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UŞŞÂKÎZÂDE HASÎB EFENDİ’NİN ZEYL-İ ŞAKÂ’İK’I İLE ŞEYHÎ MEHMED 
EFENDİ’NİN VEKÂYİ‘Ü’L-FUZALÂ’SININ MUKAYESESİ∗ 

A Comparison of Dhayl al-Shaqa’iq of Ushaqizadah Hasib Efendi and Waqayi’ Al-Fudhala 
of Sheikhi Mehmed Efendi 

Ramazan EKİNCİ∗∗ 

Özet: Osmanlı dönemi Türk kültürü ve edebiyatı sahasında araştırma yapmak isteyenlerin en temel başvuru 
kaynakları arasında şuarâ tezkireleri, Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye tercüme ve zeyilleri, vefeyâtnâmeler, bazı tarih 
kitapları, menakıbnâmeler ve çeşitli meslek gruplarına ait şahısların hâl tercümelerini ihtiva eden metinler yer 
almaktadır. Bunlar arasında Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye tercüme ve zeyillerinin ayrı bir ehemmiyeti vardır. Kültür 
tarihimizin en kapsamlı biyografik eser türlerinden birini teşkil eden bu zincirin ilk halkası, Taşköprîzâde İsâmeddin 
Efendi’nin Arapça yazdığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye’dir. Telif edildiği devirden 
itibaren çok beğenilen bu eserin tercümeleri, telhisleri ve zeyilleri kaleme alınmıştır. Edirneli Mecdî’nin tercümesi ve 
Nev‘îzâde Atâyî’nin zeyli bunların en meşhurlarındandır. Ayrıca XVIII. asırda aynı zaman diliminde yaşamış iki 
Osmanlı âlimi Uşşâkîzâde Hasîb Efendi (ö. 1724) ve Şeyhî Mehmed Efendi, (ö. 1732) Nev‘îzâde’nin zeyline birer 
zeyl yazmışlardır. Bunlardan ilki Uşşâkîzâde Hasîb’in zeyli 1633-1695, ikincisi Şeyhî’nin zeylidir ki bu zeyil, 1633-
1718 yılları arasında yaşamış şahısların hayat hikâyelerini ihtiva etmektedir. Bu makalede, Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ı 
ile bu eseri özensiz, bilgi yönünden eksik ve hatalı bulduğunu bildirerek aynı dönemin vefeyâtını tekrar yazan 
Şeyhî’nin Vekâyiü’l-Fuzalâ’sı tertip ve muhteva yönünden mukayese edilmektedir. Her iki eserin müşterek ve farklı 
tarafları belirlenerek; Şeyhî’nin, eserini kaleme alırken beğenmediğini ifade ettiği Hasîb’in zeylindeki bilgileri, hiç 
değiştirmeksizin satırlar boyunca kitabına dâhil ettiği örnekleriyle ortaya konulmaktadır. Ayrıca Şeyhî’ye nazaran, 
Hasîb’in zeylinin eksiklikleri tespit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye, Zeyl-i Şakâ’ik, Vekâyiü’l-Fuzalâ, mukayese 

Abstract: Among the most basic references for the researchers of Turkish culture and literature in the 
Ottoman period are the tazkirah (collection of biographies) of shu’ara (poets), translations and sequels (dhayl) of 
Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye (Shaqa’iq al-Nu’maniyyah), biographical works listing the death dates of well-known 
persons (wafatnamah), some history books, works dealing with supernatural features and deeds of notable historical 
figures (manaqibnamah), and texts including the biographies (tarjama al-hal) of persons from various occupations. Of 
these, translations and sequels of Shaqa’iq al-Nu’maniyyah have particular importance. The first ring of this chain 
representing one of the most extensive genres of biographical works in Turkish cultural history is eş-Şakâ’iku’n-
Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniye (al-Shaqaʾiq al-Nuʿmaniyyah fi ʿUlama al-Dawla al-ʿUthmaniyya) 
written in Arabic by Taşköprîzâde İsâmeddin Efendi. Having been highly favoured since it was written, this work 
was translated multiple times, and epitomes and sequels were written to it. Among the most famous ones of these are 
the translation by Edirneli Mecdî and the sequel (dhayl) by Nev‘îzâde Atâyî (Nev‘izadah Atayi). Furthermore, each 
of two contemporary Ottoman scholars who lived in the 18th century, Uşşâkîzâde Hasîb [Ushaqizadah Hasib] (d. 
1724) and Şeyhî Mehmed Efendi [Sheikhi Mehmed Efendi] (d. 1732), wrote a sequel to the sequel by Nev‘îzâdah. 
The first one, the sequel by Ushaqizadah Hasib deals with the life stories of the persons having lived from 1633 to 
1695 while the second one, the sequel by Sheikhî, contains the life stories of the persons having lived from 1633 and 
1718. This paper aims to compare, in terms of context and contents, Zeyl-i Şakâ’ik (Dhayl al-Shaqa’iq) by Hasîb with 
Vekâyiü’l-Fuzalâ (Waqayi’ Al-Fudhala) by Sheikhî who stated that the former had incomplete and erroneous 
information and thus he re-wrote the wafatnamah (biographical work listing the dates of death of well-known 
persons) pertaining to the same period. The present study reveals the common and distinct features of both works, 
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and showcases the pieces of information in the sequel by Hasib, which Sheikhî stated that he disliked when he wrote 
his own work, with the exact examples of these pieces information covering many lines as included in Sheikhi’s 
book. Furthermore, this paper points out the deficiencies of the sequel by Hasib compared to that of Sheikhi. 

Key Words: Shaqa’iq al-Nu’maniyyah, Dhayl al-Shaqa’iq, Waqayi’ Al-Fudhala, comparison 

Giriş 

XVI. asır, sadece Türk siyasi tarihi açısından değil, Türk kültür, edebiyat ve sanat tarihi
açısından da önemli gelişmelerin meydana geldiği bir devirdir. Osmanlı Devleti’nin çok geniş 
sınırlara ulaştığı; saray teşkilatı, ilmiye teşkilatı vb. devlet kurumlarının müesseseleşmeye 
başladığı; devletten imparatorluğa geçişin tamamlandığı; mimari, kültürel, sanatsal ve edebî 
faaliyetlerin revaçta olduğu; Fuzûlî, Hayâlî, Bâkî gibi edebiyat tarihimizin en meşhur şairlerinin 
yetiştiği bir dönemdir. Devletin bütün müesseselerindeki tekâmüle paralel olarak edebiyatın da 
hemen hemen bütün şubelerinde, daha evvel müstakil bir hüviyette olmayan yeni türler ortaya 
çıkmış ve zamanla çeşitlenerek gelişmiştir. 

Anadolu sahası Türk edebiyatındaki ilk örneklerine Osmanlı kroniklerinde rastlanılan 
biyografik metinler,1 bilhassa XVI. asırda müstakil bir hüviyet kazanarak şair, âlim, mutasavvıf 
ve hattatların hâl tercümelerinin anlatıldığı çeşitli gruplara ayrılmıştır. Biyografi yazarı Osmanlı 
bilginleri Arap edebiyatındaki tabakât geleneği ile Fars edebiyatındaki tezkire geleneğindeki 
eserleri kendilerine model almışlardır. XVI. asır şairlerinden Sehî Bey’in kaleme aldığı Heşt-
Behişt adlı şairler tezkiresi, tabakât sisteminin uygulandığı ilk biyografik metindir. Mollâ 
Câmî’nin Bahâristân’ı ve Devletşâh’ın Tezkiretü’ş-Şuarâ’sından etkilenmekle birlikte Ali Şîr 
Nevâyî’nin Mecâlisü’n-Nefâ’is’i model alınarak yazılan2 bu eserde tabakaların sınırını 
belirleyen bahis konusu edilen şahsiyetin Osmanlı bürokrasisindeki yeri, vefat tarihi ve 
mesleğindeki konumudur. Bundan sonra yazılan biyografik metinlerde “tabaka”nın yerini 
Kastamonulu Latîfî’nin Tezkiretü’ş-Şuʻarâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ’sında “fasıl” ve Bağdatlı 
Ahdî’nin Gülşen-i Şuʻarâ’sında “ravza” almış olsa da her bölümün sınırlarını belirleme ölçütleri 
değişmemiştir. Bu eserlerden sonra Taşköprîzâde Ahmed Efendi tarafından 965’te (1558) basit 
bir Arapçayla kaleme alınan Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâ’id-Devleti’l-Osmâniyye3 adlı 
eserde tabakayı belirleyen ölçütler değişmiştir. Taşköprîzâde, Osman Gâzî’den başlayıp Kanuni 
Sultan Süleyman devrine kadar yaşamış mutasavvıf ve âlimlerin hâl tercümelerini yazdığı 
eserinde her padişah devrini bir tabaka kabul etmiş ve metnini 10 tabaka olacak şekilde tertip 
etmiştir. Kitaptaki 10. tabaka olan Kanuni Sultan Süleyman devri âlimlerinin hayat hikâyeleri, 
Taşköprîzâde’nin kendi biyografisiyle neticelenir. Kendinden bahsetmenin uygun olmadığı bir 
gelenekte Taşköprîzâde “yenilik” kabul edilebilecek bir tasarrufta bulunmuş ve kendi hâl 
tercümesini kendisi yazmıştır. 521 şahsın hayat hikâyesini anlatan Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî 
Ulemâ’id-Devleti’l-Osmâniyye yazıldığı devirden itibaren çok büyük teveccühe mazhar olmuş, 
ilim meclislerinde okunmuş, kısa sürede birçok nüshası istinsah edilerek yayılmıştır. Daha 
müellifi hayatta iken Türkçeye çevrilen eserin telhis ve müntehabları kaleme alınmış, ayrıca 
birçok yazar tarafından esere Arapça ve Türkçe zeyiller yazılmıştır. İlk Türkçe tercümesi 
Belgradlı Hâkî’ye4 ve ilk zeyli Âşık Çelebi’ye5 ait olan Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’nin en meşhur 
tercümesi Edirneli Mecdî’nin Hadâi’ku’ş-Şakâ’ik’ı6 ve en meşhur zeyli de Mecdî’nin çevirisini 
tezyil eden Nev‘îzâde Atâyî’nin Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik’ıdır.7  

1 Feridun Emecen, “Osmanlı Kronikleri ve Biyografi”, İslâm Araştırmaları Dergisi, S. 3, 1999, s. 85. 
2 Haluk İpekten vd., Şair Tezkireleri, Grafiker Yay., Ankara 2002, s. 30. 
3 Eserin tenkitli neşri için bkz. Ahmed Suphi Furat, (hzl.), eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-

Osmâniyye, İstanbul 1985. Ayrıca en son tercümesi için bkz. Muharrem Tan, Taşköprülüzâde, Osmanlı Bilginleri, 
İz Yay., İstanbul 2007. 

4 Muhtesibzâde Mehmed Hâkî, Hadâ’iku’r-Reyhân, Nuruosmaniye Ktp. 3379. 
5 Âşık Çelebi, Tetimmetü’ş-Şakâ’ikı’n-Nuʻmâniyye, Süleymaniye Yazma Eserler Ktp. Fâtih 4413. 
6 Mecdî Mehmed Efendi, Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik, (tıpkıbasım: A. Özcan), Çağrı Yay., İstanbul 1989.  
7 Eser üzerine Suat Donuk tarafından bir doktora tezi hazırlanmıştır. Nev‘îzâde Atâyî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî 

Tekmileti’ş-Şakâ’ik, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Manisa 2015. 
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Bu çalışmanın konusunu teşkil eden eserler ise Nev‘îzâde Atâyî’nin Hadâ’iku’l-
Hakâ’ik’ına Uşşâkîzâde Hasîb Efendi ve Şeyhî Mehmed Efendi’nin yazdıkları zeyillerdir.8  

Osmanlı dönemi biyografik eserleri incelendiğinde, yazarların önemli bir kısmının, 
metinlerini telif ederken kendilerinden evvel kaleme alınmış hâl tercümesi kitaplarından 
yararlandıkları görülecektir. Bu yararlanmalar kimi zaman sadece küçük bir bilgi aktarımı 
seviyesinde, kimi zaman özetleme şeklinde, kimi zaman da sayfalar boyunca süren doğrudan 
nakletme şeklindedir. Her ne kadar bazı yazarlar, kullandıkları kaynakları bildirseler de 
umumiyetle çoğu müellif, kaynak zikretmeden bu tür alıntılar yapmışlardır. Böylesi durumlar 
ancak araştırmacıların dikkati ve mukayeseli çalışmaları neticesinde tespit edilebilmektedir. Bu 
tür eserlerden zikredecek olursak: 

- Beyânî’nin tezkiresi, Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-Şu‘arâ’sının özeti mahiyetindedir.9 

- Nevʻîzâde Atâyî zeylini kaleme alırken birçok biyografiyi Âşık Çelebi’nin Tetimmetü’ş-
Şakâ’ikı’n-Nuʻmâniyye adlı Arapça zeylinden istifade etmiştir.10 

- Kâtip Çelebi’nin Türkçe Fezleke’sinde yer alan biyografilerin bir kısmı, Nev‘îzâde’nin 
Şakâ’ik zeylinden iktibas edilmiştir. 

- H. Hüseyin Ayvansarâyî’nin şair ve yazarlar hakkında kaleme aldığı Vefeyât-ı 
Ayvansarâyî’si, yazarın Hadîkatü’l-Cevâmi ve Mecmûa-i Tevârîh’inden seçme kişilerin 
biyografilerini ihtiva eder.11 

- Faik Reşâd’ın Eslâf’ındaki bazı biyografiler, Muallim Nâcî’nin Osmanlı Şairleri’nden 
alıntılanmıştır.12 

Bu tür örneklerin sayısını çoğaltmak mümkündür. Bilginin ilk kaynağına ulaşmak, 
edebiyat tarihi araştırmacısına çoğu zaman doğru hüküm vermede yardımcı olacaktır. Söz 
konusu düşünceden hareketle aynı eseri tezyil eden iki yazar, Hasîb ve Şeyhî arasında mukayese 
yapılmaya karar verilmiş; yapılan karşılaştırma neticesinde çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 
Mukayeseye başlamadan evvel her iki yazar ve zeyilleri hakkında kısa bir bilgi vermek faydalı 
olacaktır. 

1. Uşşâkîzâde Seyyid İbrâhîm Hasîb ve Zeyl-i Şakâ’ik’ı13 

Asıl ismi İbrahim’dir. 1664'te İstanbul’da doğdu. Osmanlı ilmiye sınıfı arasında mühim 
bir yere sahip olan Uşşâkîzâdeler ailesinden Seyyid Abdülbâkî Efendi’nin oğludur. Annesi 
Nakibüleşrâf14 Seyrekzâde Seyyid Abdurrahman Efendi’nin kızı Sâliha Hanım’dır. Şairin 
seyyidliği anne tarafından gelmektedir. Babasının dedesi Halvetiyye tarikatının Uşşâkiyye 
kolunun kurucusu Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’dir. Seyyid İbrahim Efendi önce babasından ve 
devrinin önde gelen âlimlerinden özel dersler alarak büyüdü. Babasının 1679’da Mekke 

8 Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyiü’l-Fuzalâ’sına Fındıklılı İsmet Efendi Tekmiletü’ş-Şakâ’ik Fî Hakk-ı Ehli’l-
Hakâ’ik adında bir zeyl yazmış ve bu eserle birlikte Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’nin zeyl silsilesi tamamlanmıştır. Bu 
eserle alâkalı kapsamlı bir değerlendirme için bkz. İsmail Yıldırım, “Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tekmiletü’ş-
Şakâ’ik Fî Hakk-ı Ehli’l-Hakā’ik’ı Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, S. 4, s. 
11-29. 

9 Aysun Sungurhan, (hzl.), Mustafa Beyânî, Tezkiretü’ş-Şuʻarâ, Kültür Bakanlığı e-kitap. 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78462/beyani----tezkiretus-suara.html [15.04.2014] s. 13. 

10 Suat Donuk, “Âşık Çelebi’nin Arapça, Nev‘îzâde Atâyî’nin Türkçe Şakâiku’n-Nuʻmâniyye Zeylindeki Ortak 
Biyografilerin Mukayesesi”, TEKE Dergisi, 4/4, 2015, s. 1524-60. 

11 Ramazan Ekinci (hzl.), H. H. Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, Buhara Yay., İstanbul 2013, s. 53. 
12 Cemal Kurnaz (hzl.), Muallim Nâcî, Osmanlı Şairleri, Akçağ Yay. , Ankara 2000, s. 5. 
13 Yazarın hayatı Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ne yazılan şu maddeden özetlenmiştir: Ramazan Ekinci, “Hasîb, 

Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim, ”http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1134  
14 Hz. Peygamber soyundan olan ve o soydan gelen kimselerin işlerine bakmak, her türlü kayıtlarını tutmak, 

kendilerinin uygun işlerde çalışmasını sağlamak, haklarını korumak, fey ve ganîmetten alacakları hisseleri tâkip 
etmek gibi işlerle resmen görevlendirilmiş olan kimse. 
http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.aspx?km=nakib&mi=0 [erişim tarihi: 05.03.2015] Ayrıntılı bilgi içi bkz. 
Ş. Tufan Buzpınar, “Nakîbüleşrâf”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 32, İstanbul 2006, s. 332-4. 
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kadılığına tayin edilmesiyle mülazemete kabul edildi. Belli bir süre alt derecedeki medreselerde 
görev yaptıktan Muharrem Ağa Medresesi, Ebülfazl Mahmûd Efendi, Hammâmiyye ve Ûlâ-yı 
Hüsrev Kethüda Medresesine tayin edildi. 1699’da Sahn-ı Semân medreselerinden birine tayin 
edildi. Bu arada Zeyl-i Atâyî’ye zeyl yazdığı, dönemin şeyhülislâmı Seyyid Feyzullah Efendi 
tarafından duyulunca 1702’de Edirne’ye davet edildi. Kendine Evreşe kazası arpalık olarak 
tevcih edildi. Ayrıca şair, Seyyid Feyzullah Efendi’yle olan samimiyetini ilerleterek onun 
meclislerine dâhil oldu. Osmanlı tarihlerinde Edirne Vakʻası olarak zikredilen isyanda 
Feyzullah Efendi’ye yakınlığı bilinen Seyyid İbrahim Efendi de zarar gördü. İsyan esnasında 
Uzuncaova’ya kaçtı. Burada da kendini güvende hissetmeyince isyanın bitmesine 
yakın Edirne’ye geri döndü. Şeyhülislam ve maiyetine yakınlığı aleyhinde kullanıldı ve rütbesi 
tenzil edilerek Beşiktaş’taki Barbaros Hayreddin Paşa Medresesi’nde görevlendirildi. 1704 
yılından itibaren tekrar yükselmeye başlayan İbrahim Efendi, 1706’da Medine kadısı oldu. 
Burada şeyhülharemlik rütbesine sahip oldu. Kendi arzusuyla Medine kadılığından ayrıldıktan 
sonra Mandalyat ve Ayazmend kazaları arpalık olarak verildi. 1713’te İzmir kadılığına getirildi 
ve bir yıl sonra azledildi. Kendisine Gediz ve Yenipazar kazaları arpalık olarak verildi. Bundan 
sonra herhangi bir görev almayan Seyyid İbrahim Efendi 24 Haziran 1724’te vefat etti ve 
Keskin Dede Mezarlığı’na defnedildi. Şiirlerinde Hasîb mahlasını kullanan şairin Zeyl-i 
Şakâ’ik’ı ve 1695-1712 arasındaki vakʻaları anlattığı Târîh’i vardır. 

Zeyl-i Şakâ’ik: Uşşâkîzâde Hasîb’in Nev‘îzâde Atâyî’nin Hadaîku’l-Hakâ’ik Fî 
Tekmileti’ş-Şakâ’ik adlı kitabına yazdığı zeyildir. Müstakil bir ismi bulunmayan eser Zeyl-i 
Atâyî, Zeyl-i Şakâ’ik ya da müellifin kendi tabiriyle Zeyl-i Zeyl, Tekmiletü’z-Zeyl isimleriyle 
anılmıştır. Nev‘îzâde Atâyî’nin 1634’te vefat etmesi sonucu Hada'iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmileti’ş-
Şakâ’ik’in 17. tabakası olan Sultan IV. Murad devri ulema ve şeyhlerinin biyografileri yarım 
kalmıştır. Hasîb, öncelikle Atâyî’nin zeylini ikmâl ederek Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye külliyatını 
21. tabaka olan II. Ahmed dönemine kadar getirmiştir. 

Eser, 1042-1106/1634-1694 yılları arasında yaşamış 540 kişinin biyografisini ihtiva 
etmektedir. Hasîb, zeylini 1699 yılında yazmaya başlamış ve 1702 yılında bitirmiştir. Yazar, 
zeylini kaleme alırken seleflerinin metodunu takip ederek her padişah dönemini bir tabakaya 
ayırmıştır. Padişahın ölümünden sonra dönemin vefeyâtını kaydetmiş ve yine o dönemin kısaca 
tarihini yazmıştır. Ardından aynı dönemde görev yapan sadrazam, şeyhülislam, kazasker ve 
İstanbul kadılarının listesini vermiştir. Ayrıca müellif biyografisini verdiği şahısla alakalı 
herhangi bir latife, hikâye, kerâmet vb. anekdotlar varsa bunları da eserine dâhil ederek kitabını 
yeknesak bir anlatımdan kurtarmıştır. Şair olan ulema ve meşâyihin şiirlerinden örnekler 
sunmuş, varsa ilmî ve edebî eserlerinin isimlerini zikretmiştir. Kitabın dili, bahis konusu edilen 
şahsiyetin Osmanlı ilmiye sınıfındaki yerine göre sadeleşmekte ve ağırlaşmaktadır. Yazar 
özellikle şeyhülislâmlar, nakibüleşraflar ve kendi aile efradından bahsettiği bölümlerde sanat 
kaygısı güderek üçlü, dörtlü Farsça terkiplerle kurulmuş uzun, secili cümleler kullanmaya özen 
göstermiştir. 

Zeyl-i Şakâ’ik, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’ye ithaf edilmiştir. Zeylin tamamlanma 
tarihiyle Edirne Vakʻası’nın zuhuru aynı döneme denk gelmiştir. Yazar zeylini beyaza 
çekemeden isyan başlamış, başına gelen olumsuzluklar neticesinde eserini yakmayı dahi 
düşünmüştür. Sonraki yıllarda esere çeşitli ilaveler yaptıktan sonra mevcut ithafı 
değiştirmeksizin Sadrazam Çorlulu Ali Paşa’ya yönelik ithafı da ekleyerek eserini tebyiz 
etmiştir. Birçok nüshası bulunan eserin müsvedde hattından hareketle bir doktora tezi 
hazırlanmıştır.15 

 

15 Ramazan Ekinci, (hzl.), Uşşâkîzâde Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ı (İnceleme-Metin-Dizin), Celal Bayar Üniversitesi 
Sosyal Bilimsel Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Manisa 2014. (Eser, basım aşamasındadır.) 
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2. Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’sı16 

İsmi Mehmed’dir. 1668’de İstanbul’da doğdu. Dedesi, Simkeşbaşı Mehmed Ağa; babası, 
dönemin şairlerinden ve Şeyh Abdülahad Nûrî Efendi’nin halifelerinden Emir Buhârî Dergâhı 
şeyhi Simkeş-zâde Hasan Feyzî Efendi’dir. Yazarın hayatı hakkında bilinenler oldukça 
sınırlıdır. Kaynaklar onun hayatından ziyade eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. İlk 
eğitimini Nakşî şeyhi olan babasından aldı. Devrindeki diğer âlimlerden de dersler alarak 
medrese tahsilini tamamladı. 1685’te Anadolu Kazaskeri Ebû Sa‘îd-zâde Feyzullah Efendi’den 
mülâzım oldu. Bir süre onun tezkireciliğini yaptı ve ardından bazı medreselerde görevlendirildi. 
1102/1690-91 yılında babasının ölümü üzerine onun yerine Edirnekapı dışında Ortakçılar’da 
bulunan Emîr Buhârî Dergâhı’nın şeyhliğine getirildi. Burada yaklaşık kırk yıl ders verdi ve 
postnişinlik yaptıktan sonra İstanbul’da 1145/1732-33 yılında vefat etti. Şeyhi olduğu dergâhın 
haziresine defnedildi. Şairliğinden ziyade nâsirliği ön planda olan Mehmed Efendi, şiirlerinde 
Şeyhî mahlasını kullanmıştır. Vekâyiü’l-Fuzalâ’sı ve kendisine izafe edilen ancak günümüze 
ulaşmamış olan Takvîmü’t-Tevârîh Zeyli, Cihân-nümâ-yı Avrupa ve Dîvân’ı vardır.  

Vekâyiü’l-Fuzalâ: Şeyhî Mehmed Efendi’nin en önemli eseridir. Vekâyiü’l-Fuzalâ adlı 
biyografi kitabı Nev‘î-zâde Atâyî’nin Hadâiku’l-Hakâ’ik Fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik’ına yazılmış 
zeyldir. Eserde “tabaka” genel başlığıyla 1042-1143 / 1632-1730 yılları arasında yaşayan âlim 
ve şeyhler hakkında bilgi verildikten sonra dönemin şairleri ayrı başlık altında anlatılır ve 
şiirlerden örnekler verilir. 

Şeyhî Mehmed Efendi, Nev‘îzâde’nin Hadâ’iku’l-Hakâ’ik’ını okuduktan sonra, bu esere 
bir zeyl yazma arzusu duyduğunu, eserine Nev‘îzâde’nin zeylinde bulunmayan yeni kısımlar 
ilave etmeyi düşündüğünü bildirmiştir. Bu konuda bilgi ve belge toplarken, (Hasîb’in zeylinin 
ismini zikretmeksizin) 1106 yılına kadar yazılmış bir zeyli gördüğünü beyan ederek eseri 
incelediğini ve beğenmediğini ifade etmiştir.  

Şeyhî Mehmed Efendi, eserini Atâyî’nin zeylinde yer almayan âlim ve şeyhleri bahis 
konusu ederek başlatmıştır. Selefleri gibi her padişah dönemine bir tabaka tahsis etmiş ve o 
dönemin 40 akçelik ve üzerindeki medreselerde görev yapmış müderrisleri, tarikat şeyhlerini ve 
seleflerinden farklı olarak şairleri de kitabına dâhil etmiş ve ölüm tarihlerine göre sıralamıştır. 
Ayrıca her padişah döneminin sonuna görevde bulunmuş Kırım hanlarının ve sadrazamların 
biyografisini eklemiş; Rumeli ve Anadolu kazaskerleriyle nakibüleşrafları; başta İstanbul olmak 
üzere Ankara, Bağdat, Bosna, Bursa, Diyarbekir, Edirne, Erzurum, Eyüp, Filibe, Gence, Halep, 
Hemedan, Galata, İzmir, Kayseri, Konya, Kudüs, Kütahya, Lefkoşe, Manisa, Maraş, Medine, 
Mekke, Mısır, Revan, Sakız, Selânik, Sofya, Şam, Tebriz, Tokat, Trablusşam, Üsküdar ve 
Yenişehr-i Fenar gibi yerlerde kadılık yapanların listesini vermiş, her padişah devrine ait siyasal 
olayları da özetlemiştir. Bunlar arasında vakanüvis tarihlerinde yer almayan 1142 / 1729-30 yılı 
olaylarının ayrı bir önemi vardır. 

Vekâyiü’l-Fuzalâ’nın ilk cildi IV. Murad, Sultan İbrahim ve IV. Mehmed dönemlerinde 
yaşamış ulema, meşayih, vüzera ve şuaranın biyografilerini ihtiva etmektedir. Bu ciltte 1047 
şahsın tercüme-i hâli bahis konusu edilmiştir. Eserin II. cildi, II. Süleyman, II. Ahmed, II. 
Mustafa devirlerini ve III. Ahmed devrinin 1130 / 1718 tarihine kadar yaşamış 775 kişinin 
biyografisini kapsamaktadır. Eserin son cildinde ise 1718’den Sultan III. Ahmed devrinin sonu 
olan 1730 tarihine kadar yaşamış 236 kişinin hayatı anlatılmaktadır. Vekâyiü’l-Fuzalâ’nın 
tamamında şairler kısmında bahis konusu edilen şair sayısı 331’dir. Bu sayıya farklı bölümlerde 
hayat hikâyelerine yer verilen mutasavvıf ve müderris şairler de dâhil edildiğinde eser, edebiyat 
tarihimizde kaleme alınmış en hacimli şair tezkireleri grubuna girer. Ayrıca bugün divanı ele 

16 Yazarın hayatı Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’ne yazılan şu maddeden özetlenmiştir: Ramazan Ekinci, “Şeyhî, 
Sîmkeşzâde Mehmed Efendi”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1288. 
Makale boyunca. Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’dan verilen örnekler, A. Özcan’ın tıpkıbasımını yaptığı metinden alınmıştır. 
Bildirilen sayfa numaraları söz konusu metne aittir. Bkz. Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyi‘ü’l-fuzalâ, (tıpkıbasım: A. 
Özcan), Çağrı Yay., İstanbul 1989. 
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geçmeyen birçok şairin şiirlerinden nümuneler ihtiva etmesi esere ayrı bir ehemmiyet 
kazandırmıştır. Şeyhî, bilhassa meşhur şairlerin şiirlerinden çok fazla alıntı yapmış ve mümkün 
olduğunca yazar ve şairlerin eserlerinin isimlerinin tamamını bildirmeye gayret etmiştir. 

Tamamı 3 cilt olan Vekâyi‘ül-fuzalâ’nın ilk iki cildi, Şeyhî Mehmed Efendi tarafından 
yazılarak 1130 senesinde tamamlanmış; III. Ahmed devrinin sonuna kadar yaşamış ulemanın 
anlatıldığı son cilt ise (1130-1143) Şeyhî’nin vefatı üzerine, oğlu tarafından babasının 
müsveddelerinin tebyiz edilmesiyle tamamlanmıştır.17 

3. Şeyhî’nin Hasîb’in Zeyline Yönelttiği Tenkitler ve Bu Tenkitler Hakkında Bazı 
Tespitler 

Klasik Türk edebiyatı eserlerinin hemen hemen tamamında bir “sebeb-i te’lif” bölümü 
bulunmakta, şair veya yazar eserini niçin kaleme aldığını izah etmektedir. Telif edilen eser dinî 
nitelikte bir metin değilse umumiyetle yazım sebepleri arasında ya bir mevzudaki eksiği 
kapatarak konunun anlaşılmasını sağlamak ya “hâtif” denilen gayptan gelen bir sesin 
yönlendirmesi veya eşten, dosttan birilerinin yazması yönündeki ısrarı yer almaktadır. Şeyhî de 
eserini kaleme almasının gerekçelerini anlattığı mukaddime kısmında “eserinin yazılmasının 
gerekliliğini” okuyucuna izah etmek adına çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Burada kendinden 
evvel aynı mevzu üzerine yazılmış olan Uşşâkîzâde Hasîb’in zeylini isim vermeden, üstü kapalı 
bir şekilde tenkit etmiştir: 

“NevǾį-zāde ǾAŧāyį Efendi’nüñ ol Şakāǿiķ-ı Ĥadāǿiķ-ŧırāza tārįħ-i mezbūrdan biñ ķırķ iki 
sāline gelince sāye-nişįn-i nihāl-i raĥmet olan Ǿulemā-yı kirām ve meşāyiħ-ı fiħāmuñ 
aĥvālini tafśįl eyledügi źeyl-i müstevcibü’l-meyl-i şevķ-diŝār kirāren mirār melĥūž-ı liĥāža-
i şuǾūrum ve dįde-i itķān u iźǾān ile manžūrum olmaġla keyfiyyet-i aĥvāl-i selefe tefaŧŧun 
ve ol vādįde taĥśįl-i tefennün eyledügümden nāşį tārįħ-i źeyl-i merķūmdan il‴ yevminā 
hāźā dürer-i evśāf-ı Ǿulemā ve meşāyiħi silk-i taĥrįre nažm ile źeylü’ź-źeyle ārzū ve źeyl-i 
meźkūrda mesŧūr olan cumhūrdan māǾadā ķadem-resįdegān-ı pāye-i mevleviyyet ve 
maĥfil-nişįnān-ı icrā-yı şerįǾat olan mevālį-i Ǿižām Ǿalā ŧarįķi’l-velā kitābet ve zįver-i 
Bāġçe-sarāy-ı emāret olan ħānān-ı Ķırım ve fülke-nişįn-i emāret-i ķulzüm-i beyżā olan 
vüzerā ve Ǿazįzān-ı Mıśr-ı źātü’l-ehrām olan dilįrān-ı maǾdelet-pįrā ve aġayān-ı 
Yeñiçeriyān aĥvāl-i Ǿibret-intimāların beyāna cüst ü cū ve her ŧabaķanuñ āħiri Ǿal‴ tertįb-i 
ĥurūfi’l-hecā beyān-ı zümre-i şuǾarānuñ maķarrı ķılınmaķ derūn-ı iħlāś-meşĥūnda cāygįr 
ve ol muĥaźźire-i leŧāfet-i ķanāǾata nām-zedlik mā fį’ż-żamįr idi.  

Lākin tehiyye-i esbāb-ı vuśūle ķıllet-i biđāǾa sebeb-i teǿħįr olmaġla ruħsār-ı ħˇāhiş verā-yı 
perde-i ħayālden nežžāre-künān iken baǾż-ı hünermendān-ı zamāne ol dürr-i yektā-rev-i 
vādį-i Ǿirfāna pey-rev olmaġla mecmūǾa-i maŧlūbeye ħuŧbe-senc-i şürūǾ ve biñ yüz altı 
senesine gelince tasŧįr-i aħyār-ı Ǿulemā-yı kirām ile muǾaccele-dād-ı Ǿarūs-ı merām olduġı 
mesmūǾ olduķda irsāl-i vesāǿiŧ-i enžār-ı şuǾūr olınup manžūrum olan śafaĥāt āyįne-i pür-
ġubār-āsā kedernāk-i tesāmüĥ olduġından māǾadā cümlenüñ aĥvālin cāmiǾ olmamaġla nā-
sezā-yı iǾtinā ve nā-maķbūl-i evliyā-yı nįk ü bed feĥmāndan idügi śūret-nümā olduķda 
ħˇāhiş-i sābıķ üzere maĥcūbe-i mestūretü’l-Ǿiźār vesāŧet-i ilĥāh-ı ħullān ile Ǿarż-ı dįdār 
itmek edevātına mübāderet ve NevǾį-zāde merĥūmuñ źeyli nihāyet bulduġı biñ ķırķ üç 
senesinden biñ yüz otuz sāline gelince -ki tārįħ-i taĥrįrdür- ħˇābnāk-i mehd-i raĥmet olan 
evśāf-ı Ǿulemā-yı kümmel ve aĥvāl-i meşāyiħ-i cümmel Ǿale’l-vechi’l-ekmel taĥrįr 
olınmaġa mübāşeret ve meydān-ı levĥa-i imlāda dest-i ħāme-i iķtidār ile śaf-beste-i süŧūr 
olan ecnās-ı elfāž-ı āşināyı libās maǾrūż-ı südde-i Sidre-esās-ı ĥażret-i śadr-ı Ǿālį mekārim 
istįnās ķılınmaġ içün nām-ı nāmį-i Āśaf-ı Ǿālį-şān ser-levĥa-i dįbāce-i cerįde beyān 
ķılındı.”18 

Hasîb’in zeylini beğenmediğinden aynı döneme tekrar zeyl yazma ihtiyacı duyan Şeyhî, 
Hasîb’in eserine şu tenkitleri yöneltmektedir: 

17 Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’nın 3. cildi Şeyhî’nin oğlu tarafından tertip edildiği için mukayesede değerlendirme dışı 
tutulmuştur. 

18 Şeyhî, a.g.e., s. 2. 
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- Eksikliklerinden dolayı tozlu bir ayna gibi keder vericidir. 

- Bahis konusu edilen dönemde yaşamış ulemanın tamamının biyografilerini ihtiva 
etmemektedir. 

- İtinadan yoksundur. 

Hasîb’in zeylinde bahis konusu edilen kişi sayısı, Şeyhî’nin zeylindeki şahıs sayısına 
nazaran oldukça azdır. Hasîb, eserinde biyografisini yazdığı kişilerin sayısının azlığına istinaden 
yaptığı şu açıklama, Şeyhî’ye doğrudan bir yanıt olabilecek mahiyettedir: 

“Bu devlet-i Ǿaliyyede intiķāl-i dārü’l-ķarār iden Ǿulemā vü meşāyiħdan aĥvāllerine žafer-
yāb olduġımuz bu mertebedür. BaǾżılarınuñ aĥvāli bilinüp vefātı tārįħi bilinmeyüp ve 
baǾżılarınuñ ancaķ vefātı bilinüp aĥvāline ķaŧiǾen žafer bulınmamaġla bu bābda śāĥibü’ź-
źeyl NevǾį-zāde ǾAŧāyį Efendi merĥūma iķtifā olınmışdur. Fi’l-ĥaķįķa ol tārįħde Ĥıżr Işıķ 
ve Ŧaşcı Delisi ve Deli Aĥmed Çelebi emŝāli bu şehrde ve eŧrāf-ı memālik-i 
ǾOŝmāniyye’de mecāźįb-i meşāhir bį-nihāye olup ancaķ meźkūrįnüñ aĥvāline žafer 
müyesser olmamaġla bu mertebe ile iktifā olınup bilā-yaķįn efsāneden iĥtirāz olındı.”19 

Hasîb, sadece elinde kesin bilgi bulunan şahısların biyografilerini eserine dâhil ettiğini; 
vefat tarihini tespit edemediklerini ve hayatı hakkında yeterli malumata ulaşamadığı kişileri ise 
bahis konusu etmediğini bildirmiştir.  

Şeyhî, Hasîb’i hangi açıdan olduğunu bildirmeksizin özensizlikle suçlamıştır. Eser tertibi 
yönünden değerlendirildiğinde bu iddianın gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Hasîb’in zeyli, 
tertip açısından seleflerinin eserleriyle mukayese edilerek incelendiğinde çeşitli sonuçlara 
ulaşılmıştır. Yazar zeylinde, sadece Atâyî’nin zeylinde yer alan tarikat silsilelerine değinmemiş; 
buna mukabil olarak kendinden evvel hiç bahsedilmeyen Kırım hanlarının azil ve nasb 
tarihlerine yer vermiştir. Bunların dışındaki her şey kendinden evvel Şakâ’ik zeyli yazanlarla 
aynıdır. Yazarın, bazı şahısların biyografilerini anlatırken emin olamadığı durumlarda, sonradan 
tamamlamak üzere boş bıraktığı birkaç yer ise, çoğu biyografik metinde görüldüğünden bir 
eksiklik olarak kabul edilemez.20  

4. Uşşâkîzâde Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ı ile Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘ü’l-
Fuzalâ’sının Mukayesesi 

İki eser arasındaki mukayese, farklı cihetleri itibariyla üç ayrı başlık altında 
incelenecektir: 

4.1. Zeyl-i Şakâ’ik ile Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’nın Tertip ve Nicelik Bakımından 
Mukayesesi 

4.1.1. Her İki Eserin Bölümleri 

Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ı, Nev‘îzâde’nin vefatı üzerine yarım kalan IV. Murad devrinin 
ikmâliyle başlamış; sırasıyla 18. tabaka olan Sultan İbrahim, 19. tabaka olan IV. Mehmed, 20. 
tabaka olan II. Süleyman ve 21. tabaka olan II. Ahmed devri ulema ve mutasavvıflarının hâl 
tercümelerinin anlatılmasıyla neticelenmiştir. 

Şeyhî’nin Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’sı da Hasîb’in zeylinde yer alan bütün tabakaları ele almış; 
buna ilâveten 22. tabaka olan II. Mustafa ve 23. tabaka olan III. Ahmed devrinin ortalarına 
kadar gelmiştir. 

 

 

19 Ekinci, a.g.t., s. 364-5. 
20 Bu tür boş bırakmaların en yoğun olduğu biyografik eserlerden birisi Râmiz’in Âdâb-ı Zurafâ’sıdır. Yazar temin 

veya tespit edemediği bilgileri sonradan eklemek üzere boş bırakmış fakat metnine son şeklini vermeye ömrü vefa 
etmemiştir. Bkz. Sadık Erdem (hzl.), Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, TTK Yay., Ankara 1994. 
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4.1.2. Hâl Tercümesi Verilen Kişilerin Sayıları 

1043-1106 yılları arasında yaşamış 540 kişinin hayat hikâyesine yer veren Hasîb’e 
nazaran Şeyhî, eserinde 1043-1130 yılların arasında yaşamış 1822 şahsın biyografisini 
anlatmıştır. Şeyhî, Hasîb’le aynı dönemleri tezyil ettiği kısımda ise 1238 şahsın hâl tercümesine 
yer vermiştir. Ayrıca Şeyhî’nin Şakā’iku’n-Nu‘mâniyye geleneğinde bir yenilik yaparak 
herhangi bir medresede görev yapmayan ve şairlikleriyle ön plana çıkmış kimseleri de eserine 
dâhil ettiği görülmektedir. Ne zeyl yazdığı Atâyî’de ne de seleflerinden herhangi birinde bu 
tutum görülür. Daha fazla fikir vermesi açısından Şeyhî’nin tasarrufu olan şairlerin de 
biyografilerinin yer aldığı kısmı göz ardı ettiğimizde bile Şeyhî’nin zeylinde 1004; Hasîb’in 
zeylinde ise 540 âlim, mutasavvıf ve devlet adamının hayatı söz konusu edilmiştir. Hasîb’in 
zeylinde yer alıp da Şeyhî’nin zeylinde biyografisine yer verilmeyen kimse yoktur. 

4.1.3. Biyografisi Yazılan Şahısların Lakaplarının Verilişi 

Osmanlı döneminde kaleme alınmış biyografik eserlerin bir kısmında, bilhassa 
vefeyâtnâme ve Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye tercüme ve zeyillerinde bahis konusu edilen şahsın 
lakabı ya der-kenâra veya metnin içine farklı renkte bir mürekkeple yazılır; metnin içine de 
şahsın ismi veya künyesinin yazılması âdettendir. 

 
Nev‘îzâde Atâyî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik, Topkapı Sarayı Ktp. Revan 1438, vr. 60a. 

 

 
H. Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, Arkeoloji Müzesi Ktp. 1101, vr. 16b 
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Hasîb ve Şeyhî de seleflerinin bu tasarrufuna uymuş; hayatını anlatacakları kişilerin önce 
lakaplarını, sonra da künye yahut isimlerini bildirmişlerdir. Hasîb’in zeyli incelendiğinde bu 
uygulamanın çoğu zaman dikkatsiz bir şekilde yapıldığı; kimi zaman tam bir lakap bildirilirken, 
kimi zaman da aynı lakaptaki şahıslarla karıştırılabilecek şekilde lakapların verildiği 
görülmektedir. Şeyhî ise bu hususta oldukça titiz davranmış, eseri boyunca aynı tavrını 
sürdürmüştür. Bilhassa karışıklıklara sebep olacak durumlarda daha açıklayıcı lakaplar 
kullanmayı tercih etmiştir. 

Örnek olması açısından her iki yazarın aynı kişilere lakap vermedeki tasarrufları: 

 Zeyl-i Şakā’ik Vekāyi‘ü’l-fuzalâ 

- Gökderelizâde Efendi    - Gökderelizâde Ahmed Efendi 

- Ahîzâde Efendi    - Ahîzâde Seyyid Mehemmed Efendi 

- Râ‘îzâde Efendi    - Râ‘îzâde Kâsım Efendi 

- Mustalihzâde Efendi    - Mustalihzâde Mehmed Efendi 

- Nevâlîzâde Efendi    - Nevâlîzâde Mahmûd Efendi 

4.2. Zeyl-i Şakâ’ik ve Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’nın Müşterek Tarafları 

Yukarıda Hasîb ve Şeyhî’nin aynı dönemi tezyil ettikleri ve Şeyhî’nin Vekâyi‘ü’l-
Fuzalâ’sının Hasîb’in Zeyl-i Şakâ’ik’ına duyulan tepkiden dolayı yazıldığı bildirilmişti. Ayrıca 
Hasîb’in zeylinde yer alan herkesin, Şeyhî’nin eserinde de bulunduğu belirtilmişti. Her iki eser 
arasında yapılan ayrıntılı mukayesede oldukça fazla benzerlikler tespit edilmiştir. Hasîb’in 
zeylinin, Şeyhî’nin Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’sından yaklaşık on beş yıl evvel 1114’te (1703) 
tamamladığını göz önünde bulundurduğumuzda, Şeyhî’nin Hasîb’ten yararlandığı, hatta 
Hasîb’in zeylinde doğru olduğuna inandığı kısımları hiç değiştirmeksizin satırlar boyu eserine 
dâhil ettiği görülmektedir. 

Zeyl-i Şakâ’ik’ta anlatılan 540 kişinin21 çok büyük bir kısmının Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’da 
kaynak belirtilmeden kimi zaman kısmî değişiklikler yapılarak kimi zaman da olduğu gibi 
iktibas edildiği müşahede edilmektedir. Aradaki benzerliğin görülmesi açısından her iki eserde 
de yer alan biyografilerden rastgele seçilen örnekler şu şekildedir:22 

21 Bu şahısların 527’si madde başı yapılmış, kalan 13 kişi ise aynı madde içinde anlatılan farklı âlimlerdir.  
22 Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’da altı çizili kısımlar, Şeyhî’nin Hasîb’den farklı olarak hayatını anlattığı kişinin biyografisine 

yaptığı eklemelerdir. 
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Zeyl-i Şakâ’ik 

Ĥācį Evĥad Şeyħi Seyyid Ĥüseyn Efendi23 

eş-Şeyħ es-Seyyid Ĥüseyn İbn ǾAbbās. 
Zaġferānborlı ķaśabası mužāfātından bir 
ķaryede sākin ǾAbbās nām saǾādetmendüñ 
ferzend-i ercümendi el-Ĥācc Evĥād şeyħi 
Seyyid Ĥüseyn Efendi’dür.  اليمانالهمة من اعلو 24   
naśśıyla Ǿāmil olup muķaddimāt-ı Ǿulūmı diyārı 
Ǿulemāsından taĥśįle himmet ve kemā-hüve-
ĥaķķıhā tekmįl-i levāzım içün cānib-i Sitanbul’a 
rıĥlet ve eǾizze-i Ħalvetiyye’den sābıķü’ź-źikr 
ǾAbdü’l-aĥad Efendi’den inābet idüp teźkiye-i 
žāhir ü bāŧıne beźl-i himmet idüp ĥażret-i Ǿazįze 
ser-ŧarįķ olmış idi. Biñ altmış altı tārįħinde 
Yediķulle ķurbinde el-Ĥācc Evĥad Zāviyesi’ne 
şeyħ ve cāmiǾ-i şerįfine vāǾiž ü nāśiĥ naśb 
olınmaġla Ĥācį Evĥad Şeyħi dimekle meşhūr ve 
bu taǾrįfle zebān-zed-i cumhūr olmış idi. Biñ 
ŧoķsan beş Śafer’inde Ders-i Ǿām Çelebi 
fevtinden CāmiǾ-i Ebu’l-fetĥ vaǾžiyyesiyle 
tekrįm olındı. Biñ yüz bir Receb’inde Bolbolcı-
zāde ǾAbdü’l-kerįm Efendi yerine Bāyezįd Ħān 
CāmiǾi’nde müfessir ve şeyħ-i nāsiĥ ü müźekkir 
oldılar. Biñ yüz üç Receb’inde selefi yerine 
Süleymāniyye vaǾžiyesine terfįǾ olınmışlar idi. 
Yüz beş Cemāźi’l-āħire’sinüñ yigirmi sekizinci 
yevm-i erbaǾāda terk-i Ǿālem-i nāsūt ve kürsį-
nişįn-i meĥāfil-i tābūt olup Ŧopķapusı ħāricinde 
Merkez Efendi CāmiǾi ķurbinde defn olınup 
vaǾžiyyeleri ĥālen reǿįsü’l-meşāyiħ İspirį ǾAlį 
Efendi dāmādı Muśŧaf‴ Efendi’ye iĥsān olındı. 
Şeyħ Nažmį Efendi bir taǾmiyeli tārįħ-i intiķāl 
dimişdür: 

Tārįħ 

Bir eksik ile hātif fevtine didi tārįħ 
Seyyid Ĥüseyn’üñ olsun yeri İlāhį cennet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Ekinci, a.g.t., s. 979. 
24 “Himmetin yüceliği imandandır.” 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ 

Ĥācį Evĥad Şeyħi Seyyid Ĥüseyn Efendi25 

eş-Şeyħ es-Seyyid Ĥüseyn bin ǾAbbās. 
Zaġferānborlı ķaśabası mužāfātından Bacı nām 
ķaryede sākin ǾAbbās nām saǾādetmendüñ 
ferzend-i ercümendi el-Ĥācc Evĥād şeyħi 
dimekle şehįr Seyyid Ĥüseyn Efendi’dür. 
Muķaddimāt-ı Ǿulūmı diyārı Ǿulemāsından taĥśįl 
itdükden śoñra kemā-hüve-ĥaķķıhā tekmįl-i 
levāzım içün cānib-i İstanbul’a rıĥlet ve eǾizze-i 
meşāyiħ-ı Ħalvetiyye’den eş-Şeyħ ǾAbdü’l-aĥad 
en-Nūrį Efendi’den inābet idüp teźkiye-i žāhir ü 
bāŧıne beźl-i himmet idüp vālid-i cāmiǾü’l-ĥurūf 
Şeyħ Feyżį Ĥasan Efendi yerine ĥażret-i Ǿazįze 
ser-ŧarįķ olmış idi. Biñ altmış altı tārįħinde 
Yediķulle ķurbinde el-Ĥācc Evĥad Zāviyesi’ne 
şeyħ ve cāmiǾ-i şerįfine vāǾiž ü nāśiĥ naśb 
olınmaġla Ĥācį Evĥad Şeyħi Ǿunvānıyla şöhret-
şiǾār ve bu taǾrįfle maǾlūm-ı kibār u śıġār 
oldılar. Biñ ŧoķsan beş Śafer’inde Ders-i Ǿām 
Çelebi maĥlūlinden CāmiǾ-i Ebu’l-fetĥ Sulŧān 
Meĥemmed Ħān vaǾžiyyesi iĥsān olınup yüz bir 
Receb’inde Bolbolcı-zāde ǾAbdü’l-kerįm Efendi 
yerine Bāyezįd Ħān CāmiǾ-i Şerįfi’nde müfessir 
ve şeyħ-i nāsiĥ ü müźekkir olup yüz beş 
Cemāźi’l-āħire’sinüñ yigirmi sekizinci erbaǾā 
güni terk-i Ǿālem-i nāsūt ve kürsį-nişįn-i maĥfel-
i tābūt olup Mevlevį-ħāne-i Yeñiķapu ħāricinde 
Merkez Efendi CāmiǾ-i Şerįfi civārında 
ķurbinde defn olındılar. Şeyħ Nažmį Efendi 
didügi tārįħ-i mevzūndur:  

 

Tārįħ 

Bir eksik ile hātif fevtine didi tārįħ 
Seyyid Ĥüseyn’üñ olsun yeri İlāhį cennet 

25 Şeyhî, a.g.e., C. 2, s. 94-5. 
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Zeyl-i Şakâ’ik 

Şāmį ǾAbdü’l-laŧįf Efendi26 

el-Mevl‴ ǾAbdü’l-laŧįf bin ǾAbdü’l-bāķį el-BaǾlį 
el-maǾrūf bi’l-Bahāyį. Medįne-i Şām-ı cennet-
meşāmdan bedįd ve vāśıl-ı rütbe-i dāniş ü dįd 
olduķda BaǾlbek nām beldeye irtiĥāl ve tekmįl-i 
Ǿulūm-ı žāhireye iştiġāl ve fünūn-ı edebiyyeyi 
iķmāl eyleyüp mālik-i sermāye-i istiǾdād ve 
vāśıl-ı śabįĥatü’l-Ǿįd murād olduķdan śoñra 
dārü’l-mülk-i İstanbul’a vāśıl ve śadrü’l-ifāde 
Şeyħü’l-İslām Minķārį-zāde Efendi āsitānesine 
dāħil olup ħıdmetlerinde şemǾ-i meclis gibi 
kāǿim ve istifāża-i pertev-i Ǿināyetlerinden 
mülāzım olup sāliķ-i ŧarįķ-ı ķażā ve nāǿil-i 
mertebe-i ĥükm ü imżā oldı. Ķaśabāt-ı Rūm-ı 
maĥrūsetü’l-eŧrāfda iĥrāz-ı ķaśabātü’s-sebaķ-ı 
Ǿadl ü inśāf itdükden śoñra Ŧrablus-ı Şām 
mevleviyyetiyle mažhar-ı iķrām-ı kirām oldılar. 
BaǾde’l-Ǿazl ve’l-infiśāl yetmiş beş ĥudūdında 
maǾzūl ve yerlerine Śadrü’d-dįn-zāde Efendi 
vāśıl oldı. Yetmiş yedi Ramażān’ında 
Başmaķcı-zāde maħdūmı yerine Belġrad-ı 
behişt-ābād ķażāsı virildi. Yetmiş sekiz 
Cemāźi’l-āħire’sinde münfaśıl ve yerlerine 
Nisbetį ǾAlį Efendi vāśıl oldı. Seksen bir Źi’l-
ĥicce’sinde Hābil-zāde Efendi yerine Filibe 
ķażāsı Ǿināyetiyle taǾžįm olındı. Ġurre-i 
Muĥarremü’l-ĥarāmda manśıba dāħil ve on 
yedinci gün dāyin-i ecel teķażāsıyla dārü’l-emn-
i cināna vāśıl oldı. 

Mevlānā-yı mezbūr fażįlet-i Ǿilmiyye ile 
meşhūr, Ǿālim ü fāżıl, kāmil ü mükemmil idi.  

Āŝār-ı Ǿilmiyyelerinden İstiǾārāt, Metn-i Menār 
nažmları ve üzerine şerĥi vardur ve bundan 
māǾadā ķaśāǿid-i ǾArabiyye’si bį-nihāyedür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Ekinci, a.g.t., s. 663. 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ 

Şāmį ǾAbdü’l-laŧįf Efendi27 

el-Mevl‴ ǾAbdü’l-laŧįf bin ǾAbdü’l-bāķį el-BaǾlį 
el-maǾrūf bi’l-Bahāyį. Medįne-i Şām-ı cennet-
meşāmdan bedįd ve vāśıl-ı rütbe-i dāniş ü dįd 
olduķda BaǾlbek nām beldeye irtiĥāl ve tekmįl-i 
Ǿulūm-ı žāhireye iştiġāl ve fünūn-ı edebiyyeyi 
iķmāl eyleyüp mālik-i ser-māye-i istiǾdād ve 
vāśıl-ı śabįĥatü’l-Ǿįd murād olduķdan śoñra 
dārü’l-mülk-i İstanbul’a hicret ve śadrü’l-ifāde 
Şeyħü’l-İslām Minķārį-zāde Efendi āsitānesine 
intisāb ile cenāblarından iĥrāz-ı şeref-i 
mülāzemet eyleyüp devr-i merātib iderek ķırķ 
aķçe medreseden aǾzūl iken sāliķ-i ŧarįķ-ı ķażā 
ve nāǿil-i mertebe-i ĥükm ü imżā olmış idi. 
Ķaśabāt-ı Rūm-ı maĥrūsetü’l-eŧrāfda icrā-yı 
aĥkām-ı şerǾiyye iderek Tırĥala ķażāsına vāśıl 
ve andan daħi münfaśıl olduķdan śoñra biñ 
yetmiş dört Receb’inde Bābį Muśŧaf‴ Efendi 
yerine Ŧrablus Şām mevleviyyetiyle mažhar-ı 
iķrām-ı kirām olup yetmiş beş Muĥarrem’inde 
maǾzūl ve yerlerine Śadrü’d-dįn-zāde Fetĥu’llāh 
Efendi mevśūl oldı. Yetmiş yedi Ramażān’ında 
Başmaķcı-zāde Meĥemmed Efendi yerine 
Belġrad mevleviyeti Ǿināyet olınup yetmiş ŧoķuz 
Cemāźi’l-āħire’sinde münfaśıl ve yerlerine 
Nisbetį ǾAlį Efendi vāśıl oldı. Seksen bir Źi’l-
ĥicce’sinde Hābil-zāde ǾÖmer Efendi yerine 
Filibe ķażāsı ĥükūmetiyle taǾžįm olınmışlar idi. 
Seksen iki Muĥarremü’l-ĥarāmı ġurresinde 
ķażā-yı meźkūre dāħil ve on yedinci gün dāyin-i 
ecel teķażāsıyla dārü’l-emn-i cināna vāśıl 
oldılar. Manśıb-ı maĥlūl Ŧavįl Ĥasan Efendi’ye 
maĥall görüldi. 

Mevlānā-yı mezbūr fażįlet-i Ǿilmiyye ile 
meşhūr, Ǿālim ü fāżıl, kāmil ü mükemmil idi.  

Āŝār-ı Ǿilmiyyelerinden İstiǾārāt, Metn-i Menār 
nažmları ve üzerine şerĥi vardur ve bundan 
māǾadā ķaśāǿid-i ǾArabiyye’si bį-nihāyedür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Şeyhî, a.g.e., C. 1, s. 380-1. 
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Zeyl-i Şakâ’ik 

Ĥācį Ħalįfe eş-Şehįr bi-Kātib Çelebi28 

Muśŧaf‴ bin ǾAbdu’llāh eş-şehįr bi-Ĥācį Ħalįfe. 
Kān-ı gevher-i Ǿirfān ve gevher-kān-ı ekvān 
olan maĥrūse-i Ķosŧanŧıniyye’den nümāyān 
olmışdur. ǾAskerį ŧāǿifesinden bir merdüñ rüste-
i rişte-i nesebi olmaġın şemǾ-i nūr-efşān-ı 
hidāyet, delįl-i rāh-ı reşādı ve mürşid-i ħayr-
ħˇāh-ı tefvįķ-i pįşvā-yı semt-i sedādı olmaġın 
muķaddimāt-ı Ǿilmi tefehhüm ve śanǾat-ı 
kitābeti taǾallüm ile gerden-i istįhālį, cevāhir-i 
maǾārif ile ĥālį ve ceyb-i himmeti naķl-i leŧāǿif 
ile maǾālį olduķda ber-resm-i muǾtād zümre-i 
Ǿaskeriyyeye duħūl murād eyledükde biñ otuz 
iki tārįħinde Anaŧolı muĥāsebesi ķalemine 
şākird olup otuz üçde Tercān Seferi’ne revān, 
otuz beşde Baġdād Seferi’nden śoñra baş 
muķābelede şākirdlik ile mažhar-ı iĥsān olındı. 
Otuz yedide Erżurūm muĥāśarasında bulınup 
otuz sekizde Ǿasker-i İslām ile İstanbul’a dāħil 
ve vaŧan-ı aślįlerine vāśıl olduķdan śoñra basŧ-ı 
ħˇān-ı ifāde birle śįt-i iştihārı fevķa’l-Ǿāde olan 
Reǿįsü’l-meşāyiħ Ķāđį-zāde Efendi ders-i 
vaǾžını istimāǾ eyleyüp Ǿilm-i şerįf taĥśįline 
terġįb ve cehl ü đalālden terhįbe müteǾalliķ 
kemālāt-ı cevāhir-simātın menġūş-ı gūş-ı hūş 
idüp ol ān zimām-ı iħtiyārın şuġl ü taĥśįl 
semtine imāle idüp muķaddimāt-ı Ǿulūm-ı 
āliyeyi şeyħ-i merķūmdan iǾādeye āġāz ve bir 
sene miķdārı zamānda taĥśįl-i meleke-i terkįb 
ve iǾrāb ile aķrānı miyānından ser-efrāz oldı. 
Otuz ŧoķuzda Hemedān ve Baġdād seferlerin 
eyleyüp ķırķ birde yine Ķosŧanŧıniyye’ye vuśūl 
ve şeyħ-i mezbūruñ ĥalķa-i ifādelerine duħūl 
idüp iki sene Ǿale’t-tevālį derslerinden münfek 
olmayup Tefsįr-i Ķāđį ve İĥyā-yı ǾUlūm ve 
Şerĥ-i Mevāķıf ve Dürer ve Ŧarįķat nüsħaların 
görmiş idi. Ķırķ üç tārįħinde mesned-ārā-yı 
dįvān-ı vezāret olan Arnavud Meĥemmed Paşa 
Ǿal‴ ĥasbi’l-emr istirdād-ı Baġdād mühimmātuñ 
tedārik ve iǾdād içün Ĥaleb ķışlasına ħaŧŧ-ı raĥl 
ķarār itdükde śāĥibü’t-terceme ĥacc-ı şerįf ve 
ziyāret-i ravża-i münįf niyyetiyle çıķup 
Ĥaleb’den Ĥicāz seferine Ǿazįmet idüp baǾde 
edāe’n-nesk ordu-yı hümāyūn Diyārbekr’den 
ķufūl itmezden muķaddem Ǿasker-i İslām’a 
vuśūl bulup ol sene Ĥalebü’ş-şehbā ķışlasında 
ķarār idüp ol şehr Ǿulemāsıyla śoĥbet ve 
meclislerinden istifādeye meyl ü raġbet itmiş 
idi. Ķırķ dört tārįħinde nigāşte-i ķalem-i 
Ǿācizānemüz olduġı vech üzere pādişāh-ı Ǿālį-
nijād yaǾnį merĥūm Sulŧān Murād ile Revān 
tesħįrine ķıyām ve ķırķ beşde fetĥ ü žafer ile 
ħıdmet-i mezbūreyi ķarįn-i iltiyām itdükden 

28 Ekinci, a.g.t., s. 480-3. 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ 

Kātib Çelebi29 

el-Ĥāc Muśŧaf‴ bin ǾAbdu’llāh eş-şehįr bi-Ĥācį 
Ħalįfe. Kān-ı gevher-i Ǿirfān ve gevher-kān-ı 
ekvān olan maĥmiyye-i Ķosŧanŧıniyye’den 
nümāyān ve Kātib Çelebi Ǿunvānıyla müşārun 
ileyh bi’l-benān olan el-Ĥāc Muśŧaf‴ Ħalįfe’dür. 
ǾAskerį ŧāǿifesinden bir merdüñ rüste-i rişte-i 
nesebi olmaġın şemǾ-i nūr-efşān-ı hidāyet, delįl-
i rāh-ı reşādı ve mürşid-i ħayr-ħˇāh-ı tefvįķ-i 
pįşvā-yı semt-i sedādı olmaġla muķaddimāt-ı 
Ǿilmi tefehhüm ve śanǾat-ı kitābeti taǾallüm 
eyleyüp ber-resm-i muǾtād zümre-i 
Ǿaskeriyyeye duħūl murād eyledükde biñ otuz 
iki tārįħinde Anaŧolı muĥāsebesine şākird olup 
otuz üçde Tercān Seferi’ne revān, otuz beşde 
Baġdād Seferi’nden śoñra baş muķābelede 
şākirdlik ile mažhar-ı iĥsān olındı. Otuz yedide 
Erzenü’r-rūm muĥāśarasında bulınup otuz 
sekizde Ǿasker-i İslām ile İstanbul’a dāħil ve 
vaŧan-ı aślįlerine vāśıl olduķlarında basŧ-ı ħˇān-ı 
ifāde birle śįt-i iştihārı fevķa’l-Ǿāde olan 
Reǿįsü’l-meşāyiħ Ķāđį-zāde Efendi’nüñ ders-i 
vaǾžını istimāǾ itmekle Ǿilm-i şerįf taĥśįline 
terġįb ve cehl ü đalālden terhįbe müteǾalliķ 
kemālāt-ı cevāhir-simātın menġūş-ı gūş-ı hūş 
eyleyüp ol ān zimām-ı iħtiyārın şuġl ü taĥśįl 
semtine imāle idüp muķaddimāt-ı Ǿulūm-ı 
āliyeyi şeyħ-i merķūmdan iǾādeye āġāz ve bir 
sene miķdārı taĥśįl-i meleke-i terkįb ve iǾrāb ile 
aķrānı miyānından ser-efrāz oldı. Otuz ŧoķuzda 
Hemedān ve Baġdād seferlerin eyleyüp ķırķ bir 
senesinde yine belde-i Ķosŧanŧıniyye’ye vuśūl 
ve şeyħ-i mezbūruñ ĥalķa-i ifādelerine duħūl 
itmiş idi. İki sene Ǿale’t-tevālį derslerinden 
münfek olmayup Tefsįr-i Ķāđį ve İĥyā-yı 
ǾUlūm ve Şerĥ-i Mevāķıf ve Dürer ve Ŧarįķat-ı 
Muĥammediyye nüsħaların gördiler. Ķırķ üç 
tārįħinde mesned-ārā-yı dįvān-ı vezāret olan 
Ŧabanıyaśśı Meĥemmed Paşa Ǿal‴ ĥasbi’l-emr 
istirdād-ı Baġdād mühimmātuñ tedārik ve iǾdād 
içün Ĥaleb ķışlasına ħaŧŧ-ı raĥl ķarār itdükde 
śāĥibü’t-terceme ĥacc-ı şerįf ve ziyāret-i ravża-i 
münįf niyyetiyle Ĥaleb’den Ĥicāz seferine 
Ǿazįmet idüp baǾde edāe’n-nesk ordu-yı 
hümāyūn Diyārbekr’den ķufūl itmezden 
muķaddem Ǿasker-i İslām’a vuśūl bulup ol sene 
Ĥalebü’ş-şehbā ķışlasında ķarār idüp ol şehr 
Ǿulemāsıyla daħi śoĥbet ve meclislerinden 
istifādeye meyl ü raġbet itmiş idi. Ķırķ dört 
tārįħinde pādişāh-ı Ǿālį-nijād yaǾnį Sulŧān 
Murād Ħān ile Revān tesħįrine ķıyām ve ķırķ 
beşde fetĥ ü žafer ile ħıdmet-i mezbūreyi ķarįn-i 
iltiyām itdükden 

29 Şeyhî, a.g.e., C. 1, s. 262-4. 
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śoñra taśĥįĥ-i niyyet ve taśfiye-i Ǿazįmet birle 
cihād-ı aśġardan cihād-ı ekbere rücūǾ evl‴ 
görilüp ġayret-i erkān ve sebaķ-i muǿaħħarān 
pāy-bend-i dil-i āzādesi olmamaġın …30 
feĥvāsınca min baǾdü rāh-ı ŧalebde taǾabe-i 
nefs-i nefįse tavŧįn ve Ǿilm-i şerįf taĥśįline 
baķıyye-i Ǿömr-i Ǿazįzin taǾyįn idüp rızķ-ı 
muķadderi esbāb-ı Ǿilme śarf olınmaķ muķarrer 
ķılup üç sene ĥırś-ı Ǿazįm ile iştiġāle şürūǾ 
eylemişler idi. ǾAzįmet-i sābıķalarında müstebid 
olmalarıyla ķırķ sekizde Sulŧān Murād Ħān ile 
Baġdād istiħlāśına revān olmayup zamānında 
fażl ü Ǿirfān ile meşhūr sābıķü’t-terceme AǾrec 
Muśŧaf‴ Efendi’den taǾallüm ve Tefsįr-i 
Beyżāvį evvelinden derslerin istimāǾ ve 
tefehhüm itmişler idi. Ķırķ ŧoķuzda Ayaśofya 
ders-iǾ āmı Kürd ǾAbdu’llāh Efendi ve 
Süleymāniyye ders-i Ǿāmı Kiçi Meĥemmed 
Efendi derslerine ĥāżır olurlardı. Ellide Aĥmed 
Ĥaydar telāmiźesinden Sehrānį Velį Efendi 
žuhūr itmekle manŧıķ ve meǾānį ve beyān 
fünūn-ı celįlesin anlardan įķān, elli ikide şeyħ-i 
merķūmdan Ǿulūm-ı ĥadįŝ-i şerįfi iźǾān idüp 
ber-muķteżā-yı śıdķ-ı himmet, on sene miķdārı 
rāh-ı ŧaleb ve istifādede esātįźeye ħıdmet 
itdükden śoñra ol miķdār zamān daħi śadefce-i 
dil ü cān ve dürc-i dehān-ı pür-Ǿirfānın meydān-
ı ifādede güşāde ķılmaġa irāde idüp evvelen 
muķaddimāt-ı fünūn taǾlįmine şürūǾ itmişler idi. 

Elli beşde vāķiǾ Girid Seferi taķrįbiyle heyǿet ve 
hendese ve ĥisāb taĥśįline meyl-i ŧabįǾi ziyāde 
olmaġın üstād-ı sābıķı AǾrec Muśŧaf‴ 
Efendi’den her birin istifāde eylemişler idi. Ol 
eŝnāda mizāc-ı leŧāfet-imtizācına inĥirāf ŧārį 
olmaġın taǾdįl-i mizāc ve müdāvāt u Ǿilāc 
sebebiyle fenn-i ŧıbba ve teşebbüŝ-i esbāb-ı 
rūĥāniyye taķrįbiyle Ǿilm-i ĥarf ve esmāya daħi 
intisāb eyleyüp manžūme-i aĥvālin ķarįn-i 
iltiyām eyleyüp altmış sekiz tārįħine gelince 
naķd-i vaķt-i Ǿömr-i Ǿazįzin ŧalebe-i Ǿulūm ile 
müdāreseye iştiġālle tebyįż-i evrāķ-ı nehār ve 
tesvįd-i śafaĥāt-ı leyāl üzere iken altmış sekiz 
ĥudūdında Ǿömri tamām ve devre-i āfitāb-ı 
ĥayātı vāśıl-ı noķŧa-i encām oldı. 

 

 

 

 

 

 

 

30 Burada 1 beyitlik bir şiir var. 

śoñra taśĥįĥ-i niyyet ve taśfiye-i Ǿazįmet birle 
cihād-ı aśġardan cihād-ı ekbere rücūǾ evl‴ 
görilüp baķıyye-i Ǿömr-i Ǿazįzin esbāb-ı Ǿilme 
śarf itmekle üç sene ĥırś-ı Ǿazįm ile iştiġāle 
şürūǾ eylemişler idi. Ķırķ sekiz senesinde Sulŧān 
Murād Ħān ile Baġdād istiħlāśına revān 
olmayup zamānında fażl ü Ǿirfān ile meşhūr 
AǾrec Muśŧaf‴ Efendi’den taǾallüm ve Tefsįr-i 
Beyżāvį evvelinden derslerin istimāǾ ve 
tefehhüm itmişler idi. Ķırķ ŧoķuzda Ayaśofya 
ders-i Ǿāmı Kürd ǾAbdu’llāh Efendi ve ellide 
Süleymāniyye ders-i Ǿāmı Kiçi Meĥemmed 
Efendi derslerine ĥāżır olurlardı. Elli birde 
Aĥmed-i Ĥayderānį telāmiźesinden Sehrānį 
Velį Efendi žuhūr itmekle manŧıķ ve meǾānį ve 
beyān fünūn-ı celįlesin anlardan itķān, elli ikide 
şeyħ-i merķūmdan Ǿulūm-ı ĥadįŝ-i şerįfi iźǾān 
idüp ber-muķteżā-yı śıdķ-ı himmet, on sene 
miķdārı rāh-ı ŧaleb ve istifādede esātįźeye 
ħıdmet itdükden śoñra elli üç ve elli dört 
senelerinde muķaddimāt-ı fünūn taǾlįmine şürūǾ 
itmişler idi.  

Elli beşde vāķiǾ Girid Seferi taķrįbiyle heyǿet ve 
hendese ve ĥisāb taĥśįline meyl-i ŧabǾı ziyāde 
olmaġın üstād-ı sābıķı AǾrec Muśŧaf‴ 
Efendi’den her birin istifāde eylemişler idi. Elli 
sekiz tārįħinde başmuĥasebede ikinci ħalįfelik 
rüǿūsı iĥsān olındı. Ol eŝnāda mizāc-ı leŧāfet-
imtizācına inĥirāf ŧārį olmaġın taǾdįl-i mizāc ve 
müdāvāt u Ǿilāc sebebiyle fenn-i ŧıbba ve 
teşebbüŝ-i esbāb-ı rūĥāniyye taķrįbiyle Ǿilm-i 
ĥarf ve esmāya daħi intisāb ile manžūme-i 
aĥvālin ķarįn-i iltiyām eyleyüp naķd-i vaķt-i 
Ǿömr-i Ǿazįzin ŧalebe-i Ǿulūm ile müdāreseye 
iştiġālle tebyįż-i evrāķ-ı nehār ve tesvįd-i 
śafaĥāt-ı leyāl üzere iken biñ altmış sekiz Źi’l-
ĥicce’sinde Ǿömri tamām ve devre-i āfitāb-ı 
ĥayātı vāśıl-ı noķŧa-i encām oldı.  
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Merĥūm u mezbūr feżāǿil-i celįle ile meşhūr, 
be-taĥśįś Ǿilm-i tevārįħe şedįdü’l-intisāb, śāĥib-i 
maǾārif-i bį-ĥisāb, tekellüfāt-ı benį nevǾinden 
muǾriż, meşāġil-i Ǿilmiyyeye mütemaĥĥıż, 
mede’l-Ǿömr ŧaleb-i cāh ile iżāǾat-ı naķd-i vaķt-i 
Ǿazįz [itmeyüp] ve taĥrįk-i pāy-ı teşebbüŝ-i 
esbāb ile dāmen-i pāk-i ķanāǾate ġubār-engįz 
olmayup dest-yārį-i Ǿazįmet-i śādıķa ile ŧarįķı 
rüǿesāsına taĥśįl-i merātib içün dest-i niyāzı 
dırāz ve cereb ü şįrįn-i ehl-i dünyāya kefçe-i 
kefini bāz itmemiş idi. el-Ĥāśıl fużalā ve ehl-i 
maǾārifden cemǾ-i keŝįr ile śoĥbet ve tekmįl-i 
nefs ve kesb-i maǾrifet itmekle lāyıķ-ı menāśıb-ı 
seniyye ve merātib-i Ǿaliyye-i nāy-ı ħāmesi 
nevā-yı taśnįf-i tāze ile bülend-āvāze ve süŧūr-ı 
nāmesi evtār-ı ķānūn-ı sāz-ı nüvāz gibi şįrįn-
āġāze idi.  

Āŝār-ı Ǿilmiyyesinden Keşfü’ž-Žünūn Ǿan 
Esāmį’l-Kütüb ve’l-Fünūn ismiyle mevsūm bir 
eŝeri vardur ki ibtidā-yı şuġulinden ħātime-i 
aĥvāline gelince gerek bu şehrde gerek varduġı 
bilād-ı İslāmiyye’de žafer-yāb olduġı niçe biñ 
cild kitābı ve mevżūǾāt-ı Ǿulūm kitāblarında 
mesŧūr olan üç yüzden mütecāviz fünūnı ĥurūf-ı 
teheccį tertįbiyle cemǾ ü taĥrįr itdükden śoñra 
niçe mebāħis ve mesāǿil-i ġarįbe yazılmışdur. 
Ĥaķķā bir eŝer-i laŧįfdür ki cemįǾ-i Ǿulūma ve 
kütübe Ǿilm-i icmālį ĥāśıl olur. Ǿİlm-i 
muĥāđarātda Tuĥfetü’l-aħbār fį’l-ĥikmeti’l-
emŝāl ve’l-eşǾār nām ve fenn-i coġrafyāda 
Cihān-nümā ve Aŧlas-ı Menŝūr31 tercemesi -ki 
LivāǾü’n-nūr ismiyle müsemmādur- ve 
Revnaķü’s-Salŧana Ǿunvānıyla muǾanven 
Ķosŧanŧıniyye Tārįħi ve biñ sālinden altmış 
beşde İbşįr vaķǾasına gelince Feźleke nām 
mufaśśal tārįħi ve devletüñ nižāmı ĥaķķında 
Düstūrü’l-ǾAmel ve hübūŧ-ı Ādem’den il‴ 
āħiri’l-eyyām Fihris-i VeķāyiǾ olacaķ eŝerleri -
ki Taķvįm-i Tārįħ Ǿalāmetiyle muǾallemdür- ve 
meşāyiħü’l-İslām içün mesāǿil-i ġarįbe ve 
fetāvā-yı Ǿacįbe cemǾ ü tertįb ve tenķįĥ ü tehźįb 
idüp Recmü’r-Recįm bi’s-sįn ve’l-cįm ismiyle 
bir eŝer-i dil-firįb itmişdür ve İlhāmü’l-
Muķaddes Mine’l-Feyżi’l-Aķdes ismiyle bir 
risāle daħi taĥrįr itmişdür. Biri daħi Mįzānü’l-
Ĥaķķ fį İħtiyāri’l-Eĥāķķ ismiyle meşhūr 
risālesidür -ki ħātime-i teǿlįfātı vāķiǾ olmışdur- 
Bundan māǾadā eyyām-ı taĥśįlde ekŝer murādı 
taĥrįr ve taĥşiye ve taśĥįĥle eŝer-i dil-peźįr 
itmişdür.  

 

 

 

31 Yazar sehven “Atlas-ı Mensûr” yazmıştır. Doğrusu 
“Atlas-ı Minor”dur. 

Merĥūm u mezbūr feżāǿil-i celįle ile meşhūr, 
be-taĥśįś Ǿilm-i tevārįħe şedįdü’l-intisāb, śāĥib-i 
maǾārif-i bį-ĥisāb, tekellüfāt-ı benį nevǾinden 
muǾriż, meşāġil-i Ǿilmiyyeye mütemaĥĥıż, 
mede’l-Ǿömr ŧaleb-i cāh ile iżāǾat-ı naķd-i vaķt-i 
Ǿazįz itmeyüp ve taĥrįk-i pāy-ı teşebbüŝ-i esbāb 
ile dāmen-i pāk-i ķanāǾate ġubār-engįz olmayup 
dest-yārį-i Ǿazįmet-i śādıķa ile ŧarįķı rüǿesāsına 
dest-i niyāzı dırāz ve cereb ü şįrįn-i ehl-i 
dünyāya kefçe-i kefi bāz itmemiş idi. el-Ĥāśıl 
fużalā ve ehl-i maǾārifden cemǾ-i keŝįr ile 
śoĥbet ve tekmįl-i nefs ve kesb-i maǾrifet 
itmekle nāy-ı ħāmesi nevā-yı taśnįf-i tāze ile 
bülend-āvāze ve süŧūr-ı nāmesi evtār-ı ķānūn-ı 
sāz-ı nüvāz gibi şįrįn-āġāze idi.  

Āŝār-ı Ǿilmiyyelerinden Keşfü’ž-Žünūn Ǿan 
Esāmį’l-Kütüb ve’l-Fünūn ismiyle mevsūm bir 
eŝerleri vardur ki ibtidā-yı şuġulinden ħātime-i 
aĥvāline gelince gerek şehr-i İstanbul’da gerek 
varduġı bilād-ı İslāmiyye’de olan kitāb-
ħānelerde ve śaĥĥāflar yediyle žafer-yāb olduġı 
niçe biñ cild kitāb ve mevżūǾāt-ı Ǿulūm 
kitāblarında mesŧūr olan üç yüzden mütecāviz 
fünūnı ĥurūf-ı teheccį tertįbiyle cemǾ ü taĥrįr 
itdükden māǾadā niçe mebāħis ve mesāǿil-i 
ġarįbe yazılmışdur. Ĥaķķā bir eŝer-i laŧįfdür ki 
cemįǾ-i Ǿulūm ve kütübe Ǿilm-i icmālį ĥāśıl olur 
ve Ǿilm-i muĥāđarātda Tuĥfetü’l-aħbār fį’l-
ĥikmeti’l-emŝāl ve’l-eşǾār nām ve fenn-i 
coġrafyāda Cihān-nümā ve Aŧlas-ı Minor 
tercemesi -ki LivāǾü’n-nūr ismiyle 
müsemmādur- ve Revnaķü’s-Salŧana Ǿunvānıyla 
muǾanven Ķosŧanŧıniyye Tārįħi ve āferįniş-i 
Ǿālemden biñ altmış beş senesine gelince 
Feźleke nām ǾArabį inşā ile tārįħ-i kebįri ve biñ 
sālinden altmış beşde İbşįr Muśŧaf‴ Paşa 
vaķǾasına gelince yine Feźleke nām Türkį inşā 
ile tārįħ-i saġįri ve devletüñ nižāmı ĥaķķında 
Düstūrü’l-ǾAmel ve hübūŧ-ı Ādem’den il‴ 
āħiri’l-eyyām Fihris-i VeķāyiǾ olacaķ eŝerleri -
ki Taķvįm-i Tārįħ Ǿalāmetiyle muǾallemdür- ve 
meşāyiħü’l-İslām içün mesāǿil-i ġarįbe ve 
fetāvā-yı Ǿacįbe cemǾ ü tertįb ve tenķįĥ ü tehźįb 
idüp Recmü’r-Recįm bi’s-sįn ve’l-cįm ismiyle 
bir eŝer-i dil-firįb itmişdür ve İlhāmü’l-
Muķaddes Mine’l-Feyżi’l-Aķdes ismiyle bir 
risāle daħi taĥrįr itmişdür. Biri daħi Mįzānü’l-
Ĥaķķ fį İħtiyāri’l-Eĥāķķ ismiyle meşhūr 
risālesidür -ki ħātime-i teǿlįfātı vāķiǾ olmışdur- 
Bundan māǾadā eyyām-ı taĥśįlde ekŝer murādı 
taĥrįr ve taĥşiye ve taśĥįĥle eŝer-i dil-peźįr 
itmişdür. Raĥmetu’llāhi Ǿaleyh raĥmeten 
vāsiǾaten. 
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Zeyl-i Şakâ’ik 

Ĥüsn-i Tedbįr32 

Ez-cümle Baġdād ķalǾası tesħįri içün yigirmi 
Ǿaded ŧop ķalǾa küpi pādişāh-ı Ǿālį-cāh ile 
istiśĥāb olınmaķ bunlaruñ reǿy-i rezįnlerine binā 
olınduķda mā-śadaķ: 

Nažm 

نيك  راىتدبير يك  مبهنكا   
يكر ىچو دريا هصد سپا ازبه  33   

olup bu tedbįr-i iśābet-peźįrüñ ĥaseni Baġdād’a 
varılup cemįǾ-i mühimmātıyla yigirmi pāre ŧop 
ĥāżır bulınup şaŧŧ ile irsāl olınan ŧoplar yigirmi 
günden śoñra geldükde žāhir olmışdur. BaǾdehu 
ber-feĥvā-yı 

Nažm 

ǾĀķıbet olsa gerek pūşiş-i tābūt-ı fenā 
ĦilǾat-i pādişeh ü ħırķa-i peşįmen-gedā 

1053 Źi’l-ĥicce’sinüñ on sekizinci leyle-i sebtde 
ol fermān-fermā-yı fażl ü taķv‴ daġdaġa-i 
meşāġil 34 لدنيا االطائيل فى   dan rehā bulup rūĥ-ı 
pür-fütūĥları maķǾad-ı śıdķa ħırām itdükde, ol 
gice śabāĥında cenāzeleri CāmiǾ-i Sulŧān 
Meĥemmedį’ye iĥżār ve maķām-ı şeyħü’l-
İslāmįye Ebū SaǾįd Efendi iħtiyār olınup bi’l-
cümle ħaberdār olan śıġār u kibār ile ħıdmet-i 
śalātları edā olınduķdan śoñra tābūt-ı pür-
sekįnelerin seng-i muśallādan ķaldırup keŝret-i 
ziĥāmdan berdūş itmege imkān olmayup ser-
engüşt-i enām üzre vālid-i mācid-i keŝirü’l-
meĥāmidleri iǾdād itdükleri türbede mütevārį-i 
ħāk-i pāk-i Ǿanber-fām oldı. Mevlānā-yı sālifü’l-
beyān eskena’llāhu teǾāl‴ ferādįsü’l-cinān, 
mefħar-i maħādįm-i Rūm, meĥāsin-i efǾālle 
mevsūm, mecmaǾl-baĥreyn-i şerįǾat u ŧarįķat, 
mülteķ‴ü’n-nehreyn-i fażl ü maǾrifet, mülk-i 
nezāhat, fülk-i nebāhat, źāt-ı mekārim-simātı 
beytü’ş-şeref-i śalāĥ u Ǿiffetden nāşį olmaġın 
eyyām-ı ĥükūmetinde ĥuķūķ-ı Ǿibāddan 
mütecānib ve tesviye-i umūr-ı enāma rāġıb, 
kelām-ı Ĥaķķ’ı tekellümde seyf-i śārim ve 
mažhar-ı feĥvā-yı 35  اليخاف فى هللا لوموته اليئم 
tevāżuǾ-pįşe, ħayr-endįşe, güşāde-rū ve laŧįfe-gū 
idi.  

 

 

 

32 Ekinci, a.g.t., s. 312-313. 
33 “Dikkatlilik gereken zamanda iyi bir fikir, kum 

denizi gibi yüz askerden daha iyidir.” 
34 “Dünyada fazilet yoktur.” 
35 “Allah yolunda azarlanma ve ayıplanmadan 

korkulmaz.” 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ 

Ĥüsn-i Tedbįr36 

Ez-cümle Baġdād ķalǾası tesħįri içün yigirmi 
Ǿaded ŧop ķalǾa küpi pādişāh-ı Ǿālį-cāh ile 
istiśĥāb olınmaķ bunlaruñ reǿy-i rezįnlerine binā 
olınduķda mā-śadaķ: 

Nažm 

نيك  راىتدبير يك  مبهنكا   
يك ر ىچو دريا هصد سپا ازبه  37  

olup bu tedbįr-i iśābet-peźįrüñ ĥaseni Baġdād’a 
varılup cemįǾ-i mühimmātıyla yigirmi pāre ŧop 
ĥāżır bulınup şaŧŧ ile irsāl olınan ŧoplar yigirmi 
günden śoñra geldükde žāhir olmışdur. BaǾdehu 
ber-feĥvā-yı 

Nažm 

ǾĀķıbet olsa gerek pūşiş-i tābūt-ı fenā 
ĦilǾat-i pādişeh ü ħırķa-i peşįmen-gedā 

1053 Źi’l-ĥicce’sinüñ on sekizinci leyle-i sebtde 
ol fermān-fermā-yı fażl ü taķv‴ daġdaġa-i 
meşāġil 38 لدنيا االطائيل فى   dan rehā bulup rūĥ-ı 
pür-fütūĥları maķǾad-ı śıdķa ħırām itdükde, 
irtesi śubĥ vaķtinde maķām-ı kerįm-i iftāya Ebū 
SaǾįd Efendi ķıyām itdiler. BaǾdehu cenāzeleri 
CāmiǾ-i Sulŧān Meĥemmedį’ye iĥżār olınup ve 
maķām bi’l-cümle ħaberdār olan śıġār u kibār 
ile ħıdmet-i śalātları edā olınduķdan śoñra tābūt-
ı pür-sekįnelerin seng-i muśallādan ķaldırup 
keŝret-i ziĥāmdan berdūş itmege imkān 
olmayup ser-engüşt-i enām üzre vālid-i mācid-i 
keŝirü’l-meĥāmidleri iǾdād itdükleri türbede 
mütevārį-i ħāk-i pāk-i Ǿanber-fām oldı. 
Mevlānā-yı sālifü’l-beyān eskena’llāhu teǾāl‴ 
ferādįsü’l-cinān, mefħar-i maħādįm-i Rūm, 
meĥāsin-i efǾālle mevsūm, mecmaǾül-baĥreyn-i 
şerįǾat u ŧarįķat, mülteķ‴ü’n-nehreyn-i fażl ü 
maǾrifet, mülk-i nezāhat, fülk-i nebāhat eyyām-ı 
ĥükūmetlerinde ĥuķūķ-ı Ǿibāddan mütecānib ve 
tesviye-i umūr-ı enāma rāġıb, kelām-ı Ĥaķķ’ı 
tekellümde seyf-i śārim ve śalāĥ u taķvāya 
müdāvim, tevāżuǾ-pįşe, ħayr-endįşe, güşāde-rū 
ve laŧįfe-gū, mütedeyyin ü müteşerriǾ, 
müteśallib ü müteverriǾ …… 

 

 

 

 

36 Şeyhî, a.g.e., C. 1, s. 112-3. 
37 “Dikkatlilik gereken zamanda iyi bir fikir, kum 

denizi gibi yüz askerden daha iyidir.” 
38 “Dünyada fazilet yoktur.” 
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Zeyl-i Şakâ’ik 

Śamtį Meĥemmed Efendi39 

el-Mevl‴ Meĥemmed Śamtį İbn el-Ĥacc Yūsuf. 
Vilāyet-i Anaŧolı’da Ermenek nām ķaśabadan 
hicret ve maĥrūse-i Burusa’da iķāmet eylemiş 
el-Ĥacc Yūsuf nām merdüñ şāĥ-ı şecere-i 
vücūdı ve netįce-i muķaddimāt-ı źāt-ı 
mesǾūdıdur. Biñ ķırķ tārįħinde dārü’l-mülk-i 
İstanbul’a ķudūm ve devr-i mecālis-i Ǿulemā-yı 
Rūm itdükden śoñra elli tārįħinde Şeyħü’l-İslām 
Ebū SaǾįd Efendi merĥūmuñ defǾa-i ŝāliŝe-i 
śadāret-i Rūm’ından mülāzım ve ŧarįķ-ı tedrįse 
Ǿāzim olup ķatǾ-ı merātib ve aħź-ı menāśıb 
iderek biñ elli dört Cemāźi’l-ūl‴’sında ķırķ aķçe 
ile ǾAlį Ketħudā Medresesi’ne vāśıl, andan daħi 
münfāśıl iken altmış dört ŞaǾbān’ında İsĥaķ-
zāde Efendi yerine ħāric ile Bālį Efendi 
Medresesi’ne vālį oldılar... 

Medįne-i mezbūrede Ĥamza Beg CāmiǾi 
mezāristānında defn olındı. Manśıb-ı maĥlūle 
Edrineli Efendi mevśūl oldı. Mevlānā-yı 
merĥūm cihet-i fıķhiyye ile maǾlūm: 

ǾAyn-ı śıfat dįde-güşā mįm gibi beste-dem 

vefķınce ekŝer-i evķāti śamt-ı dāǿim ile güźār 
itmegin Śamtį Ǿalemi, 40 صمت نجا نو م  kelāmı, 
hem-pāye-i mūsįķį ve naġmį olmış idi. 

 

 

Zeyl-i Şakâ’ik 
Edrineli Dervįş İbrāhįm-i Gülşenį41 

eş-Şeyħ Dervįş İbrāhįm el-Gülşenį. Şehr-i dil-
güşā belde-i Maġnisa’da Semerci Dede dimekle 
şehįr bir pįr-i rūşen-żamįrüñ veled-i ħayrü’l-
ħalef-i ħıredmendi Gülşenį-ŧarįķat Dervįş 
İbrāhįm Efendi’dür. Mezbūr Semerci Dede Egri 
Fāŧiĥi Sulŧān Meĥemmed Ħān Ġāzį ŧābe ŝerāhu 
ĥażretlerinüñ henüz çār-bāliş-nişįn-i taħt-ı 
sulŧānį ve muntažam-ı silk-i pādişāhān-ı 
ǾOŝmān olmayup tehiyye-i salŧanat-ı şeh-zāde-i 
Ǿālį-menzilet iken gül-berg-i mizāc-ı laŧįfleri 
ħazān-zede-i ħastegį olduķda ol pįr-i Mesįĥ-
enfāsuñ bār-dih-i nefes-i berǿü’s-sāǾa şifā 
libāsından defǾ-i ĥarāret eyleyüp şifā-yāb olurdı. 
BaǾdehu serįr-ārā-yı cihāndārį olup Egri 
Seferi’ne giderken Edrine’de mizācın bozup 
“Semerci Dedecigüm, gel beni oķu” diyü ħaŧŧ-ı 
şerįf gönderüp Edrine’ye daǾvet olınur. BaǾdehu 
Edrine’ye gelüp teǿehhül itdükde biñ yedi 
senesinde śāĥibü’t-terceme dünyāya gelüp... 

39 Ekinci, a.g.t., s. 605-6. 
40 “Susan kimse kurtulur.” 
41 Ekinci, a.g.t., s. 931. 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ 

Śamtį Meĥemmed Efendi42 

el-Mevl‴ Meĥemmed Śamtį İbn el-Ĥacc Yūsuf. 
Vilāyet-i Anaŧolı’da Ermenāk nām ķaśabadan 
hicret ve maĥrūse-i Burusa’da iķāmet eylemiş 
el-Ĥacc Yūsuf nām merdüñ şāĥ-ı şecere-i 
vücūdı ve netįce-i muķaddimāt-ı źāt-ı mesǾūdı 
Meĥemmed Śamtį Efendi’dür. Biñ ķırķ 
tārįħinde dārü’s-salŧanatü’l-Ǿaliyye belde-i 
Ķosŧanŧıniyye’ye ķudūm ve devr-i mecālis-i 
Ǿulemā-yı Rūm itdükden śoñra elli senesi 
ĥudūdında Ebū SaǾįd Efendi merĥūmuñ defǾa-i 
ŝāniye-i śadāret-i Rūm’a teşrįflerinden mülāzım 
ve ŧarįķ-ı tedrįse Ǿāzim olup ķatǾ-ı merātib 
iderek elli dört Cemāźi’l-ūl‴’sında ķırķ aķçe ile 
ǾAlį Ketħudā Medresesi’ne vāśıl, andan daħi 
münfāśıl iken altmış dört ŞaǾbān’ında İsĥaķ-
zāde Meĥemmed Śāliĥ Efendi yerine ibtidā 
ħāric iǾtibārıyla Bālį Efendi Medresesi’ne vālį 
olup... 

Belde-i mezbūrede Ĥamza Beg CāmiǾi 
mezāristānında defn olındı. Manśıb-ı maĥlūle 
Edrineli Efendi mevśūl oldı. Mevlānā-yı 
merĥūm cihet-i fıķhiyye ile maǾlūm: 

ǾAyn-ı śıfat dįde-güşā mįm gibi beste-dem 

vefķınce ekŝer-i evķāti śamt-ı dāǿim ile güźār 
itmegin Śamtį Ǿalemi, صمت نجا نو م 43 kelāmı, 
hem-pāye-i mūsįķį ve naġmį olmış idi. 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ 
Edrineli Şeyħ Dervįş İbrāhįm-i Gülşenį44 

eş-Şeyħ Dervįş İbrāhįm el-Gülşenį. Şehr-
i dil-güşā belde-i Maġnisa’da Semerci Dede 
dimekle şehįr bir pįr-i rūşen-żamįrüñ veled-i 
ħayrü’l-ħalef-i ħıredmendi Gülşenį-ŧarįķat 
Dervįş İbrāhįm Efendi’dür. Egri Fāŧiĥi Sulŧān 
Meĥemmed Ħān belde-i meźkūrede 
şehzādelikleri ĥālinde mutaśarrıf-ı imāret iken 
gülberg-i mizāc-ı laŧįfleri ħazān-zede-i ħastegį 
olduķda ol pįr-i rūşen-żamįrüñ teǿŝįr-i nefes-i 
berǿü’s-sāǾalarından şifā-yāb olurlardı. BaǾdehu 
serįr-ārā-yı cihāndārį olup Egri Seferi’ne 
teveccüh-i hümāyūnları eŝnāsında maĥrūse-i 
Edrine’de mizāc-ı leŧāfet-imtizācları şikest 
oldukda, “Semerci Dedecigüm, gel beni oķu” 
diyü ħaŧŧ-ı hümāyūn irsāliyle, maĥrūse-i 
merķūmeye daǾvet olınmış idi. Ol taķrįb ile 
Edrine’de iķāmet ve teǿehhül itdükde biñ yedi 
senesinde śāĥibü’t-terceme ĥażretleri saĥa-i 
vücūda vażǾ-ı ķadem eyleyüp... 

42 Şeyhî, a.g.e., C. 1, s. 358-9. 
43 “Susan kimse kurtulur.” 
44 Şeyhî, a.g.e., C. 2, s. 35-6. 
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Zeyl-i Şakâ’ik 
el-Mevl‴ el-Fāżıl Şeyħü’l-İslām Bahāyį 

Efendi45 

el-Fāżıl ve’l-Ĥibrü’l-kāmil Meĥemmed bin 
ǾAbdü’l-Ǿazįz bin SaǾdü’d-dįn bin Ĥasan Cān.  

ǾAzįz-zāde Efendi Ǿazįz-i Mıśr-ı kerem 
Her ān ehl-i recā dergehinde nāśıye-māl 

Çehre-i muħaddere-i beyān-ı ĥāli, Ǿarūż-ı ġubār-
ı taĥrįrden berį ve şemse-i eyvān-ı rifǾat ü şānı 
dįde-i remed, dįde-i vehm ü ħayālden mütevārį, 
dürr-i bį-bahā-yı śadef-i baĥr-i vücūd, cām-ı 
cihān-nümā-yı fażl-ı nā-maĥdūd, mecmūǾa-i 
Ǿilm ü kemāline śafĥa-i mevc-engįz-i deryā bir 
cild-i Bulġārį ve cevher-i fażl ü efżāline semā-yı 
źātü’n-nücūm Ǿulyā bir śanduķa-i śedefkārįdür: 

Nažm 
Semend-i ħāmeye medĥinde gelmez āsāyiş 
İderse her ne ķadar geşt deşt-i imkānı 

Ser-defter-i Ǿulemā ve ser-çeşme-i fużalā, ĥāǿiz-
i feżāǿil-i ĥaseb ü neseb, fāǿiz-i mehāsin-i 
meveddet ü mükteseb Mevlānā el-Fāżıl Şeyħü’l-
İslām Bahāyį Meĥemmed Efendi ħıdmetleridür. 
Vālid-i mācid-i Ǿālį-şānları śudūr-ı devlet-i 
Sulŧān Aĥmed Ħān-ı Evvel’den zįb-efzā-yı 
śaĥāyif-i Źeyl-i ǾAŧāyį olan ǾAbdü’l-Ǿazįz 
Efendi’dür ki muǾallim-i maķām-ı Sulŧān Murād 
Ħānį SaǾadü’d-dįn-i Ŝānį cenāblarınuñ 
maħdūm-ı rābiǾi olmaġla silsile-i nesebleri 
Ĥasan Cān’a vā-beste ve māder-i ferħunde-
aħterleri Ebu’s-suǾūd-zāde Muśŧaf‴ Efendi 
kerįme-i mükerremeleri olmaġın ǾAllāme 
Ebu’s-suǾūd ĥażretlerine peyvestedür. Biñ on 
ĥudūdında ŧayy-ı merāĥil-i vücūd iderek vāśıl-ı 
ser-menzil-i şühūd olup dest-yārį-i ŧabǾ-ı naķķād 
ile iǾmāl-i reǿsü’l-māl-i istiǾdād ve imdād-ı saǾy 
ü ictihād ile işǾāl-i nāǿire-i źihn-i vaķķād 
itdükde āti’t-terceme Şeyħü’l-İslām ǾAbdü’r-
raĥįm Efendi himmetiyle teşyįd-i mebānį-i 
Ǿulūm u tertįb-i muķaddemāt-ı manŧūk u 
mefhūm ķılup mirǿāt-ı cihān-nümā-yı ŧabǾ-ı śāfį 
güherleri mıśķale-i hidāyet ile cilā-dāde ve 
mertebe-i istiǾdād u ķabūli fevķa’l-Ǿāde olmaġın 
her śafĥa-i varaķa-i kitāb ki muķābil-i nažar-ı 
iksįr-eŝerleri olurdı, levĥ-i cilā-dāde-i Mānį gibi 
nigār-ħāne-i ħayāllerinde müressim ve ħızāne-i 
ĥāfıžaları zülāl-i füyūżāta muķassim olup fuśūl 
ü ebvābı ve suǿāl ü cevābıyla ĥāżır bulurdı. Bu 
resm üzere mū-şikāf tedķįķ ve nihāyet taĥķįķ ile 
mümtāz olmışlar idi. ǾAmm-i mihter-i 
mükerremleri Şeyħü’l-İslām Ħˇāce-zāde 
Meĥemmed Efendi’den iĥrāz-ı şeref-i 
mülāzemet ve yigirmi altı ĥudūdında vālid-i 
mācidleri ile Ǿazm-i Beytu’llāhü’l-Ĥarām 

45 Ekinci, a.g.t., s. 424-30. 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ 
Şeyħü’l-İslām Bahāyį Meĥemmed Efendi46 

el-Mevl‴ el-Fāżıl ve’l-Ĥibrü’l-kāmil 
Meĥemmed İbn el-Mevl‴ ǾAbdü’l-Ǿazįz bin 
SaǾdü’d-dįn bin Ĥasan Cān.  

Beyt 
ǾAzįz-zāde Efendi Ǿazįz-i Mıśr-ı kerem 
Her ān ehl-i recā dergehinde nāśıye māl 

Çehre-i muħaddere-i beyān-ı ĥāli, Ǿarūż-ı ġubār-
ı taĥrįrden berį ve şemse-i eyvān-ı rifǾat ü şānı 
dįde-i remed, dįde-i vehm ü ħayālden mütevārį, 
dürr-i bį-bahā-yı śadef-i baĥr-i vücūd, cām-ı 
cihān-nümā-yı fażl-ı nā-maĥdūd: 

Beyt 
Semend-i ħāmeye medĥinde gelmez āsāyiş 
İderse her ne ķadar geşt deşt-i imkānı 

Ser-defter-i Ǿulemā ve ser-çeşme-i fużalā, ĥāǿiz-
i feżāǿil-i ĥaseb ü neseb, fāǿiz-i mehāsin-i 
meveddet ü mükteseb Mevlānā el-Fāżıl Şeyħü’l-
İslām Bahāyį Meĥemmed Efendi ħıdmetleridür. 
Vālid-i mācid-i Ǿālį-şānları śudūr-ı devlet-i 
Sulŧān Aĥmed Ħān-ı Evvel’den zįb-efzā-yı 
śaĥāyif-i Źeyl-i ǾAŧāyį olan ǾAbdü’l-Ǿazįz 
Efendi’dür ki muǾallim-i maķām-ı Sulŧān Murād 
Ħānį SaǾadü’d-dįn-i Ŝānį cenāblarınuñ 
maħdūm-ı rābiǾi olmaġla silsile-i nesebleri 
Ĥasan Cān’a vā-beste ve māder-i ferħunde-
aħterleri Ebu’s-suǾūd-zāde Muśŧaf‴ Efendi 
kerįme-i mükerremeleri olmaġın ǾAllāme 
Ebu’s-suǾūd ĥażretlerine peyvestedür. Biñ on 
senesi ĥudūdında ŧayy-ı merāĥil-i vücūd iderek 
vāśıl-ı ser-menzil-i şühūd olup dest-yārį-i ŧabǾ-ı 
naķķād ile iǾmāl-i reǿsü’l-māl-i istiǾdād ve 
imdād-ı saǾy u ictihād ile işǾāl-i nāǿire-i źihn-i 
vaķķād itdükde üstādü’l-kümmel ǾAbdü’r-raĥįm 
Efendi himmetiyle teşyįd-i mebānį-i Ǿulūm u 
tertįb-i muķaddemāt-ı manŧūk u mefhūm ķılup 
mirǿāt-i cihān-nümā-yı ŧabǾ-ı śāfį güherleri 
mıśķale-i hidāyet ile cilā-dāde ve mertebe-i 
istiǾdād u ķabūli fevķa’l-Ǿāde olmaġın her 
śafĥa-i varaķa-i kitāb ki muķābil-i nažar-ı iksįr-
eŝerleri olurdı. Levĥ-i cilā-dāde-i Mānį gibi 
nigār-ħāne-i ħayāllerinde müressim ve ħızāne-i 
ĥāfıžaları zülāl-i füyūżāta muķassim olup fuśūl 
ü ebvābı ve suǿāl ü cevābıyla ĥāżır bulunurdı. 
Bu resm üzere mū-şikāf-ı tedķįķ ve nihāyete 
taĥķįķ ile mümtāz olduķdan śoñra Ǿamm-i 
mihter-i mükerremleri Şeyħü’l-İslām 
Meĥemmed Efendi ħıdmetlerinden iĥrāz-ı şeref-
i mülāzemet ve biñ yigirmi altı senesi ħilālinde 
vālid-i mācidleri ile Ǿazm-i Beytu’llāhü’l-Ĥarām 

  

46 Şeyhî, a.g.e., C. 1, s. 214-6. 
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idüp edā-yı ĥacc ve ziyāret itmişler idi. Yigirmi 
ŧoķuz Źi’l-ĥicce’sinde Yavuz-zāde Efendi 
yerine Dāvūd Paşa Medresesi’yle maķām-ı ķadr 
ü menziletleri bülend oldı. Otuz iki 
Muĥarrem’inde Velį-zāde Efendi yerine 
Maĥmūd Paşa Medresesi’ne revnaķ-baħşā, otuz 
dört Śafer’inde Bıyıķlı Muśtaf‴ Efendi yerine 
Üsküdar Mihrümāhı’na ziynet-efzā oldılar. Otuz 
beş Ramażān’ında Atlu Dāvūd Efendi yerine 
Śaĥn-ı Ŝemāniyye’de murabbaǾ-nişįn-i kūşe-i 
miĥrāb ve müfįd-i ders-i ūlį’l-elbāb oldılar. 
Otuz sekiz ŞaǾbān’ında Celeb Meĥemmed 
Efendi yerine ŝāniyen medrese-i Mihrümāh’a 
altmışla sāye śaldılar. Otuz ŧoķuz Şevvāl’inde 
ħaŧŧ-ı hümāyūn ile Şeh-zāde dārü’l-ifādesine pā-
nihāde oldılar. Ķırķ Cemāźi’l-āħire’sinde Ķāsım 
Efendi yerine Selanik ķażāsı maķarr-ı ĥükm ü 
imżāları oldı. Sene-i kāmilede Ǿazl ve yerlerine 
Kemāl Efendi-zāde İbrāhįm Efendi naśb olındı. 
Ķırķ üç Śafer’inde Ħˇāce-zāde MesǾūd Efendi 
yerine ķażā-yı feżā-yı Ĥalebü’ş-şehbā’ya 
şehbāl-i himmet açdılar. Ķırķ dört RebįǾü’l-
evvel’inde Ĥaleb vālįsi Aĥmed Paşa ile mā-
beynlerinde vāķiǾ mā-cerā sebebiyle şürb-i 
duħāna mübtelā olmaġın sefer-i hümāyūn 
tedāriki ĥaķķında śādır olan fermān-ı cihān-
muŧāǾ icrāsına ķādir degül diyü, Ǿarż u inhā 
itmegin Ǿazlden başķa Ķıbrıs’a iclā olınup 
manśıb-ı maĥlūl sābıķü’t-terceme Manŧıķį 
Aĥmed Efendi’ye revā görildi. Ķırķ altı 
Şevvāl’inde Ǿafv-nāme irsāl olınup vaŧanlarına 
Ǿavd ile ħoş-ĥāl oldılar. Ķırķ sekiz 
Muĥarrem’inde ŞaǾbān Efendi yerine Şām-ı 
dārü’s-selām ķażāsıyla mažhar-ı ikrām olındı. 

Sene-i mezbūre Şevvāl’inde teķāǾüd ve 
yerlerine sābıķü’t-terceme Başmaķcı-zāde 
Meĥemmed Efendi teśāǾüd itdi. Elli altı 
RebįǾü’l-evvel’inde Cinci Ĥüseyn Efendi yerine 
Anaŧolı śadrında murabbaǾ-nişįn-i Ǿizz ü temkįn 
oldılar. Sene-i mezbūre Receb’inde ǾAbdü’r-
raĥįm Efendi yerine śadr-ı Rūm ve nāǿil-i 
gāyetü’l-ġāyāŧ-ı merūm olduķda yerleri defǾa-i 
ŝāniye Çivi-zāde Efendi’ye erzānį görildi. 
CemǾį Çelebi bu mıśrāǾı tārįħ dimişdür: 

MıśrāǾ 

ǾAdl ile śadrı itdi Bahāyį Efendi cā 

 

 

 

 

 

idüp edā-yı ĥacc ve ziyāret itmişler idi. Yigirmi 
ŧoķuz Źi’l-ĥicce’sinde Yāverį-zāde Efendi 
yerine Dāvūd Paşa Medresesi’yle kām-revā, 
otuz iki Muĥarrem’inde Velį-zāde ǾAbdu’r-
raĥmān Efendi yerine Maĥmūd Paşa 
Medresesi’ne ziynet-baħşā oldılar. Otuz üç 
Muĥarrem’inde Öreke Muśŧaf‴ Efendi yerine 
Üsküdar Mihrümāhı Medresesi sezā görilüp 
otuz beş Ramażān’ında Atlu Dāvūd Efendi 
yerine Śaĥn-ı Ŝemāniyye’nüñ birinde murabbaǾ-
nişįn-i kūşe-i miĥrāb ve müfįd-i ders-i ūlį’l-
elbāb oldılar. Otuz sekiz ŞaǾbān’ında Kebįrį 
Meĥemmed Efendi yerine altmışlı iǾtibārıyla 
ŝāniyen Üsküdar Mihrümāhı’na sāye śalup otuz 
ŧoķuz Źi’l-ķaǾde’sinde bā-ħaŧŧ-ı hümāyūn 
saǾādet-maķrūn-ı ŝānį İbrāhįm Efendi yerine 
Şeh-zāde dārü’l-ifādesine pā-nihāde olmışlar 
idi. Ķırķ Cemāźi’l-āħire’sinde Kürd Ķāsım 
Efendi yerine Selanik ķażāsı maķarr-i ĥükm ü 
imżāları oldı. Ķırķ bir Cemāźi’l-āħire’sinde 
maǾzūl ve yerlerine Kemāl Efendi-zāde İbrāhįm 
Efendi mevśūl oldı. Ķırķ üç RebįǾü’l-āħir’inde 
Ħˇāce-zāde MesǾūd Efendi yerine ķażā-yı feżā-
yı Ĥalebü’ş-şehbā’ya şehbāl-i himmet açdılar. 
Ķırķ dört Muĥarrem’inde Ĥaleb vālįsi Aĥmed 
Paşa ile mā-beynlerinde vāķiǾ mā-cerā sebebiyle 
şürb-i duħāna mübtelā olmaġın sefer-i hümāyūn 
tedāriki ĥaķķında śādır olan fermān-ı cihān-
muŧāǾ icrāsına ķādir degül” diyü, Ǿarż u inhā 
itmegin Ǿazlden māǾadā cezįre-i Ķıbrıs’a nefy ü 
iclā ve yerleri Manŧıķį Aĥmed Efendi’ye revā 
görildi. Ķırķ altı Şevvāl’inde Ǿafv-nāme irsāl 
olınup vaŧanlarına Ǿavd ile ħoş-ĥāl oldılar. Ķırķ 
sekiz Muĥarrem’inde Bosnevį ŞaǾbān Efendi 
yerine Şām-ı dārü’s-selām ķażāsıyla mažhar-ı 
ikrām olınmışlar idi. 

Sene-i mezbūre Şevvāl’inde maǾzūl ve yerlerine 
Edirne ķāđįsi Başmaķcı-zāde Meĥemmed 
Efendi menķūl, anlaruñ yerleriyle Selanik ķāđįsı 
İmām-zāde Şeyħ Meĥemmed Efendi nāǿil-i 
meǿmūl olup anlaruñ yerleri daħi Bosnevį Bālį 
Efendi’ye tevcįh olındı. Elli altı RebįǾü’l-
evvel’inde Cinci Ĥüseyn Efendi yerine Anaŧolı 
śadrında murabbaǾ-nişįn-i Ǿizz ü temkįn olup 
sene-i mezbūre Receb’inde ǾAbdü’r-raĥįm 
Efendi yerine śadr-ı Rūm’a naķl olınduķlarında 
yerlerine ŝāniyen Çivi-zāde Şeyħ Meĥemmed 
Efendi vaśl olındı. Şeyħ Nažmį Efendi Efendi 
merĥūm lafžen ü maǾnen bu gūne tārįħ 
dimişdür: 

Nažm 
Müşerref eyledükde Rūmili śadrını ol fāżıl 
Müşābih oldı rūz-ı Ǿālemüñ Ǿıyda şebi Ķadre 

Bu şevķ ile didüm tārįħ Nažmį lafžen ü maǾnen 
Biñ elli altıda geçdi Bahāyį Ǿadlle śadra  
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Sene-i mezbūre Źi’l-ķaǾde’sinde Miħalıç 
arpalıġı ile münfaśıl ve yerlerine ŝāniyen Ķara 
Çelebi-zāde Maĥmūd Efendi vāśıl oldı. Elli yedi 
Cemāźi’l-ūl‴’sında ħaleflerine selef ve ŝāniyen 
śadāret ile müşerref oldılar. Arpalıķları ol 
eŝnāda imām-ı sulŧānį olan Ķarabaş Maĥmūd 
Efendi’ye virildi. Sene-i mezbūre Şevvāl’inde 
müteķāǾid ve yerlerine Çivi-zāde Efendi 
müteśāǾid oldı. Elli sekiz Receb’inde Midilli 
arpalıġı żamįme-i revātıb ķılındı. Elli ŧoķuz 
Receb’inüñ on ikinci güni ǾAbdü’r-raĥįm 
Efendi yerine maķām-ı vālā-yı meşįħat-i 
İslāmiyye’ye śuǾūd ve erbāb-ı rüsūma beźl-i cūd 
itdiler.  

Altmış dört Śafer’inüñ on ikinci cumǾa güni 
maraż-ı ħunnāķ ile maħnūķ ve rū-gerdān-ı 
cānib-i maħlūķ olup CāmiǾ-i Ebu’l-fetĥ’de 
śalāt-ı cenāzeleri edā ve ķarįn-i duǾā vü ŝenā 
ķılınup ħāneleri muķābilinde türbe-i 
muǾayyenelerinde mānend-i genc-i maħzūn 
mütevārį ve medfūn ķılındı. Tārįħ-i sāl-i Ǿazm-i 
dārü’l-ķarārı ve naķş-ı seng-i mezārı bu mıśrāǾ 
vāķiǾ olmışdur: 

MıśrāǾ 

Menzilüñ firdevs ola el-Fātiĥa 

Meşįħat-ı İslāmiyye’ye ŝāliŝen Ǿammu-zādeleri 
Ebū SaǾįd Efendi sezāvār ve arpalıķları 
maħdūm-ı kihterleri Feyżu’llāĥ Efendi’ye 
māye-i iftiħār oldı.  

Mevlānā-yı merķūm maħdūm-ı meĥādįm-i 
feżāǿil-mevsūm, şāh-süvār-ı Ǿarśa-i fażįlet, 
yeke-tāz-ı meydān-ı maǾrifet, aǾžamü’l-
mevāhib-i cenāb-ı Sübĥānį ve mābihi’t-temyįz-
imeleke-i melekį vü beşerį vü ĥayvānį olan Ǿaķl-
ı śāf-ı hüd‴-ittiśāfları her vechle memdūĥ u 
maķbūl, be-taħśįś fıŧnat u zekā ve rüşd ü sedād 
ile ġālib-i ekŝer-i Ǿuķūl reşĥa-i kilk-i zülāl-rįzi 
dil-i teşnegān-ı iĥtiyāca māye-i Rabbānį, belki 
tefsįde-lebān-ı Ǿaŧaş-ı żarūrete sebeb-i ĥayāt-ı 
cāvidānį, AśmaǾį’l-fuśāĥa, Bermekį’s-semāĥa 
fāżıl-ı bį-muǾādil, mefķūdü’l-mümāŝil idi.  

Āŝār-ı Ǿilmiyyelerinden manžūrları olan kütüb-i 
fünūn-ı gūn-ā-gūn-ı Fārisį ve ǾArabį āŝār-ı 
ķalem-i Ǿanberįn raķamlarıyla meşĥūn olurdı. 

 

 

 

Sene-i mezkūre Źi’l-ķaǾde’sinde Miħalıç 
arpalıġı ile münfaśıl ve yerlerine ŝāniyen Ķara 
Çelebi-zāde Maĥmūd Efendi vāśıl oldı. Elli yedi 
Cemāźi’l-ūl‴’sında ħaleflerine selef ve ŝāniyen 
śadāret ile müşerref olduķlarında arpalıķları ol 
eŝnāda imām-ı sulŧānį olan Ķarabaş Maĥmūd 
Efendi’ye virildi. Sene-i merķūme Şevvāl’inde 
Molova ve Ķalonya ve Yund ve Ayazmend 
ķażāları arpalıķlarıyla müteķāǾid oldı. Elli sekiz 
Receb’inde Midilli arpalıġı żamįme-i revātibleri 
ķılınmış idi. Elli ŧoķuz Receb’inde selefleri 
ǾAbdü’r-raĥįm Efendi yerine maķām-ı vālā-yı 
meşįħat-i İslāmiyye’ye śuǾūd ve erbāb-ı rüsūma 
beźl-i cūd itdiler. 

Altmış dört Śafer’inüñ on ikinci cumǾa güni 
maraż-ı ħunnāķ ile maħnūķ ve rū-gerdān-ı 
cānib-i maħlūķ olup CāmiǾ-i Ebu’l-fetĥ’de 
śalāt-ı cenāzeleri edā ve ķarįn-i duǾā vü ŝenā 
ķılınup ħāneleri muķābilinde türbe-i 
muǾayenelerinde mānend-i genc-i maħzūn 
mütevārį ve medfūn ķılındı. Tārįħ-i sāl-i Ǿazm-i 
dārü’l-ķarārı ve naķş-ı seng-i mezārı bu mıśrāǾ 
vāķiǾ olmışdur: 

MıśrāǾ 

Menzilüñ firdevs ola el-Fātiĥa 

Meşįħat-ı İslāmiyye’ye ŝāliŝen selefleri Ebū 
SaǾįd Efendi sezāvār, maĥlūl arpalıķlarından 
Midilli ķażāsı Ebū SaǾįd-zāde Feyżu’llāĥ 
Efendi’ye māye-i iftiħār olup Molova ve 
Ķalonya ve Yund ve Ayazmend ķażāları fuķarā-
yı ķużāta iĥsān olındı.  

Mevlānā-yı merķūm maħdūm-ı meĥādįm-i 
feżāǿil-mevsūm, şāh-süvār-ı Ǿarśa-i fażįlet yeke 
tāz-ı meydān-ı maǾrifet, aķl-ı śāf-ı hüd‴ 
ittiśāfları her vechle memdūh ve maķbūl, be-
taĥśįś fıŧnat u zekā ve rüşd ü sedād ile ġālib-i 
ekŝer-i Ǿuķūl, reşĥa-i kilk-i zülāl-rįzi dil-i 
teşnegān-ı iĥtiyāca māye-i Rabbānį, belki 
tefsįde-i lebān Ǿaŧaş-ı żarūrete sebeb-i ĥayāt-ı 
cāvidānį, AśmaǾį’l-feśāĥa, Bermekį’s-semāĥa, 
fāżıl-ı bį-muǾādil, mefķūdü’l-mümāŝil idi.  

Āŝār-ı Ǿilmiyyelerinden manžūrları olan kütüb-i 
fünūna gūn-ā-gūn-ı Fārisį ve ǾArabį āŝār-ı 
ķalem-i Ǿanberįn-raķamlarıyla meşhūn 
olduġından māǾadā müdevven fetāvāları ve 
müretteb ü mükemmel dįvān-ı eşǾār-ı belāġat-
şiǾārları vardur. 
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Bu benzerliklere ilâveten Hasîb’in 1106-1124 (1695-1712) tarihleri arasındaki vak‘aları 

anlattığı bir Târîh’inin olduğu yukarıda zikredilmişti. Yazar bu eserinde çeşitli vasıfları 
sebebiyle öne 161 şahsın biyografisini yazmıştır. Şeyhî, Vekâyiü’l-Fuzalâ’nın 1106-1124 yılları 
arasında vefat etmiş meşhur kimselerin hayat hikâyelerini yazarken buradaki biyografileri de 
kimi zaman aynen, kimi zaman kısmen değiştirmek suretiyle kullanmıştır.1 

4.3. Farklı Tarafların Mukayesesi 

Zeyl-i Şakâ’ik ile Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ arasındaki farklar sebeb-i telif kısmından başlar. 
Zeyl-i Şakâ’ik’ın mukaddimesinde eserin niçin yazıldığı şu şekilde aktarılır: 

“vaķtā ki Şaķāǿiķ-ı NuǾmāniyye śāĥibi … Ŧaşköprį-zāde Efendi … engüşt-nümā-yı iǾtibār 
olan Ǿulemā-yı Ǿižām ve meşāyiħ-ı kirāmuñ ŧoķuz yüz altmış beş tārįħine gelince āŝār-ı 
cemįle ve aħbār-ı celįlelerini iħbār-ı ŝiķāt ile keşįde-i silk-i taĥrįr ü iŝbat idüp baǾdehu … 
ǾAŧāyį-i NevǾį-zāde جعل هللا سعيه zāde ol mecelle-i Ǿibret-meşĥūnı zebān-ı Türkį ile teźyįl ve 
tārįħ-i meźkūrdan biñ ķırķ iki sāline gelince tekmįl itdükden śoñra sene iĥd‴ Ǿaşere ve miǿe 
ve elf tārįħ-i meymenet-āŝārına gelince şöhret-şiǾār ve Ǿibret-diŝār olan fużalā-yı Ǿižām ve 
meşāyiħ-ı fihāmuñ aĥvāl-i sālifeleri bi’l-cümle güm-şüde-i ŧāķce-i nisyān mertebesinde 
ķaldıysa bu Ǿabd-i faķįr … mā bihi’l-iǾtibār-ı zümre-i dānişverān ve sebeb-i teźkār-ı nām-ı 
feżāǿilmendān olan tevārįħ-i eslāf ve ķaśaś-ı eşrāfa bi’l-cümle māǿil ve fi’l-cümle aĥvāl ü 
āŝārların beyāna ķābil olduġum sābıķan mesned-ārā-yı śadr-ı fetv‴ … Seyyid Feyżu’llāh 
Efendi … ĥażretlerinüñ resįde-i sāmiǾa-i ĥaķāǿiķ-şinevleri olmaġla ol ŧāǿife-i celįlenüñ 
nām-ı nāmį ve źāt-ı girāmįleri mütevārį-i perde-i nisyān olması bįrūn-ı dāǿire-i inśāf ve 
muħālif-i deǿb-i eslāf olduġı fikr-i zerrįn ve reǿy-i śavāb-ķarįnleri olmaġla ol zümre-i 
Ǿāliyye ve cümle-i sāmiyyenüñ evśāf u menāķıbların ve fażl u iǾtibārda merātiblerin bį-
tekellüfāne inşā ile taĥrįr ü beyān ve merĥūm-ı mezbūr ǾAŧāyį Efendi evāħir-i źeylinde 
tebyįn eyledügi fuĥūl-i kirāmuñ Ǿunvān-ı merātib ü aĥvāllerin tafśįl üzere beyān ve 
teķaddüm-i zamān-ı vefeyātlarını tertįb ile Źeyl-i ǾAŧāyį’yi teźyįl ü teźnįb itmemüz 
ħuśūśında bu ĥaķįr-i ķalįlü’l-biđāǾati şeref-baħş-ı ħitāb u işāret idüp miyān-ı 
maǾārifmendāndan ifrāz u ħilāl-emŝāl içre ser-efrāz buyurmalarıyla bi-istiǾāneti’l-meliki’l-
hādį ol emr-i celįle müteśaddį olup devlet-i Ǿaliyye-i Sulŧān Murād Ħān İbn Aĥmed Ħān-ı 
Ġāzį evvelinden -ki biñ otuz iki senesi Źi’l-ķaǾdesi’dür- tārįħ-i ħātime-i Źeyl’e gelince ki 
biñ ķırķ üç tārįħidür, vefeyāt-ı aǾyān-ı Ǿulemā ve aĥvāl-i meşāyiħ-ı cāh-dārān-ı fużalā 
mufaśśal u meşrūĥ olup ammā ol mā-beynde resįde-i derece-i iştihār olan baǾż-ı Ǿulemā-yı 
celįlü’s-simāt henüz revnaķ-dih-i encümen-i ĥayāŧ olmaġla bulunduķları merātible cevāhir-i 
esāmį-i sāmiyelerin güncįde-i gencįne-i süŧūr idüp lākin zamān-ı intiķāllerine degin cilve-
pįrāy-ı minaśśa-i žuhūr olan Ǿarāyis-i aĥvālleri ziynet-yāb-ı naķş-ı ħāme-i ǾAŧāyį maġfūr 
olmamaġla anlaruñ aĥvālleriyle bedǿ olınup il‴ yevminā hāźā bu köhne bāġ-ı cihāndan 
ŧayerān-ı gülşen-i cinān iden Ǿanādil-i riyāż-ı fażl ü Ǿirfānuñ aĥvālleri ferden ferdā źikr ü 
imlā …”2 

Merhum Taşköprîzâde Efendi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 965 (1558) tarihine 
kadar yaşamış ulema ve meşâyihin tercüme-i hâlini Şakâ’ik-ı Nuʻmâniyye adlı eserinde kaleme 
almıştır. Nevʻîzâde Atâyî, bu meşhur kitaba 965-1043 (1558-1633) tarihi arasında yaşamış ve 
itibar sahibi olmuş şeyh ve âlimlerin hayat hikâyelerini ihtiva eden bir zeyl kaleme almıştır. 
Nevʻîzâde Atâyî’nin bıraktığı yerden Hasîb’in zeyline başladığı tarihe (1106/1695) kadarki 
dönemde yaşamış âlim, mutasavvıf ve meşhur müderrislerin biyografileri unutulma feleğinde 
yok olurken, bunların hayat hikâyeleri ve eserlerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar dönemin 
şeyhülislâmı Feyzullah Efendi tarafından duyulmuştur.  

Söz konusu tarih aralığında yaşamış şeref sahibi kimselerin isimleri ve şöhretlerinin 
unutulma perdesi tarafından kapatılması, insaf dairesinin dışında olduğu ve ecdadın usulüne 
muhalif bulunduğu fikrine sahip Şeyhülislâm Feyzullah Efendi, mahut zümrenin vasıf, menkıbe 
ve mertebelerini külfetsiz bir nesirle yazması hususunda Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim Hasîb’i 

1 Raşit Gündoğdu (hzl.), Uşşâkîzâde Seyyid İbrâhîm Hasîb, Târîh-i Uşşâkîzâde, Çamlıca Yay., İstanbul 2005, s. 
CXLII. 

2 Ekinci, a.g.t., s. 205-6. 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 3, Sayı 5, Mart 2016 / Volume 3, Issue 5, March 2016 

 

                                                 

44



Ramazan Ekinci                    Uşşâkîzâde Hasîb Efendi’nin Zeyl-i Şakâ’ik’ı ile Şeyhî Mehmed Efendi’nin... 
 

görevlendirmiştir. Nevʻîzâde Atâyî’nin 1044’te (1634) vefat etmesiyle zeylinin son kısmı olan 
Şakâ’ik-ı Nuʻmâniyye külliyatının 17. tabakası Sultan IV. Murad devri âlimlerinin biyografileri 
yarım kalmıştır. Yazar, Nevʻîzâde’nin zeylinde yer almayan kimseleri de eserinde bahis konusu 
ettiğini bildirmiş, kitabına Nevʻîzâde’nin biyografisiyle başlamak suretiyle bu köhne dünyanın 
bağından, cennetin gül bahçesine uçan irfan ve erdem bahçesinin bülbüllerinin hâllerini birer 
birer yazdığını söylemiştir. 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’nın mukaddimesinde eserin yazılma sebebiyle alâkalı şunlar kayıtlıdır: 
“Ve baǾdehu rātib-i merātib-i ecnās-ı maǾārif ü tuĥaf ve nāžım-ı menāžım-ı aħbār-ı selef 
NevǾį-zāde ǾAŧāyį Efendi’nüñ ol Şakāǿiķ-ı Ĥadāǿiķ-ŧırāza tārįħ-i mezbūrdan biñ ķırķ iki 
sāline gelince sāye-nişįn-i nihāl-i raĥmet olan Ǿulemā-yı kirām ve meşāyiħ-ı fiħāmuñ 
aĥvālini tafśįl eyledügi źeyl-i müstevcibü’l-meyl-i şevķ-diŝār kirāren mirār melĥūž-ı 
luĥāža-i şuǾūrum ve dįde-i itķān u iźǾān ile manžūrum olmaġla keyfiyyet-i aĥvāl-i selefe 
tefaŧŧun ve ol vādįde taĥśįl-i tefennün eyledügümden nāşį tārįħ-i źeyl-i merķūmdan il‴ 
yevminā hāźā dürer-i evśāf-ı Ǿulemā ve meşāyiħi silk-i taĥrįre nažm ile źeylü’ź-źeyle ārzū 
ve źeyl-i meźkūrda mesŧūr olan cumhūrdan māǾadā ķadem-resįdegān-ı pāye-i mevleviyyet 
ve maĥfil-nişįnān-ı icrā-yı şerįǾat olan mevālį-i Ǿižām Ǿalā ŧarįķi’l-vel‴ kitābet ve zįver-i 
Bāġçe-sarāy-ı emāret olan ħānān-ı Ķırım ve fülke-nişįn-i emāret-i ķulzüm-i beyżā olan 
vüzerā ve Ǿazįzān-ı Mıśr-ı źātü’l-ehrām olan dilįrān-ı maǾdelet-pįrā ve aġayān-ı 
Yeñiçeriyān aĥvāl-i Ǿibret-intimāların beyāna cüst ü cū ve her ŧabaķanuñ āħiri Ǿal‴ tertįb-i 
ĥurūfi’l-hecā beyān-ı zümre-i şuǾarānuñ maķarrı ķılınmaķ derūn-ı iħlāś-meşĥūnda cāygįr 
ve ol muĥaźźire-i leŧāfet-i ķanāǾata nām-zedlik mā fį’ż-żamįr idi.  

Lākin tehiyye-i esbāb-ı vuśūle ķıllet-i biđāǾa sebeb-i teǿħįr olmaġla ruħsār-ı ħˇāhiş verā-yı 
perde-i ħayālden nežžāre-künān iken baǾż-ı hünermendān-ı zamāne ol dürr-i yektā-rev-i 
vādį-i Ǿirfāna pey-rev olmaġla mecmūǾa-i maŧlūbeye ħuŧbe-senc-i şürūǾ ve biñ yüz altı 
senesine gelince tasŧįr-i aħyār-ı Ǿulemā-yı kirām ile muǾaccele-dād-ı Ǿarūs-ı merām olduġı 
mesmūǾ olduķda irsāl-i vesāǿiŧ-i enžār-ı şuǾūr olınup manžūrum olan śafaĥāt āyįne-i pür-
ġubār-āsā kedernāk-i tesāmüĥ olduġından māǾadā cümlenüñ aĥvālin cāmiǾ olmamaġla nā-
sezā-yı iǾtinā ve nā-maķbūl-i evliyā-yı nįk ü bed feĥmāndan idügi śūret-nümā olduķda 
ħˇāhiş-i sābıķ üzere maĥcūbe-i mestūretü’l-Ǿiźār vesāŧet-i ilĥāh-ı ħullān ile Ǿarż-ı dįdār 
itmek edevātına mübāderet ve NevǾį-zāde merĥūmuñ źeyli nihāyet bulduġı biñ ķırķ üç 
senesinden biñ yüz otuz sāline gelince -ki tārįħ-i taĥrįrdür- ħˇābnāk-i mehd-i raĥmet olan 
evśāf-ı Ǿulemā-yı kümmel ve aĥvāl-i meşāyiħ-i cümmel Ǿale’l-vechi’l-ekmel taĥrįr 
olınmaġa mübāşeret ve meydān-ı levĥa-i imlāda dest-i ħāme-i iķtidār ile śaf-beste-i süŧūr 
olan ecnās-ı elfāž-ı āşināyı libās maǾrūż-ı südde-i Sidre-esās-ı ĥażret-i śadr-ı Ǿālį mekārim 
istįnās ķılınmaġ içün nām-ı nāmį-i Āśaf-ı Ǿālį-şān ser-levĥa-i dįbāce-i cerįde beyān 
ķılındı.”3 

Görüldüğü üzere Hasîb, eserini uzun süredir biyografileri yazılmayan ulema, mutasavvıf 
ve devlet ricâlinin unutulmalarına mâni olmak adına kaleme aldığını ifade etmiştir. Şeyhî ise 
Nevʻîzâde’nin zeyline duyduğu hayranlık sebebiyle bir zeyl kaleme almak istediğini ancak adı 
geçen esere bir zeylin yazıldığını gördüğünü, bunun da türlü eksikliklerinin olduğunu 
farkettiğini, bu sebeple planladığı zeyl yazma fikrini fiiliyata geçirdiğini söylemektedir. 

Zeyl-i Şakâ’ik’ta, her padişah devrinde zuhur eden mühim hadiseler anlatıldıktan sonra 
önemli devlet adamlarının biyografisine, padişahların çocuklarına ve yaptırdıkları hayır 
eserlerine değinilir. Bundan sonra Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, Kırım hanları ve İstanbul 
kadılarının nasb ve azil tarihleri bildirilir. 

Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’da ise Zeyl-i Şakâ’ik’ta yer alan kısımlara ilaveten nakîbüleşrafların; 
başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bağdat, Bosna, Bursa, Diyarbekir, Edirne, Erzurum, Eyüp 
Filibe, Gence, Halep, Hemedan, Galata, İzmir, Kayseri, Konya, Kudüs, Kütahya, Lefkoşe, 
Manisa, Maraş, Medine, Mekke, Mısır, Revan, Sakız, Selânik, Sofya, Şam, Tebriz, Tokat, 
Trablusşam, Üsküdar ve Yenişehr-i Fenar gibi yerlerde kadılık yapanların listesi verilmiş; nasb 

3 Şeyhî, a.g.e., C. 1, 2a. 
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ve azil tarihleri bildirilmiştir. Bunlar içinde en önemlisi ise her bir padişah devrine ait siyasal 
olayların özetinden sonra, o dönemde yaşamış şairlerin, mahlaslarına göre elifba sırasına uygun 
şekilde biyografi ve şiirlerinden örnekler sunulmasıdır. 

Her iki zeyl arasındaki farklardan bir diğeri de dönemin sosyal hayatını aksettirecek 
mahiyette olan latife, hikâye, kerâmet vb. anekdotların varlığıdır. Zeyl-i Şakâ’ik’ta bahis konusu 
edilen kimse hakkında bilinen herhangi bir dikkat çekici hadise varsa, müellif muhakkak 
bunlara yer vermeye gayret etmiştir. Aynı tavır Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’da çok sık görülmez. Şeyhî, 
eserinde doğrudan biyografik bilgi vermeyi amaçlamış; metnine, ayrıntı kabul edilebilecek 
nitelikteki olayları dâhil etmemiştir. Şeyhî’nin naklettiği anekdotların büyük bir kısmı da 
Hasîb’den alınmadır. 

Bir başka farklılık ise her iki yazarın kaynak gösterme hususunda sergiledikleri 
uygulamalardır. Hasîb, metni boyunca onlarca kez dönemin tarihî nitelikteki kaynaklarına, 
tezkirelere ve diğer biyografik metinlere atıf yaparken Şeyhî’de bu durum biraz farklıdır. Şeyhî 
daha çok kullandığı sözlü kaynaklara ve bir kısım yazılı kaynaklara göndermelerde bulunur. 
Özellikle Hasîb’in kullandığı ve ismini zikrettiği yazılı kaynakları Şeyhî de bildirmiştir. 
Vekâyiü’l-Fuzalâ’daki birçok biyografinin yazımında Hasîb’den faydalandığı hâlde onu hiçbir 
şekilde kaynak olarak göstermez. 

Her iki yazar arasında bir başka önemli farklılık ise şairlikleri bilinen kimseler hakkındaki 
tasarruflarıdır. Şeyhî mahlasını bildirdiği şahsın, eğer meşhur bir şairse en az birkaç şiirinden, 
çok tanınmış bir şair değilse muhakkak birkaç beytinden örnek vermeye gayret eder. Hasîb bu 
hususta daha dikkatsiz davranmış, kimi yerde birkaç şiirden örnek verirken kimi yerde ise 
sadece şairin mahlasını zikredip geçmiştir. Ayrıca Şeyhî şairlikleri bilinen kişilerin Türkçe 
şiirlerinden örnek vermeye dikkat eder, eğer o şahsın Türkçe şiiri yoksa diğer dillerdeki 
şiirlerinden alıntılarda bulunur. Bu sebeple Şeyhî’nin zeylinde Arapça, Farsça şiir örneği 
oldukça azdır. Hasîb’de ise böyle bir endişe hiç yoktur. Onun zeylinde şair ve yazarlığı 
bildirilen kişilerin hangi dildeki şiirini beğendiyse onu örnek olarak sunmayı yeğlemiştir. Bu 
yüzden Arapça, Farsça şiir ve mensur metin örneği (takriz, fetva vb.) Hasîb’in zeylinde çok 
fazla yer almaktadır.  

Zeyl-i Şakâ’ik’ın tamamlanma tarihi 1114 (1702) senesidir. Ancak Hasîb’in eseri, 1106 
yılına kadar hayat sürmüş şahısları bahis konusu etmiş bir başka deyişle zeylin tamamlandığı 
tarihe kadar yaşamış kimseleri değil de metnin tamamlanmasından evvel saltanat süren padişah 
döneminin sonuna kadar (II. Ahmed 1106/1695) yaşamış kişileri anlatmıştır. Vekâyi‘ü’l-
Fuzalâ’da ise tıpkı Nev‘îzâde’nin zeylinde de olduğu gibi eserin tamamlandığı tarihe kadar 
(1130/1718) yaşamış kimseler anlatılmıştır. Yani tabakanın tamamlanmış olması dikkate 
alınmamış, mümkün olduğunca fazla kişiye yer verilmek amaçlanmıştır. 

Sonuç 

Aynı dönemi anlatan biyografik metinlerde bilgiler arasında benzerliklerin olması 
normaldir. Her ne kadar bu benzerlikler, aynı yazılı kaynakları kullanmaktan meydana gelse de 
bazı yazarlar kaynak bildirmeksizin çeşitli eserlerden uzun alıntılar yapmışlardır. Bu makalede, 
aynı devirde yaşamış iki yazar tarafından, aynı esere yazılan iki farklı zeyl mukayese edilmeye 
çalışılmıştır. Her iki eser de edebiyat tarihimiz için mühim kaynaklar arasındadır. Uşşâkîzâde 
Hasîb’in zeylinde, Şeyhî Mehmed’in zeyline nazaran daha az sayıda kişinin biyografisine yer 
verilmiş; bilhassa lakapların bildirilmesinde kısmen özensizlik gösterilmiş ve birkaç kimse 
hakkında bazı vesikalara ulaşılamadığından dolayı, sonradan tamamlamak üzere bazı bölümler 
boş bırakılmıştır. Ayrıca Zeyl-i Şakâ’ik’ın kimi kısımlarında da Şeyhî’nin bildirdiğiyle çelişen 
rivayetler yer almaktadır. Hasîb’in zeylini ayrıntılı şekilde tetkik ettiği âşikâr olan Şeyhî, 
kendinden evvel yazılmış bu zeylin eksikliklerini gidermiş, ulaştığı yeni bilgi ve belgeler 
doğrultusunda Hasîb’in kimi yanlışlarını düzeltmiştir. Bilhassa Şeyhî her ne kadar beğenmese 
de Hasîb’in zeylinde yer alan biyografilerin büyük bir kısmının kimi zaman çeşitli bölümlerini, 
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kimi zaman da tamamını eserine aynen dâhil etmekten geri durmamıştır. Bunları yaparken de 
hiçbir yerde Hasîb ve zeylini zikretmeyerek verdiği bilgileri kendine mâl etmiştir. Günümüzdeki 
gibi bir intihal anlayışının o dönemde var olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. 
Söz konusu devirde, başka bir eserden isim vermeksizin yapılan bu tür iktibasların nasıl 
değerlendirildiğini bilmediğimizden, Şeyhî’ye doğrudan bir intihal suçu isnat etmenin yanlış 
olduğu kanaatindeyiz. Netice itibarıyla bu mukayese sonunda verilecek en önemli hüküm, 
yaklaşık 700 şahsın biyografisini yazan Uşşâkîzâde Hasîb, kaleme aldığı Zeyl-i Şakâ’ik ve Târîh 
ile Şeyhî’nin Vekâyi‘ü’l-Fuzalâ’sının en temel kaynağını meydana getirmiştir.  
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