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Öz
Türkoloji sahasında biyografi çalışmaları genellikle Tezkiretü’ş-şu‘arâ ve
Şakâyık-ı Nu‘mâniye olmak üzere iki alanda yürümüştür. Bunlardan “şuara
tezkireleri”nde daha çok şairlerin hâl tercümeleri, Şakâyık-ı Nu‘mâniye tercüme ve
zeyillerinde de her pâdişah döneminde yetişen bilgin ve şeyhlerin biyografileri
verilir. Ayrıca Hadîkatü’l-mülûk, Hadîkatü’l-vüzerâ, Devhatü’l-meşâyih… gibi
mevki sahiplerinin yer aldığı eserler yahut vefeyât-nâmeler, “illerde yetişenler” vb.
müstakil çalışmalar da vardır. Biz bu makalemizde 16. yüzyıl şairlerinden Deli
Birâder, Kâtip Câfer Çelebi, Zâtî, Rûmî ve Bağdatlı Rûhî’de örneklerine
rastladığımız ve yazıldığı dönemdeki bazı zevatın isim ve kısaca vasıflarının
zikredildiği, mektup tarzında yazılmış manzumelere bir yenisini ekleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Türkoloji, mektup, Deli Birâder, Deli Ali, III. Murat.
A POEM OF İZMİRLİ ALİ EFENDİ ABOUT THE SCHOLARS OF
SULTAN III. MURAT PERIOD
Abstract
Biography studies in the field of Turcology have generally been conducted
on two fields such as “Tezkiretü’ş-şu‘arâ” and “Şakâyık-ı Nu‘mâniye”. Among
these, “şuara tezkireleri” includes the life history of poets and “Şakâyık-ı
Nu‘mâniye tercüme ve zeyilleri” includes biography of scholar and sheiks trained
in each period of Padishah. Furthermore, the works including dignitaries such as
“Hadîkatü’l-mülûk”, “Hadîkatü’l-vüzerâ”, “Devhatü’l-meşâyih" and so on or
independent works such as “Vefâyât-nâmeler”, “illerde yetişenler” etc. In this
article, we will add a new poem to the poems written in the form of letter, in which
names of some people of the period and their characteristics have been written
and whose examples we encounter in Deli Birâder, Kâtip Câfer Çelebi, Zâtî, Rûmî,
and Bağdatlı Rûhî of 16th century poets.
Keywords: Turkology, letter, Deli Birâder, Deli Ali, III. Murat.
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GİRİŞ
Bizde biyografi çalışmaları genellikle Tezkiretü'ş-şu‘arâ ve Şakâyık-ı
Nu‘mâniye olmak üzere iki alanda yürümüştür. Bunlardan “şuara tezkireleri”nde
daha çok şairlerin hâl tercümeleri, Şakâyık-ı Nu‘mâniye Tercüme ve Zeyilleri’nde
de her pâdişah döneminde yetişen bilgin ve şeyhlerin biyografileri verilir. Ayrıca
Hadîkatü'l-mülûk, Hadîkatü'l-vüzerâ, Devhatü'l-meşâyih… gibi mevki sahiplerinin
yer aldığı eserler yahut Vefâyât-nâme’ler, illerde yetişenler vb. müstakil çalışmalar
da vardır. Biz bu makalemizde, 16. yüzyıl şairlerinden Deli Birâder, Kâtip Câfer
Çelebi, Zâtî ve Rûmî’de örneklerine rastladığımız ve yazıldığı dönemdeki bazı
zevatın isim ve kısaca vasıflarının zikredildiği, mektup tarzında yazılmış
manzumelere bir yenisini ekleyeceğiz. Gayet tabii, bunlar doğrudan hâl tercümesi
çalışmaları olarak değerlendirilemez. Ancak, bir dönemin şair, şeyh ve bilginlerine
dair -kırık ayna parçacıkları mesabesinde de olsa- bazı bilgiler ihtiva etmesi
bakımından önemlidir. Sultan III. Murat devri şair, şeyh ve bilginlerinden
bazılarının söz konusu edildiği İzmirli Ali Efendi’nin üzerinde duracağımız 45
beyitlik bu manzumesinin 1590’lı yıllara ışık tutacak nitelikte bir vesika olduğu
kanaatindeyiz.
Deli Birâder lakabıyla şöhret bulan divan şairlerimizden Gazâlî (öl. 1535)
(Köprülü 1948: 4/728-729) ölümünden kısa bir süre önce Mekke'den İstanbul'a
zamanın şair ve ileri gelenlerinin ad ve karakterlerini zikrederek hâlini hatırını
sorduğu:
Ṣaġ esen misin ey nesīm-i şimāl
Nedür aḥvāl-i rūzgār eyü mi
Şöyle beñzer ki Rūmdan geldüñ
Nice bi'llāh ol diyār eyü mi
Eyledüñ ḫod güẕer Sitanbuldan
Şehr ma‘mūr u şehriyār eyü mi
Menba‘-ı ‘adl u ma‘den-i iḥsān
Ṣāḥib-i şāh-ı kām-kār eyü mi
Ketḫudā-yı ‘asākir-i manṣūr
Mīr-i İskender-i‘tibār eyü mi
Vüzerā vü daḫı aġabegler
Devr-i devletde kim ki var eyü mi (Kut 1974: 223-252)
mısralarıyla başlayan 73 beyitlik bir mektup yazar. Daha sonra bu mektuba Zâtî,
Rûmî ve Kâtip Câfer Çelebi aşağıda ilk ve son beyitlerini verdiğimiz manzumelerle
cevap verirler:
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Zâtî:
Ḥāl-i Rūmı çün itdüñ istifsār
Ey Birāder bu ḫoş diyār eyüdür
…..
Bunı Ẓātī eger saña oḳısa
Dir idüñ gel bizi ḳo var eyüdür
Rûmî:
Minnet Allāha her diyār eyüdür
Baḥr-ı devletde kim ki var eyüdür
…….
Ṣafā geldüñ dinürse şimdi aña
Yiter ol deñlü i‘tibār eyüdür
Câfer Çelebi:
Ey Ġazālī ṣorarsañ aḥvāli
Şükr eṭvār-ı rūzgār eyüdür
……
Ne ḳadar söyledüñ ise hezeyān
Tevbeler eyle ṣad hezār eyüdür (Kut 1974: 223-252)
Konumuzu teşkil eden Deli Ali lâkaplı Ali Efendi'nin 45 beyitlik manzumesi 1
de kanaatimizce Deli Birâder'in (Gazâlî) adı geçen mektubundan etkilenerek
yazılmıştır.
Nev‘î-zâde Atâî'nin Hadâiku'l-hakâik fî Tekmileti'ş-şakâik adlı eserinde yer
alan bilgilere göre 2 Ali Efendi İzmirlidir. Ebussuûd Efendi'den mülazım olmuştur.
Bazı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra 963/1555'te Trabzon müftüsü
olmuş, 972/1564'te de vefat etmiştir.
__________
1

bk. Ahmet SEVGİ özel kitaplığı, TY nr. 5, v. 35b-36a.
EL-MEVLĀ ‘ALİ
Belde-i İzmirden be-dīdār el-mevlā Deli ‘Ali dimekle şöhret-şi‘ār olmış idi. (Beyt)
Dicle-rā imsāl reftārī ‘aceb mestāne būd
Pāy-der-zincīr ü kef-ber-leb meger dīvāne būd
(neẟr) mażmūnı üzre dāru'l-mülk-i Rūma ḳudūm ve devre-i mecālis-i fużalā-yı ḳurūm Şeyḫu'l-islām
Ebu's-su‘ūd Efendi ḫıdmetlerinden nā’il-i şeref-i mülāzemet ve ba‘ż-ı medārisde müteṣaddī-i dirāset
olmış idi. Ḳırḳ aḳça ile Efḍal-zāde Medresesinden ma‘zūl iken ṭokuz yüz altmış üç tārīḫinde Bāġdādīzāde Aḥmed Çelebi yerine Ṭrabzon fetvāsı ‘ināyet olundı. Niçe şuhūr u a‘vām itmām-ı mehāmm-ı ifāde
vü iftāya ḳıyām itdükden soñra ṭoḳuz yüz yetmiş iki ẕi'l-ḳa‘desinde sübḥa-i ‘ömri ḳarīn-i ḫıtām ve
medrese-i maḥlūle ile Zeytūnī-zāde maẓhar-ı ikrām oldı. Ḫateme'llāhü lehū bi'l-ḥüsnā ve hüve'l-ḳādir ü
hüve'l-mevlā. Merḥūm-ı mezbūr ba‘ż-ı merātib-i isti‘dād ile meşhūr olmaġın (mıṣrā‘)
Semtden ḫāric degül Mecnūn hele vādīdedür
(neẟr) mażmūnı zebān-zed-i cumhūr ve taḳṣīrātı ma‘ẕūrdur (Özcan 1989: 2/45-46).
2
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Bu bilgiler ışığında biraz sonra metnini sunacağımız
bakıldığında; Ali Efendi'nin, “Deli Ali” mahlasını kullandığı:

manzumeye

Eş‘ār-ı āb-dārı oḳıyup Deli ‘Alī
Ẕemmü'l-ḫayıl u medḥ-i ‘atā vü seḫāda mı” 3
ve Ebussuûd Efendi'den mülazım olduğu teyit edilmektedir:
Üstādum oġlı Ḥażret-i İbn-i Ebu's-su‘ūd
Ṭab‘ı ḳażā-i Edrineyi iḳtiżāda mı 4
Ancak, ölümüyle ilgili verilen tarihin doğru olmadığı görülmektedir. Zira şu
beyit söz konusu manzûmenin III. Murat döneminde yazıldığını gösteriyor:
Şeh-zādegān-ı ġonca-i nev-reste-i MURĀD
Bāġ-ı şerefde her biri neşv ü nemāda mı 5
Sultan III. Murat 1574-1595 yılları arasında padişahlık yaptığına göre
manzûmeyi kaleme alan Ali Efendi'nin 1564'te vefat ettiğine dair verilen bilginin
doğru olmayacağı açıktır. Hatta:
Nev‘ī Efendi ‘izzet ü devletle her ṣabāḥ
Ta‘līm-i şāh-zādeler içün serāda mı 6
beytinden hareketle Ali Efendi'nin 1590'da hayatta olduğunu da söyleyebiliriz.
Çünkü Nev‘î Efendi'nin şehzâde hocalığına tayini 1590'dır. (Karahan1964: 9/224)
Ali Efendi, 45 beyitlik manzûmesinde başta padişah, şehzâdeler, vezîriazam
Sinan ve Siyavuş Paşalar olmak üzere, makam ve itibarlarına göre -bazen adlarını
zikrederek bazen de telmih yoluyla- kırka yakın zevatın adını ve vasıflarını zikreder.
Manzûme incelendiğinde çoğunlukla her şahsa bir beyit ayrılmış olduğu
görülür. Ancak, bazen:
Ṣūfīlerüñ o ṣayḳal-ı fażl-ı Ḫudā ile
Mir’āt-ı ṭab‘ı rūz-be-rūz incilāda mı 7
….
Hep rāġıb-ı Ḥaleb mi müderris efendiler
Cāh-ı se-māhenüñ ṭalebinde belāda mı 8
….
__________
3

Beyit: 45.
Beyit: 19.
5
Beyit: 4.
6
Beyit: 20.
7
Beyit: 25.
8
Beyit: 31.
4
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Dīvāna mübtelā mı mülāzım efendiler
Bī-çāreler keş-ā-keş-i ḫavf u recāda mı 9
mısralarında görüldüğü üzere, belli bir zümreye işaret eden beyitler de vardır.
Ayrıca:
“Ḫoş mı mizācı Şeyh Kemālāt Efendinüñ
Neyler ‘Ömer Dede ṭaleb-i ihtidāda mı” 10
beytinde olduğu gibi, kişilerin birer mısra ile de tavsif edildiği olur.
Manzûmenin bir başka özelliği de o dönemde vuku bulan kimi
kırgınlıklara -zımnen de olsa- yer verilmiş olmasıdır. Bu konuda şu iki beyti örnek
verebiliriz:
“Dāmād-ı pādişeh yine gelmez mi ṣadrına
Mehdī-i muntaẓır gibi daḫı ḫafāda mı” 11
….
“Bāḳī Efendi gelmedi mi ṣadr-ı ‘izzete
İhmāl kendülerde yaḫūd pādişehde mi” 12
Ali Efendi’nin söz konusu manzûmesini sunuyoruz:
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün
1

Ey bād-ı ṣubḥ eyle ḫaber ben gedāsına
Nāzük mizācı şāh-ı cihānuñ ṣafāda mı

2

Dāyim ṣafāda ḳılsun anı Ḥayy-ı lā-yezāl
Eller daḫı bu bende gibi hep du‘āda mı

3

Medḥ ü ẟenā-yı şāh-ıla cem‘-i suḫanverān
Bülbül-miẟāl her biri ṣavt u nevāda mı

__________
9

Beyit: 39.
Beyit: 27.
11
Beyit: 11.
12
Beyit: 15.
10
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4

Şeh-zādegān-ı ġonca-i nev-reste-i Murād 13
Bāġ-ı şerefde her biri neşv ü nemāda mı

5

Zīnet-fezā-yı ṣadr-ı vezāret Sinān-ı 14 dīn
Erzāḳ-baḫş-ı ḫalḳ mı dāyim ‘aṭāda mı

6

Düstūr-ı bā-vaḳār Siyāvuş-ı 15 nām-dār
Aḫlāḳ-ı bī-naẓīrine ‘ālem ẟenāda mı

7

Ḫvāce Efendi 16 ḥażretinüñ dāme ‘izzuhu
Dār-ı medār-ı ‘izzeti beytü's-sa‘āde mi

8

Maḫdūm-zādeler o imām-ı şerī‘ate
Cān ile inḳıyād u tamām iḳtidāda mı

9

Şeyḫī Efendi ḥażreti künc-i ferāġda
Hem-vāre şükr-i rāzıḳ u ḥamd-i Ḫudāda mı

10

Müftī Efendi mes’ele-āmūz-ı kāyināt
Ḳadr-i refī‘i fevḳ-ı simāk u semāda mı

11

Dāmād-ı pādişeh 17 yine gelmez mi ṣadrına
Mehdī-i muntaẓır gibi daḫı ḫafāda mı

__________
13

III. Murat, Osmanlı padişahı. (öl. 1003/1595)
Koca Sinan Paşa, Osmanlı sadrazamı. (öl. 1004/1596)
15
Siyavuş Paşa, Osmanlı sadrazamı. (öl. 1011/1602)
16
Hoca Sâdeddin Efendi, III. Murat’ın hocası. (öl. 1008/1599)
17
Damat İbrahim Paşa, Sultan III. Murat’ın kızı Ayşe Sultan’la evli. O yıllarda (1589 sonrası)
İstanbul’da vuku bulan Beylerbeyi Vak‘ası’nda bazı vezirlerle birlikte azledildi. (öl. 1010/1601)
14
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12

Serdār-ı ceyş-i nuṣret ü kişver-küşā-yı ‘aṣr
A‘dā-yı dīne ḳaṣd-ı neberd ü ġazāda mı

13

Ḥāli ne Hażret-i Zekeriyyā Efendinüñ 18
Ẕevḳ ü ṣafāda sofra-i ni‘met-küşāda mı

14

Varduñ mı ḫānesine o ṣāḥib-sa‘ādetüñ
Gördüñ mi neyler İbn-i Mu‘arraf orada mı

15

Bāḳī Efendi 19 gelmedi mi ṣadr-ı ‘izzete
İhmāl kendülerde yaḫod pādişehde mi

16

Kendüye uydurup yine sulṭān-ı ḫoş-dili
Ḫunkār imāmı penç namāzı edāda mı

17

Ḳāżī-i şehr o efḳah-ı dehr ü Şüreyḥ-i 20 ‘aṣr
Fārūḳ-veş muḳayyed-i naḳṣ u ziyāde mi

18

Ṣaġ u esen mi Ḫażret-i İbn-i ‘Aṭā nice
Ḳāḍī Efendi ṣadr ola diyü ḳafāda mı

19

Üstādum oġlı Ḥażret-i İbn-i Ebu's-su‘ūd
Ṭab‘ı ḳażā-yı Edrineyi iḳtiżāda mı

__________
18

Zekeriya Efendi, o tarihlerde Rumeli kazaskeri. (öl. 1001/1593)
Bâkî, “sultânü’ş-şuarâ” diye anılan büyük divan şâiri. (öl. 1008/1600)
20
Şüreyh, Tâbiîn devrinin ileri gelen fakîhlerinden, Kûfe kadısı.
19
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20

Nev‘ī Efendi 21 ‘izzet ü devletle her ṣabāḥ
Ta‘līm-i şāh-zādeler içün serāda mı

21

Hem-nām-ı faḫr-ı ‘ālem ü Aġa-yı bī-naẓīr
Peyveste ḳurb-ı şāh-ıla ‘izz ü ‘alāda mı

22

Mıṣbāḥ-ı ‘ömri Ḫvācegī-zāde Efendinüñ
Şem‘-i ṣabāḥ-veş şeref-i inṭifāda mı

23

‘Abdü'l-kerīm Efendi o baḥr-ı sükūn u ḥilm
Dürr-i yetīm-veş ṣadef-i inzivāda mı

24

Bālā-yı sāye-perveri Şa‘bān Efendinüñ
Bād-ı kerāmet-ile tamāmı inḥınāda mı

25

Ṣūfīlerüñ o ṣayḳalı fażl-ı Ḫudā-y-ıla
Mir’āt-ı ṭab‘ı rūz-be-rūz incilāda mı

26

Enfās-ı misk-būyla teyessür du‘āsını
Tātār Efendi pādişehüñ yapmada mı

27

Ḫoş mı mizācı Şeyh Kemālāt Efendinüñ
Neyler ‘Ömer Dede ṭaleb-i ihtidāda mı

28

Ḍaḥḥāk Efendi gelmedi bir gün vedā‘ içün
Cümle leṭāyifin ḳoyalum bī-vefāda mı

__________
21

Nev‘î, divan şâiri ve âlim. (öl. 1007/1599)
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29

Ḥāli ne zühd-pīşe uzun Şems Efendinüñ
Mescid mināresi gibi başı hevāda mı

30

Ördek Dede bir ayaġ ile ‘ālemi gezüp
Gāhī ‘avām-ı nāsda gāh evliyāda mı

31

Hep rāġıb-ı Ḥaleb mi müderris efendiler
Cāh-ı se-māhenüñ ṭalebinde belāda mı

32

Zeynī 22 Efendi cān gibi pinhān olup gehī
Yārāna gāh ‘arż-ı cemāl geh vefāda mı

33

N'eyler Ḥüseyn Efendi o yār-i ḳadīmümüz
Ḥayf ol kişiye kim geçe andan cüdāda mı

34

Hem-sāyemüz müderris-i paşa-yı kām-baḫş
Geldi zamānı pāye-i ṣadrı recāda mı

35

Bir dānesi mi Ṣāliḥ Efendi ṭoḳuz evüñ
Hem-sāyeler żiyāfetine iştihāda mı

36

Yaḥyā Efendi nāyib-i icrā-yı ḥadd-i şer‘
Destiyle ehl-i bid‘ata ḍarb-ı ‘aṣāda mı

37

N'eyler ‘Ubeyd Efendi semürmekde mi daḫı
Şehr içre cāy-gīr cānum Aġa-zāde mi

__________
22

Kâtipzâde Zeynelâbidin Efendi (öl. 1602)

28
Ahmet SEVGİ _________________________________________________________

38

Terk itmedi mi İbn-i Nesīmī ḍalāleti
Ḫalk-ı ciḥānı ġıybet ile iftirāda mı

39

Dīvāna mübtelā mı mülāzım efendiler
Bī-çāreler keş-ā-keş-i ḫavf u recāda mı

40

Kātib Hüseyn Efendi nedür ḥāli ḫoş mıdur
Ṣadr-ı riyāsete ṣaded-i irtiḳāda mı

41

‘Abdī Efendi geldi mi āyā Edirneden
Göñli Tatar barcaġı ya Ṣofyada mı

42

Ṣūfī Şuhūdī almada da‘vāda mı daḫı
Yoḫsa ferāġ ḳıldı ḳażā[ya] rıżāda mı

43

Her ḫastaya şarāb-ı benefşe virüp ṭabīb
Bī-çāreler taḳayyüd-i şürb-i devāda mı

44

Keḥḥāl ‘Abdī şāha gözüñ düşi oldı mı
‘Ayn-ı cihān anuñla ṣafā vü cilāda mı

45

Eş‘ār-ı āb-dārı oḳıyup DELİ ‘ALĪ
Ẕemmü'l-ḫayıl u medḥ-i ‘aṭā vü seḫāda mı
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SONUÇ
Daha çok bir metin neşri olan bu çalışmamızla 16. yüzyıl şairlerinden Deli
Birâder, Zâtî, Rûmî ve Kâtip Câfer Çelebi’de örneklerine rastladığımız ve yazıldığı
dönemdeki bazı zevatın isim ve kısaca vasıflarının zikredildiği, mektup tarzında
yazılmış manzumelere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Sultan III. Murat devri devlet
adamı, bilgin ve şairlerinden kırka yakın zevatın adının ve vasıflarının zikredildiği
Deli Ali’nin bu manzûmesinin tarihî bir vesika niteliği taşıdığı söylenebilir.
SUMMARY
Biography studies in the field of Turkology have generally been conducted
on two fields such as “Tezkiretü’ş-şu‘arâ” and “Şakâyık-ı Nu‘mâniye”. Among
these, “şuara tezkireleri” includes the life history of poets and “Şakâyık-ı
Nu‘mâniye tercüme ve zeyilleri” includes biography of scholar and sheiks trained
in each period of Padishah. Furthermore, the works including dignitaries such as
“Hadîkatü’l-mülûk”, “Hadîkatü’l-vüzerâ”, “Devhatü’l-meşâyih" and so on or
independent works such as “Vefeyât-nâmeler”, “illerde yetişenler” etc. In this
article, we will add a new poem to the poems written in the form of letter, in which
names of some people of the period and their characteristics have been written
and whose examples we ecounter in Deli Birâder, Kâtip Câfer Çelebi, Zâtî, Rûmî,
and Bağdatlı Rûhî of 16th century poets. Of course, these cannot be directly
assessed as life history studies. However, they are important for containing some
information -even if they are like broken mirror pieces- about the poets, sheik and
scholars of that period. We are of the opinion that the poem of 45 verses of İzmirli
Ali Efendi, which mentions some of the statesman, scholar, sheik and poets such
as Koca Sinan Paşa, Siyavuş Pasha, Damat İbrahim Pasha, Hoca Sâdeddin
Efendi, Zekeriya Efendi, Şeyh Kemâl Efendi, Bâkî and Nevî of III. Murat Period,
serves as a document to set light to the scholarship, art and culture life of 1590's.
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