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Özet

Bu makalenin amacı, elde olan bir eserin (Fetihname-i Kıbrıs} -üzerinde üç çalışma yapılması
na karşın- müellifi hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi ve eserin Şefıiı'ye aidiyetinin kanıtlanması
olacaktır. Bu amaç doğrultusunda, ewela müellifle aynı mahlası taşıyan çağdaşı şairler daha sonra ise
hayatı hakkında bilgi verilecektir. Bunun sonucunda; müellifin Hz. Peygamber'e dayanan ve XIV. asrın
ikinci yansında Anadolu'ya gelen köklü bir aileden olduğu, dedeleri ve babasının Zeyniyye tarikatının
Eğridir'deki kolunun önemli temsilcileri olduğu\ oğlu Şerif Mehmed ve yeğeni Allame Şeyhı'nin ise
Osmanlı devletinde kazaskerlik ve nakibüleşraflık gibi önemli görevlerde bulundukları tespit edilecektir.
Bu makalede Şerifi'nin 1520 sularında doğduğu, 1542 tarihlerinde evlendiği ve -ölüm tarihi kesin
olarak bilinmese de- llI. Murad döneminde vefat ettiği görülecektir. Divanı ve Hilye'si de tanıtılan bu
çalışmada; Fetihname-i Kıbrıs'ın Şeıif1'ye aidiyeti, hayatı hakkındaki bilgilerden ve eserleri arasındaki
mukayeseden anlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şerifi, Şeriiı'nin ail~i, Fetihname-i Kıbrıs, Hilye.

WHO İS SHERİFİ; THE AUTHOR OF "FETİHNAME-İ KIBRIS"?
Abstract
The purpose of this article is to remove the deficiency of knowledge on an avaliable work (Fetihname-i Kıbns) however there are three works done on the issue so far, and try to prove that it
belongs to Sherifi Mehmed Efendi. To this end, first of al!, the infonnation will be given about the
contemporary poets with the author who bear the same appellation with him and about his life. As a
result of this, the things which are going to be clarified are as follows: The author who is descesnding
from prophet (peace be upon him) and a prominent family that came to Anatolia in the second half of
the XIV. century, his grandfathers and father were the significant represantatives of Zeyniyye sufi
order's branch which is in Eğirdir, and then we will try to demonstrate that his son ·sherifi and his
nephew Allame Şeyhi in Ottoman State were holding the positions like being. Kazasker and
Nakıbuleşraf. in this article, it will be seen that Sheriiı was bom in 1520s and got married in 1542s,though his death date is certainly unknown- we will also see that he passed away during Murad III. The
article in which we are trying to introduce his Diwan and Hilya too, Fetihname-i Kıbns's belonging to
Sheriiı will be understood as a result of the comparison to be done between his works and the
infonnation about his life.
Key Words: Sheriiı, Family of Sherifi, Fetihname-i Kıbns, Hilya.

Giriş

Klasik Türk edebiyatı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan zorluklardan birisi de,
elde bulunan bir eserin müellifinin belirlenmesi ve söz konusu eserin kendisine
aidiyetinin kanıtlanmasıdır. Birtakım sebeplerden ötürü müellif, ya kimliğiyle ilgili
somut hiçbir bilgi vermez ya da kullandığı mahlasını vermekle iktifa eder. Eğer
yazarın kullandığı mahlas, kendi çağında tekse -bu durum · sıklıkla karşılaşılan bir
durum değildir- bir sorun yoktur; ancak birkaç çağdaş şair aynı mahlası kullanmış
sa, önümüzde eserin gerçek sahibini bulmak gibi bir mesele ortaya çıkar ki bu
ancak ciddi araştırmalar sonunda ortaya çıkartılabilir.
1570-71'de yazılmış Fetihname-i Kıbrıs 1 adlı eserin müellifinin kimliği de yukarıda anlatılan sebeplerden ötürü- muğlak kalmıştır. Söz konusu eser üzerinde
şu ana dek -ulaşılabildiği kadar- üç çalışma yapılmıştır. 2 Bunlardan ilki, İst. Ünv.
Tarih Bölümünden bir öğrencinin yaptığı lisans tezidir. Bu çalışmada "Önsöz"
başlığı altında Kıbns ve Kıbrıs'ın fethi ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra "F.
K. "nın müellifi ile ilgili olarak, müellifin eserin sonunda kendisiyle ilgili verdiği
bilgiler özetlenerek şunlar söylenmiştir:
"Müellif bu kısa malumat dışında kendi hakkında bir açıklama yapmamakta, ancak eserde yer yer manzum parçaların bulunması dolayısıyla şairliği olduğu
da anlaşılmaktadır.
Şerifı'nin hayatı hakkında

bilgi edinmek kabil

bütün

araştırmalara rağmen

maalasef kesin bir

olmarnıştır

•
Biyografik mahiyetteki eserler içi.n de Sicil-i Osmanı, KamCtsul-alam ve Osmanlı Müellifleri'nde Şerıft adını taşıyan birkaç şahsa rastlanmakta ise de bunlar
aras'ında hiçbirinin Kıbrıs'ın fethine mahsus bir eseri bulunduğuna dair kayıt yoktur.

Bir övgü mahiyetinde yazılan eserde, Kıbrıs'ın fethinde padişah bulunan il.
Se1im, Lalası Mustafa Paşa, II. Selim'in damadı Piyale Paşa ve padişahın babası
Kanuni için medhiyeler yer almakta, hatta il. Selim adeta fahr-ı aleme eşit tutulmaktadır. H.978 (m.1571) de kaleme alınmış bulunan eser II. Selim'e sunulmuş
olmalıdır. Şu halde müellifimiz Şerıfi'nin II. Selim devrinde yaşayan, Eğridir kasabasından Şerif Mehmet Çelebi (Şerifi) olması kuvvetle muhtemeldir.
Hicrı

X. Yüzyılda yaşayan, şuara ve kıyattan olan
Murad devrinde vefat etmiştir. '' (Gül, 1974:X-XI)

Şerif

Mehmed Çelebi', lll.

Söz konusu çalışmalar içinde Şerifi ile ilgili en fazla bilgi vermesi bakımın
dan önemli olan bu çalışmada, hareket noktası doğru olarak tespit edilmesine
1
2

Fetihname-i Kıbrıs, makalenin ilerleyen bölümlerinde F.K. olarak kısaltılacaktır. .
Hilmi Gül, "Şerifi, Fetihname-i Kıbns" (Mezuniyet Tezi), İst. Ünv. Edebiyat Fakültesi, 1974;Özcan
Mert, "Şeı'ifı'nin 'Fetihn~me-i Kıbrıs't", İ.Ü. Edeb. Fak. Tarih Enstitüsü Dergisi, S.4-5, s. 49-78.;
Numan Külekçi - Turgut Karabey, "Fetihname-i Kıbrıs", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi: S.2: Erzurum: 1995 s.81-102.
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karşın

-makalenin ilerleyen bölümlerinden de anlaşılacağı üzere- eserin gerçek
müellifi, oğlu Şerif Mehmed ile karıştırılmıştır. Söz konusu çalışmada "Önsöz" den
sonra "F.K."nın metni verilmiştir.
İkinci çalışma ise yine bir tarihçi olan Özcan Mert tarafından yapılmıştır.

Mert çalışmasında, genel olarak fetihnamelerden bahseden bir bölümden sonra
eserin muhtemel yazılış tarihi üzerinde durmuş ve söz konusu fetihnamenin, Kıb
ns'ın fethini ele alan ilk fetihname olması gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra ise
eserin müellifi hakkkında bilgi veren yazar, müellifin fetihnamenin sonunda (27a
ile 28a varakları arasında geçen) kendisiyle ilgili verdiği bilgileri şu şekilde özetlemiştir:

"Fetih-name-i Kıbrıs'm yazan olan Şerifi bu eserde kendi hayatı hakkında
kısa bir bilgi vermektedir. Verdiği bilgiye göre Şerifi, Kamını Sultan'm damadı olan
sadrazam Rüstem Paşa'nm (öl. 1561) imamı olan Seyyid Mehmed'in oğludur.
Şerifi bir medresede müderrislik ve yedi kazada kadılık yapmıştır. Yazar Fetihname-i Kıbrıs'ı yazdığı sırada Mısır'daki Menzele kazası kadılığından yüz otuz akça
gündelik ma'zul bulunmaktaydı." (Mert: s.50)
Verilen bu bilgilerden sonra müellif
eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir.

hakkında başka

bir bilgi

verilmemiş

ve

Birer edebiyatçı olan Numan Külekçi ve Turgut Karabey'in beraber yaptığı
üçüncü çalışmada ise, yine genel olarak fetihnameler hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra eserin müellifi hakkında şu ifadeler kullanılmıştır: "16. yüzyılda yazı

lan bu eserin müellifi
1995:82)

·Şerfff

hakkfnda bilgi

bulamadık."

(Külekçi-Karabe9,

Yukarıda

bahsi geçen üç çalışmada da, Fetihname-i Kıbrıs müellifi Şerifi
.hakkında çok az bilginin verildiği, bu bilginin de müellifin kimliğini ortaya koymakta yeterli olmadığı görülmüştür. Daha önce yapılan çalışmaları tamamlayıcı mahiyette olması arzulanan bu makalede, kendisinden -çeşitli sebeplerden ötürü- bahseden kaynaklardan hareketle Şerffı'nin hayah ve eserleri hakkında bilgi verilip
Fetihname-i Kıbrıs'ın kendisine aidiyeti konusunda eldeki tanıklar maddeler halinde sunulacaktır.

1. XVI. YÜZVILDA YAŞAMIŞ ŞERiFİ MAHLASLI ŞAİRLER
biyografik kaynaklar tarandığında XVI. yüzyılda yaşamış
Bunlardan ilki, Tuhfe-i Naili' de vefat
tarihi 1532 olarak verilen Diyarbakırlı Şerifi' dir ki Şehnôme'nin nazmen tercümesini yapmıştır. Mısır'da medfCmdur. (Tuman, 2001:486}
Tezkireler ve

diğer

beş "Şerifi" mahlaslı şairle karşılaşılmaktadır.

İkinci şair, bu makalenin konusu olan Şerifi Mehmed'dir. İlerde kendisinden uzun uzadıya bahsedilecektir. Üçüncü şair ise Tuhfe-i Naili''de, "Hüsam-zade
Seyyid İbrahim Efendi. Germiyanf Hüsam Efendi'nin oğludur. Seyyid Şerfff din-

mekle ma'rQfdur. Müderris. 980/1573 tarihinde doğdu.

Vefatı

Zilkade 1016/1607.

İstanbul'da Şerffe Hatun mescidinde medfQndur. " (Tuman, 2001:487) kaydıyla
verilen şairdir.

Dördüncü şair ise Şerifi-zade diye anılan Şerif Mehmed'dir. 1553-1631 yıl
ları arasında yaşamıştır. Bu makalede bahis konusu olan Şerıfi'nin oğlu olduğu
için makalenin ilerleyen bölümlerinde onun üzerinde de durulacaktır.
Söz konusu yüzyılda yaşamış bir diğer Şerifi de Seyyid Abdülkerim Efendi'dir. Kefeli olup 1629'da vefat etmiştir. (Tuman, 2001:487)

2. ŞERiFi'NİN HAYATI
a. Adı,

Mahlası, Doğum

Yeri ve Tarihi

Şerifi,

Hz. Peygamber'in soyundan geldiği için aldığı isim ve mahlas konusunda bu özelliği etkili olmuştur. Onun adı ve mahlası hakkında en net bilgi, oğlu
Şerif Mehmed'in yazdığı Menôkıb-ı Şeyh Burhaneddin3 'de geçmektedir: "Validiim
Seyyid Mel;med Efendi merl;ümuff ekber evladı idi Elıl-i 'ılm ü şa.{ıib-i ma 'rıfe~ şan
jalb ü lfatem-slret sabi kimesne olup Şerifi taballuş iderdi" (Şerıf Mehmed Efendi
[yz], ist. h.1231/1814:47a)
tadır.

Buna göre şairin adı Mehmed olup Seyyid Mehmed Efendi diye
Mahlası ise çoğu seyyid şairin kullandığı Şerfjf'dir.

tanınmak

Kınalı-zade'de Şerıfi'nin doğum

yeri için, "Vilayet-i Hamıd'de sağır ü kebır
meyanında Egridir d{mekle meşhur olan şehr-i bı-nazfrdendir. " (Kınalızade Hasan
Çelebi, 1997:172} ifadesi kullanılmıştır. Şerıfi'nin doğum yeri hakkında ittifak eden
.
.-kaynaklar, onun doğum tarihi hakkında. kesin bir şey söylememişlerdir. Babası
Şeyh Burhaneddin'in doğum tarihi 1494, ·kendisi ise 1542 tarihlerinde evlendiğine
(Köseoğlu, 1943:105) göre Şertfı'nin 1520 civarında doğduğu düşünülebilir.

.

b. Ailesi4
Şerıfi'nin mensup olduğu aile; seyyid bir aile olması,

Zeyniyye5

tarikatının

birçok şeyhini yetiştirmesi ve aile üyelerinin müderris, kadı, kazasker ve nakibüleş
raf gibi görevlerde bulunması hasebiyle önemli bir ailedir. Dolayısıyla XIV. asrın
ikinci yarısından XVII. asrın ilk yarısına kadar geçen dönemde aile üyeleri hakkın
da çeşitli kaynaklarda bilgi bulmak mümkünse de, ailenin bir üyesi olan Şerif
Mehmed'in yazdığı Menakıb-ı Şeyh Burhanneddin adlı eser, aile hakkında ayrıntılı
bilgiler vermesi bakımından birinci dereceden bir kaynaktır. Bu bölümde gerek bu
eser, gerekse diğer biyografik kaynaklardan hareketle Şerifi' nin ailesi hakkında
ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Menakıb'da

verilen

şecereye

göre,

Hatmü 'l-Euliya gibi eserlerin sahibi Hakim
3
4
5

Şerıfi'nin

et-Tirmizı

ailesi; Nevddirü'l-Usul,
(ö.932} üzerinden Hz. Pey-

Eserin tenkitli metni tarafımızdan hazırlanmaktadır.
Bu bölümde anlatılacak olan Şerıfı'n in babası ve dedeleri hakkında kapsamlı bir çalışma için bkz.
(Açıkel: 2000)
Bu tarikat hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Öngören:2003)

--
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gamber' e dayanmaktadır. 6 Hakim et-Tinnizı' den sonra takip edilebilen aile üyesi
Şeyhülislam 7 Berda'ı'dir. Lakabından da anlaşılacağı üzere Berda'lı olan Şeyhülis
lam Berda't'nin Anadolu'ya gelişi Mendkıb'da anlatılmıştır. Buna göre "muhibb-i
ulema' u me§dyth" olan Hızır Bey8 , hacca gider. O sene hacda olan Şeyhülislam
Berda'ı ile karşılaşır ve onun sohbetlerinden etkilenir. Şeyhülislam Berda'ı' nin
hakiki bir mürşit olduğunu anlayan Hızır Bey,
"Viliiyet-i Rl7mda Hamid ili dimeklc ma 'rüf YiJiiyetüfi valisiyem, ol diyiir-ı kemalmertebe iib u heviisı mu 'tedil ve biliid u l{urası biig u dag i/e ma 'mür memleketdüı: Lakin /Jall,(ını
faı'ilf-i flal,(l,(a İrşad ider ınürşid-i kamil yol,(dur. Ol cihctden ballfı heva yü çlaliiletden !Jii!I
degüldw: 'Acabii sulfiinum, il;san idüp ol diyarufi !J.allpnı ışliib u irşad içün ol diyara hicret
buyurursaiiuz olmaz mı? Şeviib-ı bi-l;isab u ecr-i bi-fdyiis ifıriiz itmefiiizde şüphe yog-idi Egeı·
fıuiür-ı şerifiifiiizde bu me 'müluii !Juşülı ca>ız göri/ür ise ben l,(uluiiuz, sulfiinum içün .{(aşaba-i
Egıidir ciYiirında iib u heYiisı mu 'tedi/ (7a) bıi" mafıalde bir ma.{(iim biinyiid ıdüp du 'ii-ı bayniiuza
ına7/ıarola/uın'~ (Şerif Mehmed Efendi [yz], ist. h.1231/1814:6b-7a)

diyerek kendisini Anadolu'ya davet edince, Şeyhülislam Berda'ı istihareye
yattıktan sonra Hızır Bey' e "İnşa/Uh ~1 'iilii bu def'a Berda 'da makiimwnuza
vara/um, gelecek sene bi- 'inayeti'l-liihi Ta 'iilii faraf-ı Rüma teveccüh idelüm." (Şerıf
(Mehmed Efendi [yz], ist. h.1231/1814:7a} cevabını verir.
Hızır

Bey bu cevaptan sonra Eğridir'e dönüp Yazla denen mahallenin yakı
nında Mezar-ı Şer,f. adlı mevzide bir zaviye 10 inşa edip şeyhi beklemeye koyulur.
Öte taraftan Şeyhülislam Berda't de ertesi sene, "on altı oglı ve dört menküf:ıası ve
.!arif dervişleriyle" Anadolu~ya hicret e<iler. Hoy'a uğrayıp "f!oy'da· bir b"iieenii.ioglu olup bezziizistiinda oturup 'arafsiyye dikmek dc1/Ji bilünniş" Pir Mehmed Hoyı'yi
de yanına alıp '~ ..menazil ii nıeriifıilde be?l-i fey.i ü irşiid iderek altı ayda Anifaraya
6.
7

Ailenin şeceresi makale sonunda ek olarak verilecektir.
Berda'ı'nin "Şeyhülislam" lakabı ile anılmasının sebebinin büyüklük ve saygı anlamında olduğunu

8

Söz konusu Hızır Bey'in kimliği tartışmalıdır. Bu konuda Eğridir Ansiklopedisi'nde şu bilgiler bulun-

düşünüyoruz.

maktadır:
Şeyhülislam

Berdai'nin Eğirdir'e gelişi hakkında kaynaklarda hayli zıtlıklar vardır. Menakıb'a göre
Berdai'yi Eğirdir'e davet eden Hamidoğlu Hızır Beydir. Hııır Bey 1328 tarihinde Beylik
yapmıştır. Yine Menakıb'a göre Şeyhülislam Berdai Eğirdir'e gelmeden önce Ankara'ya uğramış,
Hacı Bayram Veli ile görüşmüştür. Hacı Bayram Veli 1430 da öldüğüne göre aynı yaşlarda olması
gereken Şeyhülislam Berdai'nin Hamidoğlu Hızır Beyle Hicaz'da karşılaşması mümkün değildir. Bu
Hızır Bey Osmanlı subaşısı Hacı Hızır Bingöl Bey olması gerekir. Öğretmen Etem Kartal Eğirdir
Gölsesi gazetesinde yazdığı yazıda Şeyhülislam Berdai'nin H. 800 Miladi 1398 yılında Eğirdir'e geldiğini yazar. Kaynak olarak da Ispartalı Böcüzade Osman Efendi'nin Şeyhülislam Berdai'nin
merkadine yazdığı yazıdan bahseder. Şöyle yazdığını belirtir: "Şeyhülislam Şeyh Berdai Hazretleri
Eğirdir'e Hicretin 800. tarihinde buyurmuşlardır." Öğretmen Cemal Tosun da aynı gazetede yazdığı
bir yazıda Şeyhülislam Berdai'nin Eğirdir'e geliş tarihini 1398 olarak belirtir. Davetin de Eğirdir
subaşısı Hacı Hızır Bey tarafından olduğunu yazar. Şeyhülislam Berdai'nin ölümünü de H.835 Miladi 1432 olarak verir. (Veziroğlu, 2005: 208-209)
9
Yazla mahallesindeki Burhaneddin Camii imamı Hasan Dikmen'den alınan bilgiye göre, bugün bu
yerin Mezôr-ı Şerif diye bir adının olduğu bilinmemektedir.
ıo Bugün bu zaviye ortada yoktur; ancak bunun yerine 1883 tarihinde bugün varlığını sürdüren
Burhaneddin Camii'nin inşa edildiğini düşünüyoruz. (Bkz. Resim 1)
Şeyhülislam

gelürler." Ankara'da Hacı Bayram Veli (1352-1429) hazretleri ile görüşüp Eğri
dir'de Hızır Bey'in hazırladığı makamlarına gelip yerleşirler. Şeyhülislam Berda't
buraya yerleştikten sonra kızı Zeynep Hatun'u Pir Mehmed Hoyı ile evlendirir ve
bir süre sonra vefat eder. 11 Yerine Pir Mehmed Hoyt geçer. (Şerif Mehmed Ef.
[yz], ist. h.1231/1814:7a-9a)
Pfrf Halife, Hamfdf, Halife Sultan gibi lakaplarla da bilinen Pir Mehmed, hangi tarikata mensup olduğu tespit edilemeyen- Şeyhülislam Berda't'nin yanında
tasavvufi terbiyeyi aldıktan sonra, zahirı ilimlerde de kendisini geliştirdi. Konya'ya
gelen Abdüllatif Kudsı (ö.1452) hazretlerine intisap edip bir müddet hizmetinde
bulundu. (Mecdi Mehmed, 1989, 130) Şeyhinin kendisine hilafet vermesinden
sonra Yaz/a'daki zaviyesine dönüp Zeyniye tarikatının Eğridir'deki kolunu teşkil
etti. (Öngören, 2003:118-119) Menôkıb'da Pir Mehmed ile ilgili şu bilgiler geçmektedir:
''Aşıllan vı1iiyet~i

'Acemde !foy şel111iıdendür. $al.ılfıü'n-neseb evlfid-ı Resüldür. Nevadir-i Uşül şa1.ıibi Şey!J. 'Ali Tiımi?l neslindendir. 'Alim ü liiiıl-ı rabbiinI vü
mürşid-i kainil-i şamedani olup Şey!Jülisliim Suftiimıif ve hem Şey!J 'Abdülla.tlf.f(udsl
l;ıairetlerinüff mürebbiisı
vü !J.a!Ifesidür." (Şerif Mehmed Ef. [yz], ist.
h. 1231/1814: 10b)
Pir Mehmed Hoyı'nin Sadreddin Konevı'nin en-NusQs adlı eserine
Zübdetü't-Tahkik ve Nüzhetü't-Tevffk isimli bir şerh yazdığı kaydedilmiştir. (Öngören, 2003:118) Pir Mehmed vefat ettikten sonra tekkenin başına oğlu Şeyh
Mehmed Çelebi geçmiştir. 12•
._
Şeyh

Mehmed Çelebi, gençliğinde kimya ilmine merak sarmış ancak ba-

basının nasihatlerinden sonra bu işi bırakıp tasavvuf yoluna girmiştir. (Şerif
Mehmed Ef. [yz], ist. h.1231/1814:llb) Babasından sonra seccadeye geçen Şeyh
Mehmed Çelebi, kutbu'l-evliyp ve Hızır (a.s} ile sohbet eden biri olarak bilinmiştir.
Gerek Mendkıb' da kendisine atfedilen menkıbelerde gerekse Hızırndme 13 ismini
verdiği divanındaki şiirlerinde Hz. Hızır ile hemhal olması sık sık söz konusu edilmiştir. Şeyh Mehmed'in evliya arasındaki lakabı Tolı imiş. Bu durum Menakıb'da
şöyle ifade edilir:

"Ve ma 'lüm-ı şerifleri ola ki Sultan Şey!Jüıi la]fablaıı evliyii )ulliih içinde "Tolı"
iıniş. 1:fıiır [,fii.n 'aleyhi's-seliiın "Talı" diyü ad viımişler. "(Şerif Mehmed Ef. [yz], ist.
h.1231/1814:3la)
Eğridir

Ansiklopedisi'nde

Şeyh

Mehmed'in

çocukları

ile ilgili

şu

bilgiler ve-

rilmektedir:
''Şeyh

Mehmet Çelebi Sultan 'ın iki oğlu, üç kızı oldu. Oğlunun birinin adı Alı
met diğerinin Haşim'dir. Ahmet üç dört yaşında, Haşim daha küçükken ölmüştür.
11
12
13

Berda't'nin türbesi için bkz. (Resim 2, 3)
Pir Mehmed Hoyt'nin türbesi için bkz. (Resim 4, 5)
Hızırname ~akkında detaylı bilgi için bkz. (Al~y:2005; Bulut:2003)
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Kızlan Şelıribanu,

Cihan baht Ruzba/ıt idi Kızlarından birini A tabey'e, diğerini Uluborlu'ya gelin eimiştir. Küçük kızı Şehribanu'yu da Dündar Bey medresesinde Müderris Tokatlı Muhittin Efendi'yle evlendiımiştıi: "(Veziroğlu, 2005: 213)
Şeyh Mehmed Çelebi, 1493 tarihinde vefat edince14 Eğridir' deki tekke bir
aralık boş kalır. Açık kalan makama önce Yunus daha sonra ise İbrahim adında
şeyhler

gelirlerse de harikulade şekillerde vefat ederler. (Köseoğlu, 1943:104)
Nihayet Şeyh Mehmed Çelebi'nin torunu olan Şeyh Burhaneddin gelip tarikatın
başına geçer.
Şerıfi'nin babası Şeyh

Burhaneddin hakkında Mendkıb'da birçok bilgi verilmiştir, hatta kitabın yarısı ona ayrılmıştır denebilir. Söz konusu eserde Şeyh
Burhaneddin'in doğum tarihi h.900/m.1494 olarak verilmiş ve bu tarih, onun
kutub olduğunun bir delili olarak gösterilmiştir. 15 Şeyh Burhaneddin'in annesi,
dedesi Şeyh Mehmed Çelebi'nin kızı Şehribanu'dur. Babası ise Tokatlı Akçe
Muhyiddin diye bilinmektedir. Mendkıb'ta babası ile ilgili şu bilgiler verilmektedir:
"Viilidleıi A4'çe Muf;ıyiddin

Efendi dimekle meşhiir bıi· seyyıd-i elıl-i faz/ olup
To,katda ve Amasy<'ıda olurlar imiş. Elli a,kçe müderris olup ba 'de Suftiin 'Alemşiiha
!J 7ice olup To}fatda vefiit itdiikleııiıde Burhan Efendi on beş yaşında taze l;alup... "
(Şerif Mehmed Ef. [yz], ist. h.1231/1814:31b)
Alıntıdan

da anlaşıldığı üzere Şeyh Burhaneddin hem anne hem de baba
tarafından seyyiddir. Babası vefat ettikten sonra Eğridir' e gelip tarikatın başına
geçmek isteyince, tQ.fikatırı ileri gelenleri bu işin böyle olamayacağını, kendisioin
zahiren bir şeyhten icazet alması gerektiğini söyleyip Şeyh Burhaneddin'i Bursa'da
Şeyh Taceddin zaviyesinde bulunan Şeyh Nasuh' a gönderirler. Kısa sürede gerekli
merhaleleri aşan Şeyh Burhaneddin 20 yaşlarında iken şeyhinden icazet alıp tarikatın başına geçer. (Şerif Mehmed Ef. [yz], ist. h.1231/1814:4lb-43a) Şeyh
Burhaneddin' in şeyhleri şu şekilde verilmiştir:
İmdi ma 'film ola ki şeybüm ve su~tiinum, siilik-i kiimıl ü mürşid-i mükemmel, f!u/bu '/-

evliya vii gubrü'J-etlp'yii, kelamı deva vü n~n kfmya, şeybü'ş-şiiyü!J Şeyb Burlıaneddin Muf.ıammed bin Muf.ıaınıned ez-Zeynı'yyü'l-]füseynf - f!uddise s11ruhu-nufi feyii vü fetbi (6a)
ba,tınaıı kendünüfi ecdadı Ştt,v/).iilisliim Sultan ve Pin llalife ve ~ufbu '1-evliyii vii gavşü '1-ellfiyii,
şii!Jibü'l-}fıinı'n-nebi ve viirişii'l-'ilmü'J-Jedünni, Şeyfı Mehmed Çe/eb[ Su/tan erviifı-1
/ayyibe/eıindendür. Ve ?iilıiı-en mürşidi, siilik-i kamil ve ıniirşid-i mükemmel Şeyh Nasüh
Tosyevl f.ıairetleridüı: An/amfi şeybı: Şeyh TiiceddTn anufi şey!Ji Şeyh 'Abdii/Jatlf KudsT
fıairetleıidüı: (Şerif Mehmed Ef. [yz], ist. h.1231/1814:5b-6a)
Şeyh

Burhaneddin, Eğridir' de irşad faaliyetlerine devam ederken Kanunı'nin damadı Rüstem Paşa (1500-1561) Teke sancağında iken İstanbul'a davet
14

15

Şeyh Mehmed Çelebi'nin türbesi için bkz. (Resim 6, 7)
Bu iddianın kaynağı Muhyiddin İbni Arab1'nin naklettiği bir hadistir. Bu hadis ve açıklaması
Menôkıb'da şu şekilde geçmektedir: ~.ı .ı~ &- it.t Js oıJJ cJ&, t.-;ı •~ ~ ~l l,l." Ya'ni Allahü
ta'ala benüm ümmetüme her yüzyıl başında anlatufi dinleri emrine na?m u revna~ virüp tecdıd ü ışlal:ı
ider bir kişi gönderür. (Şerif Mehmed Ef. [yz], ist. h.1231/1814:3lb)

edilince bir an endişelenip Şeyh Burhaneddin'in himmet ve duasına müracaat
eder. Rüstem Paşa vezir-i azam olunca Şeyh Burhaneddin'i unutmamış, Şeyh
İstanbul' daki oğullarını ziyarete gittiğinde ona Küçük Ayasofya zaviyesini vermiştir.
Şeyh Burhaneddin burada irşad faaliyetlerine devam eder ve ilmiye sınıfından
birçok müridi olur. Ancak bir yıl İstanbul'da kaldıktan sonra Eğridir'deki tekkenin
boş kalmasına gönlü razı olmamış ve Rüstem Paşa'ya giderek:

"Ogul biz /ag civarında büyüyüp 'uzlete mu 'tiid olmışuz. İstiinbu/da keşrete düekabir üşmek/e olanca l;ıiilinıüz dabi iayi' idiyoruz. Bizüm bayr-ı du'aınuz
istersen yine mekiinumuza gönder." (Şerif Mehmed Ef. [yz], ist. h. 1231/1814:32a)
şüp

deyince;
ve padişahla görüşerek gayrı Müslimlerin yaşadığı Nis adasının haracından kendisine maaş bağlatılmasını sağlar. Mezar-, Şerif teki makamına geçen Şeyh Burhaneddin etraf köy ve kasabalara yaptığı
seyahatler ile halkı irşad etmiş ve Zeyniye tarikatının özellikle ilmiye sınıfının arasında yayılmasını sağlamıştır. 1563 tarihinde vefat etmiştir. 17
Rüstem

Paşa şeyhin

kalbini

kırmaz

16

Şeyh

Burhaneddin'in Seyyid Mehmed (Şerifi'), Seyyid Ahmed ve Seyyid
Mahmud adında üç erkek çocuğu ve Menakıb' da bahsi geçen bir kızı vardır. 18
(Şerif Mehmed Ef. [yz], ist. h.1231/1814) Seyyid Ahmed tasawuf yoluna devam
etmiş ve babasından sonra bir müddet tarikatın başına geçmiştir. Seyyid Mahmud
ise müderris ve kadılık görevlerinde bulunmuştur. Şeyh Burhaneddin vefat etmeden önce ona:

"Benden şo.ira bır.{(açlı/J.{(dan gayrı Jruçlii olursan rıiiim yo.{(duı: Ziyiin görürsin. -Hemin gel seccadeye otur. n (Şerif Mehmed Ef. [yz], ist. h.1231/1814:47a) diyerek
tarikatın başına

geçmesini emretmişse de Seyyid Mahmud kadılığa devam etmiş
ve Rumeli'den bir kadılıktan dönerken bir köyde bütün elbiseleri yanıp büyük
ziyana uğramıştır. (Şerif Mehmed Ef. [yz], ist. h. 1231/1814:47a) Yine
Menôkıb'dan anlaşıldığına göre Şeyh Burhaneddin'in Mehmed Çelebi isminde bir
kardeşi de vardır.
Şerıfi'nin

kendisine kadar takip edilebilen aile üyeleri bunlardır. Kendisinden sonra ise meslekleri ve sanatçı kişilikleri dolayısıyla, oğlu Şerif Mehmed (Şertfi
zade) ve yeğeni (Seyyid Mahmud'un oğlu) Allame Şeyht çeşitli kaynaklardan hareketle takip edilebilmektedir. Bu kişilerin hayaUarından uzun uzadıya bahsetmek
bu makalenin sınırlarını aşacağı için bunların hayatları üzerinde kısaca durulup
geçilecektir.

16
17

18

Bugün de bu adla bilinen adanın gayn Müslimlerden kalınbsı olan Ayestefanos Kilisesi için bkz.
(Resim 8)
Şeyh Burhaneddin'in adına 1883'te inşa edilen cami, kendisinin ve dedelerinin türbelerinin yanın
dadır. Türbesi için bkz. (Resim 9,10)
Şeyh Burhaneddin türbesinde "Zatın Çocukları" başlığıyla iki mezar daha bulunmaktaysa da çocukların isimleri zikredilmemiştir. Bkz. (Resim 11) Türbelerin toplu görünüşü için bkz. (Resim 12)
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Şerıfi'nin oğlu Şerif

M~hmed, 1553'te doğmuş, ilk tahsilinden sonra Şeyhü
lislam Zekeriya Efendi'nin hizmetine girmiş ve kendisinden mülazemet almıştır.
1592'de Zekeriyya Efendi'nin bina ettiği medresede müderrislik görevine başlayan
Şerif Mehmed, Zal Paşa (1598), Gazanfer Ağa (1599), Sahn-ı Seman (1600),
Valide Sultan (1602) ve Süleymaniye (1603) medreselerinde bu görevine devam
etmiştir. Müderrislikten sonra ise Halep (1604), Galata (1606), Şam (1608} ve
Mekke (1610) gibi yerlerde kadılık yapan Şerif Mehmed, dört sene mazulen ömür
sürdükten sonra 1615'te Edirne, 1616'da Mısır, 1618'de de İstanbul kadılıklannda
görev yapmıştır. 1618'de Anadolu kazaskeri olup 1621'de bu görevinden emekli
olup kendisine Rodusçuk kazası arpalığı verilmiştir. 1623'te, "Fatih Camii
Vak'ası"nda yer almasından dolayı vazife ve arpalıkları geri alınıp Bursa'ya nefy
edilmiştir. IV. Murad döneminde tekrar İstanbul'a gelen Şerif Mehmed, 1624'te
tekrar Anadolu kazaskeri olur. Bu görevine devam ederken 1625'te nakibüleşraf
olduğu gibi aynı yıl içinde Rumeli kazaskeri de olur. 1630'da amca oğlusu Allame
Şeyhı adına nakibüleşraflıktan feragat edip bütün görevlerinden azade bir sene
geçirip 163l'de vefat etmiştir. (Ahmed Nazif [yz.], ist.1253/1837; Işın, 1965:7781; Şeyhı Mehmed Ef.,1989:18-20; Köksal-Yüksel, 1998:72-74)
Şerif

Mehmed'in babası gibi Şerifi mahlasını kullanarak Arapça ve Türkçe
şiirler yazdığı da kaynaklarda belirtilmiştir. (Kınalızade Hasan Çelebi, 1997: 174;
Köksal-Yüksel, 1998:72-74) Bu makalenin de kaynaklarından biri olan Menakıb-ı
Şeyh Burhanneddin adlı eseri yazıp ailesi hakkında önemli bilgiler vermesi bakı
mından da önemli bir yere sahiptir.
. •
Şerıfi'nin yeğeni Allame Şeyhı (ö.1634} ise XVII. yüzyılda yaşayıp müderris,
kadı ve nakibüleşraf olarak çeşitli görevİerde bulunmuş divan sahibi bir şairdir. 19
Görüldüğü

üzere

Şerıfi,

mektedir. Ailenin şeceresi

birkaç nesil takip edilebilen köklü bir aileden geliçin bkz. (Şekil 1)

Evliliği

c.

lsparta'da bir dergide çıkan yazıya göre, Şefıfı 949/1542'de Edirne'de
Darü'l-hadis'te müderris olan Abdülcebbar Efendi20 'nin kızıyla evlenmiştir. Aynı
kaynağın dipnotunda adı geçen Abdülcebbar Efendi'nin 1557'de Şehzade
Bayezid'in

hocalığını yaptığı kaydedilmiştir.

Şerıfi'nin,

Hi/ye-i

Bayezid' e

Şerife

isimli mesnevisini

(Köseoğlu,

1943:105) Bu durumda

kayınpederi

vasıtasıyla

Şehzade

sunduğu düşünülebilir.

d. Öğrenimi, Meslek Hayatı ve Memuriyeti.
Kaynaklarda, Şefıfi' nin öğrenimi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunamamışhr.
Ancak eserlerinden hareketle birtakım tahminlerde bulunmak mümkündür. Şerı
fi'nin müderris ve kadılık görevlerinde bulunduğu göz önünde b~lundurulduğun19

Şeyhi hakkında tarafımızdan "XVII. Asır Şairlerinden Allame Şeyhi, Divanı
başlıklı bir makale hazırlanmış olup neşredilmeyi beklemektedir.

Allame

20 Detaylı

bilgi için bkı. (Yıldırım, 2001:106)

ve Bir Kasidesi''

da, onun bu görevleri yapmak için belli bir öğrenim gördüğü muhakkaktır. Nitekim Hilye'sinde senelerce medreselerde ilim tahsiliyle meşgul olduğunu şu şekilde
ifade eder:
Taıfk-i 'ı1me çoif. yıl .t.ilib oldum
Fününı nice yıl kifsib

oldum
Mevali-i 'ıjifmıyla nice yıl
Mediirisde iderdiim 'ilmi ta{ışil

(H.234)*
(H.235)

Olup bafır-i nıa 'arifiçre püı·-süz
Geçerdi 'ı1ıin ile 'öınriim şeb u rüz (H.236)
Ancak Şerıfi'nin ilk tahsilini nerede aldığı, kimden/ne zaman/nerede
mülazemet aldığı eldeki bilgilere göre meçhuldür.
Divandaki birkaç Türkçe-Arapça mülemma gazeli ve kullandığı birçok
Arapça ibareden anlaşıldığına göre Şerıfi -kadılık görevinin de gereklerinden olaniyi derecede Arapça bilmektedir.Yine şiirlerindeki bilgilerden hareketle de en azın
dan başlangıç derecesinde Farsça bilgisinin de olduğu muhakkaktır. Örnek olması
bakımından kullandığı iki Arapça atasözünü aşağıya alınmıştır:
İller içre söylenür bun J ~ "J J~I (D.85/5)

Kim

dıinişlerdostum 22l:wJ_,11 <} 'il
-

. -

»"l (D.171/2, Yazar:2006)
•

Şerifi,

gerek kaynakların bildirdiğine gerekse şiirlerinde ifade ettiğine göre
müderris ve kadılık görevlerinde bulunmuştur. Bu durum divanı ve mesnevisinde
şu· şekilde geçmektedir:

Müdenis dii'ilerdeıı bir ııafıifem
~avr bT-çfiı·eyem mest ü ta 'Jfem

(H.233)

Bu Şe11ff-i iJalprif.<açfı-yı şer' eylemiş
l{ullarına $iisımu '1-erza/.( yazdu/.(da keflif(D .187/17)
Dii'i-i kem ter if.uiatuif.dan Şerifı-i )ıa.{(Ir
Piidişahum bi-ıiya ey!erşeııiiffı ]fa/.( 'alim (D.232/5)
Şerıfi'nin memuriyet hayatının nerelerde geçtiği konusunda da elde kısırlı
bilgi bulunmaktadır. Kınalı-zade, bu konuda "Rumilinde ba'z-ı kasabcıta kadı vü

' Buradaki kısaltma ve numaralandırmalar tarafımızdan yapılan master tezine göre yapılmıştır. H.
kısaltması Hilye, D. kısaltması da Divanı göstermektedir.Bkz. (Yazar:2006)
21
Kin güden kişi lider olamaz.
22 Her şeyin hayırlısı ortasıdır.
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hakim oldukdan sonra ... " (Kutluk, 1978:515) ifadesini kullanır; ama muayyen bir
yer ismi zikretmez. Mendkıb'ın birkaç yerinde geçtiğine göre onun görev yerlerinden biri İstanbul'dur. Fetihname-i Kıbrıs'ta kendisiyle ilgili bilgi verdiği bölümde de
yüz otuz akçe ile Menzile kazasından ma'zCıl olduğunu ve bir medrese ve yedi
kazada müderris ve kadı olarak görev yaptığını şu şekilde ifade eder:
... 'arz-ı fıii/-i bende-i dii 'f..e/gende oldur ki f:ıiilii yevnılyüz otuz al;<çe ile Menzile kaiiisın
dan ma 'zül ve ev/ad-ı Resü/ da'JiJüz merfıüm u maglurun leh Su/fan Süleyman - 'aleyhi'rı-a{ımctü ve'/-gufi-an- damadı ve aşdal;<-ı 'ibiidı meıfıiim Rüstem Paşa F-Wi:ı L4 ~I c) iiıl ~
bcndeiiizüiJ ımiinıı merf:ıüm Seyyid Mul;ıammcd du 'ii-güyuiiazuiJ oglı bende-İ giizTn siibıfra
şe.ref-i seliifin-i 'ıjiim ve fıiiliya peder-i padişiih-ı İslam olan fıairet-i 'iilf-rütbctüii evaınir-i
celi/etü'l-il;<tidiir u al.ıkiim-ı c:emllcta'l-iişiirları ile bıi· medrese ve yedi l;<aiada müdem~- ü f.<açfı
olup.. .(Şerıfi: 27a-b)

e. Ölümü
Şerıfi'nin vefatı

konusunda da kaynakların verdiği belli bir tarih yoktur. Ancak onun vefatının Sicill-i Osmanı'de de belirtildiği gibi, III. Murad'ın saltanatı
sonlarında olması gerekir. 23 (Süreyya, 1996:141) Zira şairin eldeki divanı, III.
Murad'a yazılmış kaside ve gazelleri barındırmaktadır. Dolayısıyla şairin en azın 
dan III. Murad devrinden önce vefat etmediği kesindir. Oğlu Şerif Mehmed'in
Mendkıb' da anlattığı bir hikayede Şerıfi' nin vefat tarihi hakkında şu bilgiler veril- .
miştir:

".Fi'/- vii1.d' viilicjpın ın_er{ıüın Şey!J. (Burhaneddi11 Efendı)den şoffrl! ancaf! iki YLL
ınu'a111111er old1." (Şerif Mehmed Efendi [yz], ist. h. 1231/1814:47b) Bu bilgiye göre
Şerıfı'nin vefat tarihi 1565 civarındadır. Ancak bu bilgi ya müstensih hatası ya da
anlatılan menkıbenin sahihliğini güçlendiren bilinçli bir yanlıştır. Zira bu tarih,
Şer'ifi'nin ölüm tarihi olarak kabul edilirse; kendisine ait ·olduğu güçlü delillerle
kanıtlanmış olan "Fetihname-i Kıbrıs" ve Divan'ın müellifinin başka bir Şerıfi olması gerekir ki makalenin ilerleyen bölümlerden bunun zor bir ihtimal olduğu
anlaşılacaktır.

3. ESERLERİ

a. Divan24
Bir nüshasına ulaşılabilen Şerıfi'nin divanı, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Nadir Eserler Bölümünde T.696 no'da kayıtlıdır. 78 varaktan oluşan divan harf
sırasına göre müretteb olmakla beraber nazım biçimlerine göre müretteb değildir.
Divanda, 7 varaklık uzunca bir dıbaceden sonra her harften bir kaside ve gazeller
yer almıştır. Divanın sonunda ise tamamlanmadığı anlaşılan mensur bir hatime
bölümü vardır. Divanda 29 kaside ve 304 gazel bulunmaktadır. Bunların dışında

23

"Eğridirli Şair Şerifi", Ün: Isparta Halk Evleri Dergisi, C.l, S.7, s.104-105 ünvanlı kaynak bu bilgiyi
yanlış

24

buluyorsa da eserlerinde.ki bilgilere göre bu bilginin doğru olması gerekir.
Divan hakkında detaylı bilgi için bkz. (Yazar:2006)

başka nazım

biçimi divanda yer

almamaktadır.

Divandaki kasideler

istisnasız

111.

Murad'a yazılmıştir.

b. Hilye-i Şerife 25
Biri eksik iki nüshasına (Süleymaniye Kütüphanesi, Murad Buharı
330; Fatih Üniversitesi Kütüphanesi, Şefik Can Nadir Eserler Bölümü)
ulaşılabilen hilye -şu ana kadar yapılan çalışmalara göre- Türk edebiyatında ilk
manzum hilye olma özelliğini taşımaktadır. Şerıfi'nin, Kanunı'nin oğlu Şehzade
Bayezid (1526-1562)e sunduğu bu eseri, en azından 1562'den ewel yazdığı anlaşılmaktadır ki bu Fetihname-i Kıbrıs' m kendisine aidiyetini güçlendiren en önemli
delildir. Tarafımızdan yapılan tenkitli metnine göre, içindeki kasidelerle birlikte bu
mesnevi 267 beyitten oluşmaktadır.

c. Fetihname-i Kıbrıs
Şerıfi'nin

978/1570-7l'de yazdığı bu eser, Kıbrıs'ın 1571 tarihindeki fethini
ele alan, edebı değeri yüksek olan manzum-mensur karışık bir eserdir. 28 küçük
varaktan oluşup sayfaları 9 satırdan oluşmaktadır. Eser, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 3851 numarada bulunmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen çalışmalarda, F. K.'nın metni verilmiştir. Özellikle iki
edebiyatçı

(Numan Külekçi, Turgut Karabey) tarafından yapılan çalışmada daha
ewel, eserin edebi yönünün dikkate alınmadan okunmasından kaynaklanan birçok hata düzeltilmiştir. polayısıyla bu makalede eserin metni verilmeyecektir. Ancak bahsi geçen·üç çatışmada da, eserin edebi yönü üzerinde durulmamıştır. .Fetihname-i Kıbrıs, tarihi' bir vakayı kuru kuruya anlatan bir eser değildir. O
mensur bölümleriyle bir divan dibacesini aratmayacak derecede uzun cümleleri,
s.ecilerle sağlanan ahengi ve başvurulan edebt sanatlarıyla edebt yönü ağır basan
bir eserdir. Nitekim aşağıda söz konusu mensur bölümlerin şairin divanındaki
dibaceyle olan benzerliği üzerinde durulacaktır. Eserde manzum parçalar da yer
almaktadır; ancak mensur bölümlerin manzum parçalardan daha sanatlı olduğu
söylenebilir.

Fetihname~i Kıbrıs'ın Şerifi'ye Aidiyeti Üzerine Birkaç Not
Bu bölümde Fetihname-i Kıbrıs'ın yukarıda hayatı ve eserleri söz konusu
edilen Şerıff'ye ait olduğu birkaç madde halinde kanıtlanmaya çalışılacaktır.
telif tarihi 1570-71 olup müellifi Şerifi mahlaslı bir şa
irdir. Burada eserin telif tarihi ve müellifi dikkate alınarak yukarıda adı geçen birkaç Şertfı mahlaslı şair elenebilir.

1. Fetihname-i
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Detaylı bilgi için bkz. (Yazar:2006) . Aynca bu konuda, tarafımızdan "Seyyid Şerıf1 Mehmed Efendi
ve Hilyesi" başlıklı bir makale yazılmış olup neşredilmeyi beklemektedir.
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II. Biyografik kaynakların verdiği bilgilere göre 1570 tarihlerinde yaşaması
mümkün olan iki Şerifi mahlaslı şair vardır. Bunlardan biri yukarıda hayatı
ve eserlerinden bahsedilen Seyyid Mehmed, diğeri de onun oğlu Şerif
Mehmed (Şefıfı-zade) (1553-1630)dir. Bu durumda söz konusu eserin müellifi, bu iki Şerffı'den biri olmahdır.
III. Fetihname-i
maz.

Kıbrıs'ın

müellifi birkaç

açıdan Şerif

Mehmed

(Şefıfi-zade)

ola-

a.

1570'te 17 yaşlarında olması gereken Şerif Mehmed'in Fetihname-i
Kıbrıs gibi edebı değeri yüksek bir eseri yazacak olgunlukta olması
güç bir ihtimal görünmektedir.

b.

Fetihname-i
mektedir:

Kıbrıs'ın

müellifi, eserde kendisiyle ilgili

şu

bilgiyi ver-

'~ .. 'arz-ı )ıiil-i bende-i dii'i-efgende oldw· ki )ıii/ii yevmiyüz otuz a.{(çe ile Menzılc kazasından ına 'zili..." (Şerifi:

27a) 1570'te henüz icazet bile almayan Şerif
Mehmed'in yevmı yüz otuz akçe ile çalışması mümkün olmadığı gibi Menzile'de
çalıştığına dair bir bilgi de elde bulunmamaktadır.

IV.

Yukarıda

verilen bilgilere göre, Fetihname-i Kıbrıs müellifinin Seyyid
Mehmed olduğu tarihı realite açısından sabittir. Ancak söz konusu eserin
ona aidiyetini güçlendiren hatta kesinleştiren asıl deliller, onun diğer eserlerinde saklıdır. Bu açıdan bakıldığında F.K. nın aşağıdaki sebepler dolayısıyla
Seyyid Mehrned 1 e ait olması getekir:
1

V. Seyyid Mehmed'in hayatıyla ilgili kaynaklarda verilen bilgilerle eserlerindeki
bilgiler örtüşmektedir.

VI. Seyyid Mehmed'in yukarıda bahsi geçen üç eserinde de kullandığı kelime
kadrosu ve mazmunların yani üslubunun benzerlik gösterdiği rahatlıkla görülebilmektedir. Bu anlamda divanının dibacesi ile Fetihname-i Kıbrıs' ın
mensur bölümlerindeki üslubun benzerliğine aşağıdaki ibareler tanık olarak
gösterilebilir:
''Amma va-?iiyif-i ne:tiiyif-i şeniiya ve lefiiyif-i şeriiyif-i f:ıamd-i ı"/ftiiiiya serniime-i mübin-i na~m-ı şerlf-i ~la.il ~ .J lıı~ı dür." [Şerıfı Divanından (Ya-

zar,2006:113)]

·

"Şeriiyif..i lefiiyif-i şükr-i bJ-l;ıad

ve?iiyif-i ne?iiyif-i_)ıamd-i lii-yu'ad ol .ffallii]f-ı
/Jaliiyıt u a/Jlii./.( ve Mu ~ti vü Münfi}.( ü ~iisımü '1-eızii]f içün olsun ki .. " [F .K' dan (Şerı

fi, 1570: l a)]
Seyyid Mehmed'in eserlerinde, üslup benzerliğinin ötesinde ortak bir kullanım vardır ki bu, Fetihname-i Kıbrıs' ın ona ait olduğunu kanıtlayan en güçlü delildir. Şerifi; Ahmed Paşa'nın "güneş" redifli kasidesine yazdığı nazireyi, üç eserinde
de aynen veya küçük değiştirmeler ve kısaltmalarla -kasidesini sunduğu padişahın
ismini değiştirerek- kullanmıştır. İlk eseri olan Hilye'de Şehzade Bayezid 1e, ikinci

eseri Fetihname-i Kıbns'da il. Selim'e ve son eseri olan
aynı kasideyi - redifini değiştirerek- sunmuştur.

divanında

da III. Murad'a

Fülk-i sime biidbiin jdi s1'yalı af/as hilal
Zer lıümaya sür!J valii eylediyiiper güneş(H. 254)
Zer hümiiya sür!J viilii eyleyüp gün perr ü biil
Fiilk-i sime biidbiin itdj siyii}ı afliis lıiliil (F.K . 12a)
Fülk-i sime biidbiin itdj sıyiih af/as hj/ii/
Zer hümiiya sür!J va/ii eylediper iif-tiib (D. 21/12)
Yukarıda

da görüldüğü gibi şair, aynı beyti küçük değişikliklerle farklı eser·
lerinde kullanmıştır.

Niime-i çar!Juii se/.ıer dıöiicesin te?hib idüp
Niiın-ı şiihı anda 'ünviin eylemek ister güneş (H.255)
Niime-i çar!Juii idüp ser-ııiinıesini zer-nişan
Piidı'şiih-ı heft-kı'şver namına çekdi nişan (F. K. 20b)
Name-i çar!Juıi sel,ıer dibiicesıiı te?hib idüp
Niiının aııda şehryiiru.i yazmak ister if-tiib (D. 21/18}
Aşağıdaki tanık

beyit ise divan ve F.K.'da ikinci

mısraı farklı

olarak yer al-

maktadır.
Destıiıe alsa ifa/em la 'l-i Beda!Jşiin yagdınır

Dür içün deıyalara biiriiıı-ı Nlsiin yagdırur (F.K. 23a}
Destıiıe alsa lfalenı la '1-i Beda!Jşiin yagdınır
Şanld dür/er olmaga biiriin-ı

Nisan yagdırur (D. 5a)

Şerifi'nin

söz konusu üç eseri karşılaştırıldığında, yukarıda verilenlere benzer
birçok tanık bulunmaktadır; ancak bunların hepsini buraya almak bu makalenin
sınırlarını aşacaktır. Nitekim verilen tanıklar, F.K. müellifinin Seyyid Mehmed olduğunu ispat etmeye kafidir.

Sonuç
Bu makalenin amacı, elde olan bir eserin (Fetihname-i Kıbrıs) -üzerinde üç
çalışma yapılmasına karşın- müellifi hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi ve
eserin Şerıfi'ye ·aidiyetinin kanıtlanmaya çalışılması idi. Bu amaç doğrultusunda;

Fetilınaıııe-i Kıbrıs 'm

Miiellifi olan

"Şer1ji"

Kimdir? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....1.....
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ewela müellifle aynı mahlası taşıyan çağdaşı şairler, daha sonra ise hayatı hakkın
da bilgi verilmiştir. Bunun sonucunda; müellifin Hz. Peygamber'e dayanan ve
XIV. asrın ikinci yarısında Anadolu'ya gelen köklü bir aileden olduğu, dedeleri ve
babasının Zeyniyye tarikatının Eğridir' deki kolunun önemli temsilcilerinden olduğu, oğlu Şerif Mehmed ve yeğeni Allame Şeyhı'nin ise Osmanlı devletinde kazaskerlik ve nakıbüleşraflık gibi önemli görevlerde bulundukları tespit edilmiştir. Bu
makalede Şerıfi'nin 1520 sularında doğduğu, 1542 tarihlerinde evlendiği, -ölüm
tarihi kesin olarak bilinmese de- III. Murad döneminde vefat ettiği görülecektir.
Divanı

fi'ye aidiyeti,

ve Hilye'si de

tanıtılan

hayatı hakkındaki

bu çalışmada; Fetihname-i Kıbrıs'ın da Şerı
bilgilerden ve eserleri arasındaki mukayeseden

anlaşılmıştır.

Şekil
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