaklılı Ali Efendi ile başlıyor ve hocasının din âlimi olmadığını 

belirttikten sonra sırf ona olan saygısından dolayı böyle yaptığını belirtiyor.50 Mesleki kişilikleri ile ilgili 

bilgi verdiği diğer kişiler ise şöyledir: Gümüşhaneli Seyyid Ebu Bekir Efendi: İyi bir kıraat alimi; 

Kur’an’ın farklı okunuş biçimleri (kıraat vecihleri) bilen ve bu konuda icazeti sahibi; ayrıca, edebiyat 

bilgini olduğu, Ürgüplü Ahmed Efendi: ders işleyişinin basit, sade ve davranış olarak olumlu 

davranışlarıyla zeka düzeyi olarak düşük olanların bile eğitiminde başarı düzeyinin iyi olduğu, 

öğrencilerini sürekli olarak olumlu cümlelerle motive ettiği belirtilir. Bireysel ayrılık ilkesi bağlamında 

değerlendirildiğinde ve tam öğrenme kuramıyla karşılaştırıldığında döneminin öğretim anlayışından 

farklılaştığı söylenebilir. Bolulu Abdullah Efendi (1260/1844): derslerinde akıcı, açık ve kolay bir dil 

kullanan ve sorulan sorulara cevap verirken kendi görüş ve anlayışına göre cevap veren birisi, Çorumlu 

Vecih Abdullah Efendi: keskin anlayışlı, tenkitçi bir düşünceye sahip olan, zeki öğrencilerin teveccüh 

ettiği, dini ilimler haricindeki ilimlere de ilgi duyan ve belli ölçüde kimya bilgisine sahip olduğu ve bu 

bilgilerini pratiğe yansıttığı anlatılır. Halk meclislerinde basit, anlaşılır ve sade bir dil kullandığı, 

ibarelere boğmadan sade bir dil kullandığından söz edilir. Çorumlu Seyyid Ebu Bekir Efendi: akıcı bir 

ders anlatan, tatlı bir dille anlaşılmayan bir nokta bırakmayan, Kopuçku Abdurrahman Efendi: 

Öğrencilerin kendisinden korktuğu ve bu nedenle soru sormaktan çekindikleri ve soru soranlara sert ve 

kaba davranan bir kişi olarak bahsedilir.51 

İlgili dönem için belki de en çok ilgi çeken bilgilerden birisi ise, Palabıyık Muhammed Efendi’dir. 

Kendisinden güçlü bir inanca sahip birisi olarak bahsedilmesine rağmen, insanların onunla ilgili iyi bir 

kanaatinin olmadığı; bunun da nedeninin onun felsefeyle uğraşan birisi olması gösteriliyor.52 Bu kişi, 

1804 yılında vefat ettiğine göre Osmanlı’da düşünceye ve düşünce üretmeye araç olan felsefeye karşı 

olan bu olumsuz tutumun dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Şeyhu’l-İslam Yahya Efendi: derslerini 

yumuşak, tatlı ve sade bir dil ile işleyen, ders halkalarını gülsuyu ve buhur ile kokulandıran, 

öğrencilerine yemek ikram eden, Amasyalı Sa’dullah Efendi: tatlı diyalog kurup, farklı iletişim 

biçimlerini bilen, muhatabının özelliklerine göre değil kendi öğreteceklerine göre usulünü belirleyen 

birisi olduğundan bahsedilir.53 Amasyalı Akif Mustafa Efendi: sadece dört-beş kişiden oluşan öğrenci 

grubuna ders veren, fazla öğrencinin dersine girmesine izin vermeyen54 bir âlim olarak nitelenir. Bu 

bağlamda, ders gruplarının az olmasıyla etkin ve etkili öğretim yapmanın şartının az sayıda öğrenci ile 

olacağının o yıllarda farkına varılması açısından; ya da en azından kalabalık gruplarla ders işlemenin 

başarıyı düşüreceğinin bilinmesi açısından önemli bir bakış açısına sahip bir âlim olduğunu dile 

getirebiliriz. 

Akşehirli Hafız Osman Efendi: İbn-i Arabi’yi sert bir dille eleştiren ve görüşlerinin batıl 

olduğunu söyleyen, bu söylemine karşı çıkanların tenkitinden korkmayan, taklit etmenin hüsn-ü zan 

olmadığını söyleyen ve gerçeğin ortada olduğunu, bunun dışındaki görüşlerin sert eleştirisini yapan 

                                                           
49  Olcay, age., 2002, s. 81, 87. 
50  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 21. 
51  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 23-24, 29, 30, 43, 49, 51, 53, 58, 62. 
52  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 64. 
53  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 65, 68. 
54  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 78. 
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(93-94), Kudüslü Kemaleddin b. Ali es-Sıddıki: ehl-i sünnet olmasına rağmen İbn-i Arabi’den etkilenen 

biri olduğu, onu sevdiği ve onun “vahdet-i vücûd” felsefesine dayalı düşünceler beyan eden55 birisi 

olduğu anlatılır. İbn-i Arabi ile ilgili görüşlerini anlattığı her kişiden sonra müellifimiz Amasyalı Akif-Zade 

Abdürrahim kendi düşüncelerini dile getirmekten kaçınmaz ve: “Bilindiği gibi İbn-i Arabi’nin eserlerinde 

şeriata dair bazı muhalif noktalar bulunmaktadır”56 dedikten sonra Şair Nabi Yusuf Efendi’yi örnek 

vererek bu şairin, İbn-i Arabi’nin aleyhinde olan düşüncelerin tesirinde kalarak, onun eserinde olmayan 

bazı anlayışları ona mal ettiğini belirtir ve bu şairi taklitçilik yapmakla itham eder ve âlim olan kişinin 

halkın alışılagelmiş; özellikle yanlış anlayış karşısında susmaması gerektiğini dile getirir.57 Ahıskalı Uzun 

Ali Efendi’den: ilmi tartışmalarda gadaplı ve şedid, Sultanın huzur derslerinde sinirli ve öfkeli ve sert 

tartışma yaptığı için katılmasına izin verilmeyen, “vahdet-i vücut” anlayışına karşı olan birisi olarak, 

Muhammed Emin Efendi’den: müthiş bir yaratıcı zekâya ve çabuk kavrama yeteneğine sahip birisi 

olarak, Musuli Efendi’den: Vahde-i Vücud anlayışına karşı çıktığı için taassupla suçlanan birisi olarak 

bahsedilir. Musuli Efendi’ye atfedilen bir bilgiye göre onun, İbn-i Arabi ve Mevlana gibi meşhurların 

eserlerine sonradan batıl ve sapık görüşler sokuşturulmuştur ve bu yeni bir bir sufiyye geleneği 

oluşturmuştur. Canikli Vaiz Mahmud Efendi’den vaazlarına kadın, erkek ve çocukların iştirak ettiği ve 

çok kalabalık cemaatinin olduğundan ve emir ve vezirlere iltifat etmeyen58 bir âlim olarak söz edilir. 

Aynı anda, kadın, erkek ve çocukların birlikte dinledikleri dini nasihatlerin sürdürülüyor olması ilgili 

zamanın dini anlayışı açısından önemlidir. Çünkü, günümüzde bile bu türden bir icraatın olmaması dini 

anlayışın bazı konularda daha da geri gittiği şeklinde değerlendirilebilir. 

Erzurumlu Şeyh İbrahim Hakkı: Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, Erzurumluların İbrahim 

Hakkkı’nın inancıyla ilgili hüsn-ü zan beslemediğini aktarır ve kendisi de “umulur ki İbrahim Hakkı 

“vahded-i vücut”çuların uydurma hayallerinden kurtulmuştur” der.59 Yukarıda da belirttiğimiz gibi 

Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, “Vahde-i Vücut” inancıyla ilgili sapık düşüncelerin İbn-i Arabi ve 

Mevlana gibi kişilerin eserlerine atfedilerek yayılmaya çalışıldığı ve bu kişilerin görüşleriymiş gibi 

sunulma çabası olduğunu belirtmektedir. Hatta bu görüşleri kendisinin de tevil çabasına girdiğini, 

uyarılar neticesinde bu türden tevillerin de yanlış olduğu ve yapılmaması gerektiği kanaatini 

belirtiyor.60 Bursalı Şeyh İsmail Hakkı’nın da: “Ruhu’l-Beyan fi Te’vili’l-Kur’an” adlı eserde “vahdet-i 

vucut” anlayışını çağrıştıran yorumlarından dolayı daha sonra tevbe ettiği ve o görüşlerinden 

döndüğünü ifade ettiği anlatılır.61 

4- Amasyalıların Topluluk Olarak Özellikleri İle İlgili Bilgiler 

Mustafa Vazıh Efendi, Amasya’nın geçmiş halkının (İslam öncesi-İslam sonrası) özellikleri ile 

ilgili bilgi verdikten sonra kendi yaşadığı zaman için Amasyalıların ilim ehli, sufi, Kur’an hafızı veya 

medreselerde yatıp kalkan öğrencilerden oluşmaktadır dedikten sonra onların çiftçilik ve esnaflık 

bilmeyip geçimlerini devlet vergileriyle karşılayanlar olarak nitelemektedir. Aynı şekilde, geçmiş 

tarihlerde de benzer niteliklere sahip bir halk olduğu zikredilir. Amasya halkının özellikle olumsuz 

özelliklerini Şamlılardan, Danişmentlilerden ve Seyfüddevle’nin askerlerinden aldığını belirtir ki bu 

askerlerin aslının da Bağdat bedevileri, Antep, Maraş ve Musul halkları olduğunu belirtir. Bunların, 

üstü-başı açık saçık, hilekâr, vefasız, dönek, yalan yere yemin edebilen, utanmaz ve iftiracı 

olduklarından bahseder. Bu nitelikleri ile bu insanların Amasya halkı üzerinde de etkili olduğunu dile 

getirir. Eser sahibinin bu niteliklerine dair anlattığı hatıra62 şehir içerisinde dışarıdan gelenlerin güç 

mücadelesine girdikleri ve bunu başarmak için de farklı birçok meşru olmayan yola tevessül ettiklerini 

gösteriyor diyebiliriz. 

                                                           
55  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 93-94, 131. 
56  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 131. 
57  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 156-157. 
58  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 253, 254, 256-257, 270, 271. 
59  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 288. 
60  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 289-291, 292. 
61  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 299. 
62  Mustafa Vazıh Efendi, age., s. 75, 76-77. 
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Mustafa Vazıh Efendi’nin eserinde dikkatimi çeken diğer husus ise, bireysel kişilik özelliklerine 

atıfta bulunmak yerine (olumlu-olumsuz) belli-başlı topluluklar hakkında bilgi verildiğidir. Örneğin, 

yaşadığı yıllarda zamanın yöneticileri tarafından (Halifet Gazi ve Sultan Ebu Said Mesut) Amasya’ya 

getirilenlerin çoğunluğunun Kürt, Türkmen ve Tatarlardan oluşan aileler olduğu ve bunların çok tembel 

oldukları, ticaret ve tarımı bilmedikleri biçimindeki tanımlamalardır. Ayrıca, bu aile fertlerinin çoğunun 

hırsız olduğu imasının yanında; kibirli ve ukala oldukları gibi olumsuz özelliklerinin bulunduğu ve bu 

özellikleri ile yerli halkı etkiledikleri söz konusu edilmektedir. İsfendiyar Bey ile Karadeniz sahillerinden 

gelen ailelerin ise, ölümlere neden olacak kadar kavgacı, birbirlerine arkadan düşmanlık eden; yan 

yana gelince ise kırk yıllık dost gibi davrandıklarını anlatarak bu olumsuz özelliklerin de Amasya halkına 

sirayet ettiğinden söz edilir. Amasyalıların genel bir özelliği olarak da yerli olanlara değil; dışarıdan 

gelen yabancılara daha çok değer verdikleri yönünde ifadelendirilen durumdur. Yine, Amasya halkının 

güzel yönlerinin, kötü yönlerinden daha fazla olduğu kanaatidir.63 

 

Sonuç 

Araştırmanın başlangıcında; biyografik atıflar içerisinde yer alan kişisel bilgilere dair kanaatlerin 

daha çok olumlu olacağı yönünde bir tahmine sahiptim. Ancak, süreç içerisinde bilgileri elde ettikçe bu 

kanaatimin doğru olmadığını ve olumsuz kanaatlerin de dile getirildiğini görmüş durumdayım. Kişisel 

özelliklerine atıfta bulunulan kişilerin çoğunlukla dini ve farklı disiplinlere ait bilimlerle iştigal eden ilim 

erbabı kişiler olduğunu gördüm. Bunların yanında tasavvuf erbabı, şehrin ileri gelenleri ve bir 

çalışmada ise daha çok Amasya’ya sonradan gelen halkların genel özeliklerine atıfların yer aldığını da 

gördüm. Bu araştırmamızda sırasıyla kişisel özellikler, dini kişilik özellikleri, ilmi kişilik özellikleri ve son 

olarak da tek tek kişiler değil; Amasya’nın yerli ve dışarıdan gelen halklarının genel özelliklerine dair 

atıflar ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmasına müracaat ettiğimiz Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim 

çalışmasını yaptığı zaman diliminde başlangıçta haklarında bilgi sahibi olmadığı bazı kimseleri yanlış 

tanıdığını onları yakından tanıyınca kanaatinin çoğu kere değiştiğini belirtir ki64 bu anlayış bugünkü 

bilimin de temel yaklaşımıdır; ön bilgilerimiz, olumlu ve olumsuz atıflarımız her zaman ve her konuda 

olabilir, ancak bilim, bu ön tahminler ya da yargılardan bağımsız ve nesnel olarak araştırılan konuya 

yönelmeyi gerekli kılmaktadır.  

Bu araştırmayla, bir anlamda belli bir tarih aralığında biyografik çalışmalarla65 Osmanlı 

toplumunda yetişmiş olan bilim insanı, öğretmen, mutasavvıf vb. birçok kişiden söz eden bilgilerden 

yararlanma fırsatımız oldu. Her dönemin kendine has özelliklerini tanımak ve öğrenmek için biyografik 

çalışmaların çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yeni nesillere ve bilim insanlarına biyografi 

çalışmalarının önemli olduğunu kavratmalı ve bu türden çalışmalara da yönlendirme yapılmalıdır. 

Çünkü, günümüzde birbirinden iyice ayrılmış bilim disiplinleri ve araştırma alanları içerisinde biyografik 

çalışmaların gereği kadar yer bulamadığını söylemek abartı olmasa gerek. 

 

Kaynakça 

Allport, G. W., Persönlichkeit, Struktur, Entwicklung und Erfassung der menschlichen Eigenart, 2. 

Aufl., Meisenheim: Hein, 1959. 

Altıntaş, Hayrani, “Psikoloji Sözlüğü Üzerine Küçük Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, c. 31, Ankara, 1989. 

Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, Kitabü’l-Mecmu’ fi’l-Meşhudi ve’l Mesmu’, çev. Hikmet Özdemir, 

Türkiye İlmî, İçtimâî Hizmetler Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998. 

Apaydın, Halil, “Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. 

                                                           
63  Mustafa Vazıh Efendi, age., s. 77-78, 83. 
64  Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, age., s. 136-137. 
65  Örnek olarak bkz. Amasyalı Akif-Zade Abdürrahim, çalışmasında 1113 isimden, Osman Fevzi Olcay (2002) 182 kişiden isim 

olarak söz etmektedir. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 445 

Bühler, Charlotte, Psychologie im Leben unserer Zeit, Droemer Knaur, München/Zürich, 1980. 

Dwelshauvers G., Psikoloji, çev. Mustafa Şekip Tunç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 

Doğan Kardeş Yayınları A. Ş. Basımevi, İstanbul, 1952. 

Fraas, Hans-Jürgen, Die Religiösität des Menschen, Religinspsychologie, Vandenhoeck&Ruprecht in 

Göttingen, 1990. 

Hançerlioğlu, Orhan, Ruhbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988. 

Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Günümüzde İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınevi, 13. Baskı, 

İstanbul, 2012. 

Köse, Ali, Ayten, Ali, Din Psikolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012. 

Kulaksızoğlu, Adnan, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul, 2001. 

Mustafa Vazıh Efendi, Amasya Fetvaları ve İlk Amasya Şehir Tarihi (Belabilü’r-Rasiye fi Riyaz-ı Mesaili’l-

Amasiyye), Yayına haz. Ali Rıza Ayar, Recep Orhan Özel, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 

Amasya, 2011. 

Olcay Osman Fevzi, Amasya Hatıraları: Bildiklerim-Gördüklerim-İşittiklerimle Amasya, sad. Turan 

Böcekçi, Mehmet H. Seçkiner, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2009. 

Olcay, Osman Fevzi, Amasya Şehri, sad. Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Kültür 

Yayınları, Amasya, 2010. 

Olcay, Osman Fevzi, Amasya Ünlüleri, Osmanlıca Aslından çev. Turan Böcekci, Amasya Belediyesi 

Kültür Yayınları, 2002, s.7. 

Olcay, Amasya Şehri, sad. Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, 

Amasya, 2010. 

Özbaydar, Sabri, Eşik-Altı Tenbihlere Reaksiyon ve Şahsiyet Faktörleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yay., Baha Matbaası, İstanbul, 1964. 

Öztabağ, Lütfi, Psikolojide İlk Adım, İnkılap ve Aka Yay., İstanbul, 1983. 

Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2008. 
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Özet 

Önemli bir ticaret yolu üzerinde kurulan ve “Dâru‟l-„Izz” (İtibar Yurdu, Asalet Yurdu) unvanıyla anılan 

Amasya, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok devlete idari merkez olmuştur. Sosyal ve 

kültürel işlevi olan birçok müesseseyi içinde barındıran Amasya, pek çok ilim adamı, san‟atkar ve şairin 

toplandığı bir merkez haline gelmiştir. Nitekim Kazasker Muhaşşi Sinan Efendi de bu ilmi şahsiyetlerden 

biridir. Muhaşşi Sinan Efendi, Amasya Sancağının Uluköy‟e bağlı Belevi köyünde 893/1487 yılında 

dünyaya gelmiştir. Memleketi olan Amasya‟ya nispetle Sinânü‟l-Amâsî, Kadı Beydâvî‟nin Envâru‟t-Tenzîl 

ve Esrâru‟t-Te‟vîl‟i üzerine yazdığı haşiyesi ile “Muhaşşî” ünvanı almıştır. Dönemin meşhur âlimlerinden 

dersler almıştır. Muhaşşi Sinan Efendi, Gelibolu, Edirne, Gebze, İstanbul gibi önemli merkezlerde 

bulunan Dârü‟l-Hadis ve Sahn-ı Semân‟ın da aralarında bulunduğu birçok medresede müderrislik 

yapmıştır.  Muhaşşi Sinan Efendi, yaptığı değerli ilmi çalışmalarından dolayı dönemin devlet ricalinden 

takdir görmüş ve ödüllendirilmiştir. 

Muhaşşi Sinan Efendi, sırasıyla Halep, Şam, Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıkları görevinde 

bulunmuştur. İstanbul kadılığı görevinden sonra Anadolu Kazaskeri olup Kanuni ile Elkas (Tebriz) 

seferine katılmıştır. Sadrazam Rüstem Paşa tarafından kendisine atılan bir iftiradan dolayı Kazaskerlik 

görevinden azledilmiş ve teftiş olunmuştur. Fatih Camii‟nde günlerce devam eden teftişten sonra 

temize çıkmış ve eski itibarına kavuşmuştur. Şeyhülislam Ebussuud Efendi‟nin vefatı üzerine, kendisine 

teklif edilen Şeyhülislamlık makamına geçmesi yönündeki teklifi reddetmiştir. Hayatı boyunca, çok 

değerli mevkilere yükselen öğrenciler yetiştirdi. 1578 yılında 93 yaşındayken vefat etti. Hattatlık da 

yapmış olan Muhaşşi Sinan Efendi, Amasya‟da bir, İstanbul‟da iki cami yaptırmıştır. Başta Hâşiye-i 

Tefsîr-i Kadı Beyzâvî olmak üzere birçok değerli esere haşiyeler yazmıştır. Yazdığı haşiyeler bugün 

kütüphanelerimizde mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Amasya, Muhaşşi Sinan Efendi, Müderris, Kadı, Kazasker. 

 

MUHAŞŞİ SİNAN EFENDİ (d. 986/1578)  

(Sinanuddin Yusuf b. Husâm b. İlyas) 

 

Abstract 

Amasya, established on a significant trade route and known as honorable hometown, has hosted 

many civilizations and became the administrative center of many states. Amasya, which contains 

many institutions have social and cultural functions, has become a center where many scholars, 

artisans and poets are gathered. Thus, Military judge Muhaşşi Sinan Efendi is one of these scientific 

figures, too. He was born in 893/1487 in the Belevi village of Uluköy, Amasya town. He received the 

title of Sinânü‟l-Amâsî  with relative to Amasya, his hometown and the title of "Muhaşşî" with the 

annotation which he has written on Envâru't-Tenzîl and Esrâru't-Te'vîl of Kadi Beydâvî. He took 

lessons from famous scholars of the period. He made a professorship in many medressehs including 

Darül hadis and Sahn-ı Seman which are in important centers such as Gelibolu, Edirne, Gebze and 

Istanbul. He was appreciated and rewarded by the statesmen of the period for his valuable scientific 

work. 

He was respectively in charge of the Halep, Şam, Bursa, Edirne and İstanbul judiciary. He became 

Anatolia Military judge after the task of İstanbul judiciary. He participated in the Tabriz war with 

Kanuni. He was dismissed from Kazasker duty because of a slander that he had been brought to him 
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by the Grand Vizier Rüstem Pasha and Inspected. He was acquitted after days of ongoing inspections 

in the Fatih Mosque and he has regained his old reputation. After the death of Shaykh al-Islam 

Ebussuud Efendi, He rejected the proposal to pass to the shaykh al-Islamism office offered to him. 

Throughout his life, he raised students who rose to precious positions. He passed away in 1578 when 

he was 93 years old. Muhasşi Sinan Efendi, who also made calligraphy, built two mosques in Istanbul 

and one in Amasya. He has written annotations on  many valuable works, including Hashiye-i Tefsîr-i 

Kadı Beyzâvî. His written works are available today in our libraries. 

Keywords: Amasya, Muhaşşi Sinan Efendi, Mudarris, Qadi, Qadi „asker. 

 

Giriş 

Ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, bilinen en eski adı Amaseia 

olan bugünkü Amasya, ilk çağlardan itibaren Tarsus-Kayseri-Zile-Samsun kadim ticaret yolu üzerinde 

bulunması dolayısıyla oldukça hareketli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Türkler tarafından ne 

zaman fethedildiği konusunda kesin bir bilgiye rastlamadık. Ancak, XI. yy. başında Danişmendliler‟in 

idaresi altında olduğu bilinmektedir. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan‟ın Danişmendli topraklarını 

ilhak etmesiyle Amasya “Dâru‟l-„Izz” (İtibar Yurdu, Asalet Yurdu) unvanı ile Anadolu Selçuklu toprağı 

oldu. 

Birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapan Amasya‟nın, bizim tarihimizdeki ilim ve kültür hayatı 

Danişmendli, Selçuklu ve özellikle de Osmanlı dönemlerinde idari merkez olarak değerlendirilmesi ile 

başlar. Şehzadelerin devlet idaresine Amasya‟da hazırlanmaları, beraberlerindeki üst düzey devlet 

ricalinin de burada ikamet etmelerinin bunda büyük payı vardır.1 Bu sebeple şehirde camiler, 

mektepler, medreseler, Dâru‟l-Hadisler, kütüphaneler, imarethaneler, tekkeler gibi sosyal ve kültürel 

işlevi olan birçok müessese kurularak, Amasya idari yönünün yanında ilimi açıdan da pek çok ilim 

adamı, sanatkâr ve şairin toplandığı bir merkez haline gelmiştir. Buna bağlı olarak başta Tefsir, Hadis, 

Fıkıh gibi şer‟i ilimler olmak üzere tarih, hat, şiir gibi alanlarda da pek çok âlim ve sanatkâr yetişmiştir. 

Nitekim biyografi eserleri, birçok Amasyalı âlim ve sanatkârın hayatına yer vermektedir.2 Kazasker 

Muhaşşi Sinan Efendi de bu ilmi şahsiyetlerden biridir. 

Muhaşşî Sinânuddîn Yusuf el-Emâsî’nin Hayatı 

Asıl adı Sinanuddin Yusuf olup, Taşköprüzâde (ö. 968/1561) eş-Şekâ‟ik‟da babasının adını Hızır 

bey, dedesinin adını Celâleddin olarak verirken,3 Nev‟îzâde „Ata‟î ise Tekmiletü‟ş-Şekâ‟ik‟da babasının 

adını Hüsameddin, dedesinin adını ise İlyas olarak kaydetmektedir.4 İsmail Paşa el-Bağdadî (v. 1920) 

ve Ömer Rıza Kehhâle (v. 1987) müellifin baba adını Abdullah olarak vermektedir.5 Amasya Sancağının 

Sonusa; bugünkü adıyla Uluköy‟e bağlı, ilçeye 17 km. uzaklıktaki Bedevi; günümüzdeki adıyla Belevi 
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Mufessirîn, c. 2, Beyrut, 1983, s. 743. 

5  İsmail Paşa el-Bağdadi, Hediyyetü‟l-Ârifîn, Vekâletü‟l-Meârif, c. 2, İstanbul, 1951, s. 565; Ömer b. Rıza b. Muhammed Râğıb 

b. Abdülğanî el-Kehhâle, Mu‟cemu‟l-Müellifîn, Dâru İhyâu‟t-Türâsi‟l-Arabî, c. 8, Beyrut, ty., s. 311. 
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köyünde 893/1487 yılında dünyaya gelmiştir.6 TDV İslam Ansiklopedisi: “Bugün Tokat‟ın Erbaa 

ilçesindeki Uluköy…” diye yanlış bilgi vermektedir.7 Sonusa (Uluköy) Amasya‟nın bir ilçesi olan 

Taşova‟ya bağlıdır. Babası Hüsameddin, Halveti tarikatının önde gelen şeyhlerinden, Amasya‟da 

medfun Habib el-Karamânî‟nin halifelerindendir. 

Memleketi olan Amasya‟ya nisbetle Sinânü‟l-Amâsî, Kadı Beydâvî‟nin Envâru‟t-Tenzîl ve Esrâru‟t-

Te‟vîl‟i üzerine yazdığı haşiyesi ile “Muhaşşî” ünvanı almıştır.  

Muhaşşi Sinan Efendi, yine bir Amasya‟lı ve aynı dönemde yaşamış olan; Yûsuf Sinânüddîn el-

Emâsî ile karıştırılmaktadır.8 Yûsuf Sinânuddîn el-Amâsî‟nin baba adı Abdullah‟tır. Hac maksadıyla gittiği 

Mekke‟de verdiği vaazları dolayısıyle “Nezîlu Mekke”, “el-Vâ‟izu‟l-Hanefî”, “Sekenü Mekke” gibi tabirlerle 

anılmıştır. Vefat tarihini Akifzâde Abdurrahim (v. 1223/1808) 1000/1592 yılında vefat eden âlimlerden 

bahsederken Yusuf Sinanuddin el-Amâsî‟den de bahsetmektedir.9 Kendisine Hanefi fıkhı uleması 

arasında yer verilmiştir.10  

Tahsili 

İlk tahsilini kimden aldığı konusunda elimizde bir bilgi mevcut olmamakla birlikte babası eş-Şeyh 

Hüsameddin‟den aldığı muhtemeldir. Daha sonra Amasya‟da Küçükağa Medresesi hocalarından Emir 

Kulu Şemseddin Efendi ve yine Amasya‟da Büyükağa Medresesi diye şöhret bulan Hüseyniye 

Medresesi hocalarından Taşköprülü Muslihuddin Efendi‟den beş yıl boyunca dersler aldı.11 Hocasının 

919/1513-14 Bursa Sultaniyesine nakledilmesiyle kendisi de Bursa‟ya gitti. Daha sonra İlk Osmanlı 

Şeyhülislamı Molla Fenârî‟nin de torunu olan Sahn müderrisi Muhyiddin el-Fenârî‟den (1447-1548) 

Hanefi usulüne dair Teftâzânî‟nin Kitabu‟t-Telvîh isimli eserini okudu. Yedi yıl boyunca onun hizmetinde 

ve ilmi sohbetlerinde bulundu. Hocası Muhyiddin Efendi kendisini Sahn müderrisi olan Gerez Seydî‟ye 

teslim etmiş, Sinan Efendi de yeni hocasının bir süre sonra vefatı üzerine (924/1518/19)‟te Müftü Ali 

Efendi‟ye intisap etmiştir. Kazasker Sarıgörez, fıkha dair “el-Murtezâ” adlı eseri olan; sarışın ve kısa 

boyu sebebiyle “Sarıgörez” lakabıyla tanınan kayınpederi Kazasker Sarıgörez Nureddin Efendi (ö. 

928/1522)‟den de fıkıh okudu. Hüsn-ü hatta üstadı Amasyalı Şeyh Hamdullah Efendi (ö. 926/1520) ile 

birlikte İstanbul‟a gitti. Amasya‟da Beyazıt Medresesi müderrisliği ve müftülüğü de yapan Zenbilli Ali 

Efendi‟den ders aldı. Kânûnî Sultan Süleyman tahta geçince (926/1519-1520) hocası Hayreddin Efendi 

talebelerini bir araya toplayıp, meclisine almaya başladı.12 Bu cümleden olmak üzere Müftü Ali 

Efendi‟den Muhaşşi Sinan Efendi‟yi istedi. 

Görevleri 

Müderrislik Görevleri 

Muhaşşi Sinan Efendi sırasıyla, 928/1521-22 de yevmiye yirmi beş akçeyle Gelibolu‟da Sarıca 

Paşa Medresesi müderrisliği, 930/1523-24 senesinde Edirne Taşlık Medresesine müderris olarak atandı. 

938/1531-32 de yevmiye kırk akçeyle Şah Efendi‟nin yerine İstanbul Davut Paşa Medresesine 

nakledildi. 940/1533-34 de genç yaşta öğrenim için Amasya‟ya gelen, Saçlarını uzattığı için Saçlı Emîr 

olarak da tanınan Bayrâmî şeyhi ve şair Hâşimî Emir Osman Efendi (ö. 1003/1595) yerine Gebze‟de 

Mustafa Paşa Medresesine, 941/1534-35 de Emir Hasan Rûmî yerine Edirne Dâru‟l-Hadisi‟nde 

görevlendirildi. 942/1535 de Sahn-ı Semân medresesine terfi ettirildi. 945/1538 senesinde Edirne II. 

Bâyezîd Medresesine nakledildi. Böylece İstanbul‟da Sahn-ı Semân‟ın da aralarında bulunduğu birçok 

medresede müderrislik yaptı. 

                                                           
6  Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 248. 
7  Eyüp Said Kaya, “Sinan Efendi”, DİA, c. 37, İstanbul, 2009, s. 228. 
8  Özel, Recep Orhan, Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (1000/1592) ve “Tebyînü‟l-Mehârim” Adlı Eseri, Usûl İslam Araştırmaları, 

sayı: 20, Temmuz-Aralık 2013, s. 115. 
9  Akifzâde Abdürrahîm: Asıl adı Abdürrahim b. İsmail Efendi olan bu zat, 1177/1763 yılında Amasya‟da doğmuş, ilk tahsilini 

Amasya‟da geçirdikten sonra İstanbul‟a gitmiş ve hayatının geri kalanını burada geçirmiştir. 1223/1808 yılında vefat eden 

Akifzâde Abdürrahim‟in kabri, Şehzâdebaşı Camii haziresindedir. Bkz. Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, haz. Kurtuluş 

Altunbaş-Harun Küççük, (Amasya: Amasya Belediyesi Yayınları, 2010), s. 81. Ayrıca bkz. Recep Orhan Özel, “Yûsuf 

Sinânüddîn el-Amâsî”, Usûl, s. 117. 
10  Ahmet Özel, Hanefi Fıkhı Âlimleri, TDV, Ankara, 2006, 130. 
11  Kaya, “Sinan Efendi”, c. 37, s. 229. 
12  Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 248-249; Kaya, “Sinan Efendi”, c. 37, s. 229, c. 37, s. 229. 
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958/1551 yılında, dört yıl süren Kazaskerlik görevinden ayrıldıktan sonra hacca giden Sinan 

Efendi, İstanbul‟a döndüğünde Muslihiddin Niksârî‟nin vefatıyla boşalan Süleymaniye Dâru‟l-Hadîs‟ine 

yüz seksen akçe yevmiye ile müderris oldu. Bu görevi sırasında kendisine Muhaşşi ünvanı kazandıran; 

Kadı Beydâvî tefsirine haşiyesini de bu görevi sırasında yazdı. 973 Şabanında/Şubat-Mart 1556 

Ebussuud Efendi tefsirini tamamlayınca bütün talebeleri sırayla mülazım alınıp çeşitli terfilere mazhar 

olduklarında Sinan Efendi‟ye de on mülazım alma hakkı verilmiş, maaşına da otuz akçe zam yapılmıştır. 

Kazaskerlik görevi süresince de ders-i âmm olarak ilim meclisleri kurdu ve bu meclislere liderlik etti.13 

Kadılık Görevleri  

Muhaşşi Sinan Efendi, 946‟da (1539-1540) Halep kadılığı görevine getirildi. Bağdat Kadısı 

Niksarlı Mustafa Efendi ile Bağdat Beylerbeyi Üveys Paşa‟nın teftişine memur edildi. Bu teftiş neticesi 

Üveys Paşa görevden alındı. Üveys Paşa‟nın Halep Beylerbeyliği görevine tayin edilmesi ve Paşa‟nın 

talebi üzerine 949/1542-43 yılında Halep Kadılığı görevine son verildi. Aynı yıl İstanbul‟a dönmek üzere 

Akşehir‟e vardığında Şam kadılığına, ardından 951/1544 de Bursa ve 952/1545 yılında da Edirne 

kadılıklarına getirildi. 954 Şaban ayında (Eylül 1547) İstanbul kadılığına atandı. Henüz makama 

oturmadan on günlük bir aradan sonra da Anadolu Kazaskeri oldu.14 955/1548-49 da Kanuni ile Elkas 

(Tebriz) seferine katıldı. Üç yıl boyunca seferde kaldı. “Devlet dolabını bir eşek de olsa döndürür” 

anlamına gelen “Âsiyâb-ı devleti bir har da olsa döndürür” sözü Sadrazam Rüstem Paşa tarafından 

kendisine hamledilmesinin ardından 958/1551 şevval ayında maiyeti ile birlikte azledildi. Hacca gitti. 

Ayrıca bu olayda Rumeli Kazaskeri Bostan Efendi15 ve İstanbul Kadısı Saçlı Emir Efendi16 de 

azledilmişler ve teftiş olunmaları ferman olunmuştur. Bostan Efendi‟nin soruşturması Şam Kadılığından 

azledilen Ahmet Efendi‟ye,17 Sinan Efendi‟nin teftişi Sahn Müderrisi Martulos Mehmet Efendi‟ye,18 

İstanbul kadısı Saçlı Emir Efendi‟nin teftişi ise Alâeddin Ali Efendi‟ye19 havale ve ferman olunmuştur. 

Fatih Camii‟nde günlerce devam eden teftişten sonra her üç ilim adamı da temize çıkmış ve eski 

itibarlarına kavuşmuşlardır. 

Nev‟‟î-zâde Atâ‟î her üç âlimin de Rüstem Paşa‟nın garazı yüzünden azledildiğini20 birçok kimse 

gibi bunların da Paşa‟nın gadrine uğradığını hatta bununla da yetinmeyerek teftişlerine sebep olduğunu 

yazmaktadır.21 Matrakçı Nasuh, Rüstem Paşa‟nın ismini vermeden bu tertipli olaydan bahsetmektedir.22 

Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi hakkında açılan tahkikat ve yapılan teftişte, şikâyetçilerin mazul 

Kazaskere tevcih ettiği sorular ve Sinan Efendi‟nin verdiği cevaplar bir defter halinde toplanmıştır.23  

                                                           
13  Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 249. 
14  Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 249, Kaya, “Sinan Efendi”, c. 37, s. 229. 
15  Bostan Efendi (Mustafa b. Ali, 904/977): Mülâzemetten sonra çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık yapmıştır. 949 (1542-3) 

de Sahn müderrisi, 950 (1543-4)‟de Bursa Kadısı, 951 (1545)‟de İstanbul Kadısı, Şaban 954 (1547)‟de Anadolu Kazaskeri, 

aynı sene Rumeli Kazaskeri oldu. 16 Şevval 958 (17 Ekim 1551)‟de azledildi. İstanbul‟da Emir Buhari türbesinde medfundur. 

Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 129-132. 
16  Saçlı Emir Efendi (Emir Gîsûdâr), Şam Kadılığından Şaban 954 (Eylül 1547 de İstanbul Kadılığına tayin olundu. 16 Şevval 958 

(17 Ekim 1551)‟de azledilmiştir. 
17  Kaf Ahmet Çelebi (Şemseddin Ahmet b. Mustafa) Bolu‟ludur. Bazı medreselerde müderrislikten sonra Edirne Üç Şerefeli 

Medrese ve Edirne Sultan Bâyezid Medresesi‟nde müderrislik yapmıştır. Daha sonra Şam Kadısı olup, 80 akçe ile emekli 

olmuştur. Mecdî, Hadâ‟iku‟ş-Şekâ‟ik, İstanbul, 1269, s. 502-503.  
18  Mehmed b. Muhyiddin, Şeyhulislam Hamid Efendi‟nin kardeşidir. 955 (1548) de Manastır Medresesi müderrisi, 956 (1549)‟da 

Rodos‟ta Sultan Süleyman Medresesi müderrisi, 958 (1551)‟de Sahn Müderrisi, 960 (1552-3)‟de Şehzade Medresesi 

müderrisi, 961 (1553-4)‟de Bağdat Kadısı oldu. 964 (1556-7)‟de azledildi. 967 (1559-60)‟da Mekke Kadısı oldu. 975 (1568) 

de vefat etti. Atâ‟î teftiş görevinden bahsetmektedir. Bkz. Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 112-113. 
19  Alaeddin Ali el-Manevi: Ebulleys Efendi‟nin hemşire-zâdesidir. Bu sebeple Ebulleys Alisi diye meşhur olmuştur. Çeşitli 

medreselerde müderrislikten sonra 949 (1542-3)‟de Trabzon Sultaniyesi‟ne tayin olunmuş, 955 (1548-9)‟da Manisa‟da 

müderris ve müftü olmuş, 958 (1551‟de Sahn müderrisi, 961 (1553-4 de Ayasofya müderrisi, 964 (1556-7)‟de Bağdat kadısı 

oldu. 969 (1561-2)‟de azledildi ve 974 (1566-67)‟de vefat etti. Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 109. 
20  Veziriâzam Rüstem Paşa‟nın karakteri sebebiyle bu nevi olaylara tevessül ettiğini muasır tarihçiler ve belgeler 

göstermektedir. Bkz. M. Tayyib Gökbilgin, “Rüstem Paşa ve Hakkındaki İthamlar”, Tarih Dergisi, VIII/11-12, 1949, 11-50. 
21  Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat ve Bunun İlmiye Teşkilatı Bakımından Önemi”, 

İslam Tetkikleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, c. VIII, Cüz 1-4, 1984, s.209. 
22  Matrakçı Nasuh, Süleyman-nâme İstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp. Nr. 379, vr. 182a-183a; Hüseyin G. Yurdaydın, Matrakçı 

Nasuh, Ankara, 1963, s. 65-67. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 451 

Rebîülâhir 969/Aralık 1574 de, Süleymaniye Dârulhadisi müderrisi Muslihuddin Niksârî‟nin vefatı 

üzerine Muhaşşi Sinan Efendi yevmiye 180 akçe ile Dârulhadis‟in müderrisliğine getirildi. Şeyhülislam 

Ebussuud Efendi‟nin vefatı üzerine (982/1574), kendisine teklif edilen Şeyhülislamlık makamına 

geçmesi yönündeki teklifi reddetti.24  

Kazasker Sinan Efendi 983/Mayıs 1575 de yaşlılığı sebebiyle Süleymaniye Dârulhadisi‟ndeki 

müderrislik vazifesinden ayrılması üzerine III. Murat kendisine 500 flori ihsanda bulunmuştur. 28 yıllık 

azl ve emeklilik hayatı boyunca hiç yalnız kalmamış, yetiştirdiği öğrencileri sadaret makamına kadar 

yükselmişler, hocalarını hiç yalnız bırakmamışlar, gelip kendisini ziyaret etmişler, elini öpüp hayır 

duasını almışlardır. Atâ‟î, Sinan Efendi için: “Azledildiğinde bile asaletinin zirvesinde idi” demektedir.25 

Vefatı 

9 Safer 986/17 Nisan 1578 de, İstanbul Fatih Camiinde, Cuma namazında rahatsızlanıp felç 

oldu. 12 Safer 986/20 Nisan 1578 de Salı günü, 93 yaşını aşmış olarak rahmet-i rahmana kavuştu. 

Cenaze namazını zamanın İstanbul Müftüsü Kadızâde Ahmet Efendi kıldırdı. Dönemin tanınmış 

ulemasından olan kayınpederi Sarıgörez Nureddin Efendi‟nin kendi adıyla anılan mahallede (Fatih 

semtindeki Sarıgüzel mahallesi) yaptırdığı caminin avlusunda gömülü olduğu kaydedilmektedir. Vefat 

tarihi için “ 986 جودت عاقبت” diye tarih düşülmüştür.26 

Vefat ettiği yer konusunda Amasya Tarihi müellifi Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yaşar‟ın: Sinan 

Efendi‟nin “Üçler Türbesi civarında bir han derununda medfun olduğu bilgisi,27  Ziriklî‟nin, vefat 

tarihinin 986/1578 olma ihtimalinden ve Amasya‟da vefat ettiğini belirtmesi,28 Kâtip Çelebi‟nin ise 

Mekke‟de vefat ettiği bilgisi, Muhaşşî Sinan Efendi ile ilgili olmayıp, kendisi ile aynı dönemi yaşayan 

Tebyînü‟l-Mehârim müellifi Yusuf Sinânuddîn el-Amâsî‟dir.29 El-Bağdâdî vefat yeri hakkında bilgi 

vermemektedir.30 Bu konuda Nev‟îzâde Atâullah‟ın Şekâ‟ik‟da verdiği; vefat tarihi ve yeri hakkındaki 

bilgilere itibar ettiğimizi ifade edelim.  

Muhaşşi Sinan Efendi, Amasya/Sonusa‟da bir, İstanbul Anadolu Hisarı‟nda iki cami yaptırmıştır. 

Günümüzde adı Anadolu Hisarı‟ndaki Muhaşşi Sinan Efendi mahallesinde yaşamaktadır. 

Sinan Efendi aynı zamanda bir hattattır.31 Müstakim-Zâde Tuhfe-i Hattâtîn‟de Muhaşşi Sinan 

Efendi‟nin hattatlığı hakkında: “Daha büluğ çağına varmadan hüsn-ü hatta üstadı Şeyh Hamdullah ile 

birlikte İstanbul‟a gitmiştir”32 bilgisini vermektedir. 

Eserleri 

Hâşiye-i Tefsîr-i Kadı Beyzâvî 

Sinan Efendi‟ye Muhaşşi ünvanını kazandıran bu eser, Kadı Beyzâvî‟nin meşhur;  Envâru‟t-Tenzîl 

adlı eserine yazdığı, oldukça da hacimli haşiyesidir. Kütüphanelerimizde çok sayıda nüshaları 

mevcuttur.33 Başta devrin önde gelen ulemasından İbn Kemal Paşa-zâde ve Ebu‟s-Suud Efendiler 

olmak üzere ilim dünyasının takdirini kazanmıştır. Nüshalarının çokluğu da, Osmanlı İlim dünyasında ne 

                                                                                                                                                                                     
23  Karatay, F. E, Tahkikat Defteri (Mecmû‟a-yı Muhâkemat-ı Defter-i Eslâf), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Türkçe 

Yazmalar Kataloğu, nr. R. 1506 Mükerrer, (30 Varak) c. 1, İstanbul, 1961, s. 600. Daha fazla bilgi için bkz. İpşirli, “Anadolu 

Kadıaskeri Sinan Efendi”, s. 212-214. 
24  Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 250; Kaya, “Sinan Efendi”, c. 37, s. 229. 
25  Nev‟îzâde Atâ‟î‟, Şekâ‟iki Nu‟mâniyye, s. 251. 
26  Müstakimzâde Süleyman Sadettin, Tuhfe-i Hattâtîn (Hazırlayan İbnü‟l-Emîn Mahmut Kemal), İstanbul, 1928, s. 589. 
27  Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yaşar, Amasya Tarihi, 1, 162. 
28  Ziriklî, el-A‟lâm, VIII. 233.  
29  Recep Orhan Özel, Yûsuf Sinânuddîn el-Amâsî (1000/1592) ve “Tebyînü‟l-Mehârim” Adlı Eseri, Usul Dergisi, s. 118. 
30  el-Bağdâdî, Hediyyetü‟l-Ârifîn, 2, 565. 
31  Bkz. Mustafa Aslan, “Amasyalı Hattatlar”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History 

of Turkish or Turkic, Volume 2/4 Fall 200, s. 134. 
32  Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâtîn, s. 589. 
33  Nüshalar için bkz. Süleymaniye Ktp. Ayasofya, nr. 317, 318, 319, 320, 321; Damat İbrahim Paşa, nr. 170, 171, 172, 173; 

Fatih, nr. 501, 502, 503, 504; Amca-zâde Hüseyin Paşa, nr. 44, 45, 46/1. Kaya, “Sinan Efendi”, c. 37, s. 229. Ayrıca bkz. 

Muhammet Abay, Osmanlı Dönemi Müfessirleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Bursa, 1992, s. 117; Kâtib Çelebi, Mustafa b. Abdillah, Keşfü‟z-zunûn an esâmi‟l-kütübi ve‟l-fünûn, Dâru İhyâi‟t-Türâsi‟l-

Arabiyye, c. 1, Beyrut, 1941, s. 191; Kadı-zâde Mehmed, 44, 46, 48, 49, 59; Kılıç Ali, 135/2, 1034/3; Yusuf Ağa, 62-4; Atıf, 

293, 347; Millet-Feyzullah, 122. 123, 124; Köprülü Fazıl Ahmed, 179; Millet-Ali Emiri, 130; Yeni Cami, 105-107; Veliyyüddin, 

323-329; Çorum İl Halk, 36; Topkapı-Medine, 190 (En‟âm); Topkapı-III. Ahmed, 195-197; Merzifonlu, 79; Amasya, 1386. 
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kadar yaygın olduğunun bir işaretidir. Ayrıca Mülk, Müddessir, ve Kamer sûrelerine de ayrı ayrı 

haşiyeler yazmıştır.34 Anadolu‟da tefsir sahasında İbn-i Kemal ve Ebussuud Efendiler, haşiyede ise Sadi 

Efendi ile Muhaşşi Sinan Efendiler başta gelen isimler olarak kabul edilmişlerdir. Meşhur Haşiyesinin 

mukaddimesinde Kanûnî Sultan Süleyman‟a övgüler yer almaktadır. 

Ayrıca el-Mergînânî‟nin el-Hidâye‟sinin “el-Kerâhiyye”,35 “el-Vasâyâ” ve el-Hunsâ”36 başlıklı 

bölümlerine haşiye yazmış, Telvih ve Tecrid haşiyesi kenarlarındaki talikatı da torunlarından Kethüdâ 

Mustafa‟nın oğlu Mahmut Çelebi bu şerhleri temize çekerek toparlayıp tafsil ve tekmil etmiştir.37 

Sadruşşerîa‟nın et-Tavzîh isimli fıkıh usulü eserinde yer alan râvînin rivayet ettiği hadise muhalif 

ameline dair kısma38 ve Seyyid Şerif el-Cürcânî‟nin Şerhu‟l-Mevâkıf‟ında boşluk (halâ) kavramına dair 

zikrettiği bir mesele üzerine kaleme aldığı hâşiyeleri bulunmaktadır.39 

Anadolu kazaskeri iken hakkında açılan tahkikatta kendisine yöneltilen soruları ve savunma 

tutanaklarını içeren Mecmû‟a-yı Muhâkemât-ı Defter-i Eslâf da günümüze ulaşmıştır.40 
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MEKKE KADISI AMASYALI BUHÂRÎ ŞÂRİHİ ZENBİLLİZÂDE FUDAYL ÇELEBİ 

 

Erdoğan KÖYCÜ 

 

Özet 

Amasya Müftüsü Zenbilli Ali Efendi‟nin oğlu olan Fudayl Çelebi, 1514 İstanbul‟da doğmuştur. Kânûnî 

Sultan Süleyman döneminin Şeyhulislâm‟ı olan Ebûssuûd Efendi‟nin de damadıdır. Dönemin iki meşhur 

âliminin ilimlerinden istifade etmiştir. Bursa Yıldırım Han, Edirne Halebiye, Semâniyye ve Eyüp 

Müderrisliğinde bulunmuş, Mekke Kadılığı yapmıştır. ed-Damânât fî‟l-Furû, Ta‟likât alâ Sahîhi‟l-Buhârî 

Tenvi‟ul-Usûl, Âdâbu‟l-Evsiyâ, Risâletu‟l-Vezâif fi‟n-Nahv gibi bazı eserler telif etmiştir. Âdâbu‟l-Evsiyâ 

dışındaki bu eserler yazma hâlinde kütüphanelerimizde muhafaza edilmektedir. Bu eserlerden biri olan 

Tenvi‟ul-Usûl üzerine Ömer Korkmaz tarafından Prof. Dr. Nasi Aslan‟ın danışmanlığında, 2014 yılında 

Adana‟da Yüksek Lisans Tezi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mekke Kadısı, Amasya Müftüsü Zenbilli Ali Efendi‟nin oğlu, Şeyhulislâm Ebûssuûd 

Efendi‟nin Damadı, ed-Damânât fî el-Furû‟, Ta‟likât alâ Sahîhi‟l-Buhârî. 

 

Judge of Mekka From Amasya Commentators of Buhari Zenbillizâde Fudayl Çelebi 

 

Abstract 

Judge of Mecca of Amasyalı Zenbillizade Fudayl Çelebî was born in İstanbul in 1514. He‟s son of 

Amasya‟s Mufti Zenbillizade Ali Efendi and time groom of Ebussûd Efendi. His father and groom lived 

in Magnificant Salamon‟s time. He thought from his father and father -in law- Ebûssuud Efendi. He 

had been professor at Bursa Yıldırım Han, Edirne Halebiye, Semaniyye and Eyüp Schools. He wrote 

ed-Damanat fi al-Furu, Talikat ala Sahih al-Bukhari, Tenvi‟ al-Usul. Adab al-Evsiya and Risalet al-Vezaif 

fi an-Nahv etc. His books are manusciripts in our library. One of them (Adab al-Evsiya) had been 

printed. Ömer Korkmaz wrote a master‟s thesis on Tenvi al-Usul in consultation Prof. Dr. Nasi Aslan in 

Adana in 2014. 

Keywords: Judge of Mecca, Son of Amasya‟s Müfti Zenbillizade Fudayl Çelebi, ad-Damanat fî al-Furu, 

Talikât alâ Sahîh al-Bukhari, Adab al-Evsiya. 

 

 1- Künyesi  

Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî 920/1514 yılında İstanbul‟da 

doğmuştur. Cemâleddin Aksarâyî‟nin torunu1 ve Amasya Beyazıt Medresesi Müderrisi ve Amasya 

Müftüsü Zenbilli Ali Efendi‟nin (ö. 932/1536)2 oğlu olması sebebiyle Zenbillizâde yanında Cemâlîzâde 

lakabıyla da anılır.3    

Zenbillî Ali Efendinin aslen Karanman‟lı olduğu,4 Fudayl Çelebî (d. 920/1514-ö.  991/1583), 

Cemâleddin Mehmed Efendi (ö. 928/1522),5 Rûhî Fâzıl Çelebi (ö. 928/1522),6 Muhyiddin Mehmed 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, ekoycu@bartin.edu.tr. 
1  Nesebî Fahrudddîn er-Râzî‟nin (ö. 606/1210) nesebine, onun nesebi de Hz. Ebû Bekir‟in (ö. 13/634) nesebine dayanıyor. 

Ebû‟l-Felâh Abdulhay b. İmâd el-Hanbelî, Şezâratu‟z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, Dâru İhyâi‟t-Turâsi‟l-Arabî, ty., c. 8, s. 223. 
2  Ferhat Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, İstanbul, 1996. s. 207. Fudayl Çelebî‟nin babası Zenbilli Ali Efendi‟nin ilmî kariyerini 

ortaya koyan eserleri: “1. Muhtârât mine‟l-Fetâvâ (Fetâvâ-yı Ali Efendi). Hanefî fıkhına dair bu telif eserin İstanbul 
kütüphanelerinde çeşitli nüshaları bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, no: 138; Esad Efendi, no: 644; Fâtih, no: 
2387, 2388, 2389; Lâleli, no: 1154). 2. Muhtasâru‟l-Hidâye. Fıkha dair bir eserdir. 3. Risâle fî Hakkı‟d-Devrân (Risâletu‟d-
Deverân). Eserde sûfî raksının zikir maksadıyla yapılması durumunda haram olmadığı belirtilir ve eserin biri mensûr diğeri 
manzûm iki nüshasının bulunduğu kaydedilir. Süleymâniye Kütüphanesi‟nde (Hacı Mahmud Efendi, no: 3093/2) Risâle fî 
Cevâzi Devrâni‟s-Sûfiyye adıyla kayıtlı nüsha Arapça ve mensûrdur.” Yusuf Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44, 
İstanbul, 2013, s. 44. Yavuz Sultan Selim‟e (ö. 926/1520) “Ahkâm-ı Şer„iyyeye muğayir infazda bulunacak olursa hal„ine 
fetva vereceğini” açıkça söyleyen, gözünü budaktan esirgemeyen bir Şeyhulislâm olarak tarihe geçmiştir. Ali Cemâlî 
Efendi‟nin ilmî gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli yenilediği ileri sürülür ve kitaba da çok meraklı olup çeşitli yerlerden 
eserler getirttiği belirtilir. Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44, s. 244. 

3  Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 207. 
4  Aydın, Ahmet, “XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 4, s. 

191. II. Beyazıt‟ın saltanata gelmesiyle onu, etkili rol oynayan Cemâlî Âilesi‟nden Çelebî Halife‟nin (Cemâl-i Halveti) oturduğu 
Amasya‟ya özellikle yollayıp şeyhine bağlılığını göstermek istemiştir. Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44, s. 248. 
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Efendi (ö. 957/1550),7 Hızır Şah Çelebî ve Sitti Hâtûn8 isimlerinde altı evlâdından 4. olan Fudayl Çelebî, 

çevresinde büyük mutasavvıflar, kazaskerler, vezirler yetiştiren, kardeşlerinin her birinin önemli 

medreselerde müderris ve kadılık yapabilecek kadar ilim ve irfâna sahip kültürlü, becerikli, feyizli bir 

ailede dünyaya gelmiştir.9 

Fudayl Çelebi, 18 Muharrem 991/8 Ocak 1583‟de vefat etmiş ve vasiyeti üzere, Zeyrek‟te 

babası Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'nin kabrinin yanına defnedilmiştir.10 

2- İlmî Hayatı 

Fudayl Çelebî, hem babası II. Beyazid‟in saltanatı süresince (1389-1403) müftü olarak 

görevlendirdiği Zenbillizâde Ali Efendi‟nin11 hem de 30 yıl Şeyhulislâmlık yapan Ebûssuûd Efendî‟nin (ö. 

981/1574)12 ilimlerinden istifade etmiştir. Bursalı Mehmet Tâhir (ö. 1343/1925), onun ilmî kişiliğini şu 

şekilde özetlemiştir: “Babası gibi fazilet sâhibi bir zattır. İstanbul‟da tahsilini tamamladıktan sonra 

müderrislik yaparak ve eser yazarak hayatını geçirmiştir.”13 

M. Ertuğrul Düzdağ, Fudayl Çelebî‟nin kayınpederi olan Ebûssuûd Efendî‟nin II. Selim (ö. 

982/1574) tarafından da büyük saygı görmüş olduğunu, III. Murad (ö. 1003/1595) ve III. Mehmed (ö. 

1012/1603) devirlerinin başlıca ilmiye ricâlinin hocası14 olduğuna işaret etmiş, Arapça Tefsiri ve 

şiirlerinin Arap Âlemi‟nde meşhur olduğunu da vurgu yapmıştır. Devrinin en nüfuzlu adamlarından biri 

olmasına rağmen siyasete karışmadığını Kanûnî Sultan Süleyman (ö. 974/1566) tarafından kendisine 

                                                                                                                                                                                     
5  Cemâleddin Mehmed (Cemâl Çelebi) kadılık ve valiliklerde bulunmuştur. Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44, s. 249. 
6  Tevârîh-i Âl-i Osmân‟ın müellifidir. Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44, s. 249. 
7  Muhyiddin Mehmed Şah Efendi (Molla Çelebi) adıyla da anılmaktadır. Târîh-i Âl-i Osmân‟ın müellifidir. Küçükdağ, “Zenbilli Ali 

Efendi”, DİA, c. 44, s. 49. 
8  Sitti Şah Hatun olarak da anılır. İstanbul‟da mescid ve medrese yaptırmıştır. Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44, s. 

249. 
9  Aydın, “XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî”, c. 4, s. 191. 
10  Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 208. Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, (haz. A. Fikri Yavuz, İsmail 

Özen), Meral Yayınevi, İstanbul, ty. c. 1, s. 374  
11  Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44, s. 44,  
12  Ebussuûd Efendi‟nin babası Şeyh Yavsî‟dir. Şeyh Yavsî II. Bayezid‟e  (ö. 918/1512) yakınlığı sebebiyle Hünkâr Şeyhi olarak 

da bilinir. II. Bayezid şehzadeliğinde Amasya‟da bulunurken Şeyh Yavsî ile tanışmış ve kendisinin tahta geçeceği müjdesini 
ondan almıştır. Bu müjdenin gerçekleşmesi üzerine II. Bayezid, Fatih‟te bir tekke yaptırmış ve şeyhi İstanbul‟a davet 
etmiştir. Ebûssuûd ailesinin Osmanlı hanedanı ile yakınlığı bu şekilde başlamıştır. II. Bayezid‟in Şeyh Yavsî ile irtibatı 
İstanbul‟a yerleştikten sonra da devam etmiştir. Ebûssuûd Efendi‟nin annesi Sultan Hatun, Ali Kuşçu‟nun (ö. 879/1474) 
kardeşinin kızıdır. Kendisi Şeyh Abdurrahim Merzifonî‟ye (ö. 862/1458) vermiş olduğu icazetnâmede Ali Kuşçu‟dan “annemin 
amcası ve babamın hocası” şeklinde bahsetmektedir. Abdullah Demir, “Şeyhulislam Ebûssuûd Efendi‟nin Oğlu Şemseddin 
Ahmed‟e Mektubu”, Avrasya ve Sosyal Ekonomi Araştırmaları Dergisi, s. 75. 

13  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1, s, 374. 
14  Ebussuûd Efendi‟nin asıl adı Muhammed b. Muhammed b. Mustafa b. İmâd el-İskilibî‟dir. “Müftiilenam, Şeyhülislam, 

Sultanü‟l-Müfessirîn, Hâtemü‟l-Müfessirîn, Hitâmü‟l-Müctehidîn, Muallim-i Sânî, Allâme-i Küll, Hoca Çelebi, Ebû Hanife-i Sâni” 
gibi ünvanlarla anılmıştır. Ebûssuûd Efendi 17 Safer 896/30 Aralık 1490 tarihinde İskilip‟te doğmuştur. Kendisi Şeyh Yavsi‟nin 
altı çocuğundan birisidir. Kardeşlerinin isimleri Ebunnasr, Abdulfettâh, Ayşe, Fatma ve Rukiyye‟dir. Ebûssuûd Efendi‟nin 
bilinen en eski atası Necibüddin Mûsâ el-Ahlatî‟dir. (Halatî) Necibüddin Musa XII. yüzyılda Van Gölü‟nün kuzeyinde kurulmuş 
olan Ahlatşahlar Beyliği‟nde yetişmiş bir âlimdir. Necibüddin Musa daha sonra Amasya‟ya gelerek müderrislik yapmış, oranın 
ilmî ve siyasî hayatında faal olarak rol almış ve 700/1300 yılında vefat etmiştir. Necibüddin Musa‟dan yaklaşık 100 yıl kadar 
sonra yaşamış olması gereken el-İmâd ise Ebûssuûd Efendi‟nin dedesinin babasıdır. Ebûssuûd Efendi ailesi, ismini el-
İmad‟dan almakta olup, İmâdîler olarak bilinirler. Amasya‟nın meşhur ailelerinden olan Müeyyedzâdeler de İmâdîler‟in bir 
koludur. Demir, “Şeyhulislam Ebussuûd Efendi‟nin Oğlu Şemseddin Ahmed‟e Mektubu”, s. 75. Ebûssuûd Efendi, 952 Şa'ban 
ayında (Ekim 1545), Fenârîzâde Muhyiddîn Efendi'nin (ö. 954/1548) yerine Şeyhülislâmlık makamına atanmış ve 30 yıl bu 
makamda kalmıştır. Şeyhülislâm olmadan önce kendisine olan manevî teveccühü şöyle anlatır: Henüz medrese talebesi iken 
bir gece rüyamda Zeyrek Camii‟ne girdim. Cami halk ile dopdolu idi.” Bu topluluk ne ola?” dedim. “Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) 
Efendimizin Dîvân-ı Saâdetleri'dir.” dendi. Hürmetle bir köşede durdum. Önümde devrin müftüsü Kemalpaşazâde Ahmed 
Çelebi (ö. 940/1534) bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, mihraba oturmuşlar, sağ ve solunda Ashâb-ı Kirâm Efendilerimiz 
saygı ile ayakta duruyorlardı. Rasûlullah‟ın huzurunda da hal ve kıyafetinden Arabî olduğunu zannettiğim Peygamber 
Efendimizle diz dize denilecek vaziyette oturuyor ve konuşuyordu. Ben hayret ettim: “Acaba bu zât kimdir ki, bütün Ashâb-ı 
Kirâm ayakta oldukları halde yalnız kendisi Peygamber huzurunda oturmaktadır?” yollu düşüncelere dalmıştım. Dinledim! 
Peygamberimiz, Arapça konuşuyorlar, o zat Farsça söylüyordu. Peygamberimiz tarafından: “Ya Mevlânâ Câmî (ö. 898/1492)  
ben Arapça konuşurum,  sen de Arapça söyle!' deyince, Arabî zannettiğim bu zâtın Mevlânâ Câmî olduğunu anladım. Câmî, 
Peygamberimize cevaben: “Yâ Rasûlallah, ben âciz sizden özür dilemiştim. Acaba özrüm makbûl olmadı mı?” dedi. 
Peygamber Efendimiz: “Ne yolda itizar etmiştin?” buyurduklarında, Câmî: “Sizin methinizi içeren bir kasidemde: “O'nun 
sırrına eremiyorum. O Araptır, ben ise Acemim. O'nu nasıl severim” diyebilirim ki, O Kureyşî‟dir, ben ise Habeşlîyim 
demiştim.” dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: “Beis yok, Farsça konuşman dahi makbûldür.” buyurdular. Sonra yine 
Câmî'ye hitaben: “Şu oturanı bilir misin?” diye, Kemalpaşazâde‟ye işaret buyurdular. Mevlânâ Câmî: “Bilmem Yâ Rasûlallah” 
dedi. Peygamberimiz: “Kemalpaşazâde‟dir ve halen ümmetimin müftüsüdür.” buyurdu. Tekrar ben âcizi göstererek: “Ya 
onun ardında bulunan şu kimseyi bilir misin?” dediğinde, Câmî yine: “Hayır Yâ Rasûlallah!” dedi. Buyurdular ki: “Ebûssuûd 
İbn Yavs'dır. O dahi müftü olsa gerektir.” dedi. ” Bu sâdık rüyayı gözettim, 30 yıl sonra bu âcize fetva işleri ihâle kılındı.” 
Süleyman Ateş, Eyüp Sultan Sempozyumu II Tebliğler, Seçil Ofset, İstanbul, 1998. s. 40-41. 

14  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 374. 
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büyük bir hürmet ve itimat beslendiğini, mühim meselelerde onun re‟yine başvurduğunu ve Ziğetvâr 

yolunda kendisine: “Halde hâldaşım, sinde sindaşım, âhiret karındaşım, Târik-i Hak‟ta yoldaşım.” diye 

başladığı mektubunun aralarındaki râbıtanın kuvveti olarak tavsif etmiş: “Elhâsıl Ebûssuûd Efendî (ö. 

981/1574), Sultanı Kânûnî (ö. 973/1566) Sadrazamı Sokullu (Mehmet Paşa) (ö. 987/1579) Kaptan-ı 

Deryâsı Barbaros (Hayreddin Paşa) (ö. 953/1546), Mimârı Sinân (ö. 996/1588) ve Şâiri Bâki (ö. 

1008/1600) olan ebed-müddet bir devletin kendine lâyık Şeyhulislâmı idi.” değerlendirmesini 

yapmıştır.15  

Fudayl Çelebî üzerine bir makale telif etmiş olan Ahmet Aydın ise onun ilmî hayatını dair şu özet 

bilgilere yer vermiştir: “600 yüzyıl geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti 

bünyesi içinde barındırdığı çeşitli din, dil ve ırktan insanları bir arada tutmayı; geniş kültür, bilgi ve 

tecrübe sahibi idareci ve ilim adamları sayesinde sağlamıştır. Bu ilim adamlarından biri de devlette 

önemli hizmetlerde bulunan Cemâlî Ailesi‟nden16 Fudayl Çelebi‟dir. İyi bir medrese tahsili görmüş olan 

Fudayl Çelebi sırasıyla Bursa Yıldırım Hân (945/1538), Edirne Halebiyye (949/1542), Eyüp 

(951/1544), Semâniyye (956/1549) ve Emin Köşesi yerine Bağdat Dâru‟s-Selâm kazasına müftü 

olarak atanmıştır. Mekke Kadılığı görevinde de bulunan Fudayl Çelebi, bu görevde iki yıllık bir 

hizmetten sonra emekli olmuştur. Görevde bulunduğu esnalarda fikrini açıkça beyan etmesi 

sonucunda bazen ileri gelenlerin gadrine uğrayan Fudayl Çelebi, daha sonra teklif edilen kazaskerlik 

ve şeyhülislâmlık görevlerini kabul etmeyerek III. Murad‟ın (ö. 1003/1595)  maaşına 30 akçelik 

terakkisini kabul etmekle yetinmiştir.”17 

“İlk tahsile babası Şeyhülislam Zembilli Ali Cemâlî Efendi ile başlayan Fudayl Çelebi, sırası ile 

kaynaklarda belirtildiğine göre babasının talebesi, Hoca Hayreddin Medresesi müderrislerinden Molla 

Sâlih Amâsî‟den (ö. 900/1495) daha sonra Sahn müderrislerinden Emir Kulu Mevlânâ Şemseddin‟den 

okudu. İstanbul'da tahsilini bitirdikten sonra
 

Ebûssuûd Efendi'ye mülâzemet etti.18 Onun hizmetinde 

bulunduğu sırada Hacca gitti. Dönüşünde 945/1538 tarihinde 40 akçe ile ilk defa olarak Bursa'da 

Yıldırım Han Medresesi‟ne müderris oldu. 949/1542 yılında 50 akçe ile Edirne'de Abdurrahman Efendi 

yerine Halebiyye Medresesi‟ne müderris oldu. 951/1544 yılında Cemâleddin Mehmed el-Cürcânî yerine 

Eyyûb Medresesi Müderrisliğine terfi ettirildi.19 

Ömer Korkmaz, Fudayl Çelebi'nin Ahmed b. Mahmud Bursevî, Abdurrahman Alemşâh (ö. 

987/1580) Sun‟ullah b. Ca‟fer el-İmâdî (ö. 1021/1612) adlı üç talebesinin tercüme-i hallerine yer 

vermiştir.20 

Fudayl Çelebi'nin Eyüb Müderrisliği sırasında Rumeli Kazaskeri Ebûssuûd Efendi ile Şeyhülislam 

Çivizâde Muhyiddin Efendi (ö. 954/1547) kendisini damat edinmek istedikleri ancak Fudayl Çelebi‟nin 

Ebusuûd Efendi tarafını tutup onunla akraba olmak isteyince, Çivizâde Muhyiddin Efendi'nin 5 yıl 

terfisine engel olduğu, Şaban 985/Ekim 1577‟de Çivizâde‟nin damadı Şeyhülislam Hamid Efendi vefat 

                                                           
15  Düzdağ, M. Ertuğrul, Şeyhulislâm Ebûssuûd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1983, 

s. 22-23. M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bitirme tezi olarak hazırlamış sonradan yaptığı 
ilavelerle ve fetvaları konularına göre tasnif ettiği bu eseri 245 sayfadan oluşmakta ve Ebûssuûd Efendi‟nin 1001 fetvasına 
yer vermektedir. Onun fetvaları hakkında şu bilgilere de yer verelim: “Ebûssuûd Efendi‟nin bu fetvaları, Osmanlı Devleti‟nin 
son zamanlarına kadar yapılan bütün hukûkî düzenlemelere temel teşkil etmiştir. Meselâ vakıf müessesesinin zirveye ulaştığı 
bir dönemde Ebûssuûd Efendi Vakıflarda Gedik Meselesi‟ni araştırarak çalışmasını bir risâle içerisinde Kanûnî‟ye Fetvâ-yı 
Şerîfe şeklinde arz etmiş ve Osmanlı Devleti‟nde asırlarca uygulanan, bazen faydalı, bazen da zararlı sonuçlar doğuran Gedik 
Hakkı‟nın temeli Ebûssuûd‟un bu fetvası ile atılmıştır… Kânûnî‟nin Ebûssûd‟a duasının akabinde yazdığı: “Nedir hâliniz ve 
nicedir mizâc-ı lâzimu‟l-imtizâcınız? Hazret-i Hak, hazîne-i hafiyesinden kemâl-i kuvvet, nihâyet-i selâmet müyesser eyleye. 
Bimennihî ve keremihî lütuflarından niyaz olunur ki, evkât-ı mübârekede bu muhlislerin kalb-i şeriften ihrâc ve izâc itmeyeler 
ola kim kâfir-i hâksâr münhezim ve mükedder ve Asâkir-i İslâm umûmen mansûr ve muzaffer olup rızâullaha muvafık ola. 
Edduâ sümme'd-duâ bende-i Hüdâ Süleymân-ı bîriyâ!” bu satırlar aralarındaki sevgi ve muhabbeti ortaya koyması açısından 
mânidardır.” Süleyman Ateş, Ebussûd Efendi, Kur‟ân Araştırmaları Dergisi, sayı: Temmuz, 1998. s. 6. 

16  Yusuf Küçükdağ, Beyâzıd, Yavuz ve Kanûnî Devirlerinde Cemâlî Ailesi, İstanbul, 1995, s. 8. 
17  Aydın, XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî, c. 4, s. 191. 
18  Ömer Korkmaz, Kânûnî Sultan Süleyman‟ın hocalarından biri olan Evhadoğlu Hayreddin‟in (ö. 950/1544) Fudayl Çelebînin de 

hocalarından biri olduğunu zikretmiştir. Bkz. Fudayl Çelebî‟nin Tenvî‟u‟l-Usûl Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2014, s. 7. 

19  Aydın, XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî, c. 4, s. 191. 
20  Korkmaz, Fudayl Çelebî‟nin Tenvî‟u‟l-Usûl Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi, s. 7-8. 
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edince kendisine Şeyhülislamlık makamı teklif edildiği ancak kabul etmediği, Sultan III. Murad 

maaşına 30 akçe daha ilave edip, hediyeler vererek taltif ettiği de kaydedilmiştir.21 

961/1553-54 yılında Perviz Efendi yerine Haleb kazasına giden Fudayl Çelebi, Safer 963/Aralık 

1555‟te yerine Kadızâde Efendi‟nin tayin edilmesi suretiyle azledildi. İstanbul'a geldiklerinde Hasan 

Bey yerine 80 akçe ile Şehzâde Medresesi Müderrisliği verildi. Rebiulahir 969/Aralık 1561‟de Arabzâde 

Abdülbaki Efendi yerine Mekke-i Mükerreme kadılığına gönderildi. Burada 2 yıl bir ay vazife yaptıktan 

sonra tekaüt edilerek yerlerine Nişancızâde tayin olundu.22 

Fudayl Çelebî, Şeyhulislâm Ebûssuûd Muhammed b. Muhammed el-İskilîbî el-İmâdî‟inin (ö. 

982/1574)23 damadıdır.24  

Taşköprüzâde Ahmed Efendi, ulemâ menkıbelerine düşkün olduğunu, Arap ve İran âlimlerinin 

menâkıbı kaleme alındığı halde Osmanlı Ulemâsı‟na dair böyle bir eser yazılmadığını belirterek 

ulemâdan birinin (muhtemelen Zenbillizâde Fudayl Çelebi) ricası üzerine eş-Şeķâiku‟n-Nu‟mâniyye fî 

Ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmâniyye‟sini telif ettiğini belirtmiştir.25 

XVI. yüzyılda İstanbul‟da dünyaya gelen Fudayl Çelebi, Osmanlı kültürünün önemli nirengi 

noktalarından biridir. Dönemin pek çok medresesinde müderrislik yapan Fudayl Çelebi çeşitli 

şehirlerde kadılık yapmış, padişahların iltifatlarına mahzar olmuştur. Devrin ileri gelen şahısları gibi o 

da hayır işleri ile uğraşmış, bir cami yaptırmıştır.
26

  

Fudayl Çelebî, bütün kitaplarını Fatih Kütüphanesine bağışlamıştır.27 

3- Eserleri 

Fudayl Çelebi‟nin çeşitli manzûm ve mensûr eserleri vardır.28 Telif etmiş olduğu eserlerinden 

Âdâbu‟l-Evsiyâ basılmış, Tenvî‟u‟l Vusûl ilâ İlmi‟l-Usûl adlı eseri üzerine bir Yüksek Lisans Tezi 

hazırlanmıştır. Diğer eserleri ise ülkemizin değişik kütüphanelerinde yazma olarak muhafaza 

edilmektedir.  

Fudayl Çelebî‟nin 8 eseri olduğunu ifade eden Ahmet Aydın‟ın bu tespitinin eksik olduğunu 

belirtiyoruz.29 Tespit ettiğimiz 11 adet eseri: 

1. Âdâbu‟l-Evsiyâ (Mesâlilu‟l-Evsiyâ)30 

                                                           
21  Aydın, XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî, c. 4, s. 192. 
22  Aydın, XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî, c. 4, s. 193. 
23  “Siyasi olaylarda tarafsız kalarak Kanunî Süleyman ve II. Selim zamanlarında 30 yıl Şeyhülislâmlık makamında kalmayı 

başaran Ebussuûd Efendi, Kıbrıs Seferi‟nin açılmasını fetvasıyla desteklemiştir. Başarılar ile ve dolu dolu geçirdiği ömrünü, 5 
Cemâziye'l-Evvel 982 23 Ağustos 1574 tarihinde, 87 yaşında olduğu halde noktalamıştır. Cenaze namazı Fâtih Camiinde, 
Beyzâvî Tefsîri‟ne hâşiye yazan Muhaşşî Sinan Efendi (ö. 986/1578) tarafından kıldırılıp Eyyüb Camii civarında kendisinin 
yaptırdığı sıbyân mektebinin hazîresine gömülmüştür. Mekke ve Medine‟de de gıyabında cenaze namazı kılınan Ebûssuûd 
Efendi için birçok mersiye yazılmış, ölümüne tarihler düşürülmüştür.” Ateş, Eyüp Sultan Sempozyumu II Tebliğler. Ebûssuûd 
Efendi‟nin yazma olarak muhafaza edilen eserleri vardır. Abdullah Demir, “Amasya Bayezid, Çorum Hasan Paşa ve İskilip 
halk Kütüphanelerinde Bulunan Ebussûd Efendi‟ye Ait Eserler”, e-akademi, Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet 
Dergisi, Kasım 2006, sayı: 45. 

24  Pehlul Düzenli, Ebussuûd Efendi‟nin hayatına ve eserlerine dair şu bilgilere yer vermiştir: “Şeyhülislam Ebûssuûd Efendi, 
Sultan Selim ve Sultan Süleyman zamanlarında,17 sene müderrislik, 6 sene kadılık, 8 sene kazaskerlik 30 küsur sene 
şeyhülislamlık yapmış, dolayısıyla 60 küsur yıl Osmanlı ilim, kültür ve hukûk hayatında etkin rol oynamış bir şahsiyettir. Daha 
çok Tefsir ve fetvaları ile ünlenmiş, verdiği fetvalar ve yaptığı dinî, hukûkî yorumlar Osmanlının son dönemlerine kadar etkin 
olmuş, günümüzde de önemini korumuştur. Ebussuûd Efendi'nin ilmi eserleri Tefsirinin dışında genelde fetva ve risaleler 
halindedir. Fetvaları anonim tarih kaynakları, çeşitli fıkıh Tasavvufî eserler, arşiv kaynakları ve yazma eser kütüphanelerinde 
dağınık halde bulunmaktadır. Risaleler konusunda ise, bibliyografik kaynaklar ile kütüphane katalog kayıtlarına dayalı 
tespitler yapılmaktadır. Ancak bu tespitlerin, gerek isimlendirme ve gerekse isnatları açısından, özel olarak tahkik edilmeye 
ihtiyaçları vardır. Ebussuûd Efendi'nin bu çalışmalarından Tefsiri ve fetvaları akademik ve popüler araştırmalara konu olmuş; 
Tefsiri bütün olarak yayınlanmasının yanında akademik olarak da doktora seviyesinde incelenmiştir. Fetvaları ise tez, tebliğ 
ve makale seviyesinde çalışmalara konu olmuşsa da bu çalışmalar genelde parçacı bir yöntemle gerçekleşmiştir. Ebussuûd 
Efendi'nin fetvaları dolayısıyla da hukûkî görüşleri bir bütün halinde ve derinlemesine incelenme imkânına erişememiştir.” 
Pehlul Düzenli, “Şeyhülislam Ebussuûd Efendi: Bibliyografik Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 3, 
sayı: 5, 2005, s. 475. 

25  Abdülkadir Özcan, “eş-Şeķâiku‟n-Nu‟mâniyye”, DİA, c. 38, İstanbul, 2010.  
26  Aydın, XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî,  4, s. 194. 
27  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s, 374, Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 208. 
28  Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44. s. 249. XVI. yüzyılda İstanbul‟da dünyaya gelen Fudayl Çelebi, Osmanlı 

kültürünün önemli nirengi noktalarından biridir. Dönemin pek çok medresesinde müderrislik yapan Fudayl Çelebi çeşitli 
şehirlerde kadılık yapmış, padişahların iltifatlarına mahzar olmuştur. Devrin ileri gelen şahısları gibi o da hayır işleri ile 
uğraşmış, bir cami yaptırmıştır. Çeşitli konularda yazdığı sekiz eseri bulunmaktadır. Aydın,  XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı 
Fudayl Çelebî, c. 4, s. 194. 

29  Aydın,  XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî, c. 4, s. 194. 
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2. Avnu‟r-Râid fî Şerhi‟l-Ferâiz31  

3. ed-Damânât fî‟l-Furû‟ (Damânât Fadliyye)32 

4. Ecvibe alâ Câmii‟l-Fusûleyn33 

              5. Hâşiye-i Şerhi Şerif34 

              6. İânetu‟l-Fâriz bi Tasrîhi‟l-Ferâiz35 

7. Risâletu‟l-Vezâif fi‟n-Nahv36  

8. Ta‟likât alâ Sahîhi‟l-Buhârî37  

9. Tenvî‟u‟l Vusûl ilâ İlmi‟l-Usûl38  

10. el-Vâfiye fî Muhtasâri‟l-Kâfiye39 

11. Vezâif fî‟n-Nahv40 

Sonuç 

Fudayl Çelebî, babası Zenbilli Ali Efendi‟nin oğlu ve Şeyhulislâm Ebûssuûd Efendi‟nin damadı 

olması yönüyle bu iki zatın ilimlerinden istifade etmiştir. Kardeşlerinin de ilmî açıdan devlet işlerinde 

üst görevlerde almaları da ailesinin dönemin ilmiye sınıfını teşkil etmeleri dikkate değer bir husustur. 

Fudayl Çelebi‟nin tespit edebildiğimiz 8 eseri, genelde Fıkıh ağırlıklı olması yanında el-

Buhârî‟nin (ö. 256/870) el-Câmiu‟s-Sahîh‟i üzerine Ta‟likât alâ Sahîhi‟l-Buhârî adlı bir eser yanında Arap 

                                                                                                                                                                                     
30  Ahlâka dair olan bu eser hakkında şu değerlendirme yapılmıştır: “Bazı kaynaklarda Edebu‟l-Evsiyâ adıyla da geçen eser, 

başta vasiyet olmak üzere çeşitli muamelât konularının 30 fasıl halinde incelendiği bir fıkıh kitabıdır. Eser bazı kaynaklarda 
(Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 375) Zenbilli Ali Efendi‟ye nispet edilmekteyse de çeşitli nüshalarında kitabın Fudayl 
Çelebi‟ye ait olduğu bildirilmektedir (Âdâbu‟l-Evsiyâ Süleymaniye Ktp., Yenicami, no: 416/2, vr. 114a). Bilhassa Süleymaniye 
Kütüphanesi‟ndeki bir başka nüshada (Cârullah Efendi, no: 572) bizzat Cârullah Efendi eserin Fudayl Çelebi tarafından 
kaleme alındığını tasrih etmiş (vr. la), ayrıca kitabın başında (vr. 2b) ve sonunda (vr. 90a) onun Fudayl Çelebi‟ye âidiyeti 
belirtilmiştir. Eserin mukaddimesinde müellifin onu Mekke Kadılığı sırasında kaleme aldığını belirtmesi de kitabın Fudayl 
Çelebi‟ye ait olduğunu göstermektedir. Adâbu‟l-Evsiyâ Bedreddin Simâvî‟nin Câmiu‟l-Fusûleyn‟inin kenarında basılmıştır 
(Kahire, 1300, c. 2, s. 81-358) Eser, Mesâilu‟l-Evsiyâ adıyla da zikredilmektedir. Bkz. Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, 13, s. 208. 
Küçükdağ, “Zenbilli Ali Efendi”, DİA, c. 44, s. 249. Âdâbu‟l-Evsiyâ, Mir‟ât-ı Mecelle adlı eserde Mecelle‟nin ana kaynakları 
arasında sayılmış olduğu için Fıkıh sahasında büyük bir öneme hâizdir. Yıldız Kemal, Nacar Tayyip, “Mir‟ât-ı Mecelle‟de 
Belirtilen Mecelle Kaynakları”, İslam Hukûku Araştırmaları Dergisi, sayı: 20, Ekim, 2012. 

31  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 375. Ferâiz İlmi‟ne dair olup yine müellif tarafından hazırlanan Savnu‟l-Fârıd fi‟l-Usûl ilâ 
Medâriki Avni‟r-Râid (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, no: 1104/2,1107/4) adlı bir şerhi vardır. Eserin Koca Rağıb Paşa 
Kütüphanesi 643 numarada kayıtlıdır. Yazma nüshaları için Bkz. Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 208. Fudayl Çelebî bu 
eserinde Molla Hüsrev‟in (ö. 885/1480) velâ meselesi hakkındaki görüşünün “müteahhirûn ulemasının ihtilafı bulunduğunu” 
husn ü kabul görmediğini, bunlardan birisi olan Molla Kırımî‟nin (ö. 879/1474) 2 risale kaleme aldığını ifade ederek karşı 
çıkmıştır. “Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu Bildirileri”, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 2013. s. 347-348. 
Yazma nüshaları için Bkz. Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 208. 

32  Hanefî fıkhına dair dört ciltlik bir eser olup 984‟te (1576) tamamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, no: 129; Esad 
Efendi, no: 812; Cârullah Efendi, no: 814). Bkz. Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 208. Ayrıca eser, Milli Kütüphanede 34 
Nk 1965 numarada da kayıtlıdır. Bursalı Mehmet Tahir Efendi, 4 ciltlik bir eser olduğunu kaydetmiştir. Bkz. Bursalı, Osmanlı 
Müellifleri, c. 1, s. 375. 

33  Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 208.  
34  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 375. 
35  Aydın, Ahmet, “XVI. Yüzyılda Bir Bilim Adamı Fudayl Çelebî”, c. 4, s. 195. 
36  Abdullah b. Muhammed el-Habeşî, Câmiu‟ş-Şurûh ve‟l-Havâşî (Mu‟cemu‟ş-Şemâil li Esmâi‟l-Kutub el-Meşrûhati fî‟t-Turâsi‟l-
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37  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 1, s. 374, 375. Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 208. Mahmut Yeşil, bu eseri tezinde farklı iki 
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39  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 375, Koca, “Fudayl Çelebî”, DİA, c. 13, s. 208. 
40  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 375. 
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Lügâtı‟na dâir bazı eserler de telif etmiştir. Âdâbu‟l-Evsiyâ ve ed-Damanât fî‟l-Furû‟ (Damanât Fadliyye) 

adlı eserleri Mecelle‟nin referans kaynaklarındandır.  

Bursa Yıldırım Han, Edirne Halebiye, Semâniyye, Eyüp Müderrisliği yanında Mekke Kadılığı da 

yapmıştır. Ancak kaynaklarda Mekke Kadılığı‟na dair herhangi bir menkıbesine ve kadı olarak vermiş 

olduğu bir hükme dair bir bilgi tespit edemedik. 

Eserlerini Fatih Kütüphanesine bağışlayan Fudayl Çelebî, Amasya Kadısı Zenbillî Ali Efendi‟nin 

Zeyrek‟teki kabri yanına defnedilmiştir.  
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MİLLİ MÜCADELENİN MANEVİ ÖNDERLERİNDEN AMASYA’LI MÜFTÜ  

HACI HAFIZ MEHMED TEVFİK EFENDİ 

 

Selim ÖZCAN 

 

Özet 

Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi, Amasya‟da doğup yetiĢmiĢ ve âlim olarak hem kendi ilmi 

alanında müderrislik ve müftülük makamlarına kadar yükselmiĢ. Hem de Osmanlı Devletinin Mondros 

sonrası içerisinde bulunduğu zor dönemde Amasya‟da yaĢanan olumsuzluklara karĢı beyanları, fetvaları 

ve komutanlığıyla halkla birlikte önemli baĢarılar elde etmiĢ, sorumluluk yüklenmiĢ manevi 

önderlerdendir. 

Müftü Efendi, manevi önder olarak milletin ruhunda ve benliğinde var olan direnme gücü ile 

bilincindeki istiklal aĢkını harekete geçirerek mücadele düĢüncesinin doğmasında önemli rol üstlenip, 

Amasya‟nın iĢgale uğramasına da engel olmuĢtur. 

Mustafa Kemal‟e halkın kendisini “bağırlarına basacaklarını” bildirerek, Amasya‟ya davet etmesi ve 

rahat bir ortamda çalıĢmasına imkân sağlayıp, Millî Mücadele‟nin ilk hukuki belgesi ve beyannamesi 

olan tamimin ilan edilmesine katkı vermiĢtir. Üstlendiği görevlerini, mübarek bir din adamının 

rehberliği, delâleti, öncülüğü ile yerine getirmesi, PaĢa‟nın kendisine duyduğu güveni artırdığı için 

ölümüne kadarda sürekli haberleĢme içerisinde olmuĢlardır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, Amasya, Millî Mücadele, Önder, Ġstiklal.  

 

One of the Moral Leaders of National Struggle from Amasya Province:  

Mufti Hajji Hafiz Mehmed Tevfik Effendi 

 

Abstract 

Mufti Hajjı Hafız Mehmed Tevfik Effendi was born and grown up in Amasya and raised himself both in 

scientific way to teacher position and mufti position. In addition, he was one of the moral leaders in 

difficult times of Ottoman Empire after Mondros towards the negative situations in Amasya with 

declarations, fet was and command post. 

Mufti Effendi prevented occupation of Amasya undertaking an important role and being a moral leader 

with people‟s spiritual resistance power.  

He contributed the announcement of the first legal document of National Struggle by inviting Mustafa 

Kemal to Amasya and stating that the people would welcome to him. With the duties, guidance as a 

religious person and leadership, he raised the confidence and he was in contact with the Pasha till his 

death.  

Keywords: Mustafa Kemal, Amasya, National Struggle, Leader, Istiklal. 

 

Giriş 

Mustafa Kemal, Millî Mücadele‟ye nasıl ve hangi Ģartlar içerisinde baĢladığını, iman ve güven 

dolu Ģu veciz sözleriyle özetler: “Ben, 1919 senesi mayıs ayı içerisinde Samsun‟a çıktığım gün, elimde 

hiçbir maddi güç yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran 

yüksek manevi bir kuvvet vardı. ĠĢte ben bu Millî kuvvetle, bu Türk milletine güvenerek iĢe 

baĢladım….”1 diyen, Mustafa Kemal‟in güvenerek arkasına aldığı milletin, düĢüncesine ve gönlüne iman 

ve inanç iĢleyerek bir ve bütün olmasını sağlayan manevi önderler olan din adamları ve alimler, Türk 

milletini Millî mücadelede baĢarıya, zafere götüren gücü hazırlamıĢlardır. 

Manevi önderler aynı zamanda, Türk milletinin varlığını ve istiklalini korumak için maddi ve 

manevi bütün imkânlarını seferber ettiği fevkalade önemli bir dönem olan Millî mücadele evresinde, 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, selim.ozcan@amasya.edu.tr. 
1  Atatürk‟ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, c. II, Ankara, 1997, s. 328 

mailto:selim.ozcan@amasya.edu.tr
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milletin ruhunda ve benliğinde var olan direnme gücünü harekete geçirerek mücadele fikrinin 

doğmasında da önemli rol üstlenmiĢlerdir. 

Mondros mütarekesi sonrası iĢgale uğrayan Türk yurdunun hemen her yöresinde müftü, vaaz ve 

imam-hatipler aynı imanla yükselttikleri gür sesleri ve yaktıkları istiklal meĢaleleriyle kürsülerden, 

kubbelerden ve meydanlardan bir coĢkun sel olup taĢmıĢ, bu çağrı ve iĢarete Türk milleti, kadını 

erkeği, genci ihtiyarı ile duyarlı davranarak Millî mücadeleye katılmıĢlardır. 

ĠĢte, var oluĢ veya yok oluĢ mücadelesinin verildiği Millî mücadelenin ilk günlerinde millet yine 

Mustafa Kemal‟in ifade ettiği gibi “hakki vaziyeti anlamamıĢlardı. Fikirlerde karıĢıklık vardı. Dimağlar 

adeta durgun bir halde idi…”2 böyle bir zamanda manevi önderlerin, Mustafa Kemal‟in deyiĢiyle 

“hakikati halka izah ettiler…. Doğru yolu gösteren vaaz ve nasihatlerden sonra herkes çalıĢmaya 

baĢladı”.3 Millet top yekûn mücadelenin içerisinde yer almayı amaçladı. 

Millî Mücadelenin kazanılmasında ve Cumhuriyetimizin kuruluĢunda beyanları, irĢatları, vaaz ve 

fetvalarıyla, millet adına ciddi görevler baĢarmıĢ, sorumluluklar yüklenmiĢ olan dönemin manevi 

önderlerinden biriside hiç Ģüphesiz Amasya Müftüsü, Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendidir. Bizde bu 

mümtaz değerli Ģahsiyetin daha iyi tanınması ve anlaĢılmasına yardımcı olmak düĢüncesiyle 

çalıĢmamızı hazırladık. Çünkü milletlerin hayatındaki kiĢiliklerin doğru anlaĢılması ve kimliklerinin 

objektif olarak analiz edilmesi önemlidir. Böylece genç nesiller üzerinde yaĢadıkları vatanın, sevinçlerini 

ve kederlerini paylaĢtıkları toplumun teneffüs ettikleri hürriyet havasının, yani millet olarak sahip 

oldukları bütün değerlerin kimler tarafından nasıl ve hangi mücadelelerden sonra elde edildiğini 

kavrayıp, millet olma ve var olan milletin varlığını sürdürebilme bilincine ulaĢırlar. Aynı zamanda 

mazisini tarihleĢtiren, kültürünü millîleĢtiren ve coğrafyasını vatanlaĢtıran bir milletin tarih sahnesinden 

silinip gitmesinin mümkün olamayacağına Ģahit olurlar. Türk milletinin de milletler ailesi içerisinde 

böyle bir konuma sahip olduğunu takdir ederler. 

1- Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi’nin Biyografisi 

Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi H. 1282 (1866) yılında, Amasya‟nın Kılıçcı mahallesinde doğdu. 

Babası ilmiye sınıfından, Yumuk Osmanzâde Hacı Müsevvid Ahmed ġükrü Efendi,4 annesi Naime 

Hanımdır.5 Ġki Erkek ve iki kız olmak üzer dört çocuk babasıdır. 1879 yılında mahalle mektebinde 

baĢladığı öğrenim hayatını, 1902‟de Amasya medresesinden aldığı yükseköğrenim diploması ile 

tamamladı. 

Memuriyet hayatına, öğrenimi devam ederken Amasya Ģerriye mahkemesinde baĢladı. 

Öğrenimini tamamlamasıyla, 1905 yılında adı geçen mahkemenin baĢkâtipliğine tayin edildi. Aynı yıl 

Sungurlu Medresesi Müderrisi olan babasının vefatı üzerine o medreseye müderris oldu.6 Ağustos 

1915‟de Amasya Müftülüğüne aday olmasından dolayı görevini bıraktı. 15 Eylül 1915‟de yapılan 

müftülük seçiminde 23 oy aldı. Fakat Hacı Mustafa Tevfik Efendi‟nin lehine adaylıktan ayrıldı. Ardından 

12 Ekim 1915‟te Amasya medresesi kâtipliğine atandı. 1916 yılı mart ayı içerisinde bu görevinden 

kendi isteğiyle çekildi. Kasım 1916‟de tekrar aynı medresenin müderrisliğine tayin edildi.  

Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi‟nin idari görevleri ise; 1918 yılında Amasya sancağı meclis-i 

umum-i vilayet azalığına (il genel meclisi üyeliğine) seçilmesiyle baĢladı. Ardından, Nisan 1918‟de 

Amasya sancağı idare meclis üyeliğine, Mayıs 1918‟de de iaĢe komisyonu üyeliğine getirildi. Bu arada 

Müftü Hacı Mustafa Tevfik Efendi‟nin, Darü‟l–Hikmetü‟l-Ġslamiyye‟ye (Yüksek Ġslam ġurası) tayin 

olmasıyla, boĢalan Amasya Müftülüğüne aday oldu. Yapılan seçim sonrasında 30 oy alarak 26 Kasım 

1918‟ de Amasya Müftülüğüne atandı.7 

                                                           
2  Atatürk‟ün Söylev ve Demeçleri, c. II, Ankara. 1997, s. 208    
3  Atatürk‟ün Söylev ve Demeçleri, c. II, Ankara. 1997, s. 208-209   
4  Abdi-Zade Hüseyin Hüsameddin Efendi, Amasya Tarihi, haz. Mesut Aydın, Güler Aydın, c. I, Amasya Belediyesi Kültür 

Yayınları, Amasya, 2007, s. 173. 
5  Bkz. Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi‟nin Nüfus Kayıt Örneği, s. 3. 
6  Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. I, s. 173. 
7  Ali Sarıkoyuncu, Millî Mücadelede Din Adamları I, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 175-176 
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Müftülük görevini üstlenmesiyle birlikte, Osmanlı Devleti‟nin imzalamıĢ olduğu Mondros ateĢkes 

antlaĢmasının yurt genelinde uygulanmaya baĢlanılmasının Amasya‟ya yansımalarına karĢı verilen 

mücadelenin manevi önderi oldu. Bölgede iç ve dıĢ güçlerle sürdürdüğü mücadelelerde sağlığını ihmal 

etmesi sonrasında yakalandığı, zatürre hastalığından 55 yaĢında iken H. (Safer 1340) Kasım 1921 

tarihinde vefat etti.8 Kabri Ģehirdeki kadılar kabristanındadır.9 Ruhu Ģad olsun.   

Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi, manevi önder olarak Millî Mücadelede esnasında yaptığı bu 

üstün hizmetlerinden dolayı, Yavuz Selim meydanında mücadelenin anısına 1983 yılında yaptırılan 

anıtta figürüne yer verildi. 

2- Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi’nin Millî Mücadele Dönemindeki 

Faaliyetleri 

a- Amasya’yı İngilizlerin İşgal Girişimine Karşı Tutumu 

Müftü Tevfik Efendi‟nin, Amasya Müftülüğüne atanmasından hemen önce Osmanlı Devleti I. 

Dünya savaĢını kendi adına sona erdiren ve teslim oluĢ belgesi özelliği taĢıyan, Mondros ateĢkes 

antlaĢmasını imzaladı. AntlaĢmanın hükümlerine göre Türk yurdunun iĢgale uğramasıyla baĢlayan zor 

Ģartlar, Amasya sancağı içinde söz konusu oldu. Bölgenin stratejik özelliğinden dolayı, mütarekenin 7. 

maddesine10 göre iĢgale zemin hazırlamakta idi. Bu amaçla da iĢgalci Ġngilizler ‟in Mart 1919‟da 

Merzifon‟u ele geçirmeleriyle Amasya‟da sıkıntılı günler yaĢamaya baĢladı.11 

  

Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi‟nin Nüfus 

Kayıt Örneği 

Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi 

SULTAN ABDÜLAZĠZ HAN TUĞRASI DEVLET-Ġ ALĠYYE-Ġ OSMANĠYE TEZKERESĠDĠR 

Ġsmi ve ġöhreti 

Pederi Ġsmiyle 

Mahall-i Ġkameti 

Validesi Ġsmiyle 

Mahall-i Ġkameti 

Tarihi ve Maha

ll-i Veladeti 
Milleti 

Sanat ve Sıfat ve 

Hidmet ve Ġntihab 

Salahiyeti 

Müteehhil Zevce

si Mütaaddit 

Olup Olmadığı 

Derecat ve 

Sunufi-ı 

Askeriyesi 

Yumuk Osmanzade 

Mehmed Teyfik 

Efendi, Müteveffa 

Naime Hanım 

ġükrü Efendi 

1282 Ġslam Mahkeme BaĢ 

Kâtibi Haizdir. 

 

Bir zevcesi 

vardır. 

- 

EġKÂLĠ SĠCĠLLĠ NUFÜSA KAYT OLUNAN MAHALLĠ 

Boyu Gözü Sima 
Alamet-i 

farika-i sabite 
Vilayeti Kazası 

Mahalle ve 

Karyesi 
Sokağı 

Mesken 

Numarası 
Nev-i Mesken 

Orta Ela Buğday Tam Sivas Amasya 
Kılıççı 

Mahallesi 
- 2/1 Hane 

                                                           
8  Cemal Kutay, KurtuluĢun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 1973, s. 286 
9  Hüseyin Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2013, s. 144 
10  Bu maddeye göre; “Ġtilaf Ġtilaf Devletleri, emniyetlerini tehdit edecek bir vaziyet hâsıl olursa istedikleri ve lüzum gördükleri 

bir sevkulceyĢ noktasın iĢgal edebileceklerdir.” Tahsin Ünal, Türk Siyasi Tarihi, Emel Yayınları, Ankara, 1977, s. 476; Fahri 

Belen, Türk KurtuluĢ SavaĢı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1983, s. 12     
11  Nuri Yazıcı, Millî Mücadelede Canik Sancağında Pontuscu Faaliyetler (1918-1922),  Ankara, 1989, s. 12-13 
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Balada Ġsmi ve Ģöhreti ve hali sıfatı muharrer olan Mehmed Teyfik Efendi Devlet-i Aliye‟nin tabiiyetine haiz olup ol suretle 

ceride-i nüfusta mukayyed olduğunu müĢ‟ir iĢ bu tezkere i‟ta kılındı. 7 kânunuevvel 1320 

Nezaret-i umur-u Dâhiliyeyi                                                              Mühür Pul Mühür 

Bu geliĢmeler üzerine din adamlarının toplum üzerindeki manevi etkisini kullanan Müftü Tevfik 

Efendi, Amasya halkını yaĢanacak olumsuzluklara karĢı bir bütün haline getirerek, Ġngilizlerin Ģehri 

iĢgal etme planlarına engel oldu. ġöyle ki: Amasya‟nın iĢgalini planlayan Ġngilizler halkın tepkisini 

ölçmek düĢüncesiyle Ģehre bir tahkik komisyonu gönderdiler. Komisyon üyeleri, baĢında Müftü Tevfik 

Efendi‟nin bulunduğu Amasyalıların sert tepkileriyle karĢılaĢtılar ve geri gönderildiler. Böylece Ģehir 

iĢgale uğramaktan kurtulduğu gibi Müftü Tevfik Efendi‟de, Amasya‟da Millî hareketin manevi önderliğini 

üstlenmiĢ oldu. Aynı zamanda saygın bir kiĢiliğe sahip olması onu çok farklı bir konuma yükselterek 

Millî mücadele içerisinde daha aktif rol üstlenmesine ve bölgede daha çok tanınmasını ortaya çıkardı. 

Bu olayı, o zaman Amasya‟da, BeĢinci Kafkas Tümen komutanı olan Yarbay Cemil Cahit Bey 

hatıralarında: "O günlerde Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi kumandan, ben onun erkân-ı harbi 

idim. Ġngiliz Entellicens Servisinin resmî kılıklı Ģeklî BinbaĢısı Noil'in raporunda "Tahkik 

komisyonlarımızın beldelerine girmesini istemeyen ve icap ederse halkı silahlandırılarak üzerimize 

saldırtacağı haberini gönderip mümessilimizi kabul etmeyen sarıklılardan birisi"12 diye belirtmektedir. 

Bölgeyi, Ġngilizlerin görevlendirdikleri kontrol subayları aracılığıyla denetim altına almak 

düĢüncelerinde ısrarcı olmaları, bundan sonrada Amasya‟da yeni olumsuzlukların yaĢanmasına sebep 

oldu. Subayların bölgedeki tespitlerini Ġstanbul‟daki Ġngiliz yüksek komiserliğine rapor etmeleri13yeni 

olumsuz geliĢmelerin yaĢandığını göstermektedir.  

b- Amasya’daki Saat Kulesi Olayı  

Merzifon‟da Kara Mustafa PaĢa Mektebi ile Merzifon Amerikan Koleji‟ni üst edinen Ġngilizler,14 

Amasya‟nın iĢgalini gerçekleĢtirememeleri üzerine yeniden kontrol subayları aracılığıyla Ģehirde, halkı 

ve idarecileri sindirici ve tazyik edici Ģekilde hareketlerine devam ettiler. Bu defa mütarekenin 4. 

maddesini15 gerekçe göstererek, yetkililerden cezaevindeki tüm tutukluların salıverilmesini talep ettiler. 

Ancak Mutasarrıf Sırrı Bey, Komiser Ġsmail Bey ve Hapishane Müdürü tarafından bu istek kabul 

edilmediği gibi Amasya‟dan hemen ayrılmaları istendi.16 Bu geliĢme üzerine Ġngiliz subayı ve 

beraberindekiler Ģehri mecburen terk etmek zorunda kadılar.  

Fakat kontrol subayı Solter17 Merzifon‟daki Ġngiliz müfrezesinden bir grup askerle birlikte Mayıs 

1919 ortalarında Mutasarrıf Sırrı Bey‟i tutuklamak için tekrar Ģehre gelir. Hükümet Konağını kontrol 

altına alıp, Solter mutasarrıfın odasına giderken, askerlerden birkaçı ise saat kulesinin kapısını kırarak, 

kulede dalgalanan Türk bayrağını indirip yerine Ġngiliz bayrağını çekerler.  

Amasyalılar bu haberi duymaları üzerine saat kulesi etrafında toplanarak Ġngilizleri protesto 

ederler. Zamanla kalabalık daha da artar. Ġngilizler tehditle halkı uzaklaĢtırmaya çalıĢırken tepkilerini 

sürdüren Amasyalılar “çıkalım paçavrayı yırtalım gardaĢlar!” diye seslerini yükselttikleri sırada “susun 

susun… hoca efendiler geliyor!” diye bağırılması üzerine açılan yoldan, Ģehrin ileri gelenlerinden; Müftü 

Hacı Tevfik Efendi, Kadı Ali Himmet Efendi, Hoca Bahaddin Efendi ve Vaiz Abdurrahman Kamil 

                                                           
12  Mevhibe SavaĢ, Mustafa Kemal-Amasya ve Ġki Din Adamı, http://dergiler. Ankara.edu.tr, Cemal Kutay, “Mustafa Kemal PaĢa 

ve Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi,” 67. Yılında Amasya Tamimi, Samsun, 1986, s. 25. 
13  Mehmet Okur, “Millî Mücadelede Amasya ve Çevresinde Ġngiliz Faaliyetleri”, I. Amasya AraĢtırmaları Sempozyumu Bildirileri, 

13-15 Haziran 2007, I. Kitap, Amasya, 2007, s. 434-435 
14  Vehbi Cem AĢkun, Kurtulan Merzifon, Balıkesir, 1956, s. 15, Mustafa Bakan, Merzifon ve Havalisinde Yabancı Faaliyetler 

(1892-1922), Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılap Tarihi Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1989, s. 48   
15  Bu maddeye göre; “Ġtilaf harp esirleri ile Ermeni esirleri ve mevkuf Ermeniler Ġstanbul‟a getirilecek ve kayıtsız Ģartsız 

Ġtilaf kuvvetlerine teslim olunacaktır”. Ünal, Türk Siyasi Tarihi, s. 476, Belen, Türk KurtuluĢ SavaĢı, s. 11     
16  Mutasarrıf Sırrı Bey ile kontrol subayı Solter‟in Rum tercümanı arasında Ģu konuĢma geçer: Mutasarrıf “Bu mahkûmları 

buraya Ġngilizler mi koymuĢtur ki, serbest bırakılmalarını istiyorlar?” diye sorması ve Rum tercüman alaycı bir Ģekilde 

“Ġngilizler isterse boĢaltılır.” diye cevap vermesi üzerine, Mutasarrıf hiddetlenerek kesinlikle mahkûmların serbest 

bırakamayacağını ve “hemen Amasya‟yı terk edilmesini” ister. Ahmet Demiray, Resimli Amasya Tarihi, Balıkesir, 1954, s.132, 

Hüseyin Menç, Tarih Ġçinde Amasya, Amasya Belediyesi Yayınları, Ankara, 2014, s. 295     
17  Solter, Rum kökenli Ġngiliz subayı idi. 1923 yılı baĢlarında Pontusçu faaliyetlere katıldıklarından dolayı Yunanistan‟a 

gönderilen Rumların arasındaydı. Bkz. Kemal Esengin, Millî Mücadele‟de Ġç Ayaklanmalar, Ġstanbul, 1975, s. 210. 

http://dergiler/
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Efendiler “Sakin olalım… sakin olalım” ifadeleriyle alana gelirler. Tümü endiĢelidirler.  GözyaĢlarını 

tutamayan Kadı Ali Himmet Efendi; “Allah büyüktür, bizim gibi asil bir milletin memleketinde böyle 

âlimler, evliyalar bulundukça, yabancı bayrağı buralarda dalgalanamaz” diye seslenir.18 Halkın galeyana 

geldiği, esnada bir uğultu ve ardından çıkan fırtına kuledeki Ġngiliz bayrağını parçalayarak YeĢilırmak 

üzerine atar. Fırtınanın dinmesi ile herkes gözlerini bayrak direğine diktiğinde Ġngiliz bayrağının yerinde 

yellerin estiğini görür. Kulenin kapısını tutan, Ġngiliz askerleri ise kaçarak Hükümet konağına 

sığınırlar.19 Amasya halkı da tekbir sesleriyle Türk bayrağını tekrar göndere çeker. Mutasarrıfın 

odasında bulunan Solter, bu geliĢmeler sonrasında askerlerini yanına alarak Ģehri terk eder.20 

c- Mustafa Kemal’in Amasya’ya Davet Edilmesi 

Mustafa Kemal, Anadolu‟ya çıkıp Millî hareketi baĢlatmak için her gittiği yerde toplum üzerindeki 

manevi etkilerinden ve sözü dinlenen kiĢiler olmalarından dolayı din adamlarıyla görüĢüp onların 

fikirlerini alıp, onlara itibar ettiği anlaĢılmaktadır.  

IX. Ordu MüfettiĢi olarak, 19 Mayıs 1919‟da Anadolu‟ya ayak bastığı Samsun‟da, Ģehir adına onu 

karĢılayarak “HoĢ geldiniz” diyenler arasında din adamı “Hacı Molla” vardı.21 Ġkinci durağı olan 

Amasya‟ya bağlı Havza‟ya geldiği, 25 Mayıs 1919 günü akĢamüstü karĢılayan heyette ulemadan “Hacı 

Mustafa Efendi” de22 bulunduğu gibi ertesi gün tekrar baĢında ulemadan “Hacı Mustafa Efendi‟nin” 

olduğu bir heyet ziyaretine giderek memleket meseleleri hakkında görüĢmelerde bulunur.23 Yine 

Havza‟da, 30 Mayıs Ramazan ayının ilk Cuma günü olmasından büyük bir mitingin yapılmasını 

emreder. “Miting yerinde kimin söz söylemesini münasip görüyorsunuz, efendim?” diye kendisine 

sorulduğunda ise bir süre düĢündükten sonra “Bir hoca efendinin…” der.24 Buda Mustafa Kemal‟in, Millî 

Mücadele yolunda ilerlerken hem manevi önderlerle görüĢtüğünü hem de onların bu gücünün halk 

üzerindeki yansımalarının canlı tutulmasına özen gösterdiğini ifade etmektedir. 

Mustafa Kemal, Havza‟dan 28 Mayıs 1919 „de Anadolu‟da yaĢananlara karĢı Türk halkının bir ve 

bütün olarak hissiyatını uyandırmak, Millî birliğini oluĢturup harekete geçirmek düĢüncesiyle, 

kumandanlara, vali ve mutasarrıflara mitingler düzenleyip, Millî teĢkilatlar kurmaları için bir tamim 

gönderir.25 Ġngiliz Entellicens servisi tarafından da devamlı takip edildiğinden26 harekâtın akamete 

uğramaması için daha güvenilir bir yer olan Amasya sancağıyla irtibata geçer. Zile‟de bulunan Cemil 

Cahit Bey‟den Amasya hakkında bilgi edinir. Beldenin en nüfuzlu Ģahsiyetinin Müftü Hacı Tevfik Efendi 

olduğunu, kardeĢi Nafiz Bey‟in ise Ġstanbul‟da Meclis-i Mebussan da Amasya mebusu olduğunu öğrenir.  

                                                           
18  Demiray, Resimli Amasya Tarihi, s. 132-133 
19  Bkz. Müftü Mehmed Teyfik Efendiden sonra Mustafa Kemal‟in emri ile hayatı boyunca müftülük görevine getirilen ve 

Amasya‟daki Millî Mücadele döneminin diğer önemli manevi önderi olan Müftü Abdurrahman Kâmil Efendi‟nin torunu Nafiz 

Yetkin‟in saat kulesine çekilen Ġngiliz bayrağı ve halkın tepkisini anlatımı için bkz. Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 

60. 
20  Demiray, Resimli Amasya Tarihi, s. 133, ġenol Susoy, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, Ġstanbul, 2008, s. 74-75. 
21  Sarıkoyuncu, Millî Mücadelede Din Adamları I, s. 180, Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal, Alfa Basım, 

Ġstanbul, 2008, s. 528.   
22  Havza Kaymakamlığı, Cumhuriyete Doğru Havza ve Atatürk, “Mustafa Kemal ve ArkadaĢları Havza‟da”, Havza, 1998, s. 27, 

Zübeyirzade Mehmet Fuat, Yurdumuz Havza, haz. Ali Tuzcu, Ankara, 1998, s. 39. 
23  Enver Behnam ġapolya, Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, Ankara, 3. Baskı, 1944, s. 312-315, Zübeyirzade, Yurdumuz 

Havza, s. 39. 
24  Mütercimler, Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal, s. 551. 
25  Sarıkoyuncu, Millî Mücadelede Din Adamları I, s. 180, Tarihte Havza tamimi (Genelgesi) de denilen bu tamim; “... Ġzmir‟e 

daha sonra ne yazık ki, Manisa‟ya ve Aydın‟a düĢmanın giriĢi, gelecek tehlikeye daha açık olarak iĢaret etmektedir. Vatan 

bütünlüğümüzün korunması için, Millî tepkilerin daha canlı olarak sürdürülmesi gerekir. Millî yaĢayıĢ ve bağımsızlığı bozan 

düĢmanın yurda giriĢi ve vatan topraklarının kopartılıp alınması gibi olaylar, bütün millete kan ağlatmaktadır. Üzüntüler 

dindirilmiyor. Milletin katlanmayacağı ve dayanamayacağı bu olayların hemen önlenmesi, bütün medeni milletlerle, bütün 

devletlerin adaletlerinden ve etkisinden sabırsızlıkla beklendiği yolunda, önümüzdeki hafta içinde ve çeĢitli illere göre 

Pazartesi baĢlayıp ÇarĢamba gününe kadar her yerden yapılması ve büyük devletlerin temsilcileriyle Bab-ı Aliye etkili 

telgraflar çekilmesi ve yabancıların bulunduğu yerlerde bunlara etki yapmakla birlikte, Millî gösterilerde düzenin son derece 

korunması ve Hristiyan halka karĢı bir saldırıya ve düĢmanlık gösterisine benzer davranıĢlardan sakınılması çok gereklidir. 

Bkz. Celal Erikan, Komutan Atatürk, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayını, c. II, 3. Baskı, Ġstanbul, 2001, s. 295, Menç; Millî 

Mücadele Yıllarında Amasya, s. 114, Mustafa Onar, Atatürk‟ün KurtuluĢ SavaĢı YazıĢmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 1995, s. 46          
26  Cemal Kutay, KurtuluĢ “Kuvvacı” Din Adamları, Aksoy Yayıncılık, Ġstanbul, 1998, s. 271 
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Dolayısıyla, Amasya‟ya gönderilen tamim, Ģehirde saygın bir kiĢiliğe sahip olup, sayılan ve dinlenilen 

kiĢi olması münasebetiyle Müftü Hacı Tevfik Efendi‟ye gönderilir.27 

Gönderilen tamime Müftü Efendi‟nin verdiği cevap büyük kararlılık ve cesaret örneği ihtiva 

etmekteydi. Cevapta “Amasya Halkı, müdafaa-i vatan, muhafaza-i din ve devlet yolunda mücadele 

edenleri bağrına basmakla müftehir olacaktır”28 denilmekteydi. Müftü Hacı Tevfik Efendi‟nin heyecanla 

beklenen cevabının kısa zamanda gelmesi, davet niteliği taĢıması ve Amasya halkının kendisini 

“bağırlarına basacaklarını” bildirmeleri29 Mustafa Kemal için çok önemliydi.  

Amasya‟ya gidilmesi kararının alınmasından sonra Haziran ayının ilk haftasında müfettiĢlik 

karargâhından, Dr. Ġbrahim Tali Bey ve karargâh yüzbaĢısı Mustafa Bey‟i, Amasya ve bağlı olan 

kazalardaki durumları öğrenmek için görevlendirdi. Amasya‟da, Komiser Ġsmail Efendi, Kadı Ali 

Himmet, Eytam Müdürü Ali Efendi ve Mevlevizade Cemalettin Efendi ile görüĢüp, Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti‟nin kurulmasının zorunluluğunu ifade ederler. Mustafa Kemal‟in görüĢme yapmak için bir 

heyeti Havza‟ya davet edeceğini söyleyerek, edinilen bilgilerle birlikte Havza‟ya geri dönüldü.30 

Ardından Havza‟ya, Amasya‟nın ileri gelenleri davet edildi. Gelen heyetin baĢında, Amasya Müftüsü 

vardır. Bu heyet aynı zamanda Mustafa Kemal‟in halka davetine ilk icabet eden ve ses veren heyetti31. 

Havza‟daki bu görüĢme sonrasında son cevap Müftü Hacı Tevfik Efendi‟ye bildirildi. 

“……Yakında Amasya‟dayız.” 

d- Mustafa Kemal’in Amasya’ya Gelişi ve Karşılanışı 

Mustafa Kemal 12 Haziran 1919‟da iç bölgelerdeki durumu yerinde görmek ve bir değerlendirme 

yapabilmek amacıyla Havza‟dan ayrılıp karargâhı ile birlikte aynı gün daha güvenilir bir yer olması 

itibariyle de Amasya‟ya gelir.32 Geleceği bilindiği için sabahın erken saatlerinden itibaren cülûs tepe33 

denilen mevkiine Ramazan ayı olmasına rağmen askeri ve sivil erkânında hazır bulunduğu bir halk 

topluluğu tarafından karĢılanırlar.  

Mustafa Kemal topluluğun yanına geldiğinde otomobilinden inerek kalabalığın tam karĢısında 

yorgun ama gür bir sesle “Merhaba Amasyalılar!” der. Kalabalıkta hep bir ağızdan “Çok yaĢa PaĢam!” 

diye haykırır. En gönülden ve coĢkulu karĢılamanın yapıldığı Cülûs Tepe‟de; topluluğun önünde bir sıra 

oluĢturan Amasya ileri gelenleri arasında bulunan Müftü Hacı Tevfik Efendi itimat telkin eden güleç ve 

nurlu yüzü ile öne çıkarak yüksek sesle “PaĢam… Bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek 

olsun!” diye seslenerek, PaĢa‟ya doğru yürüyerek elini uzatır. Bu mübarek insanın elini öpmek ister gibi 

eğilir.  O, üzerinde üniforması olan Anafartalar kahramanını muhabbetle kucaklar.34 Ardından PaĢaya, 

“…HoĢ geldiniz, sefalar getirdiniz, himmetiniz payidar olsun! PaĢa Hazretleri, Amasya gaye ve 

hedeflerinizin istihsali yolunda sizin yanınızdadır. Emin ve müsterih olunuz.” diyerek, yanındaki zevatı 

birer birer tanıtır.35 KarĢılanma sonrasında, Mustafa Kemal ve erkânı halkla birlikte Ģehir merkezine 

                                                           
27  Cemal Kutay, KurtuluĢ SavaĢının Maneviyat Ordusu, Yelken Matbaası, Ġstanbul, 1977, s. 138 
28  Kutay, KurtuluĢ SavaĢının Maneviyat Ordusu, s. 139 
29  Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi, Bir beldeyi Millî Mücadelenin emrine ilk defa veren din adamı…. Öylesine ulu bir tevazu 

ve sadece vatan için emeğin sahibi bir kiĢilikti. Kutay, KurtuluĢ, “Kuvvacı” Din Adamları, 272, Cemal Kutay, Cumhuriyetin 
Manevi Mimarları, Ġstanbul, 2013, s. 347.  

30  Necdet Refik AktaĢ, Atatürk‟ün Bağımsızlık SavaĢı Nasıl BaĢladı?, Varlık yayınevi, Ġstanbul, 1973, s. 67, Serap TaĢdemir, 

“Türkiye Cumhuriyeti‟nin Doğum Belgesi: Amasya Tamimi”, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, c. XXI, Ankara, 2005, s. 2. 

Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 113. 
31  Mustafa Kemal‟in davetine bir vilayet merkezinden, heyet olarak ilk defa Amasya‟dan gelinmiĢtir. Bu heyette; Müftü Hacı 

Tevfik Efendi, Topçuzade Ali Bey, Mehmet Karan Bey, Ali Hikmet Bey, Topçuzade Mustafa Bey, Miralayzade Hamdi Bey, 

Yörgüçzade Rasim Bey ve diğerleri… ġevket Sürreya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal, 1919-1922, c. II, Ġstanbul, 2008, s. 

38.  
32  Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal, 1919-1922, c. II, s. 40-41, Hüseyin Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya Portreler-

Belgeler, Ankara, 1992, s. 24. 
33  Cülûs Tepe: fetret devrinde, Mehmed Çelebinin padiĢahlığını ilan ettiği ve cülûs töreninin yapıldığı yerdi. Mustafa Kemal‟in de 

burada karĢılanması ve halk tarafından büyük kabul görmesi, oldukça manidar olmuĢtur.     
34  Kutay, KurtuluĢ “Kuvvacı”, Din Adamları, s. 274. 
35  Mütercimler, Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal, s. 567, Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 134-135, 

Fethi Turgut, Makine BaĢında, Fer Yayınları, Ġstanbul, 1989, s. 38-39 
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doğru hareket ederek, hükümet konağına geldiler.36 Mutasarrıf vekili Mustafa Bey‟in makamına 

geçtiler. 

Müftü Hacı Tevfik Efendi, vaktin akĢam olması ve Ramazan ayı olduğu içinde iftar sofrasının 

hazırlanmasını istedi. Belediye Reisi Topçuzade Mustafa Bey‟in iftar sofrasının geniĢ tutulmasını 

istemesi üzerine Mustafa Kemal bu düĢünceyi onaylarcasına baĢını sallar ve “Davetlilerin çok olmasına 

dikkat gösterilsin” der. Amasyalıların evlerinde hazırlayıp getirdikleri ve ikram ettikleri yemeklerle, iftar 

topunun atılmasıyla, Müftü Efendi‟nin dualarıyla da oruçlar açıldı.37 Gösterilen büyük misafirperverlik 

örneği karĢısında memnuniyetini dile getiren Mustafa Kemal, Hükümet konağını dolduran Amasyalılara 

hitaben halka karĢı ilk konuĢmasını yapar. 

Mustafa Kemal, hükümet Konağındaki konuĢmasından sonra karargâhı ve Ģehrin ileri gelenleri 

ile birlikte kendisine çalıĢma mekânı olarak tahsis edilen Saraydüzü KıĢlasına geldi. Amasya‟da kaldığı 

sürece BeĢinci Kafkas Tümeninin karargâhı olan burada ikamet edip çalıĢtı. KıĢlada Müftü Hacı Tevfik 

Efendi, Va‟iz Abdurrahman Kâmil Efendi, Komiser Ġsmail, Komiser Muavini Osman Efendi ve BeĢinci 

Kafkas Tümeni Komutanı Cemil Cahit Bey‟in hazır bulunduğu mecliste bir süre daha memleket 

meseleleri üzerinde konuĢma yaparlar. 

Daha sonraki zamanlarda Mustafa Kemal ile Müftü Hacı Tevfik Efendi arasındaki bu iliĢki, ilk 

günlerdeki gibi düĢüncede ve harekâttaki birliktelik ile yaĢanan acı ve sevinçleri paylaĢma bu değerli 

din adamının vefat tarihi olan 1921'e kadar devam etti. 

Mustafa Kemal‟in karĢılandığı, Cülûs Tepe‟de yaĢananlar hatıralarda Ģöyle dile getirilir. 

YaĢananların tanıklarından olan Nafiz Yetkin‟de hatıralarında; "PaĢa‟yı Gezirlik (Cülûs Tepe‟nin daha 

ilerisinde) Mevkii‟nde bekledik otomobille geldi. Önümüzde durdu. Hepimizi selamladı, ellerimizi sıktı"38 

diye bahis etmektedir.  

Mustafa Kemal‟in Erkan-ı Harbiye BinbaĢısı Hüsrev Bey (Gerede) de o gün yaĢananlarda Ģöyle 

bahis etmektedir. “… Yolculuğumuz, yol boyunca büyük ve gönülden karĢılama içinde geçiyordu. Adeta 

bambaĢka bir havaya girmiĢtik. Sonra öğrendik ki, Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi, 

güzergâhımızdaki yerlerin müftü, vaiz, imam ve eĢrafına layığı gibi karĢılanmamızı ve ağırlanmamızı 

bildirmiĢ39 ”…. Daha sonra azmi, heyecanı, hareketliliği ve karar kat „iliği ile bizi hayran bırakan Müftü 

Hacı Tevfik Efendi yanındaki eĢraf heyeti ile geldi, neden yollara düĢtüğümüzün idraki içinde olduğunu 

anlatan hava içinde âdeta minberden vaaz edercesine kelime ve harflerin üzerine basarak söz 

ediyordu..."40 

"Asla beklemediğimiz bu hitap aynı zamanda istikbâlin teĢhisi gibi idi. Millî mücadelede ilk defa 

bütün bir Ģehir safhalarını öğrenme ihtiyacı duymadan, çetinliği besbelli vatan kurtuluĢu mücadelesinin 

bayrağını açma kararında ki bir evlâdının safına katılıyor ve bunu mübarek bir din adamının rehberliği, 

delâleti, öncülüğü ile yerine getiriyordu. PaĢanın çok yakınında idim. Kendisi memleketin içinde 

bulunduğu buhranı anlatmaya hazırlanır ve gayesi yolunda yardım ve anlayıĢ beklerken bu beklemediği 

tasvip ve âdeta açık kart önünde öyle heyecanlandı ki, bana döndü. 

- Hüsrev... Görüyor musun? Müftü Efendi Hazretleri ne söylüyor, dedi. Ve o heyecan içinde 

diyeceğim ki o ilk günlerin en güzel, inandırıcı, aydınlatıcı konuĢmasını yaptı. Amasya müftüsü Hacı 

Hafız Tevfik Efendinin o aydınlık, imanlı, hakiki Türk din adamlarının vatanperverlik ve hamiyet terkibi 

cümlesi, benim için Millî Mücadelenin ilk fetvasıdır. Kahraman, fedakâr, âlicenap Amasya halkı çok 

hürmet ettikleri ve değer verdiklerini ikametimiz sırasında her hadisede Ģâhit olduğumuz Müftülerinin 

sözüne kalpleri ve bedenleri ile sadık kaldılar."41 

                                                           
36  Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 154. 
37  Hüseyin Menç, Millî Mücadelenin Ġlk Kıvılcımı, Amasya, 1983, (Derleme BroĢür) 
38  Nafiz Yetkin, "Mustafa Kemal PaĢa'nın Amasya'ya Ġlk GeliĢleri", Sabah (Amasya- Mahalli Gazete) 21 Ocak 1981-Süreli 

Makale. 
39  Cemal Kutay, KuruluĢun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, s. 280. 
40  Cemal Kutay, Mustafa Kemal PaĢa ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Ankara, 1973, s. 280. 
41  Cemal Kutay, “Mustafa Kemal PaĢa ve Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi”, 67. Yılında Amasya Tamimi, Samsun, 

1986, s. 24 
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Mustafa Kemal‟den, ayrı olarak Amasya‟ya gelen ve burada buluĢan Ali Fuat PaĢa da Rauf Bey 

(Orbay) ile birlikte geliĢlerinden ve Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi‟den Ģöyle bahis etmektedir: “BaĢta 

Mustafa Kemal olmak üzere Amasyalıların candan tezahüratı ile karĢılanmıĢtır. Merasim cidden parlaktı. 

Ġstikbalimize hemen hemen kasabanın bütün halkı sahip çıkmıĢtı. Arabalardan indiğimiz zaman PaĢa: 

“…. Sizleri zahmete soktuk. Fakat buluĢmamız çok iyi oldu” dedi. Hepimizin ellerini hararetle sıktı. 

Yanında elinden tuttuğu bir Hoca vardı. KucaklaĢmadan önce Ģunları ifade etti.” 

“… Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi hazretleri…. Yalnız uhrevi tarikte değil, Millî dava 

yolunda da bizlere rehberlik ediyor. Müftü Efendi ve arkadaĢlarının yarattığı müspet hava ve imkânlar 

için tasavvur ettiğimiz mesaiye burada huzur ve emniyetle devam edebiliriz.” dedi. Bu cümleden 

hareketle, kucaklaĢmamız daha da candan ve muhabbetle oldu.” 

“Samsun‟a çıktığımdan beri mahalli din adamları, düĢünce ve gayelerimize kalplerini ve 

imkânlarını açtılar. Halkta onlara inanıyor. Bu bizim manevi terkibimiz.” 

“Ben, Amasya‟ya girerken karĢılayanların baĢında bulunan Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi, 

söylediği sözlerinin ispatı için o andan Ģu ana kadar hiçbir himmeti diriği esirgemedi. Kanaatim odur ki, 

bizler kendilerine gayelerimizi izah edebildiğimiz ölçüde bu desteğe mazhar olacağız”. 

“Rauf da ben de bu düĢünceye iĢtirak ettiğimizi söyledik.”42 

e- Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluşu  

Mustafa Kemal PaĢa‟nın Samsun‟a çıktığında yakinen ilgilendiği önemli konulardan biri, 

Anadolu‟nun değiĢik bölgelerinde kurulmuĢ olan Müdafaa-i Hukuk43 ve Redd-i Ġlhak cemiyetleri ile 

iliĢkide bulunmaktı. Bundan dolayı da her gittiği veya telgrafla ulaĢtığı yerde Millî bir cemiyetin 

kurulmasını istiyordu. Havza‟da yayınlanan genelge doğrultusunda her yerde olduğu gibi Amasya‟da da 

cemiyet kurulmasını istedi.44 Amasya mutasarrıfına 28 Mayıs‟ta çektiği telgrafta aynı isteğini bildirmesi 

üzerine mutasarrıf sancağın ileri gelenlerine durumu anlattı.45 Amasyalılar da daha önce kurmuĢ 

oldukları Müdafaa-i Millîye Cemiyeti‟ni geniĢletmeyi ve bir miting düzenlemeyi kararlaĢtırmıĢlardı. Fakat 

Mustafa Kemal‟in Amasya‟ya geleceği haberi üzerine miting ertelenerek bir karĢılama töreni 

hazırlandı.46 Amasya‟ya 12 Haziran 1919‟da gelen PaĢa, aynı günün akĢamı iftar yemeğinden sonra 

Hükümet Konağı‟nda hazır bulunan Amasyalılara uzun bir konuĢma yaptı. Bu konuĢmasında Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti ile ilgili Ģunları ifade etti: 

Muhterem Amasyalılar! 

Memleketin her tarafında ateĢli çalıĢmalar baĢladı. Türk vatanseverlerinin gayretiyle garp 

memleketlerimizde Millî cepheler kuruldu. Cenupta Fransızlarla el birliği yapan Ermenilere karĢı bir 

Adana cephesi teĢkil edildi. Kuvvetli çetelerimiz Fransız ve Ermenilere saldırmaya baĢladı. Erzurum‟da 

Ermenilerle mücadele baĢlamıĢtır. Amasyalılar ne duruyorsunuz! Burada da mutlaka her türlü 

haklarımızı korumak üzere bir (Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) kurmalıyız.  

Amasyalılar! Mustafa Kemal‟in bu konuĢmasına hep birlikte “Emirlerinizi bekliyoruz!” cevabını 

verdiler. PaĢa ise Amasyalılara “sağ olunuz Amasyalılar, el ele verip çalıĢırsak zaferi kazanacağız ve ne 

olursa olsun, vatan kurtulacaktır” diye seslendi.47 

Mustafa Kemal‟in konuĢmasında anlaĢıldığı gibi, Amasya‟da ilgilendiği konuların baĢında bir 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti‟nin kurulmasını gerçekleĢtirme olduğu görülmektedir. Çünkü halkın bir 

                                                           
42  Cemal Kutay, “Millî Mücadelemizin Gerçek Öncüleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı: 8, s. 30. 
43  Müdafaa-i Hukuk, Millî devlet tezini savunan ve bir milletin yaĢama hakkının mücadelesini veren teĢkilatın adıdır. Müdafaa-i 

Hukuk Türk milletinin "Ben varım, binlerce yıllık bir tarihin ve bu toprakların sahibiyim." diyen sesin bütün dünyaya 

duyurulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk, hakları, özgürlükleri, namusları ve tarihleri ellerinden alınmak istenen bir toplumun 

mücadele azmi ve kararlılığıdır. Müdafaa-i Hukuk, hak ve özgürlükleri için bir araya gelenlerin, gerektiğinde canlarını ortaya 

koydukları mücadele Ģuurudur. Nihayet Müdafaa-i Hukuk, yeni bir devletin doğuĢunun kaynağıdır.www.tarihtarih.com, 

Mill î Mücadelede Din Adamları ve Atatürk (12.05.2016).  
44  Mehmet Evsile, “Amasya Tamimi ve Atatürk‟ün Amasya‟daki Faaliyetleri”, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, c. XIV, sayı: 40, 

Ankara, 1998, s. 75 
45  Erdal Aydoğan, Samsun‟dan Erzurum‟a Mustafa Kemal, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, Ankara, 2000, s. 56. 
46  Demiray, Resimli Amasya Tarihi, s. 134-135. 
47  Demiray, Resimli Amasya Tarihi, s. 135-136, Kemal Arıburnu, Sivas kongresi: Samsun‟dan Ankara‟ya Kadar Olaylar ve Anılar, 

Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1997, s. 27-28, Demiray, Resimli Amasya Tarihi,  s. 135-136. 
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cemiyetin çatısı altında teĢkilatlanarak haklarını savunması temel amaçlardandı. Böylece halk kendi 

varlığına sahip çıkarak geleceğini belirleme yetkisinin kendisine ait olduğunun bilincine varacaktı. Bu 

yapılanma Millî hâkimiyet düĢüncesinin temelini oluĢturduğu gibi, Amasya Tamiminin de özünü teĢkil 

etmiĢtir. Amasyalılar bu düĢünce istikametinde 14 Haziran‟da sel ağzındaki Atik-i Ali Mektebinde 

toplandı. PaĢa Hazretlerinin önceki gün Amasyalılara hitaben yaptığı konuĢmayı hatırlatan Müftü Hacı 

Hafız Tevfik Efendi; “Bundan sorası için üzerimize düĢenlerden bizler, yani sizler, yani Amasyalılar tarih 

önünde hesap vereceklerdir.”48 dedi. 

Amasya‟nın nüfuzlu kiĢilerinin bir araya gelerek oluĢturdukları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

toplantısı sırasında yanındaki bir grup arkadaĢıyla beraber Cemiyet toplantısını Ģereflendiren Mustafa 

Kemal, toplantıda hazır bulunanlara kısa bir konuĢma yaptı. Faaliyet gösterecek olan Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyetinin vatan ve milletin saadeti için çalıĢacağına inandığına ve görev alacakları kiĢileri Ģimdiden 

kutladığını ifade etti. 

Toplantıda daha önce kurulan, Müdafaa-i Millîye Cemiyetinin adını değiĢtirilerek Müdafaa-i 

Hukuk-u Millîye Cemiyeti yaptılar. Yapılan görüĢmelerden sonra, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti‟nde görev 

alacakların seçimleri yapıldı. Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi çoğunluğun isteği ile Cemiyet baĢkanlığına 

getirildi49. BaĢkanlığa getirilen Müftü Efendi, ayağa kalkıp Mustafa Kemal‟in elini tutarak; “Reislik 

vazifesini siz aziz muhterem PaĢamıza muhabbetleriyle birlikte takdim etmekle Ģeref duyuyorum. Siz 

bizim ebedi reisimizsiniz!”50 teveccühünde bulundu. Cemiyet kısa sürede Amasya‟nın ilçe ve 

bucaklarında Ģubeler açtı. En faal üyelerini de gençler oluĢturdu.51 Müdafaa-i Hukuk-u Millîye 

Cemiyetinin üyelerinin toplumda nüfuzlu ve hatırı sayılır kiĢilerden olması Mustafa Kemal‟in güvenli bir 

ortamda çalıĢmasına katkı sağladı. Aynı zamanda cemiyet bölge halkının teĢkilatlanmasında etkili 

olduğu gibi topladığı yardımlarla Millî Mücadeleye destek olup moral verdi.52 Müftü Hacı Tevfik 

Efendi‟nin baĢkanlığında cemiyetin teĢkilatlanmasının tamamlanmasıyla birlikte, karĢılaĢılan zorluklar 

aĢılmaya baĢlandığı gibi yapılacak çalıĢmalarında tek elden idare edilip, yönetilmesi Millî Mücadele 

adına Amasya‟da yeni bir döneminde baĢlangıcı oldu. 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurucu üyesi, Sultan Bayezid Camii vaizi ve Millî Mücadele‟nin ilk 

va‟azını veren Abdurrahman Kamil Efendi‟nin yıllarca maaĢından artırıp biriktirdiği altınları “kırmızı bir 

mendil içerisinde”53 Mustafa Kemal‟e vermesiyle cemiyetin maddi olarak desteklenmesinin gerekliliğini 

belirterek maddi yardımları baĢlatmıĢ oldu. Ardından, cemiyet baĢkanı olarak Müftü Efendi54 ile diğer 

kurucu üyelerde bu ilk yardıma katkıda bulunarak destek verdiler. Daha sonraki günlerde ise halk 

yaĢadığı zor Ģartlara rağmen alicenaplığını göstererek maddi desteklerini esirgemedi. Böylece cemiyet 

Millî Mücadelede gerek Amasya gerekse diğer bölgelere maddi destek sağlamak amacıyla bütçesini 

oluĢturmaya baĢladı.   

Amasya Müdafaa-i Hukuk Merkezîyesi baĢkanı olarak Müftü Hacı Tevfik Efendi, halkın desteği ile 

bütçede toplanan bu paradan ilk etapta 1000 lira MaraĢ Müdafaa-i Millîyesi‟ne gönderilmek üzere 

Amasya Ziraat Bankası Ģubesine yatırdı.55 Daha sonrada yardımlarını sürdüren cemiyet Ġzmir için 

30.000, MaraĢ‟a tekrar 20.000 kuruĢ “Mücahidin ve felâket zadegânına”56 maddi destek verdiği 

görülmektedir. 

Cemiyet maddi yardımların dıĢında; savaĢlar, yenilgiler ve diğer olumsuzluklar sonucu manen 

çöküntüye uğramıĢ halkı, yaĢananlardan haberdar etmek ve mücadelenin kutsallığına inandırmak için 

Müftü Hacı Tevfik Efendi‟nin öncülüğünde Amasya ve çevresinde iĢgalleri tel‟in mitingleri düzenlemiĢtir. 

                                                           
48  Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, 2002, s. 166. 
49  Aydoğan, Samsun‟dan Erzurum‟a Mustafa Kemal, s. 92, Evsile, “Amasya Tamimi ve Atatürk‟ün Amasya‟daki Faaliyetleri”, s. 

79. 
50  Ahmet Demiray, Önemli Günlerimiz, Ankara, 1954, s. 247, Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, 2002, s. 166. 
51  Demiray, Resimli Amasya Tarihi, s. 118. 
52  Aydoğan, Samsun‟dan Erzurum‟a Mustafa Kemal, s. 94-95. 
53  Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, 2002, s. 168. 
54  Refik Turan ve diğerleri, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 116.  
55  YaĢar Akbıyık, Millî Mücadelede Güney Cephesi (MaraĢ), Ankara, 1990, s. 257. 
56  Ġrade-i Millîye, 16 ġubat 1920 
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f- Türk Yurdunun İşgaline Karşı Gösterilen Tepkiler  

Mütareke sonrasında yaĢanan iĢgallere karĢı, Amasya Müdafaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyetinin 

düzenlediği ilk miting 20 Haziran 1919 günü yapıldı. Aynı gün II. Bayezid camiinde Ģehitler için okunan 

mevlit-i Ģeriften sonra kılınan Cuma namazının ardından çok heyecanlı olan halk, miting meydanında 

toplandı. Mustafa Kemal‟in ve Vaiz Abdurrahman Kâmil Efendinin konuĢmaları halk üzerinde büyük etki 

oluĢturdu. Vaiz Efendi konuĢmasında Amasyalılar adına, Mustafa Kemal‟e “Vatan ve Milletimizin refah 

yolunu buluncaya kadar sizlerle elbirliği yapacağımıza söz veriyoruz.” diye seslenecektir.57 

Amasya Müdafaa-i hukuk cemiyetinin öncülüğünde 30 Ocak 1920 günü bir miting daha 

yapılacaktır. ġehir halkı ve civar köylerden gelenler, tekrar II. Bayezid camii meydanında toplanarak 

MaraĢ‟taki Fransız ve Ermeni Mezalimi tel ‟in edildi. Aynı gün, BeĢinci Kafkas Tümen komutanı olan 

Yarbay Cemil Cahit Bey, Ankara‟da Yirminci Kolordu komutan Vekili Mahmut Bey‟e gönderdiği telgrafta 

mitinge katılanların her tarafa telgraflar yağdırdıklarını belirtiyordu. Bunlardan biriside, Müftü Hacı 

Tevfik Efendi baĢta olmak üzere yirmi dört kiĢinin imzalarıyla Heyet-i Temsiliye‟ye gönderilen ve miting 

kararlarını içeren, ayrıca Fransızların Ermenilerle ile birleĢerek MaraĢ halkı üzerinde uyguladığı katliam 

ve yağmacılığın önlenmesini belirten telgraftı.58  

Amasya‟da ve diğer bölgelerde telin devam ettiği süreçte itilaf devletleri, Osmanlı Devleti ile 

yapılacak nihai barıĢın Ģartlarını belirlemek için 12 ġubat 1920‟de Londra‟da toplandı. Konferansın 

gündemindeki en önemli konu Türk topraklarının nasıl pay edileceğiydi. Bu konuda Ġngiliz BaĢvekili 

Loryd George‟nin Ġstanbul ve Boğazların geleceği hakkında ileri sürdüğü fikirleri, hem Anadolu‟nun 

değiĢik yerlerinden çekilen protesto telgraflarıyla, hem de Mustafa Kemal‟in Müdafaa-i Hukuk 

cemiyetlerine ve gazetelere gönderilen telgraflarla, sert bir Ģekilde eleĢtirildi.  

Amasya Müftüsü ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti BaĢkanı Hacı Tevfik Efendi‟de Ġngiliz BaĢvekili 

Loryd George‟un Ġstanbul ve Boğazlar meselesindeki görüĢlerini Ģiddetle protesto ederek, “hakkın 

zulüm ve kuvvete galebe geleceğine inanan Türk milletinin gayesine eriĢme yolundaki azmini” 

tekrarlayacağını belirterek, Ġngiliz baĢvekilinin giriĢimlerini kınamıĢtır.59 

Ayrıca, 16 Mart 1920‟de Ġstanbul‟un iĢgalinin duyulmasıyla nasıl ki yurt genelinde büyük tepkiyle 

karĢılanmıĢsa, aynı Ģekilde yüksek seviyede ilk tepki Amasya‟da yankı buldu. Amasya Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti BaĢkanı Müftü Hacı Tevfik Efendi Ankara‟daki Heyeti Temsiliye‟ye gönderdiği telgrafta; 

Osmanlı milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu canını, istiklalini hiçbir tesir ve kuvvete feda 

etmemeye azmettiği, Ankara‟dan irade ve talimatlar beklediklerini bildirecektir. Bunu takiben 19 Mart 

1920‟de de binlerce kiĢinin katılımıyla heyecanlı bir miting yapılacaktır. Mitingin akabinde, Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti tarafından alınan ve baĢta, baĢkan ile 2860 kiĢinin imzaladığı kararlar, itilaf Devleti 

Temsilcilerine, Heyet-i Temsiliye‟ye ve diğer makamlara telgraflarla bildirildi.61 Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti baĢkanı olarak Hacı Tevfik Efendi; Osmanlı milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu, 

canını, istiklalini hiçbir tesir ve kuvvete feda edemeyeceklerini belirttikleri ve Ankara‟dan emir 

beklediklerini ifade ettikleri bir telgrafını gönderdi. 

g- Akbaş Cephaneliği Baskını 

AkbaĢ, Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu yakasında, Gelibolu ile Eceâbad arasında kıyıda bir 

bölgenin adıdır. Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada bu cephanelikte 8000 Rus tüfeği, 40 Rus ağır 

makineli tüfeği, 20.000 sandık cephane ile ayrıca muharebe ve istihkâm malzemesi vardı.62 Bu 

malzeme 1917 yılında Rusya'da ihtilâl çıkması sebebiyle Doğu Cephesi'nde ele geçen savaĢ ganimetiydi 

ve buraya getirilip depolanmıĢtı. Mütarekeden sonra burasının koruma sorumluluğunu Fransızlar 

                                                           
57  Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 214. 
58  Sarıkoyuncu, Millî Mücadelede Din Adamları I, s. 189, Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 37. 
59  Mehmet ġahingöz, Ġzmir MaraĢ ve Ġstanbul‟un ĠĢgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 

AÜTĠTE, Ankara, 1986, s. 4407-411; Cemal Kutay, Bilinmeyen Tarihimiz, Dizer Konca Matbaası, c. II, Ġstanbul, 1974.   
60  ġahingöz, Ġzmir MaraĢ ve Ġstanbul‟un ĠĢgali Üzerine Yapılan Protesto ve Mitingler, s. 463-465. 
61  Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 398. 
62  Depodaki malzeme için bkz. Zeynel Kozanoğlu, Hamdi Bey ve AkbaĢ Baskını, Ankara, 1970, s. 77'de Kurmay BinbaĢı Ġsmail 

Hakkı Bey‟den naklen: 800‟ü tüfek, 137.711 Alman piyade fiĢeği, 5,5 milyon mavzer cephanesi, 14 milyon Rus Tüfeği 

cephanesi, 7,331 sahra topu mermisi, 104 on beĢlik Skoda mermisi, 398 on buçukluk obüs mermisi vardı." 
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devraldı. Fakat depoda Türk subay ve askerleri de vardı. Bu arada Ġstanbul gazetelerinde çıkan 

AkbaĢ'taki silâh ve cephanenin Rusya'ya gönderileceği haberi hem Kuvayı Millîyeci'lerin, hem de 

Ankara'nın dikkatini çekti. Silâh ve cephane sıkıntısının had safhada olduğu bir sırada bu haberler 

büyük üzüntü yarattı.63 

Bu esnada, Balıkesir Heyet-i Merkeziye azası olan Köprülü Hamdi Bey64 AkbaĢ cephaneliğini 

basıp, silah ve cephanenin kaçırılması ile görevlendirilir. 26 -27 Ocak 1920 tarihinde gerçekleĢtirilen 

baskınla cephaneler Anadolu‟nun iç kısımlarına kaçırılır. Olay Ġtilaf Devletleri üzerinde büyük Ģok 

yarattığından, baĢta Köprülü Hamdi Bey olmak üzere sorumluların kendilerine teslim edilmesini 

istedikleri gibi bölge halkında da tutuklama yaparlar. Halk üzerinde baskı oluĢturmak düĢüncesiyle 

Bandırma‟yı iĢgal ederler.65  

AkbaĢ cephaneliği baskını sonrası bölge halkına yapılanları reva görmeyen ve her Millî harekette 

ön saflarda yer alan Müftü Hacı Tevfik Efendi, Fransız ve Ġngiliz güçlerinin yerli halka baskı yapmaları, 

silah kullanmaları ve iĢkence yapmaları üzerine harekete geçti. Köprülü Hamdi Bey‟i desteklediği gibi 

Türk milleti adına yaĢananları Ģiddetle protesto etti. Aynı zamanda yaĢananların diğer Müdafaa-ı Hukuk 

cemiyetleri tarafından da kınamasını istedi.   

Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti BaĢkanı olarak da Müftü Hacı Tevfik Efendi 28 ġubat 1920 

tarihinde de yayınladığı bir genelge66 ile yaĢananlara hem karĢı çıkıp, hem de duyulmasını sağladı. Bu 

genelgenin diğer bir özelliği de Mustafa Kemal‟in 2 ġubat 1920‟de Heyet-i Temsiliye adına yayınladığı 

genelge ile örtüĢmesidir.67 

h- TBMM’nin Açılması (Meclis-i Kebir-i Millî) 

Son Osmanlı mebussan meclisi açıldıktan kısa süre sonra 28 Ocak 1920‟de oy birliği ile Misak-ı 

Millî karalarıyla milletin isteklerini kabul etti. 17 ġubat‟ta da Türk ve Dünya kamuoyuna bu Ġstiklal 

beyannamesini ilan etmiĢti. Bu karadan son derce rahatsızlık duyan Ġtilaf Devletleri, tepkilerini 16 Mart 

günü idare merkezlerini süratle denetimleri altına alıp, Ġstanbul‟u iĢgal ederek göstermiĢlerdi. ĠĢgal 

Ankara‟daki Mustafa Kemal‟e de telgrafla bildirilmiĢti.68 Mebusların kararı ile çalıĢmalarına ara veren 

mebussan meclisi, bu defa padiĢah tarafından 11 Nisan 1920‟de resmen kapatıldı. 

BaĢkent Ġstanbul‟un iĢgali üzerine harekete geçen, Mustafa Kemal Anadolu‟ya çıktığı ilk günden 

itibaren, Millî Mücadele hareketini Türk Milletine, mal etmeyi parola haline getirdiğinden, bunun ilk 

adımı olarak Heyet-i Temsiliye BaĢkanı olarak, 19 Mart 1920‟de Mülki ve askeri erkâna bir genelge 

gönderip durumu izah etti. Hedef, Ankara‟da Millî bir hüviyet taĢıyacak ve olağanüstü yetkileri üzerinde 

toplayabilecek bir meclisin açılmasını sağlamaktı.  

Genelgede meclisin 15 gün içinde çoğunluğu teĢkil edecek Ģekilde toplanmasını istedi. Bunun 

içinde her livadan 5 kiĢinin seçilmesi, bu kiĢilerin medeni cesarete, fikri yeteneğe, dini ve Millî 

hasletlere sahip olması gerektiğini belirtti. Amasya‟da, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve BaĢkanı Müftü 

Hacı Tevfik Efendi‟nin kontrolünde yapılan seçim sonunda, 23 Nisan 1923‟da Ankara‟da açılacak olan 

BMM‟ye (Meclis-i Kebir-i Millî) katılmak üzere 5 üye seçildi. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı‟nda Amasya 

mebusu olan 2 üyenin de katılımıyla mebus sayısı 7‟ye yükselmiĢti.69 

                                                           
63  Bu konuda Çanakkale Mevki-i Müstahkem Kumandanı ġevket tarafından Ankara, 20. Kolordu kumandan vekili Mahmud'a 

çekilen telgraf için bkz. Kemal Atatürk, Nutuk, c. III, Ġstanbul, 1972, s. 1201. 
64  Köprülü Hamdi Bey için daha fazla bilgi için bkz. Zeynel Kozanoğlu, Hamdi Bey ve AkbaĢ Baskını, Ankara, 1970, Kâmil Su, 

Köprülülü Hamdi Bey ve AkbaĢ Olayı, Ankara, 1984. 
65  Adnan Sofuoğlu, “AkbaĢ Baskını (olayı) Yankıları”, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, s. 26, c. IX, Ankara, 1993, s. 430.  
66  “Ölümsüz sevgi ile vatana bağlı kahraman bir mücahidin vatanın kurtuluĢu uğrunda gösterdiği fedakârlıktan dolayı bir belde 

memurlarının sorumlu tutularak tevkif edilmesi ve cezalandırılması insanlık tarihinin kaydetmediği garabetlerden olduğundan 

bahisle derhal serbest bırakılmalarının sağlanması için Ġstanbul‟daki sadrazamlığa ve Mebusla ve Ayan Meclisleri Reisliklerine 

kesin ifade ile telgraflarla bildirildi. Sizler de, tesir edici uslûp protesto telgrafları çekiniz. Bunu yaralanan Millî gururumuz 

adına bekliyoruz”. Cemal Kutay, Ġstiklal SavaĢının Maneviyat Ordusu, c. II, s. 86.       
67  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, c. III, Ankara, 14. Baskı, MEB Yayınları, Ġstanbul, 1973, s. 1211–31, vesika No: 240. 
68  Selahattin Tansel, Mondros‟tan Mudanya‟ya Kadar, Millî Eğitim Basımevi, c. III, Ġstanbul, 1991, s. 52-53.  
69  Seçilen Üyeler; Amasya Merkezden; Topçuzade Ali Bey, Miralayzade Hamdi Bey, GümüĢhacıköy Kazasından; Müftü Ali Rıza 

Efendi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanından; Bekir Sami Bey ile Ömer Lütfi Bey, Merzifon Kazasından; Dr. Asım Bey Menç, 

Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 402. 
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Seçimlerin tamamlanmasıyla, Mustafa Kemal kolordulara, tüm vilayetlere, müstakil livalara, 

Müdafaa-i Hukuk merkez heyetlerine ve belediye baĢkanlarına Meclis‟in 23 Nisan 1920 Cuma günü 

açılacağını bir telgrafla bildirdi.70 Aynı gün Ankara‟da Hacı Bayram Camii ile Ġlk Meclis Binasında açılıĢ 

töreninin yapıldı. Aynı saatlerde, Amasya‟da da II. Bayezid camii ile Hükümet Konağında tören 

düzenlenerek, halkın aynı heyecanı yaĢanması sağlandı. 

Büyük Millet Meclisinin açılması ve çalıĢmalarına baĢlamasıyla, yurdun her tarafından tebrik 

telgrafları geldi. Meclisin 25 Nisan 1920 Pazar günü saat 12.30‟da açılan üçüncü celsesinde, Reis 

Celâleddin Arif Beyefendi celseyi açtı. Meclisin açılıĢı dolayısıyla mülhakattan gelen tebrik telgrafları 

olduğundan, “Efendim, Meclisi Âlinizin küĢadından dolayı birçok tebrik telgrafları geldi. Onların nereden 

olduklarının 'hulâsasını yaptık, arz ediyorum”: diyerek telgraflar okundu. Bunlar arasında 14. sırada 

Amasya Müftüsü ve Belediye Reis‟inin adları, 33. sırada ise Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkezîyesi‟nin 

tebrik telgrafları okundu.71 AnlaĢıldığı gibi Müftü Hacı Tevfik Efendi‟nin hem icra etmiĢ olduğu görevi 

münasebetiyle hem de baĢkanı olduğu Müdafaa-i Hukuk cemiyeti adına BMM‟nin kuruluĢunu 

kutlamıĢtır. 

Ankara‟da BMM‟nin açılıĢının ilk yıldönümünde, “23 Nisan Millî Bayram” olarak ilan edildi. BMM‟i 

BaĢkanı Mustafa Kemal bu mutlu ve sevinçli bayram gününü adından daima gururla söz ettiği, Amasya 

Müftüsü Hacı Tevfik Efendi‟ye telgrafla haber verdi. Gönderilen telgrafın son satırında “……kaza ve 

nevahi ve mâhâllatı hey‟et-i idarecilerine de iblağını rica ederim efendim” denildiğinden   

Amasya Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkezîye Reisi Müftüsü Hacı Tevfik Efendi kendi el yazısı ile 

gönderilen telgrafın alt kısmına Amasya‟ya bağlı Merzifon, Havza, Ladik, Köprü ve GümüĢhacıköy 

kazalardaki Müdafaa-i Hukuk Heyetlerine aynı telgrafı gönderdiğini anlamaktayız.72 Görüldüğü üzere iki 

liderin Ankara ve Amasya gibi ayrı mekânlarda olsa bile ortak sevinç ve üzüntüleri paylaĢarak mili 

mücadeleye katkı vermeyi sürdürdüklerini ve aralarındaki haberleĢme ile iletiĢiminde kesintisiz devam 

ettiğini görmekteyiz.     

23 Nisan‟ın Millî Bayram olarak kabul edildiğini, Müftü Efendi‟ye bildiren Mustafa Kemal‟e aynı 

hassasiyet ve ilgiyi gösteren Hacı Tevfik Efendi‟ye bu tutumundan dolayı Mustafa Kemal PaĢa tekrar 

gönderdiği telgraf ile teĢekkür etmiĢtir. BMM Reisi ve BaĢkumandan unvanıyla “Amasya Müftüsü Hacı 

Tevfik Efendi Hazretleriyle Rüfekayı Muhteremesine” hitabıyla gönderilen telgrafta “Tebrikat ve 

hissiyat-ı samimanelerine teĢekkür ederim” denilmekteydi.73 

ı- Zile İsyanının Bastırılması  

Ankara‟da BMM‟nin açılması, kendi nam-ı hesaplarına Türk Yurdu üzerinde hesapları olanları ve 

bazı projeler tasarlamıĢ olan itilaf devletlerini oldukça rahatsız etmiĢti. Bu güç odakları, gün geçtikçe 

kendilerini daha zor durumda bırakacağını düĢündükleri Anadolu‟daki geliĢmelere engel olmak için ülke 

bütünlüğünü tehlikeye düĢüren askeri, siyasi ve sosyal yönlerden büyük zararlar meydana getiren 

değiĢik bölgelerde, 1919 yılının sonlarında da baĢlayıp, 1920 yılı boyunca yaygınlaĢan ve 

1921 yılı sonlarında bastırılan isyanların çıkmasında etkili olmuĢlardır. Amasya‟ya komĢu Zile‟deki 

isyanda bu düĢünceye hizmet edenler tarafından çıkarılan ayaklanmadır. 

Zile‟de Avukat Ali, bazı uygunsuz hareket ve Millî kuvvetlere karĢı davranıĢlar içinde olmasından 

resmi görevinden uzaklaĢtırılmıĢtı. Bu esnada 1920 yılının Mayıs sonlarında Yıldızeli, Sulusaray‟da 

meydana gelen olaylardan da cesaret alarak, etrafına topladığı 30 kadar asi atlı ile ayaklandı. Yozgat 

isyanının elebaĢlarının desteğini de alarak Zile‟ye hâkim oldu74. 

Ġsyanın geniĢleyip tehlikeli bir hal alması üzerine, Mustafa Kemal BeĢinci Kafkas Tümen 

komutanı Yarbay Cemil Cahit Bey‟e ayaklanmanın “Bütün imkânları kullanarak” bastırılmasını emretti. 

Fakat elindeki yetersiz nizami kuvvetlerle sayıları her an çoğalan asileri bertaraf edemeyeceğini 

anlayan Cemil Cahit Bey, büyük saygı duyduğu Müftü Hacı Tevfik Efendi‟den yardım istedi. Müftü 

                                                           
70  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, c. I, Ankara, 14. Baskı, MEB Yayınları, Ġstanbul, 1973, s. 430-432. 
71  Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, 1920, c. I, s. 46. 
72  Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 467. 
73  Sarıkoyuncu, Millî Mücadelede Din Adamları I, s. 195. 
74  Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 421. 
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Efendi, öncelikle yakınlarından baĢlayarak milis kuvveti kurdu. Afyon‟da ġükrü Hoca, Isparta‟da Hafız 

Ġbrahim Hoca gibi silahlanarak, bu kuvvetlerin baĢına geçti ve isyanın bastırılmasına kadar cepheden 

ayrılmadı.75  

Müftü Efendi, ayaklananların baĢlarında olanları isimleri ve hüviyetleriyle tanıdığından dedi ki:“ 

Kumandan bey. Bunlar iğfal edilmiĢ biçarelerdir. Çoğu ne yaptığının farkında değildir. Hepsi milletimizin 

evlatları, din kardeĢlerimizdir. Ben onlarla konuĢacağım. Sizce mahzur var mı?” Hayatından endiĢe 

ettiğim, cevabını verdim. Fakat o, emin vasıtalar bularak asilerin baĢlarındakilere haber gönderdi. 

Bazıları menfi cevap verdiler, fakat temaslarım sürdürdükleri de oldu, bunlar kısa zaman içinde 

çoğaldılar, affedilmek vadi alarak safımıza katıldılar. Asilerde panik baĢlamıĢtı. Bunun üzerine önde 

Müftü Efendinin fetvasını yüksek sesle okuyan münadiler, muhtelif istikametlerde bir umumi taarruza 

geçtik. Hacı Tevfik Efendi at üstünde ve yanımda idi. Yer yer beyaz bayraklar gözüktü. Teslim olanları 

tevkif ettik. Müftü Efendi bunlara ayrı ayrı nasihat etti. Büyük kısmı yalanlar ve tezvirlerle 

aldatılmıĢlardı. Aralarında daha sonra var güçleriyle safımıza katılanlar oldu. Büyüme, yayılma ve menfi 

tesirleri tehlikeli olabilecek Zile isyanını, emsaline pek rastlanmayan böylesine tedbirle bastırmayı 

baĢardık.76 

Dolayısıyla, 25 Mayıs 1920‟de baĢlayan Zile ayaklanması, BeĢinci Kafkas Tümenin ve Amasya 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyet‟inin ortaklaĢa çalıĢması sonucunda 21 Haziran 1921‟de sona erdirildi.  

Ġsyanın bastırılmasında yararlılık gösteren Amasya milis kuvvetlerinde görevli olanlar daha sonra 

Kırmızı Ģeritli Ġstiklal Madalyası‟yla onurlandırılmıĢlardı.77 

Zile isyanını bastırmak için görevlendirilen BeĢinci Kafkas Tümenine silahlı birlikleriyle yardıma 

gelen Kılıç Ali hatıralarında Müftü Hacı Tevfik Efendi‟nin adını Ģükranla yâd ederek Ģöyle söz 

etmektedir. “…..büyük çoğunluğu ile Anadolu uleması Millî Mücadelemizin manevi öncüleri olarak 

yanımızda hatta baĢımızda idiler. Nitekim Müftüsü Hacı Tevfik Efendi‟yi bir elinde namaz seccadesi, bir 

elinde mavzerle görünce hiç hayret etmedim. Burada bu mübarek insanların yurt severliğini Ģükranla 

anmayı bir gören sayarım.”78   

Müftü Hacı Tevfik Efendi, manevi önder olarak bu hizmetlerini yerine getirirken, zaman zaman 

Ġstanbul Hükümeti‟nin baskısıyla da karĢılaĢmıĢtır. Dönemin BaĢbakanı Damat Ferit PaĢa‟nın Haziran 

1919‟da vali ve mutasarrıflara gönderdiği telgrafta; Millî ordunun teĢkilinin yasaklandığı bildirilerek, 

buna uymayanlara pek insafsız davranılmasını ve gerekirse Divan-ı Örfü Mahkemesi‟ne gönderilmesini 

istemiĢti.79 Ayrıca Amasya‟ya, görünürdeki görevi, yeni Meclis-i Mebusan üyelerini yerinde belirlemek 

ama asıl amacı Heyeti Temsiliye‟nin gücünü zayıflatıp, hükümete (Ġstanbul) bağlılığı güçlendirmek olan 

“Denetleme Kurulunu “gönderildi. Bu vazife ile kurul üyeleri 18 Kasım 1919‟da Amasya‟ya geldiler. 

Kurul baĢkanı “Burada bir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti varmıĢ, haberiniz var mı”? diyerek, Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti üyelerini azarlar.80 Diğer taraftan Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ġngiliz 

temsilcisinin emirleriyle Amasya Mutasarrıflığına tayin edilen Hamdi Bey‟in göreve baĢlamaması için de 

mücadele yapar. 

i- Amasya’da Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Kuruluşu 

Osmanlıda yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adı ile bir gurup idealist doktorlar 

tarafından 11 Haziran 1868‟de kuruldu. Daha sonra hayırsever vatandaĢlarında savaĢlarda 

yaralananların tedavisine yardım etmek için katkıda bulunmalarıyla bir yardım cemiyeti haline 

dönüĢerek 1877‟de “Osmanlı Hilali Ahmer” cemiyeti adını aldı. Ardından yurt genelinde yaygınlaĢarak 

Ģubeler açılmaya baĢladı. 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin Amasya‟daki Ģubesi ise 14 Mart 1921 yılında Sıhhiye Müdürü Hacı Nuri 

Bey tarafından açıldı. Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi ise ikinci baĢkan olarak görev aldı. Müftü 

                                                           
75  Kutay, KurtuluĢ “Kuvvacı” Din Adamları, s. 278-279, Kutay, Cumhuriyetin Manevi Mimarları, s. 356-357. 
76  Kutay, KurtuluĢ SavaĢının Maneviyat Ordusu, s. 141-142. 
77  Menç, Millî Mücadele Yıllarında Amasya, s. 426. 
78  Hulusi Turgut, Atatürk‟ün SırdaĢı Kılıç Ali‟nin Anıları, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, Ġstanbul, 2005, s. 120. 
79  Sarıkoyuncu, Millî Mücadelede Din Adamları I, s. 197.  
80  Demiray, Önemli Günlerimiz, s. 142. 



474 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

Tevfik Efendi, cemiyet adına halktan yardım toplama çalıĢmalarına hemen baĢlayıp, Cemiyetin 

Amasya‟nın kazalarında da teĢkilatlanmasını gerçekleĢtirip, Merzifon, Lâdik, GümüĢhacıköy ve Havza‟da 

Ģubeler açarak buralardaki iĢlevlerini de baĢlattı. 

 

Sonuç 

Millî Mücadele; Türk Milletinin büyük özveri ve kahramanlıkla istiklali ve bağımsızlığı için vermiĢ 

olduğu ve tarihe mal olmuĢ bir dönemin adıdır. Bu dönem bünyesinde birçok tarihi olay, tartıĢma ve 

konuyu ihtiva eden zengin bir devir olma özelliğini taĢımaktadır. 

Bu dönem; toplumdaki fertleri bir seçim yapmaya, bir anlamda taraf olmaya zorlamıĢtır. Bir 

tarafta, hâkimiyetini ve istiklalini geleneksel esaslara bağlı kalarak devam ettirmek düĢüncesinde 

olanlardı. Diğer taraf ise Kuvay-ı Millîye ve Türk Millîyetçileri yanında yer alıp, hür ve müstakil olmak 

için asi olmayı veya ölmeyi göze alanalardı.  

Amasya‟da Müftü Hacı Mehmed Tevfik Efendi, tercihini Kuvay-i Millîye‟den ve Türk 

Millîyetçilerinden, istiklalden yana kullanıp, manevi önder olarak toplum üzerindeki saygınlığını ve 

manevi etkisini kullanarak Ģehrin, Ġngiliz iĢgaline uğramasını halkı teĢkilatlandırarak kurdurduğu Millî 

cemiyetle engelledi. ġehirde Türk Bayrağının dalgalanması ve minarelerden ezanın susmaması için 

halkla birlikte yaptığı mücadele takdir topladı. 

Millî Mücadelenin önderi Mustafa Kemal‟i, Amasya‟ya davet ederek, ilk defa bir Ģehri Millî 

Mücadelenin emrine verdi. Azmi, heyecanı, hareketliliği ve karar katiliği ile kendisinde hayran 

uyandıran Müftü Efendi, Mustafa Kemal ile arasında Amasya‟da oluĢan dostluğunu daha sonra ayrı 

mekânlar da olsalar bile ortak sevinç ve üzüntüleri paylaĢarak ölümüme kadar sürdürdü. Yalnız uhrevi 

yolda değil Millî dava yolunda da Millî mücadeleye rehber oldu. 

Milis kuvvetleri komutanı olarak, bir elinde namaz seccadesi, bir elinde mavzerle görenleri 

hayrete düĢürmeyen Müftü Tevfik Efendi‟nin saygın bir kiĢiliğe sahip olması onu çok farklı bir konuma 

yükselterek Millî mücadele içerisinde daha aktif rol üstlenmesine ve bölgede tanınmasına sebep oldu. 

Burada bu mübarek insan ve kahraman manevi önderin, yurt severliğini, sahip olduğu Millî değerleri 

Ģükranla anar. Günümüz Türk Gençliğine referans kaynağı olmasını temenni ederiz. 
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 من دخل الشام من علماء أماسيا وأعيانها
 

 عبد الغين عدا،*

 

: الملخص
: بسم اهلل الرضبن الرحيم، والصالة والسالم على سيّْدنا ؿبمَّد وعلى آلو وأصحابو والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد

ا - حفظ اهلل أىلها وأرضها–إنَّ من بني مدن تركيا  مدينَة صغريًة يف مساحتها، كبريًة يف عطائها وبركتها، بني جبال ربيط ّٔا إحاطة األضالع بالقلب، إَّنَّ
أماسيا اؼبشهورة بعلمائها وآثارىم، فإنَّ العلماء من أبنائها ومؤلفاهتم العلميَّة بلغت من الكثرة ما تقرُّ بو عنُي ؿببّْها ويغيظ قلُب شانئها، ولعلَّ يف مؤسبر علماء أماسيا 

الذي تقيمو جامعة أماسيا أكرب دليل على ىذا، ومن نعم اهلل عليَّ أن وفقين للمشاركة يف ىذا اؼبؤسبر كرد صبيل على ما حتبين إياه ىذه اؼبدينة وأىلها من كرم وعطف، 
وسبثَّلت مشاركيت دبقالة بيَّنت فيها حملًة عن تاريخ أماسيا وأشهر شخصيَّاهتا التارخييَّة قبل اإلسالم، مثَّ حملًة عن دخول اإلسالم إىل أماسيا وتردُّدىا بني اؼبسلمني والرومان، 

مثَّ حملًة عنها يف ظلّْ اغبكم العثماينّْ، مثَّ ذكرت فيها علماء أماسيا وأعالمها الذين دخلوا الشام وبلغوا كبواً من بضعَة عشَر عاؼباً، وكان لدخول كلٍّ منهم أسباٌب 
فقاد اعبيوش وفتح الشَّام كلَّها قبل أن يتوجَّو إىل مصر، ومنهم من دخلها ىرباً وعبأ - وىو من مواليد أماسيا–ـبتلفٌة، فمنهم من دخلها للحرب كالسلطان سليم 

، ومنهم من دخلها طلباً للعلم أو نشره وىذه أشرف األسباب اليت دخل األماسيُّون الشَّام ألجلها، ومنهم من دخلها لوظيفة  إليها طلباً للسالمة كابن اؼبؤيَّد األماسيّْ
كمن توىلَّ القضاء يف مدن الشام كدمشق وحلب وغريىا أو توىل قيادة العسكر يف واليات الشَّام، أو توىلَّ اػبطابة على منابر مساجد ىذه الواليات، ومن ىؤالء 

فنسب إىل اػبرشينّْ، « خرشنة»العلماء من توطَّن الشَّام وأقام فيها وأعقب ذريًَّة واشتهرت بالنسبة إىل أماسيا كاآلماسيّْ وابن اآلماسيَّة، أو نسبة إىل قلعة أماسيا 
ىـ و 250ومنهم من قضى فيها وطره مثَّ ارربل عنها إىل وجهتو، وبيَّنت اؼبقالة التسلسل الزمينّْ لدخول ىؤالء العلماء إىل الشَّام حيث تفاوتت ىذه الفًتة بني عامي 

ىـ، وذيَّلت اؼبقالة خباسبة وضَّحت فيها األثر الذي تركو ىؤالء العلماء على الشَّام، وعظمة ىذه اؼبدينة اليت أقببت ىؤالء العلماء، فحقَّ ألىلها الفخر 1250
. بأجدادىم

 .الشام، العلماء، أعيان، األماسيني، من دخل: كلمات مفاتيح البحث

 

 :مقدمة

: اغبمد هلل رب العاؼبني، والصالة والسالم على اؼببعوث رضبة للعاؼبني، وعلى آلو وأصحابو والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد
إن لألمة اإلسالمية تارخياً أبيض ناصعاً يفخر بو كل من انتسب ؽبذا الدين، وإن كل من حبث يف ىذا التاريخ أعقب أمنيًة مفادىا أال ليت الزمان يدور فيعود 

: بنا إىل مثل تلك العصور اليت كانت ىذه األمة قائدة األمم، وما تقلدت تلك القيادة إال بكثرة علمائها وإخالصهم وانيصياع العامَّة ؽبم تسليماً لقول اهلل عز وجل
وإن من أوضح األمثلة على ىذا مدينة صغرية حبجمها، كبرية يف قدرىا، إَّنا أماسيا اؼبشهورة بعلمائها وآثارىم، [43: النحل] {فَاْسأَُلواَأْىاَللذّْْكرِِإْنُكْنُتْماَلتـَْعَلُموَن }

ومن العجب الذي يصادف من تصفح تاريخ ىذه اؼبدينةأنو ال تكاد زبلو حقبة من التاريخ إال وؽبا ذكر وأثر مربز فيو،ويالحظ معو أن كثرياً من أىلها برعوا يف العلوم 
واألدب وتقلدوا مناصب عليًَّة على مرّْ العصور، ولعلَّ يف مؤسبر علماء أماسيا الذي تقيمو جامعة أماسيا أدلُّ دليل على ىذا، وإن من نعم اهلل عليَّ أن وفقين للمشاركة 
يف ىذا اؼبؤسبر كرد صبيل على ما حبتين إياه ىذه اؼبدينة وأىلها من كرم وعطف، وسبثَّلت مشاركيت دبقالٍة بيَّنت فيها حملًة عن تاريخ أماسيا وأشهر شخصيَّاهتا التارخييَّة قبل 

اإلسالم، مثَّ حملًة عن دخول اإلسالم إىل أماسيا وتردُّدىا بني اؼبسلمني والرومان، مثَّ حملًة عنها يف ظلّْ اغبكم العثماينّْ، مثَّ ذكرت فيها علماء أماسيا وأعالمها الذين 
فنسب إىل اػبرشينّْ، وذيَّلت اؼبقالة « خرشنة»دخلوا الشام،وأسباب دخوؽبم ؽبا ومن اشتهر بالنسبة إىل أماسيا كاآلماسيّْ وابن اآلماسيَّة، أو نسبة إىل قلعة أماسيا 

 .خباسبة تبنيّْ عظمة ىذه اؼبدينة اليت أقببت ىؤالء العلماء، فحقَّ ألىلها الفخر بأجدادىم

 

: لمحة تاريخية عن أماسيا
فيقسمها إىل نصفني، تًتامى  (الس)يتوسط أماسيا َّنر .وىي قريبة من البحر األسود ( كم330)تقع أماسيا يف مشال وسط تركيا وتبعد عن مدينة أنقرة الًتكية

البيوت على ضفتيو حىت ظباىا بعضهم بغداد الروم لشبو ىذا النهر بالفرات الذي يقسم بغداد نصفني مثلها، وفيها قلعة تسمىَخْرَشَنُة، وصفها صاحب 
: (1)«عجائب اؼبقدور»كتاب

وقلعتها شاىقة كأَّنا بقبة الفلك عالقة، يعيا النازل عنها يف نزولو منها أكثر فبا يعيا الصاعد إىل غريىا، يسميها بغداد الروم أن قرار أرضها بنهر كبري من الوسط 
. مقسوم

 على الساحل اعبنويب Pontosيف كانت عاصمة فبلكة بونتوس وؽبذه اؼبدينة تاريٌخ متجذّْر يصل إىل مئات السنني، فقد ذكرت اؼبصادر أن ىذه اؼبدينة 
 .(2)حيث كانت اغبضارة اليونانية تعيي طفرًة علميًة كبريةً  ( قبل اؼبيالد100) حوايل سنة للبحر األسود

 

 21- قبل اؼبيالد63 أو 64حوايل )سًتابون األماسي :  اظبويوناينّّ إغريقيّّ عاملٌ جغرايفّّ : أعيان أماسيا الذين اشتهروا في هذه الحقبة التاريخيةومن 
كما . ولد يف أماسية،  درساعبغرافيةوالفلسفة، وكان معجباً أشد اإلعجاب بالنظام الروماين وال سيما االمرباطوري، تلقَّى علومو يف مدينيت روما واالسكندرية. (ميالدي

زار إيطاليا واليونان وآسيا الصغرى، واشتهر دبؤلفاتو اػباصة بالعلوم اعبغرافية والكشوف اليت قام ّٔا غريه من العلماء،وقد ألَّف سبعة عشر مؤلفاً تناولت إضافًة اىل 
                                                           

  .ada-abed@hotmail.com  اإللهيات كلية أماسيا، جامعة عدا، الغني عبد الدكتور المساعد األستاذ *
 .276ص: عجائب اؼبقدوريف أخبار تيمور ألضبد بن عربشاه ((1
2))https://www.arab-

ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8
%A8%D9%88%D9%86 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=33220 
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واعتقد سًتابون بأن , وقد استعان بآراء العلماء الذين سبقوه وأخذ عنهم الكثري من طرق حبثهم. اعبغرافية علوماًأخرى مشلت الرياضيات والطبيعة والتاريخ والسياسة
وقد تناول يف مؤلَّفاتو معظم القارات وقدَّم دراسًة مفصَّلًة عن مصر ضمن إطار دراستو لقارَّة إفريقية يف , اؼبعرفة اعبغرافية كبريٌة وأن قاراٍت من األرض مل تعرف بعد

 .(1)كتابو السابع عشر ودخل بالد الرافدين واطَّلع على علوم الكلدانيينوأفرد كتابو السادس عشر لوصف بالد سورية ومابني النهرين وفلسطني والبحر األضبر

 

: لمحة عن دخول اإلسالم إلى أماسيا وتردُّدها بين المسلمين والرومان
لكنها مل تلبث (ىـ112)وصل اؼبدُّ اإلسالميُّ إىل منقطة األناضول يف العهد األمويّْ،وبعد فتح قيصري ومالطيا فتحت أماسيا على يد معاوية بن ىشام سنة 

أن خرجت من يد اؼبسلمني مع كثري من مدن األناضول،وما زالت تًتدد بني يد الرومان واؼبسلمني حىت َّناية العهد العباسي،ففي زمن الدولة اغبمدانية تطاول الروم 
إىل بالد الروم فأثخن فيها وغنم وقتل قسطنطني بن الدمسق فيمن قتل، فمازالت األمر سجااًل، واؼبدن تًتدد بني  (ه343)على اؼبسلمينفدخل سيف الدولة سنة 

وأثخن فيها وفتح عدة حصون وامتألت أيدي عسكره من الغنائم والسيب، وانتهى إىل قلعة خرشنة يف  (ه346)اؼبسلمني والروم حىت غزا سيف الدولة بالد الروم سنة 
وكان معجباً . ارجع معنا فإن الدروب اليت دخلت منها قد ملكها الروم عليك فلم يرجع إليهم: أماسيا، ورجع وقد أخذت الروم عليو اؼبضايق، فقال لو أىل طرسوس

برأيو فظهر الروم عليو يف الدرب واسًتدوا ما أخذوا منهم وقبا يف فلٍّ قليٍل يناىزون الثالشبائة،وكاَنت اؼبواجهات واغبروب كثريًة بني اغبمدانيّْني والروم يف أيَّام أيب فراس، 
فحملو الروم إىل منطقة َخْرَشنة، وكان فيها للروم حصٌن منيٌع، ومل ديكث يف األسر طوياًل، فقيل  (ه 347)ويف إحدى اؼبعارك خانو اغبظُّ يوماً فوقع أسرياً سنة

 .افتداه، ومنهم من قال إنو ىرب حيث استطاع أن ركب جواده وأىوى بو من أعلى اغبصن، واألرجح أنو أمضى يف األسر بني ثالث وأربع سنوات سيف الدولة إن
: وقد وثق أبو فراس اغبمداين سجنو ىذا فقال

إْن زرُت خرشنَة أسرياً   فَلَكْم حَلْلُت ّٔا مغرياً 
كان مثلي مل يَِبت  إالَّ أمرياً أو أسرياً   (2)َمن ْ

أَّنا ظبيت خرشنة باسم عامرىا، وىو خرشنة بن : قوٌم نسبوا إىل قلعتها خرشنة وقالوا يف سبب تسميتهاومن أعيان المسلمينمناألماسيين في هذه الحقبة 
: الروم بن اليقن بن سام بن نوح عليو السالم،وذكرىا اؼبتنيب وغريه يف شعرىم،وقد نسب إليها

: عبيد اهلل بن عبد الرحمن الخرشني
ؿبدٌّْث روى عن مصعب بن ماىان صاحب الثَّوري، روى عنو ؿبمد بن اغبسن بن اؽبيثم اؽبمذاين حبرَّان، ومل تذكر اؼبصادر سنة وفاتو ولكن شيخو مصعٌب 

. فيكون يف َّناية القرن اؽبجري الثاين وبداية الثالث (ه180: ت)مات سنة 
: عبد اهلل بن بسيل أبو القاسم الخرشني

، ومل تذكر اؼبصادر أيضاً سنة وفاتو، ولكنو يعرف من  حدَّث عن عبد اهلل بن ؿبمد يعرف بفوران صاحب أضبد بن حنبل، حدث عنو عمر بن نوح البجليُّ
. (3)وفاتو شيخو اإلمام أضبد أنو مات يف بني القرن اؽبجري الثالث والرابع

 ( ه331)بدر الخرشني 
ه اإلخشيذ ؿبمد بن  مل تذكر اؼبصادر من اظبو إال ىذا القدر، وكان أمري األمراء ببغداد إىل أن تغلَّب جبكم الًتكي وؿبمد بن رائق فخرج بدٌر إىل الشام، فوالَّ

 .(4 )(ه331)يف أيام اؼبستكفي، وكانت واليتو ؽبا شهرين، ومات سنة  (ه330)طغج إمرة دمشق سنة 

 

: لمحةًة عن مدينة أماسيا في  لِّل الححم اللعمانيِّل 
وىف مراحل ضعف الدولة العباسية ظهرت دولة السالجقة الًتك، وكانوا يف صراٍع . مل تنقطع اغبروب بني اؼبسلمني والرومان يوماً، بل مل تزل سجاالً بني الطرفني

وانساح السالجقة بعد تلك اؼبعركة يف . (ىـ463)دائٍم مع الروم، ومن أبرزىم قادهتم ألب أرسالن الذي انتصر على الروم انتصارًا حاظبًا يف معركة مالذكرد عام 
وفتح كثري من أراضي , اسًتداد بعض األجزاء من الروم اليت سبق أن أخذوىا من اؼبسلمني: األناضول، وأسسوا إماراٍت كثريًة،وقدموا للمسلمني آثارًا إجيابيًة كثريًة منها

وبقيت بعض اإلمارات الصليبية يف األناضول حىت مت فتحها بالكامل يف عهد , وزاد التوسع واالنتشار كثريًا يف أيام ملكشاه بن ألب أرسالن, األناضول
. (5)العثمانيني، ومشل فتحهم أماسيا واستقر ّٔا اإلسالم

مث أصبحت أماسيا بقلعتها مالذاً للفارّْين من أبناء السلطان بايزيد ؼبا ىربوا من تيمور قائد التتار، فمن أوالده سلمان، وعيسى ومصطفى وؿبمد وموسى وىو 
 .(6)أصغرىم، وكل منهم طلب لنفسو مهربا، فكان منهم ؿبمد وموسى يف قلعة أماسية، وىي خرشنة الشاىقة العصية

 

: علماء أماسيا وأعالمها الذين دخلوا الشام
تقدم فيما مضى أن بعض أعيان أماسيا دخل الشام قبل اإلسالم، وأقدم ما حفظ التاريخ لنا منهمهو اسًتابون األماسي العامل اعبعرايف، مث دخلها بعضهم بعد 

انتشار اإلسالموقبل الدولة العثمانيةكـبدٍر اػبرشين، ومل قبد نصِّامن اؼبؤرخني على أنو دخل الشام من األماسيني يف تلك اغبقبة غريه، وإن كان االحتمال يرد على كثري 
من الشخصيات األماسية اليت دخلت بغداد واغبجاز ومصر، ولكن مل يذكروا يف ىذه اؼبقالةلعدم وجود النص علىدخوؽبم الشام ، وفيما يأيت سرٌد ؼبا وجد يف اؼبصادر 

: التارخيية من األماسيينالذين دخلواالشام مرتباً حبسب زمن وفاهتم

                                                           
1))https://www.arab-

ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8
%A8%D9%88%D9%86 

 2/59 وفيات األعيان البن خلكان 4/303 وتاريخ ابن خلدون 7/70راجع تاريخ الطربي ((2
  2/359:  ومعجم البلدان9/431ينظرتاريخ بغداد ((3
 . 3/279 والنجوم الزاىرة 2/359ومعجم البلدان .3/79 تاريخ دمشق البن عساكر ((4
 .  وما بعدىا36 وما بعدىا، وراجع كتاب تاريخ دولة آل سلجوق ص12/101:  انظر البداية والنهاية((5
  276ص:  عجائب اؼبقدور((6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 (ه798: ت)عز الدين الدمشقي األماسي  -1
، ظبع من اغبجَّار  وحدَّث ّٔوأجاز البن حجر العسقالين صاحب فتح « صحيح البخاري»ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد بن عثمان األماسيُّ عزُّ الدّْين الدّْمشقيُّ
. (1)وقد ناىز الثمانني (ه798)مات يف ربيع اآلخر سنة . الباري، وكان ناظر األيتام بدمشق، ويوقّْع على اغبكَّام، أقام على ذلك أكثر من ستني سنة

 (ه830قبل : ت)لطيفة بنت األماسي  -2
ٍد األماسيّْ الصاغبيَّة، ولدت سنة  وأحضرت على اْبن اػبباز ُجْزء اْبن َعَرَفة  (ه744)َلِطيَفة ابْنة اْلِعزّْ ؿُبَمَّد بن ؿُبَمَّد بن ؿُبَمَّد بن ؿُبَمَّد بن ُعْثَمان بن َرُسول أم ؿُبَمَّ

. (2)(ه830)َوَماَتْت بعد َذِلك قبل  (ه815)َوَغريه مثَّ أظبعت على َغريه،َ حدَّثت وظبع ِمنـَْها اْلُفَضاَلء َكاْبن ُموَسى واآليب يف سنة 
 (ه850ت): محمد بن اللز األماسي -3

ؿبمد بن العز بن ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد بن عثمان بن صلح بن رسول األماسي الدمشقي اغبنفي،ظبع من أبيو، وأجاز للسخاوي على يد الربىان العجلوين، 
. (3)كان حيفظ نكتاً وصبلًة من التاريخ، وأنو رأى شيخو ابن ناصر الدين يكرمو وكانت إجازتو يف سنة طبسني والظاىر أنو مات قريب ذلك: وقال السخاوي

 (ه922: ت)ابن المؤيد األماسي  -4
واشتغل يف العلم ببلده وؼبا  (ه860)عبد الرضبن بن علي، اؼبعروف بابن اؼبؤيد األماسي الّرومي اغبنفي العامل العاّلمة احملّقق الفهَّامة، ولد بأماسية يف صفر سنة 

بلغ سن الشباب صحب السلطان أبا يزيد خان حني كان أمريا بأماسية فوشى بو اؼبفسدون إىل السلطان ؿبمد خان والد السلطان أيب يزيد فأمر بقتلو فبلغ السلطان 
أبا يزيد ذلك قبل وصول أمر والده فاعطاه عشرة آالف درىم وخيالً وسائر أىبة السفر وأخرجو ليالً من أماسية ووجهو إىل بالد حلب وكانت إذ ذاك يف أيد 

فأقام ىناك مدَّة واشتغل ّٔا يف النحو فقرأ على بعض أىلها يف اؼبفصل مث أشار عليو بعض ذبَّار العجم أن يذىب إىل اؼبوىل جالل  (ه388)اعبراكسة فدخلها سنة 
الدين الدواين ببلدة شرياز ووصف لو بعض فضائلو فخرج مع ذبَّار العجم يف تلك السنة وقصد اؼبنال اؼبذكور فقرأ عليو زماناً كثرياًوحصل عنده من العلوم العقلية 

والعربية والتفسري واغبديث وأجازه وشهد لو بالفضل التام بعد أن أقام عنده سبع سنني فلما بلغو جلوس السلطان أيب يزيد خان على زبت السلطنة سافر من بالد 
العجم إىل الروم فصحب موايل الروم وتكلَّم معهم فشهدوا بفضلو وعرَّضوه على السلطان فأعطاه مدرسة قلندر خانو بالقسطنطينية مثَّ إحدى الثماين مث قضاء 

وسافر معو إىل بالد العجم وكان معو  (ه919)القسطنطينية مث أدرنة مث عدة واليات وجرت لو ؿبنة مث ؼبا توىل السلطان سليم خان أعاده إىل قضاء العسكر يف سنة 
ورجع إىل القسطنطينية معزوالً وكان قبل اختاللو بالغاً  (ه920)يف ؿباربة الشاه إظباعيل مث عزل عن قضاء العسكر بسبب اختالل حصل لو يف عقلو يف شعبان سنة 

الغاية القصوى يف العلوم العقلية والعربية ماىراً يف التفسري مهيباً حسن اػبط جداً ينظم الشعر بالفارسية والعربية ولو مؤلفات بقي أكثرىا يف اؼبسودات منها رسالة 
: وقيل يف تاريخ وفاتو ( ه922)لطيفة يف اؼبواضع اؼبشكلة من علم الكالم وكانت وفاتو بالقسطنطينية ليلة اعبمعة خامس عشر شعبان سنة 

يف روضٍة وىو يف اعبنات ؿببوُر ...   نفسي الفداء غبرٍب حلَّ حني قضى 
أنيُسُو يف الثرى الولدان واغبوُر ....... مقامو يف عال الفردوس مسكنو 

 (4)قبُل اؼبؤيَّد مرحوٌم ومغفورُ ........... قل للذي يبتغي تاريَخ رحلتو 
 (ه926: ت)السلطان سليم بن أبي يزيد بن محمد -5

وجلس على زبت السلطنة وعمره ست وأربعون سنة بعد أن خلع  ( ه872)الّسلطان سليم خان بن عثمان، تاسع ملوك بين عثمان،ولد بأماسية يف سنة 
والده نفسو عن السلطنة وسلَّمها إليو، وكانالسلطان سليم ملكا قّهارا وسلطانا جّبارا، قوي البطي، شديد التوجو إىل أىل النجدة والبأس، ويف أيامو تزايد ظهور شأن 

إظباعيل شاه، الذي قتل ما يزيد على ألف ألف، وقتل العلماء، وأحرق كتبهم ومصاحفهم، ونبي قبور اؼبشايخ من أىل الّسّنة وأخرج عظامهم وأحرقها، فلما بلغ 
السلطان سليم ذلك ربركت مهّتو لقتالو، وعّد ذلك من أفضل اعبهاد، فالتقى معو بقرب تربيز بعسكر جّرار، وكانت وقعة عظيمة، فاَّنزم جيي إظباعيل شاه، واستوىل 

كانت الشام عندىا يف أيدي اؼبمالك وكان بينهم وبني إظباعيل شاه ؿبّبة ومراسالت وىدايا فقام قانصوه . سليم على خيامو وسائر ما فيها، وأعطى الّرعية األمان
الغوري بقطع قوافل اؼبرية عن السلطان نصرة إلظباعيل شاه فلما تيقن أن سببو سلطان مصر قانصوه الغوري صّمم على قتال الغوري، أوال، مث بعده يتوجو لقتال 

فخرج الغوري بعساكر عظيمة لقتالو، ووقع اؼبصاف دبرج دابق مشايل حلب، ورمى عسكر سليم  (ه922)إظباعيل شاه ثانيا، فتوجو بعكسره إىل جهة حلب سنة 
عسكر الغوري بالبندق، ومل يكن يف عسكر الغوري شيء منو، فوقعت اؽبزدية على عسكر الغوري بعد أن كانت النصرة لو أوال، مث فقد ربت سنابك اػبيل، وكان 

ذلك دبخامرة خري بك والغزايل بعد أن عهد إليهما السلطان سليم بتوليتهما مصر والشام، مث بعد الوقعة أخليا لو حلب ألَّنما معو يف الباطن، فأقبل سليم إىل حلب 
فقابلهم باإلجالل واإلكرام، مث حضرت  [17: األنفال] {َوما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولِكنَّ اهلل َرمى}: فخرجوا إىل لقائو يطلبون األمان ومعهم اؼبصاحف يتلون جهاراً 

خادم اغبرمني الشريفني، سجد هلل شكراً على أن أىَّلو لذلك، مث ارربل إىل الشام بعد أن أخالىا لو خري بك : صالة اعبمعة، فلما ظبع اػبطيب خطب باظبو وقال
والغزايل، فخرجوا للقائو، ودعوا لو، فأكرمهم، وأقام ّٔا لتمهيد أمر اؼبملكة، وأمر بعمارة قبٍَّة على الشيخ ؿبيي الدّْين بن عريب بصاغبية دمشق، ورتَّب عليها أوقافاً 

، مث  كثرية، وفتح مصر، واستوىل على األرض اغبجازية وغريىا، ورتَّب الرواتب، وأبقى األوقاف على حاؽبا، ورتَّب ألىل اغبرمني يف كل سنة سبعة آالف أردب حبٍّ
عاد إىل القسطنطينية وقد أصرف غالب خزائنو، فأخَّر السفر عن بالد العجم ليجمع ما يستعني بو على القتال، فظهر لو يف ظهره صبرة منعتو الراحة، وحرمتو 

رضبو اهلل - االسًتاحة، وعجزت يف عالجو حذَّاق األطباء، وربرّيت يف أمره عقول األلباء، وال زالت بو حىتَّ حالت بينو وبني األمنية، وخلَّت بينو وبني اؼبنيَّة، فتويفّْ 
. (5)(ه926)يف رمضان أو شوَّاٍل بعد علَِّة كبِو أربعني يوماً سنة - تعاىل

 (ه941: ت)قرا أوغلي  -6
كان من عتقاء : « الشقائق»قال صاحب . ابن عبد األحد، اغبنفيُّ الشهري بقراأوغلي الفاضل أحد اؼبوايل الّرومية: عبد األحد بن عبد اهلل، وقيل: أضبد وقيل

السيد إبراىيم األماسي ، فقرأ على مواله اؼبذكور، مث دّرس ببعض نواحي أماسية، مث دبدرسة أماسية، مث بأيب أيوب األنصاري، مث بإحدى الثمانية، مث أعطي قضاء 
. وىو شيخ كبري، وكان الغالب عليو ؿبّبة الصوفية والفقراء، ونادى بدمشق أن ال زبرج امرأة طفلة إىل األسواق (ه940)دمشق، ودخلها يف سنة 

                                                           
 .8/605، شذرات الذىب 1/520 إنباء الغمر ((1
  12/122 الضوء الالمع ((2
  9/286اؼبرجع السابق((3
  2/257 وسلم الوصول يف طبقات الفحول 1/233 الكواكب السائرة 10/156 شذرات الذىب ((4
 .1/265 والبدر الطالع 10/198 شذرات الذىب ((5
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مة وظبَّاه أضبد بن عبد : وقال ابن طولون. وكان ؿببِّا للعلماء وقوراً، صاحب شيبة حسنٍة، صحيح العقيدة ؿبمود الطريقة، أديباً لبيباً : وقال بعد أن وصفو بالعالَّ
األحد، وكان منوَّر الشَّيبة، ؿبباً للصَّاغبني، غري أن فوق يده أيديا، فكان ذلك دينعو من ظباع كلمتو ونفوذ أمره، وكانت وفاتو يوم الثالثاء حادي عشري ذي اغبجة 

وكان اإلمام ّٔم الشيخ ركن الدين ؿبمد الكوسوي اػبراساين اغبنفي النازل بالبادرائية، : وصلي عليو بباب العنربانية يعين من اعبامع األموي قال(ه941)اغبرام سنة 
وىو مؤاخ يف اهلل الشيخ ؿبمد األجيي الشريازي الشافعي، ودفن بباب الصغري عند سيدي بالل بوصية منو، بعد ما زار الصاغبني بدمشق يف يوم عرفة، حىت ذىب إىل 
برزة وزار اؼبقام، مث وقع يف اؼبرض يوم عيد النحر، مث ؼبا تزايد بو مرضو صبع لو أحد وأربعون نفساً اسم كل واحد منهم ؿبمد وقرأوا سورة األنعام، ودعوا لو بالشفاء، مث 

ؼبا تزايد بو اؼبرض قرب قربانات من الغنم، وأطلق صباعات من احملبوسني، ووزن عنهم وأعتق أرقاءه وكانوا كبو ثالثني رقبة، ووقف كتبو وجعل مقرىا بًتبة أستاذه 
قراأوغلي عند أيوب األنصاري بالروم، وأوصى بالودائع، وبكفارات الصلوات وأقبل على اهلل تعاىل وصار يتلو أوراده إىل أن وقع يف النزع رضبو اهلل تعاىل رضبة واسعة 

. (1 )آمني
: (ه950: ت)المولى عبد اللزيز بن زين اللابدين الحنفي  -7

أحد موايل الروم، الشهري بابن أم ولد شهرة جدّْه ألمّْهاشتغل بالعلم وحصَّل، واتصل خبدمة اؼبوىل ابن اؼبؤيد، ودّرس دبدرسة داود باشا بالقسطنطينية، مث بدار اغبديث 
. بأدرنة، مث ويل قضاء حلب، مث صار مفتيا ومدّرسا بأماسية، مث ترك اؼبناصب، وتقاعد

قرأ َرضَبو اهلل على ُعَلَماء عصره مثَّ وصل اىل خدَمة اْلموىل اْلَفاِضل اْبن اْلُمَؤيد مثَّ َصار مدرسا دبدرسة اْلَوزير َداُود باشا بقسطنطينية مثَّ َصار مدرسا : «الشقائق»قال يف 
دبدرسة مناسًت بربوسو مثَّ َصار قَاِضيا بعدة من اْلِباَلد مثَّ َصار مدرسا دبدرسة طرابزون مثَّ َصار مدرسا دبدرسة َدار اغَبِديث بادرنو مثَّ َصار قَاِضيا دبَِديَنة حلب احملروسة مثَّ 

َوقد اختلت رِْجاَلُه يف  (ه950)َصار مدرسا ومفتيا ببلدة اماسيو مثَّ ترك التدريس َوعني َلُو كل يـَْوم َسبـُْعوَن درمها بطرِيق التقاعد َوَمات َوُىَو على تِْلَك اغْبَال يف جَوار 
آخر عمره َكاَن َرضَبو اهلل تـََعاىَل اديبا لبيبا َصاحب كرم ومرواة وقورا َعِظيما َحِليًما َكاَن اَل يذكر احدا ِبسوء وََكاَنت َلُو ُمَشارَكة يف اْلُعُلوم كلَها وََكاَن ينظم القصائد اْلَعَربيَّة 

. (2)يف َغايَة الفصاحة والبالغة
 (ه٩٥٥: ت)ابن األماسي  -8

. ىو ؿبمَّد بن أضبد بن ؿبمود، اغبليب األماسي األصل اغبنفي اؼبشهور بابن األماصي، ىكذا بالصاد
 (3)أقام عدَّة سنني بدمشق، مثَّ قطن حلب فربع ولده ىذا يف الشعر الًتكيّْ والفارسيّْ ونظم الشعر اؼبلمَّع بالعريب (ه955)تويفّْ يف شوَّاٍل سنة 

 (ه955: ت)صالح جلبي  -9
مة- بفتحتني نسبة إىل َجَلد من أعمال أماسية- صاحل جليب بن جالل الّدين األماسي اعبلدي . اغبنفي أحد اؼبوايل الرومية العالَّ

مث عزل منها يف ثاين عشري ذي القعدة، مث ويل قضاء دمشق، فدخلها يف رجب سنة  (ه951)أعطي قضاء حلب، فدخلها يوم اػبميس ثالث شوال سنة 
. وباشر األحكام ّٔا كبو سنة (ه954)

وكان فبن منع شرب القهوة حبلب على الوجو احملرم من الدور اؼبراعى يف شرب اػبمر وغريه، وكنت عنده يوم منع ذلك، فسأل أيشربوَّنا : قال ابن اغبنبلي
. بالدور، فقلت نعم، والدور كما شاع باطل

 (4)بالدَّور والدَّور باطلُ ... لكّنهم شربوىا 
 (ه964بلد : ت): خضر خطيب دمشق -10

خضر بن أضبد بن خضر، اؼبشهور بالشيخ خري الدين األماسي اغبنفي، خطيب دمشق، وىو أول حنفي خطب باعبامع األموي، كان شيخاً معمراً منوراً 
متصلباً يف دينو صوفياً، أنشأ لو بعض األكابر بالقسطنطينية زاوية فأقام ّٔا، مث ويل خطابو جامع دمشق فخطب بو والناس بو راضون، مث تقاعد خبمسني عثمانياً، 
وشيء من اغبنطة وتنقل يف البالد، ومل يزل يف ؾبالسو الوعظية يقدح يف الظلمة من القضاة والوزراء واألمراء، وردبا واجههم بذلك حىت يف دار السلطنة وال يقدر لو 

بعد أن جاور بالقدس طبسة أشهر فعاد منها، شاكياً من قاضيها، وواليها وأىلها إىل بلدة أماسية،  (ه964)أحد على سوء قدم حلب ثالث مرات آخرىن يف سنة 
. (5)وأقام ّٔا حىت تويف بعد سنني رضبو اهلل تعاىل

 (ه983: ت)عبد الرحمن األماسي  -11
وكان يف أحكامو سيفاً قاطعاً، وألىل  (ه953)ويل قضاء حلب يف أواخر سنة . عبد الرضبن بن علي قاضي القضاة ؿبيي الدين األماسي أحد اؼبوايل الرومية

العناد والتزوير والتلبيس قاطعاً، أمر متويل جامع حلب بتبليط شرقيتو بعد دثوره، وتربع فيو بشيء من ماؽبثم عزل عن قضاء حلب، مث ترقى يف اؼبناصب حىت صار 
ساعد اغبلبيني فيما جدد على أوقافهم من اػبراج والزيادة فيو  (ه961)قاضي قضاة العسكر الروم إيلي، وقدم حلب وىو متوليو مع السلطان سليمان خان يف سنة 

. (6)رضبو اهلل تعاىل (ه983)ومات يف صفر سنة  (ه965)فقبل قولو، مث عزل عن قضاء العسكر يف سنة 
 (ه986)يوسف سنان الدين األماسي محشِّلي البيضاوي  -12

قاٍض مفسٌّْر من فقهاء :يوسف بن حسام الدين بن إلياس األماسي الرومي، اؼبعروف دبحشي البيضاوي، وباؼبوىل سنان الدين، ويقال لو عجم سنان الربدعي
ولد َرضَبو اهلل بقصبة سونسو درس دبدرسة صاروجو باشا مثَّ إىل مدرسة السُّْلطَان بايزيدخان بأدرنو مثَّ قلد َقَضاء حلب َويف أثنائو أرسل إىل . اغبنفية تركيّّ مستعربٌ 

بـَْغَداد لتفتيي َحاِدثَة َظهرت ُىَنالك مثَّ عزل َوقبل اْلُوُصول إىل قسطنطينية بشر بقضاء دمشق مثَّ نقل إىل َقَضاء أدرنو َوقد كتب َرضَبو اهلل َحَواِشي على تـَْفِسري 
رَايَة من اْلِكَفايَة  .(7 )اْلبَـْيَضاِويّْأظهر ِفيَها اْلَيداْلبَـْيَضاء واحملجة الزىراء وَكتب شرحاً لكتاب اْلَكَراِىَية وَكتاب اْلَوَصايَا من اؽبَِْدايَة دبَا ِفيِو ألرباب الدّْ

                                                           
  2/110: ، الكواكب السائرة10/344 شذرات الذىب 284ص: الشقائق النعمانية((1
  10/413 شذرات الذىب 244 الشقائق النعمانيةص((2
  557 أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ص((3
، ويقصد ىنا واهلل أعلم ما يعرف اليوم يف بالد الشام واغبجاز بالقهوة اؼبرة، وىذه تقدم للضيوف بالدور لكل شخص قدح أو ما يسمى بالفنجان، فرأى رضبو اهلل أن ىذا 10/440 شذرات الذىب ((4

 . يشبو ما كان يتعاطاه أىل اػبمر حيث يسقوَّنا بالدور، فحرمها رضبو اهلل من ىذا الوجو، وىذا من عجيب الفتوى، وما وافقو أحد قبلو وال بعده فيما نعلم
 3/132:  الكواكب السائرة((5
  3/148الكواكب السائرة 10/148 شذرات الذىب ((6
  489 الشقائق النعمانية ص((7
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 (ه1005): علي بن يوسف األماسي -13
علي بن يُوُسف اْلَمْعُروف بسنان بن ُحَسنْي بن إلياس بن حسن األماسي األصل أحد مواىل الّروم وفضالئها البارعني َكاَن من كبار األفاضل َأخذ َعن َواِلده 
اْلَعالَمة اْلُمَحقق ِسَنان الدّْين َصاحب اغْبَاِشَية على تـَْفِسري البيضاوي مثَّ اكباز اىل السَّيّْد ؿُبَمَّد اْلَمْعُروف دبعلول أَِمري وتلقى َعنُو كثرياً من اْلمَساِئل والزم ِمْنُو ودرس 

مثَّ َقَضاء بروصو وانفصل َعنـَْها  (ه986)مثَّ وىل بْعَدَىا َقَضاء دمشق ىف سنة  (ه984)مثَّ وىل َقَضاء حلب ىف سنة  (ه981)دبدارس قسطنطينية إىل َأن وصل إىل 
. (1)(ه1005)تويف سنة (ه991)ُمدَّة مثَّ أُِعيد اىل َقَضاء دمشق ثَانًِيا ىف سنة 

: سبب دخولهم الشام
وكان لدخوؽبمإليهاأسباٌب  (ه1005)و  (ه331)فبا سبق يتبني التسلسل الزمينّْ لدخول مسلمي أماسياإىل بالد الشَّام حيث تفاوتت ىذه الفًتة بني عامي 

ٌة، وديكن إصباؽبا يف أسباب أربعة : عدَّ
حيث التقى بعكسره جهة حلب سنة كالسلطان سليمنب أيب يزيد كما مر ذكره حيث جيشاعبيوش وفتح الشَّام كلَّها قبل أن يتوجَّو إىل مصر، : للحرب -أ

الغوري بعساكرىالعظيمة، فوقعت اؽبزدية على عسكر الغوري، فأقبل سليم إىل حلب فخرج أىلها إىل لقائو يطلبون األمان ومعهم اؼبصاحف  (ه922)
فقابلهم باإلجالل واإلكرام، مث ارربل إىل الشام فخرجوا للقائو، ودعوا لو،  [17: األنفال] {َوما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولِكنَّ اهلل َرمى}: يتلون جهاراً 

. فأكرمهم، وأقام ّٔا لتمهيد أمر اؼبملكة، وأمر بعمارة قبٍَّة على الشيخ ؿبيي الدّْين بن عريب بصاغبية دمشق، ورتَّب عليها أوقافاً كثرية
،  -ب حيث صحب السلطان أبا يزيد خان حني كان أمريا بأماسية فوشى بو اؼبفسدون إىل السلطان اؽبرب إليها خوفاً وطلباً للسالمة كابن اؼبؤيَّد األماسيّْ

ؿبمد خان والد السلطان أيب يزيد فأمر بقتلو فبلغ السلطان أبا يزيد ذلك قبل وصول أمر والده فأعطاه عشرة آالف درىم وخيالً وسائر أىبة السفر 
. وأخرجو ليالً من أماسية ووجهو إىل بالد حلب وكانت إذ ذاك يف أيد اعبراكسة

عزُّ الدّْين األماسيُّ ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد بن عثمان :  ومنهموىذه من أشرف األسباب اليت دخل األماسيُّون الشَّام ألجلها،: طلباً للعلم أو نشره -ت
 .الدّْمشقيُّ شيخ ابن حجر العسقالين

. وابنتو َلِطيَفة ابْنة اْلِعزّْ أم ؿُبَمَّد األماسي الصاغبيَّة
كمن توىلَّ القضاء يف مدن الشام أو توىل قيادة العسكر يف والياهتا، أو توىلَّ اػبطابة على منابر مساجدىا، ويعد ىذا السبب األكرب وراء : لوظيفةطلباً ل -ث

 :دخول األماسيني إىل الشام ومنهم 
 يف أيام اؼبستكفي، وكانت واليتو ؽبا شهرين (ه330)كان أمري األمراء توىل إمرة دمشق سنة : بدر اػبرشين  .
 ويل قضاء حلب:عبد العزيز بن زين العابدين اغبنفيالشهري بابن أم ولد .
 أعطي قضاء دمشق: قرا أوغلي .
 أعطي قضاء حلب، مث ويل قضاء دمشق:صاحل جليب األماسي .
 خطيب دمشق، وىو أول حنفي خطب باعبامع األموي، وقدم : خضر بن أضبد بن خضر، اؼبشهور بالشيخ خري الدين األماسي اغبنفي

. (ه964)حلب ثالث مرات آخرىن يف سنة 
 ويل قضاء حلب: عبد الرضبن بن علي قاضي القضاة ؿبيي الدين األماسي .
 ويل َقَضاء حلب مثَّ َقَضاء دمشق:علي بن يُوُسف اْلَمْعُروف بسنان بن ُحَسنْي بن إلياس بن حسن األماسي .
  ،قلد َقَضاء حلب مث دمشقيوسف بن حسام الدين بن إلياس األماسي، اؼبعروف دبحشي البيضاوي، وباؼبوىل سنان الدين. 

: الخاتمة
ىذا َّناية اؼبطاف لنزىٍةصبيلة يف روضة األماسيني، اخًتت منها األزىار العطرة اليت بلغ أرجيها بالد الشام، وإن كان غالُب من دخلها خرج منها بعد أن قضى 

فيها وطره،فارربل عنها إىل وجهتهتاركاً فيها عطرىوأثره، وقليل من تلك األزىار ضرب يف أرض الشاؾبذوراً وتوطَّن ّٔا وأقام فيها وأعقب ذريًَّة، واشتهر بالنسبة إىل 
وال ينُكُر فضَل األماسيني على بالد الشام منصٌف، والذي يتمثل يف زبليصهم من سطوة . أماسيا كعز الدين األماسيوابنتو لطيفة األماسية وابنو ؿبمد بن العز األماسي

اؼبماليك وضبايتهم من اػبطر الصفوي، مث اغبكم بينهم يف القضاء وفصل النزاعات وفق الشريعة احملمدية، فما وجد وهلل اغبمد فيمن استقضي يف الشام من األماسيني 
إال عاؼباً عادالً حيكم باغبق الذي ليسفوقو عليّّ، وكانت ؽبم األيدي البيضاء الناصعة يف مساعد أىلها وتيسري أمور معاشهم، والتوسط لدى اغبكام لتحسني أحواؽبم، 

. فرضي اهلل عنهم، وجزاىم اهلل كل خري، وجعل ما صنعوا يف صحيفة حسناهتم يوم القيامة
: فهرس المصادر والمراجع

األصفهاين، ؿبمد بن ؿبمد بن حامد، تاريخ دولة آل سلجوق، واختصره الفتح بن علي بن ؿبمد البنداري األصفهاين طبع على نفقة شركة طبع الكتب العربية مطبعة 
م 1900ه 1318اؼبوسوعات شارع باب اغبلق دبصر 

عبنة - آّلس األعلى للشئون اإلسالمية : د حسن حبشي، نشره: ابن حجر العسقالين، الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد ، إنباء الغمر بأبناء العمر، ربقيق
م 1969ىـ، 1389:إحياء الًتاث اإلسالمي، مصر

-  ىـ 1408، 2خليلشحادة، دارالفكر،بريوت، ط:ابن خلدون، عبدالرضبنبنمحمدبنمحمد،ديواناؼببتدأواػبربفيتارخيالعربوالرببرومنعاصرمهمنذويالشأناألكرب، ربقيق
 م 1988

بريوت – إحسان عباس، دار صادر : ابن خلكان، أضبد بن ؿبمد بن إبراىيم بن أيب بكر، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ربقيق
.  م1986-  ىـ 1406، 1بريوت، ط– دمشق 

. وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر: صبال الدين، النجوم يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل، الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة، نشره
 م 1995، 2اغبموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، دار صادر، بريوت، ط

                                                           
  2/242 خالصة األثر يف أعيان القرن اغبادي عشر ((1



| ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 482 

 

 م 2002- ىـ 1422،  1بريوت، ط–الدكتوربشارعوادمعروف، دارالغرباإلسالمي: اػبطيب البغدادي، أضبدبنعليبنثابتتاريخ بغداد، ربقيق
. بريوت– السخاوي، ؿبمد بن عبد الرضبن بن ؿبمد بن أيب بكر بن عثمان بن ؿبمد، الضوء الالمع ألىل القرن التاسع، دار مكتبة اغبياة 

بريوت - الشوكاين، ؿبمدبنعليبنمحمدبنعبداهلل،البدرالطالعبمحاسنمنبعدالقرنالسابع، داراؼبعرفة 
بريوت - دار الكتاب العريب : طاْشُكرْبي زَاَدْه،  أضبد بن مصطفى بن خليل، أبو اػبري، عصام الدين، الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، الناشر
.  م1923-ه1342، 1الطباخ اغبليب، ؿبمد راغب بن ؿبمود بن ىاشم، أعالم النبالء بأخبار حلب الشهباء، اؼبطبعة العلمية يف مدينة حلب، ط

 ىـ 1387، 2بريوت، ط–الطربي، ؿبمدبنجريربنيزيدبنكثري، تارخيالرسلواؼبلوك،وصلةتارخيالطربي، دارالًتاث
م 1817ابن عربشاه، أضبدبنمحمد، عجائباؼبقدورفيأخبارتيمور،طبعةكلكتاسنة 

 م 1995-  ىـ 1415عمروبنغرامةالعمروي،دارالفكرللطباعةوالنشر، : ابن عساكر، عليبناغبسنبنهبةاهلل، تاريخ مدينة دمشق، ربقيق
الغزي، ؿبمود األرناؤوط، دار ابن كثري، : ابن العماد، عبد اغبي بن أضبد بن ؿبمد ابن العماد الَعكري، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، ربقيق

 م 1997-  ىـ 1418، 1خليالؼبنصور،دارالكتبالعلمية،بريوت، ط: قبمالدينمحمدبنمحمد،الكواكبالسائرةبأعياناؼبئةالعاشرة، ربقيق
. تركيا– كاتب جليب،  مصطفىبنعبداللهالقسطنطينيالعثماين حاجي خليفة،سلمالوصوإللىطبقاتالفحول، ربقيقمحمودعبدالقادراألرناؤوط، مكتبةإرسيكا،إستانبول 

 م 1986-  ىـ 1407ابن كثري، إظباعيل بن عمر، البداية والنهاية، دار الفكر، 
 بريوت–احمليب، ؿبمدأمينبنفضالللهبنمحبالدينبنمحمد،خالصةاألثرفيأعيانالقرناغباديعشر، دارصادر
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HOCA ABDULKERİM AMASÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

 

İlhami AYRANCI 

 

Özet  

Hoca Abdulkerim Amasî 19. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Medrese eğitiminden sonra Fen 

Bilimleri alanında araştırma yapmak üzere Avrupa‟ya gönderilmiş, İstanbul‟a döndükten sonra da 

eğitim ve öğretim sahasında çeşitli görevler almıştır.  

Hoca Abdulkerim Amasî bir yandan verdiği derslerle çok sayıda öğrenci yetiştirirken, bir yandan da 

Felsefe, Mantık, Coğrafya ve dil bilgisi alanlarında çok sayıda Arapça ve Türkçe esere imza atmıştır.  

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Hoca Abdulkerim Amasî, 1886 yılında İstanbul‟da vefat etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hoca Abdulkerim Amasî, Felsefe, Mantık, Osmanlı İmparatorluğu. 

 

Hodja Abdulkarim Amasi’s Life and His Works 

 

Abstract 

Muslim religious clerk Hodja Abdulkarim is a Turkish scholar who lived in the 19th century. He was sent 

to Europe to study in the field of Science of Philosophy after finishing his madrasah education. He was 

appointed to different occupations in education field after he returned to Istanbul. 

Hodja Abdulkarim Amasî educated lots of students and he wrote several books in different subjects 

some of which were Philosophy, Logic, Geography and Grammar. Some of his works were written by 

in Arabic, some in Turkish. It isn‟t known when he was born exactly but he died in 1886 in Istanbul. 

Keywords: Hodja Abdulkarim Amasî, Philosophy, Logic, Ottoman Empire. 

 

Giriş 

Amasya, hem kültürel zenginliği, hem de tarihî geçmişiyle çok önemli birikime sahip bir şehirdir. 

Ne var ki, onunla ile ilgili çalışmaların bu birikimle orantılı olduğunu söylemek kolay değildir. Hoca 

Abdulkerim Amasî‟nin de aralarında olduğu çok sayıda Amasyalı bilim adamı tarafından kaleme alınan 

yüzlerce eserin kütüphanelerde hâlâ yeni Türk alfabesine çevrilmeyi bekliyor olması bile tek başına bu 

tespiti doğrulamaya ve Amasya‟nın tarihî ve kültürel birikimine yaraşır ölçüde tanıtılmadığını 

göstermeye yetmektedir. Bu sempozyumun söz konusu bu boşluğun doldurulmasında büyük bir 

öneme sahip olduğunu düşünüyorum.  

Milletlerin kültür değerleri, o milletin tarihine dayanır. Toplumlar kültür, inanç ve geleneklerini 

bir sonraki nesle aktarabildikleri takdirde ayakta kalabilirler. Dolayısı ile, bir milletin en güçlü dayanağı 

onun tarihidir denilebilir. İşte bu sebeple, insanın geçmiş ile ilgili bilgilere olan düşkünlüğü zaman 

geçtikçe artmış, bu bilgilere sahip olanlar toplumda değer kazanmış, hatta medeni milletlerin çoğunda 

devletin en yüksek yöneticisi yanında danışmanlık gibi önemli görevler almışlardır. 

Tarihi, “geçmişte olan hadiseler veya bunlar hakkındaki belgelerin verileri”,1 “Sosyal bünyenin 

organı olmak itibariyle insanlığın fiil ve fikirlerinin inkişafını takip eden bilgi”2 ve “geçmişin bilimi”3 diye 

tanımlamak mümkündür. 

Bu tanımlardan yola çıkarak, tarihin; “geçmiş hakkında yorum yaparak onu anlama, geçmiş ile 

yaşanılan dönem arasında köprüler kurma ve elde edilen ders ve tecrübelerle geleceğe sağlam 

adımlarla yürüyebilmenin yolu”4 olduğunu söyleyebiliriz.  

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, ilhami.ayranci@gmail.com. 
1  Ariel ve Will Durant, Tarih Üzerine, çev. Hüseyin Zamantılı, Hülbe Yay., Ankara, 1983, s. 15. 
2  A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usül, 4. Baskı, İstanbul, 1985, s. 2. 
3  Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İ. Ü. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul, 1990, s. 1. 
4  İlhami Ayrancı, Bir Tarihçi Olarak M. Semseddin Günaltay, (Hayatı, Eserleri ve İslam Tarihi İle İlgili Eserlerinin Tahlili, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s. IX. 
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İnsanoğlu kendisinin “konusu” olduğu tarihi5 bilerek ve ondan gereği gibi dersler çıkararak kendi 

hayatına ve geleceğe iyi bir şekilde yön verebilir. Çünkü tarih sadece bilinmesi halinde değil de; insanın 

tarihten dersler alması halinde faydalı olabilir. Tarihin bizler için faydalı olabilmesi için, bizim geçmişin 

bilgisi ışığında bugünü bilinçli bir şekilde yaşamamız, yarını bundan dersler çıkararak hazırlamamız 

gerekir. Böylece tarih, yalnız ömür tüketilen zamana değil, gelecek nesillere de faydalı olacaktır.  

Yakın tarihimizde yaşamış Amasyalı bilgin ve devlet adamlarından birisi de Hoca Abdulkerim 

Amasî‟dir. Bu satırların yazarının da büyük dedesi olan Hoca Abdulkerim Amasî, ölümünün üzerinden 

bir asır bile geçmeden unutulmuş, Amasyalılar tarafından dahi bilinmez olmuştur. O artık bir bakıma; 

İbnü‟l Emin Mahmud Kemal‟in, “Meşâhir-i Mechûle”, yani; “Meşhur Meçhuller” başlıklı makalesinde 

tanımladığı kimselerden birisidir. İbnü‟l Emin Mahmud Kemal, “Makalenin ünvanı ilk nazarda garip 

görünür. Çünkü hem meşhur hem meçhul olmak mümtenidir. Fakat bizim diyarda mümkündür”6 

diyerek acı bir gerçeği dile getirmektedir. 

Yazarın “Meşhur Meçhuller” olarak tanımladığı kimseler, yaşadıkları dönemde tanınan/bilinen 

kimseler olmasına rağmen, aradan belli bir süre geçtikten sonra artık isimleri insanların kulaklarına 

aşina gelse de, haklarında yeterince bilgi sahibi olunmaz. Bizim tebliğ konumuz olan Hoca Abdulkerim 

Amasî hakkında yapılan bir çalışmada, yukarıdaki benzetme için; “„Bu ifadeler adeta Abdulkerim 

Efendi‟yi tarif etmektedir‟ denilebilir. Günümüzde Abdulkerim Efendi hakkında nerede ise ismini ve 

birkaç eserini zikretmekten ibaret olan bilgiler, “fihrist-i esâmî” olarak kabul edilen Bursalı Mehmed 

Tahir‟in (1861-1925) Osmanlı Müellifleri ve Mehmed Süreyya‟nın (1845-1909) Sicil-i Osmani adlı 

eserlerine dayanmaktadır” denilmektedir.7  

Bu çalışma ile adını anıp, hayatına dair bilgileri alanın uzmanı ve ehli kimselerin huzurunda 

tekraren zikrederek özelde büyük dedemize, genelde de ata toprağımız Amasya‟mızın kültürüne bir 

nebze de olsa katkı sağlayabilirsek kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 

A- Hoca Abdulkerim Amasî’nin Hayatı, Eğitimi ve Memuriyetleri  

1- Doğumu ve Ailesi  

Hoca Abdulkerim Amasî, Amasya‟nın merkez kazasına bağlı Akdağ Nahiyesi‟nin Karakise 

Köyü‟nde doğmuştur.8 Memleketine nispetle, eserlerinin bir kısmında “Amasî”, bir kısmında da 

“Amasyevî” mahlasını kullanmıştır.9  

Abdükerim Amasî‟nin doğum tarihi hakkında kesin bir kayıt mevcut değilse de, ölüm tarihi olarak 

188410 ve 1885,11 gibi birbirinden farklı tarihler verilmekte, mezar taşında ise Miladi 28 Ocak 1886 

tarihine denk gelen12 Hicri 22 Rebiülâhir 1303, Rumi 16 Kanunusâni 1301 yazmaktadır.13 Mezarı Fatih 

Camii haziresindedir. 

Arşiv belgelerinde o dönemde ilmiye mensubu olanların yetimlerine emekli sandığından verilen 

maaşın eşi ve çocuklarına verildiği anlatılsa da belgelerde eşi ve çocukları hakkında herhangi bir bilgi 

mevcut değildir.  Onun hakkında bilgi sahibi olunan tek çocuğu Hüseyin Gıyâseddin Efendi‟dir.14  

Hoca Abdulkerim Amasî, baba tarafından Ayrancıoğulları Sülalesi‟ndendir.15 Dedesinin adı Ali, 

babasının adı ise Hüseyin Ağa‟dır.16 Annesi, Hafize Hatun Akdağ Nahiyesi‟nin Akviran Köyü‟nden olup, 

şöhretli âlimler yetiştirmiş bir aileye mensuptur. Anne tarafından dedesi Abdulkerim Efendi, medrese 

                                                           
5  Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, s. 3; Bkz. Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yay., Ankara, 1991, s. 8. 
6  İbnü‟l-Emin Mahmud Kemal (İnal), “Meşâhir-i Mechûle”, Türk Tarih Encumeni Mecmuası, nr. 19 (96), İstanbul, 1928, s. 37. 
7  Mustafa Ülger, Hoca Abdulkerim Efendi‟nin Felsefî Görüşleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 65. 
8  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, Topkapı Sarayı Müze Kütüphanesi nüshası, nr. 1701, yap. 33a.   
9  Bkz, Zübde fî İlm-i Sarf, İstanbul, 1860/h. 1292, s. 2. 
10  Bkz, Orhan Hancerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Düşünürler Bölümü, c. I, İstanbul, 1985, s. 303; Meydan Larousse, c. VII, 

İstanbul, 1972, s. 184. 
11  Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, c. I, Ankara, 1998, s. 138; Büyük Larousse, c. XIII, İstanbul, 1986, s. 6638. 
12  Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, Sadeleştirenler, Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, 2. Baskı, Amasya, Ocak 2014, s. 79. 
13  Mustafa Ülger, Hoca Abdulkerim Efendi‟nin Felsefî Görüşleri, s. 101. 
14  Mustafa Ülger, Hoca Abdulkerim Efendi‟nin Felsefî Görüşleri, s. 103. 
15  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, İ. Ü. Merkez Kütüphanesi nüshası, nr. 9382, yap. 59b. 
16  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. XI, haz. Mesut Aydın, Malatya, 2004, s. 293. 
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tahsilini tamamlayarak dersiam payesine ulaşmış bir kimsedir. Onun babası ise Ali Efendi‟dir. Ali 

Efendi‟nin babası, yani Hoca Abdulkerim Amasî‟nin dedesinin dedesi de “Amasya‟yı ihya eden şahıslar” 

arasında sayılan Amasya Müftülüğünün yanında Torumtay Medresesi ve Abdullah Paşa Medresesi‟nde 

müderrislik yapmış olan Şeyh Hacı Mustafa Efendi‟dir.17 

2- Eğitimi  

İlk eğitimini köyünün imamından alan Abdulkerim Amasî,18 daha sonra Amasya‟ya gelerek 

Canikli Hacı Mehmed Efendi ve Sipahi Hafız Ömer Efendi‟den, 1831‟den, sonra da İstanbul‟a giderek19 

dönemin meşhur âlimlerinden dersler almıştır.20 Hocaları arasında özellikle İmamzâde Mehmet Esad 

Efendi ve zamanının meşhur âlimlerinden Vidinli Mustafa Efendi‟nin21 isimleri sayılabilir.  

Tahsilini Vidinli Mustafa Efendi‟den tamamlayan Abdulkerim Amasî, yapılan imtihan sonucu Fatih 

Camii Dersiammı ve Müderris olmuş, Müderrislik kademelerinde ilerleyerek o dönemde bu alanın en 

son basamağı olan İstanbul Payesine kadar yükselmiş olması22 ve yazdığı eserler dikkate alındığında, 

döneminin en önemli ilim ve fikir adamlarından birisi olduğu söylenebilir. Hatta ulaşabildiğimiz 

kaynakların tamamı, onun zamanının en meşhur âlimi olduğu hususunda ittifak halindedir diyebiliriz.23  

Hoca Abdulkerim Amasî özellikle felsefe, riyaziye ve tabiiyye ile ilgili aklî ilimleri iyi bilen bir 

kimsedir. Meclis-i Maarif-i Umumiye‟den mesai arkadaşı Es-Seyyid Fasih el-Bağdadi onun hakkında 

“Rum diyarı uleması arasında sadece kadri ve kıymeti teslim edilen, her alanda başı çeken” bir kişi 

olduğunu söylemektedir.24 Bursalı Mehmed Tahir onun hakkında “Zamanımızda vücûdu ile iftihâr 

olunur ulemâdan idi”25 derken, Hüseyin Hüsameddin de “İstanbul ulemasının ittifakıyla… her fende 

fazıl, alem-i ulema... bir zat idi”26 ifadelerini kullanmaktadır. 

Abdulkerim Efendi, özellikle “Ruhiyat” hakkında zamanının en önde gelen âlimidir. Bu konuda 

kendisinden bilgi almak üzere, Avrupa‟dan İstanbul‟a gelen Batılı bilginler olduğu dahi 

söylenmektedir.27    

Hoca Abdulkerim Amasî ana dili Türkçe‟nin yanında çok iyi derecede Arapça, Fransızca ve 

İngilizce bilmektedir.28 Bu sebeple o, hem Doğulu, hem de Batılı ilim adamlarının eserlerinden istifade 

imkânına sahip olmuştur.  

Felsefe, Mantık, Coğrafya ve Sarf sahalarında eserler yazan Hoca Abdulkerim Amasî‟nin, daha 

çok Felsefe ve Mantık ile meşgul olduğu, bu alanlardaki eserlerinin sayısından da anlaşılmaktadır. 

Felsefe ve Mantık başta olmak üzere daha çok aklî ilimlerle uğraşan Hoca Abdulkerim Amasî, ömrünün 

sonlarına doğru Fatih Camii‟nde zamanının fen bilimlerini nakli ilimlere uygulamak suretiyle beş yüzden 

fazla öğrencinin katıldığı29 Kadı Beyzavi (ö. 1286) tefsiri okutmuştur.30  

3- Avrupa’ya Gönderilmesi  

Hoca Abdulkerim Amasî ile ilgili ele alınması gereken başlıklardan birisi de ona “İngiliz Kerim 

Efendi‟ lakabının verilmesine sebep olan Avrupaya gönderilmesi konusudur. 

Osmanlı Devleti döneminde ilk kez Sutan II. Mahmud döneminde Fransa‟ya askeri alanda 

öğrenim yapmak üzere öğrenci gönderilmeye başlanmış,31 Tanzimat‟ın ilanından sonra ise diğer 

Avrupa ülkelerine de öğrenciler gönderilmiştir. Bu dönemden sonra Avrupa‟ya gönderilen öğrenciler 

sadece askerî alanda sınırlı kalmamış, başka alanlarda da öğrenci gönderildiği gibi, kalifiye işçi 

                                                           
17  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. I, sad. A. Yılmaz, M. Akkuş, Ankara, 1986, s. 293. 
18  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, nr. 9382, yap. 59b-60a.   
19  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, s. 294.  
20  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, nr. 9382, yap. 60a. 
21  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, s. 294.  
22  Cevat İzgi, “İngiliz Kerim Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 22. İstanbul, 2000, s. 295. 
23  Mustafa Ülger, Hoca Abdulkerim Efendi‟nin Felsefî Görüşleri, s. 75.  
24  Risale-i Kaza ve Kader, s. 1. 
25  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I-III, İstanbul, 1333-1342, s. 11. 
26  Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, s. 294. 
27  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, Topkapı Sarayı Müze Kütüphanesi nüshası, nr. 1701, yap. 34a. 
28  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, nr. 1701, yap, 33a. 
29  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 10; Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, nr. 1701, 34 a. 
30  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 382. 
31  Adnan Şisman, Tanzimat Doneminde Fransa‟ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876), Ankara, 2004, s. 5. 
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yetiştirmek için çıraklar da gönderilmiştir. İşte bu dönemde Hoca Abdulkerim Amasî de fen bilimlerinde 

araştırma yapmak üzere Fransa‟ya gönderilmiştir.32 Belgelerden Hoca Abdulkerim Amasî‟ye Paris‟e 

gitmek üzere izin verildiği anlaşılıyorsa da, neredeyse bütün kaynaklar onun İngiltere‟ye gittiği 

hususunda ittifak halindedir. Kanaatimizce Hoca Abdulkerim Amasî önce Paris‟e gitmiş, burada bir süre 

kaldıktan sonra da İngiltere‟ye geçmiştir.33 Çünkü o dönemde Avrupa‟ya giden öğrencilerin gittikleri 

ülkede bir müddet eğitim aldıktan sonra başka bir ülkeye gitmeleri yaygın bir durumdur.34   

Hoca Abdulkerim Amasî‟nin Avrupa‟da kaldığı süre tam olarak belli değildir. Bursalı Mehmed 

Tahir onun Avrupa‟da “birkaç yıl” kaldığını zikretmektedir.35 Hoca Abdulkerim Amasî‟nin Huzur 

Dersleri‟ne katıldığı 1847 ile 1868 yılları arasında bu derslere sadece 1850-1851 yıllarında katılmamış 

olmasından hareketle Avrupa‟da iki yıl (belki biraz daha fazla) kaldığı söylenebilir.  

Medrese tahsilini bitirdikten sonra, devlet tarafından fen bilimleri alanında araştırma yapmak 

üzere Avrupa‟ya gönderilmesi, Batı‟yı ve orada meydana gelen ilmî gelişmeleri yakinen tanımasına 

imkân vermiştir. Medrese eğitimi gördüğü için Arapça bilen, Avrupa‟da da Fransızca ve İngilizce 

öğrenen Hoca Abdulkerim Amasî, bu sayede hem İslam düşünce mirasından, hem de Batı 

düşüncesinden istifade imkânına sahip olmuştur. Onun Avrupa seyahati, Osmanlı ulemâsının Batı ile 

kültürel temasının ilk örneklerinden birini teşkil etmesi bakımından da önemlidir. Bununla birlikte 

eserlerinin daha çok İslâm kültürünün damgasını taşıdığını da söyleyebiliriz.36 

Osmanlı‟nın son dönemlerinde farklı sebeplerle birçok kişi,  “İngiliz” adı ile tanınmıştır.37  Hoca 

Abdulkerim Amasî‟nin de Avrupadan döndükten sonra, „İngiliz Kerim Efendi‟38 namıyla meşhur 

olmasının sebebi, o dönemde yaygın bir durum olmayan İngilizce bilmesinden kaynaklanmış 

olmalıdır.39  

4- Huzur Derslerine Katılması  

Osmanlı Devleti‟nde Ramazan ayının ilk gününden başlayıp, umumiyetle sekiz gün süren, 

Saray‟da Sultan‟ın huzurunda dönemin tanınmış âlimleri ile gerçekleştirilen tefsir derslerine “Huzûr-ı 

Humayûn Dersleri” denilmektedir. Başlangıcı konusunda farklı tarihler verilen Huzur Dersleri, III. 

Mustafa‟nın iradesiyle resmîleştirilmiş ondan sonra da kesintisiz devam etmiştir.40  

O dönem âlimleri için Huzur Derslerine katılmanın çok özel bir anlamının olması sebebi ile Hoca 

Abdulkerim Amasî‟nin bu derslere katılması konusuna değinmek istiyoruz. 

Hoca Abdulkerim Amasî 1847 ile 1868 yılları arasında Huzur Dersleri‟ne, (Avrupa‟da bulunduğu 

1850 ve 1851 yılları hariç) on üçü Sultan Abdülmecid‟in, yedisi de Sultan Abdülaziz‟in huzurunda olmak 

üzere41 toplam yirmi Ramazan katılmıştır.  

Son olarak, 1867-1868‟de Daru‟l Hadis Müderrisi sıfatı ile katıldığı Huzur Derslerinin ardından 

Yunanistan‟ın Tesalya bölgesinin en büyük şehri olan Larissa (Yenişehir)  kadılığına,42 daha sonra da 

                                                           
32  Bkz. Adnan Şisman, “XIX. Yuzyılda Avrupa‟ya Gönderilen Öğrenciler”, XII. Türk Tarih Kongresi, c. III, Ankara, 1994, s. 963-

971.  
33  Abdulkerim Efendi‟nin İngiltere‟ye gidiş sebebi ve tarihi hakkında kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Huseyin 

Hüsameddin, İngiliz Hükumetinin Osmanlı Hükumetinden ilmi bir mesele hakkında mütehassıs istemesi üzerine Abdulkerim 
Efendi‟nin Londra‟ya gönderildiğini, Olcay da dil öğrenmek üzere gönderildiğini kaydetmektedir. (Bkz. Hüseyin Hüsameddin, 
Amasya Tarihi, c. XI, s. 294; Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, İ. Ü. nushası, yap. 60a.) Cevad İzgi ise kaynak 
göstermeden Abdulkerim Efendi‟nin Hoca Tahsin ve Selim Sabit ile beraber Reşit Paşa tarafından Paris‟e tahsil için 
gönderildiğini, yurda döndukten sonra da İngiltere‟ye gittiğini kaydetmektedir. (Bkz. Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde 
İlim, c. II, İstanbul, 1997, s. 273, dipnot 1147.) 

34  Adnan Şisman, Tanzimat Döneminde Fransa‟ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri, s. 7. 
35  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 10. 
36  Cevat İzgi, “İngiliz Kerim Efendi”, s. 296. 
37  Bkz. Bernard Lewis. Modern Türkiye‟nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, Ankara, 1998, s. 50; Niyazi Berkes, Türkiye‟de 

Çağdaşlaşma, Ankara, 1973, s. 90, 113. 
38  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 10. 
39  Salim Aydüz, “Abdulkerim Amasî (Hoca Kerim)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, 1999, s. 

59.   
40  Huzur Dersleri konusunda geniş bilgi için bkz. Ebu‟l ulâ Mardin, Huzûr Dersleri, İsmail Aygün Matbaası, İstanbul, 1966; 

Süheyl Ünver, Bir Ramazan Binbir İstanbul, İstanbul, 1997; Erol Özbilgen, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 4, Ağaç yay, İstanbul, 
1994, s. 116; Necdet Sakaoğlu, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 4, İletişim yay, İstanbul, 1994, s. 98. 

41  Mustafa Ülger, Hoca Abdulkerim Efendi‟nin Felsefî Görüşleri”, s. 79-83. 
42  Salim Aydüz, “Abdulkerim Amasi (Hoca Kerim)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, s. 59.  
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Mekke kadılığına getirilmiş,43 15 Aralık 1881 tarihinde de o dönem uleması için oldukça önemli bir paye 

olarak olarak kabul edilen İstanbul Kadılığı payesini almıştır.44  

5- Meclis-i Maarif-i Umûmiye Azalığı  

1845 yılında eğitim ve öğretim alanında yapılacak ıslahatları görüşmek üzere kurulan muvakkat 

meclis45 tarafından eğitim ve öğretimin baştan aşağı düzenlenmesi gayesiyle hazırlanan layiha‟da 

Sıbyan Mekteplerinin ıslahı, Rüştiye Mekteblerinin çoğaltılması, bir Dar‟ul-Fünûn‟un açılması ve daimi 

bir Maarif Meclisinin teşekkülü teklif ediliyordu. Bu teklif, 1846‟da Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâmı Adliye‟de 

görüşülerek daimi bir şekilde çalışacak Meclis-i Maârif-i Umûmiye kurulmuş, Abdulkerim Efendi de 1 

Temmuz 1854 tarihinde Meclis-i Maârif-i Umumiye azalığına atanmıştır.46 Zaman içerisinde Meclis-i 

Maârif-i Umumiye‟nin yapısında bazı düzenlemelere gidilerek 1864 yılında Daire-i Mekâtib-i Husûsiye ve 

Dâire-i Mekâtib-i Umumiye olarak iki daireye taksim olunmuş ve her dairenin azalarından birinin o 

daireye başkanlık etmesi karara bağlanmıştı. Bu yeni düzenleme ile Abdulkerim Efendi, Dâire-i 

Mekâtib-i Husûsiye üyesi olarak atanmış ve yaklaşık 25 yıl bu kurumda aza olarak çalışmıştır.47 

Abdulkerim Efendi, sayıları her gecen gün artan Sıbyan ve Rüştiye mektepleri ile gayr-i müslim 

mekteplerinin teftişine ihtiyaç duyulması sebebi ile Maarif-i Umumiye Nezareti tarafından 1 Temmuz 

1854 tarihinde atandığı Meclis-i Maarif-i Umumiye Azalığına ilave olarak, 27 Ekim 1861‟de müfettiş, 

1869 yılında da (görevleri; okulların ihtiyacı olan çeşitli kitap ve risaleleri tercüme etmek ve ettirmek, 

gazete ve çeşitli ilanlar yolu ile bu işi yapabilecek kimseleri bulmak veya cemiyetler oluşturmak, Avrupa 

üniversiteleri ile haberleşmek, Türkçe‟nin ilerlemesine çalışmak, telif ve tercüme edilen kitapları 

inceleyerek tasdik etmek, bu kitapların değerine göre müellif ve mütercimlerinin ne kadar mükafât 

alacaklarını tayin etmek, ruus imtihanlarını yapmak ve ruus vermek olan) Daire-i İlmiye Azası olarak 

atanmıştır.48 

6- Dârü’l-Fünûn Hocalığı 

Açılma çalışmalarına 1846 yılında başlanan49 Dâr‟ül-Fünûn için Ekim 1869 yılında öğrenci 

kaydına başlanmış, Abdulkerim Efendi de buraya Mantık hocası olarak atanmıştır. Abdulkerim 

Efendi‟nin Dârü‟l-Fünûn hocalığı bir öğretim yılı, (yaklaşık altı ay) sürmüştür. 

B- Eserleri  

a. Türkçe (Osmanlıca) Eserleri: 

1. İbn Sina’nın Terceme-i Hâli (İstanbul, 1862) 

Bu risale, önce Şinasi‟nin Tasvir-i Efkâr‟ın dördüncü sayısında “Meclis-i Maârif-i Umûmiyye azası 

mütebahhirânından Abdulkerim Efendi‟nin eseridir”50 başlığı ile yazı dizisi halinde yayınlanmaya 

başlanmış ve yedinci sayısında sona ermiş,51 22 Temmuz 1862‟de Tasvir-i Efkar Matbaası‟nda risale 

halinde basılmıştır.  

2. Zübde fî İlmi’s-Sarf (İstanbul, 1860/h. 1277) 

Dilbilgisi ile ilgili bir eserdir. Hulusi Kılıç, Arapça gramerinin kelime yapısıyla ilgili (sarf) anlatım 

dili Türkçe olan sarf kitaplarının telifinin İskilibî‟nin (ö. 1199/1785) „Tuhfetü‟l-İhvân‟ı ile başladığını ve 

Tanzimat‟tan sonra yoğunluk kazandığını belirtmekte ve başlıca sarf kitaplarını sayarken Hoca 

Abdülkerîm Amasî‟nin „Zübde fî İlmi‟s-Sarf‟ adlı bu eserini de saymaktadır.52 

Bir mukaddime ve 25 fasıldan oluşan eser toplam 456 sahifedir.  

                                                           
43  Hüseyin Hüsameddin, Abdulkerim Efendinin Harameyn payesi aldığı tarihi hicri 1286 (1869-1870) olarak gösteriyor. Bkz. 

Hüseyin Hüsameddin, Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. XI, haz. Mesut Aydın, Malatya, 2004, s. s. 294.  
44  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, s. 10. 
45  Mahmud Cevad İbnu‟ş Şeyh Nafi, Maârif-i Umumiye Nezâreti Târihçe-i Teşkilat ve İcraatı, haz. Taceddin Kayaoğlu, Ankara, 

2001, s. 26-27. 
46  Mahmud Cevad, Maârif-i Umumiye, s. 29-30. 
47  Tasvir-i Efkar, 4 Muharrem 1281, no. 202, s. 1-2; Mahmud Cevad, Maârif-i Umumiye, s. 75-78 
48  Mahmud Cevad, Maârif-i Umumiye, s. 92-102; Ruznâme-i Cerîde-i Havâdis. nr. 1255, 5 Receb 1286, s. 5017; Server R. İskit, 

Türkiye‟de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış, Ankara, 2000, s. 53. 
49  Mahmud Cevad, Maârif-i Umumiye, s. 28. 
50  Bkz. Tasvir-i Efkar, 12 Muharrem 1279, nr.4, s. 4; 15 Muharrem 1279, nr. 5, s. 4. 
51  Mustafa Ülger, Hoca Abdulkerim Efendi‟nin Felsefî Görüşleri”, s. 110. 
52  Hulusi Kılıç, “Sarf”, DİA, c. 36, İstanbul, 2009, s. 136-137. 
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Hoca Abdulkerim Amasî, Arapça sarf ilmi hakkında yazılan meşhur kitapları okuduktan sonra 

anladıklarını özetleyerek bu kitabı kaleme aldığını ifade etmektedir.53  

3. Risâle-i Kazâ ve Kader (İstanbul, 1876/ h. 1293) 

Bilgi, amel, kötülük, ilahi kaza, ilahi ceza gibi meselelerin yer aldığı bir eserdir. 1876 Matbaa-i 

Amire‟de basılmıştır. Dört makaleden oluşan risale 16 sahifedir. 

4. Risâle-i Rûh-ı İnsâniyye  (İstanbul, 1876/h. 1293) 

Ruhun varlığının aklî ve naklî delillerle ispat edildiği isalede, insanın hakikatinin ne olduğu 

konusunda ileri sürülen görüşler ile ruhun mücerredliğini inkâr edenlerin delilleri eleştirilmektedir. Dört 

makaleden oluşan bu risale, 36 sahife halinde Matbaa-i Âmire‟de basılmıştır.  

5. Risâle fî Tahkīki’l-Hareketi’l-Hâfıza li’z-Zamân (İstanbul, 1882/h, 1297) 

Osmanlılarda hikmet-i tabîiyye kapsamında gerek kuramsal, gerekse deneysel fizik konuları pek 

çok eserde işlenmiş, ancak hareket ve zaman konularına ilişkin sınırlı sayıda müstakil eser telif 

edilmiştir. Bu eser alanına dair zengin fikirler içermektedir.54 

Hoca Abdulkerim Amasî bu Risalede dünyanın şekli ve hava ile dünya ilişkisi hakkında ileri 

sürülen görüşleri ortaya koyduktan sonra kendi düşüncesini ispata çalışmaktadır.    

13 sahifeden meydana gelen risale, 6 Şubat 1882‟de Sultan Bayezıd‟da Süleyman Efendi‟nin 

matbaasında basılmıştır.  

Eser, Tarih Araştırmaları Dergisinde Zeynep Tuba Oğuz tarafından yayınlanmıştır.55  

6. Kıssa-i Salâmân ve Absâl (İstanbul, 1882/h, 1297) 

Salâmân ve Absal kıssasına dair o döneme intikal eden metinlerin tercümesi ve açıklamasıdır. 

Risalenin başında, “Bu risale hukemâ-i müteellihîn ve işrâkiyyîn mezhebi üzere ahvâl-i ârifîni beyan 

eder” denilmektedir.    

Eserin girişinde aklî ve hissî hazlar hakkında bilgi verilmekte ve aklî hazların hissî hazlardan daha 

üstün olduğu vurgulanmaktadır.  

Beş bölüm ve toplam 16 sahifeden meydana gelen eserin birinci bölümünde Huneyn b. İshak 

tarafından Yunanca‟dan Arapça‟ya tercüme edilen Salâmân ve Absâl kıssası özet olarak nakledilmekte, 

ikinci bölümde kıssanın tevili yapılmakta, üçüncü bölümde İbn Sina‟nın (aslı bulunamayan fakat 

Nasireddin Tûsî tarafından özetlenen)56 Salâmân ve Absâl kıssası tercüme edilmekte ve dördüncü 

bölümde bu kıssanın tevili yapılmakta, beşinci bölümünde ise ariflerin makamı hakkında bilgiler 

verilmektedir.  

“Maarif Nezareti Celilesi‟nin takdir ve tahsîni ile” şeklinde takdim edilen bu risale, 1297 (1881-

1882) yılında Ceride-i Askeriye Matbaası‟nda basılmıştır.57   

Risale, Erdoğan Uludağ tarafından Latin harflerine aktarılmıştır.58 

b. Arapça Eserleri: 

1. Mîzânü’l-Adl fi’l-Mantuk (İstanbul, 1276) 

Mantık konularının Batılı mantıkçıların görüşlerine de yer verilerek İslam mantık geleneği 

çerçevesinde incelendiği 136 sahifelik bir eserdir.  

Yazar kendi eserine „Hâşiyetü Mîzân‟il-Adl‟ adı ile 64 sahifelik bir de haşiye yazmış ve eser bu 

haşiye ile beraber h. 1276‟te İstanbul‟da basılmıştır.  

 

 

                                                           
53  Bkz. Zübde fî İlm-i Sarf, İstanbul, 1860/h. 1292, s. 2. 
54  Zeynep Tuba Oğuz, Türklük Araştırmaları Dergisi, c. 35/ S. 59, 2016, s. 158.   
55  Zeynep Tuba Oğuz, Türklük Araştırmaları Dergisi, s. 157-196.   
56  Konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz, Ziya Avşar, “Evrensel Bir Hikâye: Salaman‟u Absâl ve Kökeni”, Turkish Studies, 

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume, 2/4 Fall 2007, s. 185-200.  
57  Osman Fevzi Olcay, Abdulkerim Efendi‟nin bu eserinin bir süre yazma olarak kaldıktan sonra, diğer eserleri ile beraber 

yandığını kaydetmektedir. Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşâhîri, Topkapı Sarayı Müze Kütüphanesi nüshası, nr. 1701, yap, 
34a. Yazma nüshanın İstanbul‟da sık sık çıkan yangınlardan birinde yanmış olma ihtimali bulunmakla birlikte, risalenin böyle 
bir kazaya uğramadan önce baskısının yapıldığı anlaşılmaktadır. Bkz. Mustafa Ülger, Hoca Abdulkerim Efendi‟nin Felsefî 
Görüşleri”, s. 109. 

58  Erdoğan Uludağ, “Abdulkerim Efendi ve Kıssa-i Salâmânu Absâl Risâlesi”, AÜTAD, Erzurum, 1998, s. 10.  
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2. Hâşiye alâ Hâşiyeti Siye’lkutî ale’t-Tasavvurât 

Eser, Necmeddin Ali b. Ömer el-Kazvînî el-Kâtibî‟ye ait eserin bir bölümünün haşiyesidir. 

Necmeddin el-Kâtibî‟nin (ö. 1255) hocası Şemseddin adına yazdığı, „Risâletü‟ş-Şemsiyye fi‟l-Kavâidi‟l-

Mantıkıyye‟ adlı risalesi İslam dünyasında çok meşhur olunca Kudbeddin Râzî et-Tahtanî de (ö. 1364) 

risaleyi „Tahrîrü‟l-Kavâidi‟l-Mantıkıyye‟ adı ile şerh etmiş, Abdülhakim b. Şemseddin es-Siyalkûtî ise 

„Haşiye ale‟t-Tasavvurât ve‟t-Tasdîkât‟ adı ile bu risaleye bir haşiye yazmıştır. Hoca Abdulkerim Amasî 

de Siyalkutî‟nin haşiyesinin tasavvurat kısmına; anlaşılamayan kısımlarının daha iyi anlaşılabilmesi için 

„Hâşiye alâ Hâşiyeti Siye‟lkutî ale‟t-Tasavvurât‟ adlı bu haşiyeyi yazmıştır. 

İki cilt olan eserin birinci cildi 400, ikinci cildi ise 398 sahifedir. Birinci cilt ölümünden kısa bir 

süre önce (Kitaptaki kayıttan 22 Ekim 1885‟de), ikinci cilt ise ölümünden sonra, el-Hac Muharrem 

Efendi‟nin matbaasında 25 Eylül 1887‟de basılmıştır.  

3. Câmiü’l-Hakâyık (İstanbul 1302)   

Bu eser, Osmanlı medreselerinde felsefe sahasında okutulan temel ders kitaplarından Esîrüddin 

el-Ebheri‟nin, „Hidâyetü‟l-Hikme‟ adlı eserinin şerhidir.59 

Eserin mukaddimesinde, „Ebheri‟nin eserinin Mantık kısmı meşhur olmadığı için Tabiiyat ve 

İlahiyat kısmının şerhiyle yetinildiği ifade edilmektedir. Ancak mevcut ciltte sadece „Tabiiyat‟ kısmının 

ilk dört faslı yer almaktadır.  

Eser, 1302‟de (1884-1885) Arapça taşbaskı olarak basılmıştır. 

Sonuç 

Tarih, mazide yaşanan olaylar veya bunlar hakkındaki belgelerin verileridir. Bu veriler ise, 

insanlığın tarihteki fiil ve fikirlerinin bilgisi olması sebebi ile insanın kendi toplumunu tanımasına 

yardımcı olur. İşte bu noktada, tarihin insanlığa sağlayacağı büyük katkılar söz konusudur. Çünkü tarih 

yalnız geçmişi aydınlatmakla kalmaz, gelecek nesillere de faydalı bir mürebbi olur.60  

Bu vesile ile ifade etmek isteriz ki, „kendi varlığımızın köklerini tanımak ve bugünkü hayatımızın 

potansiyelini aydınlatmak‟ anlamına gelen tarih şuuru, 19. asırdan itibaren uyanan ve dünya çapında 

sesleri işitilen bütün milletlerde olduğu gibi, ülkemizde de ifadecisini beklemektedir.61  

Hoca Abdulkerim Amasî yakın tarihimiz ile ilgili alınan karar ve uygulamalara kaynaklık ederek 

tarihimize ve milli kültürümüze sadakatle hizmet etmiş bir bilim adamı olarak; gerek sosyal konularda, 

gerekse Felsefe ve kelam alanlarında Anadolu irfan ve kültürüne katkı sağlayacak eserlere imza 

atmıştır.  

Milletlerin kültür tarihindeki yerlerinin yetiştirdikleri ilim ve fikir adamları ile tayin edildiği göz 

önüne alınarak, Hoca Abdulkerim Amasî‟nin hem şahsiyet olarak, hem de eserleri bakımından 

insanımız tarafından iyi bilinmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ne var ki, Hoca Abdulkerim Amasî, yaşadığı 

devrin eğitim ve fikir hayatında önemli bir yere sahip olmasına rağmen hakkında maalesef fazlaca bilgi 

bulunmamaktadır. Onun tanınmasının/tanıtılmasının, sadece bir şahsın ve eserlerinin tanınmasını değil, 

aynı zamanda yakın tarihimiz olan 19. yüzyıl ilim ve irfan hayatına da ışık tutacağını, böylece yakın 

tarihimizin de daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
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HACI HÂFIZ MEHMED TEVFİK EFENDİ VE MEHMED EMİN EFENDİ 

 

Nevzat SAĞLAM* 

 

Özet 

Osmanlı döneminde Ģehzadeler Ģehri olarak bilinen Amasya, birçok âlimin yetiĢtiği bir Ģehirdir. Bu 

çalıĢmada ArĢiv belgeleri ıĢığında Amasya'da doğmuĢ, müderrislik yapmıĢ olan Hacı Hafız Mehmed 

Tevfik Efendi ile yine Amasya'da doğmuĢ, Ġstanbul'da eğitim görmüĢ ve muhtelif kazalarda nâiblik, 

kadılık yapmıĢ olan Hafız Mehmed Emin Efendi'nin hayatı ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Amasya, Mehmed Tevfik Efendi, Mehmed Emin Efendi, Nâib, Kadı. 

 

“Hacı Hâfız Mehmed Tevfik Efendi” and “Mehmed Emin Efendi” 

 

Abstract 

Amasya, known as the city of prince during the Ottoman period. Many scholars grow up in this city. In 

this work we will research, Haci Hafiz Mehmed Tevfik Efendi, who was born in Amasya and who was a 

hodja in this town. In addition, Hafiz Mehmed Emin Efendi, we will evaluate Mehmet Emin Efendi who 

was born again in Amasya and soon educated in Istanbul. And also, he made judicator in various 

towns. Both of them are will be researched by this paper. 

Keywords: Amasya, Mehmed Tevfik Efendi, Mehmed Emin Efendi, Judicator, Qadi. 

 

Hacı Hâfız Mehmed Tevfik Efendi 

Doğumu ve Tahsili 

Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi 1282/1866 tarihinde Amasya'nın Fethiye Mahallesi'nde 

doğmuĢtur. Annesi Nâime Hanım, babası Amasya müftülük müsevvidi Yumuk Osman-zâde müteveffa 

Hacı Ahmed ġükrü Efendi'dir. MeĢhur bir sülâleye mensup değildir.1 

Ġlk tahsilini Amasya'da Temennâ Mektebi'nde yapmıĢ ve on üç yaĢında hafızlığını tamamlamıĢtır. 

Müteakiben babasından ulûm-i âliye ve „âliye tahsiline baĢlamıĢ ise de, babasının 1310/1892-93 yılında 

vefatı2 sebebiyle Amasya'da müderrisînden Canikli Seyyid Hafız Mehmed Hamdi en-NakĢibendî el-

Halidî'nin ders halkasına yedi yıl devam ederek 20 Temmuz 1899 tarihinde icâzet-nâme almıĢtır.3 13 

Ağustos 1898 tarihinde ibtidâ-i hâric4 Bursa rü‟ûsu tevcih edilmiĢ, 1917'de ise ibtidâ-i dâhile5 terfi 

etmiĢtir. Tezkire-i Osmanîde orta boylu, ela gözlü, buğday tenli olarak tanımlanmaktadır.6 

Bulunduğu Görevler 

Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi bir yandan tahsiline devam ederken, diğer taraftan 

mülâzemeten/maaĢsız Amasya Mahkeme-i ġer„iyyesi'nde mukayyidlik ve kâtiplik görevlerine devam 

etmiĢtir. 9 Ocak1886 tarihinde mahkemede iĢlerin artması üzerine ihdas edilen mukayyid-i sâniliğe, 

güvenilir bir kiĢiliğe sahip olması, mülâzemetle devam ettiği sırada kazandığı tecrübesi ve hattının 

yeterli görülmesi üzerine tayin edilmiĢtir. Bir süre sonra zekâsı ve bilgisi sayesinde zabıt kâtipliğine, 24 

Aralık 1889 tarihinde de yine liyakat ve ehliyeti üzerine Ġsa Efendi-zâde Hacı Nuri Bey'in yerine 

mahkemenin baĢkâtipliğine terfi etmiĢtir. Mahkemede göreve baĢlamasından 14 Aralık 1909 tarihine 

kadar geçen sürede kendisine miktarı belirtilmeyen bir aidat verilmiĢ, bu tarihten sonra altı yüz kuruĢ 

                                                           
*  Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, nevzatsaglam@karabuk.edu.tr. 
1  MġH. SAĠD, 243/23-1. 
2  MġH. SAĠD, 243/23-1. 
3  MġH. SAĠD, 243/23-1. 
4  Ġbtidâ-i Hariç Rüûsu: Medrese tahsilini tamamlayıp yedi senelik mülâzemet süresi sonunda girdikleri imtihanda baĢarılı 

olanlara verilen bir pâyedir. Bkz. M. Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim yay., Ġstanbul, 1983, c. 
II, 15. 

5  Medreselerde orta tahsili verenler için kullanılan bir tabirdir. Ġlk tahsilini ibtidâ-i hariç medresesinde tamamlayan talebe 
buraya gelirdi. Burayı tamamladıktan sonra âlî kısmı olan Sahn medresesine girmekteydi. Bkz. M. Zeki Pakalın, Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul, 1983, II, 14. 

6  MġH. SAĠD, 243/23-2. 
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maaĢ tahsis edilmiĢtir. Bilahare maaĢına 14 Haziran 1911'de iki yüz kuruĢ daha zam yapılmıĢ, 

görevden ayrıldığı 13 Eylül 1915 tarihine kadar sekiz yüz kuruĢ maaĢ almıĢtır. Herkesin hoĢnutluğunu 

kazanmıĢ olan ve dürüstlüğü ile bilinen Mehmed Tevfik Efendi, baĢarıyla yürüttüğü bu görevinden 

kendi isteğiyle bilinmeyen sebeplerle ayrılmıĢtır. Ayrıca Donanma-yı Osmânî ve Muâvenet-i Milliye 

Cemiyeti riyâsetlerinde bulunmuĢ, görev aldığı diğer komisyon ve heyetlerde de gayretinden ve 

hizmetinden istifade edilmiĢtir.7 

Amasya Müftüsü Hacı Hafız Mustafa Tevfik Efendi'nin beĢ bin kuruĢ maaĢla Dârü'l-hikmeti'l-

Ġslâmiyye âzâlığına seçilmesi ile münhal olan müftülük için seçim yapılmıĢtır. Seçime, beldede tedris ile 

meĢgul olan ulemâdan ve cami-i kebîr imam-hatiplerinden bu iĢe ehil, aralarında Amasya ulemâsından 

Müderris Mehmed Tevfik Efendi'nin de bulunduğu üç Ģahıs katılmıĢtır. Yapılan gizli oylamada Mehmed 

Tevfik Efendi, idare ve belediye meclisi üyelerinden otuz kiĢinin reyini almıĢtır. Hemen arkasından 

gelen adaylardan Kalavi Hatib-zâde Hasan Efendi ise on oy almıĢtır.8 

Mehmed Tevfik Efendi'nin müftülüğe seçilmesinin ardından bazı kiĢiler aleyhinde birtakım 

faaliyetlere giriĢmiĢlerdir. Topçu-zâde Ali ve Çaycı-zâde Nuri adlı iki Ģahıs tarafından MeĢîhat makamına 

çekilen telgrafta, Hacı Tevfik Efendi'nin Amasya Mahkeme-i ġer„iyye BaĢkitâbeti'nden azledildiği 

hatırlatılmakta, taraftarlarının gayretleriyle Amasya Müftülüğüne seçildiği iddia edilmektedir. Müftülük 

makamının baĢka makamlara benzemediği ifade edilerek, bu makamı ihraz edecek Ģahsın her türlü 

lekeden uzak olması gerektiği belirtilerek, Hacı Tevfik Efendi'nin müftülüğe tayin edilmesi durumunda 

halk arasına nifak ve düĢmanlık sokmaktan geri kalmayacağı iddia edilmektedir. Diğer taraftan 

baĢkasının bu göreve getirilmesi emelinde olmadıklarını da dile getiren söz konusu Ģahıslar, öncelikle 

Hacı Tevfik Efendi'nin tayin iĢleminin durdurulmasını ve baĢkitâbet görevinden azliyle ilgili evrakın 

buldurularak incelenmesini, bu tetkik neticesine göre gereğinin yapılmasını talep etmektedirler.9 

Muhtemelen bu geliĢmelerden duyduğu rahatsızlık üzerine Hacı Mehmed Tevfik Efendi, seçildiği 

Amasya Müftülüğüne tayin edilmeden evvel bir gerekçe göstermeden istifa etmiĢtir. 

Mehmed Tevfik Efendi, MeĢîhat tarafından 25 Eylül 1915 tarihinde beĢ yüz kuruĢ maaĢla 

Amasya Medresesi'nde kitâbet ve mürebbîlik dersleri vermekle görevlendirilmiĢ ise de, bir yıl 

geçmeden 14 Mart 1916'da bu görevden ayrılmıĢtır. Daha sonra muhtelif tarihlerde iki yüz kırk kuruĢ 

maaĢla aynı medresede Fıkıh, yüz altmıĢ kuruĢ ücretle Malumât-ı Medeniyye muallimliklerinde 

bulunmuĢtur. 1917 tarihinde dört yıl süreyle görev yapmak üzere Vilayet Ġdare Meclisi, 9 Nisan 1918 

tarihinde de müzâkerelere katılmak üzere Liva Ġdare Meclisi âzalığı gibi mülkiye memuriyetlerinde 

görev almıĢtır. Liva Ġdare Meclisi seçimine katılan beĢ aday arasında on yedi üyeden on beĢinin oyunu 

almıĢ olması,10 onun itimat edilen bir Ģahıs olduğunu göstermektedir. Bu görevlerine ilaveten aynı yıl 

elli kuruĢ yevmiye (ücret-i yevmiyye-i ictimâiyye/hazır bulunacağı toplantılar için) ile Liva ĠâĢe 

Komisyonu âzâlığını üstlenmiĢtir. 

Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi aynı zamanda Amasya eĢrafından ġeyh Ahmed-zâde el-Hâc 

Ahmed Efendi'nin damadı olup, 1316/1898-99'da vefatından sonra vasiyeti üzerine Kocacık 

Mahallesi'nde Benderli el-Hâc Hafız Feyzullah Ağa tarafından 1228/1813'de inĢa edilmiĢ olan ve yangın 

sebebiyle harabe haline gelmiĢ bulunan Benderli Medresesini 1318/1900-1901 tarihinde yeniden inĢa 

etmiĢtir.11 

Diğer taraftan Mehmed Tevfik Efendi, babası ulemâdan Yumuk Osman-zâde Ahmed ġükrü 

Efendi'nin tedris için bir dershane ile hususî oda inĢa ettiği Sunkurlu Medresesi'nde, onun vefatından 

sonra (1312/1894-95) ders vermiĢtir.12 Ömrünü ilim ve irfanla geçirmiĢ olan Hacı Tevfik Efendi'nin telif 

                                                           
7  MġH. SAĠD, 243/23-1, 4. 
8  MġH. SAĠD, 243/23-5, 9. 
9  MġH. SAĠD, 243/23-8. 
10  MġH. SAĠD, 243/23-4. 
11  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, haz. Mesut Aydın, Güler Aydın, Amasya Belediyesi Kültür yay., 1. bs., 

Ankara, 2007, I, 163. 
12  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, age., I, 173. 
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ettiği bir eseri yoktur. MeĢihat ArĢivi‟ndeki 5226 numaralı sicil dosyasında bulunan belgelerde vefatına 

iliĢkin bir bilgi yoktur.13 

Mehmed Tevfik Efendi'nin elinde bulunan icâzet-nâmesinin özetlenmiĢ tasdikli suretinin 

tercümesine burada yer vermeyi uygun gördük. 

İcâzet-nâmesinin Hülâsası14 

Bismillahirrahmanirriahim 

Hamd ve salât ü selâmdan sonra, 

Bundan sonra, Ģüphesiz âlim -ki doğum yeri ve memleketi Amasya olan- Mehmed Tevfik bin el-

Hâc Ahmed ġükrü benden icâzet istedi ben de benden tedris ettiği ilimlere karĢılık ona icâzet verdim. 

Bana da Ģeyhim ve hocam el-Hâc Mustafa eĢ-ġirvânî en-NakĢibendî el-Halidî, ona Sirâceddin Ġsmail eĢ-

ġirvânî el-Kürd… en-NakĢibendî el-Halidî, ona Yahya el-Kürdistânî el-Mizverî, ona eĢ-ġeyh Muhammed 

el-Kizîrî, ona Abdurrahman el-Kizîrî, ona Muhammed el-Mekkî, ona el-Ġmam el-Muammer el-Mekkî, ona 

Ahmed el-Yemenî, ona el-Ġmam Yahya bin Mükerrem et-Taberî, ona dedesi Muhibbuddin et-Taberî, 

ona el-Burhan Ġbrahim, ona ġeyh Abdurrahman el-Fergânî, ona Abdurrahman el-Fârisî el-Fergânî, ona 

eĢ-ġeyh Ahmed el-Abdal Ebu Lokman Yahya, ona el-Ġmam Muhammed b. Yusuf el-Firebrî, o da 

emîru'l-muhaddisîn Muhammed b. Ġsmail Ġbrahim el-Buhârî el-Cu„fî'den almıĢtır. Ve yine hocamız 

Sirâceddin Ġsmail eĢ-ġirvânî Abdurrahman el-Erzincânî'den -ki Evliyâ-zâde olarak bilinir- o da ebu'l-

Hayr es-Seyyid Muhammed Emin Efendi el-Hadimî 'den, o da babası Ebî Said Mevlana Muhammed el-

Hâdimî'den, o da babası eĢ-ġeyh Mustafa el-Hâdimî'den, o da Muhammed et-Tarsûsî'den, o da Ģeyhi 

Muhammed b. Ali el-Kâmilî'den, o da Mevlâna Hayreddin er-Remlî, o da Abdülâlî'den, o da babası 

ġeyhülislam Zekeriyya el-Ensârî'den, o da ibn Hacer el-Askalânî'den, o da Burhaneddin'den, o da 

allâme ibn ġahne'den, o da Sirâceddin ez-Zübeyrî'den, o da ebu'l-vakt'den, o da Mevlana Ebi'l-Hasan 

Abdurrahman'dan, o da Abdullah es-Serahsî'den, o da Muhammed bin Yusuf el-Firebrî'den, o da 

babası Abdullah Muhammed b. Ġsmail el-Buhârî'den almıĢtır. Yine hocamız Ebu Said el-Hadimî de 

Ahmed b. Abdullah el-Kazâbâdî'den, o da Muhammed en-Nefsiyye es-Sivâsî'den, o da Mevlânâ Molla 

Ali el-Gürânî'den, o da Abdullah el-Cezerî'den, o da Ahmed b. Ahmed b. Müncel'den, o da el-Merzücân 

(?) eĢ-ġîrâzî'den, o da Cemaleddin eĢ-ġîrâzî'den, o da ed-Devvânî'den, o da Muhyiddin el-KüĢtârî'den, 

o da es-Seyyid eĢ-ġerîf el-Cürcânî'den, o da Mübarek ġah el-Buhârî'den, o da er-Râzî'den, o da allâme 

eĢ-ġîrâzî'den, o da el-Kâtip el-Kazvinî'den, o da el-Ġmam Fahreddin er-Râzî'den, o da el-Ġmam el-

Gazzâlî'den, o da el-Ġmamü'l-Haremeyn'den, o da babası el-Ġmam Ebi't-Tabib'den, o da Ebî ishak 

Ġbrahim el-Mirvezî'den, o da Ebu'l-Abbas Ahmed 'den, o da Ebu'l-Kâsım Osman'dan, o da Ġbrahim b. 

Ġsmail'den, o da el-Ġmam Ebû Abdullah Muhammed b. Ġdris eĢ-ġâfiî'den, o da Muhammed b. El-Hasen 

eĢ-ġeybânî'den, o da Ġmam-ı Azam Ebû Hanife Numan b. Sâbit'ten, o da Hammad b. Süleyman'dan, o 

da Ġbrahim en-Nahaî'den, o da Alkame b. Zeyd ve babası Abdurrahman b. El-Esved b. Zeyd ve Ebû 

Abdurrahman b. Abdullah b. el-Habib ve'levvelân (?) Abdullah b. Mesud ve es-Sâlis o ve emîrü'l-

müminin Ali b. Ebu Talib, (r anhüm) o ikisi de Peygamberlerin sonuncusu ve âlemlerin Rabbi'nin elçisi 

Muhammed Mustafa (sav) 'den bu ilmi almıĢtır. 

Sonra bil ki ey kardeĢ! Sana Ģu Ģu tavsiyelerde bulunuyorum diye sona ermektedir. (Tavsiyeler 

belgede zikredilmiyor). 

Hurrire fî'l-yevmi'l-hâdî aĢer min Ģehri Rebîulevvel sene seb„a aĢer ve selâse miete ve elf. 11 Ra. 

1317/20 Temmuz 1899. 

Ben hakir ve fakir es-Seyyid el-Hâfız Mehmed Hamdi el-Canikî en-Nakşibendî el-

Hâlidî. 

7 TeĢrinievvel 1334/7 Ekim 1918. Aslına mutabıktır.15 

 

                                                           
13  Mehmed Tevfik Efendi'nin hayatına iliĢkin Sadık Albayrak tarafından malumat verilmiĢse de sicil dosyasında bulunan 

evrakların tamamı değerlendirilmemiĢtir. Bkz. Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, Ġstanbul Belediyesi Kültür yay., 1. 
bs., Ġstanbul, 1996, III, 359-360. 

14  Sicil dosyasında bulunan icâzet-nâmesinin hülasası. 
15  MġH. SAĠD, 243/23-4. 
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Es-Seyyid Mehmed Hamdi 

Mühür 

Meclis-i Ġdâre-i Livâ-i Amasya 

 

Hâfız Mehmed Emin Efendi 

Doğumu ve Tahsili 

Erzurumî-zâde Mehmed Emin Efendi, H. 1287/1870-71 tarihinde Amasya'da doğmuĢtur. Babası 

Amasya'nın icâzet vermeye yetkili (mûciz) dersiamlarından birçok talebe yetiĢtirmiĢ olan ve Hoca-i 

Ferâiz olarak tanınan Erzurumlu Ömer RüĢdü Efendi'dir.16 

Mehmed Emin Efendi, ilk tahsiline babasında baĢlamıĢ, hafızlığını tamamladıktan sonra Amasya 

RüĢdiye'sine girmiĢtir. Buradan mezun olduktan sonra Amasya'da Sultan Bâyezid Medresesi'nde 

müderris olan babasından ilim tahsiline devam etmekte iken, açılan imtihanda ehliyetini ispat ederek 

icâzet almayı hak etmiĢtir. Daha sonra Ġstanbul'a gelmiĢ ve Bâyezid Camii dersiâmlarından Ordulu 

Ahmed Efendi'den ikinci defa ulûm-i âliye ve ulûm-i „âliyeyi tahsil ve ikmal ederek icâzet-nâme almıĢtır. 

Kabul edildiği 22 Ekim 1905 tarihinde Medrese-i Kudât'ın17 dördüncü sınıfından mezun olan Mehmed 

Emin Efendi, Ġlm-i Ferâiz'den de mezun olmuĢtur. Aynı zamanda Deraliyye'de (Ġstanbul'da) ders 

vermeye yetkili olduğuna dair Ders Vekâlet'inin iznine sahip bulunmaktadır.18 

Türkçe, Arapça ve Fârsça'ya yazacak ve konuĢacak derecede vâkıftır.19 

Mehmed Emin Efendi 13 Eylül 1335/13 Eylül 1919 tarihinde vefat etmiĢtir. Biri sekiz yaĢında 

diğeri on aylık iki erkek çocuğu bulunmaktadır. Kayın validesi ile kayın biraderinin sekiz yaĢındaki 

oğluna da onun baktığı anlaĢılmaktadır.20 Vefatından itibaren aile fertlerinden dört kiĢiye kırk altıĢardan 

yüz seksen dört kuruĢ maaĢ tahsis edilmiĢtir.21 

Mehmed Emin Efendi'nin Görevleri 

Mehmed Emin Efendi mektepten mezun olduktan sonra 18 Mayıs 1906 tarihinde dokuz yüz 

kuruĢ maaĢla Haymana Kazası Nâibliği'ne tayin olunmuĢtur. Burada iki yıl kadar görev yaptıktan sonra 

8 Ocak 1909'da bin üç yüz kuruĢ maaĢla Çorlu'ya nâib olarak tayin edilmiĢ ve iki yıl da burada kadılıkta 

bulunmuĢtur. Görev yaptığı bu kazalarda Bidayet Mahkemesi reisliğini de yürütmüĢtür. Tensikât 

çerçevesinde görevinde kalmakla birlikte maaĢı bin iki yüz elli kuruĢa indirilmiĢtir. Naibliğin yanı sıra 

Donanma Ġâne Komisyonu Riyâseti'ni de yürütmüĢtür. Bilâhare 18 Aralık 1910'da görev süresini 

tamamladıktan sonra bu görevinden ayrılmıĢtır. Mehmed Emin Efendi 1 Eylül 1911 tarihinden 23 

Ağustos 1913 tarihine kadar bin beĢ yüz kuruĢ maaĢla iki yıl Merzifon, iki buçuk ay Gürün 

naibliklerinde bulunmuĢtur. Ardından yedi buçuk ay Bidâyet Mahkemesi Riyâseti görevi ile birlikte Çal 

nâibliğinden sonra 16 Ocak 1915 tarihinde iki bin kuruĢ maaĢla Sinop Kadılığına tayin olunmuĢtur.22 

Burada kadılığın yanında dört yıl sekiz ay on gün Bidâyet Mahkemesi Hukuk Riyâseti görevini de 

yürütmüĢtür.23 Mehmed Emin Efendi görev yaptığı yerlerde dürüstlüğü ve hizmetleriyle halkın takdirini 

ve hoĢnutluğunu kazanmıĢtır. Bu sebeple belde ileri gelenleri tarafından görev süresinin uzatılmasına 

dair Dersaadet'e mazbatalar gönderilmiĢtir.24 

Mehmed Emin Efendi'nin ma„zuliyet süresi ile birlikte 13 yıl 4 ay 16 gün hizmet yapmıĢtır.25 

                                                           
16  MġH, SAĠD, 78/15-1. 
17  Mehmed Emin Efendi 22 ġaban 1323/22Ekim 1905 tarihinde mezun olanlar arasında yer almaktadır, bk. Ġlmiye Salnâmesi 

Matbaa-i Âmire 1334, s. 732. Medresetü'l-Kudât, ġer„î mahkemelere hâkim yetiĢtirmek üzere ġeyhülislâmlığa bağlı olarak 
kurulan hukuk medresesidir. Hukukçu yetiĢtirmek üzere Muallimhâne-i Nüvvâb ismiyle 1854‟te kurulan mektep, 1885'te 
Mekteb-i Nüvvab'a 1908 yılında da Mekteb-i Kudât ismiyle anılmıĢ, bir yıl sonra da Medresetü'l-Kudât'a dönüĢtürülmüĢtür. 
Eğitim süresi dört yıl olan bu mektep hakkında geniĢ bilgi için bkz. Ġlmiye Salnâmesi, Matbaa-i Âmire, s. 674 vd; Mehmet 
ĠpĢirli, “Medresetü'l-Kudât”, DĠA, Ankara, 2003, XXVIII, 343-344. 

18  MġH, SAĠD, 78/15-1. 
19  MġH SAĠD 78/15-1-1. 
20  MġH SAĠD 78/15-6. 
21  MġH SAĠD 78/15-28. 
22  MġH SAĠD 78/15-1-3, 4. 
23  MġH SAĠD 78/15-27. 
24  MġH SAĠD 78/15-1-2, 3, 4. 
25  MġH SAĠD 78/15-26. 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 495 

Diğer taraftan Seyyid Mehmed Emin Efendi'nin Sinop'ta görev yaptığı sırada Kurban Bayramı'nın 

ikinci günü yanına Bidâyet mahkemesi âzâsı Abdüllatif Efendi'yi de alarak izinsiz memuriyet mahallini 

terk ile “Müdürün Hanı” denilen Sinop Mevki Kumandanı Osman Bey'in karagâhına gitmiĢ, Osman 

Beyle civar köyleri dolaĢtıktan bir hafta sonra görev yerine dönmüĢtür. Mehmed Emin Efendi ile 

Abdüllatif Efendi'nin görev yerlerinden ayrılmaları yüzünden mahkeme heyeti teĢkil edememiĢ, davalar 

görülememiĢtir. Bu sebeple Encümen-i Âlî-i Ġntihâb tarafından haklarında tahkikat yapılmasına karar 

verilmiĢtir. Yapılan tahkîkat sonucunda müstafi addedilmeleri gündeme gelen Mehmed Emin Efendi ile 

Abdüllatif Efendi'nin maaĢlarından görevde bulunmadıkları günlerin ücreti kesilerek, benzer 

davranıĢlardan kaçınmaları konusunda ikaz ile yetinilmiĢtir.26 

Mehmed Emin Efendi hakkında bu sebeple yapılan tahkîkat, Kastamonu Adliye MüfettiĢi Yusuf 

Ziyâeddin tarafından yürütülmüĢtür. Tahkîkatta gerek kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan 

gerek müfettiĢin kanaatlerinden onun Ģahsiyeti ve meslekî bazı husûsiyetlerine vâkıf olmak mümkün 

olmaktadır. MüfettiĢ Yusuf Ziyaeddin Efendi kaleme aldığı raporda vazifesini yerine getirmesine mani 

bir hali olmadığını, soğukkanlı bir mizaca sahip olduğunu ve mevkiini muhafaza için icap edenlere karĢı 

kendini beğendirme çabası içinde bulunduğunu belirtmektedir. Dinen haram sayılan Ģeylere 

düĢkünlüğü olmadığını, gerek maiyetine, gerek üstündekilere ve halka karĢı son derece mülayim bir 

tavır içinde bulunduğunu ifade etmektedir. Güvenilirliği, doğruluğu ve dürüstlüğü konusunda Ģüpheye 

asla yer olmadığını da ilave etmektedir.  

Öte yandan raporda Mehmed Emin Efendi'nin adlî iĢlere vukûfiyetinin zayıf olduğu, keza diğer 

üyelerin de hukukî konularda takdir edilecek derecede iktidar ve meleke sahibi olmadığı 

kaydedilmektedir. Ayrıca Mehmed Emin Efendi'nin altında imzası bulunan zabıt-nâmelerdeki eksiklikleri 

zabıt kâtibine isnad ettiği belirtilmektedir. Aynı zamanda Müdâfaa-i milliyye riyâsetiyle de meĢgul 

olduğu, görev yerinin değiĢtirilmesi veya hakkında herhangi bir iĢleme lüzum olmadığı ifade 

edilmektedir.27 

Mehmed Emin Efendi Çal kadısı iken MeĢihat'e gönderdiği arzuhalde, altmıĢ bine yakın nüfusa 

ve ortalama on altı bin kuruĢa varan hâsılata sahip olan Çal Kazası'nda iĢlerin çokluğundan bahisle, 

ikinci bir kâtibe ihtiyaç bulunduğunu dile getirerek, nüfusuna oranla iĢleri az olan Gürün Kazası'nın 

ikinci kâtip kadrosunun Çal Kazası'na aktarılmasını talep etmiĢtir.28 Ancak söz konusu kâtiplik kadrosu 

daha evvel Havza'ya nakledildiğinden bunun mümkün olmadığı bildirilmiĢtir.29 

Mehmed Emin Efendi'nin son zamanlarda birtakım sağlık problemleri yaĢadığı anlaĢılmaktadır. 

Nitekim Çal Kazası Kadısı iken bir ay kadar izin talebinde bulunmuĢ ve kendisine yirmi gün izin 

verilmiĢtir.30 Sinop Kadılığı sırasında buranın havasına alıĢamadığını ve hastalanarak yatağa düĢtüğünü 

dile getirerek, görev yerinin Tokat, Yozgat veya Amasya'dan biriyle değiĢtirilmesini, mümkün olmadığı 

takdirde üç aydan az olmamak üzere izin verilmesini talep etmiĢtir. Görev yeri değiĢtirilmeyen Mehmed 

Emin Efendi'ye üç ay izin verilmiĢtir.31 Vefatına yakın hastalıklarının daha da artması üzerine, hem 

kadılık hem Bidâyet Mahkemesi baĢkanlığı görevlerini yürütmekte zorlanmıĢtır. Bu sebeple yine görev 

yeri değiĢikliği ve izin talebinde bulunmuĢtur. Nitekim üç aylık izninin bitmesinden sonra ayağa 

kalkamayacak derecede hasta olduğunu belirterek, memuriyetinin Amasya'ya naklini veya kendisine iki 

ay süreyle izin verilmesini istemiĢtir. Bunun üzerine iki ay izin verilmiĢ ise de bu izni kullanmaya ömrü 

vefa etmeyen32 Mehmed Emin Efendi, 13 Eylül 1335/13 Eylül 1919'da vefat etmiĢtir.33 Yerine TaĢköprü 

Kazası Kadısı ġükrü Efendi getirilmiĢtir.34 Mehmed Emin Efendi'nin sicil dosyasında icazet-nâmesine 

rastlanmamıĢtır. 

                                                           
26  MġH SAĠD 78/15, 17, 18, 19, 29 Nisan 1919. 
27  MġH SAĠD 78/15-6. 
28  MġH SAĠD 78/15-4. 
29  MġH SAĠD 78/15-4. 
30  MġH SAĠD 78/15-5. 19 Aralık 1914. 
31  MġH SAĠD 78/15-7. 
32  MġH SAĠD 78/15-21, 22, 23. 
33  MġH SAĠD 78/15-25. Mehmet Emin Efendi hakkında Sadık Albayrak tarafından bilgi verilmiĢ ise de sicil dosyasında yer alan 

belgelerin tamamı değerlendirilmemiĢtir, bkz. Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, Ġstanbul, 1996, III, 74. 
34  MġH SAĠD 78/15-26. 
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Ek 2: Mehmed Emin Efendi'nin Terceme-i hâl varakası 
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Ek 3: Mehmed Emin Efendi'nin Hizmet cetveli 

 

 



KADIZÂDELĠ-HALVETÎ KAMPLAġMASINDA AMASYALI BĠR ÂLĠM: 

AKDAĞLI MUSTAFA EFENDĠ 

 

Eyüp ÖZTÜRK 

 

Özet 

Akdağlı Mustafa Efendi 18. yüzyılda yaşamış önemli bir âlim olup uzun yıllar Amasya medreselerinde 

ders vermiştir. Onun konumuz açısından en önemli eseri tütün konusunda kaleme aldığı bir risaledir. 

Risalede tütüne ve tütün içenlere karşı çok sert ifadeler kullanmıştır. Bilindiği üzere tütün 

tartışmalarının öncülüğünü Akdağlı Mustafa Efendi’den önce Kadızâdeliler adı verilen dini bir hareketin 

mensupları üstlenmişti. Risalesinden Akdağlı Mustafa Efendi’nin de bu tartışmalardan etkilendiği ve 

fikren Kadızâdeliler hareketine yakın durduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akdağlı Mustafa Efendi, Kadızâdeliler, Tütün, Bidat, Amasya. 

 

A Scholar of Amasya in the Kadızadelis-Khalwatis Polarization: 

Mustafa Efendi from Akdağ 

 

Abstract 

Mustafa Efendi from Akdağ is an important scholar who lived in the 18. Century. He gave a lecture at 

Amasya madrasah for many years. In the framework of our topic, the most important work of him 

was his pamphlet about the tobacco. He used very strict expressions against tobacco and tobacco 

smokers in this pamphlet. As known the leading role of the tobacco debate was undertaken by the 

members of a religious movement called the Kadizâdelîs long before Mustafa Efendi. It is understood 

from Mustafa Efendi’s pamphlet that he was influenced by these discussions and his thoughts was 

close to the Kadızâdelis. 

Keywords: Mustafa Efendi of Akdag, Kadızâdelis, Tobacco, Bid’a, Amasya. 

 

GiriĢ 

Amasya, tarih boyunca medreseleri ve bu medreselerde yetişmiş âlimleri ile öne çıkan bir 

şehirdir. Bu âlimler ve bunların ilmî müktesabâtı ilmî araştırmalara yeterince konu olmuş değildir. Bu 

âlimlerin hayatını ve düşünce yapılarını tespite dair çabalar, hakkında çok az şey bildiğimiz Osmanlı 

taşrasındaki ilmî hareketliliğin daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar yapacaktır.  

Biz bu çalışmamızda XVIII. yüzyıl Amasya’sında yaşamış önemli müderrislerden Akdağlı 

Mustafa Efendi’yi inceleme konusu yapacağız. Çalışmamız Kadızâdeli-Halvetî fikri tartışması etrafında 

şekilleneceği için bize bu konuda doğrudan bilgiler veren ve ona aidiyeti hususunda kuşku bulunmayan 

duhân risalesini merkeze alacağız. Tebliğimizde ilk olarak Akdağlı Mustafa Efendi hakkında çoğu zaman 

çelişik bilgiler veren sınırlı sayıdaki kaynaklara dayanarak hayatına dair genel bir çerçeve çizmeye 

çalışacak, akabinde de onun fikir dünyasına dair bazı tespitler yapmaya gayret edeceğiz. 

Hayatı ve Eserleri Hakkındaki Bilgiler 

Kaynaklarda Akdağlı Mustafa Efendi ismi genellikle yalın halde bulunmakta, tam künye1 

verilmemektedir. Bu sebeple hakkındaki bazı hususlarda kesin bir kanaata varmak zorlaşmaktadır. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla kaynaklarda Akdağlı Mustafa Efendi için tam künye veren tek eser 

Bağdatlı İsmail Paşa’ ya ait olan Hediyyetü’l-Ârifîn’dir. Bağdatlı İsmail Paşa onun tam adını “Mustafa b. 

Ali el-Amâsî eş-şehîr bi-Akdağlı” ibaresi ile vermektedir.2 Bağdatlı İsmail Paşa, Akdağlı Mustafa 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, eyupozturk@ktu.edu.tr. 
1  Bu çalışmada künye ibaresi bir müellif için kullanıldığında onun adı, soyu, doğumu, mesleği vb. bilgilerini gösteren kayıt 

manasında, bir kitap için söz konusu edildiğinde ise kütüphane kayıtlarında o kitaba dair verilen tüm bilgiler anlamında 

kullanılmıştır. 
2  İsmail Paşa el-Bağdadî, Hediyyetü'l-Ârifin Esmaü'l-Müellifin ve Âsâru'l-Musannifîn, çev. Kilisli Rifat Bilge, tsh. İbnülemin 

Mahmûd Kemal İnal, Avni Aktuç, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1951, c. II, s. 446. 
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Efendi’nin iki eserine atıf yapmaktadır. Birisi hamd kelimesinin manaları üzerine yazılmış tek bir 

varaktan oluşan Risâle-i Hamdiye’dir. Diğeri ise Birgivî’nin nahiv alanında yazılmış risalesine Menâfiu’l-

Ahyâr alâ Netâici’l-Efkâr adıyla yazılmış bir şerhdir.3 Risâle-i Hamdiye’nin Milli Kütüphane’de kayıtlı 

nüshasının kataloğunda yazarının adı “Akdağlı Mecdeddîn Mustafa b. İbrâhîm el-Amâsî” olarak 

kaydedilmiştir. Ancak nüshanın dibâcesinin üzerinde sadece “bu Amasya şehrinden fâzıl, merhûm 

Akdağlı’nın risâlesidir” ibaresi yer almaktadır.4 Müellif eserin dibâcesinde kendisine dair açık bir ifade 

dile getirmemekte, sadece “Mustafa Cebelî” künyesini kullanmaktadır.  Aynı eserin bir diğer nüshası da 

kataloğa sadece “Akdağlı Mustafa Efendi” ismi ile kaydedilmiştir.5 Bağdatlı İsmail Paşa’nın ona atfettiği 

bir diğer eser olan Menâfiu’l-Ahyâr alâ Netâici’l-Efkâr’ın dibâcesinde “Mustafa b. Muhammed b. 

İbrahim” ismi müelllif olarak yer almakta, ferağ kaydında da “Trabzon doğumlu Amasya’ya yerleşik 

Mustafa” (el-Amâsî muvattinen Trabzonî mevliden)6 olarak açıklama yapılmaktadır.  

Kütüphane kataloglarında “Akdağlı Mustafa b. Ali Ali el-Amâsî” veya sadece “Akdağlı Mustafa 

Efendi” adına Envâru’s-Sâlikîn veya Şerhu Vasiyyet-i Birgivî adıyla kaydedilen bir risale bulunmaktadır. 

Bu eserin bazı nüshalarının dibâcelerinin kenar kısmında Akdağlı’nın Birgivî Vasiyetnâmesi’ne yazdığı 

şerh olduğu vurgulanmış olup7 ferağ kayıtlarında da eserin müellifi olarak “Muhammed b. Pîr Ali” ve 

şârihi olarak da “Mustafa b. Muhammed el-Hanefî” yazılıdır.8 Ayrıca risalenin dibâcesinde yazılış tarihi 

olarak hicrî 1168 tarihi verilmektedir.9 Âkifzâde de eserinde Akdağlı Mustafa Efendi’nin Birgivî’nin 

Vasiyetnâmesi’ne bir şerh yazdığı hususuna açıkca işaret etmiştir.10 Risalenin Akdağlı’ya aidiyetinde 

tereddüt uyandıran tek husus yazılış tarihi ile Akdağlı’nın vefat tarihinin çelişmesidir. Akdağlı hakkında 

bilgi veren üç kaynaktan Bağdatlı İsmail Paşa onun vefatı için 1150/1737-1738, Hüseyin Hüsameddin 

1158/1746, Âkifzâde ise 1160/1747-1748 tarihini vermektedir.11 Bu tarihlerden hiçbiri risalenin 

dibâcesinde açıkça belirtilen 1168 yılına erişmemektedir. Ancak Akdağlı’nın vefatı hakkında verilen 

tarihlerin hiçbirinin birbirini tutmaması bütün tarihlerin güvenirliği hususunda şüphe oluşturmaktadır. 

Bu açıdan Akdağlı’nın söz konusu tarihlerden daha sonra vefat etmiş olabileceği ihtimali 

yadsınmamalıdır. Burada bir hususu daha vurgulamak gerekmektedir: Akdağlı Mustafa” adıyla kayıtlı 

bazı yazma eserlerin dibâce ve ferağ kayıtlarında müellif veya şârih olarak “Akdağlı Mustafa b. 

Muhammed” künyesi verilmektedir. Dolayısıyla elimizde Bağdatlı İsmail Paşa’nın verdiği “Akdağlı 

Mustafa b. Ali el-Amâsî”nin dışında “Akdağlı Mustafa b. Muhammed” künyesi de bulunmaktadır. Ancak 

bu atıfların esasında tek bir kişiye işaret edip farklılığın müstensihlerin hatasından kaynaklanan bir 

durum mu olduğu veya iki farklı Akdağlı Mustafa olduğundan dolayı mı künyelerin farklılaştığı 

hususlarında mevcut bilgiler ışığında bir tercih yapmak şu an için mümkün gözükmemektedir. 

Akdağlı Mustafa Efendi’nin bizim çalışmamız açısından önemli olan eseri tütün hakkında yazdığı 

ve Hâzâ Kitâbun fî Bahsi Hurmeti’d-Duhân adını verdiği Arapça olarak kaleme alınmış risaledir. Kitabın 

                                                           
3  İsmail Paşa el-Bağdadî, Hediyyetü'l-Ârifin, c. II, s. 446. 
4  Akdağlı Mustafa Efendi, Risâle-i Hamdiye, Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, no: 06 Mil Yz A 304/1, vr. 

1b. 
5  Bkz. Akdağlı Mustafa Efendi, Risâle-i Hamdiye, Milli Kütüphane, Gürün İlçe Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, no: 58 Gürün 

11357/6, vr. 77b. 
6  Mustafa b. Muhammed b. İbrahim el-Amasi et-Trabzonî, Menâfiu’l-Ahyâr alâ Netâici’l-Efkâr, Bosnalı Hacı Muharrem 

Matbaası, İstanbul, 1279, s. 2, 390.  
7  Bkz. Akdağlı Mustafa b. Ali el-Amâsî, Şerh-i Vasiyet-i Birgili, Amasya İl Halk Kütüphanesi, no: 1302, vr. 1b. Gerek burada 

gerekse diğer yerlerde zikrettiğimiz bazı risalelerin Akdağlı Mustafa Efendi’ye aidiyeti hususunda kuşkularımız olsa da esere 

ulaşmak isteyenlerin rahatça bulabilmesi için künyeleri katalog kayıtlarına uygun olarak vereceğiz. 
8  Bkz. Akdağlı Mustafa b. Ali el-Amâsî, Envâru’s-Sâlikîn fî Şerh-i Vasiyyet-i Birgili, Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Yazmalar 

Koleksiyonu, no: 06 Mil Yz A 9201, vr. 231b; Şerh-i Vasiyet-i Birgivî, no: 06 Mil Yz A 1329/1, vr. 148a; Şerh-i Vasiyet-i 
Birgivî, no: 06 Mil Yz A 7976, vr. 176a; Envâru’s-Sâlikîn, Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, no: 06 Mil 

Yz A 743/2, vr. 179a. 
9  Bkz. Akdağlı Mustafa b. Ali el-Amâsî, Envâru’s-Sâlikîn, no: 06 Mil Yz A 9201, vr. 2a; Şerh-i Vasiyet-i Birgivî, no: 06 Mil Yz A 

1329/1, vr. 1b. 
10  Âkifzâde Abdurrahim İsmail, Kitabu’l-Mecmû fi’l-Meşhûdi ve’l-Mesmû fî Terâcimil-Meşâyih vel-Ulemâ ve’r-Ricâl, Amasya 

Yazma Eserler Kütüphanesi, no: 05 Ba 1676, s. 181-182. 
11  Bkz. İsmail Paşa el-Bağdadî, Hediyyetü'l-Ârifin, c. II, s. 446; Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin Yasar, Amasya Tarihi, haz. 

Mesut Aydın, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Amasya, 2004, c. IV/I (Zeyl), s. 37; Âkifzâde Abdurrahim İsmail, Kitabu’l-
Mecmû, s. 182.  
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Türkiye kütüphanelerinde üç farklı nüshasına rastlanmaktadır.12 Nüshaların ferağ kayıtlarında 

müstensihler tarafından risalenin Akdağlı Mustafa Efendi’ye ait olduğu ifade edilmiştir. Risalenin 

Akdağlı’ya aidiyetini destekleyen önemli bir delil de aynı dönemlerde yaşamış Mehmed Medenî et-

Trabzonî’nin Akdağlı’nın duhân risalesine yazdığı reddiye niteliğindeki şerhidir. Trabzonî eleştiriye tabi 

tuttuğu risalenin yazarının Akdağlı adıyla meşhur Mustafa el-Amâsî olduğunu belirtmektedir.13 Bu 

açıdan duhân risâlesinin Akdağlı Mustafa Efendi’ye aidiyeti hususunda herhangi bir şüphe olmadığını 

söylememiz gerekecektir.14  

Akdağlı Mustafa Efendi’nin hayatına dair bilgilerde de benzer bir karmaşıklık söz konusudur. 

Bağdatlı İsmail Paşa dışında Akdağlı Mustafa Efendi hakkında bilgi veren iki kaynak, Amasyalı iki âlim 

tarafından yazılmış olup yerel kaynaklar olmaları hasebiyle güvenirlikleri daha yüksektir. Bu kaynakların 

ilki ve en önemlisi Amasyalı müellif Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin’in yazmış olduğu meşhur Amasya 

Tarihi’dir. Diğeri ise Âkifzâde Abdurrahim İsmail’in yazmış olduğu Kitabu’l-Mecmû fi’l-Meşhûdi ve’l-

Mesmû fî Terâcimil-Meşâyih vel-Ulemâ ve’r-Ricâl isimli eserdir. 

Akdağlı Mustafa Efendi hakkında en kapsamlı bilgileri veren kaynak Abdi-zâde Hüseyin 

Hüsameddin’in eseridir. Hüseyin Hüsameddin, Mustafa Efendi’nin Akdağ’ın Akviran köyünden olduğunu 

dile getirmiş, fakat doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir.15 Ancak Akdağlı’nın 1750’li 

yıllara yakın bir tarihte vefat ettiğine dair bilgilerin yanında öğrencisi olan şahsiyetlerin yaşadıkları 

dönemler göz önüne alındığında, onun XVII. yüzyılın ikinci yarısında, hatta son çeyreğinde doğduğu 

tahmininde bulunmak mümkündür. 

Kaynaklardaki bilgilerden Akdağlı Mustafa Efendi’nin bir medrese hocası ve aynı zamanda 

zühde meyyal bir tasavvuf mensubu olduğunu anlamaktayız. Hüseyin Hüsameddin’in verdiği bilgilere 

göre 1151/1738-1739 yılında Torumtay Medresesi’ne müderris olarak atanmış ve 1158/1745-1746 

yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Söz konusu tarihte görevi bırakması kendi isteği iledir. Zira 

Hüseyin Hüsameddin, Akdağlı’nın görevden ayrılışını tezehhüd eylemeye bağlı terk-i tedris ifadesi ile 

bildirmektedir.16 Ayrıca onu bir başka yerde zâhid-i meşhûr olarak tavsif etmektedir.17Âkifzâde’de 

verilen bilgiler de Hüseyin Hüsameddin’i desteklemektedir. Onun ifadelerine göre Akdağlı Mustafa 

Efendi başlangıçta mutad ilimleri ve meşhur kitapları ders olarak okutmuş sonra kendisini Allah’a 

adayarak inzivaya çekilmiştir. Âkifzâde onun ömrünü Yakup Paşa Zaviyesi’nde tamamladığını 

bildirmektedir. Bu bilgi ışığında onun tedrisi bıraktıktan sonra Yakup Paşa Medresesi’ne geçtiği 

anlaşılmaktadır.18 Akdağlı Mustafa Efendi’nin ders vermeyi hangi tarihte bıraktığı hususunda Hüseyin 

Hüsameddin’in verdiği bilgilerden kaynaklanan bir ihtilaf vardır. Hüseyin Hüsameddin, 1154/1741 

yılında mevcut müftü Hacı Halil Efendi’nin azli üzerine onun yerine Yakup Paşa müderrislerinden ve 

fukahadan Akdağlı Mustafa Efendi’nin ulema ve ayanın zoru ile Amasya müftüsü olduğunu ifade 

                                                           
12  Akdağlı Mustafa Efendi, Hâzâ Kitâbun fî Bahsi Hurmeti’d-Duhân, Süleymaniye Kütüphanesi, İbrahim Efendi, no: 854; 

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, no: 37 Hk 1593/9; Manisa İl Halk Kütüphanesi, Zeynelzade Koleksiyonu, no: 45 Ak Ze 5740 

/4. Risale hakkında bu nüshalar esas alınarak tercüme ve değerlendirmeyi içeren bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. Bkz. 

Nurettin Muhtar Acar, Sigara Hakkında İki Yazma Risale: Abdülmelik el-İsâmî’nin “Risale Celile fî Şurbi’d-Duhân” ve Mustafa 
b. Ali el-Âmâsî’nin “Risale fî Tahrîmi’d-Duhân” Adlı Risaleleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2010. 
13  Mehmed b. Mahmud b. Salih b. Hasan el-Medeni et-Trabzonî, Hâdi’l-'Umy ilâ Câddeti’t-Tarik, Süleymaniye Kütüphanesi, 

Süleymaniye, no: 1041, vr. 187b. 
14  Duhân risalesinin yazarı Akdağlı Mustafa ile Birgivî Vasiyetnâmesi’ni şerhedenin aynı kişi olmaması mümkündür. Bu ihtimali 

bize düşündüren şey şerhin içerik ve üslûbunun duhân risalesi yazarının üslûbu ile tam olarak örtüşmemesidir. Zira Birgivî 
Vasiyetnâmesi’nin şârihi, duhân risalesi yazarına göre oldukça mutedil bir üslûba sahiptir. Duhân risalesinin müellifinin ise 

ileride göreceğimiz üzere tütün konusunda çok şedit fikirleri vardır. Bu hususta Birgivî Vasiyyetnâmesi’nde “karnın afetleri” 

adıyla yeme içmeye ayrılan ve çeşitli yiyecek ve içeçekleri tüketmenin uygun olmadığına değinilen bölümün şerhinde tütün 

konusuna hiç atıf yapılmamasını da dikkat çekmek gerekmektedir. Bkz. Akdağlı Mustafa b. Ali el-Amâsî, Envâru’s-Sâlikîn, no: 

06 Mil Yz A 9201, vr. 138a-140a. Tütün konusunda çok keskin fikirlere sahip bir kişinin başka bir eserin ilgili yerini şerh 

ederken konuya hiç değinmemesi makul gözükmemektedir. 
15  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. I, s. 187. 
16  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. I, s. 162; c. XII, s. 16. 
17  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. I, s. 163. 
18  Âkifzâde Abdurrahim İsmail, Kitabu’l-Mecmû, s. 181-182. 
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etmekte olup19 bu malumat esasında onun daha önce işaret ettiği Akdağlı Mustafa Efendi’nin Torumtay 

Medresesi’ne müderris olarak atandığı ve 1158/1745-1746 yılına kadar burada görev yaptığı bilgisi ile 

çelişmektedir. Bizce müftü olarak atanma tarihinde hata olma ihtimali daha düşük olduğu için 1154 

tarihinden önce Akdağlı’nın Yakup Paşa Medresesi’ne geçmiş olması daha tercihe şayandır. Hüseyin 

Hüsameddin’in Akdağlı Mustafa Efendi’ye Amasya müftülüğü görevini kabul etmesi için ulema ve 

ayanın baskı yaptığını vurgulaması, zühde meyyal Akdağlı’nın neden resmi bir görevi kabul ettiği 

muhtemel sorusunun da cevabını teşkil etmektedir. 

Hüseyin Hüsameddin’in verdiği bilgileri esas aldığımızda Bağdatlı İsmail Paşa’nın Akdağlı 

Mustafa Efendi için verdiği ölüm tarihinin hatalı olduğunu söylemek gerekecektir. Zira Hüseyin 

Hüsameddin, Akdağlı Mustafa Efendi’nin müftülük görevine 1154/1741-1742 tarihinde başladığını 

belirtmektedir. Bağdatlı İsmail Paşa ise Yakup Paşa müderrisi Akdağlı Mustafa b. Ali el-Amâsî için hicrî 

1150/1737-1738 tarihini vefat tarihi olarak kaydetmektedir. Her iki müellifin bu bilgileri verdikleri yerde 

söz konusu kişinin Yakup Paşa Medresesi’nde müderris olduğunu vurgulaması aynı kişiden bahsettikleri 

konusunda şüphe bırakmamaktadır.20 Bu husus ayrıca Akdağlı Mustafa Efendi’nin tek bir kişi olarak 

değerlendirilmesi gereğini destekleyen bir durum olarak kaydedilmelidir.  

Akdağlı Mustafa Efendi Amasya’da hem zühdü ile hem ilmi ile meşhur olmuş önemli bir alimdir. 

Hüseyin Hüsameddin ondan bahsettiği neredeyse her yerde meşhur sıfatını kullanmaktadır. Özellikle 

Amasya’nın önde gelen alim şahsiyetlerinden biri olan Şeyh Koca Mustafa Efendi’den bahsederken 

Akdağlı Mustafa Efendi hakkında kullandığı ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Hüseyin Hüsameddin’in 

ifadeleri şu şekildedir: “Aşağı Pazar’da Akdağlı Mustafa Efendi, Yukarı Pazar’da bu zat-ı muhterem 

Amasya‟nın medâr-ı iftihârı sayılırdı”.21 Âkifzâde de Akdağlı’yı tanıtırken onu abid, salih, bir zat olarak 

tanımlamakta ve Amasya’ya yolu düşen bütün vezirlerin ona uğrayıp elini öptüklerini, kendisinin ise 

onlardan hiçbir şey istemediğini dile getirmekte ve onun katında yönetici ile fakir bir kişinin eşit 

olduğunu vurgulamaktadır.22 Bu ifadeler Akdağlı Mustafa Efendi’ye yaşadığı dönemde halkın büyük bir 

teveccühü olduğuna işaret etmesi açısından önemlidir. 

Akdağlı Mustafa Efendi döneminde yaşamış birçok önemli alimin de hocası konumundadır. 

Hüseyin Hüsameddin çeşitli vesilelerle onun öğrencilerine işaret etmektedir. Buna göre, Cûî İbrahim 

Efendi (ö. 1179/1765-1766),23 Hüseyin Efendi (ö. 1192/1778-1779)),24 Servahdi Mustafa Efendi (ö. 

1189/1775-1776),25 “Uzun Müderris” lakaplı el-Hâc Süleyman Efendi (ö. 1192/1778-1779),26 “Uzun 

Müfti” lakablı Abdullah Efendi (ö. 1182/1768-1769)27 gibi dönemin önde gelen Amasya uleması Akdağlı 

Mustafa Efendi’den ders almıştır. 

Akdağlı Mustafa Efendi’nin tam vefat tarihi konusunda daha önce zikrettiğimiz üzere farklı 

bilgiler verilmektedir. Bağdatlı İsmail Paşa onun vefat tarihini 1150/1737-173828 olarak verirken 

Hüseyin Hüsameddin bir kurban bayramı arifesinde 9 Zilhicce 1158/2 Ocak 1746 tarihinde dâr-ı bekâya 

irtihal ettiğini söylemekte,29 Âkifzâde de ölüm tarihini 1160/1747-174830 olarak vermektedir. Bağdatlı 

İsmail Paşa’nın verdiği tarihin yanlış olduğu hayatı hakkında verilen diğer bilgiler ışığında kesin olarak 

söylenebilir. Ancak Hüseyin Hüsameddin ile Âkifzâde’nin verdiği tarihlerden herhangi birisini tercih 

ettirecek bir gerekçeye sahip değiliz. 

 

                                                           
19  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi,  c. IV/I (Zeyl), s. 33. 
20  Bkz. Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. IV/I (Zeyl), s. 33; İsmail Paşa el-Bağdadî, Hediyyetü'l-Ârifin, c. II, s. 

446.  
21  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi,  c. XI, s. 100. 
22  Âkifzâde Abdurrahim İsmail, Kitabu’l-Mecmû, s. 181-182. 
23  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. VIII, s. 113. 
24  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. IX, s. 57. 
25  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. X, s. 103-104. 
26  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. X, s. 178. 
27  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. XII, s. 23. 
28  İsmail Paşa el-Bağdadî, Hediyyetü'l-Ârifin, c. II, s. 446. 
29  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c. IV/I (Zeyl), s. 37. 
30  Âkifzâde Abdurrahim İsmail, Kitabu’l-Mecmû, s. 182. 
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DüĢünce Yapısı 

Duhân risalesi Akdağlı Mustafa Efendi’nin düşünce yapısını tahlil sürecinde merkezî bir öneme 

sahiptir. Zira tütün Osmanlı’ya girdiği ilk zamanlardan itibaren sadece tüketilecek bir madde değil, 

etrafında sert dinî tartışmaların kümelendiği bir gerilim kaynağı olagelmiştir. Tütün hakkında 

helallik/haramlık/mübahlık hükümlerinin hangisinin öne çıkarılacağına hasredilen bu uzun süreli 

tartışmaların merkezinde de ulema yer almaktadır. Ancak tütünün hakkındaki bu tartışmaların sadece 

ilmî değil, aynı zamanda politik yönü olan bir süreç olduğunu burada belirtmeliyiz. Tarihe Kadızâdeli-

Halvetî (Sivasî) çekişmesi olarak geçen bu ilmî/politik mücadelenin kapsamı esasında daha geniş 

çerçeveli olup kahveden teganniye raks ve deverândan musafahaya kadar çok çeşitli konuları 

içermektedir ve tütün bu başlıklardan sadece birisi, fakat ateşli tartışmalara konu olması itibarıyla en 

önemlilerinden bir tanesidir. 31  

Bununla birlikte tütünün yayılmış olduğu çevreler göz önüne alındığında duhân adıyla yazılmış 

bir risaleyi tek başına Kadızâdeli-Halvetî kamplaşmasının içine hapsetmek zaman zaman yanıltıcı 

olabilmektedir. Zira tasavvufî çevrelere mensup olup tütünü haram sayanlar olduğu gibi medrese 

mensubu olarak tütünün mübahlığına fetva veren çok sayıda alime de rastlanabilmektedir.32 Bizim 

Akdağlı’yı Kadızâdeli-Halvetî çatışması etrafında değerlendirmemiz sadece tütünün haramlığına dair bir 

risale yazması sebebi ile değil, medrese mensubu olması, risaleyi yazma amacı ve keskin üslûbu gibi 

bir kısım destekleyici âmiller sebebiyledir. Bilindiği üzere tütün konusunda risâle yazanlar tütünü haram 

kabul edenler, mekruh kabul edenler ve mübah kabul edenler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Bu 

risalelerin müelliflerinin çoğu tütün hakkında olumsuz bakış açısına sahip olup Akdağlı da bu gruba 

dahildir. Ancak Akdağlı, tütüne olumsuz bakan risale müelliflerinin arasında keskinliği ve sertliği ile öne 

çıkmaktadır. Akdağlı Mustafa Efendi daha risalesinin başlığında tütün için haram hükmünü vermekle bu 

konuda çok şedit olduğuna işaret etmekte, risalenin içeriğindeki keskin ifadelerle de bu sertliğini 

sürdürmektedir. Akdağlı risâleyi yazma amacını da Kadızâdelilerin muhalefet ettikleri fikir ve 

uygulamalar için öne sürdükleri temel argüman olan bidatin yaygınlaşması olgusu33 ile açıklamakta, 

eserini yaygınlaşan tütün bidatine karşı bir alimin yapması zorunlu görevi olarak tanımlamaktadır.34 

Yine risalenin girişinde Kadızâdeliler için bir önder konumunda olan Birgivî Mehmed Efendi’nin meşhur 

eseri Tarikat-ı Muhammediyye’ye atıf yapmasını,35 ayrıca Birgivî’nin Vasiyetnâmesi’ne şerh yazdığına 

dâir bilgileri de Akdağlı’nın harekete olan fikrî yakınlığının bir işareti olarak değerlendirmek 

mümkündür.  

 Burada Kadızâdelilerin son etkili temsilcisi Vânî Mehmed Efendi’nin 1685 yılında vefat ettiğini 

ve onun ölümünden sonra hareketin etkisinin zayıfladığını dikkate alarak36 Akdağlı’yı bu mücadelenin 

tarafı yapmanın ne kadar doğru olduğu sorusu dile getirilebilir. Ancak verilen bu tarihi hareketin politik 

öneminin ortadan kalktığı zaman olarak algılamak gerekir. Zira uzun soluklu bu mücadelede tartışılan 

konular söz konusu tarihte ortadan kalkmamış, aksine ulema cephesindeki hareketlilik daha uzun süre 

varlığını devam ettirmiştir.37 Bu açıdan Akdağlı’yı öne sürdüğü fikirler açısından Kadızâdeli-Sivâsî 

çatışmasının artçı örneklerinden birisi olarak kabul etmek gerekir. 

                                                           
31  Bu geniş kapsamlı mücadeleyi ana hatları ile takip etmek için bkz. Katip Çelebi, Mîzânu’l-Hak fî İhtiyâri’l-Ehakk, çev. Orhan 

Şaik Gökyay, Kabalcı Yayınları, 1. bs., İstanbul, 2008, s. 25-95. 
32  Bkz. Şükrü Özen, “Tütün”, DİA, İstanbul, 2012, c. 42, s. 5-6. 
33  Kadızâdeliler Hz. Muhammed’in zamanından sonra türeyen bütün bidatleri karşı mücadele ettiklerini söylüyorlardı. Bkz. 

Necati Öztürk, Islamic Ortodoxy among the Ottomans in the Seventeenth Century with Special Reference to the Qâdî-zâde 
Movement, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of  Edinburgh, Edinburgh, 1981, s. 263. Bidat kavramı bu anlamda onlar 

için mücadele ettikleri bütün unsurları kapsayan geniş bir anlam yelpazesine sahipti. 
34  Akdağlı Mustafa Efendi, Hâzâ Kitâbun fî Bahsi Hurmeti’d-Duhân, Manisa İl Halk Kütüphanesi, Zeynelzade Koleksiyonu, no: 

45 Ak Ze 5740 /4, vr. 71b. (Risâleye yapılan bundan sonraki atıflarda Manisa nüshası kullanılacaktır.) 
35  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 7a. 
36  Erdoğan Pazarbaşı, “Mehmed Efendi, Vânî”, DİA, Ankara, 2003, c. 28, s. 459; Semiramis Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, DİA, 

İstanbul, 2001, c. 24, s. 103. 
37  Hareketin etkisini sürdürmesine XVIII. yüzyılın ikinci yarısında vefat eden Ebu Said el-Hadimi’yi örnek gösterebiliriz. Onun 

yaşadığı dönemde hâlâ Kadızâdelilerin dile getirdiği sorular tartışılıyordu ve onun tüm çabası bu iki grup arasındaki soru ve 

sorunlara bir çözüm bularak bir uzlaşı iklimi oluşturmaktı. Bkz. Yaşar Sarıkaya, Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi: 
Ebu Said el-Hadimi, Kitap Yayınevi, 1. bs., İstanbul, 2008, s. 131-196. 
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Akdağlı Mustafa Efendi tütünün haramlığını iddia ederken çoğu müellif gibi Kur’ân-ı Kerim’deki 

Araf suresinin 157. ayetini temel almaktadır. O, ayetteki “onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis 

şeyleri haram kılar.” ibaresine atıf yaparak buradan tütünün haram olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 

Ona göre, fare, köpek, haşerat vs. gibi canlıların yenmesi bu ayetle haram kılınmıştır ve tütün de 

özellikleri itibarı ile bu çerçevede değerlendirilmelidir.38 O, tütünün necis oluşunda fıkıhtaki kıyas 

ilkesini kullanmamakta, tütünün doğrudan ayetin kapsamı içerisine girdiğini söylemektedir. Çünkü pis 

olan şey, erdemli insanların fıtraten tiksindikleri ve pis saydıkları şeydir. Zifirin pis ve çirkin görüldüğü 

de gün gibi aşikâr, dün gibi gerçektir. Ona göre bu gerçeğe ancak, fıtratı bu pisliğin kiri ile 

kirlendiğinden, temiz ve helal olanla pis olanı ayırt edemeyen kişiler karşı çıkabilir.39 

Akdağlı, tütünün necis oluşunu taşımış olduğu birkaç özelliğine bağlamaktadır. Bu anlamda 

onun temel hareket noktası tütün içildiğinde geride kalan zifirin (katran) dini anlamda necis olduğuna 

dair kesin kanaatidir. O, zifiri, kokusu, tadı ve rengi gibi özelliklerini öne sürerek köpek dışkısından bile 

daha pis olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla ona göre tütünü kullanan kişilerin ağızları fıkhen pislik 

yiyen sığır ya da devenin ağzı gibidir, belki de onlardan bile daha pistir.40 Akdağlı bu mantık 

çerçevesinde tütün içmesi sebebi ile ağzında zifir kalıntısı olan bir kişinin yiyip içtiklerinden kalan 

artığının temiz sayılamayacağını söylemektedir. Çünkü ona göre ağzı zifir kokan kişinin ağız sıvısı,  

istinca yaptığında eli pislenen kimsenin eli, fare yemiş olan kedinin salyası veya şarap içmiş olan kişinin 

tükürüğü gibi necistir.41  

Akdağlı Mustafa Efendi tütünü zifir üretmesinin yanında bir yiyecek olarak düşünmüş ve 

kokusunun pis olduğunu vurgulayarak “yiyecekler kokusu pisleştiğinde yenmesi haram olur” hükmü 

eşliğinde haramlığına bir başka delil getirmiş,42 bu kabulün bir sonucu olarak tütün içmenin hükmünün 

necaset yemekle eşdeğer olduğunu vurgulamıştır. Necaset yemek ise bilindiği üzere haramdır. 43 

Akdağlı Mustafa Efendi tütünü mübah görenlerin sık sık öne sürdükleri eşyada asl olan ibahadır 

ilkesine de değinmektedir. O, bu durumun ancak Hz. Peygamber gelmeden önceki fetret dönemi için 

söz konusu olabileceğini, onun şeriatı geldikten sonra artık helalin ve haramın belirlendiğini, dolayısıyla 

bütün konularda hüküm verildiğini ve hiçbir konuda bu şekilde yorumlamaya elverişli bir boşluk 

bırakılmadığını dile getirmektedir.44 

Akdağlı Mustafa Efendi tütünün necis, dolayısıyla haram olduğunu ispatladıktan sonra ilginç 

argümanlar öne sürerek tütünden sakındırma çabasını sürdürmektedir. Bu konuda söz konusu 

ettiklerinin en ilginçlerinden biri de şudur: Ağız tevhid ve ikrar makamıdır. Aynı zamanda onunla Kur’ân 

okunur. Böylesi ulvî görevleri yerine getiren bir yere tütün gibi necis ve haram olan şeyleri bulaştırmak 

doğru değildir. Öyle ki, Allah da bu duruma dikkat etmekte ve anne karnında insanı necis olan kan ile 

beslerken ceninin ağzını değil, göbek bağını kullanmaktadır. Hâl böyle iken necisliğinde kuşku 

bulunmayan tütün ağıza kesinlikle sürülmemelidir.45 Görüldüğü üzere Akdağlı Mustafa Efendi’nin 

insanları tütünden uzak tutmak için yaptığı yorumlar zaman zaman aşırı denebilecek boyutlara 

varmaktadır. Hatta ona göre tütün içen bir kişinin kıldığı namaz geçerli değildir. Zira bütün mezheplerin 

ortak görüşüne göre necis bir halde namaz kılınamaz. Zifir de ağır bir necis olduğu için onunla ağzını 

kirletenlerin namazı batıl olur. Ayrıca bu kişilerin imamette bulunmaları da uygun değildir.46 

Akdağlı Mustafa Efendi muhtemelen tütünün haram olduğunu kabul etmekle beraber günahını 

küçümseyenlere yönelik de bir hamle yapmaktadır. Onun bildirdiğine göre, bazı âlimler bir kişi bütün 

günahlardan tövbe edip tek bir günahı istisna etse, hiçbir günahı affedilmez demektedir.47 Dolayısıyla 

                                                           
38  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 72b. 
39  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 74a-74b, 76a. 
40  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 72a. 
41  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 73b. 
42  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 72a. 
43  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 75b. 
44  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 75b. 
45  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 73a. 
46  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 73b. 
47  Akdağlı Mustafa Efendi, Duhân, vr. 72b-73a. 
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tütün içmekte ısrar etmek böylesi bir duruma sebebiyet verebilir, ayrıca uzun süre bir günahta ısrar 

eden kişinin bir müddet sonra kalbinin kararması da mümkündür. Her iki hâl de çok ciddi sonuçlara yol 

açmaktadır. Bu sebeple tütün hemen bırakılmalı ve hiç zaman geçirmeden bu günahtan tövbe 

edilmelidir.  

Akdağlı Mustafa Efendi Allah’tan korkan, onun Peygamber’inden utanan ve o Peygamber’in 

güzide ashabına uyan kişilerin söyledikleri ile ikna olacağı kanaatindedir. Çizmiş olduğu ürkütücü 

tabloya rağmen ikna olmayanları ise insafsız bir kalbe, şüphe ve vesveselerle bulanmış bir akla, sağlam 

olmayan bir dinî inanışa sahip olmakla suçlamaktadır. Onlara karşı takınılacak tavır konusunda ilginç 

bir örnek dile getirmektedir: Buna göre kendileri ile tütünün haramlığını kabul etmeyenler arasındaki 

durum Hz Peygamber ile Ebu Cehil arasındaki vaziyet gibidir. Hz Peygamber Ebu Cehil’e karşı söz ve 

nasihatle mukavemetten aciz olunca, ona karşı kılıçla karşı koymaktan (mukatele) başka bir yol 

bulamamıştır. Kanaatimizce Akdağlı’nın vermiş olduğu bu son örnek tütün tiryakileri ile en son kertede 

nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair bir vurgu olarak okunmalıdır. 

Sonuç 

Akdağlı Mustafa Efendi XVIII. yüzyılda yaşamış Amasyalı önemli bir âlimdir. Kendisi Amasya 

medreselerinde uzun yıllar müderrislik yapmış ve yaşamış olduğu çevrede saygın bir yer edinmiştir. 

Hakkında kaynaklarda çok az bilgi olup bunlar da yeterince sarih olmadığı için zaman zaman kimliği ve 

eserlerini tespit etmede sıkıntı yaşanabilmiştir. Bu sıkıntı özellikle ona atfedilen eserlerin tespit 

edilmesinde kendisini göstermektedir.  

Akdağlı Mustafa Efendi’ye ait olduğuna emin olduğumuz tek eser tütün konusunda kaleme 

aldığı Hâzâ Kitâbun fî Bahsi Hurmeti’d-Duhân isimli risalesidir. Bu risale aynı zamanda bizim tebliğimiz 

açısından onun en önemli eseridir. Zira konumuz açısından bu eseri ışığında onun zihniyetine ışık 

tutma imkânımız vardır.  

Akdağlı Mustafa Efendi fikren Kadızâdeliler hareketinin düşüncelerine yakın durmaktadır. 

Kendisinin müderris olması, tütün konusunda çok keskin fikirlere sahip olması, bidat olgusuna karşı 

aşırı duyarlı oluşu gibi hususlar bu kanaate ulaşmamızı sağlayan ana etkenler olmuştur. 
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OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYETE UZANAN BİR ÂLİM: 

AMASYALI ABDURRAHMAN KAMİL (YETKİN) EFENDİ 

 

Mustafa Murat BATMAN 

 

Özet 

Bu çalışmada tarih boyunca bir sürü medeniyete kucak açmış Amasya‟nın, Türklerin son kurduğu cihan 

devletinden Türkiye Cumhuriyeti‟ne geçişine tanıklık etmiş bir âlimi ele alınacaktır. Tebliğ iki bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde hayatı incelenip ilmi şahsiyeti üzerine değerlendirme yapılmaktadır. Bu 

değerlendirme Abdurrahman Kâmil Efendinin bir Osmanlı âlimi olması hasebiyle Osmanlı İlmiye 

Teşkilatındaki ifa ettiği vazifelerden hareketle yapılmıştır. İkinci bölümde ise Cumhuriyetin 

kurulmasında temel dayanak olan milli mücadele sırasında hoca efendinin etkisi incelenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Osmanlı, İlmiye Teşkilatı, Abdurrahman Kâmil Efendi, Medrese, Milli Mücadele. 

 

A Scholar from Amasya, Witnessed the Last Period and the Transition of the Republic of 

Turkey: Abdurrahman Kamil Efendi 

 

Abstract 

In this study, a scholar from Amasya, which welcomed many civilizations throughout history, who 

witnessed the transition of the Republic of Turkey from the last Turkish state that Turks established is 

going to be dealt with. In the first part, his life is examined and the scientific personality is evaluated. 

This assessment was based on the actions of Abdurrahman Kamil Efendi, who was an Ottoman 

scholar in the Ottoman Archdiocese. In the second part, the influence of him during the National War 

which is the main basis for the establishment of the Republic was analyzed. 

Keywords: Ottoman, Scholar Association, Abdurrahman Kâmil Efendi, Madrasah, National War.  

 

A- Hayatı ve İlmi Şahsiyeti  

1- Doğumu ve Eğitim Hayatı 

Abdurrahman Kâmil Efendi 1267/1850 yılında Amasya‟da dünyaya gelmiştir. Ataları yaklaşık iki 

asır kadar önce Kırım Bahçesaray‟dan1 gelerek Çorum‟un Mecitözü Doğla köyüne yerleşmişlerdir. 

Muhtemelen Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ve mezkûr yerleşim yerinin imparatorluğun 

sınırlarından çıkmasını da kapsayan Bahçesaray Antlaşması2 ve sonrasında Rusya‟nın bölgedeki işgal 

girişimi, Abdurrahman Kâmil Efendinin atalarının dünyanın birçok yerindeki Türklerin son sığınılacak 

limanı olan Anadolu‟ya kaçışlarında etkili olmuştur. Osmanlı devletinin son zamanlarında gerek ırkçı 

hareketlerle gerekse savaş sonrası kaybedilen topraklarında yaşayan Türk-Müslüman nüfus için 

yaşanmaz bir hale gelen Rumeli ve Kırım topraklarının içler acısı hali, hoca efendinin atalarının 

Anadolu‟ya taşınma nedeni olarak da düşünülebilir. Zira söz konusu sebeplerden ötürü İstanbul ve 

                                                           
  Arş. Gör., Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, m.murat05@hotmail.com. 
1  Şehir, 1475'de Mehmet‟in komutanlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından ele geçirilerek Osmanlı İmparatorluğuna tabi 

olmuştur. Önceleri küçük bir yerleşim yeri olan Bahçesaray, 1503'de Mengli Giray Han'ın Çürüksu Irmağı'nın kenarına 

yaptırdığı Han Sarayı'nın giderek gelişmesi ile oluşmuş ve daha sonra Hanlığının başkenti olmuştur. Böylelikle Kırım'ın 

yönetim ve kültür merkezi olan Bahçesaray'da, Han Sarayı'na eklenen yeni bölümlerin yanı sıra pek çok cami ve medrese 

gibi eserler de inşa edilmiştir. Bu eserlerin içinde I. Mengli Giray Han ve I. Hacı Giray Han'ın türbeleri de vardır. 

Kent, 1736'daki Rus işgali sırasında büyük tahribat görmüştür. 1774'de Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Kırım'ın 

bağımsızlığını ve tarafsızlığını Osmanlı İmparatorluğu'na kabul ettirdikten sonra 1783'de Kırım‟ı ilhak etmesi sonucunda 

Bahçesaray da Rusya egemenliği altına girmiştir. Şehir bu süre içinde de Tatarların önemli bir kültür merkezi olmuştur. 
2  Bahçesaray Antlaşması ya da Çehrin Antlaşması, 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile Kırım 

Hanlığı ve Rusya Çarlığı arasında Bahçesaray, Kırım'da 3 Ocak 1681'de imzalanmış olan bir antlaşmadır. Aynı zamanda Rus 

Çarlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan ilk resmi antlaşmadır. Daha fazla bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 

Osmanlı Tarihi - 16. Yüzyıl Ortalarından 17. Yüzyıl Sonuna Kadar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, c. 3, Ankara, 1999. 
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1m_Hanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1m_Hanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1m_Hanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya_%C3%87arl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A7esaray
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus_%C3%87arl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus_%C3%87arl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus_%C3%87arl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://www.hepsiburada.com/turktarihkurumuyayinlari
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Anadolu, gün geçtikçe gerileyen Osmanlı toprakları içerisinde özellikle Balkanlar ve Kırımdan en fazla 

göç alan yer haline gelmiştir.3 

Abdurrahman Kâmil Efendi‟nin mahlası, Mecitözü‟ne nispetle “Mecîdî”, lakabı Mecîdîzâde‟dir. 

Babası ilmiye mensubu bir aileden gelen ve kadılık görevinde bulunan Ahmet Rıfat (1281/1864), 

dedesi Mustafa Mecîdî ve onun babası Hasan Efendi ilmiyeye teşkilatına mensup bir aileden 

gelmektedir. Kardeşi Sadık Efendi ve Molla Hanife Hanım, oğulları Ahmed Emrî, Sabri ve Mustafa 

Niyâzî müftülük ve vaizlik görevlerinde bulunmuşlardır.4 

Abdurrahman Kâmil Efendi eğitim hayatına 1271/1854 yılında Sıbyan Mektebinde başlamıştır. 

1278/1861‟de hafızlık eğitimini tamamlamış ve sonrasında iki sene çeşitli hocalardan Kıraat-Aşere5 

okumuştur. 1280/1863‟de Ziya Paşanın Amasya‟da yaptırdığı Rüştiye mektebindeki beş senelik 

eğitiminin ardından6 ve 1285/1868‟de Mehmet Paşa Medresesine7 kaydolmuştur. Burada beş sene 

boyunca İslami ilimlerin çeşitli dallarında eğitim görmüştür. Ayrıca Amasya‟da yaşayan çeşitli 

müderrislerden fıkıh, usul-ü fıkh, hadis, tefsir ve hikmet dersleri almıştır. Tahsili sarasında istihrâc 

ilmiyle ilgilendiğine dair bilgiler mevcuttur.8 Ferâiz ve aruz ilmini kardeşi Sadık Efendi‟den öğrenmiştir. 

1297/1879‟da müderris Şirvânî Mîr Hasan Efendi‟den (1910) icâzet almış ve aynı sene sarf, nahiv ve 

hadis şerhi okutmaya başlamıştır.9 

2- İlmi Şahsiyeti 

Abdurrahman Kâmil Efendi, ilk memuriyetine mezun olduğu Mehmet Paşa Medresesi'nde 

öğretim üyesi olarak başlamıştır. Buradaki yirmi bir yıllık müderrisliği esnasında 70'in üzerinde 

öğrenciye icazetname vermiştir. Bu arada Sultan Bayezid Camii'nde vaazlar verdi. Birçok esere haşiye 

ve şerh yazdı. Müftü Mehmet Efendi'nin vefatı üzerine, 1902 yılında 51 yaşında iken Amasya Müftülüğü 

„ne tayin edildi.10 

Ayrıca birçok komisyonlarda görev aldı. 1908‟deki üçüncü icâzet merasimine katılan Hacı Reşit 

Paşa‟nın arzı üzerine meşihat makamı tarafından yirmi iki öğrencisine birer gümüş, kendisine de altın 

madalya verildiğini belirtir. 

Arapça ve Farsça bilen Abdurrahman Efendi, Amasya müftülüğüyle birlikte Sivas ve Karadeniz 

bölgesi vaizliği kürsü şeyhliği görevine getirilmiştir. Hicaz Demiryolu İâne Komisyonu‟ndaki hizmetinden 

dolayı 1903‟te nişan ve madalya ile taltif edilmiştir. Aynı yıl kendisine Mûsile-i Süleymâniyye-i 

Râbia‟dan11 Bursa Fakihzâde Medresesi pâyesi,12 1905‟te İzmir pâyesi tevcih edildi. 1912‟de yanlışlıkla 

emekliye sevk edilmiştir. Fakat tekrar müftülük görevine iade edilmiştir. Müftülüğü sarasında 

Amasya‟da çeşitli komisyonlarda çalışmış olup kadı vekilliği yapmıştır. Eylül 1915‟te yaş haddinden 

emekliye ayrılmıştır.13 

                                                           
3  Halil İnalcık, Kısa Türkiye Tarihi, Timaş Yaynları, İstanbul, 2012, s. 116. 
4  Kâmil Şahin, “Abdurrahman Kamil Efendi”, DİA, c. 43, İstanbul, 2013, s. 504. 
5  Kıraat ilmi, kıraat imamlarından her birinin belirli rivayet ve tarikleri kullanarak farklı okuyuş şekillerini konu edinen bir 

ilimdir. Daha fazla bilgi için bkz. M. Zürkânî, Menâhîlu‟l-İrfân fî ulûmi‟l-Kur‟ân, Dâru‟l-Kitâbi‟l-Arabî, Beyrut, 1995, s. 336.  
6  Mezkûr rüştiye okulu devletin Tanzimat reformları bağlamında bazı faaliyetlerin yapıldığı bir zamanda tenzil-i rütbe olarak 

yorumlanan bir atama sonucu Amasya Mutasarrıflığına atanan Ziya Paşanın 1863‟te 66.000 kuruş civarında masrafla inşa 

ettirdiği ve iaşesini Amasyalıların üstlendiği bir okuldur. İbrahim Serbestoğlu, “Yeni Belgeler Işığında Ziya Paşa'nın Amasya 

Mutasarrıflığı Esnasındaki Faaliyetleri”, III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu, 

Amasya, 2015. 
7  Mehmed Paşa Câmii'nin avlusunda özel bir daire olup kuzey ve doğu taraflarında yer almaktadır. Cami Kitabesine göre 

Sultan II. Bayezid‟in vezirlerinden Hızır Paşa Oğlu Mehmet Paşa tarafından 1485 yılında yaptırılmıştır.  
8  Şahin, “Abdurrahman Kamil Efendi”, s. 504. 
9  Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadele Yıllarında Din Adamları, DİB Yay, Ankara, 2012, s. 151; Şahin, “Abdurrahman Kamil Efendi”, 

s. 504. 
10  Sarıkoyuncu, Milli Mücadele Yıllarında Din Adamları, s. 152.  
11  Osmanlı eğitim sisteminde yüksek tahsile hazırlayan Süleymaniye Medresesi‟nin ilk derecesi. Detaylı bilgi için bkz. Cemil 

Öztürk, “Osmanlılılar-Eğitim Kurumları”, DİA, c. 33, s. 565, İstanbul, 2003; Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 
Türk Tarih Kurumu Yay.,  Ankara, 1973. 

12  Osmanlılarda özellikle ilmiye mensuplarına verilen rütbeyi ifade eden terim. 
13  Sarıkoyuncu, Milli Mücadele Yıllarında Din Adamları, s. 152. 
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1916-1920 yıllarında Dâru‟l-Hilâfe Medresesi‟nde14 ders verdi. Kendisinden sonra Amasya 

müftüsü olan Mustafa Tevfik Efendi‟nin Dârü‟l-hikmeti‟l-İslâmiyye üyeliğine tayini üzerine 1918‟de 

müftü tayin edilen Hacı Mehmed Tevfik Efendi vefat edince (Kasım 1921) Gazi Mustafa Kemal Paşa 

tarafından yeniden Amasya müftülüğüne tayin edildi (Temmuz 1922) ve ölümüne kadar bu görevde 

kaldı.15 

Peki Abdurrahman Kâmil Efendinin yukarıda saydığımız bu vazifeleri ne anlama gelmektedir? 

Bu görev yerlerinden hareketle onun ilmi şahsiyeti adına bir değerlendirmede bulunmak mümkündür. 

Fakat bunun için öncelikle Cumhuriyet dönemine geçmeden Osmanlı ilmiye teşkilatının hoca efendinin 

yaşadığı çağdaki durumuna bir göz atmanın, mezkûr görevlerinden hareketle ilmi şahsiyetini 

belirlemede önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Abdurrahman Kamil Efendinin Tanzimat sonrası modern döneminde yaşamış olmasına rağmen 

klasik medrese eğitimi aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu eğitim sisteminde sınıf ya da düzey geçme 

değil, ders geçme esastır. Hoca merkezli bu sistemde talebeler, başından beri bir hiyerarşiye tâbîdir ve 

her mertebede okutulan farklı metinler, hoca gözetiminde tedris edilmektedir. Bu eğitim sistemi, hiç 

şüphesiz derin tecrübelerin ürünüdür. Bu nedenle çağdaş araştırmacılar, söz konusu tecrübeyi 

derinlemesine incelemeden bu dönemle ilgili doğru bir tasavvura ulaşamaz.16 

Fakat Abdurrahman Kamil Efendinin yaşadığı Tanzimat sonrası modern Osmanlı asrı, bu 

geleneğin yozlaşmaya yüz tuttuğu ve eğitimde düalist bir yapının var olduğu dönemdir. Osmanlı 

İmparatorluğu her alanda olduğu gibi eğitimde de batı dünyasının üstünlüğünü kabul etmiş ve 

Tanzimat‟la birlikte batı tipi yarı seküler modern bir eğitim sisteminin kuruluşuna sahne olmuştur. Yani 

ulema ve medrese sınıfının yanında, laik bir eğitimin nüvesi olan ve yaklaşık bir yüzyıl sonra müellifin 

yaşadığı çağda da ciddi bir şekilde varlığını hissettiren, bürokratik yeni bir sınıf oluşturuluyordu.17  

Fakat eğitimde planlanan bu modern geçişin bir bütün olarak gerçekleşebilmesi mümkün değildi. Zira 

modern eğitim ile beraber, medrese düzeyinde şekillenen klasik sistem de varlığını korumaya devam 

ediyordu. Bu geleneksel sistem, Evkaf Nezareti bünyesinde iken yeni açılan modern okullar, idari 

olarak 1857‟de bakanlık statüsünde kurulan Maarif-i Umûmiye Nezareti kontrolündeydi.18 Böylece 

ülkede imparatorluğun sona erişine kadar varlığını sürdürecek olan iki ayrı eğitim felsefesini ve dünya 

görüşünü temsil eden bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştı. 

İşte Abdurrahman Kâmil Efendi, bir nevi eğitim sistemi karmaşasının yaşandığı böyle bir 

dönemde Amasya‟da dünyaya gelip bütün öğrenim hayatını burada hala varlığını devam ettirmeye 

çalışan medrese sistemi bünyesinde tamamlamıştır. Dolayısıyla hoca efendinin ismi her ne kadar milli 

mücadele dönemi ve sonrasında öne çıkmış olsa da kendisinin geleneksel Osmanlı eğitim sisteminin19 

bir ürünü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bu sistem, günümüzdeki eğitim sistemi ile mukayese edecek olursak, ortaokul düzeyinden 

başlayıp lisansüstü eğitimi de kapsayan birbirinin devamı niteliğindeki bir yapıyı gösteriyordu. 

Türkiye‟de her ne kadar XVII yy‟dan itibaren birtakım reformlar uygulansa da, sistemin bütünlüğü, 

1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti‟nin medreselerin kapatılmasına dair aldığı karara kadar kapsam 

olarak değişikliğe uğramamıştır. Bu medreselerde dereceleri belirlemek amacıyla farklı yöntemlerin 

                                                           
14  Detaylı bilgi için bkz. Veli Ertan, “Tarihte Dâru'l-hilâfe Medreseleri ve İhtisas Şubeleri”, İslam Medeniyeti Dergisi, İstanbul, 

1982. 
15  Sarıkoyuncu, Milli Mücadele Yıllarında Din Adamları, s. 152. 
16  Dücane Cündioğlu, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, Kapı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 104. 
17  İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, 1983, s. 211. 
18  Öztürk, “Osmanlılılar-Eğitim Kurumları”, s. 565. 
19  Osmanlı Devleti‟nde medrese bünyesinde oluşan klasik eğitim sisteminde okutulan dersler, aşamalı olarak bir bütünlük arz 

ediyordu. Talebe, tecvit, hafızlık ve kıraat ilmiyle eğitime başlar. Alet ilmi diye adlandırılan dil eğitimi, mantık, adap, kelam, 

fıkıh usulü, hadis usulü ile devam eder ve nihayet tefsir ilmi ile medrese eğitimi son bulurdu. Bu sistemde, zamanla içerikle 

ilgili değişiklikler vuku bulsa bile mütemadiyen kapsam aynı kalıyordu. Daha fazla bilgi için bkz. Cevat İzgi, Osmanlı 
Medreselerinde İlim, İstanbul, 1997, c. 1, s. 70; Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 112. Mustafa Murat 

Batman, Osmanlı Modern Dönem Tefsir Usûlü Örneği: Debreli Vildan Faik Bey (1853/1925) ve El-Multekât fî Usûli‟t-Tefsîr 
Adlı Eseri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016, s. 14-16. 

http://idp.org.tr/yazarlar/veli-ertan
http://idp.org.tr/dergiler/islam-medeniyeti
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kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca müderrislerin görev yerleri de bu sistem içerisinde hiyerarşik bir 

bütünlük arz etmektedir. 20 

Abdurrahman Kamil Efendinin yukarıda zikredilen medrese bünyesindeki görevleri de bu yapı 

dâhilindedir. Özellikle Süleymaniye Medreseleri müderrisliğinin ilk adımı olan Musile-i Süleymaniye 

derecesi ve Şeyhülislam Hayri Efendi organizasyonunu yaptığı çalışmalar kapsamında oluşturulan yeni 

medreselerden olan ve içerik olarak geleneksel yapısından tamamen farklı yeni programların 

okutulduğu Daru‟l-Hilafe medresesi görevi ehemmiyetlidir. Zira bu görevlerin ilmiye teşkilatındaki 

müstesna şahsiyetlere verildiği bilinmektedir.21 

Fakat Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ilmiye teşkilatı veya diyanet ile ilgili işlerin biraz daha 

karışık olduğu görülmektedir. Zira 1915 de altmış beş yaşında yaş haddinden emekli olmuşken daha 

sonra 1922 yılında mili mücadele yıllarının hemen ardından yetmiş iki yaşına varmasına rağmen 

Mustafa Kemal‟in emriyle ömür boyu müftülük görevine getirilmesi22 Cumhuriyetin ilk yıllarında henüz 

sistemin oturmadığı yorumuna sebep olmaktadır. Abdurrahman Kâmil Efendi muhtemelen milli 

mücadele yıllarındaki gösterdiği vatansever gayretin bir ödülü olarak 1941 yılında doksan iki yaşında 

vefatına kadar bu görevi sürdürmüştür. Bu durum ise yeni devletin ilmiye ve diyanet ile ilgili meseleleri 

çok önemsemediğini göstermektedir. 

3- Eserleri ve Vefatı 

Abdurrahman Kamil Efendinin ilimle yoğrulmuş bereketli bir hayatın ardından geriye yine ilimle 

uğraşan iki evladın yanı sıra tespit edebildiğimiz kadarıyla sekiz tane eser bırakmıştır: 

1- Makâmât-ı Harîrî Tercümesi: Eserin bir bölümü Millî Kütüphanededir. 

2- Dîvân-ı Kâmil: Abdurrahman Efendi, Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerinin de yer aldığı kendi 

divanıdır. Buradan hareketle hoca efendinin Farsçaya da hâkim olduğunu anlıyoruz. Esere Gümüşlü 

Camiindeki vaizlik görevi esnasında 1884 yılındaki vaizlik görevi esnasında başlamış ve aynı yıl 

bitirmiştir. Ayrıca eserde çağdaşı olan bazı ilmiye sınıfına mensup zatlara yazdığı şiirleri de 

bulunmaktadır. Eserin sonunda da kendi biyografisi de diyebileceğimiz bazı özel notları bulunmaktadır. 

Müellif hattı olan eser Kamil Şahin özel kitaplığındadır. 

3- Fetâvâ-i Abdurrahman Kâmil: Müftülüğü döneminde Amasya ile ilgili fetvaların toplandığı 

eserdir. 

4- Mir‟âtü‟ş-Şuûni‟l-Hakâik: Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî‟nin istihrâc ilmiyle ilgili eserinin 

Türkçe tercümesidir. Müellifin oğlu Sabri Yetkin tarafından istinsah edilmiştir. Esas nüshanın akıbeti 

bilinmemektedir. Kâmil Sahin‟in özel kitaplığında yer alan bu eserin Abdurrahman Kamil Efendiye 

aidiyeti tarafımızdan şüpheli olarak görülmekle birlikte eserde yetmiş bir madde halinde gelecekte vuku 

bulacak olaylar ve devletlerin maruz kalacağı felâketlere dair tahminler ter almaktadır. 

5- Hâtırât-ı Abdurrahman Kâmil: 1903‟te yazılan 33 varaktan müteşekkil bu eser, hoca 

efendinin elli üç yaşında kaleme aldığı kısa biyografisidir. 

6- Kasîdet-ü Abdirrahmân Kâmil: Ebü‟l-Feth Ali b. Muhammed el-Büstî‟nin meşhur el-

Ķasîdetü'n-Nûniyye adlı eserinin Arapça şerhidir. 1904‟te yazılmıştır. Sonradan Hâtırât-ı Abdurrahman 

Kâmil adlı eserin içine alınmıştır. 

7- Evliyâ, Ulemâ ve Şuarâ‟dan Bazı Zatların Hayat Hikâyeleri: Bu kitapta zikredilen şahısların 

sırası alfabetik olarak düzenlenmiştir. 160 sayfadan ibaret müellif hattı nüshasıdır. 

8- Nakd-i Hâtîr: İlm-i ahkala dair küçük bir risale olup Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesinde 

1708/1 numarasıyla kayıtlıdır. Müellif hattı nüshasıdır. 

9- Hâtemu‟r-Rusûl: Hz. Peygamberin hayatı ile ilgili küçük bir risaledir. Akıbeti hakkında bilgiye 

sahip değiliz.23 

                                                           
20  Öztürk, “Osmanlılar-Eğitim Kurumları”, s. 566. 
21  Öztürk, “Osmanlılar-Eğitim Kurumları”, s. 566; Batman, Osmanlı Modern Dönem Tefsir Usûlü Örneği: Debreli Vildan Faik Bey 

(1853/1925) ve el-Multekât fî Usûli‟t-Tefsîr Adlı Eseri, s. 14-16. 
22  Sarıkoyuncu, Milli Mücadele Yıllarında Din Adamları, s. 153; Şahin, “Abdurrahman Kamil Efendi”, s. 504. 
23  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşhurları, Amasya, ty., s. 14.  
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10- Tefsir Vaazları: Abdurrahman Kâmil Efendi‟nin Amasya Beyazıt Camii‟ndeki vaazlarından 

oluşan ve müellif hattı olan notlardır. Bir kısmı hoca efendinin küçük bir deftere aldığı notlar halindedir. 

Diğer kısmı da muhtelif zamanlarda vaazlar için sayfalara yazılmış küçük notlardır. Tefsir metodu 

genelde basittir. Halk için kaleme alınması sebebiyle ayetlerin mefhumunu hadislerden veya tefsir 

birikimine dair kısa bilgilerden aktarmakla yetinir. Ayetlerin tefsirinde kullandığı bilgiler genellikle 

Beydâvi ve Ebussuud tefsirlerinden alınmıştır. Osmanlı tefsir metodu göz önünde bulundurulduğunda 

bu durum olağandır.24 

Abdurrahman Kamil Efendinin talebesi olmakla gurur duyduğunu ifade eden eski Türk ve İslam 

yazıları uzmanı Osman Fevzi Olcay, hoca efendinin 18 Aralık 1941 Perşembe öğleden bir saat evvel 

evinde vefat ettiğini aktarmaktadır. İkindi vakti cenaze namazı Gümüşlü Cami-i Şerif‟inde kılındıktan 

sonra ebedi istirahatgahına bırakılmıştır.25 

B- Milli Mücadele Yıllarındaki Faaliyetleri 

Abdurrahman Kamil Efendinin ilmi şahsiyetinin yanında siyasi bir yönü de bulunmaktadır. Bu 

yönünü öne çıkaran özellik ise milli mücadele yıllarında halkı mücadele ruhunda birleştirmek adına 

yaptığı fedakâr icraatlardır. Bu faaliyetlerin dönüm noktası ise Mustafa Kemal Paşayla milli mücadeleyi 

organize etmek amacıyla Amasya ziyaretinde başlayan ve ömrünün sonuna kadar da devam edecek 

olan ilişkilerinin başlamasıdır. 

Mustafa Kemal Paşa'nın 1919 yılında Amasya'ya ilk gelişlerinde, onu karşılayanlar arasında 

Abdurrahman Kâmil Efendi de bulunuyordu. Mustafa Kemal Paşa, Hükümet Konağı'nda bir konuşma 

yaparak ülkenin içinde bulunduğu durumu ve alınması gerekli önlemleri açıklamıştı. Burada hazır 

bulunan Abdurrahman Kâmil Efendi, Paşa'nın fikirlerini hemen benimsemiştir.26 Daha sonra ise paşanın 

hoca efendiye özel bir ilgi gösterdiği, torunu N. Yetkinin şu ifadelerinden anlaşılmaktadır: 

"Günün yorgunluğu ve ilerlemiş saatlerden dolayı misafirlerin dinlenmeleri gerekliydi. Hükümet 

Konağı'ndan Saraydüzü Kışlası'nda ikamet edilmek üzere hareket edildi… Sultan Bayezid Camii Vaizi 

Abdurrahman Kâmil Efendi, müsaade isteyerek yarınki Cuma vakti vaaz edeceği için erken gitmesinin 

gerektiğini söyledi. Mustafa Kemal Paşa ayağa kalktı, daha sonra da; "Yanınıza bir adam katayım, 

karanlıktır" dedi. Hoca Kâmil Efendi; "Gözlerinin ışığı beni götürür Paşam..." cevabını verdi. Mustafa 

Kemal Paşa ise biraz düşünceli, biraz da gelecek endişesini taşıdığını ifade ederek; "Baba bu işte 

muvaffak olmak da var, olmamak da var. İnşallah muvaffak olacağız. Eğer olamazsak bizi asarlar, kelle 

gider, ne dersin?" diye sordu. Ayakta gitmek üzere olan Hoca Kâmil Efendi; "Oğul, sen ki genç yaşta 

başını vatan millet uğruna feda etmişsin, benim bu ihtiyar kelleyi de koy senin uğruna feda olsun" 

dedi. Hiç beklemediği bu cevap karşısında hayretler içinde kalan Mustafa Kemal, memnuniyetini 

gizleyememiştir”.27 

Başka bir ifadeyle Paşa, Amasya'da Milli Mücadele kıvılcımını alevlendirecek bir Hoca'yı 

bulmuştu.28 Daha sonra Paşa hoca efendiye Cuma vaazının konusunu değiştirmesini ve vatanın içinde 

bulunduğu durumu anlatıp milli mücadele ruhunu oluşturan bir konuşma yapmasını rica etti. 

Abdurrahman Kâmil Efendinin de bu isteği büyük bir kıvançla kabul ettiği kaynaklarda 

zikredilmektedir.29 

Geri kalan kısmı canlı şahitlerin dilinden aktaran kaynaklardan devam edelim: 

“Cuma namazını Amasyalılarla birlikte kılmak ve halkın davranışlarını, tepkilerini yakından 

görmek için refakatindekilerle birlikte Mustafa Kemal Paşa da Sultan Bayezid Camii'nde bulunuyordu. 

... Mustafa Kemal bir ara Hoca Kâmil Efendi‟ye; „Baba hazırlandın mı?‟ diye sordu. „Tamamdır oğul, 

tamamdır‟ diyen Kâmil Efendi, besmele çekerek caminin kapısına doğru ilerledi. Etrafı saran 

Amasyalılar, misafirlerine yol açarken „Çanakkale kahramanı bu sarışın paşaymış‟ cümleleriyle hayret 

                                                           
24  Mustafa Öztürk, Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara Okulu Yay, Ankara, 2012, s. 17. 
25  Olcay, Amasya Meşhurları, s. 15, Sarıkoyuncu, Milli Mücadele Yıllarında Din Adamları, s. 153. 
26  Sarıkoyuncu, Milli Mücadele Yıllarında Din Adamları, s. 154. 
27  Hüseyin Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, Amasya Valiliği Yay., Amasya, 2002, s. 36-37. 
28  Sarıkoyuncu, Milli Mücadele Yıllarında Din Adamları, s. 155. 
29  Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, s. 37. 
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ve merakla bakıyorlardı. Cami bir hayli kalabalıktı. Etraf köylerden dahi gelenler olmuştu… 

Abdurrahman Kâmil Efendi, Camide bulunanlara şöyle seslendi: 

„Muhterem Evlatlarım! 

Türk Milletinin, Türk hâkimiyetinin artık hikmet-i mevcudiyeti kalmamıştır. Mademki, 

milletimizin şerefi, haysiyeti, istiklâli tehlikeye düşmüştür, artık bu hükümetten iyilik ummak bence 

abestir. Şu andan itibaren Padişah olsun, isim ve unvanı ne olursa olsun, hiçbir şahsın ve makamın 

hikmet-i mevcudiyeti kalmamıştır. Yegâne çare-i halâs halkımızın doğrudan doğruya, hâkimiyetini eline 

alması ve iradesini kullanmasıdır.‟30 

Abdurrahman Kâmil Efendi, güzel ve etkili konuşmasıyla halkı coşturdu. Camiyi dolduran 

cemaat konuşmanın etkisiyle, vatanın içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için dualarda bulundular. 

Bu arada vaizi dinleyen Mustafa Kemal Paşa da rahat bir nefes almıştı.”31 

Hoca efendinin milli mücadeledeki faaliyetleri konuşma ve vaazlarıyla sınırlı kalmamış, resmi 

organizelerde de yer almıştır. Mesela Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kuruluşunda etkili olmuş ve kendisi 

de üye olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın da istek ve önderliğiyle 14 Haziran 1919'da kurulan 

cemiyetin 17 kurucu üyesi arasında Abdurrahman Kâmil Efendi'nin ismi, Müftü Hacı Tevfik Efendi'nin 

isminden sonra ikinci sırada yer almaktadır.32 

Daha sonra Abdurrahman Kamil Efendi, bu cemiyetin tertip ettiği mitinglere katılmış ve 

konuşmalar yapmıştır. Yine bu cemiyetin varlığı için ciddi maddi yardımda bulunduğu da 

bilinmektedir.33 

Abdurrahman Kamil Efendinin Mili mücadelenin başarıyla sonuçlanması ve Cumhuriyetin 

ilanından sonraki zamanlarda da Paşa ile olan diyaloğu devam etmiştir. Zira Mustafa kemal Paşa 

Amasya'yı her ziyaretinde mutlaka Abdurrahman Kâmil Efendi ile görüşüp ona özel ilgi gösterdiği 

bilinmektedir.34 

Daha sonraki ziyaretler esnasında da Gazi'nin Müftü Efendi'ye olan ilgisi devam edecektir. 

Yazımızı Mustafa Kemal Paşa'nın dördüncü defa (18 Eylül 1928) Amasya'ya gelişinde Abdurrahman 

Kâmil Efendi ile aralarında geçen ve içerisinde aşırı derecede manidar nitelikte övücü ifadelerin 

bulunduğu bir hatırayı hoca efendinin torunu Nafiz Yetkin‟in dilinden aktaran bir metinle bitirmek 

istiyoruz: 

"Uzaktan trenin düdük sesi duyuldu. Tren yavaş yavaş geliyor, Atamız pencereden bakarak 

halkı selâmlıyordu. Tren durdu. Kapı açıldı. Atamız trenin sahanlığından bir basamak inerek ikinci 

basamakta durdu ve etrafına bakarak ilk sözü: „Müftü Efendi nerede?‟ oldu. Halk açıldı ve dedeme yol 

verdiler. Ben de dedemin koltuğuna girerek öne geçirdim. Ata son basamaktan da inerek hiç 

konuşmadan gülümseyerek dedeme yaklaştı, hemen gözüne çarpan köstekli saatin anahtarını 

okşarcasına tutarak. „Bu nedir, bu Cennetin anahtarı mı yoksa? Ver de Cennete girelim‟ dedi. Dedem 

de: „Asıl Cennetin anahtarı sende Paşam!‟ dedi. Atamız bu cevaba karşı hayret içinde gülerek „Cennetin 

Anahtarı nasıl bende olur?‟ diye sorunca, Dedem Müftü Efendi, hemen şu cevabı verdi: "Nasıl olur da 

anahtar sende olmaz? Sen ki cahil halka okumak üzere kitap getirdin, bundan âlâ Cennetin anahtarı 

olur mu? Bu cevap üzerine Ata gülerek dedemin koluna girdi…35 

  

                                                           
30  Celal Bayar, Ben de Yazdım, İstanbul, 1972, c. 8, s. 2595; Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, s. 37. 
31  Bayar, Ben de Yazdım, s. 2596. 
32  Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, s. 75. 
33  Menç, Mücadele Yıllarında Amasya, s. 77. 
34  “Mustafa Kemal Paşanın şehre ilk ziyareti sırasında (24 Eylül 1924), Gazi'nin ve eşi Lâtife Hanımefendi'nin onuruna Amasya 

Belediyesi'nde Şehir namına elli kişilik bir akşam yemeği ziyafeti verildi. Bu ziyafete Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle 

Abdurrahman Kâmil Efendi de davet edilmiştir. Hatta daha evvel tanıdığı Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Efendi için de 

ayrı bir masa açılmasını isteyen Gazi, müftünün içkili bir masada oturmayacağını anlamıştı. Eşi Latife Hanımefendi'ye 

Abdurrahman Kâmil Efendi'yi göstererek „Babamın elini öp, Babam‟ dedi. Eşine bu kişiyi daha evvel tanıdığını ve 

konuşmalarından çok ilham aldığını söyledi". (Bkz. Nafiz Yetkin'in hatıralarından naklen, Menç, Milli Mücadele Yıllarında 
Amasya, s. 238.) 

35  Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, s. 247. 
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MERZİFONLU MUALLİM İBRÂHİM CÛDÎ 

 

Havva TOK YILDIZ 

 

Özet 

18. yüzyılda çözülmeye başlayan dîvân edebiyatı geleneğinin 19. yüzyılda birkaç şairden başka 

neredeyse takipçisi kalmamıştır. Her alanda hızlı bir değişimin yaşandığı 19. yüzyılda, dîvân edebiyatı 

geleneğini kısmen de olsa devam ettiren ender şairlerden biri de Merzifonlu Muallim İbrahim Cûdî‟dir. 

Cûdî Efendi, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başları arasında yaşamış, öğretmen, şair ve siyaset 

adamıdır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi‟ne Amasya milletvekili olarak seçilmiştir. Cûdî Efendi Selanik‟te 

öğretmenlik yaptığı dönemde, Mustafa Kemal Atatürk‟e kavaîd ve ilmihâl dersleri vermiştir. Ali Canip 

Yöntem, Nabizâde Nazım gibi birçok meşhur ismin de yetişmesine katkı sağlamıştır. Arapça, Farsça ve 

Fransızca‟ya; tercüme yapıp te‟lif yazacak derecede hâkimdir. Cûdî Efendi, yaşadığı dönemlerin de 

etkisinde kalarak hem dîvân edebiyatı geleneğini sürdürmüş hem de yenilik yanlısı bir tavır 

sergilemiştir. Cûdî Dîvânı‟nda, Osmanlı kültür ve medeniyet izleri yanında yeni edebiyatın şekil ve içerik 

özelliklerine de rastlanmaktadır. Cûdî Dîvânı bu özelliklerinden dolayı sentez bir dîvân özelliği 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: 19. yüzyıl, Dîvân edebiyatı, Merzifon, Cûdî Efendi, Dîvân. 

 

Muallim Ibrâhim Cûdî from Merzifon 

 

Abstract 

Tradition of divan literature, started to disintegrate in the 18th century, had almost none follower left 

other than a few poets in the 19th century. In the 19th century in which a quick evolution occurred in 

almost every field, one of the rare poets somewhat maintained the tradition of divan literature was 

Muallim Ibrahim Cudi of Merzifon. 

Cudi Efendi, lived in the end of the 19th century and beginning of the 20th century, was a teacher, a 

poet and a politician. He was elected as a member of the parliament to The Last Ottoman Chamber of 

Deputies representing the Amasya province. When he was teaching in the Thessaloniki, he entered 

the regulations and catechism classes of Mustafa Kemal Atatürk. He also contributed to the educations 

of many of famous names such as Ali Canip Yöntem and Nabizâde Nazım. He had a good knowledge 

of Arabic, Persian and French languages, good enough to make translations and write compilations. 

Cudi Efendi influenced by the periods he lived in and both maintained the tradition of divan literature 

and adopted a manner of reformist. In the Cudi‟s Divan, in addition to the touches of Ottoman culture 

and civilization, one can encounter with the characteristics of form and substance of the new 

literature. Cudi‟s Divan shows the characteristics of a synthesis divan from this perspective. 

Keywords: 19th century, Divan literature, Merzifon, Cudi Efendi, Divan. 

 

Giriş 

Merzifonlu Muallim İbrâhim Cûdî’nin Hayatı 

Merzifonlu Muallim İbrâhim Cûdî‟nin tam künyesi şöyledir: İbrâhîm Cûdî bin Hüseyin bin 

Ahmed bin Mustafa bin Abdullahî Merzifonî.  

İbrahim Cûdî, Kasım 1850‟de Merzifon‟un Hacı Bali mahallesinde doğmuştur. Babası Hüseyin 

Efendi‟yi dört-beş yaşlarındayken kaybetmiş, annesiyle birlikte dedesinin evine yerleşmiştir. Bu evde 

kıraat, tecvit, ilmihâl ve ahlâk dersleri almıştır. Annesi tekrar evlenince, teyzesi ve eniştesi ile birlikte 

yaşamaya başlamıştır. Teyzesi, sûfî kızı Emine Hanım, Cûdî‟nin eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, okuma 

yazmayı Cûdî‟ye kendisi öğretmiştir. Eniştesi, Saraç Müezzini Halil Bey de Cûdîʾnin eğitimiyle yakından 

ilgilenmiştir. Biraz daha büyüyünce mahalle mektebine gönderilen Cûdî burada da Kur‟ân dersleri 

                                                 
  OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, tk.havva@gmail.com. 



518 | ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU 

almış, sülüs hattı öğrenmesi için bir hattâta gönderilmiştir. Mahalle mektebini bitirdikten sonra 

rüştiyeye gitmiş, ayrıca medreselerde okutulan sarf-nahiv, mantık ve fıkıh derslerine devam etmiştir. 

Genellikle yoksul bir hayat süren Cûdî, babasından kendisine kalan arazileri satarak 1874-75 

yılında eğitim için İstanbul‟a gelmiştir. İsmail Hakkı Eldem‟e göre, “Merzifonî” mahlasını İstanbul‟a 

geldiğinde almıştır.1 

1875/76 yılında girdiği bir imtihanını kazanarak Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi‟nde Türkçe ve Farsça 

öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Genç yaşta vefat eden yazar Nâbizâde Nâzım, Cûdî‟nin bu 

okuldaki ilk öğrencilerindendir. 2  Edebiyatla ilgilenmeye daha ilk mektep sıralarında iken başlayan 

Nâbizâde Nâzım, ilk olarak edebiyat zevkini Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi‟nde Farsça hocası olan Muallim 

Cûdî Efendi‟den almıştır.3 Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi‟ndeki görevinde üç yıl kalan İbrahim Cûdî, daha 

sonra Selanik‟te Şemsi Efendi‟nin yeni açmış olduğu Terakkî adlı özel okula tayin olmuş, burada da 

yedi yıl öğretmenlik yapmıştır.  

1886 yılında Selanik‟te evlendiğini belirten şair: üç erkek evladı olduğunu; ilk oğlu olan 

Mehmet Nurülhüdâ‟nın küçük yaşta vefat ettiğini, diğer oğulları Ahmet Azmi ve Hüseyin Safi‟nin kendisi 

yaşarken hayatta olduklarını belirtmiştir.4 

Yedi yıllık görevinden sonra İdadi Mülkiye‟ye, oradan da Selanik Askeri Rüşdiyesi‟ne tayin 

olmuş, Türkçe ve Arapça dersleri okutmuştur. Bu okulda Mustafa Kemal Atatürk‟ün öğretmenliğini 

yapmış, onun Kavâid ve İlmihal derslerine girmiştir.5 

1908 yılında açılan Meclis-i Mebûsan‟a 1. ve 3. dönemlerde Amasya milletvekili olarak seçilmiş, 

meclis fesh edilene kadar bu görevde kalmıştır. 1912 yılında Gelenbevi İdadisine Edebiyat, Mercan 

İdadisine Türkçe öğretmeni olarak atanmış, bir yıl sonra adı geçen okullar Sûltanîye‟ye 

dönüştürülünce, Gelenbevi Sûltanîsi‟nin Edebiyat ve Felsefe öğretmenliğine getirilmiştir.  

Mart 1915‟te Bezm-i Âlem Valide İnas Sultanisi‟ne tayin olmuş, 1917 yılında Isparta mebusu 

seçilince, öğretmenliğe devam etme koşulu ile görevi kabul ederek iki mesleği bir arada sürdürmüştür. 

21 Eylül 1921 yılında emekli olan Cûdî Efendi, Kadıköy‟deki evine çekilmiş ve son günlerini inzivada 

geçirmiştir. Cûdî Efendi, 19 Eylül 1931 yılında, 81 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Kadıköy‟deki 

evinden kaldırılarak Karaca Ahmet Kabristanlığı‟ndaki Saraçlar Çeşmesi mevkine defnolunmuştur. 

Cenazesinde oğullarından başka beş on tanıdığı, beş altı polis, birkaç cerrah ve şairden başka kimse 

bulunmamıştır.6 

Edebi Hayatı 

Cûdî kendi şahsiyetini şöyle tanımlamaktadır; “Kimse ile görüşmez, ikbal arkasında koşmaz, 

merdüm-güriz, münzevi meşrep, haline kanî bir adamım. Bu da 1271‟de pederim vefat ederek yetim 

kaldığımdan ana südünden sonra zehr-i hüzn ile nemâperiz olarak bu halin uruk ve asabıma işlemiş 

olması neticesidir.”7 

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, “Son Asır Türk Şairleri” adlı eserinde, Cûdî Efendi‟den şöyle 

bahsetmektedir: 

“Muallim Cûdî Efendi, fazileti ilmiye erbabının en mümtazlarındandır. Senelerce 

okumuş, senelerce okutmuş, ilimde rüsuh hâsıl etmiştir. Arab ve Acem lisanlarına, 

lisanı mader-zadı derecesinde vakıf ve üç lisanda, o lisanların en mütehayyiz şair ve 

nasirleri mertebesinde nazım ve nesre muktedirdir. Fransızcaya da aşinadır. Hatta 

Lamartin'in "Göl" manzumesini, nazmen terceme etmiştir. Kemali sür„at ve 

sühuletle şiir söyleyenlerdendir. Şiirleri tekellüften azadedir. Şeyhülislam Ebüssuud 

                                                 
1  İsmail Hakkı [Eldem], Muasır Şairlerimiz, Birinci Defter, İstanbul, 1311, s. 79-111. 
2  Vehbi Cem Aşkun, Merzifon Şairleri, Utku Bas., Merzifon, 1937, s. 74. 
3  Abdullah Uçman, “Nâbizâde Nâzım”, DİA, 2006, c. 32, s. 264-265 

http://www.islamansiklopedisi.info/index.php?klme=nabizade+naz%C4%B1m (6.3.2017).  
4  Aşkun, Merzifon Şairleri, s. 74. 
5  Serpil Sürmeli, Mustafa Kemal‟in Öğrenim Hayatı Ve Ona Dair Düşünceler, s. 100. 

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/surmeli.pdf5 (6.3.2017). 
6  Aşkun, Merzifon Şairleri, s. 75-76. 
7  İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969, Cüz: 1, s. 252, 254. 
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merhumunun, Sultan Süleyman hakkındaki Arabca mersiye-i meşhuresinin terceme 

edilmesini vaktile bazı fuzalayı ehibbaya teklif etmiştim. O zaman Selanik'te 

bulunan Cûdî Efendi, birkaç saat içinde kemali metanet ve letafet ile hem nazmen 

hem de neşren terceme etti. Tercemelerini Ebüssuud merhum görse takdir eder. 

Eş'arı ekseriyetle mutasavvıfanedir. Yenişehir'li Avni Bey istisna edilirse Cûdî Efendi, 

mutasavvıfane şiir söyleyenlerin umumuna tefevvuk edebilir. Hikemi ve garami 

şiirlerinde de metnet ve nefaset arzı didar etmektedir. Eski ve yeni yolda söylemiş 

olduğu eş„arı bedia, birkaç dîvân teşkil edecek miktardadır. Teessüf olunur ki bu 

kıymettar eserler, kitab halinde tab olunamadı, ziya tehlükesinden kurtulamadı.” 

Yine İnal, “Son Asır Türk Şairleri” adlı tezkiresinin zeyl kısmında Cûdî Efendi‟den şöyle 

bahsetmektedir: 

Fazilet-i ilmiye ve hulkiyyesi bütün aşinalarca müsellem olan biraderim Tevfik 

Bey‟in irtihalini müteakiben Cûdî Efendi, o zaman ikamet eylediği 

Yeşilköy'den gönderdiği mektuplarından birinde ( 6 Haziran 1339) der ki: 

"Kimin kimden evvel gideceği belli değil. Şayet ben sizden evvel yolcu 

olursam beni Sünbül Efendi‟ye nakl ve defnediniz.” Kendisi Merzifon'lu 

olduğundan hem-şehrimdir, elbette civarında bana bir yer o verir. Edayayı 

üdeba, bir kadirşinaslık gösterip de kabrime taş dikmek himmetinde bulunur 

kitabe olarak şu gazelimi nakş etsinler. 

Şiirden başka safâ peymânesi nûş etmedim 

Bikr-i mazmundan öte duhter der-âgûş etmedim. 

 

Mest-i fikrim, neş‟e-i idrâk ile dem-sâz olup 

Vakti söylettim, zebân-ı hâli hamûş etmedim. 

 

Bî-sadâ âheng-i ilhâmâta ettim vakf-ı gûş 

Sâz-ı rûhânî-tarabdan başka ses gûş etmedim. 

 

Neş‟e-i ûlâ-yı asla bulmadım hâlis ayâr 

Neş‟e-i uhrâ-yı bey‟i nakd-i magşûş etmedim. 

 

Hiss-i hayvânîyi buldum bir kalender-iştihâ 

Sabra hasb ettim, gezer bir hâne berdûş etmedim. 

 

Kılmadım der-yûze-i mîr ü vezîr ü pâdişâh 

Hırka-ı haysiyyeti bir bâba mefrûş etmedim. 

 

Enderûn-ı sîneyi rüşdümle tevşîh eyledim 

Sadrımı tıflâne zibâyişle menkûş etmedim. 

 

Tâc-ü destârın gurûrundan tehâşî eyledim 

Nûr-ı irfân üstüne tercîh-i serpûş etmedim 

 

Çok şey öğrendim, unuttum nakş-ı hâtır nâmına 

Bir tesellî kaldı kim, hakkı ferâmûş etmedim 

 

“Yetmiş üç” yıldır geçirdim nîk u bed çok rüzîgâr 
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Ben tebehhur eyledim Cûdî, fakat cûş etmedim”8 

Aşkun, “Merzifon Şairleri” adlı eserinde Cûdî Efendi‟den şöyle bahsetmiştir:  

“Cûdî, münzevi meşrep, mütevazı, bilgin bir şahsiyettir. Eski zevkin son 

üstatlarındandır ve tam bir dîvân şairidir. İlhâmı bol, üslûbu yüksek, edâsı 

güzel bir şairdir. Her mısrasında bir fikir meşalesi parlar. Okuduklarını iyi 

hazmetmiş, mesleğinde sonsuz bir varlık yaratmıştır. Şiirlerinde felsefi 

fikirlerini ifade etmede son derece başarılıdır. İslami ilimlerle, kelam ve 

tasavvufla da meşgul olan Cûdî bu bilgisini ve kişiliğini de şiirlerine başarıyla 

yansıtmıştır.  Hayatında çok yazı kaleme almış, fakat matbaaya vermemiştir. 

Birtakım gazete ve dergilerde çıkan şiirleri bin bir rica ile elinden alınıp 

yayınlanmıştır.”9 

Muallim Nâcî ile Selânikli Tevfik‟in çıkardıkları Teâvün-i Aklâm mecmuasında kırka yakın, 

Peyâm-ı Sabah‟ın edebî ilâvesi Peyâm-ı Edebî‟de de on kadar şiiri yayımlanan Cûdî‟nin Muasır 

Şairlerimiz, Son Asır Türk Şairleri ve Merzifon Şairleri adlı eserlerde, şiirlerinden örnekler 

bulunmaktadır.10 

Selanik‟te yayımlanan, Osmanlı taşrasının aydınlanmacı dergisi Gonca-i Edep‟in yazı 

kadrosunda bulunan Cûdî Efendi için Mahmud Kemal İnal şu tespitte bulunmuştur “Derginin dikkat 

çeken yazarlarından biri de Muallim Cûdî Efendi‟dir. Muallim Cûdî Efendi, Selanik‟in iki meşhur 

mualliminden biridir. Selanik ve İstanbul‟da binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Aynı zamanda nitelikli bir 

şairdir. Selanik gazete ve dergilerinde sık sık şiirleri ve yazıları yayımlanmıştır.”11 

Ali Canip Yöntem‟in dîvân tarzında şiirlere yönelmesinde ayrıca iyi bir dîvân şairi olan edebiyat 

hocası Muallim Cûdî Efendi'nin de etkisi vardır. Ali Canip, Muallim Cûdî ile ilgili bir yazısında hocası ile 

tanışmasını şöyle anlatır:  

"Selanik'te iki meşhur muallim vardı. Biri Şemsi Efendi, öteki Cûdî Efendi. 

Cûdî Efendi, münzevi, -eskilerin tabirince- merdüm-giriz bir zattı. Arapçası, 

Farsçası kuvvetli, eski dîvân edebiyatına mensup bir şâirdi. Selânik 

İdadisi‟nde Türkçe ve edebiyat tedris ederdi. Vakur, hatta biraz mağrur bir 

adamdı. Hayatında kimseye minnet etmemiş, talihine kanaatkâr, çok adamla 

temastan çekinir, kendi âleminde yaşardı.  

Derslerde ilmi derecesinde feyizliydi denemez. Onun asıl değeri hususi 

sohbetlerinde belli olurdu. Bazen bir kıraathanenin köşesine çekilir, etrafına 

toplanan eski talebeleriyle hasbıhal eder, onlara Arap, Acem ve Türk şâir ve 

ediplerinin menkıbelerini anlatırdı. O devrin adamlarında sık sık rastlanan 

nükte ve zarafet, Cûdî Efendi‟de de görülürdü. Bu nükte ve zarafet bazen 

hezel ve mizaha, hatta hicve kadar dayanırdı. Pek çok manzume yazmış 

olduğu halde, bunları kıskanır derecelerde saklar, ne neşrettirir, ne okurdu. 

Bir gün onun İstanbul‟da çıkan- galiba Resimli gazetede intişar etmiş -Vücûd- 

adlı uzun bir manzumesini buldum. Hafızam kuvvetliydi. Bir iki okuyuşta 

ezberlemiştim. Bu manzume şöyle başlıyordu: 

Ne nâr u nûrdur esbâb- ı iştiâl-i vücûd 

Gözümde olmadı rûşen diriğ hâl-i vücûd 

 

Bu Kibriyâ şu benim çeşm-i aczime çoktur 

Garaz bilinmek ise Zât-i zülcelâl-i vücûd 

                                                 
8  İnal, Son Asır Türk Şairleri, Cüz: II, s. 252-254. 
9  Aşkun, Merzifon Şairleri, s. 75-76. 
10  Ekrem Bektaş, “Cudi Efendi, Muallim", DİA, c. VIII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993.  
11  Odabaşı, İ. Arda, “Osmanlı Taşrasının Aydınlanmacı Dergisi: Gonca-i Edeb” 

http://www.academia.edu/8513909/OSMANLI_TA%C5%9ERASININ_AYDINLANMACI_DERG%C4%B0S%C4%B0_GONCA-

I_EDEB (09.03.2017). 
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Gerek sürûş-i muazzam, gerek hevâm-i hakîr 

Hülâsa her biri bir zübde-i kemâl-i vücûd 

Bir gün bunu kendisine ezberden okuyuverdim. Şaşırdı! Nereden buldun? 

Diye sordu, anlattım. Bundan sonra aramızda baba oğul samimiyeti başladı. 

Bu, 1903-1904 yıllarına tesadüf eder. O zamanlar ben Muallim Nâcî'yi 

okurdum. Naci'nin, benim nazım dilim üstünde temiz bir tesiri oluyordu. 

Zihaf, imale gibi hücnetlerden âzâde manzumeler kaleme alabiliyordum. 

Muallim Cûdî bunları beğenir, fakat benim şiirle iştigâlimi hoş görmezdi. Bir 

gün bana açıkça dedi ki: -Olsan olsan benim kadar şâir olabilirsin. 

Görüyorsun, ben şâir oldum da başım göğe mi erdi? Vazgeç bu sevdadan.”12 

19. yüzyıl Osmanlı siyasetçisi ve şairi Mehmet Besim Bey‟le dostlukları senelerce sürmüş ve 

Besim Bey için bir gazel yazmıştır. Osmanlı şairlerinden Nigârî için de övgü dolu bir şiir kaleme almıştır. 

Ahmet Emin Yalman “Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim” adlı eserinde hocası Muallim Cûdî 

Efendi‟den övgüyle söz eder.13 

 Merzifonî İbrâhim Cûdî Dîvânı 

Cûdî Dîvânı14 İstanbul Kütüphanesi, Nadir Eserler Birimi, Türkçe Yazmalar Bölümü‟nde 894. 35-

1 nolu bölümde NEKTY10076 numaralı barkod ile kayıtlıdır. 238x158 mm ölçüsünde, 12-18 satır 

aralığında, 87 varak uzunluğundaki dîvân, lacivert meşin kaplama ve kahverengi sırtlıkla kaplanmıştır. 

Eser, Rik‟a hatla yazılmıştır. Araştırmalar kapsamında başka nüshası bulunmadığı bilinen Cûdî 

Dîvânı‟nın zahrîyye kısmında, İbnülemin Mahmud Kemal Kütüphanesi bilgisi vardır. Ser-levhasında, 

müellifin adı, lâkabı ve dîvânın adı bulunmaktadır. Tetimme kaydında müellif, eseri; biraderi, Ahmed 

Tevfik Bey‟e tahrîr ettirdiğini bildirmiştir. Eserin yazılış ya da tahrîr tarihiyle ilgili bir ibareye 

rastlanmamıştır. Toplamda 87 varaktan oluşan Cûdî Dîvânı‟nda 286‟ya yakın şiir bulunmaktadır.  

Arapça ve Farsçayı iyi derece bilen şair, İstanbul‟da hocalık yaptığı dönemde Fransızcayı da 

öğrenerek çeviri yapacak düzeye erişmiştir. Fransız yazar La Martin‟i çok beğendiğini ifade eden Cûdî 

Efendi, La Martin‟in “Le Lac” (Göl) adlı şiirini yine Fransızcadan “Amele Şarkısı” adlı şiiri Türkçeye 

çevirmiştir.15 Diğer taraftan Arap filozof ve şairi Ebu‟l Âlâ el-Maarrî‟nin birçok şiirini tercüme ederek 

bazılarına zeyl yazmıştır. 

Dîvân edebiyatı şairlerinden Fuzûlî, Nâilî, Nâilî Cedîd ve Nigarî gibi birçok şairin şiirine nazîre ve 

zeyiller yazmış, bu şiirlere dîvânında yer vermiştir. 

Birçok yenilik deneyen şair, şiirlerinde noktalama işaretlerinin tamamına yer verir. Dîvân 

edebiyatı geleneğinin dışına çıkarak bazı şiirlerine günlük hayatta kullanılan basit kelimelerle başlıklar 

koymuştur. “Şimendifer” adlı şiirinin baş kısmına “1902 yılında şimendiferdeyim. Vardar Ovasına doğru 

yola çıktım. Vakit: sabah 11.” notunu düşerek bir anlam da günlük örneği sergilemiştir. 

Cûdî Dîvânı‟nda yer alan “Kitabe-i Seng-i Mezar” adlı şiir ile Birinci Yeni Akımı‟nın öncülerinden 

Orhan Veli Kanık‟ın aynı başlıklı şiiri isim benzerlikleri yönüyle dikkati çektiğinden incelenmiş, sadece 

ana tema yönünden benzerlik görülmüştür. 

Şiirlerinde kullandığı şekil özellikleri hem dîvân edebiyatının hem de cumhuriyet dönemine 

kadar yaşanan edebi zevkin şeklini yansıtır. Batı Edebiyatını da yakından takip eden şair, şiirlerinde 

sıklıkla Batı Edebiyatı şairlerinin adlarına yer verir. Cûdî Efendi “hengâm-ı semenfâm”, “şeffaf sesler” 

gibi Servet-i Fünûn döneminde kullanılagelen alışılmamış bağdaştırmaları şiirlerinde sıklıkla kullanır. 

Değerlendirme 

Ölümünden sonra edebi değeri anlaşılan birçok şair gibi Merzifonlu Muallim İbrahim Cûdî de 

keşfedilmemiş bir hazine gibidir. Onlarca meşhur şaire öğretmenlik yapmış, kendisi ve dîvânı gün 

                                                 
12  Ali Canib Yöntem, “Unutulmuş Şöhretlerden: Muallim Cûdî Efendi”, Çınaraltı Mecmuası, no: 92, 1943, s. 2. 
13  Ahmed Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, c. I, İstanbul, 1970, s. 29.  
14  Cûdî‟nin dîvânının çeviriyazılı metni, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan yüksek lisans çalışmaları 

kapsamında Havva Tok Yıldız ve Zeynep Adıyahşi tarafından tamamlanma aşamasındadır. 
15  Aşkun, Merzifon Şairleri, s. 76. 
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yüzüne çıkarılamamıştır. Unutulmasının bir sebebi de, kendisinin mütevâzı kişiliği, münzevî bir yaşam 

sürmek isteği ve şiirlerini sır gibi saklamasından ileri gelmektedir. Bu sebepten olsa gerek birçok 

kaynak kendisinden yeterli derecede bahsetmemiş ve sadece birkaç şiirine yer vermiştir. Çoğu 

kaynakta ise dîvânının varlığından dahi bahsedilmemektedir. 

Cûdî‟nin şiirlerindeki edebî, ilmî, felsefî ve ahlâkî yön dikkat çekmektedir. Cûdî Dîvânı‟nda, 

dîvân edebiyatı nazım şekillerinden kasîde, mesnevî, muhammes, müseddes, rubâî ve kıt‟a yanında 

tevhît, na‟t, hezel ve latîfe gibi birçok nazım türünde de şiir bulunmaktadır. Cûdî Efendi de dönemin 

mevcut şairleri gibi Arapça, Farsça ve Fransızcayı te‟lîf ve tercüme yapacak derecede iyi bilmektedir. 

Bu özelliğinden kaynaklı olarak rubâîlerinin birçoğu Arapça-Türkçe, Farsça-Türkçe yazılmış 

mülemmalardan oluşmaktadır. 

 Cûdî Dîvânı‟ndaki şiirlerde genellikle dinî-tasavvufî yön ağırlıktadır. Cûdî Efendi‟nin Arap 

filozoflardan yaptığı tasavvufî şiir çevirileri, birçok hadîsi iktibâs yaparak kaleme aldığı şiirler, sûre 

isimleri ile yazdığı birçok rubâî de bu tezimizi destekler niteliktedir.  

Dîvân edebiyatı ve yeni edebiyatın nazım şekil ve türlerini bir arada kullanması, Cûdî Efendi‟yi bir 

anlamda eski geleneğin son, yeni zevkin de ilk temsilcilerinden biri yapmaktadır. Onu farklı kılan yön, 

tek bir edebî akıma bağlı kalmayarak her iki edebî akıma da vâkıf olması ve bu iki edebiyat türünün 

şekil ve özelliklerini aynı potada buluşturabilmesidir. Dahası Cûdî Efendi, yaşadığı yüzyıl ve coğrafya ile 

sınırlı kalmamış; Arap, Fars ve Batı Edebiyatından çeşitli şiirleri ve 7. yüzyıldan yaşadığı döneme kadar 

birçok şairin de şiirini tercüme etmiştir. 

Makalemizde, Cûdî‟nin hayatı, edebi hayatı ve dîvânı hakkında sınırlı bilgiler verebildik. Cûdî 

Dîvânı‟nın çeviri yazılı metni OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan yüksek lisans 

tezleri tamamlama aşamasındadır. Çalışmamız tamamlandığında Cûdî Efendi‟yi ve dîvânını detaylıca 

tanıtıp ilgililerin istifadesine sunmaya çalışacağız. 
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‘ÎDÎ-ZÂDE ABDURRAHİM EL-AMASÎ SÜLÂLESİ VE ESERLERİ 

 

Sadi BAYRAM 

 

Özet 

Kitâbü‟l-Mecmû fi‟l-Meşhudi ve‟l Mesmu yazarı ve Sultan III. Mustafa‟nın kızı, III. Selim‟in kardeşi 

Beyhan Sultan Vakfiyesini de tasdik eden Evkâf Müfettişi, Hacıbayramoğullarından Koca Müfti Âkif 

Efendi‟nin torunu olup H. 1177/Eylül 1763 „de Amasya‟da doğmuştur. Eserleri Arapça ve Farsçadır. 

Şiirleri de yine Arapça ve Farsça tâlik hatla yazılmıştır. Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim 1806‟da kendi 

yazdığı Arapça “Kitâbü‟l-Mecmû‟ Fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû-i fi Teracimi‟l- Meşayihi ve‟l Ülemâ” adlı 

eserinde şeceresini şöyle veriyor: 

“Ben Abdurrahim bin İsmail bin Mustafa Âkif el-Amasi bin Muhammed Bayram el Merzifonî, Amasyalı 

Akif Efendi‟nin torunuyum. Anne tarafından soyum Abdurrahim binti Fâtma‟dır. Nuri Efendi el-Lâdiki 

olarak bilinir. Şeyh Seyyid Ahmed el-Kebir soyundandır ki, o hâl sahibidir. Amasya‟daki Zeynel Abîdîn 

silsilesinden şerif sülâlesindendir.‟‟   

Kökü Anadolu Selçukluların son dönemleri olan 748 H. /1247 yıllarında yaşayan, o devirde Amasya‟ya 

bağlı olup, şimdiki Samsun-Lâdikli Küçek Seyyid-i Ahmed-i Kebir er-Rufâî, oğlu 1360 tarihlinde vefat 

eden Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâî, İstanbul Beşiktaş‟da türbesi bulunan Kanunî Sultan 

Süleyman‟ın süt kardeşi, Şeyhülislâm Yahya Efendi, Merzifonlu Bayram Efendi, Şeyhzâde Koca Müftü 

Akif Efendi‟ye dayanan Amasyalı Akif-zâde Abdurrahim‟in İstanbul Kadılığı Şer‟iyye Sicillerine bir kayıt 

olmamasına karşılık, Bab Mahkemesinde 1225-1227 yılları arasında kadılık yapmış olduğu Bab 

Mahkemesi Şer‟iyye Sicilinde görülmektedir. Evkâf Müfettişliğine kadar yükselmiş, Beyhan Sultan 

Vakfiyesini tasdik etmiştir.  

Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim eserleri şunlardır: 1. “Kitâbü‟l-Mecmû‟ Fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû-i fi 

Teracimi‟l- Meşayihi ve‟l Ülemâ”, 2.” Mir‟âtü‟n-Nâzirin fi münebbihati‟l-mütesavifetit –tahirin”, 3.” 

Ünvânü‟l-Meşâyih”, 4. ”Mühimmâtü‟s-Sûfiye”, 5. ”Şuletü‟l-Yâkîn”, 6. ”Takribü‟l-Mübtedî”, 7. ”Sebîlü‟s-

Sâlikin”, 8. Risale fi Beyani‟t-Talâk bi-Lâfzati Bıraktım Tekau Rec‟iyyen, 9. “Makamat” tarzı şiirleri, “10. 

“Mecelletü‟l- Mehâkim” adlı fetva eseri ve risaleleri vardır. 

Anahtar Kelimeler: Seyyid Küçek Ahmed-i Kebir er-Rufâî, Bayram Efendi, „Îdî-zâde, Mustafa Âkif-

zâde, Âkif-zâde Abdurrahim, Kitâbü‟l-Mecmû‟. 

 

‘Îdî-Zâde Abdurrahim el-Amasî and His Dynasty and Publications 

 

Abstract 

He was born on Sebtember 1763 in Amasya. His most famous book was “Kitâbü‟l-Mecmû fi‟l-Meşhudi 

ve‟l Mesmu”. İt is based on his dynasty to Ottoman padishah III. Mustafa. He is the grandson of 

famous Ottoman mufti Akifzade. His books and poets written in Arabic and Persian with an Arabic 

style of script. He wrote a book (“Kitâbü‟l-Mecmû‟ Fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû-i fi Teracimi‟l- Meşayihi ve‟l 

Ülemâ”) in 1806 and he tells his family tree in this book. He says that his grandfather is Akifzade and 

his grandmother is Abdurrahim binti Fâtma‟dır from Lâdik village whose father is Şeyh Seyyid Ahmed 

el-Kebir belong dynasty Şerif Zeynel Abidin. In a different way that based on "official" documents his 

family tree is like this: His grandfather is Mufti Akifzade and his grandfathers Merzifonlu Bayram 

Efendi, Şeyhülislâm Yahya Efendi, Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâî who is the foster brother of 

Ottoman Sultan Kanuni and his grandfather Küçek Seyyid-i Ahmed-i Kebir er-Rufâî (r. 748/1247) from 

Lâdik that belongs Amasya in that dates and now the town of province Samsun. Altough Âkif-zâde 

Abdurrahim had no record in İstanbul Court, he was seen as a qadı in between 1225-1227 in “Bab” 

Court Records. He had risen to the rank of Foundation Inspector and approved Beyhan Sultan‟s 

                                                           
  Klâsik Arkeolog-Sanat Tarihçi, sadi.bayram@gmail.com. 

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/padishah
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Foundation. Âkif-zâde Abdurrahim‟s works are: 1. “Kitâbü‟l-Mecmû‟ Fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû-i fi 

Teracimi‟l-Meşayihi ve‟l Ülemâ”, 2.” Mir‟âtü‟n-Nâzirin fi münebbihati‟l-mütesavifetit-tahirin”, 3.” 

Ünvânü‟l-Meşâyih”, 4.” Mühimmâtü‟s-Sûfiye”, 5. ”Şuletü‟l-Yâkîn”, 6. ”Takribü‟l-Mübtedî”, 7. ”Sebîlü‟s-

Sâlikin”, 8. Risale fi Beyani‟t-Talâk bi-Lâfzati Bıraktım Tekau Rec‟iyyen”, 9. “Makamat styl poetry”, 10. 

“Mecelletü‟l- Mehâkim”.   

Keywords: Seyyid Küçek Ahmed-i Kebir er-Rufâî, Bayram Efendi, „Îdî-zâde, Mustafa Âkif-zâde, Âkif-

zâde Abdurrahim, Kitâbü‟l-Mecmû‟. 

 

Giriş 

1640-1806 tarihleri arasındaki Osmanlı ülkesinde bulunan öncelikle kendi hocaları ve âlimlerin 

kısa biyografilerinden bahseden Kitâbü‟l-Mecmû Fi‟l-Meşhudi ve‟l Mesmu yazarı1 ve Sultan III. 

Mustafa‟nın kızı, III. Selim‟in kardeşi Beyhan Sultan‟ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi‟nde mahfuz K. 

57 numaralı Vakfiyesini de tasdik eden Evkâf Müfettişi, Hacıbayramoğullarından Koca Müfti Âkif 

Efendi‟nin torunu olan Âkif-zâde Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el Amasî, H.1177/Eylül 1763„de 

Amasya‟da doğmuştur.2 Eserleri Arapça ve Farsçadır. Şiirleri Arapça ve Farsça olarak tâlik hatla 

yazılmıştır. Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim3 (1763-1816) kendi yazdığı Arapça Kitâbü‟l-Mecmû‟ fi‟l-

Meşhûdi ve‟l-Mesmû-i fi Teracimi‟l- Meşayihi ve‟l Ülemâ eserinde aile şeceresini şöyle veriyor: 

“Ben Abdurrahim bin İsmail bin Mustafa Âkif el-Amasî bin Muhammed Bayram el-Merzifonî, 

Amasyalı Âkif Efendi‟nin torunuyum. Anne tarafından nesebim Abdurrahim binti Fâtma‟dır. Nuri Efendi 

el-Lâdikî olarak bilinir. Şeyh Seyyid Ahmed el-Kebir4 neslindendir ki, o hâl sahibidir. Amasya‟daki 

Zeynel Ab‟îdîn silsilesinden şerif sülâlesindendir.“5  

Milâdî 1245‟lerde eskiden Amasya‟ya bağlı olup, bugün Samsun-Lâdikte medfun Küçek Seyyid 

Ahmed-i Kebir er-Rufâî6 oğlu Amasya-Hakale‟de7 (Yolpınar)‟ medfun 1360 tarihinde vefat eden Seyyid 

Necmeddin Yahya er-Rufâî soyu, Amasyalı 900 H./1495‟de vefat eden Amasyalı meşhur Kadılardan 

Sadreddin Recep Çelebi soyu ile birleşerek, Recep Çelebi Sülâlesi8 adını alır.  

Bu sülâleden Bayram-zâde ve Şaban-zâde soyları çıkmıştır. Bayram-zâde Kolu, Amasya-

Merzifon, Çankırı, Ankara, İstanbul‟da yeni kollara ayrılmıştır. Şaban-zâde kolu ise Amasya ve 

İstanbul‟da çoğalmıştır. Kanunî Sultan Süleyman‟ın sütkardeşi de olan ve İstanbul Beşiktaş‟da Türbe ve 

Tekesi olan Şeyhülislâm Yahya Efendi, Zekeriya Efendi gibi Şeyhülislâmlar, Hasan Efendi ve Şeyh 

Mahmud Şifâî gibi iki Kazasker çıkmıştır.9 

El-„Îdî Muhammed bin Ahmed,10 kökü Merzifonlu, Sultan Bayezıd Medresesi Müderrisi ve 

Amasya Müftüsü Ebu Muhammed Bayram Efendi‟ye,11 1033 H./1654 M. yıllarında Amasya Bayezid 

Sultaniye Medresesi Müderris ve Müftüsü, Merzifonlu Mustafa Efendizâde „Îdî Bayram Efendi, 1099 H./ 

1688‟de, yine Sultaniye Müderrisi olup Trablusşam Mollası olan, aynı soydan ikinci ayrı bir (torun) „Îdî 

Bayram Efendi, Amasya Müftüsü olup 1173 H./1759-60‟da Amasya‟da vefat eden „Îdî-zâde Koca Müftü 

                                                           
1  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, (Sadeleştirenler: Dr. Ali Yılmaz, Dr. Mehmet Akkuş), Amasya Belediyesi 

Yayınları, Ankara, 1986, s. 271, Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim (1768-1815), Kitâbü‟l-Mecmû fi‟l-Meşhûdi ve‟l Mesmû, 

(Arapçadan Çeviren, Doç. Dr. Hikmet Özdemir), İstanbul, 1988. 
2  Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, sad. Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi Yayınları, 2014, 2. bs. s. 83. 
3  Sadi Bayram, ”Beyhan Sultan Vakfiyeleri,Tezyinatları ve Türk Tezhip Sanatındaki Yeri”, XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 5-9 

Eylül 1990, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 1994, c. III, s. 1133, Levha.310. Res.13. Osman Fevzi Olcay, age., s. 83. 
4  Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmânî, C.1/190‟da: Seyyid Küçek Ahmed-i Rufâî‟nin asıl adı olarak “Taceddin bin Kudbeddin bin 

Şemseddin bin Muhammed Rufâî “ olarak zikredilir ve 748 H./1247 M. tarihi verilir. 
5  Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim (1768-1815), Kitâbü‟l-Mecmû fi‟l-Meşhûdi ve‟l Mesmû, (Arapçadan Çev. Doç. Dr. Hikmet 

Özdemir), İstanbul, 1988, s. 389-391. 
6  Sadi Bayram ”Samsun-Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

Samsun, 1990, sayı: 5, s. 11-22, Sadi Bayram, ”Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufaî Hazretleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları, sayı: 74, Ekim 1991, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Renk Ofset, İstanbul, 1991, s. 139-156. 

7  Sadi Bayram, Tarihte Merzifon, Amerikan Anatolian Koleji ve Belgelerle Ermeni Ayaklanmaları, Ankara, 2012, s. 61. 
8  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, age., s. 262. 
9  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, age., s. 262. 
10  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyetü‟l-Ârifîn, Esmâü‟l-Müellifin ve Âsârü‟l-Musannifîn, c. 2, s. 129. 
11  Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim, age., s. 82-83. el-Hac Bayram Efendi‟nin kabri Hacı İlyas Mahallesi Recep Çelebi 

Türbesi‟ndedir. Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, age., s 161. 
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adıyla tanınan “Divan-ı Bedia” sahibi Mustafa Âkif,12 vefatı13 üzerine O‟nun yerine geçen oğlu İsmail 

Efendi‟ye14 dayanan Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim15 İstanbul Kadılığı Şer‟iyye Sicillerinde bir kayıt 

olmamasına karşılık, Bab Mahkemesinde16 1225-1227 yılları arasında kadılık yapmış olduğu Bab 

Mahkemesi Şer‟iyye Sicilinde görülmektedir. Evkâf Müfettişliğine, Mekke ve Medine Müfettişliğine kadar 

yükselmiş, Beyhan Sultan Vakfiyesini tasdik etmiştir. Ölümüne ait üç tarih vardır.17 İstanbul Şehzâde 

Camiî haziresinde müezzinlere ayrılmış olan hücrenin ön tarafındaki mezar taşında meâlen “Merhum ve 

mağfur, Allah‟ın rahmetine muhtaç ve gark olan, Mekke ve Medine‟nin Müfettişi Âkif-zâde olarak 

bilinen Seyyid Hacı Abdurrahim Efendi. Ruhu için el-Fatiha. H.1223/1808 M.” 18  

Âkif-zade Abdurrahim‟in el-Âmasî‟nin kaynaklarda üç ölüm tarihi mevcuttur. 1223 H./1808 M. 

1231 H./1815-16 M. ve 1232 H./1816-1817 M. Her halde mezar taşında 1223 H. tarihi yazılırken 

hakkâk, 2 ve 3 rakamları sehven yer değiştirmiş olmalı, 1227 de kadılık yaptığına göre ölüm tarihinin 

1816 olması daha mantıklı gelmektedir. Ayrıca III. Selim‟in kız kardeşi Beyhan Sultan‟ın Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi, K. 57 numaralı, 5. Ek, 7 Şaban 1230 H./15.07.1815 tarihli zeyl vakfiyeyi Evkâf 

Müfettişi olarak tasdik etmesinden, 1815 „de hayatta olduğunu ispatlamaktadır. 

Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim eserleri şunlardır:19  
1. “Kitâbü‟l-Mecmû‟ Fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû-i fi Teracimi‟l- Meşayihi ve‟l Ulemâ ”20 

2. ”Mir‟âtü‟n-Nâzirin fi münebbihati‟l-mütesavifetit-tahirin”21 
3. ”Ünvânü‟l-Meşâyih” 

4. ”Mühimmâtü‟s-Sûfiye” 

5. ”Şuletü‟l-Yâkîn” 
6. ”Takribü‟l-Mübtedî” 
7. ”Sebîlü‟s-Sâlikin” 

                                                           
12  Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşhurları, 70, “Sicil-i Osmani”, c. 2, s. 133. Divan-ı Bedia‟yı İstanbul Kültür Üniversitesi‟nden 

Serkan Demir‟in Yüksek Lisans Tezi hazırlamakta olduğu öğrenilmiştir. 
13  Mezarı Ok Meydanı Nasuh Baba Türbesi civarı, Çevrim Mezarlığı doğu tarafında hususi bir yerdedir. Bkz. Abdi-zâde Hüseyin 

Hüsameddin, age., s. 173. 
14  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyetü‟l-Ârifîn, Esmâü‟l-Müellifin ve Âsârü‟l-Musannifîn, c. 1, s.565. 
15  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyetü‟l-Ârifîn, Esmâü‟l-Müellifin ve Âsârü‟l-Musannifîn, c. 1, s. 221; c. 2, s. 451; Hüseyin Menç, 

Tarih İçinde Amasya, Amasya Belediyesi Yayınları, 2014, s. 418. 
16  Osmanlı Devleti‟nde büyük şehir kadılarının yardımcısı olan nâiblerin başkanlık yaptığı mahkeme. 
17  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü‟l-ârifîn‟de Âkif-zâde‟nin vefat tarihini 1232 olarak verirken (Hediyyetü‟l-ârifîn esmaü‟l-

müellifîn ve asâru‟l-müellifîn, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1990, c. 1, 565), diğer eseri Îzâhu‟l-meknûn‟un bir yerinde 1223 

(Îzâhu‟l-meknûn fi‟z-zeyli alâ Keşfi‟zzunûn, İstanbul, 1971, c. I, 313), bir diğer yerinde ise 1232 tarihini verir (II, 5). Ziriklî 

(Hayreddin Ziriklî, el-Â„lâm kamûsu terâcimi li eşheri‟r-ricâl ve‟n-nisâ, Beyrut, 1992, III, 343, Kehhâle (Ömer Rıza Kehhâle, 

Mu„cemü‟l-müellifîn terâcimu musannifi‟l-kütübi‟l-Arabiyye, Mektebetü‟l-Müsenna, Beyrut, 1957, III, 202), Karabulut (A. Rıza 

Karabulut, A. Turan Karabulut, Dünya Kütüphanelerinde Mevcut İslam Kültür Tarihi ile İlgili Eserler Ansiklopedisi, Kayseri, c. 

III, 1714) Bağdatlı İsmail Paşa‟ya atıfla 1232 tarihini verirler. Doç. Dr. Hikmet Özdemir, Kitâbü‟l- Mesmû‟nun istinsah 

kopyasındaki 1231 tarihini verir. Ölüm tarihindeki 1223 H. rakkamının hattat tarafından sehven iki ile üçün yer değişmesi 

sonucu olduğu, doğru tarihin 1232 olması gerekir.  
18  Osman Fevzi Olcay, age., s. 83. İstanbul Türbeler Müdürlüğünden 08.06.2016 tarihinde aldığımız şifahi izinle İstanbul 

Şehzade Camii mihrap yönü Haziresinde Fazıl Âyanoğlu‟nun yetiştirdiği Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü tarihî 

mezarlıklarından sorumlu, emekli Sayın Necdet İşli ile yaptığımız araştırmada, mezar taşını maalesef bulamadık. Ya zamanla 

kırıldı yok oldu. Veya zamanla yanlış yere kaldırıldı. Zira mihrap cephesinde takriben 7 m.lik, çim ekilmiş bir boş alan var. 

Mihrab tarafının solunda ise kırık mezar taşları var. Bu da gösteriyor ki, o bölgede bir temizlik yapılmış. 
19  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyetü‟l-Ârifîn, Esmâü‟l-Müellifin ve Âsârü‟l-Musannifîn, c. 1., s. 565. 
20  Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, age., s. 271.‟de müellif nüshasını tarihçi Bağdadlı İsmail Paşa‟nın Köyündeki özel 

Kütüphanesinde bulduğunu belirtmektedir. İstinsah, yani kopya eden Mehmed Salih el-Antakî, İstanbul, Fatih, Millet 

Kütüphanesi, Ali Emirî tasnifi, Arabî 2527 numaradadır. Hocaları ve devrin âlimlerinin kısa Biyografis‟idir. 1864 doğumlu Hacı 

Salim (Bayram) dedem de şimdi Millet Kütüphanesi olarak şöhret bulan İstanbul Şeyhülislâm Erzurumlu Feyzullah Efendi 
Medresesi‟nde okumuştur. Bu makalenin yazarında 1974 yılında Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Muammer Ülker 

tarafından temin edilen mikrofilmi mevcuttur. Sayın Doç. Dr. Hikmet Özdemir tarafından sadeleştirilerek Arapçadan Türkçeye 

1998‟de çevrilmiş, Türkiye İlmî İçtimâî Hizmetler Vakfı tarafından da yayımlanmıştır. Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 374. İsmail 

Paşa el-Bağdadi, Hediyyetü‟l-ârifîn esmaü‟l-müellifîn ve asâru‟l-müellifîn, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1990, c. 1, s. 565, 

Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri, Amasya Belediyesi, 2014, s. 56, Âkifzâde, Mecelletü‟l-mehâkim, VI. 2a. Eserin kısa bir 

tanıtımı için bkz. Şükrü Özen, “Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü”, TALİD, III/5 (İstanbul, 2005), s. 272. 
21  Bir nüshasının İstanbul Beşiktaş Yahya Efendi Dergâhı‟nda olduğunu, Nakşibendi tarikatına bağlı olduğunu söz konusu 

Mir‟atü‟n Nazirin‟in sonunda yazdığını Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 268‟de belirtmektedir. Diğer 

bir nüshası Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi Esat Efendi bölümü 1706 numarada kayıtlıdır. 197 varaktır. Bir başka 

istinsah kopyası yine Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi H. Hayri Abdurrahim Efendi 30 numarada kayıtlıdır. 114 varaktır. 

Arapçadır. Tasavvuf konusuyla ilgilidir.  
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8. “Risale fi Beyani‟t-Talâk bi-Lâfzati Bıraktım Tekau Rec‟iyyen”22 
9. ”Makamat tarzi şiirleri”23 
10. “Mecelletü‟l- Mehâkim”24 adlı fetva eseri ve risaleleri vardır.   

Ancak on eserden Kitâbü‟l-Mecmû‟ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû adlı eserin istinsah kopyası İstanbul 

Fatih, Millet Kütüphanesindedir. İstanbul Üniversitesi Nadir Yazma Eserler Kütüphanesi 297.5, 

NEKTY.01509 numarasıyla kayıtlı, tâlik hatlı, islâm fıkhına dair, 1238 H./1823 tarihli, 300x185 mm. 

ebadında Ahmet Reşid tarafından yayına hazırlanmış “Mecelletü'l-Mehakim” 25 adlı eserinin26 de olduğu 

anlaşılmaktadır.27 Ünvânü‟l Meşayih, Mühimmatü‟s Sûfiyye, Şuletü‟l Yâkîn, Sebilü‟s-Sâlikin adlı eserlerin 

hangi kütüphanede veya kimin koleksiyonunda olduğunu bilemiyoruz.28 Ancak Amasya Tarihi Yazarı 

Hüsameddin Abdi Yasar, yukarıda belirtilen eserleri Bağdatlı İsmail Paşa‟nın29 Köyündeki evinin 

kütüphanesine gördüğünü kaydetmektedir. Köyündeki evinin Kütüphanesi ibaresinden İstanbul- 

Bakırköy olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Zira İsmail Paşa Bakırköy‟de vefat etmiştir. 

Reisü‟l-Kurra Abdullah İbn-i Salih Eyyubî, (1836), Amasyalı Âkifzâde‟nin Mirâtü‟n-Nazirin adlı 

eserini şerh etmiştir.30 Nuran Çetin bu eserdeki Abdurrahim el-Amasî‟nin tasavvufî görüşlerini bu 

sempozyumda anlatmıştır. 
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edilmiştir. İlmî araştırmalarla meşgul olup, geniş bir çalışma neticesinde Katib Çelebi'nin Keşf-üz-Zünun adlı eserine iki ciltlik 

bir Zeyl (ek) yazmıştır. Bağdatlı İsmail Paşanın ilk eseri; İzah-ül-Meknun fi Zeyl-i ala Keşf-üz-Zünun'dur. İki cilt halinde 

yazdığı bu zeylde 19.000 kadar kitabı tanıtmaktadır. Hediyyet-ül-Arifin ve Esma-ül-Müellifin ve Asar-ül-Musannifin adıyla 

yazdığı ikinci eseri de iki cilt olup, Arapçadır. Alfabetik olarak tertip edilmiş olan bu eserde, bir yazardan bahsedilirken sırayla 

müellifin adı, babasının adı, şöhreti, lâkabı, memleketi, mezhebi, vefat tarihi, milliyeti ve yazdığı eserleri belirtilmiştir. 
30  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 1, s. 274, 480. 
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Bayram, Sadi, Tarihte Merzifon, Amerikan Anatolian Koleji ve Belgelerle Ermeni Ayaklanmaları, Ankara, 

2012. 

İstanbul Millet Kütüphanesi, 89, Ali Emiri Tasnifi 2527, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi 

421-006, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Esat Efendi 916, 1706, İstanbul Süleymaniye 

Kütüphanesi, H. Hayri Abd. Ef. 00030 

Kaya, Süleyman, “Âkifzâde‟nin Mecelletü‟l Mehakim İsimli Eseri Çerçevesinde Osmanlı Fetvasında 

Değişim”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 40, 2011/1. 

Menç, Hüseyin, Tarih İçinde Amasya, Amasya Belediyesi Yayınları, 2014. 

Olcay, Osman Fevzi, Amasya Şehri, sad. Harun Küççük, Kurtuluş Altunbaş, Amasya Belediyesi 

Yayınları, 2014. 

Uludağ, Süleyman, İslam‟da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış, İstanbul, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler: 
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İstanbul-Fatih Millet Kütüphanesi 2527 numaralı Kitâbü‟l-Mecmû‟ fi‟l-Meşhûdi ve‟l-Mesmû-i fi 

Teracimi‟l- Meşayihi ve‟l Ulemâ adlı eserin başlangıcı. 

 

İstanbul Millet Kütüphanesi, 89 numaralı Mecelletü‟l-Mehakim, s. 12 



ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU | 529 

 

İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkif-zade Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el-Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserin, bulunduğu 

mecmuanın 48a-49 b varakları arasındadır. 

 

İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkif-zade Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el-Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserin, bulunduğu 

mecmuanın 49b-50a varakları.” Beyit: bulutlardan gelen yağmur, O‟nun üzerine olsun, 

gülsuyundan olsun” 
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İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkif-zâde Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserin bulunduğu 

mecmuanın 50a-51b varakları arasındadır. 

 

İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkif-zade Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserin, bulunduğu 

mecmuanın 54a-55 b varakları.” Beyit: Vekil-i saltanat-ı damadı-ı Sultanî Ali Paşa, ki berferman 

Tuğrakeşdir” 
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İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkif-zâde Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el-Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserin, bulunduğu 

mecmuanın 55a-56b varakları.“ Humayun-u cevheri der Paşa ki, cömertliklerin…. Hatâdan 

saklasın zat-ı şerifin koruyan Allah, felekte misli benzeri olmayan incidir” 

 

İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkif-zâde Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el-Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserin başı. Eser 

Mecmuanın 62a-61b varakları arasındadır. 62a‟da solda kırmızı mürekkeple x işaretinin 

bulunduğu 10 satırda… ebul yümn el-Hac Mustafa Âkif îdîzâde… (bereket babası el-hac 

Mustafa Âkif İdî-zâde, Allah O‟nu mes‟ut ve Beyt-i Haram yanında namaz kılanlardan, secde 

edenlerden eylesin) kelimeleri okunmaktadır. 
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İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkifzade Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserinin bulunduğu 

63a-62 b varakları. “muharir bu hasletlerin dışında; cömertlik, üstünlük, adalet, musamaha, 

başarı, acıma hissi, ilimce ve takvâca, yardımseverlikte enderdir” ayrıca besmele kısaltması da 

metinde vardır. 

 

İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkif-zade Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserinin bulunduğu 

78a-77 b varakları. “Hadiscilerin şeyhi Ebul İzz‟ül Acemî‟den ders aldığını zikreder”. Doğrulukta 

Hz. Ebubekir, Osman, şecaatte Hz. Ömer ve dargamzar arslan Hz. Ali gibi olmak gerekir” 
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İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 

Âkif-zâde Abdurrahim bin İsmail bin Âkif el Amasî‟nin Makâmat tarzındaki eserinin, bulunduğu 

mecmuanın 90 a varağı. Temmet bi-yed-i câmi‟ha el-hâkir Mustafa Âkif Îdî-zâde. Afallahü teâlâ 

anhü ve an ebeveyhi ve an cem‟ül mü‟mininlerden, amin“ bunun toplanması müellif Âkif İdî-

zâde tarafından toplandı, tamamlandı. Allah O‟nun ve ebeveyninin, tüm müslümanların 

günahlarını affeylesin, amin“ okunmaktadır. 

 



 

 

TACİBEY-ZÂDE CAFER ÇELEBİ ESERLERİNDE NE ANLATIYOR?* 

 

 Seher Keçe TÜRKER 

 

Özet 

Tacibey-Zâde Cafer Çelebi, on beşinci yüzyılın Amasyalı divan edebiyatı şair ve yazarı, aynı zamanda 

devlet adamıdır. Çok yönlü olan sanatçı kişiliği ve ortaya koyduğu eserleriyle günümüzde de yaşamaya 

devam etmektedir. Her eserini birçok yönden incelemek mümkün olduğu gibi kendisinin nasıl bir kişi 

olduğunu da eserlerinden çıkarmak mümkündür. Nesirleriyle tanınan Tacibey- Zâde Cafer Çelebi’nin 

Türkçe, Farsça kaside ve gazelleri de vardır. Daha çok İstanbul ve güzelliklerini anlattığı Heves-name 

adlı mesnevisi ile tanınmaktadır. II. Bayezid ve I. Selim zamanlarında nişancılık ve kazaskerlik gibi idari 

görevlerde de bulunmuştur.  

Çalışmamda; Divan, Mahruse-i İstanbul Fetih-namesi, Münşeat, Enisü-l Arifin, Küs-name ve Heves-

name adlı eserlerinin içeriğinden söz edilerek edebi kişiliği üzerinde durulacaktır. Kaynaklara göre en 

bilinen ve en sevilen eseri “Heves-name” olduğu için Tacibey- Zâde Cafer Çelebi mesnevi şairleri 

arasında yer almıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tacibey-Zâde Cafer Çelebi, Eserleri, Muhteva. 

 

 

What is Explaining Tacibey-Zâde Cafer in His Works? 

 

Abstract 

Tacibey- Zâde Cafer Çelebi is a poet from Amasya who interests 15th century's Divan Literature also 

he is a statesman. He reaches today with the help of his works and being an all-rounder. It is possible 

that his works can be examined in very different aspects also who he is can be understandable via his 

works.   

Although Tacibey- Zâde Cafer Çelebi is known as a prosaist, he has many eulogies and odes in Turkish 

and Persian. He becomes known as the author of Heves-name, that is a mesnevi, which mentions the 

beauty of Istanbul frequently. He worked as a marksmanship and judge of the army in Bayezid II and 

Yavuz Selim's periods.  

In my study, Tacibey- Zâde Cafer Çelebi's literary identity is emphasized by talking about Divan, 

Mahruse-i İstanbul Fetih-namesi, Münşeat, Enisü-l Arifin, Küs-name and Heves-name' contents. 

According to resources, Tacibey- Zâde Cafer Çelebi take a place in mesnevi's poets with the help of 

the most well-known and favorite work is Heves-name.    

Keywords: Tacibey- Zâde Cafer Çelebi's Works, Content.   

 

 

                                                           
*  Tebliğ metni dipnot sistemine göre oluşturulmadığı için Bilim Kurulu tarafından sadece özetlerin yayınlanması kararı 

alınmıştır.  
  Emekli sınıf ve Türkçe Öğretmeni, seherturker@hotmail.com. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

 
ا٢بمد هلل رّب العا٤بْب، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب،ورضي اهلل تعاىل عن العلماء ا٤بخلصْب إىل يـو الدين،  

: أما بعد
فإف ا٤بسلمْب يف كل زماف ومكاف اعتنوا عناية فائقة وكبّبة يف التأليف والتعليم يف كل العلـو اإلسالمية من التفسّب وعلومو، وا٢بديث وعلومو، والعقيدة  

. واألدياف ومقارنتها،والفقو ٗبذاىبو وأصولو، والفلسفة وا٤بنطق، واللغة العربية، و٫بوىا، ٩با ساىم يف بناء ا٢بضارة اإلسالمية على امتداد قروف عديدة
وقد اعتُب علماء ا٤بسلمْب يف شٌب بقاع األقطار اإلسالمية باإلسالـ شرحاً، وإيضاحاً، وبيانًا، وعملوا على إظهار ما فيو من كنوز ودرر، وقد كاف علماء 

 الَبكية بالتأليف والتعليم يف كل العلـو اإلسالمية، وكتبوا أكثر مؤلفاهتم (1)تركية ٗبا فيهم علماء أماسية خّب من قاـ هبذه ا٤بهمة ا١بليلة، وقد اعتُب علماء مدينة أماسية
.  بلغات ثالث؛ الَبكية، واللغة العربية،والفارسية

وقد اختار الباحث الكتابة فيجهود علماء أماسية الَبكية يف العلـو اإلسالمية، إلبراز ما قدمو ىؤالء العلماء األفذاذ للعامل اإلسالمي من نتاج كبّب، وعلم    
غزير ٗبا كتبوه وعّلموه يف كل العلـو اإلسالمية من تأليف وتعليم، وسوؼ أتتبع ىذه ا١بهود يف كل كتب الفهارس والتاريخ والَباجم العربية، وقد ذكرت ترٝبة كل عامل 

. لو صلة ٗبدينة أماسية سواء ولد فيها، أـ تويف، أـ كانفيها مدرساً، أـ مفتياً، أـ قاضياً 
: وأما تاريخ مدينة أماسية فهو حافل با٢بضارة، والسلطاف، والقوة، وا١بالؿ، وسأبرز بعض ىذه ا١بوانب باختصار  

بكْلرباكي، يعِب أمّب األمراء، وشجاع الدين، : كاف األمّب سيف الدين طرنطاي، صاحب أماسية، من أكابر أمراء الدولة، وحده، وكاف يلقب بكالرباكي، وقيل- 1
، (ىػ655)و٧بسن، ملك السواحل، وقد كاف يف خدمة السلطاف عالء الدين كيقباذ الصغّب بن السلطاف كيخسرو ابن السلطاف عالء الدين كيقباذ، وذلك يف سنة 

. (2)رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا
، لقتاؿ الطاغية تيمورلنك الذي (ىػ807)خرجت من مدينة أماسية ا١بيوش ا٤بسلمة بقيادة األمّب ٧بمد بن السلطاف يلدـر بايزيد الذي كاف أمّباً عليها، يف سنة - 2

استوىل على بالد فارس، والعراؽ، والشاـ، واستشهد السلطاف يلدـر بايزيد بن السلطاف مراد الغازي، واستطاع أخذ جثة والده السلطاف بعد حرب شديدة معو، 
.  (3)رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا

كانت أماسية مقراً لسالطْب الدولة العثمانية قبل توليتهم السلطنة، كالسلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف الذي كاف أمّباً على أماسية قبل توليو السلطنة - 3
. (4)، رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا(ىػ918)، وقد تويف سنة (ىػ886)يف سنة 

كانت أماسية مولد بعض سالطْب الدولة العثمانية، كالسلطاف سليم خاف ابن السلطانبايزيد خانابن السلطاف ٧بمد خاف رٞبهم اهلل تعاىل؛ الذي ولد فيها يف - 4
، (ىػ920)، وىو الذي انتصر بفضل اهلل تعاىل على الشاه إ٠باعيل الصفوي الذي كاف مستولياً على العراؽ، وفارس، وأذربيجاف، وخراساف؛ يف سنة (ىػ872)سنة 

، وقد تويف سنة (ىػ918)، وأصبح سلطاناً سنة (ىػ922)مث انتصر برٞبة اهلل تعاىل على ا٤بماليك ا١براكسة يف ا٢بجاز، والشاـ، ومصر؛ الذين تعاونوا معهم يف سنة 
. (5)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ926)

 :ويهدف هذا البحث إلى ما يلي
 .إظهار ا٢بركة العلمية ا٤بزدىرة يف العلـو اإلسالمية والعربية لعلماء مدينة أماسية الَبكية -1
 .إبراز مؤلفات علماء مدينةأماسية الَبكية، وحث الباحثْب على دراستها ونشرىا ليستفيد منها طلبة العلم يف العامل اإلسالمي -2
 .إبراز فضل ىؤالء األعالـ الذين قدموا لألمة اإلسالمية جهوًدا ٝبة يف العلـو اإلسالمية والعربية ا٤بختلفة، ٢بث الباحثْب على االقتداء هبم -3

 :وأما منهج البحث فيتلخص في التالي 
 .والذين ترٝبت ٥بم كتب الَباجم العربيةأو التدريس فيها، ترٝبة العلماء الذين ولدوا بأماسية، أو ماتوا هبا، أوتقّلدوا منصب الفتوى أو القضاء -1
 .اعتماد تاريخ الوفاة يف نسبة كل عامل إىل القرف الذي ينتسب إليو- 2

. يتم التعريف بكل عامل، وشيوخو، وتالمذتو، ومؤلفاتو، وأقواؿ العلماء فيو- 4 
 .استقراء ما كتب عن علماء مدينة أماسية الَبكية فيالكتب العربية ا٤بعنية بالَباجم، والطبقات، والتاريخ- 5

 .وفهرس للمصادر وا٤براجعأما خطة البحث فقد جاءت يف مقدمة، وٜبانية مباحث، وخاٛبة،  
. (هـ799- هـ 700)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الثامن الهجري : المبحث األول
. (هـ899- هـ 800)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن التاسع الهجري : المبحث الثاني
.  (هـ999- هـ 900)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن العاشر الهجري : المبحث الثالث

                                                 
، مقدمة روض األخيار ا٤بنتخب من ربيع األبرار حملمد 15/408: مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواىر القاموس: انظر(. الَبؾ)ىي بفتح ا٥بمزة، وٚبفيف ا٤بيم، كورة واسعة وبلدة من بالد الرـو  (1)

إهنا بلدة كبّبة، ذات سور وقلعة، وفيها بساتْب، وهنر كبّب؛ عليو نواعّب ديّر عليها مث يصّب يف ٕبر سنوب :" (ىػ821)، وقاؿ أٞبد القلقشندي ا٤بتوىف سنة 5: ٧بمود فاخوري.د: بن قاسم األماسي
، وذكر بعض من رآىا أف هبا معدف فّضة ، وىي من مدف ا٢بكماء، وىي مشهورة با٢بسن، وكثرة ا٤بياه والبساتْب والكرـو ، ويف 5/333: لو: صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء: انظر". يعِب ٕبر القـر

 .61/12: أبو عبد اهلل ٧بمد: معلومات عن مكتبات تركيا: انظر. ٨بطوطاً  (2340): مكتبة بايزيد الوطنية بأماسية
 .55، 33- 32: بدر الدين العيِب: عقد ا١بماف يف تاريخ أىل الزماف (2)
 . 4/74: عبد ا٤بلك العصامي ا٤بكي: ٠بط النجـو العوايل يف أنباء األوائل والتوايل (3)
 .165، 125: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (4)
، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة 83- 4/82: عبد ا٤بلك العصامي ا٤بكي: ، ٠بط النجـو العوايل يف أنباء األوائل والتوايل201- 10/198: ابن العماد ا٢بنبلي: شذرات الذىب يف أخبار من ذىب (5)

 .1/209: ٧بمد الغزي: العاشرة
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. (هـ1099- هـ 1000)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الحادي عشر الهجري : المبحث الرابع
.  (هـ1199- هـ 1100)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الثاني عشر الهجري : المبحث الخامس
. (هـ1299- هـ 1200)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الثالث عشر الهجري : المبحث السادس
. (هـ1399- هـ 1300)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الرابع عشر الهجري : المبحث السابع
. (هـ1437- هـ 1400)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الخامس عشر الهجري : المبحث الثامن

. وتتضّمن أىم النتائج: الخاتمة
 .فهرس المصادر والمراجع

 

اللهم ال تعذب لساناً خي  عنك، وال عيناً تنظر إىل علـو تدؿ عليك، وال يداً تكتب حديث رسولك، وال قدماً ٛبشي إىل خدمة دينك، : ختاًما أقوؿ
 .اللهم ارزقنا اإلخالص يف القوؿ والعمل، واىدنا ٤با اختلف فيو من ا٢بق بإذنك، إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم

 
  ـ        2016 / 9/ 9ىػػ ، 1437/ذو ا٢بجة/7: الدماـ
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جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الثامن الهجري:المبحث األول  

 (هـ799- هـ 700)
من خالؿ استقرائي للكتب العربية الٍب تناولت ترٝبة علماء مدينة أماسية، وجدت ترٝبة ٣بمسة علماء توفوا يف القرف الثامن ا٥بجري، وكاف ٥بم جهد     

: يف التأليف والتعليم، وىم كما يلي
علواف جليب ابن الشيخ عاشق باشا، الشيخ، توطن يف موضع قريب من بلدة أماسية، ومات ىناؾ، ودفن فيو، وكاف عابداً، زاىداً، عارفاً باهلل تعاىل،ومن  .1

رٞبو ، (ىػ726)نظم يف أطوار السلوؾ،وكاف من علماء دولة السلطاف أورخاف بن عثماف الغازي الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة : مؤلفاتو
 .(6)اهلل تعاىل وإيانا

ديواف شعر،وديواف علواف، ومنظومة يف أطوار : علواف جليب بن العاشق علي باشا بن ٨بلص باشا بن بابا إلياس، الرومي، الشاعر، الزاىد، ومن مؤلفاتو .2
 .(7)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ770)السلوؾ والتصوؼ؛ باللغة الَبكية، وتويف بأماسية يف حدود سنة 

 الدرر ا٤بنثورة يف فروع ا٢بنفية، مرتبة على ترتيب كتب الفقو، وٝبع :ومن مؤلفاتومشس الدين شاد كلدي جليب، األماسي، الرومي، الفقيو، ا٢بنفي،  .3
. (8)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ782)ا٤بسائل الغريبة من الفتاوى، والواقعات، وتويف سنة 

، وتوطن قريباً من أماسية، وكاف منقطعاً عن  .4 عبد الرٞبن األرز٪باين، الشيخ، العارؼ باهلل، كاف من خلفاء الشيخ صفي الدين األردبيلي، مث أتى بالد الرـو
الناس، ساكناً يف ا١بباؿ،وكاف عنده مريدين يتعلموف منو التصوؼ،وحكي أف الشيخ ا٤بذكور أصبح يوماً حزيناً كئيباً، فسألومهريديو؛ عن سبب حزنو، 

إف الطائفة األردبيلية كانوا على تقوى وحسن عقيدة، واليـو تداخلهم الشيطاف فأضلهم عن طريقة أسالفهم، فلم ديض إال أياـ قالئل؛ حٌب جاء : فقاؿ
سلوؾ الشيخ حيدر طريقة الضالؿ، وتغيّب آداب أسالفو، وتبديل أحوا٥بم وعقائدىم؛ قبحو اهلل تعاىل، وىو جد الشاه إ٠باعيل الصفوي، وكاف من 

، رٞبو اهلل (ىػ791)علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف مراد الغازي ا٤بلقب بيلدـر بايزيد الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
. (9)تعاىل وإيانا

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن عثماف بن صاحل رسوؿ، عز الدين، األماسي،الدمشقي، ا٤بعروؼ بابن األماسي، ا٢بنفي، العدؿ، احملّدث، ىو من رواة  .5
٠بع يف ا٢بجاز على أبيو، وكاف ٩بن ٠بع من : ، ٠بع على أٞبد بن أيب طالب ا٢بّجار صحيح البخاري، وحّدث بو، وقيل(10)ا٢بديث النبوي الشريف

كاف من عدوؿ دمشق األخيار، وويل أخّباً :" مشس الدين ابن نباتو، وأجاز للقاضي ا٢بافظ شهاب الدين أٞبد بن حجر،قاؿ ا٢بافظ ٧بمد الفاسي
، وقاؿ (11)"(ىػ718)، ومولده يف سنة (ىػ798)نظر األيتاـ بدمشق، فباشره بنزاىة وعفة، مث حصل لو مرض صار ألجلو مقعداً، وتويف بدمشق سنة 

أجاز يل، وكاف يتكسب بالشهادة ٙبت الساعات، ويوقع على ا٢بكاـ، أقاـ على ذلك أكثر من ستْب سنة، وقد ناىز :" ا٢بافظ ابن حجر العسقالين
. (12)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا"الثمانْب

جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن التاسع الهجري : المبحث الثاني
 (هـ899- هـ 800)

من خالؿ استقرائي للكتب العربية الٍب تناولت ترٝبة علماء مدينة أماسية، وجدت ترٝبة اثِب عشر عا٤باً، يف القرف التاسع ا٥بجري،والذينكاف ٥بم جهد 
: يف التأليف والتعليم، وىم كما يلي

حملات يف شرح اللمعات : علي بن زين الدين سياوش بن أورىن، ا٤بعروؼ بيار علي، الشّبازي، األديب، الصويف، سكن بلدة ديوريك، ومن مؤلفاتو .1
. (13)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ812)للعراقي، وا٤بقاصد الناجية يف ا٤ببدأ وا٤بعاد؛ فارسي، مث انتقل إىل أماسية، ومات هبا سنة 

بّب إلياس، األماسي، الشيخ، العارؼ باهلل، كاف من العلماء ا٤بشتهرين بالفضل يف زمانو، وكاف ساكناً يف نواحي أماسية، مث سكن والية شرواف يدرس  .2
فيها الطلبة، وصاحب فيها الشيخ العارؼ باهلل بّب صدر الدين الشرواين، وجلس عنده يف ا٣بلوة األربعينية، واشتغل فيها باجملاىدات والرياضات، مث 
: ارٙبل من شرواف إىل بالده، واشتغل يف وطنو باجملاىدات والرياضات واإلرشاد اثنٍب عشرة سنة، وتويف ٕبديقتو ببلدة أماسية، ودفن ٗبوضع يقاؿ لو

. (14)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ816)سوادية، وكاف من علماء دولة السلطاف ٧بمد بن بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 
 كانت أمو بنت الشيخ بّب إلياس، وأخذ طريقة التصوؼ من الشيخ زكريا، وقاـ بعده  الشيخ، العارؼ باهلل،عبد الرٞبن جليب بن ا٤بوىل، حساـ الدين، .3

نظم كثّب :ومن مؤلفاتومقامو، وكاف يلقب بابن كمشلو؛ لكوف والده من قصبة كمش، وكاف عاشقاً و٧ببا للسماع، وكاف لو مهارة يف تعبّب ا٤بنامات، 
وكاف من بالَبكية، متعلق بالعشق والوجد وا٢باؿ، وكاف يلقب نفسو يف أشعاره با٢بسامي؛ نسبة إىل أبيو، وق ه بزواية يعقوب باشا بسواد أماسية، 

. (15)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ816)علماء دولة السلطاف ٧بمد بن بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 
، (ىػ744)لطيفة ابنة عز الدين ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن عثماف بن رسوؿ، أـ ٧بمد،األماسية، مث الصا٢بية، الدمشقية، احملّدثة، ولدت سنة  .4

، وذكرىا (ىػ815)وأحضرت على ابن ا٣بباز جزء ابن عرفة، وغّبه، مث أ٠بعت على غّبه، وحّدثت، ٠بع منها الفضالء كابن موسى، واأليب يف سنة 
                                                 

 . 8: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (6)
 .1/666: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب3/519: إ٠باعيل البغدادي: إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف (7)
 .1/750: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف1/413: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (8)
 .37- 36، 16: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (9)
 .  1/3: ابن ناصر الدمشقي: األحاديث األربعوف ا٤بتباينة األسانيد وا٤بتوف (10)
 .15/408: مرتضى الزبيدي: ، تاج العروس من جواىر القاموس1/255: ا٢بافظ ٧بمد الفاسي: ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد (11)
 .8/605: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب1/520: ا٢بافظ ابن حجر العسقالين:إنباء الغمر بأبناء العمر (12)
 .1/728: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (13)
 . 46- 45، 37: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (14)
 . 46، 37: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (15)
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، رٞبها (ىػ830)، وماتت بعد ذلك قبل سنة "(ىػ825)، مث يف سنة (ىػ815)أجازت البِب يف سنة :" ا٢بافظ ابن حجر العسقالين يف معجمو وقاؿ
. (16)اهلل تعاىل وإيانا

العناية يف شرح وقاية الرواية يف :  الغاية؛ وقيل:ومن مؤلفاتوحسْب بن السيد علي،القومنايت، التوقادي مولداً، أو السيواسي مسكناً، الفقيو، ا٢بنفي،  .5
، والكامل شرح الزيج الشامل للبوزجاين، يف علم الفلك، وتويف بأماسية سنة (ىػ832)مسائل ا٥بدايةللمحبويب، يف الفروع الفقهية، فرغ منها سنة 

. (17)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ832: )، وقيل(ىػ840)
، يعِب ا٤بتويف سنة "إنو ٠بع من أبيو:" ٧بمد بن عز الدين بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن عثماف بن رسوؿ، األماسي، الدمشقي، ا٢بنفي، قاؿ .6

إنو كاف حيفظ نكتاً، وٝبلة من التاريخ، وأنو رأى : أجاز يل على يد ال ىاف العجلوين، وقاؿ:" ، والراوي عن ا٢بّجار، قاؿ ا٢بافظ السخاوي(ىػ798)
. (18)،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا"، والظاىر أنو مات قريب ذلك(ىػ850)شيخو ابن ناصر الدين يكرمو، وكانت إجازتو يف سنة 

عبد اهلل، األماسي، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، قرأ على علماء عصره، مث صار مدرساً ٗبدرسة أماسية، مث صار مدرساً ٗبدرسة مرزيفوف، مث  .7
صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف بأماسية، ومات وىو مدرس هبا، وكاف عا٤باً بالعلـو األدبية، واألصوؿ، والفقو، وا٢بديث، والتفسّب، وكاف 
عارفاً، عابداً، زاىداً، صا٢باً، صاحب كرامات، وكاف يقرئ الطلبة مفتاح العلـو من غّب مراجعة إىل الشرح، وكاف علم البالغة نصب عينيو وانتفع بو 

وكاف من علماء دولة السلطاف ٧بمد خاف ابن السلطاف مراد خاف، الذي الكثّبوف، وكاف يصرؼ أوقاتو يف العبادة والعلم، وال يلتفت إىل أحواؿ الدنيا،
. (19)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ855)بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 

تاج الدين إبراىيم باشا ابن خليل بن إبراىيم بن خليل باشا، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، وقد كاف جده األعلى خليل باشا أوؿ قاض  .8
بالعسكر يف الدولة العثمانية، وأما والده خليل باشا فقد كاف وزيراً للسلطاف مراد خاف، و٤با جلس السلطاف ٧بمد خاف على سرير السلطنة عزلو عن 

الوزارة، وكاف الشيخ إبراىيم باشا وقتئذ قاضياً بأدرنة فعزلو عن القضاء، مث صار متولياً على عمارة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف مراد خاف الغازي 
ٗبدينة بروسة، مث عزلو السلطاف عن التولية ا٤بذكورة، مث آؿ بو ا٢باؿ إىل أف توىل منصب االحتساب ٗبدينة بروسة، مث ترؾ الكل وذىب اىل خدمة 

الشيخ العارؼ باهلل حاجي خليفة، مث واّله السلطاف ٧بمد خاف قضاء أماسية، مث واّله السلطاف بايزيدخاف قضاء العسكر برـو أيلي، مث جعلو رئيس 
الوزراء يف إسالمبوؿ، ومات وىو وزير، وكاف سّبتو يف القضاء والوزارة سّبة حسنة، وطريقتو طريقة ٧بمودة، وكاف كرمي النفس، جواد الكف، ويتصدؽ 

وكاف من علماء دولة السلطاف ٧بمد خاف ابن السلطاف مراد خاف، بالطعاـ على ستمائة نفر من فقراء قسطنطينية، ولو جامع ومدرسة با٤بدينة نفسها، 
. (20)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ855)الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 

قاسم بن يعقوب، األماسي، ا٤بشتهر با٣بطيب، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، قرأ رٞبو اهلل تعاىل على ا٤بوىل السيد أٞبد الفرديي، مث صار  .9
مدرساً ببلدة أماسية، مث صار معلماً للسلطاف بايزيد خاف حْب كاف أمّباً عليها، و٤با جلس السلطاف بايزيد خاف على سرير السلطنة أعطاه مدرسة 

السلطاف مراد خاف ٗبدينة بروسة، مث جعلو معلماً البنو السلطاف أٞبد حْب نصبو أمّباًعلى أماسية، ومات ىناؾ، كاف رٞبو اهلل تعاىل عا٤باً، عارفاً بعلـو 
وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد القراآت، والتفاسّب، واألحاديث، واألصوؿ، والفروع،وكاف طيب النفس، كرمي األخالؽ، ٧بباً للصوفية ومالزماً ٥بم،

. (21)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ886)خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
سناف الدين يوسف، العجمي، ا٤بعروؼ بعجم سناف، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، كاف من قصبة كنجة قريباً من بردعة، قرأ على علماء  .10

، وصار مدرساً ٗبدرسة موالنا خسرو ٗبدينة بروسة، مث صار مدرسا ٗبدرسة أزنيق، مث صار مدرساً بسلطانية بروسة، مث  تلك البالد، مث أتى بالد الرـو
صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف ببلدة أماسية، وفوض إليو أمر الفتوى ىناؾ، ومات وىو مدرس هبا، كاف صا٢باً، تقياً، مشتغالً بالعبادة، 

حواشيو على شرح ا٤بواقف للسيد الشريف، وحواشيو على حواشي شرح التجريد للسيد الشريف :ومن مؤلفاتووالعلم، ودرس مدة عمره فأفاد وصنف، 
وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد أيضاً، ورسالة يف علم ا٥بيئة، ورسالة يف آداب البحث،

. (22)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ886)وفاة أبيو يف سنة 
ابن الع ي، وىو مشتهر بذلك، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، قرأ على علماء عصره، كا٤بوىل خطيب زاده، مث صار مدرساً ببعض ا٤بدارس، ومات  .11

مدرساً ٕبسينية أماسية، وكاف يسكن يف بعض حجرات ا٤بدرسة، ويشتغل بالعلم ليالً وهناراً، وكاف مدرساً مفيداً، ومصنفاً ٦بيداً؛ لكن بقيت مصنفاتو 
وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف يف ا٤بسودة؛ الخَبامو با٤بنية، وأتى مدينة قسطنطينية، مث ذىب إىل أماسية، ومات يف الطريق،

. (23)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا،(ىػ886)٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
أنيس العارفْب بَبٝبة أخالؽ العابدين، وهبجة التواريخ؛ :ومن مؤلفاتوشكر اهلل بن شهاب الدين أٞبد ابن زين الدين، األماسي، الرومي، ا٢بنفي،  .12

. (24)،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ894)فارسي يف ٦بلد، وجامع الدعوات؛ وفتوحات يف ا٢بفر، ومنهاج الرشاد يف سلوؾ العباد، تويف سنة 
جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية فيالقرن العاشر الهجري :المبحث الثالث
                                                 

 .12/122: ا٢بافظ مشس الدين السخاوي: الضوء الالمع ألىل القرف التاسع (16)
عمر رضا كحالة : ، معجم ا٤بؤلفْب2020، 2/968: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف1/315: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (17)

 .4/34: الدمشقي
 .9/286: ا٢بافظ مشس الدين السخاوي: الضوء الالمع ألىل القرف التاسع (18)
 .128، 70: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (19)
 .60- 59: تقي الدين الغزي: ، الطبقات السنية يف تراجم ا٢بنفية126- 124، 70: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (20)
 .167: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (21)
 .  900، 844، 1/346: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف185- 184، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (22)
 .194، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (23)
 .1/419: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (24)
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 (هـ999- هـ 900)
: من خالؿ استقرائي للكتب العربية الٍب تناولت ترٝبةعلماء مدينة أماسية، وجدت ترٝبة اثنْب وٟبسْب عا٤باً يف القرف العاشر ا٥بجري، وىم كما يلي

بالغداريالكرمياين، ا٤بوىل، العامل، : الكرمباين، مث القسطنطيِب، الشهّب بالعذاري الكرماين، وقيل: قاسم بن عبد اهلل،العذاري، البغدادي، الكرماين، وقيل .1
، اشتغل يف  العامل، الكامل، الفاضل، الفقيو، ا٢بنفي، الصويف، ا٤بتكلم، الشاعر، ا٤بدّرس، ابن أخت ا٤بوىل الشيخ الشاعر ا٢بنفي، أحد موايل الّرـو
العلم، قرأ على علماء عصره،كا٤بوىل عبد الكرمي، مث صار مدّرساً ببلدة أماسية، مث ٗبدرسة أيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنو، مث ٗبدرسة قلندرخانة 
بالقسطنطينية، مث بإحدى ا٤بدرستْب ا٤بتجاورتْب بأدرنة، مث بإحدى ا٤بدارس الثماف، ومات وىو مدّرس هبا، وكاف شديدالذكاء، سليم القلب، وافر 

العقل، صايف القرحية، ذا ا٢بدس الصائب، والذىن الثاقب، يدّرس كل يـو سطرين أو ثالثة، ويتكلم عليها ٔبميع ما ديكن إيراده من الفوائد منالنحو، 
والصرؼ، وا٤بعاين، والبياف، وا٤بنطق، وأصوؿ الفقو، وقواعد علم ا٤بناظرة، مع رفع ٝبيع ما أشكل على الطلبة على أحسن الوجوه وألطفها، مث حيقق 

 حاشية على إ٥بيات شرح ا٤بواقفلإلجيي؛ يف علم الكالـ، وأجوبة على السبع الشداد، وأشعار لطيفة تركية وفارسية، :ومن مؤلفاتوا٤بقاـ ٙبقيقاً واضحاً،
وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة وناظم كتاب قصة خسرو وشّبين،

. (25)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ901) تويف سنة ،(ىػ886)
، اشتغل يف أوؿ عمره بالعلم، ومن : حبيب القرماين، وقيل .2 القراماين، العمري من جهة األب، البكري من جهة األـ، العارؼ باهلل تعاىل، أحد شيوخ الّرـو

، : شيوخو ، وصحب األكابر من سادات الّرـو السيد حيٓب بن السيد هباء الّدين الّشّبازي، وبقي عنده اثنٍب عشرة سنة، مث استأذنو، وعاد إىل بالد الّرـو
، وسكن مدة بأنقرة، والـز الشيخ ا٢باج بّباـ، والشيخ آؽ مشس الدين، والشيخ  وطاؼ بتلك البالد فدخل والية قراماف، ووالية إيدين، ووالية الرـو

 وكاف الشيخ العامل العامل ٧بمد إماـ خانة،: إبراىيم السيواسي، واألمّب النقشبندي القيصري، والشيخ عبد ا٤بعطيالرسيمن الزينية، وغّبىم، ومن تالميذه
 تويف ٗبدينة أماسية، ودفن بعمارة ٧بمد باشا، ،(ىػ855)من علماء دولة السلطاف ٧بمد خاف بن السلطاف مراد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 

. (26)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ902)يف سنة 
٧بيي الدين ٧بمد، األماسي،العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، كاف مفسراً، و٧بّدثاً، ومذكراً واعظاً، ومؤثراً يف القلوب، و٦باب الدعوة، مقبوؿ السّبة،  .3

ا٪بذب إليو ا٣بواص والعواـ لورعو وتقواه، وكاف منتسباً إىل طريقة الصوفية، وىو من علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي 
.  (27)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ918)بويع لو بالسلطنة يف سنة 

ابن ا٤بعيد األماسي، ا٤بشتهر بذلك،ولذلك مل يُكعرَزؼ ا٠بو،العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، كاف ٧بققاً، مدققاً، متورعاً، متشرعاً، ولو حظ من العلـو  .4
كلها، وكاف سالكاً مسلك التصوؼ، منقطعاً عن الناس، متبتالً إىل اهلل تعاىل، ومقبوؿ الدعوة، مبارؾ النفس، مرضي السّبة، ٧بمود الطريقة، وكاف من 

. (28)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ918)علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 
خليفة األماسي،الشيخ، العارؼ باهلل تعاىل،السيد، من خلفاء الشيخ العارؼ باهلل الشيخ حبيب، كاف عابداً، زاىداً، تقياً، نقياً، ورعاً، صاحب ىيبة،  .5

ووقار، وسكوف، وكاف صائماً بالنهار، وقائماً بالليل، ومن اجملاىدين،وكاف جالساً يف زاوية الشيخ حبيب ببلدة أماسية، وتويف ىناؾ، ودفن فيها، وكاف 
. (29)،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ918)من علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 

مصلح الّدين مصطفى بن خليل، الّرومي، ا٢بنفي، الشهّب بابن ال كي زاده، اإلماـ، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، ولد ببلدة  طاشك ي سنة  .6
، كاف أبوه قاضياً، طلب العلم، قرأ على والده، مث على خالو ا٤بوىل ٧بمد النكساري، مث على ا٤بوىل درويش ٧بمد بن ا٤بوىل (ىػ857)فتح قسطنطينية 

خضر شاه،  مث على ا٤بوىل هباء الدين، مث على ا٤بوىل ابن مغنيسا، مث على ا٤بوىل قاسم الشهّب بقاضي زاده، مث صار معيداً ٤بدرستو، مث على ا٤بوىل عالء 
الدين علي العريب، مث على ا٤بوىل احملقق واألستاذ ا٤بدقق سلطاف العلماء وبرىاف الفضالء الفاضل خواجو زاده، وكاف مقبوالً عند ىؤالء األفاضل، 

ومشاراً إليو بْب أقرانو، مث صار مدرساً با٤بدرسة األسدية ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً با٤بدرسة البيضاء ببلدة أنقرة، مث صار مدرساً با٤بدرسة السيفية، 
مث صار مدرساً با٤بدرسة اإلسحاقية ببلدة أسكوب، مث صار مدرساً با٤بدرسة ا٢بلبية بأدرنة،مث جعلو السلطاف بايزيد خاف معلماً لولده السلطاف أٞبد؛ 
وىو أمّب بأماسية، وأعطاه السلطاف بايزيد خاف ا٤بدرسة ا٢بسينية بأماسية، مث صار مدرسا بسلطانية بروسة، مث أعطاه إحدى الثمانية، مث قضاء أدرنة، 
وكاف يف قضائو حسن السّبة، ٧بمود الطريقة، واستمّر قاضياً هبا مدة طويلة؛ إىل أف عزلو السلطاف سليم خاف يف أوائل سلطنتو،مث صار قاضياً ٗبدينة 
حلب بأمر السلطاف سليم خاف، وكاف قد أوصى إليو والده ا٤بوىل خليل؛ أف ال يصّب قاضياً، فذىب إىل حلب امتثاالً لألمر الشريف، مث عرض وصية 
والده على السلطاف سليم خاف فاستعفى عن القضاء، وأعطي مدرستو السابقة من ا٤بدارس الثماف، مث صار ثانياً مدرساً بسلطانية بروسة، وكاف مفنناً، 

فصيح الّلساف، طلق ا١بناف، زاىداً، عابداً، صا٢باً، ورعاً، صاحب أدب ووقار، مشتغالً بنفسو، معرضا عن أحواؿ الدنيا، صارفاً أوقاتو فيما يهمو 
ويعنيو، ومتجنباً عن اللغو واللهو، وطاىر الظاىر والباطن، خاضعاً، خاشعاً، ٧بباً للصلحاء والفقراء، ولو معرفة تامة بالتفسّب، وا٢بديث، وأصوؿ الفقو، 

رسائل على بعض : والعلـو األدبية بأنواعها، وقلما يقع التفاتو إىل العلـو العقلية؛ مع مشاركتو للناس فيها،ولو ٙبرير واضح وألفاظ فصيحة،ومن مؤلفاتو
ا٤بواضع من تفسّب البيضاوي، ورسائل على بعض ا٤بواضع من شرح الوقاية لصدر الشريعة، وحواش على نبذ من شرح ا٤بفتاح، ورسالة متعلقة بعلم 

الفرائض، ورسالة يف حل حديثي االبتداء، وحواش ورسائل غّب ذلك؛ لكنها بقيت يف ا٤بسودة ومل يتيسر لو تبييضها، وكاف من علماء دولة السلطاف 
                                                 

، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة 10/11: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب172-  171، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (25)
، معجم 1/831: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب2/1893: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف295- 1/294: ٧بمد الغزي: العاشرة
 .8/96: عمر رضا كحالة الدمشقي: ا٤بؤلفْب

٧بمد : ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة10/22: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب162- 161: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (26)
 .2/74، 176- 1/175: الغزي

 .251: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (27)
 .252: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (28)
 .263: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (29)
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،ومن علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي (ىػ886)بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 
. (30)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ935: )، وقيل(ىػ920: )، وقيل(ىػ919)،وتويف سنة (ىػ918)بويع لو بالسلطنة يف سنة 

حساـ الّدين حسْب بن عبد الرٞبن، الّرومي، ا٢بنفي، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، قرأ على علماء عصره؛كا٤بوىل أفضل زاده، وا٤بوىل عبد  .7
الرٞبن بن ا٤بؤيد،وا٤بوىل خواجو زاده، مث صار مدرساً ٗبدرسة موالنا واجد بكوتاىية، مث صار مدرساً ٗبدرسة قبلوجة ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً 

ٗبدرسة السلطاف ٧بمد خانب وسة، مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف بأماسية، مث صار مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف، مث صار قاضياً ٗبدينة 
أدرنة، مث صار قاضياً ٗبدينة بروسة، مث صار ثانياً مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف، ومات وىو مدرس هبا، وكاف من علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن 

،وكاف مشتغالً بالعلم غاية االشتغاؿ، وبلغ فيو مرتبة الفضل، وكاف بارعاً، حسن (ىػ918)السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 
حواش على أوائل حاشية شرح التجريد، وكلمات متعلقة بشرح الوقاية لصدر : السمت، ولطيف ا٤بعاشرة مع الناس،ولو وقار، وأدب تاـ، ومن مؤلفاتو

الشريعة، ورسالة يف جواز استخالؼ ا٣بطيب، ورسالة يف جواز الذكر ا١بهري،و٘بويزه، وجواز الدوراف، والرد على البزازية، وغّب ذلك، تويف سنة 
. (31)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ926: )، وقيل(ىػ920)

 ا٤بوىل، العاّلمة، احملّقق، الفهامة،  الفاضل، الكامل،عبد الرٞبن بن علي بن مؤيد زاده، ا٤بعروؼ بابن ا٤بؤيد، األماسي، الّرومي، الفقيو،ا٢بنفي، العامل، .8
 ا٤بشارؾ يف العلـو العقلية، والنقلية، والعربية، واألدبية، والتفسّب، وا٢بديث، والفقو، والكالـ،وسائر ما دّوف يف العلـو من القدمي الواعظ، الشاعر،

وا٢بديث، وكاف مهيباً، عظيم الشأف، ماىراً يف البالغة والبياف، وكاف ينظم الشعر بالَبكية والفارسية والعربية، وكاف حسن ا٣بط جداً، يكتب أنواع 
 ،ونشأ على ٙبصيل الفضل والكماؿ يف نعمة وافرة ودولة واسعة، واشتغل بالعلم فيها،(ىػ866):  وقيل،(ىػ860) ولد ببلده أماسية يف سنة ا٣بطوط،

و٤با بلغ سّن الشباب صحب السلطاف بايزيد خاف حْب كاف أمّباً بأماسية، وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، الذي 
على بعض علمائها واشتغل هبا يف النحو، فقرأ  (ىػ881)، مث عاش يف حلب مدة يسّبة يف سنة (ىػ886)بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 

، مث ذىب إىل ا٤بوىل جالؿ الّدين الّدواين ببلدة شّباز يف بالد العجم، فقرأ عليو زماناً كثّباً، وحّصل عنده من العلـو كتاب ا٤بفّصل يف النحو للز٨بشري
العقلية، والعربية، والتفسّب، وا٢بديث كثّباً، وأجازه، وشهد لو بالفضل الّتاـ بعد أف أقاـ عنده سبع سنْب، مث عاد إىل أماسية مث القسطنطينية يف سنة 

إحدى  (ىػ891) فأعطاه السلطاف بايزيد خاف مدرسة قلندرخانة بالقسطنطينية، مث أعطاه يف سنة  وفوضت إليو مناصب التدريس والقضاء،،(ىػ888)
، مث واّله قضاء (ىػ890) مث انتقل منها إىل قضاء القسطنطينية، مث أعطاه قضاء أدرنو، يف سنة ا٤بدارس الثماف، وكانت ىي مدرسة ابن أفضل الدين،

، (ىػ917)، مث عزؿ، وجرت لو ٧بنة يف سنة (ىػ911) بوالية رـو إيلي يف سنة  انتقل إىل قضاء العسكر، مث(ىػ907)العسكر بوالية أناضويل يف سنة 
، وسافر معو إىل بالد العجم حملاربة الشاه إ٠باعيل الصفوي، مث عزؿ عن (ىػ919)مث ٤با توىل السلطاف سليم خاف أعاده إىل قضاء العسكر يف سنة 

منعو عن ، ورجع إىل القسطنطينية معزواًل، ولو مؤلفات بقي أكثرىا يف ا٤بسودات، (ىػ920)قضاء العسكر بسبب اختالؿ حصل يف عقلو يف سنة 
 ورسالة يف ا٤بواضع ا٤بشكلة من علم الكالـ، تفسّب سورة القدر يف سفر لطيف أىداه إىل السلطاف بايزيد خاف،: منهاتبييضها اشتغالو بأمور القضاء،

ورسالة وقد أرسلها اىل السلطاف قورقود وضمن يف خطبتها قصيدة عربية ديدحو هبا، وىي يف غاية البالغة وهناية اللطافة،ورسالة يف حل الشبهة العامة، 
 ورسالة يف ا١بزء الذي ال يتجزأ، ورسالة يف ا٢بج أشهر معلومات، ورسائل، وترغيب األديب، وتعليقة على يف ٙبقيق الكرة ا٤بدحرجة؛ يف علم الفلك،

: وقد ٝبع فيها غرائب من الكتب، مل يسمع هبا أحد من أبناء زمانو، فضالً عن االطالع عليها، وقيلو٦بموعة ابن ا٤بؤيد؛ا٥بداية، وفتاوى مؤيد زاده،
ودفن عند مزار أيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنو، رٞبو اهلل ، (ىػ922) وغّب ذلك، وتويف بالقسطنطينية سنة إهنا سبعة آالؼ ٦بلد سوى ا٤بكررات،

. (32)تعاىل وإيانا
، الصويف،كاف والده رجالً صا٢باً، ٦بازاً يف طريقة ا٤بشايخ السهروردية، (ىػ847: )، وقيل(ىػ833)ٞبد اهلل بن الشيخ مصطفى، األماسي، ولد يف سنة  .9

ا٣بطاط، ا٤ببدع، ا٤باىر، إماـ ا٣بطاطْب يف الدولة العثمانية، وأوؿ من نقل ا٣بط العريب من العرب إىل األتراؾ، مث انتهت جودة ا٣بط وحسنو إليو، وشيخ 
ىذا الفن ا٤بستطاب، من سجدت ١باللتو األقالـ، واتفق على تفضيلو ا٣باص والعاـ، اإلماـ، األوحد، وا٥بماـ، ا٤بفرد، موالنا شيخ ا٤بشايخ، ا٤بعروؼ 
بابن الشيخ، وهبذا يػُكعَزد ا٤بعلم األوؿ للخطاطْب األتراؾ عامة، الذي أبدع يف كتابة ا٣بط العريب؛ ٩با جعل ٝبيع العامل يعَبؼ لو بالسبق، حٌب أف ا٣بط 
النسخي قد استقرت قواعده على يده، الذي قاـ بإدخاؿ اإلصالحات النهائية على خطي النسخ والثلث، فأضفى عليهما ٝباالً باىراً، وقد أبدع يف 

، رٞبو (ىػ922)ابنو دده جليب، وتويف سنة : الثلث، والنسخ، والتعليق، والرحياف، واحملقق، والرقاع، ومن تالميذه: ا٣بطوط الستة، ومن ا٤باىرين هبا، وىي
. (33)اهلل تعاىل وإيانا

الثلث، والنسخ، والتعليق، والرحياف، : عبد اهلل األماسي، وىو من ا٣بطاطْب ا٤ببدعْب ا٤باىرين يف البالد الرومية، يف ا٣بطوط الستة، وىي .10
. (34)واحملقق، والرقاع، عاش ٜبانْب سنة، ولو أخ خطاط ا٠بو ٝباؿ الدين األماسي، عاش ٜبانْب سنة

                                                 
، 134- 10/133: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب327، 233- 231، 226، 179، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (30)

 . 1/307: ٧بمد الغزي: الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة
: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة140- 10/139: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب231: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (31)

 .1/866: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف1/188: ٧بمد الغزي
، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة 156- 10/154: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب179- 176: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (32)

إ٠باعيل : ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب1607- 2/1606، 886، 861، 1/451: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف1/233: ٧بمد الغزي: العاشرة
 .5/155: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب3/318: خّب الدين الزركلي الدمشقي: ، األعالـ368: أٞبد بن ٧بمد األدنو وي: ، طبقات ا٤بفسرين1/544: البغدادي

عبد : ، نوادر ا٤بخطوطات389: القنوجي: ، أٔبد العلـو1/711: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف2/204: أٞبد ا٥بامشي: جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب (33)
: ا٤بخطوطات وا٣بطوط: ، وديعة الَباث العريب يف تركية12/441: ٧بمد زياد التكلة: ، التحذير من قطعة موضوعة من مصنف عبد الرزاؽ نشرىا صوفية اإلمارات2/88: السالـ ىاروف

 .64/412: ٧بمودالربداوي.د
 .2/89: عبد السالـ ىاروف: ، نوادر ا٤بخطوطات1/711: حاجي خليفة: كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف: انظر. مل أجد لو ترٝبة وافية يف ا٤بصادر ا٤بتوفرة (34)
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،كاف مشتهراً هبذه النسبة، ومل يعرؼ ا٠بو، الرومي، ا٤بوىل، ا٢بنفي، العامل، الفاضل، الكامل، الربّاين،ا٤ببارؾ، كاف ٧بققاً، صا٢باً، منقطعاً عن (35)الّتوقايت .11
الناس بالكّلية، مشتغالً بالّدرس، والعبادة، وكاف ال يقدر على ا٢بضور بْب الناس وحشة منهم وحياء، ا٤بدّرس ببلدة أماسية،وكاف من علماء دولة 

أواسط سلطنة السلطاف : ، تويف بأماسية يف أوائل وقيل(ىػ918)السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 
. (36)،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ926)سليماف خاف سنة 

زين العابدين،الفناري، الرومي، الزيِب، ا٤بعروؼ بزيِب جليب، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، ا٢بنفي، : ٧بمد بن ٧بمد شاه، زين الدين، وقيل .12
قرأ على علماء عصره؛كا٤بوىل ابن عمو عالء الدين علي الفناري، مث ا٤بوىل ابن ا٤بعرؼ معلم السلطاف بايزيد خاف، مث صار متولياً بأوقاؼ عمارة 

السلطاف بايزيد خاف ٗبدينة بروسة، مث صار متولياً بأوقاؼ عمارة السلطاف أورخاف با٤بدينة ا٤بذكورة، مث صار متولياً بأوقاؼ عمارة السلطاف بايزيد خاف 
ببلدة أماسية، مث صار قاضياً ببلدة تّبة، مث صار قاضياً ٗبدينة دمشق، وكاف أوؿ قضاة الدولة العثمانية فيها، مث صار قاضياً ٗبدينة حلب؛ وتويف وىو 
قاض هبا، كاف ذكياً، صاحب طبع وقاد، وذىن نقاد، وقوي ا١بناف، طليق اللساف، صاحب مروءة تامة، وفتوة كاملة، ٧بباً للفقراء وا٤بساكْب، وي ىم 
ويراعي جانبهم، وكاف يف قضائو مرضي السّبة، ٧بمود الطريقة، وظاىره موافقاً لباطنو، وال يضمر سوءاً ألحد، وكاف من علماء دولة السلطاف سليم 

رسالة يف أبوي النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وشرح رسالة : ، من مؤلفاتو(ىػ918)خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 
. (37)، عفا اهلل تعاىل عنو ورٞبو وإيانا(ىػ929: )، وقيل(ىػ926)يف إثبات الواجب للدواين، تويف سنة 

ديل برادر، ا٤بشتهر بذلك،العامل، العامل، الفاضل، ا٤بوىل، قرأ على علماء عصره، كا٤بوىل ٧بيي الدين العجمي، مث صار مدرساً ٗبدرسة بايزيد باشا  .13
ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً ٗبدرسة سرحيصار، مث صار مدرساً ٗبدرسة آؽ شهر، مث صار مدرساً ٗبدرسة أماسية، مث ترؾ التدريس، وتقاعد، وتوطن 
ٗبوضع قريب من قسطنطينية؛ وبُب ىناؾ مدرسة وحجرة ومسجداً جامعاً، وكاف يصلي صالة ا٣بمس با٤بسجد، مث ارٙبل إىل مكة ا٤بشرفة وجاورىا إىل 

أف مات فيها، وكاف سليم الطبع، حسن العقيدة، ٧بباً للخّب، ولذيذ الصحبة، حسن احملاورة، لطيف النادرة، طارحاً للتكلفات العادية، و٥بذا كاف 
يلقب باجملنوف، ولو حظ من اإلنشاء، وكاف ينظم األشعار الَبكية نظماً سلساً لطيفاً؛ إال أنو كاف متلوف الطبع، و٥بذا مل حيّصل ا٢بشمة عند الناس، 

رٞبو اهلل تعاىل ، (ىػ926)وكاف من علماء دولة السلطاف سليماف خاف ابن السلطاف سليم خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
. (38)وإيانا

عبد ا٢بي بن عبد الكرمي بن علي بن ا٤بؤيد، قرأ على علماء عصره، مث صار مدرساً بأماسية، مث صار مدرساً ٗبدرسة الوزير مصطفى باشا ٗبدينة  .14
قسطنطينية، مث صار قاضياً بعدد من البالد، مث رغب يف التصوؼ، واعتزؿ عن منصب القضاء، وتقاعد مدة، مث أعيد إىل القضاء ج اً، وصار قاضيا 

ببلدة آمد، مث صار قاضياً بوطنو وىي بلدة أماسية، مث ترؾ القضاء والـز بيتو، كاف كرمي الطبع، سخي النفس، ٧بباً للخّب وأىلو، ولو معرفة تامة 
بالعربية، والفقو، وا٢بديث، والتفسّب، وكاف يكتب خطاً حسناً، وبا١بملة كاف حسن العقيدة، مقبوؿ الطريقة، مرضي السّبة، وكاف أبوه عبد الكرمي 

وكاف من علماء دولة السلطاف سليماف خاف ابن صاحب نادرة، ومعرفة بالتواريخ واألخبار، وكاف كاتباً جيداً؛ يكتب ا٣بط ا٢بسن ا٤بليح جداً، 
. (39)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، وتويف بأماسية، (ىػ926)السلطاف سليم خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 

صفي الدين، ا٤بتوطن ببلدة أماسية، ا٤بلقب بشيخ السراجْب، العارؼ باهلل تعاىل، كاف منتسباً إىل الطريقة ا٣بلوتية، وكاف عابداً، زاىداً، عارفاً باهلل  .15
وكاف من علماء دولة السلطاف سليماف خاف ابن تعاىل، وراغباً يف ا٣بلوة والعزلة، ومتأدباً، متواضعاً، متخشعاً، ولو قدـ راسخ يف تعبّب ا٤بنامات، 

. (40)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ926)السلطاف سليم خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
، وكاف طليق اللساف، جريء ا١بناف، :عالء الدين علي، األماسي، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، كاف من نواحي أماسية، من قصبة يقاؿ ٥با .16 جوـر

٧بباً للخّبات، وراغباً يف ا٤ب ات، وكاف إماماً للسلطاف بايزيد خاف عندما كاف أمّباً على أماسية، مث شفع لو عند والده السلطاف ٧بمد خاف فأعطاه 
مدرسة كومش يف نواحي أماسية بعد توقف كثّب، و٤با جلس السلطاف بايزيد خاف على سرير السلطنة أعطاه قضاء أنقرة، وضم إليو ا٤بدرسة البيضاء 
فيها، مث أعطاه قضاء بروسة، مث أرسلو رسوالً من جهتو إىل سلطاف مصر قايتباي وأصلح بينهما، مث جاء إىل قسطنطينية فأعطاه السلطاف بايزيد خاف 

وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، الذي بويع لو ،(ىػ907)قضاء العسكر بوالية أناضويل، وعزؿ عنو يف سنة 
. (41)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ927) وتويف سنة ،(ىػ886)بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 

غياث الدين، الشهّب بباشا جليب، الرومي، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، ا٢بنفي، ابن أخي الشيخ العارؼ باهلل تعاىل آؽ مشس الدين، قرأ  .17
على علماء عصره؛كا٤بوىل ا٣بيايل، وا٤بوىل خواجو زاده، وغّبمها، وصحب الصوفية، مث صار مدرساً ٗبدرسة ا٤بوىل الكوراين ٗبدينة قسطنطينية، مث صار 

مدرساً ٗبدرسة يكبازاري، مث صار مدرساً بسيفية أنقرة، مث صار مدرساً ٕبسينية أماسية، مث صار مدرساً با٤بدرسة ا٢بلبية بأدرنة، مث صار مدرساً 
بسلطانية بروسة، مث صار مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف، مث ٗبدرسة أيب أيوب األنصاري رضي اهلل تعاىل عنو، مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد 

كتابةأسئلة يف كل فن، : خاف ببلدة أماسية، مع منصب الفتوى، مث تركها، مث طلب مدرسة القدس الشريف؛ ومات قبل السفر إليها، ومن مؤلفاتو

                                                 
، وإليها ينسب كثّب من العلماء (35)  .138: عبد الرٞبن ا٤بدين: ٙبفة احملبْب واألصحاب يف معرفة ما للمدنيْب من األنساب: انظر. نسبة إىل توقات، وىي مدينة مشهورة بأرض الرـو
: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة10/197: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب251، 226: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (36)

 .1/169: ٧بمد الغزي
: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف1/20: ٧بمد الغزي: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة239- 238، 226: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (37)

 .259- 11/258: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب842- 1/841: حاجي خليفة
 .283- 282، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (38)
 .305- 304، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (39)
 .320، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (40)
 .188- 187، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (41)
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وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة ورسائل ال تعد وال ٙبصى؛ ولكن مل يدّوف كتاباً،
. (42)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ928: )، وقيل(ىػ927)وتويف سنة ،(ىػ886)أبيو يف سنة 

أٞبد ٖبشي خليفة، األماسي، الّرومي، الشهّب بآقبيلو، ا٤بوىل، الفاضل، العامل، الكامل، ا٤بدّرس، ا٢بنفي، اشتغل يف العلم بأماسية على  .18
، مث رحل إىل ديار العرب كمصر، فأخذ عن علمائهم أيضاً، وصارت لو يد طوىل يف الفقو، والتفسّب، وكاف  وقرأ على علماء عصرهعلمائها، وولد فيها،

، وكاف يدّرس،وكثّباً ما جيلس للوعظ والتذكّب، وغلب عليو التصوؼ، وقرأ عليو الكثّبوف وانتفعوا بو،حيفظ منو كثّباً،  وكاف لو مشاركة يف سائر العلـو
 يلبس الثياب ا٣بشنة، راضياً من العيش بالقليل،فناؿ منو مناالً جلياًل، ومراتب جليلة، وفتح عليو بأمور فيو،وكاف خاضعاً، خاشعاً، متورعاً، متشرعاً،

رسالة كبّبة ٝبع فيها ما اتفق لو من رؤية الّنيب : ا٤بوىل خّب الدين خضر ا٤بعروؼ بالعطويف، فقد قرأ التفسّب وا٢بديث عليو، ومن مؤلفاتو: ومن تالميذه
صّلى اهلل عليو وآلو وسلم يف ا٤بناـ، و٠باىا تنبيو الغيب يف رؤية النيب صّلى اهلل عليو وآلو وسلم، ومعراج العال يف تفسّب سورة اإلسرا، وكاف من علماء 

، (ىػ930)، وتويف ببلده أماسية سنة (ىػ918)دولة السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
 .(43)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا،(ىػ931): وقيل

٧بيي الّدين ٧بمد بن ٧بمد،القوجوي، الّرومي، ا٢بنفي، ا٤بوىل، الفاضل، كاف عا٤باً بالتفسّب، واألصوؿ، والفروع، وسائر العلـو الشرعية، والعربية،  .19
والعقلية، وكاف صاحب بياف، فصيح اللساف، واسع التقرير، كامل التحرير، وكاف لو إنشاء بليغ يف العربية، وأخذ العلم عن والده، وكاف والده من 
، مث قرأ على ا٤بوىل هباء الدين، مث على عبدي ا٤بدرس بأماسية، مث على ا٤بوىل حسن جليب بن ٧بمد شاه الفناري، وويل  مشاىّب العلماء ببالد الّرـو

التدريس والواليات؛ حٌب صار مدرساً ٗبدرسة ميغلغرة، مث صار مدرساً ٗبدرسة إبراىيم باشا ٗبدينة قسطنطينية؛ وىو أوؿ مدرس هبا، مث صار مدرساً 
ٗبدرسة السلطاف أورخاف الغازي ببلدة أزنيق، مث صار مدرساً بدار ا٢بديث بأدرنة، مث صار مدرساً ٗبدرسة الوزير مصطفى باشا ٗبدينة قسطنطينية؛ وىو 

أوؿ مدرس هبا أيضاً، مث صار مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف، وكل ذلك يف عهد السلطاف بايزيد خاف،  مث جعلو السلطاف سليم خاف قاضياً 
بالقسطنطينية، مث جعلو قاضياً بالعسكر ا٤بنصور بوالية أناضويل، مث استعفى منو فأعفي، وأعطي إحدى ا٤بدارس الثماف، مث ترؾ التدريس أيضاً، وبقي 

 .(44)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ931)يف بيتو زماناً، مث صار قاضياً ٗبصر، فأقاـ هبا سنة، مث حّج وعاد إىل القسطنطينية، وهبا تويف سنة 
علي بن أٞبد بن ٧بمد، ا٤بلقب عالء الدين،ا١بمايل،الزنبيلي، الرومي، الفقيو، ا٢بنفي، شيخ اإلسالـ، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل،قرأ  .20

على علماء عصره، كا٤بوىل عالء الدين علي بن ٞبزة القراماين، مث أتى مدينة قسطنطينية وقرأ على ا٤بوىل خسرو، وا٤بوىل مصلح الدين بن حساـ الدين، 
الشيخ العارؼ باهلل مصلح الدين ابن الوفاء، مث أرسلو السلطاف بايزيد خاف إىل : مث أعطاه السلطاف ٧بمد خاف ا٤بدرسة ا٢بجرية بأدرنة، ومن شيوخو

مدرسة السلطاف مراد خاف الغازي ٗبدينة بروسة، مث أعطاه مدرسة أزنيق، مث أعطاه سلطانية بروسة، و٤با بُب السلطاف بايزيد خاف مدرستهبأماسية نصبو 
مدرساً هبا، وفوض إليو أمر الفتوى ىناؾ، مث أعطاه إحدى ا٤بدارس الثماف، مث أعطاه منصب الفتوى، مث إف السلطاف بايزيد خاف ٤با بُب مدرستو 

بقسطنطينية أضافها إىل ا٤بوىل ا٤بذكور، وكاف يأمر با٤بعروؼ، وينهى عن ا٤بنكر، ويصدع با٢بق، ويواجو بذلك السلطاف، فمن دونو،ويصرؼ ٝبيع أوقاتو 
يف التالوة والعبادة والدرس والفتوى، ويصلي الصلوات ا٣بمس با١بماعة، وكاف كرمي النفس، طيب األخالؽ، متخشعاً، متواضعاً، ويبجل الصغّب كما 

 وبا١بملة كاف آية ك ى يف التقوى، ومن مفردات يوقر الكبّب، وكاف لسانو طاىراً ال يذكر أحداً بسوء، وأنوار العبادة تتألأل يف صفحات وجهو ا٤ببارؾ،
 وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف الدنيا يف الفتوى، وكاف جبالً من جباؿ العلـو الشرعية الدينية، ودفن بدفنو العلم والتقوى،

٨بتارات الفتوى، : ا٤بختارات، وقيل: أنو ٝبع ٨بتارات ا٤بسائل؛ و٠باه:ومن مؤلفاتو،(ىػ886)٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
و٨بتار ا٥بداية وشرحو، وكلها يف فروع الفقو، وأدب األوصياء، وأخالؽ ا١بمايل، فقد ألفو للسلطاف بايزيد خاف الثاين العثماين،وتويف سنة 

 .(45)،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ932)
، العامل، العامل،  .21 إبراىيم برىاف الّدين، العجمي، مث الرومي، الشهّب ببّب أمّب، السيد، الشريف، ا٢بسيب، الّنسيب، أحد موايل الّرـو

، وتوطن قرية  قريبة من أماسية يقاؿ ٥با : قريكجو، وقيل:بكيجة، وقيل:األجّل،الفاضل، الكامل، ا٢بنفي، كاف والده من سادات العجم، رحل إىل الّرـو
الشيخ : يكتجو، وكاف من أكابر أولياء اهلل تعاىل، ونشأ ا٤بوىل ا٤بذكور يف حجر والده بعفاؼ وصالح،واشتغل بالعلم ورحل إليو؛ فكاف من شيوخو

السامسوين، مث ا٤بوىل خواجة زاده ٗبدينة أزنيق، وكاف من عباد اهلل : الساموين، وقيل: سناف الدين يف مدينة بروسة،وا٤بوىل حسن الساميسوين، وقيل
الصا٢بْب، والعلماء العاملْب، ومن أبناء األكابر، منقطعاً عن الناس، مشتغالً بالعلم والعبادة، وكاف فقيهاً بتلك الديار؛ منقطع القرين، زاىداً، ورعاً، ذا 
عفة، ونزاىة، وصالح، وديانة، وتقوى، وحسن ٠بت، وصاحب أدب، واجتهاد، يتألأل أنوار العلم والعبادة والشرؼ والسيادة يف وجهو الكرمي، وكاف 

طيب احملاورة، حسن النادرة، متواضعاً،خاشعاً، يبجل الصغّب كما يوقر الكبّب، ويرحم الفقّب، ويكثر الصدقة، ويالـز على الصلوات يف 
ا١بماعة،ويعتكف بْب العشائْب يف ا٤بسجد، وكاف يكتب ا٣بط ا٢بسن جداً؛ وكاف عنده الكتب ا٤بتداولة كلها صغارىا وكبارىا ٖبطو، وكاف السلطاف 

بايزيد خاف حْب إمارتو على أماسية يالزمو، ويستمد من دعائو، مث استدعاه الوزير ٧بمد باشا القراماين لتعليم ولده فعلمو مدة، مث صار معلماً 
للسلطاف قورقود ابن السلطاف بايزيد خاف يف حياة السلطاف ٧بمد خاف، مث صار مدرساً ٗبدرسة مرزيغوف، مث صار مدرساً ٗبدرسة قرىحصار، مث صار 
مدرساً ٗبدرسة الوزير مصطفى باشا ٗبدينة قسطنطينية، مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف ٗبدينة أماسية، وفوض إليو أمر الفتوى ىناؾ، مث 

                                                 
 .1/293: ٧بمد الغزي: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة199- 198، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (42)
، الكواكب السائرة بأعياف 248- 10/247: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب249، 247، 226: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (43)

 .1/24: ٧بمد خليل ا٢بسيِب: ، سلك الدرر يف أعياف القرف الثاين عشر1/230: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب1/166: ٧بمد الغزي: ا٤بئة العاشرة
٧بمد : ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة10/253: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب182: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (44)

 . 1/21: الغزي
، كشف الظنوف عن أسامي 269- 1/268: ٧بمد الغزي: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة176- 173، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (45)

، 432-  1/430: الشوكاين: ، البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع1/742: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب2/1624: حاجي خليفة: الكتب والفنوف
 .7/25: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب
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، (ىػ886)ترؾ التدريس والفتوى، وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
و٤با جلس السلطاف سليم خاف على سرير السلطنة اشَبى لو داراً يف جوار مزار أيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنو، مث وقفها ا٤بوىل ا٤بذكور على كل من 

 وقد نيف على التسعْب من ،(ىػ935)يكوف مدرساً يف مدرسة أيب أيوب األنصاري رضي اهلل تعاىل عنو، وسكن ىناؾ إىل أف تويف يف سنة 
. (46)ودفن عند جامع أيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنو، رٞبو اهلل تعاىل وإياناالعمر،

مصطفى بن موسى، األماسي، الرومي، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، الفقيو، ا٢بنفي، تركي األصل، مستعرب، كاف : مصلح الدين موسى، وقيل .22
حافظاً وقّيماً للكتب يف جامع السلطاف بايزيد خاف ببلدة أماسية،  و٥بذا اشتهر بْب األناـ ٕبافظ أو خازف الكتب، قرأ ببالده على علماء عصره، مث 

، ومن شيوخو ا٤بوىل أفضل : ارٙبل اىل بالد العجم، وقرأ على علمائها أيضاً، مث ارٙبل إىل بالد العرب، وقرأ على علمائها أيضاً، مث حج وأتى بالد الرـو
زاده، مث سلك مسلك التصوؼ، وحصل منو حظاً عظيماً، مث تقاعد يف بلدة أماسية؛ ليقرئ الطلبة، ويفٍب الناس، ويعلم الصبياف، وكاف من بركات اهلل 
تعاىل يف أرضو، وكاف سليم الطبع، حليم النفس، متواضعاً، متخشعاً، متديناً، متورعاً، صحيح العقيدة، مرضي السّبة، لذيذ الصحبة، ٧بباً للخّب، ولو 

كتاباً يف الفقو ٝبع فيو : حظ من العلـو كلها؛ سيما التفسّب، وا٢بديث، والعلـو العقلية، واألدبية، وكانت لو يد طوىل يف األصوؿ، والفقو، ومن مؤلفاتو
متوناً عشرة من ا٤بتوف ا٤بشهورة، وحذؼ مكرراهتا، واختار يف ترتيبو طريقاً حسناً، و٠باه ٗبخزف الفقو، يف مسائل مهمة من أمور الشريعة، ٗبجلد كبّب، 
وكتب بعباراتو شرحاً بلغ ثالثْب كراساً ٖبطو الدقيق، وىو يف فروع ا٢بنفية، وكاف من علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي 

. (47)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ938: )، وقيل(ىػ936)، وتويف سنة (ىػ918)بويع لو بالسلطنة يف سنة 
الشيخ عبد : الشيخ العارؼ أٞبد البخاري، ومن تالميذه: ٧بمود بن حساـ الدين األماسي، ا٢بنفي، النقشبندي، الصويف، ومن شيوخو .23

. (48)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ939)الطود الشامخ يف التصوؼ، وتويف سنة : الضوء، وقيل: اللطيف النقشبندي،اليجاري،ومن مؤلفاتو
ركن الدين ابن ا٤بوىل الفاضل ٧بمد، الشهّب بابن زيرؾ، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، مات والده وىو صغّب، وقرأ على ا٤بوىل سناف باشا، وا٤بوىل  .24

خواجو زاده، وا٤بوىل خطيب زاده،وعلى ا٤بوىل درويش ٧بمد بن حضر شاه؛ وىو مدرس بسلطانية بروسة، وأعطاه السلطاف ٧بمد خاف مدرسة مسماة 
بالواعظية ٗبدينة بروسة، وكاف يدرس هبا، مث أعطاه مدرسة ابن كرمياف يف بلدة كوتاىية، مث صار مدرساً ٗبدرسة أينة كوؿ، مث صار مدرساً ٗبدرسة 
السلطاف بايزيد خاف ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً ٗبدرسة أزنيق، مث صار مدرساً بسلطانية بروسة، مث أعطاه السلطاف بايزيد خاف مدرسة أماسية، 
وفوض إليو أمر الفتوى ىناؾ، مث أعيد إىل سلطانية بروسة، مث أعطاه السلطاف بايزيد خاف مدرسة جده ب وسة، مث صار قاضياً ٗبدينة أدرنة، مث صار 
قاضياً بقسطنطينية، مث صار قاضياً بالعسكر ا٤بنصور يف والية أناطويل، مث صار قاضياً بالعسكر ا٤بنصور يف والية رـو أيلي، مث أرسلو السلطاف سليم 

، وكاف من علماء دولة السلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف (ىػ924)خاف من قبلو إىل السلطاف الغوري، مث عاد إىل منصبو، مث عزؿ عن ذلك يف سنة 
. (49)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ939)، تويف سنة (ىػ886)٧بمد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 

٧بمد بن ا٣بطيب قاسم بن يعقوب بن أٞبد،٧بيي الدين، ا٤بشهوربابن ا٣بطيب، أو ابن ا٣بطيب قاسم، أو ابن قاسم، األماسي، الرومي،  .25
ا٢بنفي، ا٤بوىل، اإلماـ، العاّلمة، العامل،الباحث، الواعظ، الصاحل،ا٤بتفنن،ا٤بقرئ، ا٤بفسر، الفقيو، الفرضي،كاف عارفاً با٢بديث، والتواريخ، وا٤بوسيقى، 
وحيفظ من احملاضرات، والتواريخ، واألشعار العربية جانباً عظيماً،وينّظم القصائد الشعريةبالعربية، والَبكية، مطلعاً على العلـو الغريبة كالوفق، والتعبّب، 
، عريّب التصانيف،وكاف صا٢باً، متقشفاً،٧بباً للصوفية، مشتغالً بنفسو، قانعاً،٧بمود  وا١بفر،وسائر العلـو الرياضية بأٝبعها،ومشارؾ يف كثّب من العلـو

سنة ىجرية، وكاف طليق اللساف، جريء ا١بناف، قوياً على احملاورة،  (76)السّبة، مرضي الطريقة، مقبالً على العلم والعبادة طواؿ حياتو الٍب امتدت 
مقتدراً على ا٤بناظرة، فصيحاً عند ا٤بباحثة، وكل ذلك جعلو يتفوؽ على كثّب من علماء عصره، وعرؼ أنو كاف ذا أنفة وإباء، وقانعاً ٗبا ىو فيو، ال 

، ويف ىذه ا٤بدينة كانت نشأتو العلمية األوىل، إذ قرأ العلـو على أبيو، (ىػ864)يتزلف وال يتقّرب إىل أحد من الوزراء أو السالطْب، ولد بأماسية سنة 
وعلى ا٤بوىل أخوين، مث ا٤بوىل سناف باشا،والعالمة علي الطوسي، وا٤بوىل خضر بك، واستمّر على ذلك حٌب فرغ من قراءة األصوؿ والفروع سنة 

، وىو يف السادسة عشرة من عمره، وىذا يدؿ على نبوغو مبكراً، وعلى دأبو يف ٙبصيل ٨بتلف العلـو ا٤بعروفة يف عصره، وترقى يف التدريس؛ (ىػ880)
ودّرس وويّل مدرسة السلطاف بايزيد خانبأماسية، مث صار مدرساً ٗبدرسة جنديك بك ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً ٗبدرسة أٞبد باشا ابن ويل الدين، 

مث صار مدرساً ٗبدرسة الوزير مصطفى باشا ٗبدينة قسطنطينية، مث صار مدرساً بإحدى ا٤بدرستْب ا٤بتجاورتْب بأدرنة، مث إحدى ا٤بدارس الثماين 
ا٤بشهورة،مث السليمانية ٔبوار آيا صوفيا بإسالمبوؿ، وىو أوؿ مدّرس هبا، مث أعيد إىل إحدى الثماف،مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف بأدرنة، 
 ، مث صار مدرساً ثالثاً بإحدى ا٤بدارس الثماف، ومات وىو مدّرس هبا، وىكذاأمضى بقية حياتو يف التدريس، متنقالً بْب ٨بتلف ا٤بدارس يف بالد الرـو

روض األخيار ا٤بنتخب من ربيع األبرار للز٨بشري، وىو الوحيد ا٤بطبوع، يف : كما نصبو السلطاف بايزيد خاف معلماً البنو السلطاف أٞبد،من مؤلفاتو
،وحاشية على شرح (ىػ921)علـو احملاضرات، وقد قدمو ىدية إىل السلطاف سليماف بن السلطاف سليم خاف، عندما انتهى من تأليفو سنة 

الفرائضالسراجية للسيد الشريف ا١برجاين، وحاشية على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة، ومل يتمها، وأنباء االصطفا يف حق آباء ا٤بصطفى صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم، وحاشية على رسالة السبع أشكاؿ على ا٤بواقف ٤بصطفى القسطالين، وحاشية على ا٤بقّدمات األربع، ورسالة يف الرؤية والكالـ، 

، وٙبفة العّشاؽ، وىي منظومة تركية،  ورسالة يف فضل ا١بهاد، ورسالة يف القبلة ومعرفة ٠بتها، ورسالة يف ٨بتارات العلم، ورسالة يف موضوعات العلـو

                                                 
، الكواكب السائرة بأعياف 289- 10/288: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب186- 185، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (46)

 .76- 75: تقي الدين الغزي: ، الطبقات السنية يف تراجم ا٢بنفية85- 2/84: ٧بمد الغزي: ا٤بئة العاشرة
، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار 2/1639: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف252، 226: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (47)

 .268: رياض زاده: ، أ٠باء الكتب13/48: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب7/329: خّب الدين الزركلي الدمشقي: ، األعالـ2/481: إ٠باعيل البغدادي: ا٤بصنفْب
: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب12/157: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب368: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (48)

 .268: عبد اللطيف رياض زاده: ، أ٠باء الكتب2/412
 .190- 189، 165: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (49)
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، وتويف بدمشق سنة (ىػ918)وكاف من علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
 .(50)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ940)
بقرا أوغلي، ا٢بنفي، العامل، الفاضل، الكامل، : ابن عبد األحد، الشهّببشمس الدين ا٤باشي،وقيل: عبد األحد بن عبد اهلل، وقيل: أٞبد، وقيل .26

ا٤بوىل،العاّلمة، أحد ا٤بوايل الّرومية، ومن فضالء تلك الديار، وفقهائها، وكاف من عتقاء السيد إبراىيم األماسي، فقرأ على مواله ا٤بذكور،اشتغل، 
وحصل، وصار مدرساً ٗبدينة أدرنة، بدار ا٢بديث، مث دّرس ببعض نواحي أماسية، وٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف بأماسية، وكاف يُكفٍب ٗبدينة أماسية، مث 

، وىو شيخ كبّب، (ىػ940)بأيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنو، مث صار مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف، مث أعطي قضاء دمشق، ودخلها يف سنة 
وكاف الغالب عليو ٧بّبة الصوفية، والعلماء، والصلحاء، وقوراً، صا٢باً، تقياً، نقياً، وكاف سليم الطبع، حليم النفس، صبوراً، صحيح العقيدة، ٧بمود 

الطريقة، مرضي السّبة، حسن السمت، أديباً، لبيباً، وكاف من علماء دولة السلطاف سليماف خاف ابن السلطاف سليم خاف، الذي بويع لو بالسلطنة 
، ودفن بباب الصغّب عند الصحايب بالؿ رضي اهلل عنو، (ىػ942: )، وقيل(ىػ941)، وتويف وىو قاض بدمشق سنة (ىػ926)بعد وفاة أبيو يف سنة 

 .(51)رٞبو اهلل تعاىل وإياناتويف ٗبدينة أماسية، : وقيل
بايزيد، الشهّب بنقيضي، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، قرأ على علماء عصره؛كا٤بوىل ابن أفضل الدين، مث صار مدرساً ببعض ا٤بدارس، مث  .27

صار مدرساً ٗبدرسة أتابك ببلدة قسطموين، مث صار مدرساً با٤بدرسة ا٢بلبية بأدرنة، مث صار مدرساً بإحدى ا٤بدرستْب ا٤بتجاورتْب فيها، مث صار مدرساً 
بإحدى ا٤بدارس الثماف، مث صار مفتياً ومدرساً ببلدة أماسية، مث ترؾ التدريس، وكاف صا٢باً، مستقيم السّبة، كرمي الطبع، خاضعاً، خاشعاً، ال يذكر 
أحداً إال ٖبّب، وكاف ال يلتفت إىل الدنيا، ويرضى من العيش بالقليل، وكاف من علماء دولة السلطاف سليماف خاف ابن السلطاف سليم خاف، الذي 

 .(52)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ943: )، وقيل(ىػ942)،وتويف بقسطنطينية سنة (ىػ926)بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
شرح عقائد الطحاوي،ونظم : عبد الرحيم بن علّي بن ا٤بؤيد، ا٤بعروؼ بشيخ زاده،األماسي، الرومي، ا٢بنفي، ا٤بتكلم،الباحث،الصويف، من مؤلفاتو .28

رٞبو اهلل ، (ىػ944)الفتوح يف طرب النفس والروح،ونظم الفرائد وٝبع الفوائد يف األصوؿ، ذكر فيو أربعْب مسألة بْب ا٤باتريدية واألشاعرة، تويف سنة 
 .(53)تعاىل وإيانا

، العامل، الفاضل، الكامل، الفقيو، ا٢بنفي، اشتغل، وقرأ على علماء : ٞبزة، نور الّدين، الشهّب بأوج باشا، وقيل .29 باوح باش، أحد موايل الّرـو
عصره،كا٤بولىمعّرؼ زاده، مث دّرس ٗبدرسة مغنيسا، مث ٗبدرسة أزنيق، مث ٗبدرسة أيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنو، مث بإحدى ا٤بدرستْب ا٤بتجاورتْب 
بأدرنة، مث بإحدى الثماف، مث ٗبدرسة السلطاف بايزيد بأماسية، ونّصب مفتياً هبا، مث تقاعد، وكامنشتغالً بالعلم، معرضاً عن أحواؿ الناس، مشتغالً 

بنفسو، حريصاً على ٝبع ا٤باؿ، يتقلل يف معاشو، ويلبس الثياب الدنية، وال يركب دابة حٌب ٝبع أمواالً عظيمة، وبُب يف آخر عمره مسجداً 
بالقسطنطينية، وبُب هبا حجراً لطلبة العلم، ووقف عليها أوقافاً كثّبة،وىذا يدؿ على إمساكو ا٤باؿ رشداً ال ٖباًل، خصوصاً إف كاف ٝبع ا٤باؿ من 

 .(54)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا،(ىػ940)بعد : ، وقيل(ىػ945)ا٢بل،توفيبأماسية سنة 
البّكايل، الرومي، ا٢بنفي، العامل، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، القاضي،قرأ على : يوسف سناف الدين ابن ا٤بوىل عالء الدين علي، اليكاين، وقيل .30

علماء عصره، وعلى والده، مث صار مدرساً ٗبدرسة أينابك ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً ٗبدرسة ابنة كوؿ، مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف 
ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً ٗبدرسة أزنيق، مث صار قاضياً ببلدة أماسية، مث جعلو السلطاف سليم خاف حافظاً لدفَب بيت ا٤باؿ بالديواف العايل، مث صار 

قاضياً ٗبدينة دمشق، مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف مراد خاف ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف،مث تقاعد، ومات على تلك 
، و٧بباً للمشايخ الصوفية، ومن مؤلفاتو حواش على شرح ا٤بواقف للسيد : ا٢باؿ ،كاف مشتغالً بالعلم متتبعا للكتب، وكاف صاحب لطف، وكـر

الشريف،واإلشارة إىل غزوة روافض األعجاـ واستيالء ملك الرـو على ٩بلكة الشاـ، ورسائل كثّبة، وكاف من علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن 
 .(55)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ945)، توفيسنة (ىػ918)السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 

قفل، العارؼ باهلل تعاىل، الشيخ، كاف من طلبة العلم الشريف، مث رغب يف : ٧بمد، ٧بيي الدين، ا٤بنسوب إىل قرية قريبة من أماسية مسماة بقفلة، وقيل .31
التصوؼ، وتزوج بنت العامل العامل ا٤بوىل ٖبشي، واختار ا٣بلوة والعزلة يف وطنو، وصرؼ أوقاتو يف العلم والعمل، وغلب عليو الورع؛ حٌب كاف ما يأكل 
إال من زراعة نفسو، وواظب علىالعبادات واجملاىدات، وكاف من علماء دولة السلطاف سليماف خاف ابن السلطاف سليم خاف، الذي بويع لو بالسلطنة 

 .(56)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ950)، وتويف بعد سنة (ىػ926)بعد وفاة أبيو يف سنة 

                                                 
، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة 10/341: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب238- 237، 226: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (50)

، معجم 7/6: خّب الدين الزركلي الدمشقي: ،األعالـ11- 5: ٧بمود فاخوري.د: ، مقدمة روض األخيار ا٤بنتخب من ربيع األبرار حملمد بن قاسم األماسي57- 2/56: ٧بمد الغزي: العاشرة
 .11/148: عمر رضا كحالة الدمشقي: ا٤بؤلفْب

، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة 345- 10/344: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب284، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (51)
 .   162: تقي الدين الغزي: ، الطبقات السنية يف تراجم ا٢بنفية111- 2/110: ٧بمد الغزي: العاشرة

 . 275- 274، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (52)
، 4/103: إ٠باعيل البغدادي: ، إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف210- 5/209: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب3/347: خّب الدين الزركلي الدمشقي: األعالـ (53)

 .1/563: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب659
: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة372- 10/371: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب240: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (54)

 .140- 2/139: ٧بمد الغزي
، الكواكب السائرة بأعياف 376- 10/375: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب243- 242، 226: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (55)

 .13/319: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب2/258: ٧بمد الغزي: ا٤بئة العاشرة
 . 2/72: ٧بمد الغزي: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة320، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (56)
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عبد العزيز زين العابدين بن حساـ الدين حسْب بن ا٢بسْب بن حامد، الت يزي، مث الرومي، الفقيو، ا٢بنفي، ا٤بوىل،وحفيد ا٤بوىل، الشهّب بابن أـ ولد  .32
قرأ على علماء عصره،كا٤بوىل ابن ا٤بؤيد، ودّرس ٗبدرسة الوزير داود باشا بالقسطنطينية، مث صار  وزاده؛ شهرة جّده ألّمو، اشتغل بالعلم، وحّصل،

مدرساً ٗبدرسة مناسَبب وسة، مث صار قاضياً بعدد من البالد، مث صار مدرساً ٗبدرسة طرابزوف، مث صار مدرساً ٗبدرسة دار ا٢بديث بأدرنة، مث ويّل قضاء 
القضاةٕبلب،ومغنيسا، مث صار مفتياً ومدّرساً بأماسية، مث ترؾ ا٤بناصب، وتقاعد، وكاف عا٤باً، كاماًل، شاعراً، لطيفاً، وفاضاًل، فصيحاً، بليغاً، حسن 
ا٣بط، لطيف الشعر باللساف العريب، بديع احملاضرة، ٝبيل ا٤بذاكرة، أديباً، لبيباً، صاحب كـر ومروءة، وقوراً، عظيماً، حليماً، وال يذكر أحداً بسوء، 

،من (ىػ918)وكانت لو مشاركة يف العلـو كلها، وكاف من علماء دولة السلطاف سليم خاف ابن السلطاف بايزيد خاف، الذي بويع لو بالسلطنة يف سنة 
 .(57)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ951: )، وقيل(ىػ950)حواش على صدر الشريعة، والرسالة السيفية، توفيبالقسطنطينية سنة : مؤلفاتو

يوسف، سناف الدين، الشهّب بكوبرجيك زاده، قرأ على علماء عصره؛كا٤بوىل سيدي األسود، وا٤بوىل ٧بمد الساميسوين، مث توطن ٗبدينة كفة، وأفٌب  .33
ىناؾ، وانتفع بو الناس، مث صار مدرساً ٗبدرسة أتابك ببلدة قسطموين، مث صار مدرساً ٗبدارس أخرى، مث صار مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف، مث صار 

مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً ٗبدرسة آيا صوفية، مث صار مدرساً ومفتياً ببلدة أماسية، مث تقاعد، مث صار مفتياً 
ثانياًبأماسية، ومات وىو مفت هبا، كاف عا٤باً، فاضاًل، ٧بققاً، مدققاً، عا٤باً بالعلـو العربية، وماىراً يف العلـو الشرعية، وكاف سليم الطبع، حليم النفس، 

صاحب أدب، ووقار، وكاف صحيح العقيدة، ٧بباً للخّب، ومشتغالً بنفسو، معرضاً عن أحواؿ الدنيا، ٧بباً للفقراء، وكاف من علماء دولة السلطاف 
، (ىػ952: )، وقيل(ىػ951)، وتويف بأماسية سنة (ىػ926)سليماف خاف ابن السلطاف سليم خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 

 .(58)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا
، الرومي، ا٤بوىل، ا٢بنفي،العاّلمة، ترقى يف التدريس إىل مدرسة إحدى الثماف، مث أعطي قضاء (59)صاحل جليب بن جالؿ الّدين، األماسي، ا١بلدي .34

، وباشر األحكاـ هبا (ىػ954)، وكاف ٩بن منع شرب القهوة ٕبلب، مث عزؿ منها، مث ويل قضاء دمشق، فدخلها يف سنة (ىػ951)حلب، فدخلها سنة 
 .(60)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ955)٫بو سنة، وكاف ٧بمود السّبة، ذا تواضع، وأخالؽ حسنة، تويف سنة 

سعد الدين، جليب، األقشهري، قرأ على علماء عصره؛كا٤بوىل ٧بيي الدين الفناري،وا٤بوىل خّب الدين، معلم السلطاف سليماف خاف، مث صار مدرساً  .35
ٗبدرسة ددية توقة، مث صار مدرساً ٗبدرسة الوزير إبراىيم باشا ٗبدينة قسطنطينية، مث صار مدرساً ٗبدرسة فلبة، مث صار معلما للسلطاف ٧بمد بن السلطاف 
سليماف، و٤با تويف السلطاف ٧بمد خاف صار مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف، مث صار مدرساً ومفتياً ببلدة أماسية، مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف مراد 

خاف ب وسة، وتويف وىو مدرس هبا، كاف عا٤باً، ٧بققاً، صاحب عفة، وصالح، وديانة، وتقوى، وعابداً، زاىداً، متشرعاً، متورعاً، صحيح العقيدة، 
مستقيم الطريقة، حسن األخالؽ، سليم الطبع، ولو حظ وافر من طريقة الصوفية، وكاف من علماء دولة السلطاف سليماف خاف ابن السلطاف سليم 

 .(61)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ957)، وتويف سنة (ىػ926)خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
إرشاد الطالبْب يف تعليم ا٤بتعلمْب وترٝبة تعليم ا٤بتعلم، واالصطفا يف : عبد اجمليد بن نصوح بن اسرائيل، الرومي، األماسي، ا٢بنفي، الصويف، من مؤلفاتو .36

مناقب ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وٙبفة األحباب يف ا٤بنتخب من جامع الفتاوى، وتذكرة الويل األلباب؛ رسالة يف التفسّب، ورسالة ا٣بوؼ 
وا٢بزف، ورسالة الفالح وا٥بدى الواقعْب يف القرآف، ورسالة الفوز العظيم، وروضة األزىار وجنة األٜبار، وكنز الفوائد يف التصوؼ واألخالؽ، و٨بتصر 

رٞبو ، (ىػ960)ا٤بختصر؛ أي القسم الثالث من ا٤بفتاح للسكاكي،وشرح بند نامو للعطار؛ تركي نظماً،وقيافتنامو، ورياض الناصحْب؛ تركي، تويف سنة 
. (62)اهلل تعاىل وإيانا

شرح على منار األنوار يف أصوؿ الفقو : حاشية، وقيل: حسْب، حساـ الدين، األماسي، الرومي، ا٤بعروؼ بقوجة حساـ، الفقيو، األصويل، من مؤلفاتو .37
. (63)،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ961)تويف سنة للنسفي،

٧بيي الدين ٧بمد بن حساـ الدين، العامل، الفاضل، الكامل، ا٤بوىل، وكاف والده قاضياً بعدد من البالد، وقرأ على علماء عصره؛ كا٤بوىل الوالد، وا٤بوىل  .38
حساـ الدين، وا٤بوىل ابن كماؿ باشا، مث صار مدرساً ٗبدرسة عيسى بك ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً با٤بدرسة الواحدية، مث صار مدرساً ببلدة تّبة، مث 
صار مدرساً ٕبسينية أماسية، مث صار مدرساً ٗبدرسة جوريل، مث صار مدرساً ٗبدرسة مناسَب ٗبدينة بروسة، مث صار مدرساً بسلطانية مغنيسا، مث صار 

مدرساً بإحدى ا٤بدارس الثماف، مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف بأدرنة، مث صار قاضياً بدمشق، مث صار قاضياً ب وسة، مث عزؿ عن ذلك، 
وصار مدرساً ٗبدرسة مراد خاف، مث صار مدرساً ٗبدرسة آيا صوفية، مث صار مدرساً ثانياً بإحدى ا٤بدارس الثماف، مث أعيد إىل قضاء بروسة، مث صار 
قاضياً بأدرنة، مث صار قاضياً بقسطنطينية، وتويف وىو قاض هبا، ولو اطالع على علم الكالـ، ومهارة يف علم الفقو، و٩بارسة يف النظم، واطالع على 

علم التواريخ، واحملاضرات، وكاف من علماء دولة السلطاف سليماف خاف ابن السلطاف سليم خاف، الذي بويع لو بالسلطنة بعد وفاة أبيو يف سنة 
. (64)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ965)، وتويف سنة (ىػ926)

                                                 
، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة 414- 10/413: ابن العماد ا٢بنبلي: ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب244، 226: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (57)

 .584- 1/583: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب5/245: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب167- 2/166: ٧بمد الغزي: العاشرة
 . 293، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (58)
 .10/440: ابن العماد ا٢بنبلي: شذرات الذىب يف أخبار من ذىب: انظر. بفتحتْب نسبة إىل جلد من أعماؿ أماسية (59)
 .10/440: ابن العماد ا٢بنبلي: شذرات الذىب يف أخبار من ذىب (60)
 .303، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (61)
 .1/620: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (62)
: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب2/1823: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف3/316: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (63)

1/318. 
 . 298- 297، 264: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (64)
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، وأفُب عنفواف شبابو يف ذلك، وتلقى من األفاضل كا٤بوىل صاروكرز،  .39 إبراىيم بن عبد اهلل بن موسى، ا٢بميدي، تاج الّدين، ا٢بنفي، اشتغل بالعلـو
صاري كرز،وا٤بوىل شيخ بن إلياس، مُكفٍب الديار الرومية، والسيد الشريف ٧بمد ا٤بشهور ٗبعلوؿ أمّب،وويّل : صاركوز، وقيل: صادكوز، وقيل: وقيل

إحدى الثماف، وآيا صوفيا، وسليمة اصطنبوؿ، مث صار مدرساً ٗبدرسة السلطاف بايزيد خاف، : ا٤بدارس وتنقل فيها، وصار مدرساً ٗبدارس متعددة؛ منها
، بارعاً يف العلـو العقلية،  من ٗبدينة أماسية، ومفتياً بواليتها، مث فرغ عن ذلك كلو، وتقاعد، وكاف فضالء الديار الرومية،وٕبر ا٤بعارؼ، و١ّبة العلـو

حاشية على صدر الشريعة، مل تكمل، وحاشية : والنقلية، خصوصاً الفقو، قانعاً باليسّب، سخياً، وأخذ عنو األجالء، وكثر االزدحاـ عليو، ومن مؤلفاتو
على بعض ا٤بواضع من شرح ا٤بفتاح للسيد؛ كالمها رّد فيهما على ا٤بوىل ابن كماؿ باشا يف مواضع كثّبة،وعدة رسائل على مواضع من شرح التجريد 

. (65)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ973)للشريف، وشرح ٤بًب ا٤براح، تويف بالقسطنطينية سنة 
حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي يف تفسّب القرآف، تويف سنة : ٧بمد بن اإلماـ ٧بمود باشا األماسي، اإلمامي،ا٤بفٍب هبا، الفقيو، ا٤بفسر، من مؤلفاتو .40

. (66)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ973)
٧بيي الّدين، الشهّب بابن اإلماـ، ا٤بوىل، القاضي، نشأ طالباً للعلم، مكّباً عليو، وقرأ على ٝباعات، منهم ا٤بوىل كماؿ، وغّبه، مث تنّقل يف الوظائف إىل  .41

أف قّلد قضاء حلب بال رغبة منو يف ذلك وال طلب، فباشره قدر سنتْب، مث صار مفتياً بأماسية، وكاف من العلماء العاملْب، والفضالء الكاملْب، حيّقق 
كالـ القدماء، ويدّقق النظر يف مقاالت الفضالء، وقد عّلق على أكثر الكتب ا٤بتداولة حواشي إال أنو مل يتيسر لو ٝبعها وتبييضها، تويف سنة 

. (67)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ973)
إبراىيمكماؿ الدين بن زين الدين حيٓب بن ٖبشي بن إبراىيم، األماسي، الرومي، الشهّب بدده خليفة، وبدده جونكي، ا٤بوىل، ا٢بنفي، اإلماـ، العامل،  .42

العاّلمة، الفاضل، وكامنقيماً ببلدة أماسية، ونشأ هبا، فأكب على االشتغاؿ بالعلم، حٌّب صار معيداً للموىل سناف الّدين، ا٤بشتهر باقلق، وأصبح قاضياً، 
، مث مفتياً بديار بكر، ومدرساً يف (ىػ953)، مث صار مدرساً يف مدرسة بايزيد خاف يف بروسة سنة (ىػ950)مث انتقل إىل مدرسة مرزيفوف سنة 

مدرستها ا٤بعروفة ٗبدرسة خسرو باشا، ومنها نقل إىل حلب،مث سافر إىل القسطنطينية؛ وصار مدرساً ببعض البالد، يف عدة مدارس،وكاف آية يف ا٢بفظ 
حاشيةددىجونكيعلى شرح تصريف سعد الدين التفتازاين على التصريف العزي للز٪باين، : واإلحاطة، لو اليد الطوىل يف الفقو والتفسّب،من مؤلفاتو

ورسالة يف البنج وا٢بشيش، ورسالة يف بيت ا٤باؿ وأقسامها وأحكامها ومصارفها، ورسالة يف اللواطة وٙبرديها، والسياسة الشرعية، و٢بة الفؤاد، ومنظومة 
 .(68)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ973: )، وقيل(ىػ975)يف الفقو على منواؿ الوىبابية، وغّب ذلك، وسكن ب وسة، إىل أف تويف هبا سنة 

. (69)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ976)نوح بن ٧بمد، األماسي، أحد ا٤بوايل الرومية، تويف سنة  .43
الشيخ حيٓب بن عمر، األماسي االصل، طربزوين ا٤بولد، إسالمبويل الدار، نزيل بشيكطاش، ا٤بعروؼ با٤بدرس، أو بشيكطائي،أويسي الطريقة، من  .44

. (70)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ978)ديواف شعر تركي، تويف سنة : مؤلفاتو
٧بمد بن عماد،اإلسكلييب، نسبة إىل أسكليب قصبة يف أماسية، العمادي، أبو السعود، الرومي، ا٢بنفي،الشيخ، اإلماـ، : ٧بمد بن مصطفى، وقيل .45

، وأفضلهم، مل يكن لو نظّب يف زمانو يف  ا٢ب ، ا٥بماـ، العاّلمة، احملقق، ا٤بدقق، الفهامة، العلم الراسخ، والطود الشامخ، ا٤بوىل، وىو أعظم موايل الرـو
، وكاف والده من أىل العلم والصالح، ا٤بشهور بقاضي السلطاف سليماف خاف، امتاز بفصاحة العرب، (ىػ896)العلم، والرئاسة، والديانة، ولد سنة 

واشتغل بفنوف اآلداب، ودخل إىل الفضائل من كل باب، وكاف عا٤باً، عاماًل، وإماماً كاماًل، شديد التحري يف فتاويو، حسن الكتابة عليها، وقدراً 
مهيباً، حسن اجملاورة، وافر اإلنصاؼ، ديناً، خّباً، سا٤باً ٩با ابتلي بو كثّب من موايل الرـو من أكل ا٤بكيفات، سامل الفطنة، جيد القرحية، لطيف العبارة، 
حلو النادرة، وأخذ عن ٝباعة من علماء عصره، كا٤بوىل قادري جليب، وترقى يف التداريس، وا٤بناصب؛ حٌب ويل اإلفتاء األعظم، وانتهت إليو رئاسة 

الفتيا والتدريس، و٤با ٝبع السلطاف سليماف رٞبو اهلل العلماء ٗبجلسو، وأمرىم با٤بناظرة، رجح ا٤بشار إليو يف ٕبثو، وتبْب فضلو، واستحق التقدمي؛ وكاف 
قضاء العسكر،  (ىػ944)أىلو، وكاف قبل ذلك قد ويل التدريس يف مواضع متعددة، مث ويل قضاء بروسة، مث ويل قضاء إسالمبوؿ، مث ويل يف سنة 

جلست يوماً بعد صالة :" ويل منصب اإلفتاء، وكاف سلوكو ال عوج فيها وال أمٌب، وقاؿ (ىػ951)وصار خياطب السلطاف يف األمر والنهي، مث يف سنة 
العالمة السيد الشريف ا٤بوىل ٧بمد : الصبح أكتب على األسئلة اجملتمعة، فكتبت إىل صالة العصر على ألف وأربعمائة واثِب عشرة فتيا، ومن تالميذه

كتاب يف التفسّب ا٤بسمى باإلرشاد، ومقاعد الطراؼ، يف : ا٤بعروؼ بالسعودي؛ قاضي حلب، وآمد، وكاف لو يف األلسنة الثالثة شعر بديع، من مؤلفاتو
أوؿ تفسّب سورة الفتح من الكشاؼ، وعّلق على كتاب الدراية يف منتخب ٚبريج أحاديث ا٥بداية للحافظ ابن حجر العسقالين، وكتاب ٝبع فيو بعض 

 .(71)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ982)مالزميو ٝبلة صا٢بة من فتاويو، تويف بالقسطنطينية سنة 
عبد الرٞبن ابن سيدي علي ٧بيي الدين، األماسي، الرومي، ا٤بعروؼ بقزؿ مال، ا٤بوىل، الفقيو، ا٢بنفي، اللغوي، كاف أبوه قاضي القضاة، ونشأ ىو على  .46

، وٙبصيل ا٤بهمات؛ فقرأ على علماء عصره، واجتمع بأماثل مصره كا٤بوىل مفٍب ذلك الزماف سعد اهلل بن عيسى بن أمّب خاف جليب، وىو  طلب العلـو
مدرس ٗبدرسة ٧بمود باشا، فانتظم يف سلك طالبو، و٤با صار مالزماً لو؛ دّرس ٗبدرسة فرىاد باشا ٗبدينة بروسو، مث ٗبدرسة كنقري، مث ٗبدرسة األشهر، 

مث ٗبدرسة سليماف باشا الغازي ببلدة أزنيق، مث با٤بدرسة ا٢بلبية ٗبدينة أدرنة، مث نقل إىل ا٤بدرسة ا٣باصكية بقسطنطينية، مث نقل إىل إحدى ا٤بدارس 
                                                 

 .62: تقي الدين الغزي: ، الطبقات السنية يف تراجم ا٢بنفية541- 10/540: ابن العماد ا٢بنبلي: شذرات الذىب يف أخبار من ذىب (65)
 .2/249: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب11/314: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (66)
 .12/206: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب548- 10/547: ابن العماد ا٢بنبلي: شذرات الذىب يف أخبار من ذىب (67)
: يوسف سركيس: ، معجم ا٤بطبوعات العربية وا٤بعربة1/28: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب10/547: ابن العماد ا٢بنبلي: شذرات الذىب يف أخبار من ذىب (68)

2/1506 -1507. 
 .3/194: ٧بمد الغزي: الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة (69)
 .2/531: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (70)
حاجي : ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف33- 3/31: ٧بمد الغزي: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة217- 215: عبد القادر العيدروس: النور السافر عن أخبار القرف العاشر (71)

 .2022، 2/1475: خليفة
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، مث نقل عنها إىل قضاء بروسة، وبعد ستة أشهر نقل عنها (ىػ953)الثماف، مث إىل مدرسة السلطاف بايزيد خاف ٗبدينة أدرنو، مث ويل قضاء حلب سنة 
، وبقي معزوالً إىل (ىػ965)إىل قضاء أدرنة، فأقاـ هبا أربع سنْب، مث صار قاضياً بعسكر رومأيلي، فداـ عليو قريباً من ٟبس سنْب، مث عزؿ عنو سنة 

، معروفاً بقوة الذىن، وسرعة االنتقاؿ،  أف قلد قضاء مكة ا٤بكرمة شرفها اهلل تعاىل، كل ذلك يف دولة السلطاف سليماف خاف،وكاف مشاركاً يف العلـو
حاشية على العناية : وتأدية ا٤بطالب ٕبسن ا٤بقاؿ، وقد اعتُب بكلمات أستاذه ا٤بوىل ا٤بفٍب سعد اهلل،وأخرجها من ىوامش كتبو ورتبها؛ ومن مؤلفاتو

شرح ا٥بداية يف فروع الفقو، وحاشيةعلى القاموس احمليط للفّبوز آبادي يف اللغة،وشرح على أوؿ كتاب ا٥بداية يف الفروع، وكاف يدعي أنو كتب شرحاً 
 .(72)ورٞبو وإيانا، غفر اهلل تعاىل لو، (ىػ983)كامالً لو،وتويف سنة 

يوسف سناف الدين بن عبد اهلل حساـ الدين بن إلياس، األماسي، الرومي، ا٤بعروؼ ٗبحّشي البيضاوي، وبا٤بوىل سناف، والواعظ سناف، وسناف احملشي،  .47
، تصانيفو عربية، (ىػ893)عجم سناف ال دعي، من صدور أناضويل،الفاضل،القاضي، ا٤بفسر، من فقهاء ا٢بنفية، ولد يف قصبة صونا سنة : ويقاؿ لو

ورحل يف طلب العلم،فقرأ على ٧بيي الدينالفناري، وعالء الدين ا١بمايل، وغّبمها، ودّرس يف ا٤بدارس، مث صار مفتشاً ببغداد، مث عزؿ، وويّل قضاء 
دمشق،مث قضاء أدرنة، فقضاء القسطنطينية، فقضاء العسكر يف والية أناضويل، مث عزؿ، وتصدر للتدريس؛ فقلد تدريس دار ا٢بديث بإسالمبوؿ، 

حاشية على تفسّب البيضاوي،وتعليقة على تفسّب سورة ا٤بلك وا٤بدثر والقمر، وشرح لكتايب الكراىية والوصايا من : واستعفى ٥برمو، من مؤلفاتو
، وقد أناؼ على (ىػ996: )، وقيل(ىػ986)ا٥بداية،وتنبيو الغيب يف رؤية النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وتضليل التأويل، تويف بإسالمبوؿ سنة 

 .(73)رٞبو اهلل تعاىل وإياناالتسعْب، 
يوسف بن عبد اهلل سناف الدين ا٣بلويت، األماسي، الرومي، ا٤بعروؼ بسناف األماسي، الشيخ، الواعظ، ا٢بنفي، الفقيو، سكن مكة، وعرؼ بشيخ  .48

، من مؤلفاتو باباً، على ترتيب ما وقع يف القرآف الكرمي من اآليات الٍب تدؿ على  (98 )تبيْب احملاـر ا٤بذكورة يف القرآف يف ٦بلد كبّب، رتبة على: ا٢بـر
ٗبكة، سنة : ، واجملالس السنانية يف الوعظ واإلرشاد، تويف ببلدتو أماسية، وقيل(ىػ980)حرمة شيء من فتوى الفقهاء، فرغ من تأليفو يف سنة 

. (74)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1000)يف حدود سنة : ، وقيل(ىػ986)
تعاليق على شرح ا٥بداية يف : ٧بمد جليب بن سناف الدين يوسف بن حساـ الدين بن إلياس، احملشي، اإلمامي، الرومي، ا٤بدرس ا٢بنفي، من مؤلفاتو .49

. (75)،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ989)الفروع، وحاشية على فرائض السراجية، ومناقب العلماء؛ تركي، تويف مدرساً ٗبدرسة السليمانية سنة 
أبكار األفكار؛ منظومة تركية، وهبراـ وزىرة؛ منظومة تركية، : درويش فكري، األماسي، ا٤بعروؼ ٗباشي زاده، ا٢بنفي، من قضاة رـو أيلي، من مؤلفاتو .50

. (76)،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ992)وشهر أنكيز؛ معارضة لتحفة الوىيب الشاعر، وغّب ذلك من القصائد، تويف سنة 
خضر بن أٞبد بن خضر، ا٤بشهور بالشيخ خّب الدين األماسي، ا٢بنفي، خطيب دمشق، وىو أوؿ حنفي خطب با١بامع األموي، كاف شيخاً، معّمراً،  .51

منوراً، متصلباً يف دينو، صوفياً، أنشأ لو بعض األكابر بالقسطنطينية زاوية فأقاـ هبا، مث ويل خطابة جامع دمشق فخطب بو، والناس بو راضوف، مث 
تقاعد، وتنقل يف البالد، ومل يزؿ يف ٦بالسو الوعظية يقدح يف الظلمة من القضاة والوزراء واألمراء، ورٗبا واجههم بذلك حٌب يف دار السلطنة، وقدـ 

، بعد أف جاور بالقدس ٟبسة أشهر فعاد منها، شاكياً من قاضيها، وواليها وأىلها، إىل بلدة أماسية، (ىػ964)حلب ثالث مرات آخرىن يف سنة 
. (77)رٞبو اهلل تعاىل وإياناوأقاـ هبا حٌب تويف بعد سنْب، 

صنع اهلل األماسي،ا٣بلوايت، ا٤بلقب بشيخ السراجْب،الشيخ، العارؼ باهلل تعاىل، كاف زاىداً، عابداً، راغباً يف العزلة، متؤدباً، متواضعاً، ولو قدـ راسخ يف  .52
 .(78)رٞبو اهلل تعاىل وإياناالتعبّب، 

جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الحادي عشر الهجري : المبحث الرابع
 (هـ1099- هـ 1000)

من خالؿ استقرائي للكتب العربية الٍب تناولت ترٝبة علماء مدينة أماسية، وجدت ترٝبة ٟبسةعلماءيف القرف ا٢بادي عشر ا٥بجري، والذينكاف ٥بم جهد 
: يف التأليف والتعليم، وىم كما يلي

شرح األمثلة؛ : أٞبد بن مصطفى، اليل شليب، السيد،تركي األصل والنشأة،متأدب بالعربية، تنقل يف الوظائف إىل أف كاف قاضياً يف أماسية، من مؤلفاتو .1
، واألٕباث واألسئلة؛ يف علم (ىػ1001)، وشرح قصيدة ال دة، شرحها أوالً بالعربية مث شرحها بالَبكية سنة (8163)وىو ٨بطوط يف مغنيسا، برقم 

، رٞبو (ىػ1001)، وكاف كاتب فتواه، ومًب ٨بتصر يف الفرائض، تويف بعد سنة (ىػ940)الصرؼ،وٝبع صور ما أفتاه أستاذه ا٤بوىل سعدي، من سنة 
. (79)اهلل تعاىل وإيانا

علي بن يوسف، ا٤بعروؼ بسناف بن حسْب بن إلياس بن حسن، األماسي، ا٤بوىل، العاّلمة، أحد موايل الرـو وفضالئها البارعْب، كاف من كبار األفاضل،  .2
اشتغل بالعلم،وأخذ عن والده العاّلمة احملقق سناف الدين؛ صاحب ا٢باشية على تفسّب البيضاوي، مث السيد ٧بمد ا٤بعروؼ ٗبعلوؿ أمّب، وتلقى عنو 

                                                 
: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف3/148: ٧بمد الغزي: ، الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة478- 476: أٞبد طاْشكُكْ ي زَزادَزهْ : الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية (72)

 .5/155: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب1/547: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب2/1306: حاجي خليفة
 .2/564: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب13/289: عمر رضا كحالة الدمشقي: ،معجم ا٤بؤلفْب241، 8/233: خّب الدين الزركلي الدمشقي: األعالـ (73)
، إيضاح ا٤بكنوف يف 1/342: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف13/311: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب8/233: خّب الدين الزركلي الدمشقي: األعالـ (74)

 عبد اللطيف بن عبد :، عيوف الرسائل واألجوبة على ا٤بسائل2/565: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب4/429: إ٠باعيل البغدادي: الذيل على كشف الظنوف
 .68/325: ا٤بصلحي: ، ىل ىذه ا٤بخطوطات مطبوعة؟2/733، 1/150: الرٞبن آؿ الشيخ

 .2/256: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (75)
 .1/363: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (76)
 .3/132: ٧بمد الغزي: الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة (77)
 .2/152: ٧بمد الغزي: الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة (78)
 .1331، 1251، 2/1219: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف1/257: خّب الدين الزركلي الدمشقي: األعالـ (79)
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،مث ويّل بعدىا (ىػ984)كثّباً من ا٤بسائل، والزمو، ودّرس ٗبدارس قسطنطينية، إىل أف وصل إىل إحدى ا٤بدارس الثماف، مث ويّل قضاء حلب يف سنة 
، مث ويّل قضاء قسطنطينية، (ىػ991)،مث قضاء بروسة، وانفصل عنها مدة، مث أعيد إىل قضاء دمشق ثانياً يف سنة (ىػ986)قضاء دمشق يف سنة 

وقضاء العسكرين، واشتهر صيتو، وذاع أمره يف الفضل والرسوخ،وىو سليل العامل، الطائر صيت، فضلو يف األقطار،وىو أحد صدور عصر السلطاف 
. (80)، ودفن ٔبوار أبيو داخل سور إسالمبوؿ،رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1005)سليماف،كانت وفاتو بإسالمبوؿ يف سنة 

ا٢بكم اإل٥بية يف الكماالت : ٧بمد علمي بن مصطفى، األماسي، ا٣بلويت، الصويف، ا٢بنفي، ا٢بكيم،  الواعظ ٔبامع بايزيد يف بلده، من مؤلفاتو .3
، رٞبو اهلل (ىػ1045: )، وقيل(ىػ1044)اإلنسانية، وفضائل الرغائب، ومسموعة النقائح و٦بموعة النصائح، ونصح ا٢بكاـ سبب النظاـ، تويف سنة 

 .(81)تعاىل وإيانا
أنبوب البالغة يف ينبوع الفصاحة، وا٤بنقودشرح ا٤بقصود يف : ٧بمد بن جعفر، األماسي، الرومي، ا٢بنفي، ا٤بدرس، ا٤بوىل، البياين، الصريف، من مؤلفاتو .4

. (82)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1051)التصريف؛ فرغ منو، وكاف حياً سنة 
، سار ذكره واشتهر علمو، وىو يف علـو  .5 نوح بن مصطفى،القونوي، الرُّومي، ا٤بفٍب، ا٢بنفي، نزيل مصر، الفقيو، ا٤بتصوؼ، العاّلمة، سابق حلبة العلـو

عديدة من الفائقْب؛ سيما التفسّب، والفقو، واألصوؿ، والكالـ، وكاف حسن األخالؽ، وافراً ا٢بشمة، جم الفضائل، ولد وتعلم يف أماسية، وكاف مفٍب 
قونية، مث رحل اىل مصر، وأخذ عن العاّلمة عبد الكرمي السوسي، وابن غاًل ا٤بقدسي، و٧بدث مصر ٧بمد حجازي الواعظ، وحسن بن علي 

، والسيف (6036):القوؿ الداؿ على حياة ا٣بضر ووجود األبداؿ، وتاريخ مصر، ٨بطوط موجود منو نسخة يف باريس برقم:ا٣بلويت،ومن مؤلفاهتالكثّبة
، وىو يف ستة فصوؿ، وشرح دعاء القنوت، ونتائج النظر،وحاشية يف الفقو، و٦بموعة رسائل؛ فيها عشروف رسالة يف  اجملـز يف قتاؿ من ىتك حرمة ا٢بـر

( 67)الفقو، والتصوؼ، والتوحيد، وا٤بناقب، وا٤بصطلح، و٦بموعة رسائل ثانية؛ فيها ٟبس رسائل يف إٔباث فقهية ٨بتلفة، و٦بموعة رسائل ثالثة، فيها 
، ورسالة يف الفرؽ بْب (3860)رسالة، وحاشية على الدرر والغرر، والدر ا٤بنظم يف مناقب اإلماـ األعظم، ٨بطوط موجود يف األٞبدية بتونس برقم 

ا٢بديث القدسي والقرآف وا٢بديث النبوي، وأشرؼ ا٤بسالك يف ا٤بناسك البلغة ا٤بَبجم يف اللغة، وٙبفة الذاكرين، ورفع الظنوف عن حقيقة الطاعوف، 
وزبدة الكالـ فيما حيتاج إليو ا٣باص والعاـ؛ يف العقائد، والصالة الربانية يف حكم من أدرؾ ركعة من الثالثيو والرباعية، وعقد ا٤برجاف يف فضل ليلة 
النصف من شعباف، وعمدة الراغبْب يف معرفة أحكاـ عماد الدين، وفتح ا١بليل على عبده الذليل يف استخالؼ ا١بمعة، والفوائد السنية يف ا٤بسائل 

الدينية، والفوائد ا٤بهمة يف اشَباط الت ي يف إسالـ أىل الذمة، والقوؿ األظهر يف بياف ا٢بج األك ، والكالـ ا٤بسبوؽ لبياف مسائل ا٤بسبوؽ، والكلمات 
الشريفة يف تنزيو اإلماـ أيب حنيفة عن الَبىات السخيفة، واللمعة يف آخر ظهر ا١بمعة، ومرشد ا٥بدى يف شرح وترٝبة سبل ا٥بدى؛ يف ٦بلدين، ومطلع 

، ودفن بالقرافة الك ى، (ىػ1070)البدر يف فضل ليلة القدر، ونتائج النظر يف حواشي الدرر ٤بال خسرو؛ يف الفروع، سكن القاىرة، وتويف هبا سنة 
 .(83)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا

 (هـ1199- هـ 1100)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية فيالقرن الثاني عشر الهجري :المبحث الخامس
: من خالؿ استقرائي للكتب العربية الٍب تناولت ترٝبة علماء أماسية، وجدت ترٝبةإحدى عشر عا٤باً، يف القرف الثاين عشر ا٥بجري ، وىم كما يلي

، كاف مفٍب بلدة أماسية، من مؤلفاتو .1 ، عامل مشارؾ يف أنواع من العلـو : خضر بن ٧بمد األماسي، الفقيو، ا٢بنفي، الفرضي، ا٤بتأدب، من علماء الرـو
، وىو نظم (ىػ1061)،وأنبوب البالغة يف ينبوع الفصاحة، أ٪بزه سنة (ىػ1062)غصوف األصوؿ يف ٨بتصر منار أصوؿ الفقو للنسفي، أٛبو يف سنة 

لتلخيص التلخيص للقزويِب يف ا٤بعاين، واإلفاضة شرح أنبوب البالغة يف ينبوع الفصاحة، وهتييج غصوف األصوؿ يف شرح ٨بتصر ا٤بنازلة، وحاشية على 
، تويف سنة (ىػ1064)أنوار التنزيل للبيضاوي، وشرح ا٤بقصود يف التصريف، ولب الفرائض؛ اختصر بو فرائض السجاوندي، وفرغ منو سنة 

. (84)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1086: )، وقيل(ىػ1100)
 .(85)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1137)٧بمد بن علي الالديقي، األماسي، من أحفاد الرفاعي، األديب، الشاعر، لو ديواف شعر تركي، تويف سنة  .2
يعقوب بن مصطفى،الفنائي، األماسي،اإلسكداري،القسطنطيِب، الرومي، ا١بلويت، ا٢بنفي، الشيخ، ا٤بفسر، الفقيو،الفاضل، الصويف، الواعظ، ا٤بلقب  .3

نتيجة التفاسّب، وىو جزء يف تفسّب سورة يوسف، : بعفوي، أكثر تصانيفو بالعربية، أصلو من أماسية، قرأ على أبيو، مث يف أسكدار،من مؤلفاتو
وا٤بفاتيح شرح ا٤بصابيح، وىدية اإلخواف، يف التصوؼ، وىدية الوعاظ يف هنج االتعاظ، والوسيلة العظمى ٢بضرة النيب اجملتىب، واإل٢باقات على 

التجليات للشيخ ٧بمود ا٥بدائي؛ علق بو على ٤بعات ال ؽ النجدي للشيخ عبد الغِب النابلسي، وخالصة البياف يف مذىب النعماف، وكنز الواعظْب، 

                                                 
 . 198- 3/197: ٧بمد أمْب الدمشقي: خالصة األثر يف أعياف القرف ا٢بادي عشر (80)
: إ٠باعيل البغدادي: ، إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف1/674: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف12/25: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (81)

 .2/278: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب4/196، 3/413
: إ٠باعيل البغدادي: ، إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف2/1806: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف9/151: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (82)

 .2/280: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب3/129
إ٠باعيل : ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب، 459- 4/458: ٧بمد أمْب الدمشقي: خالصة األثر يف أعياف القرف ا٢بادي عشر، 8/51: خّب الدين الزركلي الدمشقي: األعالـ (83)

 .2/498: البغدادي
، 2/1249، 1/473: حاجي خليفة: ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف4/102: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب2/307: خّب الدين الزركلي الدمشقي: األعالـ (84)

، استفسار ىاـ عن ٨بطوطات أدب 1/347: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب3/108: إ٠باعيل البغدادي: ، إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف1823
 .66/178: ٧بمد التوايت: وبالغة

 .2/318: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب (85)
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توفيبأسكدار، ىدية السالكْب، وىدية السالؾ، وطريقة نامو يف آداب ا١بلوتية، وديواف شعر،: واللمعة النورانية يف شرح إ٥بيات ا٥بدائي، ولو بالَبكية
. (86)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ1149)بالقسطنطينية سنة : وقيل

الرسالة ا٢بميدية يف العقائد، وشرح : مصطفى بن علي، األماسي، الشهّب بآؽ طاغي، ا٢بنفي، ا٤بتكلم، ا٤بدرس؛ دّرس ٗبدرسة يعقوب باشا، من مؤلفاتو .4
. (87)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1150)رسالة ال كوي ا٤بسمى ٗبنافع األخيار على نتائج األفكار، تويف سنة 

، رٞبو (ىػ1151)،وتويف سنة (ىػ1131)كتاب معْب الناصحْب، فرغ منها سنة : أٞبد بن حيٓب بن عبد الواسع، األماسي، السيد، ا٢بنفي، من مؤلفاتو .5
. (88)اهلل تعاىل وإيانا

كتاب شرح األربعْب لعلي القاري، وديواف شعر : عثماف بن علي بن عبد الرٞبن، األماسي، الرومي، ا٢بنفي، ا٤بلقب بفائق، احملّدث، من مؤلفاتو .6
. (89)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1151)تويف سنة تركي،

ا٢بمدية يف الرسالة ا٢بمدية ألستاذه مصطفى : الفوائد احملمدية؛ وقيل: عمر بن عبد الغفار، األماسي، الرومي، ا٢بنفي، ا٤بدرس،الفاضل، من مؤلفاتو .7
. (90)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1165)تويف سنة ا١ببلي األماسي،

عبد اهلل بن ٧بمد بن يوسف بن عبد ا٤بناف، األخسقهوي، ا٢بلمي، األماسي، اإلسالمبويل، ا٤بعروؼ بيوسف أفندي زاده، وعبد اهلل حلمي، ويوسف  .8
زاده، ويوسف أفندي، أبو ٧بمد، الرومي، الشيخ، ا٢بنفي، ا٤بتكلم، ا٤بقرئ، رئيس القراء، الواعظ، ا٤بنطقي، عامل بالتفسّب، والقراءات، وا٢بديث، ولد 

، أخذ عن أبيو، وقره خليل، وسليماف الواعظ، وأخذ الطريق عن إلياس السامري، وأخذ عن كثّبين، (ىػ1066: )، وقيل(ىػ1085)بأماسية سنة 
واتصل بالسلطاف أٞبد، وبعده السلطاف ٧بمود، العثمانيْب، فعرفا قدره، وأكرماه، وجعلو السلطاف ٧بمود مدرس دار الكتب الٍب بناىا داخل السراي 

عشرين ٦بلداً، وعناية ا٤بلك ا٤بنعم : ٪باح القاري يف شرح الصحيح للبخاري يف ثالثْب؛ وقيل: العامرة، وبقي مدرساً هبا إىل أف مات، من مؤلفاتو الكثّبة
االختالؼ، يف القراءات : ثالثة ٦بلدات، بلغ فيو إىل شطر مسلم، واالئتالؼ يف وجوه ا٣بالؼ، وقيل: يف شرح صحيح مسلم يف ٫بو سبعة؛ وقيل

العشر، وٙبفة الطلبة يف بياف مدات طرؼ الطيبة، وزبدة العرفاف يف وجوه القرآف، وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي، وحاشية على عقائد النسفي، 
ٗبجلد كبّب، وحاشية على شرح قرة داود يف ا٤بنطق، وحاشية على ا٣بيايل،وروضة الواعظْب، والكالـ السُب ا٤بصفى يف مولد ا٤بصطفى، وزىرة ا٢بياة 

الدنيا يف القراءة، ورسائل يف القراءات، وغّبىا، ولو شعر بالعربية، والَبكية، والفارسية، وقافيو نامو يف شرح لغات العربية بلساف الفارسية، تويف 
. (91)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1167)بإسالمبوؿ سنة 

: ، من مؤلفاتو(ىػ1098)مصطفى بن أيب ٧بمدبّباـ بن مصطفى،ا٤برزيفوين، األماسي، ا٤بلقب بعاكف، ا٢بنفي، ا٤بفٍب، اإلمامي، األديب، ولد سنة  .9
. (92)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1173)ا٤بقامة األدبية، بقسم الفنوف، وتعليقة على ا٤بقاصد،وديواف شعر تركي، تويف سنة 

حاشية على رسالة االستعارة للعصاـ، : ٧بمد بن ٧بمد، األماسي، الرومي، الكاشف، ويعرؼ بيسكو كوبلي زادة، ا٤بدّرس، ا٢بنفي، فاضل، من مؤلفاتو .10
 .(93)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1187)و٨بتصر ا٤بقاصد، و٨بتصر ا٤بواقف، توفيبأماسية سنة 

قصائد العينية وا٤بيمية، وىي : إ٠باعيل بن مصطفى عاكف بن بّباـ،ا٤برزيفوين، مث األماسي، الرومي، ا٢بنفي، أحد مدرسي القسطنطينية، من مؤلفاتو .11
 .(94)، رٞبو اهلل تعاىل وإيانا(ىػ1192)مشهورة، ومقسم الفنوف، تويف بإسالمبوؿ سنة 

 (هـ1299- هـ 1200)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الثالث عشر الهجري : المبحث السادس
: من خالؿ استقرائي للكتب العربية الٍب تناولت ترٝبة علماء مدينة أماسية، وجدت ترٝبةستة علماء،يف القرف الثالث عشر ا٥بجري، وىم كما يلي

أٞبد بن حسن األركويب، األماسي، لو إجازات؛ إجازة منو إىل ٧بمود بن أٞبد ا٤برعشي، وىي موجودة اآلف يف مكتبة جامعة الكويت،عرض ميكروفيلم  .1
 .(95)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ1199)،وكاف حياً يف سنة (5542)برقم 

حافظ إ٠باعيل بن ٧بمد بن ٧بمد، القسطنطيِب، ا٢بنفي، الشهّب بكاتب زاده، العامل، الفاضل، اإلماـ، احملقق، ا٥بماـ، ا٤بدقق، األ٤بعي، الفقيو، اللوذعي،  .2
،  يف مدينة أماسية، فاجتهد بعد بلوغو يف ٙبصيل العلـو الشرعية والعقلية، مث انتقل إىل إسالمبوؿ، وقد أخذ عن كثّب من (ىػ1130)النبيو، ولد سنة 

العلماء، والسادة الفضالء، من أجلهم الشيخ ٧بمد بن حسن بن مهات ا٢بنفي الشامي مولداً اإلسالمبويل موطناً، والشيخ عمر بن أٞبد باعلوي 
، وكانت تغلب عليو الديانة، والزىادة، والصيانة، ومل ير لو نظّب يف قضاة زمانو، وعصره وأوانو، وأخذ عنو (ىػ1198)السقاؼ، ويل قضاء دمشق عاـ 

                                                 
- 4/725، 3/519: إ٠باعيل البغدادي: ، إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف8/202: خّب الدين الزركلي الدمشقي: ، األعالـ13/252: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (86)

 .2/547: إ٠باعيل البغدادي: ،ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب727
 .2/446: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب12/265: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (87)
إ٠باعيل : ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب519- 4/518: إ٠باعيل البغدادي: ، إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف2/204: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (88)

 .1/170: البغدادي
 .1/659: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب6/263: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (89)
 .1/799: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب292- 7/291: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (90)
، 6/145: عمر رضا كحالة الدمشقي: ،  معجم ا٤بؤلفْب130- 4/129: خّب الدين الزركلي الدمشقي: ، األعالـ88- 3/87: ٧بمد خليل ا٢بسيِب: سلك الدرر يف أعياف القرف الثاين عشر (91)

بعض ا٢بفاظ، وكبار احملدثْب من أصحاب أيب حنيفة، وأىل : ، ملحق كتاب نصب الراية ألحاديث ا٥بداية للزيلعي483- 1/482: إ٠باعيل البغدادي: ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب
 .88: ٧بمد زاىد الكوثري: مذىبو

 .2/451: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب12/244: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (92)
 .2/340: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب193- 11/192: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (93)
: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب4/545: إ٠باعيل البغدادي: ، إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف2/296: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (94)

1/221 -222. 
 .52/202: عبد اللطيف ا٢بسيِب: فهارس اإلجازات ا٤بخطوطة ا٤بوجودة يف مكتبة جامعة الكويت (95)
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، فارٙبل إليها بالراحة (ىػ1201)الكثّب من أىل الشاـ األ٦باد، ومن أجلهم السيد شاكر العمري الشهّب بالعقاد، مث ويل قضاء ا٤بدينة ا٤بنورة، سنة 
رٞبو ، وصلي عليو يف ا٢بـر الشريف، ودفن يف البقيع، (ىػ1201)والسرور، والفرح وا٢ببور، إىل أف وصلها ومل يطل أمره حٌب مرض وتويف ىناؾ سنة 

 .(96)اهلل تعاىل وإيانا
رسالتاف يف االستعارة؛ زىرة العروض، وشرح : ا٠بو إبراىيم بن السيد يعقوب،العاريف، الكومشخانو وي، ا٢بنفي، مدرس، من مؤلفاتو: أبو بكر، وقيل .3

. (97)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ1207)العوامل لل كوي، تويف بأماسية سنة 
عبد الرحيم بن إ٠باعيل بن مصطفى عاكف ابن بايراـ،ا٤برزيفوين، مث األماسي، الرومي،الفقيو،ا٢بنفي، الصويف، لو اشتغاؿ بالَباجم، من أىل أماسية، ولد  .4

تراجم العلماء، ومهمات الصوفية، وشعلة اليقْب، وعنواف : اجملموع يف ا٤بشهود وا٤بسموع يف تراجم الرجاؿ، وقيل: ، من مؤلفاتو(ىػ1177)يف سنة 
رٞبو ، (ىػ1223: )، وقيل(ىػ1232)ا٤بشايخ الصوفية،وتقريب ا٤ببتدي، وسبيل السالكْب، ومرآة الناظرين يف منبهات ا٤بتصوفة الطاىرين، تويف سنة 

 .(98)اهلل تعاىل وإيانا
األبكرة ا٤بؤتلفة يف شرح األمثلة ا٤بختلفة، وإيقاط النائم، : عبد القادر القرمي، الكفوي، نزيل أماسية، ا٤بلقب ٕبجايب، األديب، الصويف، من مؤلفاتو .5

رٞبو اهلل ، (ىػ1238)ورسالة اإليناسواالستيناس، وتعريف اإلنساف، والنكات التوحيدية، وىدية ا٥بالؿ، وبادىػئ فقر وفنا، وبادىػئ كوثر،تويف سنة 
. (99)تعاىل وإيانا

البالبل الراسية يف مسائل رياض : مصطفى بن إ٠باعيل بن أٞبد، األماسي، الرومي، ا٤بلقب بواضح، الفقيو، ا٤بؤرخ، الشاعر، أفٌب ببلده، من مؤلفاتو .6
. (100)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ1251)أماسية؛ يف التاريخ، وديواف شعر، وتويف سنة 

جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية فيالقرن الرابع عشر الهجري :المبحث السابع
 (هـ1399- هـ 1300)

: من خالؿ استقرائي للكتب العربية الٍب تناولت ترٝبة علماء مدينة أماسية،يف القرف الرابع عشر ا٥بجري، وجدت ترٝبةأربعة منالعلماء، وىم
حاشية : عبد الكرمي بن حسْب، األماسي، الرومي، الشهّبٖبواجو كرمي، ا٤بنطقي، ا٢بنفي، العامل،كاف من أعضاء ٦بلس ا٤بعارؼ يف إسالمبوؿ،من مؤلفاتو .1

ميزاف العدؿ، وحاشية على السيلكويت على التصورات؛ يف علم ا٤بنطق، ورسالة الروح، ورسالة : على شرح الشمسية، وحاشية على شرح كتاب لو ٠باه
أبساؿ، وتويف سنة : يف حركة الزماف، ورسالة يف القضاء والقدر، وشرح الشفاء البن سينا؛ مل يتم، ولو بالَبكية قصة سالماف وأبساف، وقيل

 .(101)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ1303)
، وٚبرج من (ـ1940ىػ، 1360)ال وفيسور سليمانأولودتغ، مولده عاـ .2 ، يف قرية آكيازي يف والية أماسية، ٚبرج من ثانوية األئمة وا٣بطباء يف تشوـر

كلية الشريعة من إستانبوؿ،وعمل كمعلم يف ثانوية األئمة وا٣بطباء يف قسطمونو، مث حصل على الدكتوراه من كلية اإل٥بيات قسم التصوؼ يف بروصا 
ا٤برأة يف نظر الصوفيْب،وقاموس يف اصطالحات التصوؼ،وٕبوث على ابن خلدوف،وبناء الفكر اإلسالمي، : ، من كتبة(ـ1975ىػ، 1395)سنة 

 .(102)الرسالة القشّبية،ومقدمة ابن خلدوف، وىو اآلف متقاعد، يعيش يف بروصا: وترجم عدة كتب إىل اللغة الَبكية منها
حركة الدخوؿ يف اإلسالـ، : ال وفيسور عثماف تشيتْب،مولده يف قرية آكيازي يف والية أماسية، وحصل على الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي، من كتبو .3

ونتائجها االجتماعية، تاريخ اإلسالـ؛ تأليف ١بنة علمية ىو ألف ا١بزء الرابع،ونشر  (ـ1909- 1472)ا٢بركة االىتدائية يف بورصا بْب عامي 
 .(103)اإلسالـ يف األناضوؿ؛ دار الشفاء يف بورصا ٕبسب الوثائق األرشيفية

، وا٤بدرسة تأسست يف عاـ (ىػ1373)األستاذ مصطفى األماسي، كاف مدير ا٤بدرسة السعودية االبتدائية ٔبنوب مسجد قباء با٤بدينة ا٤بنورة يف عاـ  .4
. (104)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا، (ىػ1368)

 (هـ1437- هـ 1400)جهود علماء أماسية التركية في العلوم اإلسالمية في القرن الخامس عشر الهجري : المبحث الثامن
من خالؿ استقرائي للكتب العربية الٍب تناولت ترٝبة علماء مدينة أماسية،يف القرف ا٣بامس عشر ا٥بجري، وجدت ترٝبة لعامل واحد يف ىذا القرف، وىو 

 :
عدناف بن مصطفى ص ي، األماسي، الباحث كاف طالباً يف كلية الدعوة، ٔبامعة ا٤بلك عبد العزيز، فرع ا٤بدينة ا٤بنورة، با٤بملكة العربية السعودية، وقد  .1

تقومي دراسات ا٤بستشرقْب حوؿ األحكاـ الشرعية ا٣باصة با٤بوارد ا٤بالية يف الدولة اإلسالمية مع : قدـ رسالتو يف موضوع االستشراؽ، وىي بعنواف
. (105)رٞبو اهلل تعاىل وإيانا،(ىػ1400)دراسة لكتاباهتم عن أىم ا٤بوارد يف فَبة خالفة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو، وىي رسالة مقدمة بعد عاـ 

                                                 
 .323- 322: عبد الرزاؽ البيطار الدمشقي: حلية البشر يف تاريخ القرف الثالث عشر (96)
 .1/242: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب3/77: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (97)
، 4/5، 3/313: إ٠باعيل البغدادي: ، إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف5/202: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب3/343: خّب الدين الزركلي الدمشقي: األعالـ (98)

 .1/565: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب609، 462، 437، 129
 . 1/605: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب298- 5/297: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (99)
 .2/457: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب12/242: عمر رضا كحالة الدمشقي: معجم ا٤بؤلفْب (100)
 .1/614: إ٠باعيل البغدادي: ، ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب8/143: عمر رضا كحالة الدمشقي: ، معجم ا٤بؤلفْب4/51: خّب الدين الزركلي الدمشقي: األعالـ (101)
 .حصلت على ىذه الَبٝبة من بعض أساتذة كلية أصوؿ الدين ٔبامعة أماسية (102)
 .حصلت على ىذه الَبٝبة من بعض أساتذة كلية أصوؿ الدين ٔبامعة أماسية(103)
 .369: صاحل بن عبد اهلل ال كات الغامدي.د: دراسة تارخيية: جهود ا٤بلك عبد العزيز يف نشر التعليم العاـ با٤بدينة النبوية (104)
 .27/87: سنغايل: الرسائل العلمية يف ا٤باجستّب والدكتوراه يف ا١بامعات السعودية (105)
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 خاتمة

ا٢بمد هلل الذي مَزنَّ عليَّ كتابة ىذا البحث الذي أقدـ فيو جزًءا من وفائي لَبكية ا٤بسلمة، الٍب كانت حامية ا٤بسلمْب لقروف طويلة، وكانت قبلة 
جزاكم اهلل تعاىل خّباً أيها األتراؾ ا٤بسلمْب : اجملاىدين يف سبيل اهلل تعاىل، وما زالت؛كما كانت مناصرةألىل الشاـ ا٤بباركة على أىل الباطل، فال أملك إال أف أقوؿ

. على ما قدمتموه ألىل الشاـ ا٤برابطْب
: وإيّن يف ختاـ ىذا البحث أخلص إىل أىم مالحظايت العلمية كما يلي

األمّب : الحظت أف مدينة أماسية كانت حافلةبا٢بضارة، والسلطاف، والقوة، وا١بالؿ، فقد سكنها أكابر أمراء وسالطْب الدولة العثمانية العلية، أمثاؿ .1
سيف الدين طرنطاي، واألمّب ٧بمد بن السلطاف يلدـر بايزيد، والسلطاف بايزيد خاف ابن السلطاف ٧بمد خاف، والسلطاف سليم خاف ابن السلطاف 

 .بايزيد خاف؛ رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا
، يف الكتب العربيةٟبسة علماء، وكاف أقدـ عامل وجدت لو ترٝبة يف كتب (ىػ799- ىػ 700)بلغ عدد علماء مدينة أماسية يف القرف الثامن ا٥بجري  .2

، (ىػ770)كانت وفاتو يف سنة علواف جليب بن العاشق علي باشا بن ٨بلص باشا بن بابا إلياس، الرومي، الشاعر، الزاىد، الذي الَباجم العربية؛ ىو 
 .رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا

، يف الكتب العربيةاثنا عشر عا٤باً، وكاف منهم احملّدثة لطيفة ابنة عز الدين (ىػ899- ىػ 800)بلغ عدد علماء مدينة أماسية يف القرف التاسع ا٥بجري  .3
٧بمد، أـ ٧بمد،األماسية، مث الصا٢بية، الدمشقية، وىي ا٤برأة الوحيدة الٍب وجدت ٥با ترٝبة من النساء من علماء مدينة أماسية، وباقي العلماء ىم من 

 .الرجاؿ، رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا
، يف الكتب العربيةاثناف وٟبسْب عا٤باً، وكاف منهم عا٤بْب يف ا٣بط العريب إىل (ىػ999- ىػ 900)بلغ عدد علماء مدينة أماسية يف القرف العاشر ا٥بجري  .4

 .ٞبد اهلل بن الشيخ مصطفى، األماسي، وعبد اهلل األماسي، رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا: حد اإلبداع واإلضافة؛ ومها
، الذينكاف ٥بم جهد يف التأليف والتعليمخمسة علماء، حيث برز (ىػ1099- ىػ 1000)بلغ عدد علماءمدينة أماسية يف القرف ا٢بادي عشر ا٥بجري  .5

 .مؤلفاً، رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا (26): نوح بن مصطفى، القونوي، الرُّومي، ا٤بفٍب، ا٢بنفي، وقد كثرت مؤلفاتو حيث بلغت: منهم
يعقوب بن :، يف الكتب العربيةأحد عشر عا٤باً، حيث برز منهم(ىػ1199- ىػ 1100)بلغ عدد علماءمدينة أماسية يف القرف الثاين عشر ا٥بجري  .6

 .مؤلفاً، رٞبهم اهلل تعاىل وإيانا (13): وقد كثرت مؤلفاتو حيث بلغتمصطفى، الفنائي، األماسي، اإلسكداري، القسطنطيِب، الرومي، ا١بلويت، ا٢بنفي،
 .، يف الكتب العربيةستة علماء(ىػ1299- ىػ 1200)بلغ عدد علماءمدينة أماسية يف القرف الثالث عشر ا٥بجري  .7
 .،يف الكتب العربيةأربعة منالعلماء(ىػ1399- ىػ 1300)بلغ عدد علماء مدينة أماسية يف القرف الرابع عشر ا٥بجري .8
 .،يف الكتب العربيةواحد منالعلماء(ىػ1437- ىػ 1400)بلغ عدد علماء مدينة أماسية يف القرف ا٣بامس عشر ا٥بجري .9
؛ وحٌب أواسط القرف ا٣بامس عشر (ىػ700)عا٤باً وعا٤بة؛ منذ القرف الثامن ا٥بجري  (94)بلغ عدد علماء مدينة أماسية يف البحث كلو؛  .10

 .(ىػ1437)ا٥بجري
: رصدت التواصل العلمي لعلماء مدينة أماسيةمع علماء يف مدف أخرى، أخذاً وعطاءاً، سواءفمن ا٤بدف الَبكية، أو العربية، أو الفارسية، فا٤بدف الَبكية؛ مثل .11

، طاشك ي، أسكوب، أناضويل، تّبة، آمد، كوتاىية،  إسالمبوؿ، أنقرة، ديار بكر، ديوريك، شرواف، أدرنة، بروسة، رـو أيلي، أزنيق، قراماف، إيدين، الرـو
قسطموين، كفة، طربزوف، بشيكطاش، قونية، أسكدار، وأماالتواصل العلمي مع ا٤بدف العربية فكاف مع علماء مكة ا٤بكرمة، ا٤بدينة ا٤بنورة، القدس الشريف، 

 .دمشق، حلب، بغداد، القاىرة، ومن ا٤بدف الفارسية؛ شّباز
كتاباً، وأما ا٤بؤلفات ا٤بكتوبة باللغة  (213)تناولت مؤلفات علماء مدينة أماسية ٨بتلف العلـو اإلسالمية،وقد بلغ عدد ىذه ا٤بؤلفات ا٤بكتوبة باللغة العربية  .12

 .كتب (5)كتاباً، وأما ا٤بؤلفات ا٤بكتوبة باللغة الفارسية فقد بلغت  (23)الَبكية فقد بلغت 
مفتياً، والقضاة كانوا  (14)عا٤باً، وأما الذين تولوا اإلفتاء فكاف عددىم  (24)ظهر من خالؿ الَباجم أف عدد الذين توّلوا التدريس ٗبدارس مدينة أماسية  .13

 .قضاة، وا٤بتولْب األوقاؼ عامل واحد، وا٤بتولْب خزائن الكتب عامل واحد (3)
 

. واهلل تعالى أسسل أن يجعلنا خير خلل لخير سللف والحمد هلل أووًال ووخراًال 
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 فهرس المصادر والمراجع

، ٧بمد صديق خاف بن حسن،القنوجي، ط (1 ، بّبوت(ـ2002ىػ، 1423)، 1أٔبد العلـو  .، دار ابن حـز

، ٨بطوط (ىػ842: ت)األحاديث األربعوف ا٤بتباينة األسانيد وا٤بتوف، ٧بمد بن عبد اهلل، القيسي، الدمشقي، مشس الدين، الشهّب بابن ناصر الدين،  (2
 .(ـ2004ىػ، 1424)، 1نُكشر يف برنامج جوامع الكلم اجملاين التابع ٤بوقع الشبكة اإلسالمية، ط

استفسار ىاـ عن ٨بطوطات أدب وبالغة، ٧بمد التوايت، أرشيف ملتقى أىل ا٢بديث، خزانة الكتب واألٕباث، قسم ا٤بخطوطات، رابط ا٤بوقع على  (3
 http://www.ahlalhdeeth.com: شبكة اإلنَبنت

، دار الفكر، (ـ1983ىػ، 1403)، ٧3بمدالتو٪بي، ط.د: ، ٙبقيق(ىػ1078: ت)أ٠باء الكتب، عبد اللطيف بن ٧بمد، الشهّببرياض زاده،  (4
 .دمشق

 .، دار العلم للماليْب، بّبوت(ـ2002ىػ، 1423)، 15األعالـ، خّب الدين بن ٧بمود الزركلي، الدمشقي، ط (5

ىػ، 1389)حسن حبشي، .د: ، ٙبقيق(ىػ852: ت)إنباء الغمر بأبناء العمر، ا٢بافظأٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر، العسقالين  (6
 . ، اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية، ١بنة إحياء الَباث اإلسالمي، القاىرة(ـ 1969

٧بمد شرؼ الدين بالتقايا، ورفعت : ، ٙبقيق(ىػ1399: ت)إيضاح ا٤بكنوف يف الذيل على كشف الظنوف، إ٠باعيل بن ٧بمد،الباباين، البغدادي،  (7
 .بيلكهالكليسي، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت

 .، دار ا٤بعرفة، بّبوت(ىػ1250: ت)البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع، ٧بمد بن علي، الشوكاين،  (8

٦بموعة من احملققْب، دار : ، ٙبقيق(ىػ1205: ت)تاج العروس من جواىر القاموس، ٧بّمد بن ٧بّمد بن عبد الرزّاؽ، ا٢بسيِب، ا٤بلقببمرتضى الزبيدي،  (9
 .ا٥بداية، الكويت

التحذير من قطعة موضوعة من مصنف عبد الرزاؽ نشرىا صوفية اإلمارات، ٧بمد زياد التكلة، أرشيف ملتقى أىل ا٢بديث، منتدى الدراسات  (10
 http://www.ahlalhdeeth.com: ا٢بديثية، رابط ا٤بوقع على شبكة اإلنَبنت

٧بمد : ، ٙبقيق(ىػ1195: ت)ٙبفة احملبْب واألصحاب يف معرفة ما للمدنيْب من األنساب، عبد الرٞبن بن عبد الكرمي، ا٤بدين، الشهّب باألنصاري،  (11
 .، ا٤بكتبة العتيقة، تونس(ـ1970ىػ، 1390)، 1العرويسي ا٤بطوي، ط

، السنة (109)صاحل بن عبد اهلل ال كات، الغامدي، العدد .دراسة تارخيية،د: جهود ا٤بلك عبد العزيز يف نشر التعليم العاـ با٤بدينة النبوية (12
 .، ٦بلة ا١بامعة اإلسالمية، ا٤بدينة ا٤بنورة(ـ2000ىػ، 1420)،(31)

 .١بنة من ا١بامعيْب، مؤسسة ا٤بعارؼ، بّبوت: ، ٙبقيق(ىػ1362: ت)جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، أٞبد بن إبراىيم، ا٥بامشي،  (13

، ٧2بمد هبجة البيطار، ط: ، ٙبقيق(ىػ1335: ت)حلية البشر يف تاريخ القرف الثالث عشر، عبد الرزاؽ بن حسن البيطار، الدمشقي،  (14
 .، دار صادر، بّبوت(ـ1993ىػ، 1413)

 .، دار صادر، بّبوت(ىػ1111: ت)خالصة األثر يف أعياف القرف ا٢بادي عشر، ٧بمد أمْب بن فضل اهلل،احمليب، الدمشقي،  (15

ىػ، 1410)، 1كماؿ يوسف ا٢بوت، ط: ، ٙبقيق(ىػ832: ت)ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد، ا٢بافظ ٧بمد بن أٞبد، ا٤بكي، الفاسي،  (16
 .، دار الكتب العلمية، بّبوت(ـ1990

الرسائل العلمية يف ا٤باجستّب والدكتوراه يف ا١بامعات السعودية، سنغايل، أرشيف ملتقى أىل ا٢بديث، منتدىعقيدة أىل السنة وا١بماعة، رابط ا٤بوقع  (17
 http://www.ahlalhdeeth.com: على شبكة اإلنَبنت

، دار القلم (ـ2002ىػ، 1423)، ٧1بمود فاخوري، ط.د:روض األخيار ا٤بنتخب من ربيع األبرار، ٧بمد ٧بيي الدين بن قاسم، األماسي، ٙبقيق (18
 .العريب، حلب

، دار البشائر اإلسالمية، (ـ1988ىػ، 1408)، 3، ط(ىػ1206: ت)سلك الدرر يف أعياف القرف الثاين عشر، ٧بمد خليل بن علي، ا٢بسيِب،  (19
، بّبوت  .دار ابن حـز

عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، علي ٧بمد : ، ٙبقيق(ىػ1111: ت)٠بط النجـو العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، عبد ا٤بلك بن حسْب، العصامي، ا٤بكي،  (20
 .، دار الكتب العلمية، بّبوت(ـ1998ىػ، 1419)، 1معوض، ط

٧بمود األرناؤوط، عبد القادر : ، ٙبقيق(ىػ1089: ت)شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، عبد ا٢بي بن أٞبد، ا٤بعروفبابن العماد ا٢بنبلي،  (21
 .، دار ابن كثّب، دمشق(ـ1986ىػ، 1406)، 1األرناؤوط، ط

 .، دار الكتاب العريب، بّبوت(ىػ968: ت)الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، أٞبد بن مصطفى، عصاـ الدين، طاْشكُكْ ي زَزادَزْه،  (22

 .، دار الكتب العلمية، بّبوت(ىػ821)صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، أٞبد بن علي القلقشندي، القاىري،  (23

 .، دار مكتبة ا٢بياة، بّبوت(ىػ902: ت)الضوء الالمع ألىل القرف التاسع، ا٢بافظ مشس الدين ٧بمد بن عبد الرٞبن، السخاوي،  (24

 .(ىػ1010: ت)الطبقات السنية يف تراجم ا٢بنفية، تقي الدين بن عبد القادر، التميمي، الغزي،  (25

 .، مكتبة العلـو وا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة(ـ1997ىػ، 1417)، 1طبقات ا٤بفسرين، أٞبد بن ٧بمد،األدنو وي، ط (26

 .(ىػ855: ت)عقد ا١بماف يف تاريخ أىل الزماف، ٧بمود بن أٞبد، ا٢بنفي، بدر الدين العيِب،  (27

 .، مكتبة الرشد، الرياض1حسْب ٧بمد بوا، ط: عبد اللطيف بن عبد الرٞبن آؿ الشيخ، ٙبقيقعيوف الرسائل واألجوبة على ا٤بسائل، (28

فهارس اإلجازات ا٤بخطوطة ا٤بوجودة يف مكتبة جامعة الكويت، عبد اللطيف ا٢بسيِب، أرشيف ملتقى أىل ا٢بديث، منتدى الرواية، رابط ا٤بوقع على  (29
 http://www.ahlalhdeeth.com: شبكة اإلنَبنت
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، (ىػ1067: ت)كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب،القسطنطيِب، ا٤بشهور باسم حاجي خليفة،  (30
 .، مكتبة ا٤بثُب، بغداد(ـ1941ىػ، 1361)

، دار الكتب (ـ1997ىػ، 1418)، 1خليل ا٤بنصور، ط: ، ٙبقيق(ىػ1061: ت)الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة العاشرة، ٧بمد بن ٧بمد، الغزي،  (31
 .العلمية، بّبوت

 .، مطبعة سركيس، القاىرة(ـ1928ىػ، 1346)، (ىػ1351: ت)معجم ا٤بطبوعات العربية وا٤بعربة، يوسف بن إلياف، سركيس،  (32

 .، دار إحياء الَباث العريب، ومكتبة ا٤بثُب، بّبوت(ىػ1408: ت)عمر رضا كحالة، الدمشقي، : معجم ا٤بؤلفْب (33

معلومات عن مكتبات تركيا، أبو عبد اهلل ٧بمد، أرشيف ملتقى أىل ا٢بديث، خزانة الكتب واألٕباث، قسم ا٤بخطوطات، رابط ا٤بوقع على شبكة  (34
 http://www.ahlalhdeeth.com: اإلنَبنت

ملحق كتاب نصب الراية ألحاديث ا٥بداية للزيلعي، بعض ا٢بفاظ، وكبار احملدثْب من أصحاب أيب حنيفة، وأىل مذىبو، ٧بمد زاىد الكوثري،  (35
 .(ـ1938ىػ، 1357)

 .، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ا٢بليب، القاىرة(ـ1973ىػ، 1393)، 2، ط(ىػ1408: ت)نوادر ا٤بخطوطات، عبد السالـ ٧بمد ىاروف،  (36

، دار الكتب (ـ1985ىػ، 1405)، 1، ط(ىػ1038: ت)النور السافر عن أخبار القرف العاشر، ٧بيي الدين عبد القادر بن عبد اللهالعيدروس،  (37
 .العلمية، بّبوت

 .، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت(ىػ1399: ت)ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب، إ٠باعيل بن ٧بمد،الباباين، البغدادي،  (38

ىل ىذه ا٤بخطوطات مطبوعة؟، ا٤بصلحي، أرشيف ملتقى أىل ا٢بديث، خزانة الكتب واألٕباث، قسم ا٤بخطوطات، رابط ا٤بوقع على شبكة  (39
 http://www.ahlalhdeeth.com: اإلنَبنت

ىػ، 1427)، (26)، السنة (101)٧بمودالربداوي،٦بلة الَباث العريب، ٦بلة فصلية، العدد .ا٤بخطوطات وا٣بطوط،د: وديعة الَباث العريب يف تركية (40
، اٙباد الكتاب العرب، دمشق، أرشيف ملتقى أىل ا٢بديث، خزانة الكتب واألٕباث، قسم ا٤بخطوطات، رابط ا٤بوقع على شبكة (ـ2006
 http://www.ahlalhdeeth.com: اإلنَبنت
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AMASYALI ÂLİMLERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ 

 

Recep Orhan ÖZEL 

 

Özet 

Amasya geçmişte ilim ve kültür merkezi olmuş şehirlerimizdendir. Özellikle şehzadelerin devlet 

tecrübesi kazanmaları için bu şehre gönderilmeleri şehrin sosyo-kültürel açıdan gelişmesine imkân 

sağlamıştır. Böylece Amasya halkı da şehrin kavuştuğu bu ilmi ortamdan faydalanmış ve Amasyalı 

birçok ilim ve sanat adamı yetişmiştir. Bunlar arasında görev ve faaliyetlerine bulunduğu şehirde 

devam edenler olmuştur. Bir kısmı ise Amasya‟da aldığı eğitimin ardından başta İstanbul olmak değişik 

vilayetlerde görevlerine devam etmiştir. Değişik yazma eser kütüphanelerinde “Amâsî” nispeli birçok 

ilim ve sanat insanına rastlamak mümkündür. Bu çalışmada Amasyalı olarak bilinen âlimler ve onların 

kütüphanelerdeki çoğunlukla yazma halinde bulunan eserleri derlenmiştir. Bu çalışmada farklı 

kaynaklarda ve kütüphanelerde dağınık şekilde yer alan ve ulaşılmasında zorluk yaşanan söz konusu 

bilgiler bir araya getirilmiş ve saha araştırmacılarına kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Amâsi, Amasya, Osmanlı, ilim, âlim.  

 

A Bibliography Essay as to Intellectuals from Amasya 

 

Abstract 

Amasya is one of our cities became the center of science and culture in the past. Particularly being 

sent the sultan‟s sons to this city to gain administrative experience enabled for the city to develop in 

terms of sociocultural. Thus, the people of Amasya benefited from the science environment that the 

city reached, and a lot of intellectual and artist from Amasya were trained. There were some who 

continued of the activities and missions in the same town they lived in. After the education process, 

another group of these people trained did their duties in different provinces notably İstanbul. It is 

possible to see several intellectual and artists have the nickname as „Amâsî‟ in varied manuscript 

libraries. In this study, the intellectuals who are known as „from Amasya‟ and their mostly literary 

works that are in the form of the manuscript in the libraries are compiled. The information subjected 

which are hardly reached and distributed in different libraries and sources are aggregated in this 

study, and it is aimed to provide convenience for field researchers as well. 

Keywords: Amâsi, Amasya, Ottoman, science, intellectual. 

 

Takdim 

Amasya, Osmanlı Döneminde devleti yönetecek şehzâdelerin idari ve ilmi açıdan yetiştiği bir 

merkez olmuştur. Bu özelliği şehre ilim ve kültür açısından da önemli bir dinamizm kazandırmıştır. 

Şehrin birçok yeri, ilim ve kültürün temel taşıyıcı unsurlarından medreselerle donatılmıştır. Böylece bu 

topraklarda birçok Amasyalı ilim adamı ve sanatkâr yetişmiş, ilim taliplilerini ve müderrisleri kendisine 

cezbeden şehir, “kubbetü‟l-ulema” namıyla anılmıştır. Yazma eser kütüphanelerindeki “Amâsî” nisbeli 

ilim adamları ve onların geriye bıraktıkları eserler bunun en güzel tanığıdır. Amasyayı değişik 

vecheleriyle anlatan kitaplarda söz konusu ilim adamlarına yer verilse de eser bazında fazla detaya yer 

verilmediği ve ayrıca var olan bilgilerin de bir arada olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede söz konusu 

ilim adamlarını ve eserlerini toplayanve bu eserlerin hangi kütüphanede bulunduğunu gösteren bir 

bibliyografya çalışması yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Derlemede müellif ve eser tespiti yapılırken yazma eser kütüphanelerindeki kataloglardan 

yararlanılmıştır. Sıralama müellif isimlerine göre yapılmış ve alfabetik düzene riayet edilmiştir. Eser 
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bilgisi verilirken eser adı, kütüphane, demirbaş numarası ve varak sayısı gösterilmiştir. Bazı yazma 

eserlerin birden fazla nüshasının bulunması mümkün olmakla beraber, bir nüshasına yer verilmiştir. 

Şunu belirtelim ki, yapılan bu çalışmanın eksiksiz ve nihai bir derleme olduğu iddiasında değiliz. 

Zira yazma eserlerin ad ve müellif bazındaki kayıtlarında yer yer hata ve karışıklıklara rastlandığı 

görülmektedir. Bunun yanında yazar adı belirtilmeden istinsah edilmiş eserler de az değildir. Bu 

çerçevede karşılaşılan problemler ancak özel çalışmalar sayesinde daha net bir şekilde tespit 

edilebilmektedir.  

Amasyalı âlimlerin önemli bir kısmının Osmanlı Döneminde yetişen ve eser veren ilim 

adamlarından oluştuğu görülebilmektedir. Sonraki dönemlerde bu sayıda belirgin şekilde bir azalma 

dikkati çekmektedir. Bunda şehrin geçmişteki siyasi ve stratejik konumunu muhafaza edemeyişinin 

önemli bir etkisi olsa gerektir. 

Yapılan çalışmada Amasyalı âlimlerin yazdığı eserlerin önemli bir kısmının henüz yazma halinde 

durduğu tespit edilmiştir. Söz konusu eserlerden kayda değer olanlarının çeviri ve tahkik çalışmaları ile 

günümüze kazandırılması yerinde olacaktır. Öte yandan söz konusu eserler üzerine gerek lisans bitirme 

ve gerekse lisansüstü tez çalışmaları yapılabilir. 

Mütevazı da olsa derlemenin çeşitli dallarda eser vermiş Amasyalı ilim adamları üzerine 

yapılacak çalışma ve bilimsel etkinliklere yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. 

1. AbdullahTurâbî el-Amâsî 

----------, Risâle-i Turâbî Baba, Arnavutluk Devlet Arşivleri Türkçe Yazmaları, No: 15,  61 vr. 

2. Abdurrahman b. Seydi Ali el-Amâsî 

--------, Hâşiye ale'l-hidâye fi'l-furû', Süleymaniye-Giresun, No: 000020, 272 yp. 

3. Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâîl el-Amâsî (v. 964/1556) 

--------, Risâletül-Muhtasar bi‟l-lemehât fî tercemetil-lemeât, müst.: İsmail b. İbrahim Boluvî, 

1048 (1637), Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 3670/11, 231b-246b yp. 

--------, Ferîdetu'l-furkân fî tecvîdi'l-Kur'ân, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 1046/02, 12b-

26a yp.  

--------, Erba'ûne hadîsen, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 3761/04, 107b-156a yp. 

--------, Fezâ'ilu'l-ilm ve'l-âlim, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 775, 146 yp.,  

--------, Lâyiha-i rûhâniyye ve lâmia-i nûrâniyye, (Müellif Hattı), Kastamonu Yazma Eserler 

Ktp., No: 3674/07, 278b-279b yp. 

--------, Levâ'ihu'l-kulûb ve revâyihu'l-mahbub, (Müellif Hattı), Kastamonu Yazma Eserler Ktp., 

No: 3674/08, 280b-290a yp.  

--------, Risâle fî esâmî sûveri'l-Kur'ân, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 1046/04, 31a-34a 

yp. 

--------, Risâle fî beyâni'l-hurûfî'l-mukattaât, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 1046/05, 34a-

36a yp. 

--------, Risâle fî vükûfîl-Kur‟ân,Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 1046/1, 7b-10a yp. 

--------, Risâle fî beyâni ekâvîli‟s-sikât fî tahkîkil-avâlim minel-arz ve‟s-Semkat, Ankara-

Milli Ktp.,No: 4529/6, 68b-69b yp. 

--------, Riyâzün-Nâsihîn, Ankara-Milli Ktp.,No: 195, 245 yp. 

--------, Tarifâtun marifetuhâ, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 1046/03, 26b-27a yp. 

--------, Tercemetü'l-levâyih, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 3670/10, 221b-230b yp. 

--------, Münâcâtu levâhibi'n-necât, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 3674/9. 

--------, Şerh-i çihil nâm, Yazma, 1118 (1705), No: 724, 47 yp., Yazma Eserler Ktp. 

--------, Muhtasaru‟l-muhtasar, müst.: Hamid b. Receb, 1047 (1636), Ankara-Milli Ktp., No: 

3080. 

--------, Ravzatü‟l-ezhâr ve cennetü‟l-esrâr, müst.: İbrahim b. Ahmed Tosyevî, 1080 (1668), 

Manisa Yazma Eserler Ktp., 210yr. 
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--------, Risâletü‟l-eizzâi ve erbâbi‟l-işârât fî‟n-nahv, Ankara-Milli Ktp., No: 55 Hk 1049/7, 55b 

yp.. 

--------, Zübdetü mine‟l-hakâik zübdetü‟d-dekâik, No: 6124/10, 73b-75a,  yp., Ankara-Milli Ktp. 

--------, Ucâletü muhtasar mine't-tasavvûf, Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 

3674/03, 258b-263b yp. 

--------, Sürûrü‟n-nâzirîn, 968 (1560), Manisa Yazma Eserler Ktp., No: 8066/4, 134b-175a vr. 

--------, Lübbü‟l-kavâid fî halli‟l-makâsıd, müst: Yusuf Ziyaeddin,  1161 (1747), Amasya Yazma 

Eserler Ktp., No: 609, 698 yp. 

--------, Mecmau‟l-fezâil ve menbau‟l-hasâil, müst: Cafer b. Müstecâm Ruscuk Kadısı, 

1027 (1618), Kayseri, No: 693/5, 31b-80a yp. 

--------, İrşâdü't-tâlibîn fî ta'lîmi'l-müteallimîn,  Gümüşhacıköy Ktp., No: 000065, 1059,  98 vr. 

--------, Risâletü'l-mevâiz ve'd-duâ, (ty.), Kayseri-Raşid Efendi Ktp., No: 000693,  92b-108a vr. 

--------, Pend-i Attar tercümesi, İstanbul Ün. Nadir Eserler Ktp., No: NECTY04009/01, 3b-48 

yp. 

------, Mirâciye, İstanbul Ün. Nadir Eserler Ktp., No: NECTY04009/01, No: 49b-55b yp. 

--------, Menâkıb-ı evliyâ, İstanbul Ün. Nadir Eserler Ktp., No: NECTY00558/07, 162b-217a yp. 

--------, Tezkîrü'n-nâsîn fi tefsîri sureti Yâsin, İstanbul Ün. Nadir Eserler Ktp., No: 

NECTY00558/02, 33b-78a yp. 

-------, Cevâhirü'l-Kur'ân ve zavâhirü'l-Furkân, Süleymaniye-Hacı Mahmut Efendi, No: 230, 117 

vr. 

-------, Arafatü'l-ârifin li'l-vukûf fi mevkıfi ibâdeti Rabbi'l-âlemi, Süleymaniye-Reşit Efendi, No: 

136,  31 vr. 

-------, Kenzü‟l-fevâid, Süleymaniye-Hacı Mahmut Efendi, No: 2243, 287 vr. 

-------, Manzum Kıyafetnâme, Süleymaniye-Hafid Efendi, No: 479, 149-188 vr. 

-------, el-Matlabü‟l-a‟lâ fî şerhi esmâillahi‟l-husnâ, Süleymaniye-Reşid Efendi, No: 592, 95 vr. 

-------, el-Fevzü‟l-azîm, Süleymaniye-Reşid Efendi, No: 1019, 61-73 vr. 

-------, el-Havfü ve‟l-huzn, Süleymaniye-Reşid Efendi, No: 1019, 31-40 vr. 

-------, el-Hüdâ ve‟l-felâh, Süleymaniye-Reşid Efendi, No: 1019, 1-26 vr. 

-------, Tezkiratü uli‟l-elbâb, Süleymaniye-Reşid Efendi, No: 1019, 41-59 vr. 

-------, Tefakkuhü'l-fukahâ ve telezzüzü'l-üdebâ, Süleymaniye-Serez, No: 4019,27 vr. 

-------, Risâle fi tefsîri'l-âyâti'l-müteallika bi't-temsîl, Süleymaniye-Şehid Ali Paşa, No: 272, 98 

vr. 

-------, Kıssa-i Çoban ve Münâcât -Manzum-, Süleymaniye-Yazma Bağışlar, No: 4027/1, 1-12 

vr. 

-------, Tekmiletü‟l-beyân, Atıf Efendi, No: 379, 8-44 vr. 

-------, Mecmau'l-fezâil ve menba‟u'l-hasâil, Kayseri-Raşid Efendi, No: 693, 31b-80a vr. 

4. Abdülkerim b. Hüseyin el-Amâsî 

--------, Kıssa-i Selmân ve ebsâl,  İstanbul: Ceride-i Askeriye Matbaası, 1299, Süleymaniye-

İzmirli İ. Hakkı, No: 003679,16 s. 

--------, Risâle-i rûh-i insâniyye, İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1293, Süleymaniye-Bağdatlı Vehbi, 

No: 001540,  36 s. 

--------, Zübde fî ilmi's-sarf, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1292,Süleymaniye Ktp. No: 006044, 456 

s.  

--------, Câmiu'l-hakâik, Süleymaniye-Tırnovalı, No: 001224, 256 s.  

--------, Risâle-i kaza ve kader, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1293, Millet-Ali Emiri, No: 

000251, 16s. 

--------, Risâletün fî tahkîki'l-hareketi'l-hâfızat-i li'z-zemân, Millet-Ali Emiri Coğ., No: 000007, 9 

vr. 

-------, Hâşiye alâ hâşiyeti's-Siyalkutî, 1303, Millet Ktp-Ali Emiri, No: 1686, 400 s. 
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------, Hâşiye alâ mîzâni'l-adl, İstanbul: Ceride-i Havadis Matbaası, 1276, Millet Ktp.-Ali Emiri, 

No: 1721, 64 s.  

5. Abdülzâde Mehmed Tahir Amasyalı&Serkiz Orpilyan 

--------, Mahzenü'l-ulûm, Mürettibin-i Osmaniye Matbaası, Süleymaniye-Celalettin Ökten, No: 

651, 192 s. 

--------, Abdülzade Mehmed Tahir Amasyalı, Menâzilü'l-âsâr, İstanbul: Hurşid Efendi Matbaası, 

54 s. 

6. Abdurrahman Eşref Efendi Merzifonî (v. 1748) 

--------, Tezkiretü'l-hikem fî Tabakâti'l-ümem, Topkapı-Revan Köşkü, No: 1500, 156 vr. 

--------, Mir'âtü's-safâ fî târîhi'l-enbiyâ, İstanbul-Hüseyin Kocabaş Ktp., No: S.H.M.H.K.Yaz. 120 

yp. 

7. Abdurrahman b. Eyyub el-Merzifonî 

---------, Manzûmetü'l-ferâiz, Süleymaniye-Esad Efendi, No: 3783, 236-239 vr. 

8. Abdürrahîm b. İsmâil b. Mustafâ Halîd Âkif el-Amâsî (v. 1817) 

--------, Şerhu mültekâl-ebhur, Ankara-Milli Ktp., No: 1081. 

9. Abdürrahim b. Nizameddin Sarı Danişmendzâde 

---------, Aşknâme, İstanbul Ünv. Nadir Eserler Ktp., No: NECTY01359, 2b-124 b yp. 

10. Ahmet Emri Yetkin 

---------, Mecmûa-i eş‟âr, Ankara-Milli Ktp., No: 06 Mil Yz A 9204, 20 yp.  

11. Ahmed b. Hüsamüddin el-Amâsî 

 ---------, Mir'âtü'l-Mülûk, Süleymaniye-Aşir Efendi: No: 000319,  87 vr. 

12. Ahmed b. Yahya b. Abdülvasi el-Amâsî (v. 1151/1738) 

--------, Muînü'n-nâsıhîn, müst. Mehmed b. İbrahim, 1213/1798, Amasya Yazma Eserler 

Ktp.,No: 000692,  314 vr. 

13. Ahmedi, Taceddin İbrahim b. Hızır el-Germiyânî el-Amâsî (v. 815/1412) 

-------, Mirkâtü'l-edeb, Süleymaniye-Lala İsmail, No: 000644,   46yp vr. 

--------,Tefrîhu'l-ervâh -Manzûm-, Süleymaniye-Ayasofya, No: 003595, 173yp vr.  

--------, İskendernâme, Süleymaniye-Çelebi Abdullah, No: 000271,275 vr. 

--------, Esrarnâme tercümesi, Süleymaniye-Ayasofya, No: 003452, 61 vr. 

--------, Ahlâkî-Tasavvufî bir mesnevi, Süleymaniye-Hacı Mahmud Ef., No: 003572,   62 vr. 

--------, Divan, Süleymaniye-Düğümlü Baba, No: 000401,  325yp vr. 

--------, Hilyetü'l-ibtihâc bi-kıssati'l-Mi'rac., Süleymaniye-Laleli, No: 002242, 90-108yp vr. 

--------, İnsan Vücudu Hakkında Bir Risale, No: 001001, 321-332yp vr., Süleymaniye-

Pertevniyal. 

14. Akdağlı Mustafa b. Ali Amâsî (v. 1150/1737) 

--------, Şerh-i vasiyyet-i Birgili, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 001302, 170 vr. 

--------, Risâle fî hürmetid-duhân, Manisa Ktp., No: 5740/4, 71b-76b. 

--------, er-Risâletül-hamdiye muhtasar fî‟l-akâid, Çorum-Hasan Paşa Ktp., No: 23282/8, 82b-

82b. 

15. Akifzâde, Abdurrahim b. İsmail b. Akif el-Amâsî 

--------, Mecelletü'l-mehâkim,   Süleymaniye-Kasidecizade,  No: 000274, 378 vr. 

--------, Mir'âtü'n-nâzırîn,   Süleymaniye-Esad Efendi, No: 001706,  197yp. 

--------, Risâle fi beyâni't-talâk bi-lafzati “Bıraktım” Tekau Ric'iyyen, Süleymaniye-Esad Efendi, 

No: 000916, 48 yp  

--------, Terceme-i mirâtün-nâzırin fî münebbihâtil-mutassavvıfeti‟t-tâhirîn, 

İBB Atatürk Kitaplığı, No: 1058, 123 yp. 

--------, el-Mecmû‟ fîl-meşhûdi ve‟l-mesmû, müst: Muhammed Salih, 1390 (1969), 

Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., No: 27011, 165 yp. 

-------, Mevlevîlik, İstanbul Ün. Nadir Eserler Ktp., No:NEKTY05600, 50 vr. 

https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=149961
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16. el-Akdâğî, Mustafa Çelebi b. İbrahim el-Amâsî 

-------, Safha min risâleti'l-hamdiyye li-Akdâğî Mustafa Çelebi, Köprülü-Mehmed Asım Bey, No: 

000142,  37b vr. 

17. Alâüddin Ali b. Hüseyin b. Ali Çelebi el-Amâsî(v. 875/1470) 

--------, Hâşiye alâ hâşiyeti'l-metali'li-Seyyid Şerif el-Cürcânî, müst.: Müellif Hattı, Köprülü-Fazıl 

Ahmed Pş., No: 000909,  120 vr. 

--------, Şerhu Aruzı'l-Endelûsî, Süleymaniye-Carullah, No: 002092, 150-156 vr. 

--------, Tarîku'l-edeb, Süleymaniye, No: 001876,  48yp. 

--------, Tefsîrü'l-Fâtiha ve Yâsîn, Süleymaniye-Fatih, No:000282, 1201,111 vr. 

--------, Tefsîr-i sûre-i Yâsîn, Süleymaniye-İbrahim Efendi, No: 000452, 33-63yp vr. 

--------, Vesîletü'l-edeb, Süleymaniye-Kasidecizade, No: 000325, 91 vr. 

--------, Fenn-i aruz ve ilm-i mizân, Süleymaniye-Aşir Efendi, 74-84 vr., No: 000435. 

--------, Hâşiye alâ hâşiyeti's-seyyid alâ levâmi‟i„l-esrâr, Süleymaniye-İsmihan Sultan, No: 

000352, 97yp vr.  

--------, Risâle mine'l-aruz ve ıstılahi'ş-Şi'r, No: 001476,  Süleymaniye-Nafiz Paşa: 153-190 vr. 

--------, Terceme-i arûz-i Tebrizî, Ankara-Milli Ktp., No: 583/3, 294a-299a vr. 

--------, Teşrîhu müşkilâti fî ilmi‟l-Arûz, müst: Yusuf b. İbrahim, 854 (1449), Ankara-Milli Ktp., 

No: 108/2, 40a-86b vr. 

--------, Terceme-i arûz fî kavâidi Şi‟riyye, Kastamonu Ktp., No: 4140, 18 yp. 

--------, Risâle fî ilmin-nücûm, Kahire-Mısır, No: 17577/12. 

18. Ali el-Amâsî 

---------, Hâşiye alâ envârit-tenzîl ve esrârit-te‟vîl, Konya Yazma Eser Ktp.,No: 71, 72 yp. 

19. Ali Sabrî el-Mecdî Amasyavî 

---------, Şerh-i Salavât-ı Şerîfe, Ankara-Milli Ktp., No: 8063/3, 58a-63a yp. 

20. Amasya Müftüsü Şeyhü'l-İslam Çelebi Mevlana Mehmet Efendi 

---------, Hâşiye-i Beyzâvî, Yazma, Samsun-Gazi, 1017, No: 747, 170 vr. 

21. Bedreddîn Mahmûd b. Mehmed el-Amâsî 

---------, Vesîle,Kahire-Mısır Milli Ktp., No: 152. 

--------, Mahmûdîye, Manisa Yazma Eserler Ktp. No: 203, 25 vr. 

--------, Vesîletü‟l-cinân, Milli Kütüphane-Ankara, No: 939, 49 yp. 

22. Bünyad b. Muhammed el-Merzifonî 

 --------,er-Risâletü'l-Aşuriyye, Süleymaniye-Ayasofya, No: 1309, 37-73 vr. 

---------, Ta'likat alâ kavli sâhibi'l-vikâye, No: 1309, 34 vr. 

23. Dede Halife, Kemaleddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim el-Amâsî (v. 975/1567) 

--------, Lüccetü'l-fevâid, müst. Seyyid Mehmed,Elmalı Halk Ktp., No: 002733, 1b-127b vr. 

--------, Risâletü'l-vakf,   Süleymaniye-Amcazade Hüseyin (Tüyatok), No: 000451, 25a-27b vr. 

--------, Risâle fi's-siyâseti'ş-şer‟iyye, Süleymaniye Nazif Efendi (Tüyatok), No. 000020, 238b-

239b vr. 

--------, Hâşiye ala şerhi'l-vikâye li-sadri‟ş-şerîa, Süleymaniye-Damad İbrahim, No: 000514,  1-

83 vr. 

--------, Mesârifü beyti'l-mâl,  Süleymaniye-Esad Efendi, No: 003560, 1-19 vr. 

--------, Hâşiye alâ şerhi'l-izzi fi't-tasrîf li't-taftazânî, Süleymaniye-A.Tekelioğlu, No:000789, 

1+1-145 vr.   

--------, Risâle fi'l-vad', Süleymaniye-Reisü‟l-küttab, İstanbul: 1280, No: 000309,  5-8 s. 

--------, Risâle fi's-siyâseti'ş-şer'iyye, 163-171 vr., No: 000937, Süleymaniye-Esad Efendi. 

--------, Hâşiye alâ hâşiyeti'l-Hayâlî ala şerhi'l-akâid, Süleymaniye-Gelibolulu Tah., No: 000050, 

 2-60 s. 

--------, Hâşiye ala şerhi'l-İsaguci li'l-Kati, (ty.), Süleymaniye-Gelibolulu Tah., No: 000085, 25-

56 vr. 
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--------, Hâşiye alâ şerhi'ş-şemsiyye li-Kutbuddîn, Süleymaniye-Hafid Efendi, No: 000033, 1-

100 vr. 

--------, Nûrül-hüdâ, İBB Atatürk Kitaplığı, No: 506, 287 yp.  

--------, et-Tuhfetü's-seniyye ile'l-hazreti'l-Hasaniyye, Konya-Yazma Eserler Ktp., No: 2031, 167 

vr.,  

24. Dede Mustafa b. Yusuf Sinan Amasyavî 

-------, Nûru‟l-Hâdî, Mısır Milli Ktp. Türkçe Yazmaları, No: m Fununı Mütenavia Türkî 11, 326 

vr.  

25. eş-Şeyh Ömer el-Amâsî 

--------, Risâle fî ahkâmi'l-imân,1159. 147-150 vr., Süleymaniye-Reşid Efendi, No: 001177.   

26. Hafız Ali b. Hasan Muhyî el-Amasyavî (v. 1094/1683) 

--------, Zeyl fî beyâni ehli'l-küfr li'l-Hakk min ehli'l-Kıble, Amasya Yazma Eserler Ktp., 1683. 

No:  000882,  97b-128b vr. 

27. Halil b. Seyyid Abdüllatif el-Amâsî 

--------, el-Câmiu'l-Asgar, müst.: Müellif Hattı, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 000159,151 

vr.  

28. Halimi Efendi Amasyavî (v. 992/1516) 

--------, Fetâvâyi Halimî,  Burdur İl H., No: 001019, 279 yp. 

29. Halimi, Lütfullah b. Yûsuf b. Abdülhalim el-Amâsî 

-------, Hâşiyetü'l-Halimi ale'l-Hayali, Süleymaniye-Mahmud Paşa, No: 000281, 133-237 vr. 

--------, Risâle fî beyâni kavâidi'l-muamma,  Süleymaniye-Şehid Ali Paşa, No: 002634, 181-201 

vr. 

--------, Şerhu'l-kasîdeti't-tâiyye fi't-tasavvuf, Süleymaniye-Carullah, No: 001706,  59 vr. 

--------, Ferâidu'l-Halimi, Edirne Sel., No:  000951. 

--------, Gülşen-i Ziba, müst. Şerefüddin Ali b. İlyas, Süleymaniye-Fatih, No: 003639, 259 vr. 

--------, Mesâdir-i Halimi, Süleymaniye-Reşid Efendi, No: 000977.  66-71 vr. 

--------, Mir'âtü't-tâlibîn, Süleymaniye-Aşir Efendi, No: 000431, 156-209 vr. 

--------, Muhtasaru'l-eşkâl, Süleymaniye-Şehid Ali Paşa, No: 001110, 9 s. 

--------, Şerh-i bahru'l-garâib, Süleymaniye-Ayasofya, No: 004740, 144 vr. 

--------, Şerhül-kâfiye, Ankara-Vakıflar Ktp., No: 174, 12 vr. 

30. Hasan b. Ahmed el-Amâsî 

--------, el-Ezkârü'l-Me'sûre, Devlet Beyazıd Ktp.,No. 001328,  122 vr. 

31. Hasan b. Mehmed Amasyavî 

--------, Risâle fî isbâti‟t-tevhîd ve nefyil-işrâk, Diyarbakır Ktp., No: 611/3, 34b-36b yp. 

32. Hasan b. Ali el-Amâsî: Mersûmât-i Osmanî 

--------, Hasan b. Ali el-Amâsî, Devlet Beyazıd Ktp., No: 000170,  6 vr. 

33. Hasan b. Yusuf Eyrakî Amâsî (v. 1132/1720) 

--------, Necâtü'l-muttekîn, Amasya Yazma Eserler Ktp. No: 000963/2, 17b-119b vr. 

--------, Mucizâtül-enbiyâ, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 1705/2, 75b-106b vr. 

--------, Muhârebetü‟l-Huseyn ma‟a Ceyşi Yezîd, Amasya Yazma Eserler Ktp., 130a-139b vr., 

No: 61/12. 

--------, Münâcâtu Mûsa (a.s.), Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 20/2, 113b-142b vr. 

34. Hasan Çelebî Amasyavî 

--------, Zübdetü‟l-meânî, müst: Nafiz b. Osman Hilmi, Milli Kütüphane-Ankara, No: 9205, 7 yp. 

35. Hayreddîn Hızır b. Mahmûd Ömer Atûfî el-Amâsî, Merzifonî, (v. 948/1541) 

--------, Hısnu'l-âyâti'l-ızâm fî tefsîr-i evâili sûreti'l-En'âm,  müst: 

Mehmed Derviş b. Mustafa İspirî, 1316 (1897), Milli Kütüphane-Ankara, 18 yp. 

--------, Risâle fî necâtil-ukubat, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 1871/6, 37b-40a yp. 
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--------, Ravzül-insan fî tedâbîr-i sıhhatil-ebdân, Çorum Hasan Paşa Ktp., No: 18780/1, 1a-

107b yp. 

--------, Şerhükasîdeti‟l-bürde, Milli Ktp-Ankara, No: 823/1, 1b-25b yp. 

--------, Keşfül-meşârık, Kastamonu İl Halk Ktp., No: 1558, 579 yp. 

--------, Kitâbü “Hel-fî mâ azale min mezâlikil-Mahal”, Süleymaniye Ktp., No: 69, 208 yp. 

--------, Hâşiye alâ tefsîri kavlihî Taalâ Fe-Suhkan li-eshâbis-Saîr, 

Süleymaniye Yazma Eser Ktp., 1a-7b yp. 

--------, Murâkebetu‟l-fenn fî mirsâdi‟l-yakîn, müst: Osman b. Hikmet Efendi, Kastamonu İl 

Halk Ktp., 40b-126a yp. 

-------, Mirâtü‟r-rüyâ, Kahire-Mısır, No: Maarifi Esrârı Türkî Talat 17, 188 yp. 

-------, Müşâhedetü envari't-tenzîl fi mücâhedeti esrâri't-te'vîl, Süleymaniye Ktp.-Fatih, No: 

280, 40 vr. 

------, el-Cevheretü'l-cinâniyye fi'l-mesâili'l-îmaniyye, Topkapı-Ahmet III. Ktp., N0: 607, 92 vr. 

36. Hıfzî-zâde Amâsî Osmân b. Alî (v. 1151/1738) 

--------, Şerhü Erbâîne Hadîsen, müst: Müderris Hasan b. Yusuf el-Amâsî, 1134 (1721), 

Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 1138/4, 22b-65a vr. 

37. Hızır b. Mehmed Amâsî (v. 1086/1675) 

--------, Lübbü'l-ferâiz, müst.: Ali b. Hasan, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 000966,  83b-90a 

vr. 

--------, Me‟kelü‟l-lüb,müst.: İsa Amâsî,  1667, No: 001861, 27 vr., Amasya İl H. 

--------, Hâşiye ala envâri't-tenzîl, Amasya Yazma Eser Ktp., No: 002057,  90 vr. 

--------, el-İfâda li-ünbûbi'l-belâğa, Süleymaniye-Esad Efendi, No: 002957, 51 vr. 

--------, Tehyîcu gusûni'l-usûl, müst.: Ali b. el-Hâc Osman,Süleymaniye Laleli, No: 000698, 

 100 vr. 

--------, İnşâ-i mergûb, Amasya Yazma Eser Ktp., No: 187, 80 vr. 

38. Hoca Kerim b. Hüseyin el-Amâsî (v. 1303) 

--------, Hâşiyetü mîzâni'l-adl, İstanbul: Ceride-i Havâdis Matbaası, 1276. 64 s., Süleymaniye-

Tırnovalı, No: 001340.   

--------, Hâşiye ala hâşiyeti't-tasavvurât li-Siyalkûtî, 1303, Süleymaniye-İzmir, No: 000953, 

400s. 

39. Hudarî Beğ el-Amâsî (v. 989/1581) 

--------, Âb-ı hayat, Köprülü-Ahmed Paşa Ktp., No: 000144,275-346 vr. 

40. Hüseyin b. Alî el-Amâsî 

--------, Elfîye-i Muhyî-Hakîkatul-hakâik, Kahire-Mısır, No: Mecâmi Türkî 23,320 yp. 

41. Hüseyin b. Mansur el-Amâsî 

--------, Menâkıbnâme-i meşâyih-i izâm ve tarîk-i erbâb; müst. Halil b. Ahmed, 1067/1657. 

Amasya Ktp., No: 001179,289 vr. 

42. İbn Hatib Kasım, Muhyiddin Muhammed b. Kasim el-Amâsî (v. 940/1533) 

--------, Hâşiye ala Şerhi'l-vikâye., Süleymaniye-Ayasofya, No: 001117,  94 vr. 

--------, Ravzu'l-ahyâr el-müntehab min rebî‟i'l-ebrâr, Süleymaniye-Aşir Efendi, No: 000291,  35 

vr. 

--------, Hâşiye ala şerhi's-seyyid ale'l-ferâiz, Süleymaniye-Fatih, No: 002505,  128-144 vr. 

--------, Risâle fî mevzûâti'l-ulûm, Süleymaniye- Laleli, No: 003743,  49-55 vr. 

--------, Hâşiye ala şerh-i ferâizi's-sirâciye, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 001361, 1b-12b 

vr.  

43. İbrahim b. Ahmed el-Amâsî 

--------, Tercüme-i şekâikı'n-Nu'mâniyye, Süleymaniye-Saliha Hatun, No: 000158,  177 vr. 

44. İbrahim Cudî Merzifonî 

--------, Divan, İstanbul Ün. Nadir Eserler Ktp., No: NEKTY10076, 86 vr. 
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45. İbrâhîm Tennurî Amâsî (v. 887/1482) 

--------, Gülzâr-ı manevî, Manisa Yazma Eserler Ktp., No: 1295, 221 vr. 

46. İmadzâde, Musa b. Musa el-Amâsî(v. 836/1433) 

--------, Mahzenü'l-fıkh., müst. Şerif Muhammed b. Hüseyin, 1081/1670, Süleymaniye-Esad 

Efendi, No: 000963,  197 vr. 

47. Kâdî-zâde Küçük Mehmed İlmî Amâsî 

--------, Risâle-i Salât, Ankara-Milli Ktp., No: 1474/3, 45a-49a yp. 

--------, Nushul-hükkâm sebebü‟n-nizâm, Ankara-Milli Ktp., No: 385/2, 66b-78b yp., 1111. 

48. Kara Laz İbrâhîm el-Hüseynî el-Amâsî 

--------, Şerhür-Risâletil-kıyâsiye, Diyarbakır Ktp., No: 987/15, 135a-141a vr. 

49. Kara Mami Alî b. Huseyn el-Amâsî 

--------, Tefsîr-i sûre-i Yâsîn, Mevlana Müzesi-Konya, No: 4032/1, 1b-116b yp. 

50. Kasımzade Muhammed Rıza es-Seyyid el-Amasyavî 

 --------, es-Seb'u's-seyyâr fî ahbâr-ı mülûki't-Tatar, müst. Halil Tevfik, 1176. Ragıp Paşa, No:  

001016,  172 vr. 

51. Kâşif Muhammed b. Muhammed Amâsî (v. 1187/1773) 

--------, Hâşiye alâ şerhi ferâidil-fevâid li tahkîki maânîl-istiâre, Çorum-Hasan Paşa Ktp., No: 

2397. 

52. Kızıl Molla, Abdurrahman b. Seydi Ali el-Amâsî 

--------, Hâşiye alâ kamûsi'l-Muhît, Süleymaniye- Kadızade Mehmed, No: 000532, 44 vr. 

53. Mahmud b. Edhem el-Amâsî 

--------, Gülşen-i İnşa, Süleymaniye-Kadızade Mehmed, No: 000421, 128 vr. 

--------, Miftâhu'l-lüğa, Süleymaniye-Karaçelebizade, No: 000341,  107 vr. 

54. Mecdizade Abdurrahman Kamil el-Amâsî 

--------, Nakd-i hatır, müst. Müellif Hattı, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 001708/1, 120 vr. 

--------, Tebyînül-muglakât ve‟l-mühimmât min elfâzi‟l-makâmât, Amasya Yazma Eserler 

Ktp.,No: 1734, 27 yp. 

--------, Besâirul-kemâlât fî tercümetil-makâlât, Ankara Milli Ktp., No: 927, 78 yp. 

--------, Dürer-i zebân, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 05 Ba 1708/2, 121b-235a yp. 

--------, Divançe, Ankara-Milli Ktp., No: 06 Mil Yz A 8993, 49 yp. 

55. Mehmed b. Hacı İlyas Amâsî 

--------, Emsiletü'l-Fârisiye,Adana İl Halk Ktp.,No: 000604, 83b-90a vr. 

--------, Zebân-i Fârisî, Adana İl Halk Ktp., No:  000169:  212b-217a vr. 

56. Mehmed b. Mehmed Amâsî 

--------, Es‟ile ve ecvibe, Burdur İl Halk Ktp., No: 000034-01, 1b-10b yp. 

57. Mehmed b. Mustafâ Amâsî 

--------, el-Hikemü‟l-ilâhîyye fî‟l-kemâlatil-insânîye, İBB Atatürk Kitaplığı., No: 104/1, 1-8b yp. 

--------, Keşfü‟l-esrâr ved-dekâyik, Ankara-Milli Ktp., No: 2362/9, 101a-115a yp. 

58. Mehmed b. Mustafâ b. Lutfullâh Amasyavî 

--------, el-İnşââtu‟l-behiyye ve‟l-ibâratü‟z-zekiyye, Kahire-Mısır., No: Edebi Türkî 8, 358 yp. 

59. Mehmed b. Velî Amasyavî 

--------, Terceme-i risâletü‟l-meymûne, Kahire-Mısır, No: Mecâmi Türkî Talat 53, 196-213 yp. 

60. Mehmed Sabrî Amasyavî (v. 1961) 

--------, Şerh-i makâmât ve ıstılâhât-ı sûfîye, Ankara-Milli Ktp., No: 8064, 69 yp. 

--------, Mennü‟l-mennân, Milli Ktp. Ankara, No: 06 Mil Yz A 3573/2, 6b-45a vr. 

………, Şerh-i kasîdetü bânet suâd, Milli Ktp. Ankara, No: 06 Mil Yz A 8750, 47 vr. 

--------, Terâcimü ahvâl, Milli Ktp., Ankara, No: 06 Mil Yz A 7961, 48 yp. 

--------, en-Nasîhatü‟l-edebiyye fî şerhil-kasîdetiz-zeyniyye, Milli Ktp. Ankara, No: 

06 Mil Yz A 7967/1, 34 yp. 
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-------, Mevâiz, Milli Ktp., Ankara, No: 06 Mil Yz A 7965, 26 yp. 

-------, Kitâb-ı Fıkh, Milli Ktp., Ankara, No: 06 Mil Yz A 7969, 29 yp.  

61. Müderris Mehmed Emîn Amasî (v. 1941) 

--------, Ağaç Yetiştirme, Ankara-Milli Ktp., No: 9207, 15 yp. 

62. Müstecibzâde Abdullâh Hâmid el-Merzifonî 

--------, Şerhü'z-Zehebi'l-İbriz, No:  06 Hk 2714, 306 vr. 

63. Mihri Hanım bint. Kadi Belayi Amasyâvî (v. 912/1506) 

--------, Divan, 94 y., Milli Ktp., No: B000220.   

64. Muhammed b. Ahmed el-Merzifonî 

-------, Terceme-i Mukaddimeti‟l-Cezerî, Gümüşhacıköy, No: 1151, 15a-34a vr. 

65. Muhammed b. Ca'fer el-Amâsî (v. 1051/1641) 

-------, el-Menkûd fi şerhi'l-maksûd,   Süleymaniye-Carullah, No: 002104,  22-67 vr. 

66. Muhammed b. Lütfullah et-Tabib el-Amâsî 

--------, Havâssu'l-edviyeti'l-müfrede, Süleymaniye-Ayasofya, No: 003627,  48 vr. 

67. Muhammed İlmi b. Mustafa el-Halvetî el-Amâsî (v. 1045/1635) 

--------, Mesmûatü'n-nekâih ve Mecmû‟atü'n-nesâih, müst. Müellif Hattı, Süleymaniye-Hüsrev 

Paşa, No: 000629,  142 vr. 

--------, Nushu'l-hukkâm sebebü'n-nizâm,  Süleymaniye-Hüsrev Paşa, No: 000308,  144 vr. 

68. Muhammed b. Mustafa el-Merzifonî 

--------, Zübdetü'l-hakâik ve kenzü'd-dakâik, Süleymaniye-Esad Efendi, No: 3814, 89-99 vr. 

--------, Bahru‟l-hakâyık Fatiha Suresinin Tefsiri, Kütahya Vahid Paşa Ktp., No: 43 Va 26, 165 

vr. 

--------, Tuhfetü‟s-sâlikîn, Edirne-Selimiye Yazma Eser Ktp., No: 22 Sel 6079/1, 166 vr. 

69. Muhyiddin Muhammed b. Kasim b. Ya'kub el-Amâsî (v. 940/1533) 

 --------, İnbâü'l-istifa fî hakkı ebeveyni'l-Mustafa, Süleymaniye-Çelebi Abdullah, No: 000405, 

 79-109 vr. 

--------, Rûhuş-şurûh, Ankara-Milli Ktp., No: 1793, 217 vr. 

70. Mustafâ b. Ahmed Amasyavî 

--------, Sirâcüs-sâlikîn, Ankara-Milli Ktp., No: 3438/3, 148b-154a yp. 

71. Mustafa b. Halil Amâsî 

--------, İcâzetname, Millet-Ali Emiri Arabî, No: 004236, 11 vr. 

72. Mustafa b. Muhammed b. İbrahim et-Trabzonî, el-Amâsî 

--------, Menâfi‟u'l-ahyâr ala netâici'l-efkâr,  Süleymaniye-Esad Efendi, No: 003113, 390 s. 

73. Mustafa Vâzıh el-Amâsî 

--------, Güldeste-i Gülistân hediyyeten lil-ihvân, Çorum-Hasan Paşa Ktp., No: 2142/2(a), 52b-

99a vr. 

--------, Belâbilür-râsiye fî mesâili riyâzil-Amâsiyye, No: 813, 90 yp., Amasya Yazma Eserler 

Ktp. 

--------, Tuti-i vâzıh-ı kelîmât, müs: Hasan b. Yusuf Bahri, Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., 63b-

84b yp.,  

--------, Futûhât-ı Şâh İsmail Bahadur Han, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 767, 156 yp. 

--------, Hikâye-i Beşîr Çelebî, Halil Ağa, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 1736/2, 21b-29a yp. 

74. Müeyyedzâde Abdurrahman b. Ali b. el-Amâsî (v. 922/1516) 

--------, el-Fetâvâ, Süleymaniye Ayasofya, No: 001594, 298 vr. 

--------, Mecmûatü'l-mesâil, Süleymaniye-Nazif Efendi (tüyatok), No: 000016,  1b-132a vr. 

--------, el-Mesâilü'l-muteallika bi't-tehâre, müst.: Elmalı Müftüsü Şeyh Ali, Elmalı Halk Ktp., 

No: 002637, 181 vr. 

--------, Risâle fi'l-cüz'i'l-lezî lâ yetecezzâ, Süleymaniye-Fatih, No: 005414, 31-45 vr. 

--------, Şerhu risâletin fi'l-hikme, Süleymaniye-H. Hüsnü Paşa, No: 000600, 80-83 vr. 
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--------, el-Mesâilü'l-müntehabe fi'l-fetâvâ,  Süleymaniye-Yazma Bağışlar, No: 001191,   106 vr. 

--------, Hâşiye ala şerhi'l-miftâh, No: 006058,  Beyâzıd Ktp., 129 vr. 

--------, Mecmûa-i müeyyedzâde, Beyazıd Ktp., No: 002736, 126 vr.   

--------, Mecmûatü'l-mesâil fi'l-furu', Süleymaniye-Damad İbrahim, No: 000653,  334 vr. 

--------, Muînü'l-kudat, Süleymaniye, Erzincan, No: 000053, 4+4+188vr.  

--------, Risâle fî nakîzi'l-vudu,  No: 002029,  Süleymaniye-Bağdatlı Vehbi, 3 vr. 

--------, Risâle fî mesâil ve ahkâmi'l-fıkhiyye, Süleymaniye-Bağdatlı Vehbi, No: 002052, 152 vr. 

--------, Tergîbü'l-lebîb, Süleymaniye-Damad İbrahim, No: 000624,   284 vr. 

--------, Risâle fi'l-mevcûdâti'l-hâriciyye mine'l-mahiyye, No: 001161, Süleymaniye-Esad Efendi, 

92-96 vr. 

--------, Risâle fî cevâb Risâle Lutfi et-Tokâdi, No: 001181,  Süleymaniye-Yeni Cami, 270-272 

vr. 

--------, Risâle fî hikmeti't-tahrîr, Süleymaniye-Kasidecizade, No: 000710,   121-122 vr. 

--------, Risâle fî ta'zîmi'n-Nebî, Süleymaniye-Şehid Ali Paşa, No: 001713, 51-55 vr. 

--------, Risâle fi'ş-şübheti'l-âmme, Köprülü-Fazıl Ahmed Pş. No: 001596,  142-147 vr. 

--------,Risâle fî isbâti ilmihî Teâlâ alâ usûli'l-felâsife, Köprülü-Fazıl Ahmed Pş., No: 001596, 

157-163 vr. 

--------, Ucâle fi'l-mesâili'l-müşkile min ilmi'l-ferâid, müst. Sa`di Çelebi, Köprülü-Fazıl Ahmed 

Pş.,No: 001596;  163-164 vr. 

--------, Talika alâ şerhil-mevâkıf, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 1849/13, 124b-139b vr. 

--------, Tavzîhul-Hayâli, müst: Abdulkerim b. Yüce Sagîr, Amasya Yazma Eserler Ktp., No: 

1209, 64 vr. 

--------, Mesâilü‟l-müteferrika fî‟l-ahkâmid-dünyâ, Konya Yazma Eserler Ktp., No: 2900/5, 59b-

73b yp. 

--------, Tergîbül-lebîb, İstanbul Millet Ktp., No: 886, 274 yp. 

75. Münirî İbrâhîm Çelebî Amâsî (v. 927/1523) 

--------, Manzûm Siyer-i Nebî, müst: Mustafa b. Mehmed b. Mahmud, 930 (1523), No: 995, 

421 vr., Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları. 

76. Nişancı, Muhammed Paşa Ramazanzade el-Merzifonî (v. 979/1474) 

--------, Tarih-i Nişancı, Nûrosmaniye, No: 3159, 1b-112 vr. 

77. Nuh b. Mustafa el-Amâsî (v. 1070/1659) 

--------, Tercüme-i milel ve nihal, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1304. Millet-Ali Emiri Şry., 

No: 000305, 241 s. 

--------, el-Fevâidü'l-mühimme fî beyân iştirati't-Taberi fi‟l-Islam, Bayezid Devlet Ktp, No: 571, 

1-13 vr. 

-------, el-Kavlü'd-dâl alâ Hayâti'l-Hızır ve vücûdi'l-abdal, Bayezid Devlet Ktp, 14-44 vr. 

--------, es-Seyfü'l-Müczem li-kıtal men heteke hürmete'l-haram, Bayezid Devlet Ktp., 45-65 vr. 

-------, ed-Dürrü'l-münzam fî menâkıbi'l-imâmi'l-A'zam, Bayezid Devlet Ktp, 66-79 vr. 

-------, el-Lem'a fi âhar zuhri'l-Cum'a, Bayezid Devlet Ktp., 80-98 vr. 

-------, Fethü'l-Celil ala abdihi'z-zelil, Bayezid Devlet Ktp., 99-102 vr. 

-------, Umdetü'l-râgibîn fî ma'rifet ahkam imameddin, Bayezid Devlet Ktp., 103-117 vr. 

-------, el-Kelimeti'ş-şerîfe fi tenzîh Ebî Hanîfe ani't-türrehât, 118-142 vr., Bayezid Devlet Ktp. 

--------, el-Kavlü'l-ezhâr fî beyâni'l-hacci'l-ekber, Bayezid Devlet Ktp., 143-147 vr. 

--------, el-Kelâmü'l-mesbûk li-beyâni mesâili'l-mesbûk, Bayezid Devlet Ktp., 155-163 vr. 

--------, Fedâil-i cihâd, müst. Salih b. Safer, Bâyezid Devlet Ktp., No: 782, 466 vr. 

--------, Netâyicü'n-Nazar fi hevâşi'd-dürer ve'l-gürer,Bâyezid Devlet Ktp., No: 1120, 

--------, Salavatü'l-Hams, Bâyezid Devlet Ktp. 43 b-46 vr. 

--------, Umdetü'r-Râgibîn fî Marifet Ahkâm-i Imameddin,  Bâyezid Devlet Ktp., No: 1142, 47b-

62a vr. 
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-------, Ikdü'l-mercan fi fazl leyleti'n-nısfi mine'ş-Şa‟ban, Bâyezid Devlet Ktp., No: 11442,62b-

65b vr. 

--------, Eşrafü'l-mesâlik fi'l-menâsik, 68b-72b vr., Bâyezid Devlet Ktp. 

--------, es-Salatü'r-Rabbâniye fi hükmi men edrake Rak‟a mine's-Sülasi, 190b-197b vr., 

Bâyezid Devlet Ktp. 

--------, Risâle fî mesbûk, Milli Ktp.-Ankara., No: 3953, 5 yp. 

78. Osman b. Osman -İbnü’l-fakîh-el-Amasyavî 

--------, Risâle fî halkı's-semâvâti ve'l-arz, İstanbul Ün. Nadir Eserler Ktp., No: NECTY06673, 20 

yp. 

79. Ömer Amâsî 

-------, Risâle fî beyâni ahkâmil-îmân ve‟l-İslâm, BalıkesirYazma Eserler Ktp., No: 1174/5, 76a-

77b. 

80. Rızâ'î Alî Çelebî Amasyavî (v. 1039/1629) 

--------, Şerhu'l-İshakiye, 1220 (1804). Kastamonu Yazma Eserler Ktp., No: 2289/01, 1b-54a 

yp. 

--------, İlm-i Hâl, 1080 (1668), Ankara-Milli Ktp., No: 3376, 11 yp. 

--------, Nakdül-Mesâil, İzmir Milli Kütüphanesi, No: 1913, 205 yp. 

--------, Divan, Berlin, Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, No: 

Hs.or.oct.1057 Staatsbibliothek, 43 yp. 

81. Sa`di b. Taci el-Amâsî (v. 922/1516) 

--------, Hîletü'n-Nisvân (hayrü'l-ahlam), Köprülü-Fazıl Ahmed Paşa, No: 001589,  183-185 vr. 

82. Sabuncuoğlu Şerefeddîn b. Alî b. İlyâs b. Şa'bân Amâsî (v. 873/1468) 

--------, Terceme-i tıbb-i Harzemşahi,  müst: Hüseyin b. Mustafa, Süleymaniye-Kılıç Ali Paşa, 

No: 000761,  1-140 vr, 

--------, Cevâhir-i İlhânîye, 870 (1465), Türkiye Kütüphaneleri, No: Mithaful-âsâr 719, 158 yp. 

--------, Mücerreb-nâme, 901 (1495), Türkiye Kütüphaneleri, No: 3720, 106 yp. 

--------, Terceme-i akrabâdîn, 1094 (1683), Ankara-Milli Ktp., No: 8522/1, 1b-127b yp. 

83. Seyyid Hasan b. Seyyid Ali Amâsî 

--------, Risâle fi'r-Resmi'l-Osmânî, müst. Alaiyeli Muhammed b. Ahmed, Ragıp Paşa. 1141, 

269-282 vr. 

--------, Tahmîsü Kasideti'l-Bürde, Süleymaniye, Aşir Efendi, No: 000301,  5-87 vr. 

--------, el-Cerîde, Seyyid Hüseyin b. Seyyid Ali el-Amâsî, Süleymaniye-Fatih, No: 003713, 89 

vr.  

84. Sinanüddin Yusuf b. Hüsameddin el-Amâsî, (v. 986/1578): 

--------, Hâşiye alâ Envâri't-Tenzîl, 1569. 507 vr., No: 000079, Byz. Devlet-Merzifonlu K. 

M(Tüyatok). 

…….., Risâle fî tefsîri kavlihî Teâla lem tekün âmenet min kabl., No: 000451,   28b-30a vr., 

Süleymaniye-Amcazade Hüseyin (Tüyatok). 

--------, Ta'lika alâ Tefsîri sûreti'l-Mülk li'l-Kâdî, müst.: Ya`kub b. Habib, No: 000656,   

Süleymaniye-Hacı Mahmud Ef., 9-13 vr. 

--------, Ta'lika alâ kavli sâhibi't-Tavzîh, Süleymaniye-Servili, No: 000250, 25-28 vr. 

--------, Dürarü'l-akâid ve‟l-gurer, Süleymaniye-Kılıç Ali Paşa. No: 001025,  1-52 vr. 

--------, Ta'lika ale'l-inâye,  müst. Abdülbaki b. Hüseyn, Süleymaniye-H. Hüsnü Paşa, No: 

000466,  28-113 vr. 

--------, Ta'likât ala kitâbi'l-kerâhiyye mine'l-Hidâye, Süleymaniye-Damad İbrahim, No:000622, 

196 vr. 

--------, Tercüme-i Akâid, müst. Teftazânî Sadeddin Mesud b. Ömer, Süleymaniye-Pertevpaşa, 

No: 000613, 722-792 vr. 

--------, Manzûmetü'l-akâid,1120,Süleymaniye-Yazma Bağışlar, No: 00126, 111 vr. 
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……..., Ta'lika alâ şerhi'l-mevâkıf fî bahsi'l-Halâ‟, 176-180.  

85. Sinanüddin Yûsuf el-Amâsî-Şeyhü'l-Harem (v. 1000/1591) 

--------, el-Mecâlisü's-Sinâniyye, 1185,Süleymaniye-Reşid Efendi, No: 000570, 1-224 vr. 

--------, Tebyînü'l-mehârim, Byz. Devlet Ktp., Merzifonlu K. M. (tüyatok), No: 000160, 283 vr. 

--------, Müntehabu İgâseti'l-lehfân fi mesâidi'ş-Şeytân li-İbn Kayyim, 44-63 vr., No: 000718, 

Köprülü-Mehmed Asım. 

86. Sirâceddîn b. Hâcî Amâsî 

--------, İcâzet-nâme, müst: Muhammed Bahaeddin b. Siracüd-dîn, Ankara-Milli Ktp., No: 600, 

7 yp. 

87. Sünbül Sinân Sinâneddîn Yûsuf b. Hüsâm Amâsî (v. 936/1530) 

--------, er-Risâletü‟t-tahkîkiye, No: 3786/6, 54b-77b yr.,Çorum Hasan Paşa. 

--------, Silsiletün-Nûr, müs: Kâimzâde Dervîş Mehmed, 1190 (1777), 

Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, 11 yp. 

--------, Risâle-i beyân-i etvâr-ı seb‟a, Ankara-Milli Ktp., No: 8942/2, 11a-19a yp. 

-------, Risâle-i Tasavvuf, Ankara-Milli Ktp., No: 7853/2, 88b-109b yp. 

88. Şâh Hüseyin Çelebi en-Niksârî el-Amâsî (v. 920/1514) 

--------, Risâle fî âdâbi'l-münâzara ve'l-mübâhare, 1181 (1766), Kastamonu Yazma Eser Ktp., 

No: KHK798/07, 191b-200a yp. 

--------, Hâşiye mine'l-Mantık, müst. Ahmed b. Mustafa el-Boluvî, Süleymaniye-Fatih, No: 

003275, 53 vr.  

--------, Risâle fî Resmi hatti'l-Kur'ân alâ kavâidi Resmi Osman, Süleymaniye-Mesih Paşa. No: 

000114, 22 vr. 

--------, Ta'lika ala ba'dı ibârâti sahibi'l-Mevâkıf, Süleymaniye-Kasidecizade, No: 000710, 201-

238 vr. 

--------, Hâşiye alâ hâşiyeti'l-imâd ala Şerhi âdâbi's-Semerkandî, Süleymaniye-Amcazade 

Hüseyn, No: 000399,  49-80 vr. 

--------, Hâşiye alâ hâşiyeti'l-imâd el-Kaşi, müst. Mahmud b. Muhammed, Süleymaniye-

Darülmesnevi, No: 001046,  45-94 vr. 

--------, Hâşiye alâ hâşiyeti İmadiddin alâ şerhi Mes'ud ale'l-âdâb, Süleymaniye-H. Hüsnü Paşa, 

No: 001260,  1084. 30-69 vr. 

--------, Hâşiye alâ şerhi'l-Metâli li's-Seyyid eş-Şerif, Süleymaniye-Beşir Ağa (Eyüp) No: 

000169,  116 vr. 

--------, Hâşiye alâ şerhi Molla Hanefi alâ Adabi'l-Adud, No: 004808, 126-127 vr., Süleymaniye-

Ayasofya. 

--------, Şerhu'l-âdâbi'l-Hüseyniyye, ,  Süleymaniye-Aşir Efendi, No: 000352, 1096. 15+1 vr.  

--------, Ta'lika alâ şerhi âdâbi'l-Mes'udi, Süleymaniye-Carullah, No: 002110,  194-199 vr. 

--------, Ta'likat alâ Kara Hâşiye, müst. Celalüddin Muhammed Avcı, Süleymaniye-Carullah, No: 

001877, 161-211 vr. 

--------, Hâşiye alâ hâşiyeti imadiddîn Kaşi li-Şah Hüseyin el-Acemî, Süleymaniye-İzmir, No: 

000771, 57-99yp vr., 

--------, Şerhu Adâbi'l-Bahs, No: 006150,  50-72 vr., Süleymaniye-Hacı Mahmud Ef. 

89. Şemseddin Şadgeldi Paşa Amâsî  

--------, Düreru'l-mensûre fi'l-furû, 1475, Adana İl H., No: 000468, 53 vr. 

90. Şerefeddin b. Alî el-Hace İlyâs Amâsî 

--------, Muhtasar-ı tıbb,- Kastamonu Yazma Eser Ktp., No: KHK467, 48 yp. 

91. Şeyhzade Abdürrahim b. Ali el-Amâsî, (v. 944/1537) 

--------, Müntehabü'l-Büdüri's-safire fi umûri'l-Âhire, Amasya İl H. 1718, No: 001158,  1b-38b 

vr. 

--------, Farîza,1174. Süleymaniye-Tırnovalı, No: 001178, 40 s. 
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--------, Nazmü'l-ferâid ve cem'u'l-fevâid, 1220,Süleymaniye-Bağdatlı Vehbi.  

--------, Şerhu‟l-akâidi‟t-Tahâvî No: 002064, 1-41 vr., 1133 (1720), No: 1590/5, 61b-115a, 

Amasya-Yazma Eserler Ktp. 

--------, Şerhu‟l-esmâil-hüsnâ, Amasya-Yazma Eserler Ktp., No: 1612/12, 149b-151b vr. 

--------, İzâhu‟l-mesâil ve keşfü‟d-delâil, müs: Mahir b. Hacıbey el-Beyatî, Çorum Hasan Paşa, 

No: 1456, 259 yp. 

--------, Risâle fî usûli‟l-hadîs li‟l-Birgivi, 1108 (1695), Kastamonu Ktp., No: 53/13, 408b-416b 

yp. 

--------, Metâlibun acîbe ve sünenün seniyye, Ankara-Milli Ktp., No: 212/2, 84b-116b. 

--------, Muhtasar-ı tezkireti Kurtubî, Ankara-Milli Ktp., No: 212/1, 1b-81b vr. 

--------, Risâle-i noktatül-beyân, Türk Dil Kurumu-Ankara, No: 254, 42 vr. 

92. Şükrullah b. Ahmed b. Zeynüddin el-Amâsî (v. 894/1478) 

--------, Menhecü'r-Reşâd, Süleymaniye-Kadızade Mehmed, No: 000302,  166 vr. 

--------, Enîsül-ârifîn, Manisa Yazma Eserler Ktp., No: 5280, 158 vr. 

--------, Behcetüt-tevârih, Nuruosmaniye Yazma Eser Ktp., No: 3059, 169 yp. 

93. Tâcizâde, Cafer Çelebi b. Ahmed Amâsî (v. 920/1514) 

--------, Kasîdetü‟l-Kelâmiyye, 882/1476, Ankara-Milli Ktp.,No: 4800/4, 26-30b. vr. 

--------, Kânûn-nâme, müs: Müfti Şeyh Ahmet, TBMM. No: 283/1, 37 yp. 

--------, Heves-nâme,., Ankara-Milli Ktp., No: 17762, 118 vr. 

--------, Muhabbet-nâme, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, 146 vr. 

--------, Müntehabât-ı avnî ve sadî, Kahire-Mısır, No: m Edebi Türkî 83, 59 yp. 

--------, Divan, İstanbul Kütüphaneleri, No: 3811, 66 yp. 

--------, Ferah-nâme, Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi TürkçeYazmaları, No: 

937/3, 70a-99b yp. 

--------, Mahrûsa-i İstanbul Fetihnamesi, İstanbul Ün., Nadir Eserler Ktp., No: NECTY02634/01, 

1b-23 yp. 

94. Yazdanbahş b. Pir Ali Kuçak el-Amâsî 

--------, Zic Kuçak, Topkapı-Revan Köşkü, No: 001713,  57 vr.  

95. Yegenzâde Mehmed b. Osman Amâsî (v. 1180/1766) 

--------, Hâşiye alâ envâri't-tenzîl, Amasya İl H., No: 001139, 31b-170b vr. 

96. Yûsuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî, (v. 1167/1753) 

--------, Risâle fi'l-kırâeti bi'ş-Şevâz, Süleymaniye-Fatih, No: 005328, 43-57 vr.  

--------, en-Nefhâtü'l-fâiha fî tefsîri sureti'l-Fâtiha,  Süleymaniye-Fatih, No: 000657.  

--------, Bezlu nakdi'l-efkâr li-mutalaati metalii'l-envâr, müst. Müellif Hattı, Yazma, 1150, No: 

000178, Süleymaniye, 206 vr. 

--------, Ecvibetü mesâil fî vücûhi'l-Kur'ân,1207, Süleymaniye-Fatih, No: 000068,  29-39 vr. 

--------, Hâşiye alâ Envâri't-Tenzîl ve Esrâri't-Te'vîl, Süleymaniye-Servili, No: 000022, 324 vr.  

--------, Hâşiye alâ Hâşiyeti'z-Zibari ala Şerhi Adâbi's-Semerkandî, Süleymaniye-Hacı Mahmud 

Ef., No: 005870. 

--------, Hâşiye ala Şerhi Hidâyeti'l-Hikme Ma'a Havâşi'l-Lari, müst. Müftizade Muhammed 

Sa`id, Süleymaniye-Giresun Yazmalar, No: 000070, 71 vr.  

--------, Hâşiye alâ Hâşiyeti Mir Ebi'l-Feth alâ Şerhi Adâbi'l-Bahs, Süleymaniye-H. Hüsnü Paşa, 

No: 001476,  130 vr. 

--------, Hâşiye ale'z-Zibari ale'l-İsami'l-Feride, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1265, No: 000555, 

 73 s. 

--------, Mes'eletü el'âne fi ilmi vücûhi turuki'l-Kur'ân, 1172, Süleymaniye-Laleli, No: 000022, 

 97-106 vr. 

--------, Risâle fi'd-dâdi's-sahîha, Süleymaniye-Fatih, No: 000068,  48-50 vr. 

--------, Risâle fi Beyâni merâtibi'l-meddât, Süleymaniye-Fatih, 23-28 vr., No: 000068. 
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--------, Reddiyye fi's-sâdi'l-mu'ceme, Süleymaniye-İbrahim Efendi, No: 000032, 94-101vr. 

--------, Risâle fi halli ba'di'l-işkâlât, Yazma, Süleymaniye-İbrahim Efendi, No: 000066, 27-54 

vr. 

--------, Risâle fi beyâni merâtibi'l-med fi kırâati'l-eimme, İstanbul: Arif Efendi Matbaası, 1290. 

173-180 s.  

--------, Risâle fi vakfi'l-Hemze, Süleymaniye-Mihrişah Sultan, No: 000002,  150-161 vr.  

--------,Ta'lika ala kavli'l-Beyzâvî ve la Yecûzu En Yekûne Bedelen, Süleymaniye-Hacı Mahmud 

Ef., No: 000288, 5 vr. 

--------, Ta'lika alâ tefsîri'l-Kâdî fi Kavlihî Teâlâ-Tâhâ Mâ Enzelnâ, müst.: Feyzullah b. 

Yusuf, Süleymaniye-Hamidiye, 66-70 vr., No: 001261. 

--------, Tefsîru sûreteyi'l-Beled ve'l-Kevser, Süleymaniye-Laleli, No: 000177, 21 vr. 

--------, Vücûhü'l-Kur'ân, Süleymaniye-İzmir, 9 vr.; No: 000812.  

--------, Tuhfetü't-talebe fî beyâni meddâti turuki't-tayyibe, Süleymaniye-Bağdatlı Vehbi, No: 

000036,  9 vr. 

--------, Hâşiye ala hâşiyeti'z-Zibari ala Şerhi Âdâbi's-Semerkandî, Süleymaniye-Esad Efendi, 

No: 003021,  44, vr. 

--------, Hâşiye alâ hâşiyeti Şerhi'l-Akâidi'n-Nesefiyye, müs. Süleyman b. Mahmud, 

Süleymaniye-Aşir Efendi. 25 vr., Süleymaniye-Reşid Efendi,No: 000188,  309 vr.  

--------, Necâtü'l-kârî li-Sahîhi'l-Buhârî, Beyazıt Devlet Ktp., No: 001027, 1-9 c.  

--------, İ'tilâf fi vücûhi'l-ihtilaf, Yazma, Byz. Devlet-Beyazıd, No: 000219,  136 vr.   

--------, Şerhül-manzûme fi‟l-kıraât, Çorum-Hasan Paşa Ktp., No: 208/1, 1b-16b vr. 

--------, Tenbîhat, 1229 (1813), Diyarbakır Ktp., No: 294/2, 32b-41b. 

--------, Risâle fî mesâil mimma yetealluku‟l-Kurân, 1266 (1848), Erzurum Yazma Eserler Ktp., 

No: 2146/6, 99b-105b vr. 

--------, Zehretü‟l-hayâti‟d-dünyâ, Balıkesir Yazma Eserler Ktp., No: 497/1, 1b-19b. 



MECDÎ MEHMED EFENDİ’NİN HADÂ’İKU’Ş-ŞAKÂ’İK’İNDEKİ AMASYALI ÂLİMLER 

 

Ahmet UĞUR 

 

Özet 

Biyografiler ve biyografik eserler, kültür ve edebiyat tarihi açısından oldukça önemli kaynaklar arasında 

yer almaktadır. BaĢlangıçta tarih bilimi içerisinde kalan bu tür zamanla tek baĢına bir bilim dalı olma 

yolunda ilerlemiĢtir. Biyografi türündeki bu ilerleyiĢ, tanınmıĢ kiĢilerin hayat hikâyelerinin anlatımında 

kullanılan edebî dille önemli bir özellik kazanmıĢ ve araĢtırmacıların dikkatini çekmiĢtir. 

Kültür ve edebiyat tarihi açısından önemli bir yere sahip olan eserlerden biri de Mecdî  Mehmed 

Efendi‟nin 995/1587 yılında TaĢköprülü-zâde Ġsâmüddîn  Ahmed Efendi‟nin aslı Arapça olan EĢ-

ġakâ‟iku‟n-Nu‟mâniyye fî „Ulemâ‟i‟d-Devleti‟l-„Osmâniyye isimli eserinin “Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik” adlıTürkçe 

tercümesidir. Eserde, Osman Gazi, Sultan Orhan, Sultan Murâd, Yıldırım Bâyezîd, Çelebi Sultan 

Mehmed, 2. Murâd, 2. Mehmed, 2. Bâyezîd, Sultan Selîm ve Sultan Süleymân döneminde yaĢamıĢ 513 

âlim ve Ģeyhin biyografisi bulunmaktadır. Mecdî  Mehmed Efendi, yaptığı manzum ve mensur bazı 

eklemelerle aslı Arapça olan eseri geniĢletmiĢtir. Böylece, eserde biyografisi bulunan kiĢiler hakkında 

daha fazla bilgiye yer vermiĢtir. 

Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta geçen 513 Ģeyh ve âlimden 15‟i Amasyalı‟dır. Eserde, Amasyalı olmayan ancak 

Amasya‟ya daha sonra yerleĢerek kadılık ve müderrislik mesleğini icrâ eden âlimlerin sayısı da az 

değildir. Bu Ģahsiyetlerin büyük bir çoğunluğu Amasya‟da bulunan medreselerde müderrislik 

yapmıĢlardır. 

Bu bildiride, Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik isimli eserde geçen Amasyalı âlimlerin hayatları hakkında biyografik 

bilgiler verildikten sonra görev aldıkları medreseler, Ģehirler ve aldıkları eğitimler üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mecdî Mehmed Efendi, Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik, Amasya, Ģeyh, biyografi.  

 

Amasya’s Scholars in the Hadâ'iku'ş-Şakâ’ik of Mecdî Mehmed Efendi 

 

Abstract 

Biyographes and biographical works, amang there sources is very important liteture of history culture. 

Intiallay, the science of history with in this kind of remaining by the time being alone as a branch has 

progressed. Biography of this type of progressis, that is used in the narrative of the life stories of 

famous people in Literarary language has gained an important special feature and attracted the 

attention of researchers.  

One of the artifacts which have an important place in term subcultural and literary history is Mecdi 

Mehmed Efendi that has translated the TaĢköprülüzade Ġsamüddin Ahmed Efendi‟s original Arabic 

book in the name of “EĢ-ġakâ‟iku‟n-Nu‟mâniye fî Ulemâ‟i‟d-Devleti‟l-Osmâniye” with the Turkish 

languages in 995/1587 hears and put it‟s name as a “Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik” in book, Osman Gazi, Sultan 

Orhan, Sultan Murad, Yıldırım Bâyezîd, Çelebi Sultan Mehmed, Second Murad, Second Mehmed, 

Second Bâyezîd, Sultan Selim and 513 purchase and sheikh biyographys will be found that have live in 

the reign of Sultan Süleyman. Mecdi Mehmed Efendi, in his Works have expanded the original Arabic 

with some additions in verse and in prose. So, the people who have given palce in this book, written 

more information about their biography.  

In the “Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik” book that past 513 purchase and sheikh just 15 of their are from Amasya. 

Ġn thisbook, however the number of scholars who that are not from Amasya but thay settled later 

there in Amasya and then start working as a muslim judge and also as a profesor, the number of 

scholars are not less. A grteat majority of these sheikh‟s have been hodja Amasya‟s madrasahs. 

                                                 
  ArĢ. Gör., NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, ahmetugur@nevsehir.edu.tr. 
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In this declaration, “Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik” titled book, have given biographical information about the life 

of the Amasia‟s shcolars, then the madrasahs they service, sities and focus on the education.   

Keywords: Mecdî Mehmed Efendi, Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik, Amasya, Sheikh, Biyography. 

 

1- Şakâ’iku’n-Nu’mâniyye’nin Tercüme ve Zeylleri 

TaĢköprülüzâde Ebu‟l-Hayr Ġsâmüddîn Ahmed Efendi (1495-1561) tarafından yazılan eĢ-

ġakâ‟iku‟n-nu‟mâniyye fî ulemâi‟d-devleti‟l-Osmâniyye adlı eser Türk biyografi geleneğinin önemli bir 

halkasını teĢkil etmektedir. Osmanlı bilgin ve sûfilerinin hayat hikâyelerinin bir araya toplanıldığını bu 

eser, yazıldığı dönemden itibaren büyük bir ilgiyle karĢılanmıĢtır. 

Tam adı eĢ-ġakâ‟iku‟n-nu‟mâniyye fî ulemâi‟d-devleti‟l-Osmâniyye olan eser, Arap 

edebiyatındaki tabakat geleneğine göre düzenlenmiĢ olup Osmanlı edebiyatında gerçek anlamda 

biyografi geleneğinin baĢlangıcı konumundadır (Özcan, 2010: 485). 25 Ramazan 965/11 Temmuz 

1558 tarihinde tamamlanan eserde, her padiĢah dönemi “tabaka” ana baĢlığı altında ele alınmıĢ, 

dönemin ulemâsı ve meĢâyihi hakkında bilgiler verilmiĢtir. Eser, on tabakadan oluĢmakta ve eserde, 

371‟i âlim, 150‟si Ģeyh olmak üzere toplamda 521 kiĢinin biyografik bilgileri verilmiĢtir (Özcan, 2010: 

485). Eserdeki Ģahsiyetlerin sıralanmalarında Ģahsiyetlerin vefat tarihleri dikkate alınmıĢtır. 

ġakâ‟iku‟n-Nu‟mâniyye isimli esere yapılan zeyller ise ÂĢık Çelebi ile baĢlamıĢ ve bu gelenek 20. 

Yüzyıla kadar devam etmiĢtir (Özcan, 2010: 485). Bu yapılan zeyllerle birlikte “ġakâ‟ik külliyatı” ortaya 

çıkmıĢtır. Eserin, 150 kadar nüshası Türkiye‟de ve Türkiye dıĢındaki kütüphanelerde bulunmaktadır 

(Özcan, 2010: 485). Esere yapılan zeyller ve tercümeler esere gösterilen ilginin kanıtıdır. 

TaĢköprülüzâde Ebu‟l-Hayr Ġsâmüddîn Ahmed Efendi‟nin izni ile devrinde yapılan Türkçe‟ye 

tercüme çalıĢmaları Ģunlardır: Muhtesibzâde Mehmed Hâkî‟nin 967/1560 tarihinde yazdığı Hadâ‟iku‟r-

reyhân, birkaç yıl sonra DerviĢ Ahmed Efendi‟nin yazdığı ed-devhatü‟l-„irfâniyyefî ravzati‟l-Osmâniyye, 

Mehmed b. Sinâneddîn‟in yazdığı Menâkıbü‟l-ulemâ, ġakâ‟ik müellifinin öğrencisi ÂĢık Çelebi‟nin yapmıĢ 

olduğu çeviri (Özcan, 2010: 486). 

Yukarıda yapılan çevirilerden baĢka daha sonraki yıllarda yapılan çeviriler de vardır. Seyyid 

Mustafa‟nın yazdığı Hadâ‟iku‟l-beyân fî tercemeti ġakâ‟ikı‟n-Nu‟mân, Ġbrâhim b. Ahmed El-Amâsî‟nin 

yazdığı el-Hadâ‟ik ve en mükemmel çeviri olarak nitelendirilen Mecdî Mehmed Efendi‟nin yazdığı 

Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik, ġakâ‟ik-ı Nu‟mâniye‟nin Türkçe‟ye yapılmıĢ çevirilerindendir. Bunlardan baĢka 

Mehmed b. Yûsuf el-Çerkes‟in de ġakâ‟ik-ı Nu‟mâniye‟ye Türkçe tercümesi bulunmaktadır (Ġsen, 2010: 

13). 

ġakâ‟ik-ı Nu‟mâniye‟ye yapılan zeyller sayesinde, zeyli yapan müellifin yaĢadığı döneme kadar 

olan Ģahsiyetler ġakâ‟ik‟ta yer almıĢtır. ÂĢık Çelebi, ġakâ‟ik-ı Nu‟mâniye‟ye yaptığı Türkçe tercümesine 

zeyl yazmıĢ ve Tetimmetü‟Ģ-ġakâ‟iku‟n-nu‟mâniyye ismini vermiĢtir (Özcan, 2010: 496). Daha sonra 

esere, Manık Ali b. Bâlî, el-ikdü‟l-manzûm fî zikri efâzılu‟r-Rûm isminde zeyl yazmıĢtır (Ġsen, 2010: 14). 

ġakâ‟ik-ı Nu‟mâniye‟ye zeyl yazdığı tespit edilen Ģahsiyetler Ģunlardır: ĠĢtipli Hüseyin, Lutfîbeyzâde 

Mehmed b. Mustafa, Saçlı Emirzâde, Yılancık Abdülkadîr, Seyrekzâde Emrullâh Mehmed Karaca Ahmed 

el-Hamîdî, Abdülkerîm b. Sinân-ı Akhisârî ve Nev‟izâde Atâyî (Ġsen, 2010: 14). Abdülkadir Özcan, bu 

müelliflere ek olarak, Fenârizâde Mahmud Çelebi‟yi, Zeyl-i ġakâ‟ik‟ı yazan UĢĢâkîzâde Ġbrahim‟i, 

Tekmiletü‟Ģ-ġakâ‟ik‟ı yazan Fındıklılı Ġsmet‟i ve Vekâyiü‟l-Fuzalâ‟yı yazan ġeyhî Mehmed‟i de ġakâ‟ik-ı 

Nu‟mâniye‟ye zeyl yazan kiĢiler arasında değerlendirmiĢtir (2010: 486). ġakâ‟ik-ı Nu‟mâniye isimli esere 

zeyl yazanlardan Mecdî Mehmed Efendi‟nin Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ı, Nev‟izâde Atâyî‟nin Hadâ‟iku‟l-hakâ‟ik fî 

Tekmileti‟Ģ-Ģakâ‟ik‟ı UĢĢâkîzâde Ġbrahim‟in Zeyl-i ġakâ‟ik‟ı, Fındıklılı Ġsmet‟in Tekmiletü‟Ģ-ġakâ‟ik‟ı ve 

ġeyhî Mehmed‟inVekâyiü‟l-Fuzalâ‟sı, Abdülkâdir Özcan tarafından ġakâ‟ik-ı Nu‟mâniye ve Zeylleri adı 

altında 1989 tarihinde tıpkıbasım olarak hazırlanmıĢtır. 

2- Mecdî Mehmed Efendi ve Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ı 

2.1. Mecdî Mehmed Efendi’nin Hayatı ve Eserleri 

Asıl ismi Mehmed olan Mecdî Mehmed Efendi‟nin doğum tarihi ile ilgili kesin bir bilgi 

verilmemesine rağmen kaynaklarda Edirne‟de doğduğu belirtilmektedir (Eskimen, 2008: 1). Babasının 
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ismi Abdullâh‟tır (Özcan, 2003: 228). Ġslâm Ansiklopedisi‟nde, Mecdî Mehmed Efendi‟nin ilmiye sınıfına 

mensup olduğundan dolayı kaynaklarda “Çelebi” unvânıyla anıldığı belirtilmiĢtir (Özcan, 2003: 228). 

Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri‟nde, Mecdî Mehmed Efendi‟nin kadılar sınıfından olduğunu 

ve hâl tercümelerine hâkim bir kiĢi olduğu üzerinde durmuĢtur (1975: 98). 

Mecdî Mehmed Efendi, Kâf Ahmed Çelebi‟nin daniĢmentliğini yapmıĢtır ve onun yanında 

yetiĢmiĢtir (Özcan, 2003: 228). Beyânî‟ninTezkiretü‟Ģ-Ģuarâ‟sında, Mecdî Mehmed Efendi‟nin Âhîzâde 

Mehemmed Çelebi‟den (Mollâ Ahaveyn) mülâzim olduğu bilgisi verilmiĢtir (Sungurhan, 2008: 177). 

Kınalızâde Hasan Çelebi‟nin Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ‟sında da Sultan Bâyezîd Medresesi müderrislerinden 

Âhîzâde Mehemmed Çelebi‟den Mecdî Mehmed Efendi‟nin mülâzim olduğu belirtilmektedir (Sungurhan, 

2009: 247). Mecdî Mehmed Efendi müderrislik eğitimi alsa da kadılık mesleğini tercih etmiĢtir (Özcan, 

2003: 228). Bir süre Rumeli kazaskerliğine bağlı kadılıklarda görev alan Mecdî, Rumeli kazaskerliğine 

bağlı Ösek‟te ve diğer bazı ilçe merkezlerinde kadılık yaparak günlük 150 akçe kapasiteli kadılığa kadar 

yükselmiĢtir (Özcan, 2003: 228). Ahdî‟nin GülĢen-i ġuarâ‟sında (Solmaz, 2009: 267), Kınalızâde Hasan 

Çelebi‟nin Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ‟sında (Sungurhan, 2009: 247) ve Beyânî‟nin Tezkiretü‟Ģ-Ģuarâ‟sında 

(Sungurhan, 2008: 177), Mecdî Mehmed Efendi‟nin Ģiir yazma konusunda yeteneği üzerinde 

durulmuĢtur. Mehmed Süreyyâ‟nın Sicill-i Osmânî‟sinde de Mecdî‟nin Ģair olduğu bilgisi verilmiĢtir 

(1996: 935). Mecdî Mehmed Efendi Halvetî tarikatının RûĢeniyye koluna mensuptur: 

“Tâsubhgice kâyim bir Halvetî durur Ģem„ 

Kim Ģeyh-i RûĢenîden yitmiĢ geçer çerâğın” (Eskimen, 2008: 3). 

Mecdî Mehmed Efendi‟nin vefatı için 999/1591 tarihini veren “Mecdî‟ye rahmet ide Rabb-i 

Mecîd” tarihi düĢülmüĢtür (Özen, 1975: 98). Mecdî Mehmed Efendi, Ġstanbul‟da vefat etmiĢtir ve 

mezarı Edirnekapı dıĢındaki Emîr Buhârî Dergâhı yakınındadır (Özcan, 2003: 228). 

Mecdî‟nin tercüme ve telif birkaç eseri dıĢında, Türk edebiyatında kendisinin tanınmasını 

sağlayan ve adını yüzyıllar ötesinden günümüze kadar ulaĢtıran en önemli eseri TaĢköprülüzâde Ebu‟l-

Hayr Ġsâmüddîn Ahmed Efendi‟nin (1495-1561) aslı Arapça olan EĢ-ġakâ‟iku‟n- nu‟mâniyye fî ulemâi‟d-

devleti‟l-Osmâniyye isimli eserinin Türkçe tercümesi Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟tır. Ancak, bu eserinden baĢka 

kaynaklarda; Hanefî mezhebine mensup 2000 kadar Ģairin biyografisi içeren el-Cevâhirü‟l-Mudî‟e fî 

Tabakâti‟l-Hanefiyye Tercümesi, Kırk Hadis Tercümesi, Arapça bir Seyfiyye Risâlesi, Kalemiyye tarzında 

yazılmıĢ Risâle-i ġem‟iyyesi, Câmi‟ü‟n-Nezâ‟ir‟i ve bir Dîvânçe‟si olduğu belirtilmektedir.    

2.2. Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik 

Eser, Mecdî Mehmed Efendi‟nin bir tavsiye üzerine çevirdiği Arapça eĢ-ġakâ‟iku‟n-nu‟mâniyye fî 

ulemâi‟d-devleti‟l-Osmâniyye‟nin Türkçe çevirisidir (Özcan, 2003: 228). Mecdî Mehmed Efendi EĢ-

ġakâ‟iku‟n-nu‟mâniyye fî ulemâi‟d-devleti‟l-Osmâniyye isimli eseri 995/1587 tarihinde Türkçe‟ye 

çevirmiĢtir (Özen, 1975: 98). Eseri devrinin padiĢahı olan 3. Murad‟a sunmuĢtur (Özcan, 2003: 228). 

Eserde, Osmanlı devleti içerisinde yaĢamıĢ âlim ve müderrislerin hayatları hakkında ansiklopedik 

bilgiler verilmiĢtir. Bu bilgiler: Aldıkları eğitimler, ders aldıkları âlimler, müderrislik yaptıkları 

medreseler, aldıkları ücretler, ilgilendikleri ilimler ve ortaya koydukları eserlerden oluĢmaktadır.  

Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik isimli eser, âlimler ve onların yaĢadıkları dönemler hakkında bilgiler vermesi 

bakımından Türk biyografi geleneği açısından önemli bir eserdir. Mecdî Mehmed Efendi, aslı Arapça 

olan esere manzum ve mensur eklemeler yaparak eserdeki bilgileri geniĢletmiĢtir. Bu sayede, âlimler 

hakkında daha fazla bilgi, araĢtırmacılara sunulmuĢtur. 

Mecdî Mehmed Efendi tercümeyi yaparken 965/1556-995/1586‟ya kadar kaleme alınmıĢ 

zeyllerden, Latîfî ve ÂĢık Çelebi tezkirelerinden faydalanmıĢ, ayrıca unutulmuĢ bazı Ģahsiyetleri 

(Mevlânâ Mustafa b. Mehemmed Mevlânâ Mehemmed b. Bâyezîd…) esere dâhil etmiĢtir. Zülfikar 

Güngör, Mecdî Mehmed Efendi‟nin tercümesinin en önemli özelliğinin, eserin aslına uygun bir Ģekilde 

her padiĢah döneminin bir bölüm olarak ele alınmıĢ ve düzenlenmiĢ olduğunu belirtmiĢtir (1997: 115). 

Mecdî Mehmed Efendi, eserinin giriĢ bölümünde kendi tercümesinin öteki tercümelerle 

kıyaslanmaması gerektiğini ve diğer tercümelerden üstün olduğunu ifâde etmiĢtir. Hadâ‟iku‟Ģ-
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ġakâ‟ik‟ta, 513 âlim ve meĢâyihin biyografisi bulunmaktadır. Eserin, Ġstanbul kütüphanelerinde tespit 

edilebilmiĢ beĢ nüshası vardır (Güngör, 1997: 115). 

3- Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ta Adı Geçen Amasyalı Âlimler 

Mecdî Mehmed Efendi‟nin Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ında geçen 513 âlim ve Ģeyhten 15‟inin 

biyografisinde Amasyalı oldukları belirtilmiĢtir. Bunlar: Kâsım bin Ya‟kûb, Abdurrahmân Alî bin 

Mü‟eyyed, AmasiyyeliAlîTâcîBeg-zâde Ca‟fer Çelebi (Amasya Ġsyanını KıĢkırtmıĢ), Muhyiddîn 

Mehemmed bin Hatîb Kâsım bin Ya‟kûb ibni Ahmed bin Mehemmed bin Ebû Bekr bin El-Hâc Emîr Alî, 

Amâsiyyeli BahĢî Halefiyye, Amâsiyyeli Mevlânâ „Abdî (Biyografisi Yok), Amâsiyyeli ġeyh Muhyiddîn, 

Amâsiyyeli Muslihiddîn Mûsâ bin Mûsâ, Amâsiyyeli Mu‟îd-zâde, Amâsiyyevî Seydî Halîfe, Amâsiyyeli 

Ġbrâhim (Biyografisi Yok), Abburrahmân Çelebi ibni Mevlânâ Hüsâmeddîn ve Amâsiyyeli Abdullâh 

Efendi‟dir. 

3.1. Kâsım bin Ya’kûb 

Eserde, “Hatib Kasım” denilmekle meĢhur bir zat olduğu ve Mevlânâ Seydî Ahmed Kırîmî‟den 

ders aldığı bilgisi verilmiĢtir. Amasya medresesi müderrisliği yapmıĢtır. Sultan Bâyezîd Hân Gâzî 

Amasya sancağında Ģehzâde iken Kasım bin Ya‟kûb‟u kendisine hoca edinmiĢtir. Sultan Bâyezîd tahta 

çıktığında ise Bursa‟da olan Muradiye medresesini Kâsım bin Ya‟kûb‟a vermiĢtir. ġehzâde Sultan 

Ahmed‟in de hocalığında bulunmuĢ ve bu iĢle meĢgul iken vefat etmiĢtir.  

Eserde, Sufiyye tâyifesiyle dost olduğu, sohbetlerine katıldığı bilgisi de verilmiĢtir. HoĢ sohbet bir 

Ģahsiyet olduğu üzerinde durulmuĢtur.  

3.2. Abdurrahmân Alî bin Mü’eyyed 

Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta, 860-1456 senesinde Amasya‟da doğduğu belirtilmektedir. Bazı kimseler 

Sultan Mehmed Hân ile Abdurrahmân Alî bin Mü‟eyyed‟in arasını bozmuĢtur. Bu sebepten katline emr 

edilmiĢtir. Ancak, Sultan Bâyezîd Hân katl edilmesi yönünde verilen emirden habersiz olduğu için 

Abdurrahmân Alî bin Mü‟eyyed‟e on bin akça ve birkaç at ile bir miktar sefer elbisesi vermiĢ ve 

Amasya‟dan göndermiĢtir. 

Abdurrahmân Alî bin Mü‟eyyed, Ġmam ZemahĢerî‟nin Mufassal isimli kitabını okumuĢ, tefsîr 

ilmiyle ilgilenmiĢtir. Kendisiyle sohbet edebilecek seviyede kimse bulamadığı için Mevlânâ Celâleddîn 

Devvânî‟nin isteği ile ġiraz‟da Mevlânâ Celâl‟in hizmetine girmiĢtir.  

Ġstanbul‟da Kalenderhâne Medresesi‟nde ve Semâniyye Medreselerinde müderrislik yapmıĢtır. 

Mevlânâ Efdalzâde‟nin yerine Ġstanbul kadısı olarak atanmıĢtır. Mevlânâ ÎsâFakîh yerine Edirne kadısı, 

Mevlânâ Ġmam Alî yerine Anadolu kadıaskerliği ve Hacı Hasanzâde yerine Rumeli kadıaskerliği 

yapmıĢtır. Daha sonra kendisine Karaferye kadılığı görevi verilmiĢtir. ġah Ġsmail Bahadır ile Çaldıran 

seferinde bulunmuĢtur. PadiĢah tarafından kadıaskerlikten azledilmiĢtir. Mezarı Ebû Eyyûb Ensârî‟dedir.  

Güzel konuĢma yeteneği olan hoĢ sohbet kiĢilerdendir. Arapça, Farsça ve Türkçe güzel Ģiirleri 

bulunmaktadır. Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta yazılana göreyedi bin kitabının olduğu bunların hepsini okuduğu 

belirtilmektedir. “ġerh-i Miftâh”‟a bir havâĢîsi, “Bahs-i Cüz‟-i Lâ-Yetecezzâ”‟ya bir risâlesi, “ġerh-i 

Mevâkıf”‟a bir risâlesi ve Bakara sûresi El haccu eĢhurun ma‟lûmâtin âyetine bir risâlesi vardır. 

3.3. Amâsiyyeli Alî 

Amasya‟ya bağlı Çorum kasabasındandır. Sultan Bâyezîd Hân Amasya sancağında Ģehzâde iken 

Amâsiyyeli Alî‟yi imam edinmiĢtir. Bundan dolayı da Sultan Mehmed Hân kendisine GümüĢ Kasabası 

Medresesi‟ni vermiĢtir. Sultan Bâyezîd Hân padiĢah olduğunda Amâsiyyeli Alî‟yi sırasıyla önce Engûrî 

kadılığına getirmiĢ ve Ak Medrese‟yi de kendisine vermiĢtir. Daha sonra ise Bursa kadılığını ihsan 

eylemiĢtir. Anadolu kadıaskerliğinde ve Mısır sultanı Sultan Kayıtbay‟ın yanında elçi vasfı ile 

bulunmuĢtur. Ömrünün sonlarına doğru gözleri görmez olmuĢtur. Bununla ilgili olarak Hadâ‟iku‟Ģ-

ġakâ‟ik‟ta, Sultan Korkud‟un kendisine verdiği bir metni yanlıĢ yorumladığından dolayı Amâsiyyeli Alî‟ye 

beddua ettiği ve bunun sonucunda gözlerini kaybettiği bilgisi bulunmaktadır. 

3.4. Alî Tâcî Beg-zâde Ca’fer Çelebi 

Mevlânâ Hacı Hasanzâde, Mevlânâ Kestelî ve Mevlânâ Hâtibzâde‟den ders almıĢtır. Ġstanbul‟da 

Mahmûd PaĢa Medresesi‟nde müderrislik yapmıĢtır. Müderrislikten baĢka kadıaskerlik ve niĢancılık da 
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yapmıĢtır. Yeniçerilerin Amasya‟da çıkardıkları isyanlara karıĢmıĢ ve bu sebepten Sultan Selîm Hân 

tarafından katledilmesi hususunda emir verilmiĢtir. 

Türkçe ve Farsça manzumeleri bulunmaktadır. Belâgatli söz söylemekte hünerlidir. Heves-

nâme isimli bir destânı ile ahlak konusunda yazmıĢ olduğu bir kitabı bulunmaktadır. Ġstanbul‟da bir 

mescid ile bir medrese, Bursa‟da bir mescid ve Germiyan‟ın Simav kasabasında bir mescid yaptırmıĢtır.  

3.5. Şeyh Muhyiddîn İskilîbî 

Amasya‟ya bağlı Çorum kasabasının Ġskilip ilçesindendir. Alî KuĢçu ve Mevlânâ AlîTûsî‟den 

eğitim görmüĢtür. ġeyh Muslihiddîn Kocavî‟nin yanında tasavvuf eğitimi almıĢtır. Daha sonra ġeyh 

Ġbrahim Kayserî‟nin hizmetine girmiĢtir. Rumeli kadıaskerliği yapmıĢtır. Alî KuĢçu‟nun kardeĢinin kızı ile 

evlenmiĢtir. Kabr-i Ģerîfi Ġskilip‟te bulunmaktadır. “Vâridât” isimli kitaba Ģerh yazmıĢtır.  

3.6. Muhyiddîn Mehemmed bin Hatîb Kâsım bin Ya’kūb ibni Ahmed bin Mehemmed 

bin Ebû Bekr bin El-Hâc Emîr Alî 

27 ġa‟ban 864/17 Haziran 1460 senesinde Amasya‟da doğmuĢtur. Mevlânâ Ahaveyn‟den ve 

Mevlânâ Sinân PaĢa‟dan ders almıĢtır. Amasya Medresesi‟nde, Bursa‟da Çendik Medresesi‟nde, 

Veliddînoğlu Ahmed PaĢa Medresesi‟nde, Ġstanbul‟da Mustafa PaĢa Medresesi‟nde, Semâniyye 

Medreseleri‟nde ve Edirne Üç ġerefeli Medreseleri‟nde müderrislik yapmıĢtır. ġehzâde Ahmed‟in 

hocalığı görevini üstlenmiĢtir.  

Arapça ve Türkçe manzumeleri bulunmaktadır. Seyyid ġerîf‟in “Metn-i Ferâ‟iz”‟a yazdığı bir 

Ģerhe ve “Sadrü‟Ģ-Ģerî‟a” isimli bir kitaba havâĢîsi bulunmaktakdır.    

3.7. Amâsiyyeli Bahşî Halefiyye 

Amasya‟da doğmuĢ ve kendi asrının ulemâsından ders almıĢtır. Hergün çeĢit çeĢit elbiseler 

giymesi yönüyle zikredilir. Ayrıca ilmî sohbetlerde “Böyle mensûrdur, ben gördüm.” gibi ifadeler 

kullanırmıĢ. Fıkıh ve tefsîr ilimlerinde kendisini geliĢtirmiĢ bir Ģahsiyettir.  

3.8. Amâsiyyeli Mevlânâ Abdî 

“Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta biyografisi bulunmamaktadır. Ancak, farklı biyografiler içerisinde 

Amasyalı olduğu belirtildiği için Amasyalı âlimler içerisine alınmıĢtır. Muhyiddîn Mehemmed bin 

Mehemmed Kocavî‟nin ve Mevlânâ Hayreddîn Hazerîn Mahmûd bin Ömer‟in hocalığını yapmıĢtır. Me‟ânî 

ilmindeki mahareti ile ün salmıĢtır.  

3.9. Amâsiyyeli Şeyh Muhyiddîn 

Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Tefsîr ve hadîs ilmine vakıf, 

tasavvufa meyilli bir Ģahsiyet olarak zikredilmiĢtir.  

3.10. Amâsiyyeli Muslihiddîn Mûsâ bin Mûsâ 

Amasyalı‟dır. “Hâfız-ı Kütüb” denilmekle meĢhurdur. Kendi devrinin ulemâsından eğitim 

aldıktan sonra Acem ve Arap ulemâsından da ders almıĢtır. Mevlânâ Efdalzâde‟den de eğitim 

görmüĢtür. Fıkıh, hadîs, tefsîr ve Ģerh ilimlerinde kendisini geliĢtirmiĢtir. “Mahzenü‟l-Fıkh” isimli bir 

kitabı bulunmaktadır.  

3.11. Amâsiyyeli Mu’îd-zâde 

Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta hakkında fazla bir bilgi bulunmayan âlimlerdendir. Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta 

belirttiğine göre duası kabul olunan mübarek bir zattır. Tasavvufa meyl etmiĢtir. 

3.12. Amâsiyyevî Seydî Halîfe 

Amasya‟nın önde gelen Ģeyhlerindendir. Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta verilen bilgilerden hareketle eser 

yazılırken hayatta değildir. Eserde, hayatı hakkında verilen bilgiler kısıtlı olsa da eserde geçen baĢka 

biyografilerde kendisinden ders alınan bir Ģahsiyet olduğu bilinmektedir. 

3.13. Amâsiyyeli İbrâhim 

Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ta biyografisi bulunmamaktadır. Ancak, diğer biyografiler içerisinde verilen 

bilgilerden hareketle hakkında bilgi sahibi olunabilmiĢtir. Birçok kiĢiye ders vermiĢ bir Ģahsiyet olduğu 

bilinmektedir.  
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3.14. Abburrahmân Çelebi ibni Mevlânâ Hüsâmeddîn 

GümüĢ kasabasında doğmuĢtur. Bu nedenle “GümüĢlüoğlu” olarak tanınmaktadır. Ancak 

Ģiirlerinde “Hüsâmî” mahlasını kullanmıĢtır. ġeyh Zekeriyâ‟nın tavsiyesiyle tasavvuf yoluna girmiĢtir. 

AĢk ehli olduğundan dolayı Türkçe gazellerinde aĢk temasını iĢlemiĢtir. Amasya‟da Ya‟kûb PaĢa 

Zaviyesi‟nde defn olunmuĢtur. 

3.15. Amâsiyyeli Abdullâh Efendi 

Kendi asrının ulemâsından eğitim görmüĢtür. Amasya Medresesi‟nde, Merzifon Medresesi‟nde 

ve Sultan Bâyezîd Hân Medresesi‟nde müderrislik yapmıĢtır. Sultan Bâyezîd Hân Medresesi‟nde 

müderrislik yaptığı yıllarda vefat etmiĢtir. Hadîs, tefsîr ve belâgat ilimlerinde kendisini geliĢtirmiĢtir.  

 

Sonuç 

Mecdî Mehmed Efendi‟nin Hadâ‟iku‟Ģ-ġakâ‟ik‟ı biyografik bilgileri sonraki yüzyıllara taĢıması 

bakımından önemli bir eser olduğu kadar verdiği bilgilerle de birçok araĢtırma alanını ilgilendiren bir 

kaynaktır. 

Bu çalıĢmada bahsi geçen âlimler hakkındaki bilgiler Mecdî Mehmed Efendi‟nin Hadâ‟iku‟Ģ-

ġakâ‟ik isimli eserinden alınmıĢtır. Eserde, toplamda 513 âlim hakkında biyografik bilgi bulunmaktadır. 

Bu âlimlerden 15‟i Amasyalı‟dır. 13 âlimin biyografisi müstakil baĢlıklar altında ele alınırken Mevlânâ 

„Abdî ve Amâsiyyeli Ġbrâhim‟in bilgileri biyografiler içerisinden tespit edilebilmiĢtir. 

Âlimlerin biyografilerinden hareketle, Amasya‟da, Sultan Bâyezîd Hân Gâzî Medresesi, 

Hüseyniyye Medresesi, Amâsiyye Medresesi, Merzifon Medresesi ve GümüĢ Kasabası Medresesi olduğu 

bilinmektedir.  

Amasyalı âlimlerin, Ģehzâde hocalığı, müderrislik, kadılık, kadı askerlik, elçilik ve niĢancılık gibi 

çeĢitli meslek gruplarında görevlerde bulundukları ve baĢarı ya da baĢarısızlıklarına göre aldıkları 

ücretlerde değiĢiklikler olduğu tespit edilmiĢtir. 

Eserde, âlimlerin iyi ve kötü huyları, maharetli oldukları ilim dalları, ders gördükleri hocalar, 

okudukları kitaplar ve meydana getirdikleri eserler hakkında da önemli bilgiler bulunmaktadır.  

Seydî Ahmet Kırımî, Mevlânâ Kestelî, Mevlânâ Hatîbzâde, Mevlânâ Ahaveyn, Mevlânâ Sinân 

PaĢa, Mevlânâ Efdalzâde, Alî KuĢçu ve Alî Tûsî Amasyalı âlimlerin eğitim aldıkları hocalar olarak 

zikredilmektedir.  

Ayrıca, ġerh-i Miftâh‟a hâĢiye, Bahs-i Cüz‟-i lâ Yetecezzâ‟ya risâle, ġerh-i Mevâkıf‟a risâle, El 

haccu eĢhurun ma‟lûmâtin âyetine risâle, Heves-nâme, Vâridât‟a Ģerh, Metn-i Ferâ‟iz‟a havâĢî, Sadrü‟Ģ-

ġerî‟a‟ya havâĢî ve Mahzenü‟l-Fıkıh gibi eserler de Amasyalı âlimler tarafından kaleme alınmıĢ 

eserlerdendir. 
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SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ 
 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesince 21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında tarihte birçok 

açıdan önemli bir merkez olmuş Amasya’mızda yetişen ilim, fikir ve sanat adamlarını ve onların 

yürütmüş olduğu çalışmaları tanıtmak; Amasya’nın dini, kültürel ve sosyal tarihini ortaya çıkarmak, 

Osmanlı’nın ilmî birikim ve anlayışının tespit ve değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla; 

“Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu” gerçekleştirildi.   

Amasya Valisi Sayın Salih IŞIK, Belediye Başkanı Sayın Cafer ÖZDEMİR, Rektör Vekili Sayın 

Prof. Dr. Kemal POLAT’ın da aralarında bulunduğu pek çok protokol üyesi ve Türkiye’nin dört bir 

yanından gelen alanında uzman araştırmacı ve öğretim üyelerinin yanı sıra Amasyalıların yoğun 

katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Sempozyum kapsamında; Hadis, Fıkıh, Tefsir-Kıraat, Kelam, Arapça, 

Tasavvuf, Ahlak, Eğitim, Felsefe, Mantık, Edebiyat ve Tarih alanında toplam 120 bildiri sunuldu.  

4 ayrı salonda 2 gün süreyle; 16 Profesör, 17 Doçent, 61 Yardımcı Doçent, 11 Araştırma 

Görevlisi ve pek çok araştırmacının katıldığı sempozyumun Değerlendirme Oturumu’nda aşağıdaki 

hususlar ifade edildi: 

1- YÖK mevzuatına göre, üniversitelerin bulunduğu şehre katkı sağlayan kurumlar olması 

üniversitelerin temel görevleri arasında sayılmaktadır. Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu bu 

açıdan çok faydalı olmuştur. 

2- Tebliğlerin neredeyse tamamının el yazmalarının incelenmesine ve değerlendirilmesine 

dayalı olması, genç ilim insanları adına umutları besleyen bir durumdur. 

3- Ruhunu kaybeden her şey, mutlaka bir gün yok olur. Bu yönüyle denilebilir ki Uluslararası 

Amasya Âlimleri Sempozyumu, tarih boyunca bir ilim ve kültür şehri olan Amasya’nın tarihsel ruhunu 

bu güne taşıması adına çok önemli bir işlev görmüştür. Dahası, benzer çalışmaların diğer şehirlerde de 

yapılması adına tüm yöneticilere ve bu sempozyuma katılan ilim ehline ışık tutmuştur.  

4- Önemine binaen benzer sempozyumlar seri halinde devam ettirilmeli; öncelikle çok farklı 

sahalarda eser üretmiş olan âlimler başta olmak üzere her bir âlim ya da ilim dalıyla ilgili tematik 

sempozyum serileri düzenlenmelidir. Amasyalı filozoflar, Amasyalı edebiyatçılar, Amasyalı kelamcılar 

şeklinde sempozyumlar tertip edilmelidir.  

5- Bu kapsamda Amasya’nın Halvetîliğin tarihsel sürecindeki öneminden dolayı “Amasya’da 

Halvetîlik” isimli bir sempozyum düzenlenmelidir. İnanç turizmini teşvik adına Mevlana ile ilgili anma 

günlerinde düzenlendiği şekilde “Halvetîlik zikri, deverân” türü etkinlikler düzenlenmesi faydalı 

olacaktır. 

6- Amasya’da ve Amasya dışında medfun ulemanın kabirleri tespit edilip restorasyonları 

yapılmalı ve onların doğum ya da ölüm yıldönümlerinde benzer sempozyum ya da konferanslar 

eşliğinde inanç ve kültür turizmine yönelik ziyaretler tertip edilmelidir. 

7- Amasya âlimlerinin telif ettiği eserlerin, bir an önce belli bir seri halinde tahkik ve 

tercümeleri yapılmalıdır. Bu kapsamda Amasyalı âlimlere ait bir kitaplık oluşturulmalıdır. 

8- Çok farklı sahalarda çok güzel tebliğler sunulmuştur. Sempozyum tebliğleri bir an önce 

kitaplaştırılıp daha fazla kişiye ulaştırılmalıdır.  

9- Proje dâhilinde Amasyalı Âlimlerin kütüphanelerde henüz el yazması olarak bulunan 

eserlerinin dijital görüntülerine ulaşım sağlanmalıdır.  

 

 

 


