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Öz 

Asıl adı Pîr Muhammed b. Evrenos b. Nûreddin olan Zaîfî, Kanuni Sultan Süleyman dönemi 

şairlerindendir. Küçük yaşlarda babasının yanında başladığı tahsilini önce Üsküp’te ardından 

İstanbul’da Sahn-ı Semân medreselerinde sürdürmüştür. Yedi yıl süren mülazımlık devresinden 

sonra müderrisliğe terfi etmiş, zaman zaman aziller yaşamakla birlikte emekli olana kadar muhtelif 

medreselerde bu vazifesine devam etmiştir. Kaleme aldığı irili ufaklı on üç eserden birisi de şairin 

münşeâtıdır. Münşeât-ı Mevlânâ Zaîfî başlığını taşıyan bu eser müellife ait toplam 25 mektuptan 

oluşmaktadır. Bu mektuplardan 6 tanesi daha önce farklı çalışmalara konu olduğundan bu çalışmada 

bugüne kadar çalışılmamış 19 mektup ele alınmıştır. Bu mektupların çoğu arz-ı hâl mahiyetinde olup 

devlet büyüklerine yazılmıştır. Bunun yanı sıra eş dost ve arkadaşlara muhtelif maksatlara binaen 

yazılmış mektuplar da mevcuttur. Münşeât’ta birkaç mektup hariç bütün mektupların dili Türkçe’dir. 

Eserde yer yer sade, günlük konuşma dilinde ifadelere rastlanmakla birlikte sanatlı nesir olarak 

tanımladığımız Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların sıklıkla kullanıldığı, secili ifadelerin geniş 

oranda yer aldığı ağır bir dil hâkimdir. Metin içinde ayet, hadis, darb-ı mesel, hikaye vb. unsurların 

yanı sıra bir kısmı bizzat müellifin kendisine ait, bir kısmı ise Arap ve Fars edebiyatlarından muhtelif 

şairlere ait muhtelif nazım şekillerinde şiirler konunun akışına uygun olarak yer almıştır. Bu 

çalışmada önce Zaîfî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ardından mektuplar dil, 

üslup ve muhteva yönünden incelendikten sonra eserin çeviriyazılı metni sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, 16. yüzyıl, Zaîfî, münşeât, mektup 

Münşeât of Zaîfî, one of the 16th century poets 

Abstract 

The actual name of Zaîfî is Pîr Muhammed b. Evrenos b. Nûreddin; he was one of the poets who lived 

in the era of Sultan Suleiman the Magnificent. He started his training at very early ages; he firstly 

took education in Üsküp and then continued his training in Sahn-ı Seman Madrasah in İstanbul. 

After being a lieutenant for seven years, he was promoted to mudarris (professor). Although he was 

revoked a few times, he continued serving as a mudarris in different madrasahs until he resigned. He 

wrote thirteen works throughout his life and one of them is his Münşeât. The work of the writer titled 

Münşeât-ı Mevlânâ Zaîfî is made of a total of 25 letters written by Zaîfî. As 6 of these letters were 

previously analyzed in different works, the remaining 19 letters, which weren’t researched before, are 

analyzed in the scope of this study. The general purpose of most of these letters is to generally present 

the situation to the statesmen. Besides these, there are letters addressed to relatives and friends. The 

language of letters in Münşeât is Turkish except for a few ones. There are some daily expressions in 

the letters and some parts of the work are written in plain language. However, it can be said that the 

overall language used in the letters is heavy; there are numerous Arabic and Persian words and 

 
1  Öğr. Gör. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı 

ABD (Tekirdağ, Türkiye), mayalcinkaya@nku.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7487-5390. [Araştırma makalesi, Makale 
kayıt tarihi: 08.07.2022-kabul tarihi: 20.08.2022; DOI: 10.29000/rumelide.1164870] 
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prepositional phrases in letters, which is called artistic prose. There are verses from Qur’an, hadiths, 

darb-ı mesel, stories, etc. in the work. Additionally, different kinds of verses are placed in the work in 

line with the flow of the topic. Information about the life and works of Zaîfî is presented in this study. 

The letters are analyzed in terms of content, language, and manner in this study, and finally, the text 

of the work is presented to the readers. 

Keywords: Classical Turkish Literature, 16th century, Zaîfî, munsheat, letter 

1. Hayatı 

Asıl adı Pîr Muhammed b. Evrenos b. Nûreddin’dir. Eserlerinde Zaîfî mahlasının kullanmıştır. Hicri 900 
(miladi 1494-95) senesinde Üsküp yakınlarında bulunan Karatova (Kratova) kasabasında dünyaya geldi. 
Henüz beş yaşındayken babasının nezaretinde ilim tahsiline başladı. Üsküp’te Kadı Burhaneddin isimli 
bir hocadan dersler aldı. Edirne ve Bursa üzerinden İstanbul’a vardıktan sonra Sahn-ı Semân 
medreselerinde öğrenimine devam etti. Burada Zenbilli Ali Cemalî Efendi’ye mülâzım oldu. Tahsilini 
tamamladıktan sonra bir süre Seyyid Abdüsselam Çelebi’nin oğluna özel ders vermekle maişetini temin 
etti. Bütün akranları müderris olarak göreve başlarken kendisine destek olacak birini bulamayan şair, 
yedi yıl süren ilk mülazımlık devresinden sonra nihayet Yenice Vardar’a müderris olarak atandı. Fakat 
buradaki vazifesinden pek memnun kalmadı. Yenice Vardar’da iki yıl çalıştıktan sonra Sofu Mehmed 
Paşa’nın daveti üzerine İstanbul’a geçti. Bu esnada Kanuni Sultan Süleyman Bağdat üzerine bir sefer 
düzenlemişti. Zaîfî de Mehmed Paşa ile birlikte bu sefere iştirak etmek üzere yola çıktı. Fakat Sivas’ta 
bir süre beklemek zorunda kaldı. Bu sırada Kanuni’nin Bağdat’ı ele geçirdiği haberini aldı. Yine Sofu 
Mehmed Paşa’nın davetiyle Diyarbakır’a geçti. Sofu Mehmed Paşa, Anadolu Kazaskerinden Zaîfî’ye bir 
müderrislik verilmesini talep etti. Kazasker ise seferi bahane ederek bu talebi yerine getirmedi. Bu arada 
Zaîfî, Sofu Mehmed Paşa ile Tebriz’e vardı ve burada Kanuni Sultan Süleyman ile tanışma fırsatını elde 
etti. Fakat Kanuni’den beklediği alakayı göremedi. Tebriz’den sonra tekrar Diyarbakır’a döndü ve Sofu 
Mehmed Paşa’nın vasıtasıyla Diyarbakır’daki Ziyâiyye Medresesi’nde müderrislik vazifesine tayin oldu. 
Kısa bir süre sonra P Sofu Mehmed Paşa, Rumeli Beylerbeyi olunca onunla birlikte Zaîfî de İstanbul’a 
geri döndü. İstanbul’da arkadaşı Molla Sinan’la birlikte kumaş ticareti işine girdi. Babasından kalan 
bütün mirası bu ticarete yatırdı. Deposunun soyulması üzerine bütün birikimini yitiren Zaîfî bu durumu 
Sofu Mehmed Paşa’ya anlatmaktan çekindi. Cebinde kalan cüzî miktarda bir harçlıkla Kanuni’nin 
Körfüz seferine iştirak etti. Parası bitmek üzereyken Rumeli Kazaskeri’nin yardımıyla Plevne Mihailoğlu 
Medresesi’ne müderris oldu. Sabru’l-Mesâib ve Mihaloğlu Ali Bey Vakfiyesi’nin Türkçe tercümesini 
burada kaleme aldı. Bu esnada Rumeli ve Anadolu Kazaskerlerinin azledildiği haberini aldı. Sofu 
Mehmed Paşa’nın vezirlik makamına getirilmesinin ardından paşanın aracılığıyla Yenice Vardar’daki 
Ahmed Beg Medresesi’ne tayin oldu. Burada bir yıl süren vazifesinin ardından Mehmed Paşa’nın 
davetiyle tekrar İstanbul’a geldi ve burada bir yıl kazasker mülazımlığı yaptı. Bu yılın sonunda Kanuni 
ile birlikte Edirne’ye geçen Zaîfî, padişahın teklifi üzerine Hacı Hasanzâde Medresesi’nde müderrisliğe 
tayin oldu. Zaîfî iki yıl vazife yaptıktan sonra azledildi. Mehmed Paşa’nın daveti üzerine İstanbul’a geldi. 
Hâmisine durumunu arz ederek kendisinin 50 akçelik bir medreseye atanması hususunda yardım 
talebinde bulundu. İki sene devam eden bu azil sürecinin ardından üçüncü sene Davut Paşa 
Medresesi’ne müderris oldu. Üç yıl vazife yaptıktan sonra tekrar azledildi. Yedi ay işsiz kaldıktan sonra 
son olarak İznik Orhan Gazi Medresesi’ne atanan Zaîfî buradan emekli oldu. 9 Rebîülevvel 964 (10 Ocak 
1557) tarihinde ahirete irtihal eyledi. (Akarsu, 1989: XXI-XXVI; Uyar Akalın, 2001: 38-46; Koçin, 2005: 
39-55; Coşkun, 2013: 103-104; Büyükkarcı Yılmaz 2013; Yalçınkaya, 2019: 105). 
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2. Eserleri 

Dîvân-ı Zaîfî, Bâg-ı Behişt, Gülşen-i Sî-murg, Kitâb-ı Ser-Güzeşt-i Zaîfî, Kitâb-ı Nigâristân ve Hadîka-i 
Sebzistân, Başlıksız Bir Mesnevi, Bostân-ı Nasâyih, Der-Beyân-ı Kıssa-i Işkî vü Maşûk, Fâl-ı Murgân, 
Kitâb-ı Gülşen-i Mülûk, Kitâb-ı Sabru’l-Mesâyib, Risâle-i Cevâhir-Nâme, Risâle-i İmtihâniyye, Risâle-i 
Vücûdiyye, Sûret-i Vakfiye-i İbn-i Mihal Ali Bey ve Münşeât (Akarsu, 1989: XXIV-XXXIX; Uyar Akalın, 
2001: 47-61; Koçin, 2005: 56-70). 

3. Münşeât’ın Nüshaları 

3.1. Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası 

Zaîfî Münşeâtı’nın iki nüshasına2 ulaştık. Bunlardan ilki müellif hattı olup Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi’nde Revan Köşkü, nr. 822’de kayıtlı Zaîfî Külliyatı’nın (Büyükkarcı Yılmaz 2013) 184b-
194b varakları arasında yer alır. Metin harekelidir. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Metin 
içinde geçen ayet, hadis, darb-ı mesel ve kelam-ı kibâr gibi bazı Arapça ifadelerin üzerine kırmızı 
mürekkeple çizgi çekilmiştir. Eserin hâtimesinde bizzat müellif tarafından Hicri 962 senesinin Rebîü’l-
evvel ayının 17. gününde (9 Şubat 1555) tamamlandığı belirtilmektedir. Zaîfî’nin Münşeâtı’nda toplam 
25 mektup yer alır. Şairin Vezir-i Azam Rüstem Paşa’ya gönderdiği 22 no’lu mektup3 ile eşine gönderdiği 
15, 16, 17, 18 ve 19 no’lu mektuplar4 daha önce başka çalışmalara konu olduğundan, bu makalede bu 6 
mektubun haricindeki 19 mektup ele alınmıştır. Başsağlığı münasebetiyle gönderilen 1. mektup Farsça, 
Beşiktaşlı Yahya Efendi’ye gönderilen ikinci mektup Arapçadır. Bu iki mektuba ilaveten 10. mektubun 
bir kısmı Farsçadır. Bunların dışındaki mektupların dili Türkçedir. Münşeât’ta yer alan mektupların 
başlıkları ve sırası aşağıdaki gibidir: 

1. Be-úÀêì-i Edrene ki Maòdÿm-zÀde-i Meróÿm Pîrî Paşa Muóammed Çelebîst der-VefÀt-ı Pedereş 
èIyÀdet-nÀme bÀ-TÀrìòahÀ ÁrÀste MevlÀnÀ Øaèìfì FiristÀd 

2. Mine’l-èAbdi’ø-Øaèìfi’n-Naóìf ve Hüve èAbdu Men Yuóyi’l-èiôÀme ve Hiye Remìm ilÀ-CenÀbi’l-
Óaøreti’l-MevlÀ eş-Şerìf MevlÀnÀ YaóyÀ Efendi el-Muósinü’l-Kerìm 

3. Yeñiçeri Aàasına İrsÀl İtdügi Mektÿbuñ äÿretidür 

4. CenÀb-ı èİzzet-meéÀb SaèÀdet-niãÀb Óaøret-i SulùÀnum KÀm-yÀb 

5. Ez-MünşeéÀt-ı MevlÀnÀ Øaèìfì ki be-Muóammed Paşa ez-İzniú be-BaàdÀd FiristÀd 

6. SulùÀnum KÀm-yÀb 

7. SulùÀnum KÀm-bìn ü KÀm-yÀb 

8. SulùÀnum KÀm-bìn ü KÀm-yÀb 

9. SulùÀnum Óaøretleri KÀm-yÀb be-Bursa Rÿşenì-zÀde-rÀ FiristÀd 

10. SulùÀnum Óaøretleri KÀm-yÀb 

11. Óaøret-i SulùÀnum 

 
2 Külliyat’ın müellif nüshasından istinsah edilmiş bir diğer nüshası Vakıf Hat Sanatları Müzesi No. 840 numarada kayıtlıdır 

(Büyükkarcı Yılmaz, 2013). Adı geçen müzede devam etmekte olan restorasyon çalışmaları nedeniyle bu nüshayı 
edinemedik. 

3 Gökyay, 1974: 39-41. 
4 Çakır, 2008: 115-131. 
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12. Óaøret-i SulùÀnum KÀm-yÀb 

13. Vezìr-i Aèôam Aómed Paşa Óaøret-i SulùÀnum LÀ-zÀle Muèaôôaman Óaøretlerine İrsÀlOlındı 

14. SaèÀdetlü SulùÀnum KÀm-yÀb 

15. Tebrìz’den Rÿm’a İrsÀl Olınan NÀme äÿretidür ÓelÀlüm Óaøret-i SulùÀn el-Muèaôôama 

16. ÓelÀlüm Óaøret-i SulùÀn el-Mufaòòama 

17. DiyÀrbekir’den Rÿm’a İrsÀl Olan Mektÿb äÿretidür ÓelÀlümYedìmu’llÀhu èİãmetehÀ 

18. DiyÀr-ı èAcem’den Rÿm’a İrsÀl Olınan NÀme äÿretidür ÓelÀlüm Óaøret-i SulùÀn el-Muèaôôama 

19. ÓelÀlüm Yedìmu’llÀhu èİãmetehÀ 

20. èAbdì Òalìfe el-Mükerrem 

21. SulùÀn Muóammed[‘in] SÀèatçisi Seyyid Necmeddìn’e İrsÀl Olınan Mektÿb äÿretidür 
Úosùanùıniyye’de 

22. DÀmÀd-ı PÀdişÀh-ı èÁlem Vezìr-i Aèôam Rüstem Paşa-yı Mufaòòam DiyÀr-ı èAcem Seferine 
Teveccühinde Øaèìfì’nüñ Virdügi Taøarruè-nÀme äÿretidür 

23. Vezìr-i æÀliå Olan İbrÀhìm Paşa ÓaøretlerineèArø-ı ÓÀl ve DuèÀ-nÀme-i MevlÀnÀ Øaèìfì Çelebidür 

24. ÓÀcì ve áÀzì Bosna Begi Muóammed Paşa’ya Gönderilen Mektÿb äÿretidür 

25. Vezìr-i Aèôam DÀmÀd-ı PÀdişÀh Rüstem Paşa’ya Defèa-i æÀniyedeèArø-ı ÓÀl ve Taøarruè-nÀme 
äÿretidür 

Nüsha adı makale içinde “TS” şeklinde kısaltılarak verilmiştir. 

3.2. Paris Bibliyotek Nüshası 

Külliyat’ın müellif nüshasından istinsah edilmiş ikinci nüshası Paris Bibliyotek Nasyonel Suppl. Turc 
572 (R66071)’de mevcut olup (Büyükkarcı Yılmaz 2013) Münşeât 320a-329b varakları arasında yer 
almaktadır. Eserin fihristinde bu bölüm “Münşeât-ı Mütenevvia” şeklinde isimlendirilmiştir. Metin 
harekelidir. Metinde bir takım imla ve hareke hataları görülmektedir. Bununla birlikte nadiren de olsa 
metnin bazı kısımlarında müstensih tarafından bazı ilave ve tashihler yapılmıştır. Eserin hâtimesinde 
“fî 7 Rebîü’l-evvel sene 964” (8 Ocak 1557) tarihi yer almaktadır. Mektupların sıralanışı şu şekildedir: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Görüldüğü üzere müstensih 
nüshasında sadece 11 ile 12. mektubun yeri değişmiş olup diğer mektuplar müellif nüshasındaki tertibe 
uygun olarak sıralanmıştır. Nüsha adı makale içinde “BN” şeklinde kısaltılarak verilmiştir. 

4. Mektupların muhtevası 

1. Mektup 

Zaîfî, Farsça kaleme aldığı bu mektubu Pîrî Mehmed Paşa’nın5 vefatı üzerine oğlu Edirne Kadısı 
Muhyiddin Mehmed Râşid Efendi’ye başsağlığı dilemek maksadıyla göndermiştir. Zaîfî Divanı’ndaki 

 
5 Pîrî Mehmed Paşa. 16. yüzyıl Osmanlı veziriazamlarından Pîrî Mehmed Paşa 867 (1463) senesinde Konya’da doğdu. 

Babası Şeyh Cemâl-i Halvetî’nin Halvetiyye şeyhi olarak bulunduğu Amasya’da başladığı medrese tahsilini İstanbul’da 
tamamladı. Amasya’da bir süre kâtiplik vazifesini ifa etti (896/1491). II. Bayezid’in tahta çıkmasıyla İstanbul Fatih İmareti 
mütevelliliği ile görevlendirildi. II. Bayezid’in son yıllarında kadılıktan hazine defterdarlığına atandı. Yavuz Sultan 
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“Fi’t-Tevârîh” bölümünde kayıtlı manzumelerden anlaşıldığı üzere Pîrî Mehmed Paşa şairin destek 
gördüğü devlet adamlarından birisidir (Akarsu 1993: 16). Mektupta yürek yakan haber nedeniyle 
duyulan derin üzüntü dile getirilmiş, bu derdin yegâne çaresinin sabır olduğu ve sabredenleri büyük 
mükafâtlar beklediği ifade edilmiştir. Zaîfî, 939 (1532) yılına işaret eden dört mısra ile Pîri Paşa’nın 
vefatına tarih düşürdükten sonra merhum paşaya ve oğluna hayır duada bulunarak mektubunu 
noktalamıştır. 

2. Mektup 

Şefkat-nâme6 türünde bir mektup olup günümüzdeki referans mektuplarına karşılık gelmektedir. Zaîfî, 
Davut Paşa Medresesi’nde müderris iken Mevlana Yahya Efendi’ye7 göndermiştir. Mektubun dili 
Arapçadır. Mektupta Mevlânâ Bâlî isminde bir talebenin Muhtasarât’ı tamamlayıp altı sene beş ay 
müddetinde de Mutavvelât’ı okumakta olduğunu, Kerdevî’nin halifesi Mevlânâ Abdülkerim ile 
Edirne’de kadı Sinan Çelebi’nin talebelerinden ve aynı zamanda Kerdevî’nin de halifesi olan Mevlânâ 
Davud isimli şahısların Mevlânâ Bâlî’nin bu tahsil sürecine şahitlik ettiklerini ifade ettikten sonra 
mezkûr talebeyle ilgili nihaî kararın Sultan Süleyman Han’a ait olduğunu belirtir. Mektubun sonunda 
hicri 952 senesinin Zilkade ayının onuncu gecesinde (13 Ocak 1546) yazıldığı ifade edilmiştir. 

3. Mektup 

Akranlarından kimi müderris kimi kadı olarak atanırken kendisine destek olacak bir hâmi bulamayan 
ve bu hususta kimseye de minnet etmeyen Zaîfî, yedi yıl mülâzımlıkta kaldıktan sonra Vardar 
Yenicesi’nde Musa Bey Medresesi’nde müderris olarak vazifelendirilmiştir. Bununla birlikte Kanuni 
Sultan Süleyman’a hitâben yazmış olduğu “ilet” redifli gazelinden buradaki vazifesinden pek hoşnut 

 
Selim’in tahta oturmasıyla başdefterdâr oldu. Rumeli defterdarı olarak Çaldıran seferine katıldı. Çaldıran’da Safevî ordusu 
ile karşı karşıya kalındığı esnada gerçekleştirilen müşâverede hemen savaşa girilmesi yönündeki fikirleri kabul gördü ve 
bu fikriyle padişahın dikkatini çekti. Şah İsmail’in savaş meydanından kaçması üzerine ona ait hazine ve malların 
denetimiyle vazifelendirildi 1514 senesinde Mustafa Paşa’nın azli ile boşalan vezirliğe atandı. Amasya’da meydana gelen 
yeniçeri ayaklanmasında evi yağmalandı. İstanbul’a döndükten sonra yapılan tahkikat neticesinde bu olayda ihmali 
olduğu gerekçesiyle vezirlikten azledildi. Çok geçmeden vezirlik tekrar kendisine iade edildi (22 Ağustos 1515). Birkaç ay 
sonra Diyarbekir bölgesinden gelen menfi haberler nedeniyle veziriazamlıktan azledilip Yedikule’ye hapsedildi. Aynı 
günün akşamı yeni sadrazamın vasıtasıyla hapisten çıkarıldı ve bir ay sonra İstanbul muhafızlığına getirildi. Yavuz Sultan 
Selim’in Vezîriâzam Yunus Paşa’yı idam ettirmesinin ardından vezîriâzamlığa atanan (25 Ocak 1518) Pîrî Mehmed Paşa, 
padişahın vefatına kadar bu vazifesini sürdürdü. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde de yaklaşık üç yıl vezîriâzamlık 
görevine devam etti. Padişahla birlikte Rodos Seferi’ne katıldı. Kuşatmanın uzaması neticesinde bu seferde serdar olarak 
vazife alan Pîrî Paşa’nın damadı görevinden alınıp yerine aynı zamanda Pîrî Mehmed Paşa’nın rakibi olan Ahmed Paşa 
(Hain) görevlendirildi. Bu sefer dönüşünde rüşvet almakla itham olundu. Yapılan tahkikat neticesinde suçlu bulunan 
vezîriâzam 1523 senesinde görevinden azledildi ve yerine İbrahim Paşa atandı. Pîrî Mehmed Paşa’nın aleyhine çıkan bu 
kararda Ahmed Paşa’nın etkili olduğu görüşü yaygındır. Pîrî Mehmed Paşa vefatına kadar (1532) Silivri’deki çiftliğinde 
yaşamını sürdürdü. Onun ölümünde, padişahın katında tekrar ilgiye mazhar olmasından rahatsızlık duyan İbrahim 
Paşa’nın etkili olduğu ve Pîrî Mehmed Paşa’nın oğlu Edirne kadısı Muhyiddin Mehmed Râşid Efendi’ye babasını 
zehirlettiği rivayet olunur. Kaynaklarda Pîrî Paşa’nın “Remzî” mahlasıyla şiirler yazdığı ve bir divançede bir araya getirdiği 
belirtilmektedir. Fakat bu eser günümüze intikal etmemiştir (Küçükdağ, 2007, 280-281). 

6 Şefkat-nâme: “Şeyh, âlim ve kadı gibi makam sahipleri tarafından bir başkası adına devletten görev, iş veya yer istemek 
amacıyla yazılmış mektuplardır” (Gültekin, 2015: 258-269). 

7 Mektubun gönderildiği şahıs kanaatimizce Beşiktaşlı Yahya Efendi olmalıdır. Beşiktaşlı Yahya Efendi (ö. 978/1571). 1495 
senesinde Trabzon’da doğdu. Babası Şâmî Ömer Efendi, Trabzon’da kadılık yaptığı esnada Şehzade Selim Trabzon sancak 
beyi idi. Bu dönemde Ömer Efendi ile Şehzade Selim arasında bir dostluk bağı olduğu anlaşılmaktadır. Zira Şehzade 
Süleyman’ın annesinin sütü yetmeyince Yahya Efendi’nin annesi Afîfe Hatun şehzadeyi emzirmiş ve böylece Yahya Efendi 
ile Kanuni Sultan Süleyman sütkardeşi olmuşlardır. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Trabzon’da geçiren Yahya Efendi’nin 
tahsilini Trabzon’daki medreselerin birinde tamamladığı tahmin edilmektedir. Yavuz Sultan Selim’in tahta oturmasının 
ardından Şehzade Süleyman’ın maiyetinde ailesiyle birlikte İstanbul’a geçti. İstanbul’da Zenbilli Ali Efendi’nin yanında 
tahsilini tamamladı. Hocasının vefatından sonra Canbaz Mustafa Medresesi’ne müderris olarak atandı. Ardından sırasıyla 
Hacıhasanzâde, Efdâliye, Çoban Mustafa Paşa, Mihrimah Sultan medreselerinde ve Sahn-ı Semân Medresesi’nde 
müderrislik vazifesini sürdürdü. Göreve atanmasından iki yıl sonra Şehzâde Mustafa’nın öldürülmesi hadisesi sırasında 
saraydan çıkarılan annesi Mâhidevran Sultan’ın yeniden saraya alınması için Kanuni’ye arîza yazdı. Bu arîza nedeniyle 
padişahla araları açılan Yahya Efendi, görevinden alınarak emekli edildi. Vazifesinden ayrıldıktan sonra kendi 
imkânlarıyla Beşiktaş’ta geniş bir arazi satın aldı ve kalan ömrünü burada inşa ettiği dergâhta geçirdi. 4 Mayıs 1571 
tarihinde vefat etti (Şahin, 2013: 243-244). 
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olmadığı hatta İstanbul’daki mülâzımlık günlerine hasret duyduğu anlaşılmaktadır (Akarsu 1989: XXII; 
Uyar Akalın 2001: 42). Bu mektubu bu vazifesi esnasında kaleme almıştır. Mektubun başlığında yeniçeri 
ağasına gönderildiği belirtilmekle birlikte herhangi bir isim zikredilmediği için mektubun muhatabı 
tespit edilememiştir. Mektubun giriş bölümünde muhatap övgü dolu sözlerle methedilmiştir. Ardından 
mezkûr ağanın kendisini bir mektupla huzuruna davet ettiğini fakat mühim bir mesele sebebiyle hısım 
akrabayı birkaç günlüğüne ziyaret etmesi icap ettiğinden bu davete icabet edemediğini fakat bu sıla 
ziyaretinin ardından en kısa zamanda kendilerini ziyaret edeceğini bildirir.  

4. Mektup 

Mektubun sonundaki “el-müderris bi-medreseti èAlì Beg bin Miòal fì-úaryeti Plevne el-maórÿsa” 

ifadesinden bu mektubu Plevne’de Mihaloğlu Ali Bey Medresesi’nde vazife yapmakta iken yazdığı 
anlaşılmaktadır. Talep-nâme8 türünde bir mektuptur. Sofu Mehmed Paşa’nın9 Rumeli Beylerbeyliği’ne 
tayin olunmasıyla Zaîfî de paşayla birlikte İstanbul’a döner. Burada Molla Sinan isimli bir tanıdığının 
teşvikiyle ticaretle meşgul olmaya karar verir. Arkadaşının tavsiyesine uyarak babasından miras kalan 
bütün parayı kumaş ticaretine yatırır. Fakat bir Cuma namazı dönüşü depodaki bütün kumaşlarının 
çalındığını öğrenir fakat bu durumu Sofu Mehmed Paşa’ya söyleyemez. Beş parasız ortada kalır. Rumeli 
kazaskerinin aracılığıyla nihayet Plevne’deki Mihaloğlu Ali Bey Medresesi’ne tayin olur. Burada Sabru’l-
Mesâib ve Mihaloğlu Vakfiyesi’nin tercümesini kaleme alır. Bu esnada Rumeli ve Anadolu 
kazaskerlerinin görevden alınması bir parça olsun içini rahatlatmıştır. Ardından “sözünü mızrak gibi 
taşa bile geçiren” Sofu Mehmed Paşa’nın vezirliğe getirilmesiyle talih bir kez daha Zaîfî’nin yüzüne güler 
(Akarsu 1989: XXIV; Uyar Akalın 2001: 43-44). Şairin biyografisinden ve mektubun sonundaki dua 
kısmında yer alan “tâ nihâyet-i vizâret…” ifadesinden hareketle bu mektubu, hayatı boyunca pek çok 
defa desteğini gördüğü hâmisi Sofu Mehmed Paşa’ya gönderdiği kanaatindeyiz. Mektupta Mehmed Paşa 
ile en son Kumanova’da görüşüp konuştuklarını, bu buluşmadan sonra ayrı düştüklerini anlatır. 
Paşa’dan ayrıldıktan sonra işlerinin yolunda gitmeyip başına türlü belalar gelmiştir. Balkan dağlarını 
aşıp Plevne isimli kasabada birkaç danişmende ders vermekle meşgul olmakla birlikte Mihaloğulları’nın 
memleketinde bu kederli halden kurtulmak mümkün olmamıştır. Buna ilaveten hâmisinden ayrı 
kalmanın verdiği üzüntü ve ona duyulan hasretin şiddetinden gönül aynası taşlığa dönmüş, gönül şişesi 
paramparça olmuştur. Bütün mahlukâtı yaratan ve onların isteklerine cevap veren Allah’tan tek dileği 
bu zayıf ve çaresiz kulunu görüp gözeterek teselli etmesidir. O melek yüzlü paşadan umulan ve talep 
edilen münasip bir şekilde bu diyardan kurtulmasına vesile olmasıdır. Bunun için Murad Paşa veya 
Küçükçekmece’de yirmi beşli bir medresede, eğer buna imkân olmazsa Vardar Yenicesi’ndeAhmed Bey 
Medresesi’nde, Üsküp veyahut adı geçen medreselerin muâdili otuzlu bir medresede kendisine vazife 
verilmesini talep etmektedir. Nitekim Zaîfî’nin bu isteği karşılık bulmuş, Mehmed Paşa’nın tavassutuyla 
Vardar Yenicesi’ndeki Ahmed Beg Medresesi’ne 30 akçe yevmiye ile tayin olunmuştur (Akarsu, 1989: 
XXIV; Uyar Akalın, 2001: 44). 

5. Mektup 

Başlıktan da anlaşıldığı üzere Zaîfî bu mektubunu İznik’te Orhan Han Medresesi’nde müderris iken 
Bağdat’ta görev yapan Sofu Mehmed Paşa’ya göndermiştir. Sofu Mehmed Paşa 952-54 (1545-46, 47-48) 

 
8 Talep-nâme: “Bu mektupların en belirgin özelliği, doğrudan doğruya yazan tarafından bir istekte bulunulmasıdır. 

Çoğunlukla bağış, maaş, kâtiplik veya başka bir görev, tîmâr, görüşmek isteme konularında yazılmaktadırlar” (Derdiyok, 
1999: 737). 

9 Mehmed Paşa (Sofu/ Hacı): Enderûn’da yetişti. 941’de (1534/35) Rumeli Beylerbeyi, 944’de (1537/38) kubbe veziri ve 
ikinci vezir makamına atandı. 952 (1545) senesinde Bağdat’a memur, 954’de (1547) Bosna Beylerbeyi ve 958’de (1551) 
Budin Beylerbeyi olarak atanmış ve orada vefat etmiştir (Mehmed Süreyya, 1996: IV, 1073). 
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yılları arasında Bağdat’ta görev yapmıştır (Alpay Tekin 1978: 125). Dolayısıyla mektup bu tarihler 
arasında gönderilmiş olmalıdır. Orhan Han Medresesi Zaîfî’nin son görev yeri olup buradan emekliye 
ayrılmıştır (Uyar Akalın 2001: 44). Mektup bir mahabbet-nâme/meveddet-nâme10 örneğidir. Halkı 
yöneten ve kendisine güzel bir yaşam bahşedilen efendisinden uzak kalanların kulluk vazifelerini yerine 
getirirken samimi bir şekilde yapmış oldukları duaların kabule en yakın dualar olduğunu belirterek 
mektubuna başlar. Allah’ın rızasına tâbi olmak suretiyle ebedî saâdete mazhar ve türlü mükafâtların 
kaynağı olan ilim, fazilet ve hikmet sahiplerinin halkın toplantılarının başköşesinde ve ibadetin eda 
edildiği camilerde farz ve sünnetin ihyâsıyla meşgul olduklarını ifade eder. Zamanın en güzelinde ve 
vatanların en azizinde samimi dua merasimleriyle meşgul olan bu hâcet sahiplerinin bütün isteklerinin 
yerine gelmesini, Hakk’ın rahmeti ve O’na olan yakınlıkları vesilesiyle Allah tarafından kendilerine 
verilen en güzel mükafât ve iki cihan saâdeti olarak gördüklerini söyler.  Özellikle yüce nimetlerin 
şükrünün tam olarak edası “ibadet, kulların üzerine farzdır” mucibince bunu beş vakit namazın 
kılınması olarak görüp ihlâs sahibi doğru kimselerin iyilik ve lütuflardan istifade etmelerinin en önemli 
şeylerden biri olduğunu belirtir. Maksadının muhatabına bağlılığını, kendisinin samimi 
hizmetkârlarından olduğunu beyan etmek olduğunu bildirir. Sözü uzatmamak gerektiğini ifade ettikten 
sonra dua cümleleriyle mektubunu bitirir. 

6. Mektup 

Mektubun muhatabıyla ilgili herhangi bir isim zikredilmemekle birlikte mektubun başında yer alan 
beytin birinci mısrasındaki “Çü Paşa Hazretine vâsıl ola” ifadesinden ve şairin hayat hikâyesinden 
hareketle Zaîfî’nin bu mektubu, hâmisi Sofu Mehmed Paşa’ya gönderdiği kanaatindeyiz. Muhatabına 
övgü dolu sözler sıraladığı mukaddime kısmından sonra paşa hazretlerinin din düşmanlarına karşı 
gerçekleştirdiği seferinde başarı dileyip bu seferden dönüşlerinde kendileriyle görüşme isteğini ifade 
eder. 

7. Mektup 

Zaîfî’nin Plevne’de Ali Bey Medresesi’nde müderris iken gönderdiği ikinci mektuptur. Mektupta 
herhangi bir isim zikredilmez fakat mektupta yer alan samimi ifadelerden mektubun muhatabının 
Zaîfî’ye yakın bir devlet büyüğü olduğu anlaşılmaktadır. Müellifin hayatı hakkında edindiğimiz 
bilgilerden ve mektubun giriş kısmındaki beyitte yer alan “şems-i vizâret” ifadesinden hareketle bu 
mektubu Sofu Mehmet Paşa’ya gönderdiğini düşünmekteyiz. Zaîfî mektubunda, bu gurbet yurdunda 
yaşamaktan oldukça bunaldığını, ellere yüzü gülse de içinin kan ağladığını, kara bahtından başka 
kimsesinin kalmadığını anlatır. Vaktiyle paşanın yakınında iyi bir konumdayken ayrılık Nemrut’unun 
mancınığı ile ayrılık ateşine atılmış böylece çaresiz bir derde düşmüştür. Yılda bir kez gonca misali göz 
ucuyla da olsa kendisine ilgi gösterilmesini beklemektedir. Paşadan çok büyük bir beklentisi yoktur. Tek 
isteği eşiğine yüz sürüp bir süreliğine kendisiyle görüşebilmek veya paşanın bir vesile ile Zaîfî’nin 
bulunduğu yere himmet buyurmalarıdır. Ayrıca Şücâ Kethüdâ, Hüsrev Kethüdâ ve Mustafa Bey ile 
paşanın sıhhat ve afiyette olduğuna dair bir meveddet-nâme gönderirlerse yorgun gönlüne sıhhat, hasta 
bedenine afiyet vesilesi olacaktır. Bu sene büyük bir veba salgını vuku bulmuş, Mihallıların tamamı firar 
etmiştir. Zaîfî ise Allah’a tevekkül edip her an ölümü bekleyerek başka bir yere hareket etmemiş, bu 

 
10 Mahabbet-nâme-Meveddet-nâme: “Dostlar arasında sevgi, özlem ve kardeşlik duygularının dile getirilmesi ve hâl hatır 

sorma amacıyla yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplar, mevki ve makama uygun hitap zorunluluğu bulunmayan yalnızca 
dostluğun getirdiği saygı ve sevginin uygun bir dille ortaya konulduğu, muhatabın hâl ve durumunun sorulduğu 
mektuplardır” (Gültekin, 2015: 258). 
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yüzden zâtıâlileri bulunduğu yerin yakınlarına gelmelerine rağmen kendileriyle görüşmek mümkün 
olmamıştır. Bu nedenle özürlerinin kabulünü beyan eder. Hayır dualar ederek mektubuna son verir. 

8. Mektup 

Talep-nâme türünde bir mektuptur. Zaîfî, Plevne’deki Ali Bey Medresesi’ndeki vazifesi esnasında 
bulunduğu yerdeki hoşnutsuzluğunu dile getiren iki mektubu11hâmisi Sofu Mehmed Paşa’ya 
göndermişti. Paşa, Zaîfî’nin bu talebini karşılıksız bırakmamış, Vardar Yenicesi’ndeki Ahmed Bey 
Medresesi’ne tayinini sağlamıştır. Zaîfî, bu mektubunda Sofu Mehmed Paşa’ya övgü içeren sözlerini 
sıraladıktan sonra paşanın ihsan ve inayetiyle Ahmed Bey Medresesi’ndeki vazifesine başladığını, 
kendinden önce vazifeye başlayan müderrislerden hiçbirinin böylesine dört başı mamur bir muamele 
görmediğini ve bu durumun herkesin dilinde olduğunu ifade ederek yeni vazife yerinden memnuniyetini 
dile getirir. Fakat bütün bunlara rağmen zâtıâlilerinden ayrı kalmanın verdiği huzursuzluktan 
yakınmaktadır. Bu yüzden en kısa zamanda kendisiyle görüşmek ve paşanın yakınında olmak istediğini 
söyler. Dua cümleleriyle mektubunu bitirir. Sofu Mehmed Paşa, Zaîfî’nin bu isteğini de cevapsız 
bırakmamıştır. Ahmed Bey Medresesi’nde bir yıl süren müderrislik vazifesinin ardından şair İstanbul’a 
paşanın yanına dönerek burada kazasker mülazımlığı vazifesine başlamıştır (Akarsu, 1989: XXV; Uyar 
Akalın, 2001: 44). 

9. Mektup 

Zaîfî’nin İstanbul’daki kazasker mülâzımlığı vazifesi bir yıl devam eder. Kanuni ile birlikte Edirne’ye 
giden şair burada müderrislik teklifi alır ve otuz akçelik Hacı Hasanzâde Medresesi’nde12 vazifesine 
başlar (Akarsu 1989: XXV; Uyar Akalın 2001: 44). Bu mektubu bu görevi esnasında Rûşenî-zâde’ye13 
göndermiştir. Mektubun başlığındaki “be-Bursa” ifadesinden Rûşenî-zâde’nin Bursa’daki vazifesi 
esnasında bu mektubun gönderildiği anlaşılmaktadır. Şefkat-nâme türünde bir mektuptur. Mektubu 
getiren şahıs hakkında övgü dolu ifadeler kullanır. Bir dönem kendi hizmetinde bulunan mezkûr şahsın, 
daha sonra Ali Paşa Medresesi’nde müderris olan Mevlânâ Cafer Efendi’nin hizmetlerinde uzun 
zamandan beri (muhtelif) dersler alıp Hidâye’yi okumakta olduğunu bildirir. Büyük âlimlerin kutlu 
yolunun eşiğinde duran ve fazilet sahiplerinin kat ettiği mertebelerde bulunmaya layık bu talebeye 
zâtıâlilerinin yardım ve desteklerini ümit ettiğini ifade etmiştir. 

10. Mektup 

Hacı Hasan Medresesi’nde müderris iken kaleme aldığı bu mektubu, uzun bir zamandan beri kendi 
hizmetinde bulunan bir ilim talibine referans olmak maksadıyla Mevlânâ Abdülgaffâr Efendi’ye14 
göndermiştir. Mektubun hâmilinin ismini vermemiş “Mevlânâ fülân bendenüz” şeklinde ifade etmiştir. 
Mektubu getiren şahsın kıymetli âlimlerle birlikte çalışmaya layık kabiliyetli bir genç olduğu ve 
kendisine gerekli yardım ve desteğin sağlanması hususu ifade edilmiştir. Mektubun devamında yine 
aynı minvalde hususların ele alındığı Farsça bir kısım daha mevcuttur. Bu kısımda da mektubun 

 
11 4 ve 7 no’lu mektuplar. 
12 Zaîfî bu mektubunda vazife yerinin adını “Medreseti İbni’l-ÓÀcì Óasan” (Hacı Hasanoğlu) şeklinde, 10 no’lu mektubunda 

iki yerde “Medreseti’l-ÓÀccÓasan” (Hacı Hasan Medresesi) şeklinde kaydetmiştir. 
13 Nimetullah Efendi (Rûşenîzâde): Ali b. Rûşen’in oğlu olan Nimetullah Efendi, babasından kalan mirası tükettikten sonra 

çalışıp müderris oldu ve Bursa’da evkaf müfettişliği yaptı. 1546 senesinde atandığı Bağdat kadılığından 1548’de azledildi. 
1549’da Halep mollası, 1550’de Muradiye müderrisi oldu. 1559/60 senesinde Medine kadısı olarak görevlendirildi. Nisan 
1562’de vefat eyledi (Mehmed Süreyya, 1996: IV, 1256). 

14 Mevlânâ Abdülgaffâr Efendi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 
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muhatabı Abdülgaffâr Efendi övülerek mektubun hâmili talebenin kabulü için ricada bulunur. Dua 
cümleleriyle mektubunu noktalar. 

11. Mektup 

Zaîfî genellikle mektuplarının sonunda “falanca medresede müderris Zaîfî” şeklindeki ifadelerle görev 
yerini belirtmiştir. Fakat bu mektupta bu tür bir ifadenin yer almaması bu mektubu görevden alındığı 
bir dönemde yazmış olması ihtimalini hatıra getirmektedir. Nitekim Zaîfî, hayatı boyunca pek çok defa 
azille karşı karşıya kalmıştır. Mektubun giriş kısmında muhatabına övgü ve saygı içeren cümleleri 
sıraladıktan sonra Osmanlı dinî hayatından kesitler sunar. İlim meclislerinden, salihlerin 
mahfillerinden, kutsal mekânlardan, muhtelif ibadethaneler ile buralarda mübarek vakitlerde, kutsal 
günlerde, kutsal mekânlarda icra edilen ibadetlerden bahseder. Bu tasvirlerden sonra Buhûrcu Hacı 
Pîrî15 isimli şahsın bu bahsi geçen zamanlarda ve hallerde can u gönülden mektubun muhatabına hayır 
dua ile meşgul olduklarını söyler. Dua ifadeleriyle mektubuna son verir. 

12. Mektup 

Mektupta geçen “semiyy-i Muhammed Hazretlerine” ifadesinden bu mektubun muhatabının hâmisi 
Sofu Mehmed Paşa olduğu kanaatindeyiz. Mektubun içeriğinden Zaîfî’nin azledildiği bir dönemde 
mansıp talebi için yazdığı anlaşılmaktadır. Mektubun muhatabı hakkında övgü dolu sözlerini sıralar ve 
daima kendilerine hayır dua ile meşgul olduğunu belirttikten sonra esas mevzuya gelir. Gurbette bir 
köşeye çekilmiş hakir Zaîfî’yi yalnızlık ve bitkinlik içinde gören yakın arkadaşları ve vefalı dostları onun 
mevkiinde birinin ilerlemesi ve yükselmesi gerekirken vazifesinden azledilmesini, taç sahibi bir emir ile 
cer toplayan bir fakirin hikâyesine benzetirler. Hikâyeye göre Hâtem-i Tay gibi cömertliğiyle meşhur bir 
emir vardır. Türlü musibetlerle karşı karşıya kalan fakir bir adam, kendisine ve ailesine yardımı dokunur 
ümidiyle mezkûr emirin huzuruna varır. Emir onu sınamak maksadıyla yanındaki hizmetkârlarına 
gizlice işaret edince oradakiler adamın neyi var neyi yok hepsini alırlar. Emirin hışmından çekinen 
biçare adam huzurdan ayrılıp mahalleye geri döndüğünde karga gibi çıplak adamı gören köpekler 
etrafını sarıp peşine düşerler. Yerden taş alıp köpekleri uzaklaştırmak ister fakat kış mevsiminin sert 
soğuklarından taş toprak buz tuttuğu için çaresiz adam buna muktedir olamayınca “Bunlar nasıl cimri 
bir millettir adamı soyarlar, ihtiyarı dondururlar ve köpeğe atacak bir taş bile vermezler!” der. Adamın 
bu sözü nüktedan bir şahsiyet olan emirin hoşuna gider ve bu fakiri huzuruna çağırıp şaşalı elbiseler, 
şemsî külahlar ile mebzul miktarda ihsanlarda bulunur ve ayrıca yüksek makamda bir vazifeye tayin 
eder. Kıssadan hisse budur ki Zaîfî’ye hâmisi tarafından bolca ihsanın yapıldığı herkesçe bilinmekle 
birlikte düşman köpeklerin hücumunu bertaraf etmek için mansıp gibi bir taş lazımdır. Zira mansıp 
sahibi olan kişi mutlu mesut yaşar. İç huzuru olmayan insan ise ibadetten bile tat alamaz. Gelir 
olmayınca harcama yapmak da mümkün değildir. Alacaklıları gölge gibi peşindedir. Bu yüzden en kısa 
zamanda kendisine bir mansıbın verilmesini beklediğini ifade eder. Zira bu yalnızlık ve hayattan elini 
eteğini çekme öyle bir dereceye varmıştır ki onun bu halini gören şeriat ehli “Zaîfî, tarikat ehline o derece 
yakınlaştı ki tekkede ihtiyar dervişlerin arasına girmeye pek münasiptir” şeklinde sözler 
söylemektedirler. Zaîfî, “ricalin himmeti dağları söküp atar” diyerek hâmisinden beklentisini özetler ve 
dua cümlesiyle mektubuna son verir. 

 
15 Buhûrcu Hacı Pîrî hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 
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13. Mektup 

Zaîfî bu mektubunu vazifesinden azledildiği bir dönemde Vezîriâzam Kara Ahmed Paşa’ya16 
göndermiştir. Kara Ahmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1553-1555 tarihleri arasında 
veziriazamlık vazifesini ifa etmiştir (Emecen, 2001: 357-358). Mektupta padişahın İstanbul’dan İran 
üzerine sefer çıktığı belirtilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman, 28 Ağustos 1553 tarihinde İran’a üçüncü 
seferini düzenlemek üzere İstanbul’dan yola çıkmış, 30 Ekim 1554’te Amasya’ya geri dönmüştür 
(Emecen, 2010: 69-70). Dolayısıyla Zaîfî bu mektubunu 1553-1554 tarihleri arasında göndermiş 
olmalıdır. Mektupta geçen “Dört yıl az zaman degüldür” ifadesinden bu azil sürecinin dört yıl sürdüğü 
anlaşılmaktadır. Mektubun giriş kısmında muhatabına övgü dolu sözler sıraladıktan sonra ifk 
hadisesiyle ilgili olarak ayet inmesine rağmen Hz. Ayşe (r.a)’nın hakkında, Hz. Peygamber’in ashabı, Hz. 
Ebu Bekir, Hz. Ömer ve diğer hüküm vericilerin haklarında İran’ı idare eden Kızılbaşların ve onların 
taraftarlarının ifrât ve tefrîte düştüklerini ve buna ilaveten Hz. Ali hakkında Nasrânîlerin İsâ (a.s)’a isnat 
ettiklerine benzer bir tavır göstermek suretiyle Yüce Kurân’ın bazı ayetlerini inkâr noktasına geldiklerini 
ifade eder. Bütün bunlardan dolayı sultanların sultanı, Arap, Acem ve Rum’un hâkimi, yenilmez 
ordusuyla birlikte bu taife ile mücadele etmesi icap ettiğinden padişah İstanbul’dan İran’a sefer 
düzenlemiştir. Vakit kaybetmeden âlimler, şeyhler, ârifler, imamlar, müezzinler büyük-küçük, zengin-
fakir herkes Hz. Eyyüb el-Ensârî Camii ve Türbesi’nde, Atik Sultan Han Camii’nde ve İki Şerefeli Cedit 
Şehzâde Camii’nde her hafta pazartesi ve perşembe günleri münâvebeli olarak bir araya gelmek suretiyle 
İstanbul’un dört bir yanından bölük bölük gelerek huşû içinde dua ve ezkâr okumaktadırlar. Kur’ân 
tilavetiyle meşgul olan cemaat, camileri ağzına kadar doldurmaktadırlar. Zaîfî de paşa hazretleri 
hakkında daima hayır duada bulunduğunu ve İstanbul’da kendisine bir medrese mansıbının verilmesini 
beklediğini ifade eder. Dört yıl süren bu zorlu süreçte kendisinin ve ailesinin yaşadığı sıkıntıların 
zâtıâlileri tarafından bilindiğini belirttikten sonra dua cümleleriyle mektubunu noktalar. 

14. Mektup 

Duâ-nâme17 türünde bir mektuptur. Mektupta açıkça bir isim zikredilmemekle birlikte şairin hayat 
hikâyesini dikkate aldığımızda bu mektubu hâmisi Sofu Mehmed Paşa’ya göndermiş olması 
muhtemeldir. Paşa hakkında övgü dolu sözlerini serd ettikten sonra kıyamet gününe kadar sürecek olan 

 
16 Kara Ahmed Paşa (ö. 962/1555). Arnavut asıllıdır. Enderun’a alınmış, Harem’de yetişmiştir. İlk resmi görevi 

kapıcıbaşılıktır. Daha sonra yeniçeri ağası olarak atanmıştır. Korfu seferiyle ertesi yıl Boğdan seferine yeniçeri ağası olarak 
katıldı. 1541’de Vezîriâzam Lutfî Paşa’nın azledilmesinden sonra Rumeli beylerbeyliğine atandı. Aynı sene Habsburg 
ordusuna karşı düzenlenen kurtarma harekâtına iştirak etti. Valpo ve Sikloş kalelerinin alınmasında önemli rol üstlendi. 
Estergon ve İstoni Belgrad’ın ele geçirilmesiyle neticelenen kuşatmalara katıldı. Bu harekâtta gösterdiği başarılar onun 
üçüncü vezirliğe terfisini sağladı. Bu sırada Rüstem Paşa da vezîriâzamlığa getirildi (1544). 1548 senesinde II. İran seferine 
üçüncü vezir olarak görevlendirildi. Esas başarısını 1549’da çıktığı Gürcistan seferine borçludur. Bu harekâtı da başarıyla 
tamamlayarak 24 Ekim 1549’da padişahın ordugâhının bulunduğu Diyarbekir’e ulaştı. Sokullu Mehmed Paşa’nın 1551’de 
Tımışvar kuşatmasında başarısız olması, Lipova’nın düşüşü ve Erdel’in Habsburg nüfuzu altına girmesi üzerine Ahmed 
Paşa ikinci vezir pâyesiyle Macar seferi serdarlığına tayin edildi. Yirmi sekiz gün devam eden zorlu bir mücadelenin 
ardından 26 Temmuz 1552’de Tımışvar Kalesi’ni ele geçirdi. Budin Beylerbeyi Ali Paşa’nın tavsiyesiyle Eğri’yi kuşattı fakat 
başarısız olunca geri çekilmek durumunda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman’ın 5 Ekim 1553’te oğlu Şehzâde Mustafa’yı idam 
ettirmesi ve Vezîriâzam Rüstem Paşa’yı azletmesinin ardından Ahmed Paşa vezîriâzamlık ikinci vezirliğe terfi etti. Kanuni 
Sultan Süleyman Nahçıvan’a kadar ilerledi. Dönüş yolunda Şah Tahmasb’ın Çoruh boylarına saldırdığı haberini alınca 
Kara Ahmed Paşa’yı Oltu’ya yolladı (6 Eylül 1554). Şahın çekildiğini öğrenen Ahmed Paşa takipten vazgeçip geri döndü. 
Padişahla birlikte Amasya’da kışı geçirdi. Bu sırada Safevîlerle barış görüşmeleri yaptı. Ayrıca diplomat heyetlerini kabul 
ederek onlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Amasya Antlaşması’nın yapılmasından sonra padişahla birlikte İstanbul’a geldi. 
Ahmed Paşa İstanbul’a gelir gelmez Düzmece Mustafa’nın idamı hadisesi meydana geldi. Kısa bir süre sonra divan 
toplantısına katılmak üzere gelen Ahmed Paşa idam edildi (29 Eylül 1555). İdamıyla ilgili kaynaklarda muhtelif rivayetler 
mevcuttur (Emecen, 2001: 357-358). 

17 Duâ-nâme: “Bir kimsenin Allah’ın karşısında aczini itiraf ederek sevgi ve tazim duyguları içinde O’ndan lütuf ve yardım 
isteğini dile getirdiği eserler” olarak tarif edilmekle birlikte “konu bakımından duâ-nâmelerin, daha çok bir başkası için 
edilen duaların işlendiği manzumeler olduğu söylenebilir” (Deniz, 2008: 15). Nitekim münşeatlarda da durum aynıdır. 
Duâ-nâme türündeki mektuplarda mektubu yazanın kendisi için değil de mektubun muhatabıyla ilgili dua içeren 
ifadelerin yer aldığı görülür. 
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dünya hayatında mezkûr paşanın gönül huzuru ve kafa rahatlığı içinde güzel günler geçirmesini, 
düşmanlarının ise baş aşağı toprak altına girmelerini temenni eder. Dua ifadeleriyle mektup son bulur. 
Mektupta müellifin kendine dair bir talebi yoktur. Mektubunun sonunda herhangi bir görev yeri ve 
unvanına yer vermemiştir. 

20. Mektup 

Mektubun muhatabı Abdî Halîfe18 isimli bir şahıstır. Müellif, bu mektubunu 940 senesi Recep ayının ilk 
gününde (16 Ocak1534) ve Mûsâ Bey Medresesi’nde müderris iken gönderdiğini belirtmektedir. 
Mektubuna Arapça bir ibare ile başlayan Zaîfî, muhatabına sitem dolu sözler sarf etmiştir. Geçmişte bir 
sohbetleri esnasında kitaplarından bazılarını Zaîfî’ye göndermeyi vadeden bu dostu sözünde 
durmamıştır. Mektubu getiren şahıs vasıtasıyla mezkûr kitabı göndermesini talep eder. Mektubunu, 
ve’s-selÀmuèalÀ-meni’t-tebaèa’l-hüdÀ19 ayetiyle bitirir. 

21. Mektup 

Mektubun başlığında İstanbul’da Sultan Muhammed’in (Mehmed’in)20 saatçisi Seyyid Necmeddin’e21 
gönderildiği yazılıdır. Metubun giriş kısmında muhatabın mesleğinin ehemmiyetine vurgu yapan övgü 
dolu sözlerini sıralar. Seyyid Necmeddin tarafından bu mektubu getiren şahıs ile dört adet ciltli kitap 
Zaîfî’ye gönderilmiştir. Zaîfî bunların bir kısmından istifade etmiş ve yine aynı şahısla Seyyid 
Necmeddin’e geri göndermiştir. Gecikmeden dolayı özürlerini beyan ettikten sonra mezkûr şahısla 
tekrar kendisine kitap gönderilmesini talep etmektedir. Mektubun sonunda vazifesi ve bulunduğu yer 
hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir. 

23. Mektup 

Bu mektup Sadrazam Vezîr-i sâlis İbrahim Paşa’ya yazılmış bir arz-ı hâl ve duâ-nâmedir. Alpay Tekin, 
“Adı geçen İbrahim Paşa, ya Frenk İbrahim Paşa (ö. 942/1535-36) ya da Hadım İbrahim Paşa (ö. 
973/1565-66) olmalıdır” diyerek (1978: 125) iki isim üzerinde durmuştur. Mezkûr şahısların hayatıyla 
ilgili bilgilere göre mektubun muhatabı Frenk İbrahim Paşa’dır.22 Zira Zaîfî 1534 senesinde Sofu 

 
18 Abdî Halîfe hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 
19 “Selam doğru yolda gidenleredir” Taha/47. Bu ayet aynı zamanda Hz. Muhammed (sas)’in mektuplarını bitirirken sıkça 

kullandığı ifadelerden biridir (Yalçınkaya, 2006: 118). 
20 Alpay Tekin’e göre bahsi geçen Sultan Mehmed’in, kronoloji dikkate alındığında II. Mehmed (1451-1481) veyahut III. 

Mehmed (1595-1603) olması mümkün değildir. Bu şahıs, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1543 senesinde vefat eden şehzadesi 
Mehmed ya da II. Selim’in şehzadesi Mehmed olmalıdır (1978: 125). 

21 Seyyid Necmeddin hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 
22 İbrahim Paşa, (Makbul). Pargalı, Frenk ve Maktul gibi lakaplarla da bilinen İbrahim Paşa, Manisa’da Şehzade Süleyman’ın 

hizmetinde bulunmuş Şehzade Süleyman’ın tahta geçmesiyle onunla birlikte İstanbul’a geçti. Padişaha olan yakınlığı onun 
sarayda önemli görevlerde bulunmasına vesile oldu. Belgrad Seferi esnasında (1521) kapıağası vazifesini sürdürmekteydi. 
Ardından has odabaşı ve iç şahinciler ağası olarak görevlendirildi. Pîrî Mehmed Paşa’nın azli üzerine Rumeli 
Beylerbeyliğiyle vezîriâzamlığa atandı. Padişahın kız kardeşiyle evlendi. Mısır’da Ahmed Paşa’nın isyanı nedeniyle 
bozulan nizamı düzeltmek ve asayişi sağlamak maksadıyla Mısır’a gönderildi. Mısır’da beylerbeyi pâyesini aldı. Kahire’de 
kaldığı süre zarfında asayişi sağladı. Yeni bir kanunnâme tanzim ettirmek suretiyle sorunları çözüme kavuşturdu. Elde 
ettiği bu ilk muvaffakiyetten sonra Macaristan seferinde serdarlık makamına getirildi. Mohaç Meydan Muharebesi’nin 
kazanılmasında önemli katkıları oldu. Macaristan seferinin ardından Anadolu’da baş gösteren isyanları bastırmakla 
vazifelendirildi ve bu vazifeyi de layıkıyla yerine getirdi. İkinci Macaristan seferinde padişah tarafından geniş yetkilerle 
donatıldı ve serasker unvanını aldı. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan bu seferden sonra Macaristan krallığı tanındı ve 
Osmanlı himayesinde Macar krallığının kuruluşu gerçekleşti. Alman seferine katıldı. 1533’te Habsburg elçileriyle 
İstanbul’da yapılan barış görüşmelerini yürüttü. Bütün bu müzakerelerde İbrahim Paşa etkin rol oynadı ve müzakereler 
sonucunda arzu edilen netice elde edildi. Serasker sultan unvanı ile Safevîlere karşı katıldığı Irakeyn Seferi İbrahim 
Paşa’nın hayatında dönüm noktası oldu. Sefer esnasında Defterdar İskender Çelebi’yle fikir ayrılığına düşünce İskender 
Çelebi’yi önce azlettirdi ardından Bağdat’ta öldürttü. Bu hâdise gerek saray çevresinde gerekse padişah katında 
hoşnutsuzluk yarattı. İstanbul’a döndükten bir süre sonra iftar için çağrıldığı sarayda herhangi bir sebep gösterilmeksizin 
boğularak idam edildi (14-15 Mart 1536) (Emecen, 2000: 333-334). 
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Mehmed Paşa ile birlikte Irakeyn Seferi’ne katılmıştır (Alpay Tekin 1978: 121). Hadım İbrahim 
Paşa’nın23 mezkûr sefere katıldığıyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadık. Fakat Frenk İbrahim Paşa, 
Safevilere karşı düzenlenen bu sefere katılmış hatta bu sefer onun hayatında bir dönüm noktası 
olmuştur (Emecen 2000: 334). Ayrıca Frenk İbrahim Paşa’nın üçüncü vezir makamına atandığı 
bilinmektedir (Aydın 2019: 13). Zaîfî, muhatabını öven sözlerle mektubuna giriş yapar. Elem ve gam 
taşlarıyla gönlünün kırıldığını, azil kılıcının göğsünü yaralayıp takatsiz bıraktığı üç yıldan beri bir türlü 
kendine gelemediğini ve bu yüzden paşanın mübarek huzuruna gelme kudretini bir türlü kendinde 
bulamadığını anlatır. Onu suçsuz yere bu duruma düşüren kişi merhamet edip elinden tutmamıştır. 
Bunca yalvarıp yakarması da bir işe yaramamıştır. Çoluk çocuğunun maişetini temin edecek kadar bile 
parası kalmamıştır. Akranları yüksek makam ve mevkilere gelirken bu fakir vazifesinden azledilmiş, 
horlanmış ve çaresiz bir şekilde parasız pulsuz bırakılmıştır. Azlinin üzerinden üç yıl geçince vezîriazam 
“Mevlânâ Zaîfî Çelebi’yi bağışlamanın zamanı geldi. Kendisine medresede bir görev verilsin” diye 
buyurmuşlardır. Vezîriazam24 sefere giderken Zaîfî’nin zâtıâlilerine sunduğu arz-ı hâline “Kazaskerlere 
sana bir medrese verilmesini emir buyurdum” şeklinde cevaplamasına rağmen kazaskerler Zaîfî’yle 
ilgilenmemişlerdir. Bunun üzerine Zaîfî, kazaskerlerin kendine hak ettiği bir medresede vazife 
vermeyeceklerini anlamış, çaresiz köşesine çekilmiştir. Fakat Allah’tan ümidini kesmemiştir. Sadece 
hayır kapılarının hangi mübarek vakitte ve kimin tevassutuyla açılacak onu beklemektedir. Paşanın 
hizmetindeki kusuru tembelliğinden olmayıp kutlu hanelerinden uzak kalmasından 
kaynaklanmaktadır. Huzuruna yayan gelemediği için özürlerini arz eder. Bütün bu noksan ve 
kusurlarına rağmen vezîriazam hazretlerinin, Buhûrcu Hacı Pîrî vasıtasıyla gönderdiği bin nukre ve 
halis dirhemin kendisine ulaştığını ve bunların her bir tanesine mukabil Firdevs cennetinde yüksek 
dereceler ve sayısız nimetlerin hâmisine mükâfât olması temennisinde bulunur. Bu ihsanın tam yerini 
bulduğunu, paşa hazretlerinin de bu iyiliğinin karşılığını görmesini dileyerek mektubuna son verir. 

24. Mektup 

Başlıktaki ifadeden de anlaşıldığı üzere bu mektubunu Sofu Mehmed Paşa’ya Bosna Bey’i olduğu sırada 
göndermiştir. Sofu Mehmed Paşa 954-958 (1547-1548, 1551) yılları arasında Bosna Bey’i olarak 
vazifelendirilmiştir (Alpay Tekin, 1978: 125). Dolayısıyla mektup mezkûr tarihlerde gönderilmiş 
olmalıdır. Mektup iki kısımdan meydana gelmektedir. Mektubun birinci kısmı arz-ı hâl ve şikâyet-nâme 
hususiyetleri taşımaktadır. Zaîfî, yaşadığı türlü sıkıntılara rağmen haline şükretmekle birlikte devlet 
katından kendine bir yardımın ulaşmadığını ve bu yüzden sırtını yaslayacağı sağlam bir dayanak 
bulamadığını, gözlerden ırak ve taliplerden ayrı düştüğü için yalnızlık köşesini seçerek feleğin belasını 
çekmeye tahammül gösterdiğini ifade eder. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Zaîfî bu mektubunu azil 
sürecini yaşadığı bir dönemde yazmış, bu süreçte yaşadıklarından hâmisini haberdâr etmek istemiş ve 
dolayısıyla bu müşkilinin halli için yardım talebinde bulunmuştur. Mektubun ikinci kısmı ise duâ-nâme 
hususiyetlerini taşımaktadır. Paşa’nın din düşmanlarına karşı çıktığı seferde küffarı yerle bir edip 
memleketlerin, kalelerin, dağların, tepelerin feth olunmasını diler. İslam ordusuna zafer, din 
düşmanlarına da mağlubiyet temenni eder. Muhatabına hayır dualar ederek mektubunu bitirir. 

 
23 Hadım İbrahim Paşa (ö. 1563). Hadım olarak saraya intisap eden İbrahim Paşa, makam sahibi olarak taşraya çıkışında 

önce Anadolu Beylerbeyi oldu. 939 (1532/33) senesinde atandığı Rumeli Beylerbeyliğinden 941 (1534/35) senesinde 
ayrıldı. Akabinde kubbe veziri, vezir-i sânî ve taht-ı hümâyun kaymakâmlığı vazifelerinde bulundu. 970 Cemaziyelâhirînin 
beşinde (30 Ocak 1563) vefat etti (Mehmed Süreyya, 1996: III, 781-782). 

24 25. mektuptan buradaki veziriazamın Rüstem Paşa olduğu anlaşılmaktadır. 
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25. Mektup 

Başlıktan da anlaşıldığı üzere Zaîfî’nin Rüstem Paşa’ya25 ikinci defa gönderdiği arz-ı hâl ve tazarru-
nâmesidir. Rüstem Paşa önce 1544-1553 yılları arasında sadrazamlık vazifesine atanmış, 1553’te bu 
vazifesinden azledilmiştir. İki yıl süren bu azil sürecinin ardından 29 Eylül 1555 tarihinde tekrar 
sadrazamlık vazifesine tayin olmuş ve vefatına kadar 6 yıllık bir süreçte bu vazifesini sürdürmüştür. 
Rüstem Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın ikinci İran seferine katılmıştır (Afyoncu, 2008: 288-289). 
Kanuni Sultan Süleyman bu sefer için 29 Mart 1548 tarihinde İstanbul’dan hareket etmiştir. Kısa 
sürelerle bir iki defa Tebriz’e girdikten sonra 1 Ağustos’ta Tebriz’den ayrılmış, dönüş yolunda Van’a 
geldiğinde kalenin alınması görevini Rüstem Paşa’ya vermiştir. Padişah, 21 Aralık 1549 tarihinde 
İstanbul’a dönmüştür. (Emecen, 2010: 68-69). Dolayısıyla Zaîfî bu mektubunu, Rüstem Paşa’nın 
İstanbul’a dönüş hazırlığında iken mezkûr tarihler arasında göndermiş olmalıdır. Zira Zaîfî 
mektubunda, Rüstem Paşa’nın uzun bir sefere çıkması nedeniyle kendisine tevdi edilecek mansıptan 
ümidini kestiğini fakat bu kutlu sefer yakınlaşıp kısa bir zamanda Rüstem Paşa’nın saraya dönüş vakti 
yaklaşınca arzu ettiği mansıba atanma ümidinin tekrar filizlendiğini ifade eder. Zira paşa sefere 
çıkmadan önce Zaîfî’ye mevkiine münasip bir vazifenin verilmesini emir buyurmuş fakat görevliler 
Zaîfî’yi hak ettiğinden çok aşağıdaki bir vazifeye atanmasını münasip görmüşlerdir. Diğer müderrisler 
kırkdan elliye, elliden de Semâniye ve daha yüksek mertebelere tayin olurken Zaîfî’nin elliden kırklı 
medreseye tayini münasip bulunmuş ve paşa hazretlerinin ancak bu makamı uygun gördüğü 
söylenmiştir. Zaîfî’ye vaktiyle Davut Paşa Medresesi ihsân olunduğunda, Mısır kadılığından onun yerine 
gelen kişi Üsküdar’da Pâye-i Sahn’a atanmıştır. Üç yıl boyunca perişan ve çaresiz kalmış fakat kimse 
yardımda bulunmamıştır. Âlimler, yöneticiler hatta sıradan insanlar bile onun bu haline acımaya 
başlamışlardır. Ne malı ne oturacak bir evi ne de binecek bir atı kalmıştır. Bu zamana kadar azil belasını 
çeken şair kendisine Semâniye’den bir medrese ihsan olunmasını talep eder. Zaîfî bu mektupla 
Münşeâtı’nı tamamlar. Münşeâtın sonunda bu külliyatın, dokuz yüz altmış iki senesi Rebîülevvel ayının 
yirmi yedinci (gününde) (19 Şubat 1555) Allah’ın yardım ve inayetiyle tamamlandığını yazar. 

5. Mektupların biçim yönünden incelenmesi 

Mebâni’l-İnşâ’da mektup, ibtidâ, tahallüs, talep ve intihâ olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır. 
Derdiyok çalışmasında bu bölümlere elkâb, duâ ve imzâ bölümlerini de eklemek suretiyle mektupların 
elkâb, ibtidâ, tahallüs, talep, ihtihâ, duâ ve imzâ olmak üzere yedi bölümden meydana geldiğini ifade 
etmiştir (Derdiyok, 1994: 54). Biz de bu çalışmada Derdiyok’un yapmış olduğu tasnifi esas alacağız ve 
mektupları buna göre inceleyeceğiz. Bu bölümleri sırasıyla açıklayacak olursak; 

“Elkâb: Rütbe ve unvan belirten sözlerdir” (Derdiyok, 1997: 666).  

“CenÀb-ı èizzet-meéÀb CelÀlet-nisÀb Felek-intisÀb SulùÀnum KÀmbìn ü KÀmyÀb” (3. mektup). 

 
25 Rüstem Paşa (ö. 968/1561). Saraybosna yakınlarında bir köyde dünyaya geldi. Hırvat, Boşnak, Sırp veya Arnavut olduğuna 

dair rivayetler mevcuttur. Acemi Ocağı’na ne zaman alındığı bilinmemektedir. Has Oda’daki eğitiminin ardından rikâb 
ağası olarak görevlendirildi. Mohaç Muharebesi’ne silahdar unvanıyla iştirak eden Rüstem Paşa, sefer dönüşü 
mîrâhurluğa atandı. Padişahın dikkatini çeken Rüstem Paşa, önce Diyarbakır Beylerbeyliği makamına tayin edildi. 
Ardından Anadolu Beylerbeyliği’ne yükseldi. 1539 senesinde Şehzade Bayezid’in sünnet törenine katıldı ve burada vezirlik 
pâyesi aldı. Sünnet düğünü devam ederken Mihrimah Sultan’la izdivaç yaptı. 1544 senesinde Hadım Süleyman Paşa’nın 
görevden alınması üzerine Rüstem Paşa veziriazamlık makamına tayin oldu. Şehzade Mustafa’nın katli kamuoyunun ve 
askerin tepkisine sebep olunca Rüstem Paşa veziriazamlık görevinden alındı ve yerine Kara Ahmed Paşa tayin olundu 
(1553). Paşanın bu azil süreci yaklaşık dokuz yıl sürdü. Fakat Hürrem Sultan ile Mihrimah Sultan’ın gayretleri neticesinde 
Kara Ahmed Paşa azledilip öldürüldü ve Rüstem Paşa ikinci defa veziriazamlık vazifesine atandı (29 Eylül 1555). Rüstem 
Paşa vefatına kadar (10 Temmuz 1561) bu vazifesine devam etti (Afyoncu, 2008: 288-289). 
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“SulùÀnum KÀm-bìn ü KÀm-yÀb” (8. mektup). 

“İbtidâ: Mektubun giriş kısmıdır. Burada saygı ve selâm sözlerine yer verilir” (Derdiyok, 1997: 666).  

“ÁsitÀne-i èulyÀ ki saèÀdet-nişÀn ve bÀb-ı èuômÀ ki penÀh-ı eşrÀf u dervìşÀndur ve der-i kübrÀ ki mesned-
i ahÀlì-i èaôìmü’ş-şÀn ve südde-i bÀlÀ ki yemm-i devlet-efşÀndur. LÀ-zÀleèÀliyen ol yüce devlet 
úapusında zìr-i úademlerinde türÀb-ı miskiyyetü’l-feveóÀtlarına bu èabd-i øaèìf ve bende-i naóìf ruòsÀr-
ber-òÀksÀr idüp fi’s-sırrive’l-cihÀr ve fi’l-leyli ve’n-nehÀr devÀm-ı devlet ve izdiyÀd-ı rifèatlerine 
müdÀvim ve muvÀôıb olduúdan ãoñra” (4. mektup). 

“Dürer-i eãdÀf-ı edèiyye-i levÀmièa-i dürc-i åenÀ ve àurer-i eãnÀf-ı eåniye-i meùÀliè-i burc-ı duèÀ ki 
mütetÀbiè ve mütevÀlì şüde bÀşed. BÀ-sürÿş-i òuceste-şÀn ve feriştegÀn-ı refìèü’ş-şÀn Àn óaøret-i sipihr-
iútidÀr felek-miúdÀr bu bende-i dìrìne ve çÀker-i kemterìnenüñ iblÀà u ìãÀlinden ãoñra” (12. mektup). 

 “Tahallüs: Başlangıç bölümünden asıl konunun yer aldığı ve isteklerin bildirildiği talep bölümüne 
geçişi bildiren bölümdür. Bir bakıma kasidelerdeki girizgâh gibidir” (Derdiyok, 1997: 666). “Tahallüs 
bölümünün biçim açısından en büyük önemi ise, ibtidâ bölümüyle talep bölümü arasında bir geçiş 
bölümü olmasıdır” (Derdiyok, 1994: 59). 

“…maèrÿø-ı bende-i fakìr ve çÀker-i óaúìr budur ki” (4. mektup). 

“…èarø-ı óÀl-i óaúìr ve bende-i faúìr budur ki” (11. mektup). 

“Talep: Mektubun asıl konusunu oluşturan bölümdür. Burada daha çok bildirilmesi gereken bir durum, 
bir duygu, bir düşünce yer alır. Bildirilenler çoğunlukla istek niteliğinde olduğundan bu bölüme talep 
adı verilmiştir” (Derdiyok, 1997: 666). 

“ElùÀf-ı mÀ-lÀ-nihÀye ve aèùÀf-ı bì-àÀyelerinden meémÿldür ki èinÀyet-i èaliyye ve rièÀyet-i celiyyelerin 
ôuhÿra getürüp mevÀyid-i kemÀlÀt-ı nÀ-mütenÀhì èavÀyidinde òaùù-ı vÀfì ve naãìb-i kÀfiye fÀyiz olan 
bendeñüz silkinde münselik olup sÀye-i óimÀyetiñüzde edèiye-i vÀfire ve eåniye-i mütekÀåire-i devlet-i 
ebedì iştiàÀline peyvend olan bendelerden ola” (10. mektup). 

“… ùÿl-i emelüm gibi uzaú sefere teveccühünüz zamÀnında dermÀndan meéyÿs olan bìmÀrleyin bu óaúìr 
manãıbdan nÀ-ümìd úalmış idi. Úalè-ı cibÀl eyleyen himmet-i ricÀl baèìd olan sefer-i hümÀyÿnuñuz úarìb 
idüp zamÀn-ı úaãìrde èavdetüñüz ve serÀy-ı devletüñüze duòÿlüñüz muúarrer eyledükde úaùè-ı ümìõ-i 
cÀn iden marìø yeñiden yine óayÀt bulduàı gibi benden daòi inşÀéa’llÀhu’r-RaómÀnèan-úarìb recÀ 
itdügüm manãıba murÀdum üzre vuãÿli muúarrer añladum. İnnemeèa’l-èusri yusran. Ümìõdür ki yümn-
i èinÀyetüñüzle beliyyÀt encÀma irüp maúÀãıd-ı bendenüñ óuãÿli yüsr ile muúadder olmış ola” (25. 
mektup). 

“İntihâ: Mektupların nihayet bulduğu, son bölümdür” (Derdiyok, 1997: 666). Mektup metninin sonunda 
yer alır ve mektubun bittiğini gösterir. Burada “Bâkî”, “Bâkî’d-duâ”, “Bâkî fermân Sultânumundur” 
gibi söz ve ibarelere yer verilir (Derdiyok, 1994: 61). 

“Ve mÀõÀlikeèala’llÀhibi-èazìz. İnnehuèalÀ-külli şeyéin úadìrun. BÀúì” (6. mektup). 
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“Bìrÿnuñuz ÀfÀtdan sÀlim ve Àyìne-i derÿnuñuz inkisÀrdan maãÿn olup yevme lÀ-yenfaèu mÀlun ve lÀ 
benÿne illÀ men etÀ(A)llÀhe bi-úalbin selimin Àsÿde-óÀl olasız. BÀúì” (24. mektup). 

“BÀúì. Her emr RÀõıúu’å-åaúaleyn ve ÒÀlıúu’l-meleveyn Óaøretinüñdür” (23. mektup). 

“Duâ: Çoğu kez intihâ bölümünden sonra yer alan, iyi dilekleri bildiren sözlerdir “ (Derdiyok, 1997: 
666).  

“BÀúì. AllÀh celle ve èalÀ ol cenÀb-ı èÀlìnüñ ãafaóÀt-ı iúbÀlinden àubÀr-ı óavÀdiå-i rÿzigÀr-ı zÿr-kÀrıdÿr 
ve bu duèÀ-gÿy-ı muòliãüñüzüñ göñlin tevÀtüren saèÀdetüñüzle dÀyim mesrÿr úılıvire. Bi-mennihi 
vücÿdihi” (6. mektup). 

“BÀúì. Hemìşe ber-tezÀyüd-i èömr ü devlet ber-istiúÀmet-i dìn ü millet ve beúÀ-yı ìmÀn u İslÀm ilÀ-
yevmi’l-óaşri ve’l-úıyÀm müstaókem ve müstedÀm bÀd” (11. mektup). 

“Bìrÿnuñuz ÀfÀtdan sÀlim ve Àyìne-i derÿnuñuz inkisÀrdan maãÿn olup yevme lÀ-yenfaèu mÀlun ve lÀ 
benÿne illÀ men etÀ(A)llÀhe bi-úalbin selimin Àsÿde-óÀl olasız” (24. mektup). 

“İmzâ: Mektubu yazanın adının yer aldığı kısımdır. Mektubu yazanın kim olduğunun bilinmesi 
açısından önemlidir” (Derdiyok, 1997: 666). 

“TürÀbü’l-aúdÀm ve eøèafü’l-enÀm PìrMuóammed eş-şehìr bi-Øaèìfì el-müderrisü bi-Medrese MÿsÀ 
Beg fì-Yeñice Vardar” (3. mektup). 

“Eøèafü’l-èibÀd PìrMuóammed eş-şehìr bi-Øaèìfì el-müderrisü bi-Medreseti Oròan Òan fì-İzniú” (5. 
mektup). 

“Min-eøèafi’l-èibÀd Pìr Muóammed eş-şehìrü bi-Øaèìfì el-óaúìr” (13. mektup). 

6. Mektupların dil ve üslup özellikleri 

Klasik dönem mektuplarında genellikle Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların ağırlıkta olduğu süslü 
ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. Zaîfî’nin mektuplarında da aynı hususu müşâhede etmekteyiz. Metinde 
ağırlıklı olarak sanatlı ve ağır bir dilin kullanıldığı görülmektedir:  

“HemÀn ol ÒÀlıúu’l-enÀm ve Muóaããılu’l-merÀmdan ricÀ-i küllì oldur ki bu øaèìf ü bìçÀresin ÀsitÀneleri 
müşahedesiyle müteselli úılıvire. Hem ol õÀt-ı melekiyyü’ã-ãıfÀtdan mütevaúúaè ve mutaøarraèdur ki bu 
diyÀrdan aósen-i veçhile istiòlÀã buyurulmaúèinÀyet olursa bu elùÀf-ı èuômÀ ve meåÿbÀt-ı kübrÀ 
muúÀbelesinde ol muútedir pÀdişÀhuñ ilinde aèlÀ-i èilliyyìn müyesser olup maúèad-i ãıdúda olmañuz 
ecirleri ola” (4. mektup).  

“…úÀèide-i mersÿme ve øÀbıùa-i maèlÿme üzre diúúat-i fikr-i müdeúúiú mülÀóaôası vÀsıùasıyla varaúa-
i raúú-ı menşÿr-ı òÀùırda riúúat-i úalb birle çeşm-i úalem-i èaúldan reşeóÀt-ı teslìmÀt-ı müsteùÀbe 
merúÿm ve ôuhÿr bulduúdan sonra cihÀn-nümÀ-yı øamìr-i èÀlem-ÀrÀ ve èÀlem-ÀrÀ-yı øamìr-i cihÀn-
nümÀda inhÀ-i ãuver-i aòvÀl-i bende-i naóìf ve inşÀ-i nuúÿş-ı murÀd-ı èabd-i øaèìf oldur ki nüfÿs-ı kÀmile 
vü èÀliye-i insÀnì ki hidÀyet ü èinÀyet-i YezdÀnìye úarìn ve Mebdeé ü Mübdiè-i kÀyinÀtuñ rıøÀsına rehin 
olmaú vesÀùetiyle lÀ-yezÀl saèÀdet-i ezelîye maôhar ve ÀåÀr-ı àarìbeye maãdar vÀúiè olan erbÀb-ı èulÿm 
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ve faøl u fıùnat ki ãadr-nişìn-i mecÀmiè-i ümmet ve mesÀcid-i edÀ-i èibÀdetde muóyì-i farø u sünnetdür” 
(5. mektup). 

“ÁsitÀne-i saèÀdet ki mÀnend-i ravøa-i behişt-i zìbÀ vü dil-güşÀ ve südde-i siyÀdet ki àubÀrı èanber-sirişt 
ü müşg-ÀsÀdur. SÀóa-i rÿó-efzÀsında vaøè-ı çihre vü cebìn idüp ol ÀsumÀn-devlet keyvÀn-menzilet 
úÀmiè-i êalÀlet ser-çeşme-i èadÀlet óÀmì-i reèÀyÀ-yı millet serdÀr-ı ehl-i mekremet muãlió-i meãÀlió-i 
ümmet èaôìmü’ş-şÀn dÀyimü’l-iósÀn mihr-i sipihr-i celÀl bedr-i felek-i kemÀl õü’l-mecdi’l-èÀlì ve’l-
úadri’l-müteèÀlì óaøretleri cÀnibine bu münzevì-i zÀviye-i iòlÀã ve muètekif-i òalevÀt-ı iòtiãÀã olan 
bendelerinüñ ièlÀm-ı óÀl ve èarø-ı aóvÀli budur ki…” (24. mektup). 

Mektuplarda süslü nesrin yanı sıra yer yer sade nesir örneklerine de rastlanır:  

“Bir vaút yoúdır ki felekler dÿd-ı Àhuma boyanmaya bir zamÀn olmaz ki teşne yirlergözlerüm yaşına 
úanmaya. Egerçi ki şemè gibi il yüzine şÀdÀnam ammÀ nÀr-ı àam yüregüm yaàın eritdükçe Àheste Àheste 
giryÀnam. Baór-ı sefìd-i viãÀlden zevraú-ı óuøÿrımı rÿzigÀr sürdi kenÀre. DeyyÀr-siyeh baòtumdan àayrı 
kimesnem yoú düşdüm bir olmaz diyÀra” (7 mektup). 

“İşigüñde ser-dÀr iken úaldum ayaúda. Úapuñda hevÀ-dÀr iken úaldum bucaúda. Ben úuluñYÿsuf gibi 
yoú behÀya ãatıldum. Mancınıú-ı Nemrÿd-ı hicr ile nÀr-ı belÀya atıldum. Bir belÀ-keş derd-mendem ki 
yüregüm derdine em ve felek-zede müste-mendem ki òaste cÀnuma merhem bulınmaz. Gülşen isteyü 
külòÀna düşdüm. Vuãlat isteyü hicrÀna düşdüm” (7 mektup). 

“Şöyle ki biri vuúÿè bula. SulùÀnumdan bendeye maóø-ı meróamet ve şefúatdür. Bendeler efendisinden 
istemeyüp kimden istesünler. ÓÀne-i saèÀdetüñ øayflerindendür. Her úonuàa bÀb-ı devletüñüz òod 
meftÿódur” (4. mektup). 

Münşeâtlarda yer alan mektupların en asli unsurlarından birisi de kuşkusuz secili ifadelerdir. Zaîfî’nin 
mektuplarında da sıkça secili ifadelere rastlamak mümkündür: 

 “Bu èabd-i øaèif-i Ezelì ve bende-i naóìf-i Lem-Yezelì rÿy-bendegì ber-àabrÀ-i zìrìn ve cebhe-i 
efkendegì ber-òÀk-i zemin vaø èidüp ÀnÀée’l-leyli ve eùrÀfe’n-nehÀri fi’s-sırri ve’l-cihÀr irtifÀè-ı devlet 
ve èaôamet ve izdiyÀd-ı èizzet ü óışmet duèÀlarına müdÀvim ve muvÀôıb mülÀóaôa buyurıla. LÀkin bu 
fürúat diyÀrınuñ óaúìri ve àurbet dÀrınuñ esìri belÀ vü àam refìúi hicr Àteşinüñ óarìúi” (7. mektup). 

“BÀ-peyk-i ãabÀ ve berìd-i ãubó u mesÀ ìãÀlinden ãoñra maèrÿø-ı èabd-i muòliã ve bende-i müteòaããıã 
oldur ki nÀúıl-ı ruúèa-i èubÿdiyyet ve ãaóìfe-i rıúúıyet faòru erbÀbi’l-istièdÀd õuòru aãóÀbı’s-sedÀd õü’ù-
ùabèı’s-selìm ve’l-fehmi’l-müstaúìm mevlÀnÀ fülÀn bendeñüz südde-i seniyye-i medÀric-i èulemÀ-i 
fuóÿle mülÀãıú ve úademe-i meèÀric-i fuøalÀ-i ahÀlì-i maèúÿl u menüyle mülÀóıú olmaàa lÀyıú ùÀlibü’l-
èilmdür” (9. mektup). 

“Dürer-i eãdÀf-ı edèiyye-i levÀmièa-i dürc-i åenÀ ve àurer-i eãnÀf-ı eåniye-i meùÀliè-i burc-ı duèÀ ki 
mütetÀbiè ve mütevÀlì şüde bÀşed. BÀ-sürÿş-i òuceste-şÀn ve feriştegÀn-ı refìèü’ş-şÀn Àn óaøret-i sipihr-
iútidÀr felek-miúdÀr bu bende-i dìrìne ve çÀker-i kemterìnenüñ iblÀà u ìãÀlinden ãoñra” (12. mektup). 

Mektuplarda teşbih, mecaz, mübâlağa, telmih vs. edebî sanatları ihtiva eden cümlelere rastlamak 
mümkündür. Müellif mektubunda güzel bir bahçe tasviri yapmıştır: 
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“DuèÀ-i òidmet ki feóvÀsından meşÀmm-ı cÀna bÿy-ı iòlÀã ve åenÀ-i èubÿdiyyet ki leùÀfet-i nesìm-i 
luùfından cÀna õevú-i iòtiãÀã óÀãıl olup anuñ ùarab-engìzinden diller bÿsitÀnında sürÿr servleri úÀmet 
çekmiş ve emùÀr-ı ebr-i bahÀr-ÀåÀrından cÀnlar gülistÀnında feróÀn güllerinüñ àonceleri tebessüm idüp 
aàız açmışdur.” (6. mektup). 

Din ve diyanetle meşgul kişileri çiftçi tasviriyle dile getirmiştir: 

“Ve bi’l-cümle saèy-i belìà ile èibÀdet mezÀrièin süre süre açdılar ve duèÀlar tuòmın gÿşe gÿşe ãaçdılar. 
Ehl-i ìmÀnuñ ziyÀde óarÀreti var idi. ÚuréÀn-ı èazìzi Àb-ı óayÀtleyin úana úana içdiler. RicÀl ü àılmÀn 
pìrÀn u ãıbyÀn cemè olup dÀs-ı Àmìn ile kişt-zÀr-ı mesÀcidden óÀãılı òÿşe òÿşe biçdiler. Pes òırmen-i 
èÀlemde demed demed cemè olup ãevr-i gerdÿn ile cev cev pÀk oldı. Gendüm-miåÀl bir óabbe yiryüzinde 
úalmayup cümle enbÀr-ı felekde òıfô olundı. (13. mektup). 

“Baór-ı sefìd-i viãÀlden zevraú-ı óuøÿrımı rÿzigÀr sürdi kenÀre” (teşbih/ 7. mektup). 

“… aócÀr-ı elem ü àam òÀùırum şikeste ve tìà-i èazel baàrumı òaste idüp bì-dermÀn u ùÀúat úılup üç 
yıldan berü henüz ifÀúat bulmamışumdur” (teşbih/ 23. mektup). 

 “Ol Kaèbe-i óÀcÀt ve úıble-i münÀcÀtı bu zÀyir-i Óarem-i äafÀ ve bu sÀyir-i bÀb-ı èaùÀya seyr ü ziyÀret 
lÀzımdur” (teşbih/ 3. mektup). 

“Mercÿdur ki taãóìf ile raómete mübeddel olup işigüze úarìb olmaú taúdìr olmış ola” (mecaz-ı mürsel/ 
8. mektup) 

“… bu nevèa cemèiyyet degmelerine müyesser olmamışdur diyü bu diyÀruñ efvÀh-ı ricÀlindedür 
(mecaz-ı mürsel/ 8. mektup). 

“Ümìõ ol vÀhibü’l-merÀmdan oldur ki tizde maúãÿd óÀãıl olup ayaúları tozına yüz sürevüz” (mecaz-ı 
mürsel/ 3. mektup). 

“Muntaôıram ki AllÀh celle ve èalÀ úanàı mübÀrek vaúitde fütÿóÀt-ı ebvÀb-ı òayrÀt müyesser ide. Bu 
fetó-i bÀb-ı mübÀrek úanàı ãÀóib-devletüñ elinden ola diyü intiôÀrdayam” (iştikâk/ 23. mektup) 

“…øÀbıùa-i maèlÿme üzre diúúat-i fikr-i müdeúúiú mülÀóaôası vÀsıùasıyla varaúa-i raúú-ı menşÿr-ı 
òÀùırda riúúat-i úalb birle çeşm-i úalem-i èaúldan” (iştikak, “k” sesiyle aliterasyon/ 5. mektup). 

“… ôuhÿr bulduúdan sonra cihÀn-nümÀ-yı øamìr-i èÀlem-ÀrÀ ve èÀlem-ÀrÀ-yı øamìr-i cihÀn-nümÀda” 
(akis/ 5. mektup). 

“…üstüme Àşÿb-ı belÀ üşüp Balúan daàların aşup gözlerüm yaşı gibi gönlüm ùaşup ÚanluÙuna yanına 
düşüp Plevne nÀm úaãabada birúaç dÀnişmende ders idildi” (“ş” sesinde aliterasyon/ 4. mektup). 

“HemÀnki Óaøret-i Áãaf’dan himmet oldıèale’l-fevr SabÀ’dan Belúıs geldi” (telmih/ 12. mektup). 

“Ben úuluñYÿsuf gibi yoú behÀya ãatıldum. Mancınıú-ı Nemrÿd-ı hicr ile nÀr-ı belÀya atıldum” (telmih, 
teşbih/ 7. mektup). 
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“HemÀnÀ perìşÀn-òÀùır olduàum teşevvuú-ı müşÀhede-i liúÀ-i şerif ve taèaùùuş-i mülÀúÀt-ı èunãur-ı laùìf 
şol mertebededür ki mühendisÀn-ı zamÀn vezìregÀn-ı cihÀn taórìrbi’l-benÀn ve taúrìrbi’l-lisÀna èÀciz ve 
úÀãırlardur” (mübalağa/ 8 mektup). 

“… çıplaú Àdem görüp miskin faúìre üşerler der-peyine düşerler” (cinas/12. mektup). 

Mektuplarda ayet ve hadislerden iktibaslar görülür: 

“Öyle tÀc-ı pür-zìver ü øiyÀ ki ke-mişkÀtin fìhÀ miãbÀó26 zemìn ü ÀsumÀna sirÀc. Öyle sirÀc-ı fÀliúu’l-
iãbÀó27 ki mihr ü mehden alur òarÀc” (6. mektup). 

“Hediyye-i åemere-i tekrìmÀt-ı mütetÀliyÀt ez-şecere-i ùayyibe ki aãluhÀ åÀbitun ve ferèuhÀ fi’s-semÀéi28 
ve èaùiyye-i mìve-i taèôìmÀt zi-devóa-i mübÀreke tüétì ukulehÀ külle óìnin bi-iõni RabbihÀ29 úuùÿfuhÀ 
dÀniye30 fì-cennetin èÀliye31” (9. mektup). 

“Ümìõdür ki dÀr-ı Àòiretde cennÀt-ı firdevsde èinde-melìkin muútedirin32 her dÀnesinüñ muúÀbelesinde 
derecÀt-ı mütekÀåire ve nièam-ı vÀfire mükÀfÀt ola. İnne õÀlike èalÀ-(A)llÀhi yesìrun33 iósÀnıñuz tamÀm 
maóallinde gelmişdür” (23. mektup). 

“SìmÀlarında rukÿè u sücÿd ÀåÀrı ve ìmÀñ u ÚuréÀn envÀrı ile úamunuñ vücÿhı bedr-i enverleyin 
münevver zelel ü èiãyÀn u õünÿbdan muùahhar olan èuôamÀ-i kirÀm vü fiòÀm muútedÀ-i ehl-i İslÀma ki 
úÀle’n-Nebiyyü ãalla’llÀhuèaleyhi vesellem aãóÀbì ke’n-nücÿmi bi-eyyihim iútedeytüm ihtedeytüm34” 
(13. mektup). 

“PeyàÀmberrÿhıçün ve AllÀhÓaøret-i óaúúıçün olsun esirge ki iróamÿ men fi’l-arêiyeróamküm men 
fi’s-semÀéi35” (13. mektup). 

Mektuplar, deyim, darb-ı mesel, kelam-ı kibar vs. unsurlarla süslüdür: 

“… tecrìd ü úalendìriliú bir mertebeye yüz dutdı ki aãóÀb-ı şerìèat benüm bu óÀlüme” (deyim/ 12. 
mektup). 

“Egerçi ki şemè gibi il yüzine şÀdÀnam ammÀ nÀr-ı àam yüregüm yaàın eritdükçe Àheste Àheste 
giryÀnam” (deyim/ 7. mektup). 

“Öyle keåretdür ki bir igne bıraúsañ düşmez yire ve şöyle ãıú oturmışlardur ki ãu aúıtsañ fürce bulımaz 
ki bularuñ yüzleri ãuyından utanup yire gire” (deyim/ 13. mektup). 

 
26 “İçinde lamba bulunan bir kandillik gibidir” Nur/35. 
27 “Sabahı aydınlatan O’dur” Enam/96. 
28 “Kökü sağlam, dalları göğe yükselen” İbrahim/24. 
29 “(O ağaç), Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir” İbrahim/25. 
30 “Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir” Hâkka/23 
31 “Onlar yüksek bir cennettedirler” Gaşiye/10. 
32 “Muktedir bir hükümdarın katında” Kamer/55. 
33 “Şüphesiz bu, Allah’a kolaydır” Fatır/11. 
34 Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz” Hadis-

i şerif. 
35 “Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin” Hadis-i şerif. 
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“… yir ehlinüñ Àmìn ü tilÀvetine úulaú urup diñlerler” (deyim/ 13. mektup). 

“… iètiúÀd-ı pÀkleriyle cÀnib-i CenÀb-ı Óaúúa sülÿkda göz açup yumınca èarş-ı aèlÀya vuãÿl ve duèÀlar 
úabÿl ü maúbÿl olmasına ùoàru yol bulmışlardur (deyim/ 13. mektup). 

“Bì-sebeb beni bu vech ile àalùÀn-ı òÀk iden aãlÀ meróamet idüp elüm almadı” (deyim/ 23. mektup). 

“Yol virmediler ki rÀh-ı àınÀya sÀlik elüm almadılar ki başum ãoúacaú bir eve mÀlik olam (deyim/ 23. 
mektup). 

“Beni ayaúlandurmaú murÀdları degül çünki bildüm bana ayaúlancaú medrese virmege hergiz göñilleri 
yoú” (deyim/ 23. mektup). 

BÀrì àonce gibi yılda bir göz ucıyla naôar yÀ eyyÀmda bir gül gibi açılup dil ucıyla òabere èinÀyet 
(deyim/ 7. mektup). 

“Kerìm Àdem úonuàa úapu yapmaz” kapı yapmak, “kapı kapamak” (Tarama Sözlüğü, 1943: 579) 
manasına gelmektedir (deyim/ 4. mektup). 

 “…gÿşe-i ferÀàat iòtiyÀr idüp çaròuñ döne döne belÀsın çekmekde ıãùıbÀrda mülÀóaôa buyurıla” (deyim/ 
24. mektup). 

“LÀkin bu àarìb ü bì-kesüñ dÀmen-i devlete dest-i resì olmayup istinÀd idecek bir sened-i saèÀdet-mend-
i muètemed yılan ayaàı gibi gözlerden dÿr” (deyim/ 24. mektup). 

“el-èÖõrü èinde-kirÀmi’n-nÀsi maúbÿlün”36 (kelam-ı kibar/ 23. mektup). 

“HemÀnki Óaøret-i Áãaf’dan himmet oldı èale’l-fevr SabÀ’dan Belúıs geldi. Himmetü’r-ricÀli taúlaèu’l-
cibÀle”37 (kelam-ı kibar/ 12. mektup). 

“Úalè-ı cibÀl eyleyen himmet-i ricÀl baèìd olan sefer-i hümÀyÿnuñuz úarìb idüp” (kelam-ı kibar/ 25. 
mektup). 

“… serÀy-ı devletüñüze duòÿlüñüz muúarrer eyledükde úaùè-ı ümìõ-i cÀn iden marìø yeñiden yine óayÀt 
bulduàı gibi…” (deyim/ 25. mektup). 

“SulùÀnum gibi ehl-i kerem saòì vezir zamÀnında elli aúçalaú müderrisüñ èiyÀli melbÿsÀtı ehl-i óiref 
evlÀdından bed-óÀl olmaú revÀ degüldür. el-İnãÀfu nıãfu’d-dìn38” (kelam-ı kibar/ 25. mektup). 

Bir kısmı müellifin kendine ait bir kısmı ise başka şairlere ait ağırlıklı olarak beyit olmak üzere muhtelif 
nazım şekillerinde şiir parçaları mektupların çeşitli kısımlarında konunun akışına uygun olarak yer alır: 

 
36 Yüce kişilerin katında yapılan özür makbuldür. 

37 Büyüklerin himmeti dağları kökünden söküp atar. 

38 İnsaf dinin yarısıdır. 
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“Zehì cenÀb-ı èizzet ki dÀl-ı devletdür ve bÀb-ı himmet ki èayn-ı èadÀletdür. Zìr-i úadem-i pÀkine ve 
úapuları òÀkine ki àubÀr-ı úademleri çeşm-i aèyÀna kuól-i äıfÀhÀn ve òÀk-i pÀları tÿtiyÀ-yı dìde-i 
erkÀndur. Beyt 

Bilse ger òÀãiyyetin göz otı gibi ãaúlayup 

   Ayaàuñ tozın düşürmezdi yire keóóÀllere” (7. mektup) 

“æenÀyì ki besÀn-ı ùÀvÿs-ı úuds-i sidre-nişìn ve duèÀyì ki pür ez-ãìt-i şehpereş zamÀn u zemin bÀ-rÀóile-
i sürÿş-ı melekÿt-ı ãıdú u ãafÀ ve úÀfile-i feriştegÀn-ı ceberÿt-ı mihr ü vefÀ. Şièr 

   DuèÀì muèaôôam çü sìmurà-ı úÀf 

   æenÀyì ki bÿyeş-i bih ez-müşg-i nÀf 

BesÀn-ı sürÿş-ı òüceste-liúÀ 

   Çü Àb-ı revÀn u çü miréÀt-ı ãÀf” (8. mektup) 

“SulùÀnum gibi ehl-i kerem saòì vezir zamÀnında elli aúçalaú müderrisüñèiyÀli melbÿsÀtı ehl-i óiref 
evlÀdından bed-óÀl olmaú revÀ degüldür. el-İnãÀfu nıãfu’d-dìn. Şièr 

   Aña inãÀf ekåer eãnÀf eyledi 

   KÀhilin ãÀf oldı inãÀf eyledi” (25. mektup). 

Mektupların gerek mensûr gerekse manzûm kısımlarında arkaik kelime ve yapılar da görülür: 

“… eglenmeyüp üstüme Àşÿb-ı belÀ üşüp” (4. mektup) (üşmek: “toplanmak, yığılmak, başına üşüşmek” 
Kanar, 2011: 713). 

“…mÀnend-i àurÀb çıplaú Àdem görüp miskin faúìre üşerler” (12. mektup). 

“İre Øaèìfi evc-i åüreyyÀya yap yap” (13. mektup) (yap yap: “yavaş yavaş” Kanar, 2011: 735) 

“… varaúa-i raúú-ı menşÿr-ı òÀùırda riúúat-i úalb birle çeşm-i úalem-i èaúldan” (5. mektup) (birle: “ile, 
birlikte, beraber” Kanar, 2011: 131). 

“ÚavÀfil-i nesim-i bÀà-ı bahÀr-ı nevrÿzì ve revÀóil-i seóer-òìz-i peyk-i gül-zÀr-ı pìrÿzì birle ol ÀsitÀne-i 
cennet-miåÀle” (6. mektup). 

“…èavn-i RabbÀnì ve naãr-ı SübóÀnì birle hezÀrÀn küffÀr-ı bed-girdÀrı” (24. mektup). 

“Ùaà u belekler aşup àÀyet kenÀre düşdüm” (7. mektup) (belek: “üzerinden yol geçen tepe” 
https://sozce.com/nedir/39570-belek). 

“Var eyle ziyÀret iki gözüm ùapusını” (3. mektup) (tapu: “kat, yüce huzur” Kanar, 2011: 648). 

“Gücümce úılayın ùapuña úulluú efendi” (3. mektup). 

“Bir belÀ-keş derd-mendem ki yüregüm derdine em” (7. mektup) (em: “ilaç, merhem, çare” Kanar 2011: 
264). 
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“AmmÀ güneş cemÀlì pertevin òÀne-i dervìşden yaşurmaz” (7. mektup) (yaşurmak: “gizlemek, 
saklamak, örtmek, kapamak” Kanar, 2011: 748). 

“ÚuréÀn envÀrı ile úamunuñ vücÿhı bedr-i enverleyin münevver” (13. mektup) (leyin: “defa, kez, gibi” 
Kanar 2011: 490). 

“…dÀniş-mendler ile zülf-i nigÀrleyin óalúa óalúa olup ùaraf ùaraf” (13. mektup). 

“ÚuréÀn-ı èazìzi Àb-ı óayÀtleyin úana úana içdiler” (13. mektup). 

“İşigüñ türÀbına yayaú varmaàa ùÀúatüm olmaduàından òidmetde muúaããır olduàımı èafv buyurasız” 
(23. mektup) (yayak: “yaya, yayan, piyade” Kanar, 2011: 754). 

“Devletlü pÀdişÀha cüzvì terbiyetiñüz ben óakìri küllì mertebeye irgürmege sebebdür” (25. mektup) 
(irgürmek: “eriştirmek, ulaştırmak” Kanar, 2011: 386). 

“Ne vech ile óikÀyet ve ne yüzden rivÀyet olınur dinüldikde eyitdiler ki” (12. mektup) (eyitmek: 
“söylemek, demek” Kanar, 2011: 276) 

“Ümìõdür ki ki èan-úarìb manãıb iósÀnıyla daòi ùoylayasız ki tecrìd ü úalendìriliú bir mertebeye yüz 
dutdı” (12. mektup) (toylamak: “ziyafet vermek, doyurmak” Kanar 2011: 673) 

“Nice müyesser ve muúadder olıserdür ki muúaddemÀ ehl-i óÀl dimişlerdi ki ey èÀşıú” (7. mektup). 

“Muntaôıram ki AllÀh celle ve èalÀ úanàı mübÀrek vaúitde fütÿóÀt-ı ebvÀb-ı òayrÀt müyesser ide. Bu 
fetó-i bÀb-ı mübÀrek úanàı ãÀóib-devletüñ elinden ola diyü intiôÀrdayam” (23. mektup) (kangı: “hangi” 
Kanar, 2011: 415). 

Müellifin kullandığı bazı kelimeler onun Arapçaya olan vukûfiyetini göstermesi açısından dikkate 
değerdir. Mesela aşağıdaki cümlede “gıdâ” kelimesini “taarruz, hamle” (Redhouse 2006: 1337) 
manasında kullanmıştır: 

“İnşÀéallÀh èan-úarìb aèdÀ-i dine àıdÀ vü helÀk ü õüll olacaúdur” (13. mektup). 

7. Metin 

EZ-ÎN PES MÜNŞEéÁT-I MEVLÁNÁ ØAèÌFÌ EST Kİ BE-EKÁBİR Ü EèÁLÌ39 VE AèYÁN 
FİRİSTÁD40 KERREMEHÜMÜ’LLÁHU41TEèÁLÁ 

[1. Mektup] 

 
39 EèÁLÌ: -BN 
40 AèYÁN FİRİSTÁD: AèYÁN-RÁ BE-FİRİST TS 
41 KERREMEHÜM: KERREMEHÜ BN 
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Be-úÀêì-i Edrene ki Maòdÿm-zÀde-i Meróÿm42 Pîrî Paşa Muóammed Çelebîst der-VefÀt-ı Pedereş 
èIyÀdet-nÀme43 bÀ44-TÀrìòahÀ ÁrÀste MevlÀnÀ Øaèìfì FiristÀd 

CenÀb-ı Faøìlet-meéÀb CelÀlet-niãÀb Felek-intisÀb SulùÀnum KÀm-bìn ü KÀm-yÀb 

HedÀyÀ-yı taóiyyÀt zi-Rabb-i èarş-ı èizzet-i celÀlet ve èaùÀyÀ-yı teslìmÀt ez-revÀn-ı pìşvÀ-yı ehl-i risÀlet 
be-zübde-i fuøalÀ-i cihÀn güzìde-i èulemÀ-i zamÀn bÀd. Maèrÿø-ı bende-i dìrìne ve çÀker-i kemterìne 
Ànest ki vezìr-i aèôam paşa-yı muèaôôam ez-dÀr-ı bevÀr45 be-cennetü’l-úarÀr irtióÀl ve intiúÀleş be-semè-
i bendegÀn resìd. el-Óükmü lillÀhi’l-VÀóidi’l-ÚahhÀr ve’l-Müheymini’l-èAzìzi’l-CebbÀr. èAlimallÀh ki 
ez-ìn vÀúıèa-i Àteş-efrÿz ve óÀdiåe-i ciger-sÿz heme bendegÀn-rÀ ez46-pÀ-tÀ-ser ve heme eóibbÀ-i 
òÀnedÀn-rÀ ser-À-ser busÿòt.47 LÀkin çünìn derd-rÀ devÀ ve merìn zaòm-rÀ şifÀ. EùibbÀ-i muèteúidÀn-ı 
rÿz-i cezÀ devÀ-i ãabr-rÀ merhem revÀ dÀştend. Be-óükm-i48 innemÀ yÿveffe’ã-ãÀbirÿne ecrahum bi-
àayri49 óisÀb50 lÀ-cerem àamgìnÀn ü51miskìnÀn be-feóvÀ-yı ìnÀyet-i kerìm52 ve ÚuréÀn-ı èaôìm úaøÀ-i 
ÒudÀ-rÀ rıøÀ dÀdend. Gerçi dÀrÿ-yı telòest ammÀ be-şìrìnì mì-nÿşÀnend ki sipenc-i dÀr-ı fenÀ mihmÀn-
serÀyest ne maúÀm-ı òulÿd u beúÀ. Men óaúìr der-teéemmül-i ìn maènì buved mì nÀgÀh53 şunìdem ez-
pìş ü pes-i dìvÀr ez-yemìn ü yesÀr feriştegÀn-ı Rabbü’l-arøı ve’s-semÀ ve bendegÀn-ı Óaøret-i ÒudÀ54 
celle celÀlühu ve èamme55 nevÀlühu ber-Àn ãadr-ı erkÀn lehü’l-büşrÀ èinde-liúÀi’r-RaómÀn bÀ-zemzeme-
i duèÀhÀ mì-ò˘Ànendì56 sürÿşÀn-ı pìşìnegÀn tÀrìò be-Paşa-yı57 Pìr Muóammed raóimehullÀh güftendì ve 
feriştegÀn-ı pesìnÀn tÀrìò Pìr Muóammed Paşa raóimehu’l-VÀlì güftendì ve melekhÀ-yı yemìnÀn58 tÀrìò 
nevverallÀhu’l-Úuddÿsü’l-[BN 320b]Óakìm úabrehu mì-gÿyendì ve èÀbidÀn u sÀlióÀn tÀrìò raómetü’l-
Müheymini èaleyhi mì59-güftendì. Be-duèÀ-i ehl-i arø u semÀ ve maòlÿúÀt-ı sipihr ü àabrÀ60 revÀn-ı 
meróÿm paşa hemìşe şÀd bÀd. Ámìn yÀ Rabbe’l-èibÀd.61 Meèmÿl ez-Muèùi’l-óasenÀt ve meséÿl ez-
Muóvi’s-seyyiéÀt Ànest ki çendÀn ki Àn meróÿm ve maàfÿrun-leh62 der-merúad-i münevvereş Àsÿde-óÀl 
kerded. CenÀb-ı mekremet-i óaøret-rÀ èömr-i ùavìl ve ecr-i cezìl erzÀnì bÀd. Bi-óaúúi’l-Óaúúi ve 
Nebiyyihi’l-muùlaúi. Çün àaraø edÀ-i taèziyet ve èarø-ı duèÀ-i èizzetest. Zìn-gÿne iòtiãÀr63 kerde şüd. 

 
42 Meróÿm: -BN 
43 Mektup taziyet-nâme türündedir fakat müellif ıyâdet-nâme şeklinde isimlendirmiştir. Iyâdet-nâme, “herhangi bir hastalığa tutulmuş 

kişilerin bir an önce sağlığa kavuşmalarını dilemek veya hastalıktan kurtulmuş olan kişilerin sağlığa kavuşmalarından duyulan sevinci 
belirtmek amacıyla yazılan mektuplardır” (Gültekin, 215: 277). 

44 bÀ: be TS 
45 bevÀr: bevÀre BN 
46 ez: -BN 
47 busÿòt: busÿót BN 
48 Be-óükm: -BN 
49 Zümer/10 
50 óisÀb: óisÀbin BN 
51 ü: ve BN 
52 kerìm: kerìme BN 
53 nÀgÀh: nÀgehÀn BN 
54 ÒudÀ: ÓudÀ BN 
55 èamme: àamme BN 
56 mì-ò˘Ànendì: mì-ò˘Ànend BN 
57 Paşa-yı: Paşa BN 
58 yemìnÀn: yemìneyÀn TS 
59 mì: hemì BN 
60 àabrÀ: èabrÀ BN 
61 èibÀd: èibÀdi BN 
62 leh: -BN 
63 iòtiãÀr: iútiãÀr BN 
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BÀúì. Hemìşe der-mesned-i şerìèat tÀ-dÀmen-i úıyÀmet müstedÀm ve müstaókem bÀd. Bi’n-nÿn ve’ã-ãÀd 
ve bi’n-Nebiyyi64 ve Àlihi’l-emcÀd.65 

[2. Mektup] 

Mine’l-èAbdi’ø-Øaèìfi’n-Naóìf ve Hüve èAbdu Men Yuóyi’l-èiôÀme ve Hiye Remìm66 ilÀ-CenÀbi’l-
Óaøreti’l-MevlÀ eş-Şerìf MevlÀnÀ YaóyÀ Efendi el-Muósinü’l-Kerìmu 

Es-sebebü’d-dÀèì ilÀ-taórìri óÀõihi’l-óurÿfi ennehu úad şehide MevlÀnÀ èAbdülkerìm òalìfehu’l-
Kerdevì67 elleõì kÀne mülÀõimen min-Ò˘Àce Efendi el-meróÿm ve şehide MevlÀnÀ DÀvud òalìfehu’l-
Kerdevì eyøan ve hüve min-telÀmìõi SinÀn68 Çelebi Efendi el-ÚÀêì fì-beldeti’l-Edreneti.69 Bi-enne 
ãÀóibe hÀõÀ’l-kitÀbi MevlÀnÀ BÀlì òalìfehu’l-Kerdevì úad úaøÀ ve ùarahu min-úırÀéeti’l-MuòtaãarÀti’l-
mütedÀvelÀti beyne’ù-ùullÀbi ve ibtidÀéi bi-úırÀéeti’l-MutavvelÀti70 èalÀ-MevlÀnÀ PìrìÒalìfe Efendi elleõì 
kÀne müderrisenf ì-Medreseti Kürkçübaşı min-medÀrisi’l-Úosùanùiniyyeti’l-maómiyyeti fì-evÀyili 
şehri’r-Recebi min-şühÿr sene sitte ve erbaèìne ve tisèamiée. Fe-èalÀ-mÿcebi emri sulùÀnina’l-aèôami 
mÀliki riúÀbi’l-ümemi71 ãÀóibi livÀi’l-fetói ve’n-naãri.72 SulùÀni’l-birri ve’l-baóri fi’l-èaãri’s-sulùÀn 
ibni’s73-sulùÀn es-SulùÀn SüleymÀn Òan bin es-SulùÀn Selìm Óan [TS185a] èazze(A)llÀhu enãÀrehu ve 
naãara cundehu ve aèvÀnehu. KÀne’l-Àne müddetü úırÀéetihi’l-MuùavvelÀti sitte sinnìne ve òamse 
eşhürin ve ãÀre müddetü şuàlihi èinde’l-müderrisìne fÀøılan èan-úÀnÿni õÀlike’s-sulùÀni’l-muèaôôami 
ve’l-òÀúÀni’l-mufaòòami. Fe-lemmÀ şehidÀb i-ãıdúı’l-maúÀli èalÀ-hÀõa’l-minvÀli. Vaúaèa 
şehÀdetühümÀl edeyye fì-óayyizi’l-úabÿli. Fe-óarrertü mÀ-úÀlÀhu bilÀ74-taúlìl ve tekåìr. Ve beyyentü 

 
64 Bundan sonrası Mevlânâ Zaîfî’nin devlet ricâline, büyüklere ve memleketin ileri gelenlerine -Yüce Allah onları şerefli kılsın- 

gönderdiği mektuplarıdır. Merhûm Pîrî Paşa Mehmed Çelebi’nin Edirne Kadısı (olan) Oğluna Babasının Vefatı üzerine Mevlânâ 
Zaîfî’nin Gönderdiği Tarihlerle Müzeyyen Başsağlığı Mektubudur. Fazilet sığınağı, haşmetli, yüksek mertebeli, meramına erdiren ve 
muradına ermiş sultanım. Azamet ve yücelik arşının Rabbinden manevi hayat hediyeleri ve risalet ehlinin rehberinin ruhundan dua 
ihsanları cihanın fazilet sahiplerinin en hâlisine, zamanın âlimlerinin en seçkinine olsun. Kadim hizmetkârın ve âciz kulun maruzâtı 
şudur ki vezirizam yüce paşanın fani dünyadan cennete göçüp gittiği kullarının kulağına erişti. Hüküm, tek, yegâne kudret sahibi, her 
şeyi gören ve gözeten, azamet sahibi ve dilediğini her durumda gerçekleştiren Allah’a aittir. En iyisini Allah bilir ki bu yakıcı vakıa 
ve çok acı hadise bütün hizmetkârları baştan aşağıya, asil aile dostlarını baştan başa yaktı kavurdu. (Her) derdin devası olduğu gibi 
bu zahmın da şifası (vardır). Hesap gününe inanan tabipler (buna) merhem (olarak) sabır ilacını münasip gördüler. Sabredenlere 
mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir hükmünce şüphesiz kederliler ve acizler bu ayet-i kerimenin ve yüce Kur’ânın fehvâsınca 
Allah’ın takdirine rıza gösterirler. Her ne kadar acı (bir) ilaç olsa da (onu) tatlı bir şekilde içirirler. Zira bu dünya yurdu misafirhanedir, 
daimîlik ve sonsuzluk makamı değildir. Bu hakîr bu manayı derinlemesine düşünmekteyken ansızın duvarın önünden arkasından, 
sağdan soldan, yerin ve göğün Rabbinin meleklerinin ve Hazret-i Hudâ’nın -O’nun şanı ne yücedir. O’nun bağış ve ikramı bütün 
varlığı kaplamıştır- bendelerinin o yüce mecliste Rahman (olan Allah) ile karşılaştığında ona müjde vardır duasını okuduklarını işittim. 
Öndeki melekler Pîr Muhammed Paşa’ya Allah ona rahmet eylesin tarihini söylüyorlardı. Arkadaki melekler Pîr Muhammed Paşa 
için bütün kâinatı tek başına yöneten (Allah) ona rahmet eylesin tarihini söylüyorlardı. Sağdaki melekler Kuddüs ve Hakîm (olan) 
Allah onun kabrini nurlandırsın tarihini söylüyorlardı. Âbitler ve sâlihler kâinatın bütün işlerine gücü yeten (Allah’ın) rahmeti onun 
üzerine olsun tarihini söylüyorlardı. Yer ve gök ehlinin, yerdeki ve gökteki mahlûkâtın duasıyla merhum paşanın ruhu daima şâd 
olsun. Ey kulların Rabbi kabul buyur. İyilikleri bahşeden (Allah’tan) umulan ve kötülükleri gideren (Allah’tan) beklenen merhum 
paşanın nurlu kabrinde huzur içinde kalmasıdır. Muhterem lütufkâr (mahdûm) hazretlerine ise uzun ömür ve bolca sevap nasip ve 
müyesser olsun.  Cenâb-ı Hakk’ın ve O’nun kayıtsız şartsız Peygamberinin hürmetine. Maksat başsağlığı dilemek ve aziz duayı arz 
etmek olduğu için söz böylece kısa tutuldu. Nokta. Kıyamet gününe kadar daima şeriat makamında dâimî ve sağlam olsun. Nûn ve 
sâd hakkına. Peygamber ve (O’nun) muhterem ehl-i beytinin hürmetine. 

65 emcÀd: emóÀdBN 
66 “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?” Yasin/78 
67 òalìfehu’l-Kerdevì: revvì BN 
68 SinÀn: MevlÀnÀ SinÀn BN 
69 Edreneti: Edrete BN 
70 MutavvelÀt: MutavvilÀt BN 
71 ümemi: ümem BN 
72 naãri: naãr BN 
73 ibni: ibnü BN 
74 bilÀ: -BN 
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maúÀlehümÀ èalÀ-mÀ şehidÀ èaleyhi bilÀ-taùvìl ve taúãìr. CerÀ õÀlike ve óurrire fì-evveli èaşri’å-åelÀåi75 
min-şehri Õilúaèdeti min-şühÿri sene iåney ve òamsìne ve tisèamiée mine’l-hicreti’n-nebeviyyeti 
ãallallÀhu èaleyhi ve Àlihi ve èalÀ-cemìèi’l-enbiyÀéi ve’l-mürselìn. Min-eøèafi’l-èibÀdi Pìr Muhammed 
eş-şehìrü bi-Øaèìfì el-müderrisü bi-Medreseti DÀvud Paşa el-óaúìr.76 

[3. Mektup] 

Yeñiçeri Aàasına İrsÀl İtdügi Mektÿbuñ äÿretidür77 

 CenÀb-ı èİzzet-meéÀb CelÀlet-niãÀb Felek-intisÀb SulùÀnum KÀm-bìn ü KÀm-yÀb 

TaóiyyÀtì çün nesim-i revÀyió-i eyyÀm-ı bahÀr-ı nevrÿzì muèaùùar ve teslìmÀtì çün şemìm-i fevÀyió-i 
gül-zÀr-ı pìrÿzì rÿó-perver ve revó-güster. İlÀ-men teleéleée78 envÀrü’s-saèÀdeti bi-meùÀlièi cebhetihi 
ke’l-aúmÀri ve ùalaèa şümÿsü’d-devleti bi-evci rifèatihi ke’l-envÀri. Reés ü reéìs-i nev-leşker-i èOåmÀnì 
ve èaynu aèyÀn-ı ümerÀ-i sulùÀnì rÀfièu rÀyÀti’l-İslÀmi ilÀ-erfaèi’l-maèÀlì ve úÀmièu ôulumÀti’ô-ôulmi 
èalÀ-sebìli’t-tevÀlì celle feøÀéü maómidetihi èan-murÿri ôuhÿri’l-efhÀm ve õelleèan-intihÀci menÀhici79 
midóatihi aúdÀmu iúdÀmi’l-evhÀm. Baède edèiyyetin yuşaúúu lisÀnü’l-úalemi èan-óalÀveti èibÀrÀtihÀ ve 
yaósunu vechü’l-úırùÀsi bi-leùÀfeti kitÀbetihÀ.80 İnhÀ-i øamìr-i èÀlem-nümÀ ki maùlaè-ı envÀr-ı ilÀhì ve 
mecmaè-ı maóÀsin-i nÀ-mütenÀhìdür. Maòfì olmaya ki aèùÀf-ı bì-àÀye ve elùÀf-ı bì-nihÀyeden ÀåÀr-ı 
èinÀyet iôhÀr idüp ùÀyir-i sìmìn-per sepìd-şehper müşg-efşÀn ve èanber-nişÀn.81 Şièr 

   [mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün] 

LisÀn-ı àaybdür gÿyÀ ki nÀme 

Ki oldı tercemÀn-ı82 sırr-ı òÀme 

 
75 åelÀå: åÀliå BN 
76 Çürümüş kemikleri diriltecek (olan Allah’ın) zayıf değersiz kulundan mübarek şerefli ihsan ve cömertlik sahibi Muhterem Mevlânâ 

Yahyâ Efendi Hazretleri’ne. Yazılma sebebi şudur ki merhum Hoca Efendi’ye mülâzım olmuş el-Kerdevî’nin halifesi Mevlânâ 
Abdülkerim şahitlik eder ve Edrene şehrinde kadı Sinan Çelebi’nin talebelerinden yine el-Kerdevî’nin halifesi Mevlânâ Dâvud şahitlik 
eder ki bu mektubun sahibi el-Kerdevî’nin halifesi Mevlânâ Bâlî talebeler arasında tedavüldeki Muhtasarât’ı okumayı tamamlamış ve 
dokuz yüz kırk altı senesinde aylardan Recep ayının başlarında Kostantiniyye şehrinin medreselerinden Kürkçübaşı Medresesi’nde 
müderris olan Mevlânâ Pîrî Halife Efendi’den Mutavvelât okumaya başlamıştır. Bu hususta lazım gelen emir milletleri yönetimi altına 
alan, zafer ve varlık sancağının sahibi, asrında kara ve denizde hakimiyet sahibi, yüce sultanımız, sultan oğlu sultan, Sultan Selim 
Han’ın oğlu Sultan Süleymân Han’ındır. Allah onun yardımcılarını aziz kılsın. Ordusuna ve etrafındakilere yardım eylesin. 
Mutavvelât’ı okuma müddeti şu anda altı sene beş ay olup bu faaliyeti süresince yüce sultanın, kerem sahibi hakanın yönetimi altındaki 
faziletli müderrislerin yanında bulunmuştur. Bu minval üzere (bu) sözlerin doğruluğuna her ikisi de şahitlik ettiklerinde ikisinin benim 
huzurumdaki bu şahitlikleri kabul mevkiindedir. İfadelere ekleme ve çıkarma yapılmadan yazılmıştır. Sözü uzatma veya kısaltma 
yapmadan ikisinin şahitlik ettikleri ifadelere göre düzenlenmiştir. Bu şekilde gerçekleşti. Nebî’nin -Allah’ın salât ve selamı onun, 
ailesinin, bütün nebilerin ve peygamberlerin üzerine olsun- hicretinin dokuz yüz elli iki senesinde aylardan Zilkade ayının ilk onuncu 
gecesinde yazıldı. Davud Paşa Medresesi’nde müderris, kulların en değersizi Zaîfî adıyla meşhur hakir Pîr Muhammed’den. 

77 Yeñiçeri Aàasına İrsÀl İtdügi Mektÿbuñ äÿretidür: äÿret-i Mektÿbdur ki Yeñiçeri Aàasına MevlÀnÀØaèìfì İrsÀl Eyledi BN 
78 teleéleée: teleéleéeèì BN 
79 menÀhici: minhÀc BN 
80 Yüzünün ufuklarında yıldızlar gibi saadet nurları parlayana, yüceliğinin zirvesinde aydınlıklar misali talih güneşleri doğana. Yeni 

Osmanlı ordusunun reisi, hâkimiyet sahibi önde gelen emirlerin önderi. İslam bayraklarını en yüksek zirveye diken ve sırasıyla zulmün 
karanlıklarını ortadan kaldıran. Onun övgü meydanı zihinlerden geçenden yücedir. Onu methetmenin verdiği huzurun yanında 
kuruntuların ilerleme adımları önemsiz kalır. İbarelerinin tatlılığından kalemin dilini yaran ve yazısının güzelliğiyle kağıdın yüzünü 
güzelleştiren dualardan sonra. 

81 nişÀn: lisÀn BN 
82 Her iki nüshada da “türcemÀn” şeklinde harekelenmiştir. 
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Beste-miyÀn faãìó-zebÀn83 kitÀb-ı dil-güşÀ ve òiùÀb-ı behcet-efzÀ irsÀl buyurulmış maømÿn-ı şerìfinde 
bu àubÀrı ikåìr-i himmetleriyle zer-i òÀliã [BN321a] ve òÀkden götürüp bu õerreéi cenÀb-ı saèÀdetlerine 
müteòaããıã84 bendelerinden èadd idüp südde-i saèÀdet ve der-i devletlerine daèvet emr olunmış. Şièr 

  [mefèÿlümefÀèìlümefÀèìlüfeèÿlün] 

  Óükmüñ neyise dutayın emrüñ yüzüm üzre 

  İzüñ tozını götüreyin çÀú gözüm üzre 

  Gücümce úılayın ùapuña úulluú efendi 

  äÀdıú göresin ben úuluñı bu sözüm üzre 

Ol Kaèbe-i óÀcÀt ve úıble-i münÀcÀtı bu zÀyir-i Óarem-i äafÀ ve bu sÀyir-i bÀb-ı èaùÀya seyr ü ziyÀret 
lÀzımdur. Şièr 

  [mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün] 

  Görem diriseñ úıble-i óÀcet yapusını85 

  Var eyle ziyÀret iki gözüm ùapusını 

  Bulmaú dileseñ mertebe vü èizzet ü devlet86 

  Bekle yeñiçeri gibi aàa úapusını 

İnşÀéallÀh ãaóbenèale’l-vech eglenmeyüp mevÀniè-i rÿzigÀrdan Óaú celle ve èalÀ óıfô buyurursa èan-
úarìb ÀsitÀneye yüz sürmek müyesser ola. LÀkin birúaç günlük ãıla cÀnibinde àÀyetde mühim maãlaóat 
olduàı ecilden varmamuz lÀzım oldı. Ümìõ87 ol vÀhibü’l-merÀmdan oldur ki tizde maúãÿd óÀãıl olup 
ayaúları tozına yüz sürevüz. BÀúì. Hemìşe der-teøÀèuf-i èömr ü devlet ve izdiyÀd-ı èizz ü rifèat bÀd. 
Bi’n-Nebiyyi ve Àlihi’l-emcÀd.88 TürÀbü’l-aúdÀm ve eøèafü’l-enÀm Pìr Muóammed eş-şehìr bi-Øaèìfì el-
müderrisü bi-Medrese MÿsÀ Beg fì-Yeñice Vardar.89 

[4. Mektup] 

CenÀb-ı èİzzet-meéÀb SaèÀdet-niãÀb Óaøret-i SulùÀnum KÀm-yÀb 

ÁsitÀne-i èulyÀ ki saèÀdet-nişÀn ve bÀb-ı èuômÀ ki penÀh-ı eşrÀf u dervìşÀndur ve der-i kübrÀ ki mesned-
i ahÀlì-i èaôìmü’ş-şÀn ve südde-i bÀlÀ ki yemm-i devlet-efşÀndur. LÀ-zÀle èÀliyen ol yüce devlet 
úapusında zìr-i úademlerinde türÀb-ı miskiyyetü’l-feveóÀtlarına90 bu èabd-i øaèìf ve bende-i naóìf 
ruòsÀr91-ber-òÀksÀr idüp fi’s-sırri ve’l-cihÀr ve fi’l-leyli92 ve’n-nehÀr devÀm-ı devlet ve izdiyÀd-ı 
rifèatlerine müdÀvim ve muvÀôıb olduúdan ãoñra [TS185b] maèrÿø-ı bende-i fakìr ve çÀker-i93 óaúìr 

 
83 faãìó-zebÀn: faêìò-rebÀn BN 
84 müteòaããıã: müteòaøøıã BN 
85 yapu: úapu TS 
86 èizzet ü devlet: devlet ü èizzet BN 
87 Ümìõ: -TS 
88 Bi’n-Nebiyyi ve Àlihi’l-emcÀd: -BN 
89 Ömür ve talihi daima kat kat artsın kıymet ve rütbesi yükselsin. Hz. Peygamber (sas) ve onun şeref sahibi ailesinin hürmetine. Yenice 

Vardar MÿsÀ Bey Medresesi’nde müderris Øaèìfì adıyla meşhur PìrMuóammed. 
90 feveóÀt: fevóÀt BN 
91 ruòsÀr: ruósÀr BN 
92 fi: -TS 
93 çÀker-i: çÀker BN 
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budur ki sulùÀnım zÀde(A)llÀhu devletehu ve ebbede èizzetehu94 óaøretlerinüñ Úumanova nÀm 
mevøiède95 muãÀóabet-i õÀt-ı şerif ve müvÀneset-i èunãur-ı laùìflerinden müfÀraúat vÀúiè olduúda óÀlüm 
diger-gÿn ve sirişk-i çeşmüm òÿn olup eglenmeyüp üstüme Àşÿb-ı belÀ üşüp Balúan daàların aşup 
gözlerüm yaşı gibi gönlüm ùaşup ÚanluÙuna yanına düşüp Plevne nÀm úaãabada birúaç dÀnişmende 
ders idildi. LÀkin bu perìşÀn-óÀl ebnÀ-yı Miòal olduàı yirde cemèiyyet-i òÀùıra mecÀl96 bulmaú 
muóÀldür. ÒuãÿãÀ sulùÀnum müfÀraúati97 işigüñ óasreti àurbet şiddetinden Àyine-i dil seng-sÀr olup şìşe-
i òÀùır tamÀm inkisÀr bulmışdur. HemÀn ol ÒÀlıúu’l-enÀm98 ve Muóaããılu’l-merÀmdan ricÀ-i99küllì oldur 
ki bu øaèìf ü bìçÀresin ÀsitÀneleri müşahedesiyle müteselli úılıvire. Hem ol õÀt-ı melekiyyü’ã-ãıfÀtdan 
mütevaúúaè ve mutaøarraèdur ki bu diyÀrdan aósen-i veçhile istiòlÀã buyurulmaú èinÀyet olursa bu100 
elùÀf-ı èuômÀ ve meåÿbÀt-ı kübrÀ muúÀbelesinde ol muútedir pÀdişÀhuñ ilinde aèlÀ-i èilliyyìn müyesser 
olup maúèad-i ãıdúda101 olmañuz ecirleri ola. İnşÀéa’llÀhu TeèÀlÀ maèa-aòyÀri’l-müéminìne Àmìn yÀ 
Rabbe’l-èÀlemìne.102 Ümìõdür ki MurÀd Paşa yÀòÿd103 Küçükçekmece yigirmi beş ile muúadder ve 
müyesser olmış ola. Eger mecÀl yoà ise Yeñice-i Vardar’da Aómed Beà Medresesi104 yÀòÿd Üsküp’de 
veya iç ile105úarìb mezkÿrına muèÀdil otuz ile èinÀyet buyrıla. Şöyle ki biri vuúÿè bula. SulùÀnumdan 
bendeye maóø-ı meróamet ve şefúatdür. Bendeler efendisinden istemeyüp kimden istesünler. ÓÀne-i 
saèÀdetüñ øayflerindendür. Her úonuàa bÀb-ı devletüñüz òod meftÿódur. Şièr 

    [mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün] 

    ÒudÀyı bir bilen er106àayra tapmaz 

    Kerìm Àdem úonuàa úapu yapmaz 

BÀúì. TÀ-nióÀyet-i vizÀret ve müntehÀ-yı imÀret der-tezÀyüd107 ve teraúúì bÀd. Bi’n-nÿn ve’ã-ãÀd.108 
Eøèafü türÀbi’l-akdÀm PìrMuóammed eş-şehìrü bi-Øaèìfì el-óaúìr el-müderrisü bi-Medreseti èAli Beg 
bin Miòal fì-Úaryeti Plevne109 el-maórÿsa.110 

 
94 Allah ikbâlini artırsın, saygınlığı daim olsun. 
95 mevøiè: mevãif BN 
96 mecÀl: meóÀl BN 
97 müfÀraúati: muàÀtìúatı BN 
98 ÒÀlıú: ÓÀlıú BN 
99 ricÀ-i: ricÀü BN 
100 bu: -TS 
101 “Doğruluğun hâkim olduğu bir ortamda” Kamer/55. 
102 Yüce Allah dilerse müminlerin en iyileriyle birlikte, ey âlemlerin Rabbi kabul buyur. 
103 yÀòÿd: mÀ BN 
104 Medresesi: Medresesini BN 
105 yÀòÿd Üsküp’de veya iç ile: yÀòÿd yÀ iç ile BN 
106 er: ez BN 
107 tezÀyüd:  تزايدر BN 
108 Bi’n-nÿnve’ã-ãÀd: -BN 
109 Nokta. Vezirliğin zirvesi ve hükümranlığın son noktasına kadar yükselsin, ilerlesin. Nûn ve sâd hakkı için. Ayaklar (altındaki) toprağın 

en değersizi Plevne şehrinin köyünde (kâim) Mihaloğlu Ali Bey Medresesi’nde müderris hakir Zaîfî ismiyle meşhur Pîr Muhammed. 
110 el-maórÿsa: -BN 
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[5. Mektup]     [BN321b] 

Ez-MünşeéÀt-ı MevlÀnÀ Øaèìfì ki be-Muóammed Paşa ez-İzniú111 be-BaàdÀd FiristÀd112 

VilÀyet-i ebdÀna113 vÀlì óayÀt-ı ùayyibeden114 mükerrem olan mevlÀsından cüdÀ olanlaruñ merÀsim-i 
èubÿdiyetde vÀúiè olan derÿn-ı dilden itdükleri taóiyyÀt-ı115 müstecÀbe ki maúrÿn-ı icâbetdür úÀèide-i 
mersÿme ve øÀbıùa-i maèlÿme üzre diúúat-i fikr-i müdeúúiú mülÀóaôası116 vÀsıùasıyla varaúa-i raúú-ı 
menşÿr-ı òÀùırda riúúat-i úalb birle çeşm-i úalem-i èaúldan reşeóÀt-ı teslìmÀt-ı müsteùÀbe merúÿm ve 
ôuhÿr bulduúdan sonra cihÀn-nümÀ-yı øamìr-i èÀlem-ÀrÀ ve èÀlem-ÀrÀ-yı øamìr-i cihÀn-nümÀda inhÀ-i 
ãuver-i aòvÀl-i bende-i naóìf ve inşÀ-i nuúÿş-ı murÀd-ı èabd-i øaèìf oldur ki nüfÿs-ı kÀmile vü èÀliye-i 
insÀnì ki hidÀyet ü èinÀyet-i YezdÀnìye úarìn ve Mebdeé ü Mübdiè-i kÀyinÀtuñ rıøÀsına rehin olmaú 
vesÀùetiyle117 lÀ-yezÀl118 saèÀdet-i ezelîye maôhar ve ÀåÀr-ı àarìbeye maãdar vÀúiè olan erbÀb-ı èulÿm ve 
faøl u fıùnat119 ki ãadr-nişìn-i mecÀmiè-i120 ümmet ve mesÀcid-i121 edÀ-i èibÀdetde muóyì-i farø u 
sünnetdür. Eşref-i ezmÀn ve eèazz-i evùÀnda rüsÿm-ı daèavÀt-ı ùayyibeye meşàÿl olan aãóÀb-ı óÀcÀtuñ 
àÀyet-i meémÿli mevãÿl-i óuãÿl olmasına kendüleri rÀbıùa-i àufrÀn ve vÀsıùa-i úurb-ı YezdÀn olmaların 
mÿcib-i meåÿbÀt-ı ecmel ve saèÀdÀt-ı dü-cihÀnìèadd iderler. Öyle olsa õekÀ vü idrÀke maóall-i 
selìmetü’ù-ùıbÀè olanlara pÿşìde degüldir122 ki õikr olan ehl-i èirfÀn u123 kemÀl nièam-ı kÀmile ve seniyye 
ile mükemmel olanlaruñ ãuver-i maèÀnì maúÀsıdları muãaffÀ òÀùırlarınuñ miréÀtlarında muãavver olup 
şuèÀ-i ÀfitÀb-ı [TS186a] èinÀyetleriyle òÀkden refè-i õerrÀt idüp terbiyet itmeleri nihÀdlarında merkÿz 
olmaú cibillì óÀletdür. ÒuãÿãÀ nièam-ı celile şükrinüñ óaúú-ı edÀsı124 el-èibÀdetü farìøatün èala’l-
èibÀdi125 mÿcibiyle mefrÿøÀt-ı òamsenüñ tetimmesinden maèdÿd úılup ebrÀr-ı muòliãìnüñ birr ü iósÀnları 
fevÀyidin istifÀde itmeleri ehemm-i mühimmÀtdan idügi güneş gibi ôÀhirdür. Çün àaraøèarø-ı èayn-ı 
èubÿdiyyet ve ièlÀm-ı iòlÀã-ı rıúúıyyetdür. İùnÀb-ı kelÀm lÀzım degül. BÀúì. Hemìşe der-mesned-i ãadÀret 
ãadr-nişìn-i nişìmen-i vizÀret bÀd. Bi-Rabbi’l-èibÀd. Eøèafü’l-èibÀd Pìr Muóammed eş-şehìr bi-Øaèìfì el-
müderrisü bi-Medreseti Oròan Òan fì-İzniú.126 

[6. Mektup] 

SulùÀnumKÀm-yÀb 

[mefÀèilünmefÀèilünfeèÿlün] 

Çü Paşa Óaøretine vÀãıl ola 

 
111 ez-İzniú be-BaàdÀd FiristÀd: FiristÀd ez-İzniú be-BaàdÀd BN 
112 Mevlânâ Zaîfî’nin Muhammed Paşa’ya İznik’ten Bağdat’a gönderdiği mektuplarından 
113 ebdÀn: eydÀn BN 
114 Hayât-ı tayyibe: “Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve âhirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir 

hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz” Nahl/97. 
115 taóiyyÀt-ı: taóiyyÀt BN 
116 mülÀóaôası: -TS 
117 vesÀùetiyle: vesÀyiùiyle BN 
118 lÀ-yezÀl: lÀ-yezÀl-i BN 
119 fıùnat: fıùna BN 
120 mecÀmiè-i: mecÀmièBN 
121 mesÀcid-i: mesÀcideBN 
122 degüldir: degüldür BN 
123 u: ve TS 
124 edÀsı: edÀsını BN 
125 İbadet kulların üzerine farzdır. 
126 Son. Vezirlik makamındaki mevkiin daim olsun. Kulların Rabbi (Allah) için. Kulların en değersizi İznik’te Orhan Han Medresesi’nde 

müderris Zaîfî adıyla meşhur Pir Muhammed. 
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Øaèìfìnüñ murÀdı óÀãıl ola127 

Her èizzet ki tÀc-ı ser-i rifèatdür leéÀlì-i merÀm-ı eãdÀf-ı maúÀãıd-ı deryÀ-dil-i ÒudÀvend ile ser-À-ser 
ÀrÀste ve her devlet ki efser-i reés-i siyÀdetdür cevÀhir-i murÀdÀt-ı maèÀdin-i òÀùır-ı saèÀdet-mend ile 
pìrÀste ola. Öyle tÀc-ı pür-zìver ü øiyÀ ki ke-mişkÀtin fìhÀ miãbÀó128zemìn ü ÀsumÀna sirÀc. Öyle sirÀc-ı 
fÀliúu’l129-iãbÀó130 ki mihr ü mehden alur òarÀc. Ol óaøret-i felek-miúdÀr vü131çarò-iútidÀruñ farú-ı 
cebinleri üzre sipihr-i refìède ÀfitÀb-vÀr vaøè-ı ìzidì olmışdur. Ehlühu ve maóalluhu132 dÀyimÀ ol sütÿde-
òiãÀl ve óamìde-fièÀl bu ãıfÀt u cemÀl ile çü bÀà-ı133cinÀn ve ravøa-i rıêvÀn muóallÀ ve müzeyyen 
olmadan òÀlì olunmaya ki úurret-i èayni’l-ekÀbir ve’l-ümerÀé ve revó-i fuéÀdi’l-èulemÀé ve’l-
vüzerÀdurlar. Şemsü metÀlièi’l-iúbÀl bedrü ùavÀlièi’l-aèmÀl134 nÀôımu umÿri’l-memÀlik-i 
müttekiéìne135fìhÀ èale’l-erÀéiki136 rÀfièu rÀyÀti’r-rütbeti’l-èaliyyeti ve nÀãıbu ÀyÀti’l-óışmeti’l-celiyyeti 
muèìnu’l-óaøreti’l-èulyÀ ôahìrü’d-devleti’l-èuômÀ. Fe-keennemÀ nezele fì-şeénihi ve refaènÀhu 
mekÀnenèaliyyen.137 LÀ-zÀle bünyÀnu memleketi’l-èOåmÀniyyeti müşeyyedeten bi-reéyihi’ã-ãÀyib ve 
esÀsü úavÀèidi’s-salùanati’s-SüleymÀniyyeti merãÿãan bi-tedbìrihi fi’l-èavÀúıb.138 DuèÀ-i òidmet ki 
feóvÀsından meşÀmm-ı cÀna139 bÿy-ı iòlÀã ve åenÀ-i èubÿdiyyet ki leùÀfet-i nesìm-i luùfından cÀna õevú-
i iòtiãÀã óÀãıl olup anuñ ùarab-engìzinden diller bÿsitÀnında sürÿr servleri úÀmet çekmiş ve emùÀr-ı 
[BN322a] ebr-i bahÀr-ÀåÀrından cÀnlar gülistÀnında feróÀn güllerinüñ àonceleri tebessüm idüp aàız 
açmışdur. Bu duèÀ-gÿyì ki mühre-i dil sinesine mühr-i mihr urmış ve åenÀyì ki dÿş-ı cÀn üzre àÀşiye-i 
òidmet vaøè olunmış ola. ÚavÀfil-i nesim-i bÀà-ı bahÀr-ı nevrÿzì ve revÀóil-i seóer-òìz-i peyk-i gül-zÀr-
ı pìrÿzì birle ol ÀsitÀne-i cennet-miåÀle ki anda her emr lÀzimü’l-imtiåÀldür. Tafãìl-i meèÀnì-i èubÿdiyet 
èalÀ-ùarìúi ãuveri’l-icmÀl èarøa úılunur ammÀ sevret-i telÀùum-i emvÀc-ı baór-ı iştiyÀú ve şiddet-i 
tezÀóüm-i efvÀc-ı èasker-i iftirÀk ol mertebede degüldür ki deryÀsından úaùre ve ãaórÀsından õerre 
óikÀyete iútidÀr ola. Şièr140 

[mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün] 

   Şol işüñ k’olmaya pÀyÀnı ey beg 

Şürÿè itmekden aña itmemek yeg 

Bu sebebden şürÿè olunmadı. LÀkin emzice-i èanÀãırda øıddiyet ve tebÀyün-i ebniyyÀt ve iòtilÀf-ı 
keyfiyÀt var iken ol cÀmièü’l-müteferriúÀt óarekÀt-ı semavÀt teéåìrÀtıyla èanÀãır-ı erbaèa-i silsile-i 
ittióÀdda ceme olmaàı revÀ gördi. Pes bu øaèìf-i nÀ-tüvÀn ve naóìf-i bì-dil ü cÀn ümìd-vÀrdur ki 

 
127 SulùÀnum KÀm-yÀb Çü Paşa Óaøretine vÀãıl ola Øaèìfìnüñ murÀdı óÀãıl ola: Çü Paşa Óaøretine vÀãıl ola Øaèìfìnüñ murÀdı óÀãıl ola 

SulùÀnumKÀm-yÀb BN 
128 “İçinde lamba bulunan bir kandillik gibidir” Nur/35. 
129 “Sabahı aydınlatan O’dur” Enam/96 
130 iãbÀó: eãbÀó BN 
131 vü: ve BN 
132 Onun halkı ve yeri. 
133 bÀà-ı: bÀà BN 
134 aèmÀl: ÀmÀl BN 
135 müttekiéìne: müttekìéün TS, BN 
136 “Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar” İnsan/13. 
137 Meryem/57. 
138 İkbâl fezâsının güneşi, yükselen talihlerin dolunayı. “Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak” ülkelerin işlerini düzenleyen. Yüksek 

mertebelerin sancaklarını yükselten. Âşikâr heybet işaretlerinin sahibi. Ulu hazretin yardımcısı ve yüce mevkiin destekçisi.  Nitekim 
bu konu hakkında “Onu yüce bir makama yükselttik” şeklinde buyrulmuştur. Onun isabetli görüşüyle Osmanlı Devleti’nin binası 
muhkem, geleceğe (dair aldığı) tedbirleriyle Süleyman’ın saltanatının temelleri sağlam olsun.  

139 cÀna: òÀne BN 
140 Şièr: Beyt BN 
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SübóÀnehu TeèÀlÀ ve TebÀrek141 sefer-i hümÀyÿnuñuz mübÀrek úılup aèdÀ-i dìn seyf-i İslÀm-ı mübìn ile 
bi’l-külliyye maúhÿr ola. Ve èavdet-i mübÀrekeñüzden142 inşÀéallÀh infiãal ittiãÀle mübeddel olup şeref-
i taúbìl-i eyÀdì-i kerìme ki saèÀdet-i kübrÀ ve devlet-i èuômÀyı müstedèìdür èan-úarìb müyessirü’l-ÀmÀl 
ve muúaddirü’l-aóvÀl müyesser itmiş ola. Ve mÀ õÀlike èala’llÀhi bi-èazìz.143İnnehu èalÀ-külli şeyéin 
úadìrun.144 BÀúì. AllÀh celle ve èalÀ ol cenÀb-ı èÀlìnüñ ãafaóÀt-ı [TS186b] iúbÀlinden àubÀr-ı óavÀdiå-i 
rÿzigÀr-ı zÿr-kÀrı145 dÿr ve bu duèÀ-gÿy-ı muòliãüñüzüñ göñlin tevÀtüren saèÀdetüñüzle dÀyim mesrÿr 
úılıvire. Bi-mennihi vücÿdihi. Beyt146 

[fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün] 

   Pìr Muhammed aòúerü’l-òalúi’l-faúìr 

   Eøèafu’n-nÀsi’ø-Øaèìfiyyü’l-óaúìr.147 

[7. Mektup] 

SulùÀnum148 KÀm-bìn ü KÀm-yÀb 

ÁsitÀne-i felek-rifèat keyvÀn-menzilet ve südde-i ÀsumÀn-mertebet òÿrşìd-ùalèat. Beyt 

   [mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün] 

   Zehì şems-i vizÀret maôhar-ı dÀd 

   Ki oldı èadl ü dÀd itmege muètÀd 

Zehì cenÀb-ı èizzet ki dÀl-ı devletdür ve bÀb-ı himmet ki èayn-ı èadÀletdür. Zìr-i úadem-i pÀkine ve 
úapuları òÀkine ki àubÀr-ı149 úademleri çeşm-i aèyÀna kuól-i äıfÀhÀn ve òÀk-i pÀları tÿtiyÀ-yı dìde-i 
erkÀndur. Beyt 

   [fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün] 

Bilse ger òÀãiyyetin göz otı gibi ãaúlayup 

   Ayaàuñ tozın düşürmezdi yire keóóÀllere 

Bu èabd-i øaèif-i Ezelì ve bende-i naóìf-i Lem-Yezelì rÿy-bendegì ber-àabrÀ-i zìrìn ve cebhe-i efkendegì 
ber-òÀk-i zemin vaøè idüp ÀnÀée’l-leyli ve eùrÀfe’n-nehÀri fi’s-sırri ve’l-cihÀr150 irtifÀè-ı devlet ve 
èaôamet ve izdiyÀd-ı èizzet ü óışmet duèÀlarına müdÀvim ve muvÀôıb mülÀóaôa buyurıla. LÀkin bu fürúat 
diyÀrınuñ óaúìri ve àurbet dÀrınuñ esìri belÀ vü àam refìúi hicr Àteşinüñ óarìúi. Beyt 

   [mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün] 

   áÀyetde müşkil olur hicr Àteşìne yanmaú 

 
141 Her türlü kusur ve eksiklikten uzak ve yüce olan Allah. 
142 mübÀrekeñüzden: mübÀrekñüzden BN 
143 “Bu, Allah’a hiç de güç gelmez” İbrahim/20. 
144 “Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter” Fatır/1. 
145 zÿr-kÀrı: -BN 
146 Beyt: -TS 
147 Allah’ın lütuf ve yardımıyla. Halkın en hakiri fakir insanların en değersizi hakir Zaîfî. 
148 SulùÀnum: SulùÀnum Óaøretleri BN 
149 àubÀr-ı: àubÀr BN 
150 Bütün gün bütün gece, gizli ve aleni bir şekilde. 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 9  ( A ğ u s t o s ) /  5 4 9  

16. Yüzyıl şairlerinden Zaîfî’nin Münşeât’ı / M. A. Yalçınkaya 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

   Áh-ı derÿn-ı dilden sevdÀlara boyanmaú 

Bir vaút yoúdır ki felekler dÿd-ı Àhuma boyanmaya bir zamÀn olmaz ki teşne yirler gözlerüm yaşına 
úanmaya. Egerçi ki şemè gibi il yüzine şÀdÀnam ammÀ nÀr-ı àam yüregüm yaàın eritdükçe Àheste Àheste 
giryÀnam. Baór-ı sefìd-i viãÀlden zevraú-ı óuøÿrımı rÿzigÀr sürdi kenÀre. DeyyÀr-siyeh baòtumdan àayrı 
kimesnem yoú düşdüm bir olmaz diyÀra. Beyt 

   [mefèÿlü fÀèilÀtün mefèÿlü fÀèilÀtün] 

Ùaà u belekler aşup àÀyet kenÀre düşdüm 

   Bir ehl-i dil bulınmaz olmaz diyÀra düşdüm 

İşigüñde ser-dÀr iken úaldum ayaúda. Úapuñda hevÀ-dÀr iken úaldum bucaúda. Ben úuluñ Yÿsuf gibi 
yoú behÀya ãatıldum. Mancınıú-ı Nemrÿd-ı hicr ile nÀr-ı belÀya atıldum. Bir belÀ-keş derd-mendem ki 
yüregüm151 derdine em ve felek-zede müste-mendem ki òaste cÀnuma merhem bulınmaz. Gülşen isteyü 
külòÀna düşdüm. Vuãlat isteyü hicrÀna düşdüm. Beyt 

   [mefèÿlü mefÀèìlün mefèÿlü mefÀèìlün] 

Vaåluñda güler yüzlü bir gülşen idi külòan 

   Şimdi úara puã oldı külòan gibi her gülşen 

Bir bucaúda úalmış fakìr bir kÿşeye düşmiş haúìr bir gülşenden ayrılmış èandelìb bir külòanda yatur 
merd-i àarìbem. BÀrì àonce gibi yılda bir göz ucıyla [BN322b] naôar yÀ152eyyÀmda bir gül gibi açılup 
dil ucıyla òabere èinÀyet maóøÀ şefúat ve meróamet degül midür. Belì õerre ÀfitÀba hem-ser ve òÀk-i 
üftÀde ÀsumÀna ber-À-ber olmaú muóÀldür. AmmÀ güneş cemÀlì pertevin òÀne-i dervìşden yaşurmaz. 
Rÿy-ı zemine øiyÀ virür gün şaşurmaz. Beyt 

   [mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün] 

Güneş dervìşden nÿrın yaşurmaz 

   ØiyÀ virür evine gün şaşurmaz 

LÀ-büd ol kÀn-ı kerem ki rÀfiè-i153 sitemdür ayaúda úalup düşmişlere dest-gìr belki her üftÀdenüñ elin 
alup cihÀn-gìr eylemek sezÀdur. Şièr154 

   [feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün] 

   Yirlere urdı beni Àh-ı firÀúuñ elemi  

   İy felek-rifèat155elüñ vir kerem it dut elümi 

Bu óaúìr dimez ki ÀsumÀna ire yÀ menzil-i keyvÀnı göre yÀrÀn evc-i hevÀda iòvÀn burc-ı semÀda heyhÀt 
semÀ-i õÀti’l-burÿca õü’l-meèÀric olanlarla bu bì-bÀl156 ü şehper èurÿc ide. HemÀnÀ min-baèd èacebÀ157 

 
151 yüregüm: yüregim BN 
152 yÀ: mÀ BN 
153 rÀfiè-i: rÀfièBN 
154 Şièr: Beyt BN 
155 rifèat: pÀye BN 
156 bì-bÀl: bì-mÀl BN 
157 èacebÀ: -BN 
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ola mı ki bu èabd-i158 bì-külÀh u efser işigüñ ùaşına vaøè-ı ser idüp bir laóôa hem-ser ola. YÀ bir zamÀn 
ola mı ki bu zemine himmetiñüz bisÀùı159 èinÀyet-güster ola. Nice müyesser ve muúadder olıserdür ki 
muúaddemÀ ehl-i óÀl dimişlerdi ki ey èÀşıú senüñ göñlüñ mÿmdan yumşaúdur tek dürtek160 dil-i maèşÿú 
seng-i mermerden yegdür. Pek èaynuma gelmez ve semèüme girmezdi. Şimdi bildüm ki rÿzigÀrda ãafÀ 
olmaduàı gibi maóbÿblarda vefÀ olmaz imiş. Beyt 

   [fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün] 

   Ben vefÀ bulımadum Rÿm u161 èAcemde Àòir 

   Bir èArab oàlına ãordum didi Rÿmì mÀ-fì162 

HemÀn bu bendeñüze vefÀ-yı vÀfì ve òaste-dile cevÀb-ı şÀfì budur ki úuluñuz ŞücÀèKetòüdÀ163 
ùavvelallÀhu èumrehu164 ve bendeñüz Òüsrev KetòüdÀ165 [TS187a] edÀme(A)llÀhu beúÀhu166 ve 
çÀkeriñüz MuãtafÀ Beg zÀde(A)llÀhu úadrehu167 èÀdet-i meélÿf ve ùarìú-i maèrÿfları üzre ãıóóat-i õÀt-ı 
şerìf ve selÀmet-i èunãur-ı laùìfüñüz muòbir ve muèlim meveddet-nÀme göndereler ki bu òaste-dile ãıóóat 
ve cism-i168 bìmÀra èÀfiyet óÀãıl ola. Maèlÿm-ı òaøretdür ki bu diyÀr intihÀ-i dÀr-ı İslÀm olmaàın ne 
muãÀóabet-i aóbÀb ve ne muèteberÀtdan bir kitÀb ele girür. Eger duèÀ-gÿyuñuz ùÀlibü’l-èilmlerümüz 
degülmişse hergiz bu vÀdìde bu bendelerine úarÀr mümkin degüldi. SulùÀnumdan dÿr ve sÀmièìnden 
mehcÿr olsun bu yıl òuãÿãıyla bir mertebede vebÀ-i èaôìm vÀúièoldı ki vaãfı lisÀn ile169 taúrìr ve úalem 
ile taórìr óadd-i imkÀnda degül idi. Külliyyen Miòallular170 firÀr itdiler. Bu bendeleri tevekkül ber171-
ÒudÀ idüp Àòar maúÀma óareket olunmadı. AmmÀ vaãiyyet idüp her sÀèat mevte172 muntaôır olup 
müteraúúıb idüm. Ol sebebden sulùÀnum edÀme(A)llÀhu iúbÀlehu173 óaøretleri sefer-i hümÀyÿna 
teveccühlerinde bu diyÀra úarìb geldüklerinde mülÀúÀt-ı òidmet-i bendegÀnìye mecÀl olmadı. Ümìõdür 
ki èöõr-i bendegi maúbÿl buyurıla. BÀúì. Der-ãadr-ı vizÀret ve serìr-i imÀret müstedÀm ve müstaókem 
bÀd. Bi’n-nÿnve’ã-ãÀd. Min-eøèafi’l-èibÀd fi’l-ÀfÀú ilÀ-viãÀlikümi’l-müştÀú. Ve hüve rÀci’t-telÀk mine’l-
Meliki’l-ÒallÀú.174 Pìr Muóammed el-óaúìr el-müderrisü bi-Medreseti èAlì Beg fì-úaryeti175 Plevne eş-
şehìrü bi-Øaèìfì176el-faúìr.177 

 
158 èabd: -TS 
159 bisÀùı: bisÀù-ı BN 
160 dürtek: -BN 
161 u: -BN 
162 Anadolulu (elde bir şey) yok. 
163 KetòüdÀ: KetòüõÀ BN 
164 Allah ömrünü uzun eylesin. 
165 KetòüdÀ: KetòüõÀ BN 
166 Allah onun durumunu daim kılsın. 
167 Allah onun derecesini artırsın. 
168 cism: óasìm BN 
169 lisÀn ile: lisÀna BN 
170 Miòallular: Miòallu BN 
171 ber: -BN 
172 mevte: -BN 
173 Allah talihini daim kılsın. 
174 mine’l-Meliki’l-ÒallÀú: -BN 
175 úaryeti: -BN 
176 Sözü kesiyorum, veziriazamlık makamınız ve emirlik tahtınız daim ve muhkem olsun. Nûn ve sâd hakkına. Etrafınızdaki kullarınızın 

en zayıfından size özlemle kavuşmayı bekleyen Melik ve Hallak (olan Allah’a) kavuşabilmeyi ümit eden fakir Zaîfî (adıyla) bilinen 
Plevne Köyü’nden Ali Bey Medresesi’nde müderris hakir Pîr Muhammed. 

177 el-faúìr: -BN 
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[8. Mektup] 

SulùÀnum KÀm-bìn ü KÀm-yÀb 

ÁsitÀne-i èÀlì-úadr u gerdÿn-iútidÀr ve südde-i bÀlÀ-dìvÀr vü178 felek-miúdÀr ki òÀk-i müşg-efşÀnı sürme-
i çeşm-i aèyÀn ve àubÀr-ı179 èanber-efşÀnı tÿtiyÀ-yı dìde-i180 erkÀndur. LÀ-zÀle şemsü èizzetihi lÀmièaten 
ve aúmÀru devletihi ùÀlièaten ilÀ-àÀyeti’z-zamÀn ve nihÀyeti’d-devrÀn. æenÀyì ki besÀn-ı ùÀvus-ı úuds-i 
sidre-nişìn ve duèÀyì ki pür ez-ãìt-i şehpereş zamÀn u zemin bÀ-rÀóile-i sürÿş-ı melekÿt-ı ãıdú u ãafÀ ve 
úÀfile-i feriştegÀn-ı ceberÿt-ı mihr ü vefÀ.181Şièr 

   DuèÀì182 muèaôôam çü sìmurà-ı úÀf 

   æenÀyì ki bÿyeş-i bih ez-müşg-i nÀf 

BesÀn-ı sürÿş-ı òüceste-liúÀ 

   Çü Àb-ı revÀn u çü miréÀt-ı ãÀf183 

İblÀà ve irsÀl úılınduúdan184 ãoñra ol cenÀb-ı òÿrşìd-rifèat ve keyvÀn-menzilet ve185 ùalèat cÀnibinden bu 
õerre-i òÀk-sÀr üftÀde-i bì-miúdÀr [BN323a] ùarafına186 kirişme-i naôar-ı hümÀyÿn ile pürsiş buyrılursa 
nihÀyet-i èÀùıfet ve àÀyet-i mürüvvet ve şefúatüñüzden bu bendeñüze iósÀn olınan meróÿm Aómed Beg 
Medresesi’nde èinÀyet-i YezdÀnì ve hidÀyet-i187 äamedÀnì birle geregi gibi cemèiyyetümüz vardur. 
SulùÀnum óaøretlerinüñ himmetlerinde faúìrüñüzden evvel gelen müderrislerden bu nevèa cemèiyyet 
degmelerine müyesser olmamışdur diyü bu diyÀruñ efvÀh-ı ricÀlindedür. HemÀnÀ perìşÀn-òÀùır olduàum 
teşevvuú-ı müşÀhede-i liúÀ-i şerif ve taèaùùuş-i mülÀúÀt-ı èunãur-ı laùìf şol mertebededür ki mühendisÀn-
ı zamÀn vezìregÀn-ı cihÀn taórìr bi’l-benÀn ve taúrìr bi’l-lisÀna èÀciz ve úÀãırlardur.188 LÀkin ümìõ ol 
ÒÀlıúu’l-enÀm ve Muóaããılu’l-merÀmdan oldur ki èan-úarìb cemÀl-i feròunde-fÀlüñüz müşÀhedesin 
müyesser ide. Zaómet bendeñüzi bu pÀyeye getürmek idi. Mercÿdur ki taãóìf ile189 raómete mübeddel 
olup işigüze190 úarìb olmaú taúdìr olmış ola. İnşÀéallÀhu TeèÀlÀ istifsÀr mÿcib-i melÀl olmazsa Rÿmili 
efendisi maóøarında Anaùolı efendisinden bendeñüz óaúúında recÀ olunur ki òayırla şehÀdet buyuralar. 
SaèÀdetlü sulùÀnum õerrei191 ÀsumÀna refè itmek ile ÀfitÀba noúãÀn gelmez. HezÀr ayaú192 ùopraàı evc-i 
èinÀyetüñüzde merfÿèdur. Bu defèa daòi bu àubÀr-ı òÀkden refè olursa maóø-ı èinÀyetdür. Bu şÿòÀne 

 
178 vü: ü BN 
179 àubÀr-ı: àubÀr BN 
180 dìde: èuyÿn BN 
181 Zamanın nihayetine dünyanın sonuna kadar yücelik güneşi parlamaya ve bahtının yıldızları ışıldamaya devam etsin. Sidrede oturan 

mübarek tavus gibi bir övgü, yer ve gök kanadının sadasıyla dolu bir dua. Doğruluk ve saflık saltanatındaki meleğin kervanı ile sevgi 
ve vefa âlemindeki meleklerin kafilesi ile. 

182 DuèÀì: DuèÀéi TS 
183 Kaf (dağındaki) Anka gibi yüce bir dua Kokusu göbek miskinden (daha) güzel bir övgü Akarsu misali, saf ayna gibi mübarek çehreli 

melek misali 
184 úılınduúdan: úılduúdan BN 
185 ve: ü BN 
186 ùarafına: ùarafından BN 
187 hidÀyet: hediyet BN 
188 úÀãır: úÀøır BN 
189 taãóìf ile: taãóìf olup BN 
190 işigüze: işigüleze de BN 
191 õerrei: õerreyi BN 
192 ayaú: ayaúlar BN 
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kelimÀt-ı èabd-i øaèìf ve küstÀòÀne taórìrÀt-ı bende-i naóìf maèõÿr193 buyurıla ki efendilerüñ luùf-ı 
firÀvÀnı úulları şÿò eyler. Şièr 

   [mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün] 

   Luùf-ı ÒudÀvend kerd şÿò-çeşm-i bende-rÀ 

   Õerre zi-òÿrşìd yÀft úadr-i bülendì zi-òÀk 

[TS187b]  PÀ-yı meõellet çü kerd pest men-i òÀk-pÀy194 

Dest-i èinÀyet nişÀned ez-semekem tÀ-semmÀk195 

BÀúì. Hemìşe der-serìr-i ãadÀret ve nişìmen-i vizÀret tÀ-dÀmen-i úıyÀmet müstedÀm ve müstaókem bÀd. 
Bi-Rabbi’l-èibÀd. TürÀb-ı aúdÀmiküm eøèafü’l-èibÀd Øaèìfì el-müderrisü bi-Medreseti Ahmed Beg fì-
Yeñice-i Vardar.196 

Ser-nÀme197 

äaóÀyif-i åenÀ-i devlet ki ÀrÀstedür çü ùÀvus-ı firdevs-i berìn. Ve leùÀyif-i duèÀ-i èizzet ki pìrÀstedür çü 
iklìl-i KeykÀvus şÀh-ı zemin. Ol kerìmü’ş-şÀn melek-nişÀn óaøretlerine envÀè-ı taèôìm ve iclÀl ve eãnÀf-
ı tekrìm ü iføÀl bi’l-àuduvvi ve’l-ÀãÀl198 ihdÀ ve ìãÀl úılunur. Ümìõdür ki hem-dem-i úabÿl ola. Baèdehu 
eøèafü’l-èibÀd Øaèìfì el-hakìr.199 

[9. Mektup] 

SulùÀnum Óaøretleri KÀm-yÀb be-Bursa Rÿşenì-zÀde-rÀ FiristÀd 

Hediyye-i åemere-i tekrìmÀt-ı mütetÀliyÀt ez-şecere-i ùayyibe ki aãluhÀ åÀbitun ve ferèuhÀ200 fi’s-
semÀéi201 ve èaùiyye-i mìve-i taèôìmÀt zi-devóa-i mübÀreke tüétì ukulehÀ külle óìnin bi-iõni RabbihÀ202 
úuùÿfuhÀ203 dÀniye204 fì-cennetin205 èÀliye.206 BÀ-peyk-i ãabÀ ve berìd-i ãubó u mesÀ ìãÀlinden ãoñra 
maèrÿø-ı èabd-i muòliã ve bende-i müteòaããıã207 oldur ki nÀúıl-ı ruúèa-i èubÿdiyyet ve ãaóìfe-i rıúúıyet 
faòru erbÀbi’l-istièdÀd õuòru208 aãóÀbı’s-sedÀd õü’ù-ùabèı’s-selìm ve’l-fehmi’l-müstaúìm mevlÀnÀ fülÀn 
bendeñüz südde-i seniyye-i medÀric-i èulemÀ-i fuóÿle mülÀãıú ve úademe-i meèÀric-i fuøalÀ-i ahÀlì-i 

 
193 maèõÿr: maúõÿr BN 
194 òÀk-pÀy: òÀk-i pÀy BN 
195 Hudâ küstah kuluna lütufta bulundu Güneşten zerre buldu topraktan yüksek bir değer Hakîrlik ayağı beni (daha da) aşağıya çekmişti 

ki Allah’ın inayet eli beni cehennem çukurundan cennetin zirvesine çıkardı 
196 Sözlerimi noktalıyorum. Her zaman sadrazamlık tahtında ve vezirlik makamında kulların Rabbi için kıyamet gününü kadar (yeriniz) 

daim ve muhkem olsun. Ayaklarınızın toprağı, kulların en zayıfı Vardar Yenicesi’nde Ahmed Beg Medresesi’nde müderris Zaîfî. 
197 Ser-nÀme: Ser-nÀme-i Laùìf BN 
198 Sabah akşam. 
199 Öyleyse kullarının en zayıfı bendeniz Zaîfî. 
200 “Kökü sağlam, dalları göğe yükselen” İbrahim/24. 
201 semÀéi: semÀ BN 
202 “(O ağaç), Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir” İbrahim/25. 
203 “Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir)” Hâkka/23. 
204 dÀniye: dÀniyetün BN 
205 “Onlar yüksek bir cennettedirler” Gaşiye/10. 
206 èÀliye: èÀliyetin BN 
207 müteòaããıã: müteóaããıã BN 
208 õuòru: õaòru BN 
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maèúÿl u menüyle mülÀóıú olmaàa lÀyıú ùÀlibü’l-èilmdür ve209 muúaddemÀ bu muóibbiñüzi şeref-i 
muãÀóabet-i èilmiyeleriyle müşerref idüp baèdehu Medrese-i èAlì Paşa’da el-Àn210 müderris olan 
èulemÀya zìver ve211 fuøalÀya maôhar MevlÀnÀ Caèfer Efendi òidmetlerinde müddet-i medìddür ki 
dersleri tebdil olınup HidÀye212 okurlar. ÓÀliyÀ taóãìl-i kemÀl213 ve tekmìl-i úadr ü iføÀlde ÿlÿ’l-feøÀyil 
aãóÀbu’l-fevÀøıl óuøÿrlarında istìnÀs-ı erbÀb-ı fünÿn-ı nÀ-mütenÀhìye ùÀlib ve iútibÀs-ı envÀè-ı envÀr-ı 
èulÿm-ı ilÀhìye rÀàıb ve müstefìø olmaú ümìõiyle cenÀb-ı ifÀdet-meéÀb saèÀdet-niãÀb ki zümre-i 
istièdÀda Kaèbe-i ÀmÀl ve úıble-i iúbÀl vÀúiè olmışdur òÀk-i pÀ-yı ÒudÀvendì cÀnibine saóbenèale’l-
vech tevcih olundı. ElùÀf-ı mÀ-lÀ214-nihÀyelerinden [BN323b] meémuldür ki èinÀyet-i èaliyye ve rièÀyet-
i215celiyyeñüz mevÀyid ü èavÀyidinde òaùù-ı vÀfì ve naãìb-i kÀfìye fÀyiz olan bendelerüñüz silkinde 
münselik olup sÀye-i óimÀyetüñüzde edèiyye-i vÀfire ve eåniye-i mütekÀåire-i devlet-i216 cÀvidÀnìye 
iştiàÀlde ola. İntiôÀm-ı aóvÀl-i müşÀrunileyh bu muóiblerine aúãÀ-yı murÀdÀù ve ehemm-i 
mühimmÀtdandur. Mercÿdur217 ki óayyiz-i úabÿlde vÀúiè olup hezÀr ÀåÀr-ı luùfuñuza maúrÿn ola. BÀúì 
hemìşe. Şièr218 

   [fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün] 

TÀ zi-mihr-i şarú219 rÿşen şüd bilÀd 

   Rÿşenì-zÀd-ı hevÀ-ò˘Àh-ı tu bÀd220 

MÀ ùalaèati’ş-şemsü èalÀ-ruéüsi’l-èibÀd. áubÀru aúdÀmièibÀdi’l-èAlìmi’l-Òabìr. Eøèafu’ø-øuèafÀi’l-
óaúìr221 el-müderris bi-Medreseti İbni’l-ÓÀccì222Óasan eş-şehìr.223 

[10. Mektup] 

SulùÀnum Óaøretleri KÀm-yÀb224 

HedÀyÀ-yı edèiyye-i tekrìmÀt-ı ùayyibÀt-ı mütetÀliyÀt ki225 ez-zebÀn-ı ùÀvus-ı sidre-i berìn ve èaùÀyÀ-yı 
eåniye-i teslìmÀt-ı zÀkiyÀt-ı mütetÀliyÀt ez-lisÀn-ı sürÿş-ı muúarrebìn bÀ-peyk-i ãabÀ ve berìd-i ãubó u 
mesÀ ìãÀlinden ãoñra maèrÿø-ı èabd-i muòliã ve bende-i müteòaããıã oldur ki nÀúıl-ı ruúèa-i èubÿdiyet ve 
óÀmil-i ãaóìfe-i rıúúıyet faòru ùavÀyifü’l-istièdÀd õuòru aãóÀbı’s-sedÀê õü’ù-ùabèı’s-selìm ve’l-fehmi’l-

 
209 ve: -BN 
210 el-Àn: اّالنهBN 
211 ve: -BN 
212 HidÀye: HedÀye BN 
213 kemÀl: kemÀ BN 
214 lÀ: -TS 
215 èaliyye ve rièÀyet-i: -BN 
216 devlet-i: devlet BN 
217 Mercÿdur: -BN 
218 Şièr: Beyt BN 
219 şarú: şevú BN 
220 Aydınlıktan doğmuş senin dostun olduğu müddetçe doğunun güneşi memleketi aydınlatır 
221 øuèafÀi’l-óaúìr: øuèafÀi’l-Øaèìfiyyi’l-óaúìr BN 
222 ÓÀccì: ÓÀcì BN 
223 Kulların başları üzerine doğan güneş.  Alîm ve Habîr (olan Allah’ın) kullarının ayaklarının (altındaki) toprak, zayıfların en zayıfı 

meşhur İbni’l-Hâcî Hasan Medresesi’nde hakir müderris. 
224 KÀm-yÀb: KÀm-bìn BN 
225 ki: -BN 
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müstaúìm mevlÀnÀ226 fülÀn bendeñüz müddet-i medìd ve evÀn-ı227 baèìdden228 berü muãÀóabet-i 
èilmiyyeleriyle bu bendeéi müşerref úılmışlardur. ÓÀliyÀ südde-i seniyye-i medÀric-i èulemÀ-i fuóÿle229 
mülÀãıú ve úademe-i meèÀric-i fuøalÀ-i ahÀlì-i maèúÿl u menüyle mülÀóıú olmaàa [TS188a] lÀyıú 
ùÀlibü’l-èilm olmaàın cenÀb-ı ifÀdet-meéÀb saèÀdet-niãÀb seyyidü’s-sÀdÀt mecmaèu’s-saèÀdÀt ãÀóibü’l-
óayÀéi ve’l-vakÀr MevlÀnÀ SeyyidèAbdülàaffÀr230 ki zümre-i ehl-i istièdÀda Kaèbe-i ÀmÀl ve úıble-i iúbÀl 
vÀúiè olmışdur òÀk-i pÀ-yı ÒudÀvendì cÀnibine saóbenèale’l-vech teveccühleri tevcih olundı. ElùÀf-ı mÀ-
lÀ-nihÀye ve aèùÀf-ı bì-àÀyelerinden meémÿldür ki èinÀyet-i èaliyye ve rièÀyet-i celiyyelerin ôuhÿra 
getürüp mevÀyid-i kemÀlÀt-ı nÀ-mütenÀhì èavÀyidinde òaùù-ı vÀfì ve naãìb-i kÀfiye fÀyiz olan bendeñüz 
silkinde münselik olup sÀye-i óimÀyetiñüzde edèiye-i vÀfire ve eåniye-i mütekÀåire-i devlet-i ebedì231 
iştiàÀline232 peyvend olan bendelerden ola. BÀúì. Hemìşe teleélü-i envÀr-ı èulÿm ber-nÀãıye-i Àn óaøret-
i233 maòdÿm bÀd bi-Rabbi’l-èibÀd. Eøèafu’l-èibÀd PìrMuóammed el-faúìr eş-şehìr bi-Øaèìfì el-óaúìr el-
müderrisü bi-Medreseti’l-ÓÀcc234 Óasan.235 

Ser-nÀme-i PÀrsì236 

HedÀyÀ-yı edèiyye-i tekrìmÀt-ı ùayyibÀt-ı237 mütetÀliyÀt ez-zebÀn-ı ùÀvus-ı sidre-i berìn ve èaùÀyÀ-yı 
eåniye-i teslìmÀt-ı zÀkiyÀt-ı mütevÀliyÀt ez-lisÀn-ı238sürÿş-ı muúarrebìn.239 Şièr 

   DuèÀyì muèaôôam çü sìmurà-ı úÀf 

   æenÀyì ki bÿyeş-i bih ez-müşg-i nÀf 

BesÀn-ı sürÿş-ı òuceste-liúÀ 

Çü Àb-ı revÀn u çü miréÀt-ı ãÀf240 

BÀ-peyk-i ãabÀ ve berìd-i ãubó u mesÀ be-südde-i seniyye-i medÀric-i èulemÀ-i fuòÿl241 ve ÀsitÀne-i 
meèÀric-i fuøalÀ-i ahÀlì-i maèúÿl u menúÿl firistÀde şüd. Ümìdest ki be-óayyiz-i úabÿl üfted. Baèd ez-
temhìd-i úavÀèid-i bendegì ve teşyìd-i242èubÿdiyyet ü efkendegì nÀúıl-ı ruúèa-i rıúúıyet ve mÿåıl-ı ãaóìfe-
i èubÿdiyyet faòru erbÀbi’l-müsteèiddìn mevlÀnÀ fülÀne’d-dìn be-ãavb-ı ãavÀb-ı ifÀdet-meéÀb ve be-
cÀnib-i cenÀb-ı saèÀdet-niãÀb òudÀvendì-rÀ saóbenèale’l-vech tevcih şüde bÿd. Ez-elùÀf-ı mÀ-lÀ-nihÀye 

 
226 mevlÀnÀ: -BN 
227 evÀn: ezmÀn BN 
228 baèìd: baèid BN 
229 fuóÿl: faóÿl BN 
230 èAbdülàaffÀr: èAbdülàafÀr BN 
231 ebedì: -BN 
232 iştiàÀline: iştiàÀne BN 
233 óaøret: -BN 
234 bi-Øaèìfì el-óaúìr el-müderrisü bi-Medreseti’l-ÓÀcc Óasan:  bi-Øaèìfì el-Müderriseti’l- ÓÀcc Óasan eş-şehìr BN 
235 Sözlerime son verirken ilimlerin nurlarının parıltısı kulların Rabbi hakkına daima o mahdum hazretlerinin çehresi üzerinde olsun. 

Kulların en zayıfı Zaîfî adıyla meşhur El-Hâc Hasan Medresesi’nde bendeniz müderris hakir Pîr Muhammed.  
236 Ser-nÀme-i PÀrsì: -TS 
237 ùayyibÀt: ùayyinÀt BN 
238 lisÀn-ı: lisÀn BN 
239 Peşisıra gelen iyiliklerin tazim dualarının hediyeleri yüce sidredeki tavus kuşunun dilindendir ve aralıksız halis selamların övgü 

ihsanları mukarrebîn meleğinin lisanındandır. 
240 Kâf dağının ankâsı gibi yüce bir dua Kokusu (ceylan) göbeğinin miskinden daha güzel bir övgü 
241 fuòÿl: faòÿl BN 
242 teşyìd: teşyid TS 
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ve aèùÀf-ı bì-àÀye-i Àn óaøret meémÿlest ki çün der-aósen-i óÀl bÀ-yemn-i iúbÀl der-zamÀn-ı vuãÿl be-
şeref-i óüsn-i úabÿl müstesèad geşte ve be-silk-i muóaããılÀn-ı taóãìl [ü] kemÀl ve mükemmilÀn-ı úadr ü 
iføÀl sÀòte bÀşed. Der-mevÀyid-i èavÀyid-i243 èinÀyet-i èilliyye ve rièÀyet-i 244 celiyye bÀ-òaùù-ı vÀfì ve 
naãìb-i kÀfì der-silk-i sÀyir bendegÀn be-ôıll-i óimÀyet ve sÀye-i èinÀyet-i Àn óaøret fÀyiz ve münselik 
şüde bÀşed. TÀ ki be-edèiye-i vÀfire ve eåniye-i mütekÀåire-i devlet-i cÀvidÀniyet-rÀ245 ÿ hem246 iştial 
nümÀyed. BÀúì. Hemìşe teleélü-i envÀr-ı èulÿm der-nÀãiye-i Àn maòdÿm [BN324a] bÀd. MÀ ùalaèati’ş-
şemsü èale’ruéüsi’l-èibÀd. TürÀbü’l-aúdÀm ve iår-i247 türbet-i ricli’l-enÀm. Eøèafü’l-èibÀd Øaèìfì el-
müderrisü bi-Medreseti el-ÓÀcc248Óasan.249 

[11. Mektup]  

[BN324b]    Óaøret-i SulùÀnum250 

ÁsitÀne-i ùÀú-ı gerdÿn-iútidÀr ve revÀú-ı burÿc-ı felek-miúdÀr ki zemìn-i ferşi èabìr ve müşg-sirişt251 ve 
sÀóa-i èarş-ı úaãrı mÀnend-i heşt-behiştdür. HezÀrtekrìm ü iótirÀm ve tevÀøuè u ikrÀm ile ol südde-i dil-
güşÀ ve òÀk-i müşg-ÀsÀya çihre-i èubÿdiyet vaøè idüp ãad hezÀrÀn niyÀz ile èarø-ı óÀl-i óaúìr ve bende-i 
faúìr budur ki mecÀlis-i èulemÀ ve maóÀfil-i ãuleóÀda ve medÀòil-i melÀéike-i firdevsì ve menÀzil-i 
ervÀó-ı252 úudsì zìr-i menÀbir ü kürsìlerde èÀlim ü èÀmil ãÀlió u úÀmil nÀãıó u vÀèiôler öñinde ve eyyÀm-
ı mübÀreke vü Cumèa güninde òÀn-úÀh u ãavÀmiède mesÀcid ü cevÀmiède evúÀt-ı şerìfe ve ÀvÀn-ı 
laùìfede eèazz-i bilÀd ve rÿz-i ÀõìnhÀ vü aèyÀdda ve Medìne-i Münevvere vü253 Türbe-i Muùahharada ve 
Beyt-i èAtìú vü Şerìf ve Óarem-i MübÀrek-i laùìfde leyÀlì-i kÿteh ü dirÀz ve ùarìú-i ÓicÀz ve mevúiè-i 
niyÀz ve èaúìb-i [TS188b] namÀzda mevÀøiè-i tilÀvet-i ÚuréÀn ve mesÀcid-i ehl-i ìmÀnda ãuleóÀ vü 
èabbÀd ve óuøÿr-ı ehl-i irşÀd254murtÀø zÀhidler ve perhìz-kÀr255 èÀbidler ve rÀh-ı Óaúda mücÀhidìnüñ256 
duèÀları òırmenlerindeki bisÀù-ı257cÀn ü dilleri258 inbisÀù bulup èibÀdet-i259 ÒÀlıúa úalbleri tamÀm 

 
243 èavÀyid: -BN 
244 èilliyye ve rièÀyet: -BN 
245 rÀ: vÀ BN 
246 ÿ hem: hem ÿr BN 
247 iår: eåer BN 
248 ÓÀcc: ÓÀcì BN 
249 Güzel yüzlü melek misâli, akarsu gibi ve sâf aynaya benzer. Sabah habercisi, sabah ve akşamın elçisi ile büyük alimlerin 

merdivenlerinin eşiğine ve akıl ve nakil ehli fâzılların basamaklarının eşiğine gönderildi. Kabulü ümid edilir. Kulluk vazifelerini 
beyan ve bendelik ile bîçâreliği ayân ettikten sonra bu kısa hizmetkârlık mektubunu nakleden ve bendelik sayfasını ileten istidâd 
sahiplerinin övüncü Mevlânâ Fülâne’d-dîn vasıtasıyla iyilik kaynağının doğruluk ciheti ve saâdet menbaının saygınlık cânibi 
efendimize (eşiğine) yüz sürerek irsâl olundu. O hazretin sayısız lütufları ve sınırsız ihsanlarından önümüzdeki günlerde uğurlu bir 
nasibin en mükemmel surette hüsnü kabul ile hazırlanıp tahsilinde çaba gösterenlere destek, rütbe ve derecesini yükseltmek için 
çalışanlara yardım gösterilmesi beklenmektedir. Elverir yazı ve kâfî nasip ile yüce lütfunun ve âşikâr ihsanının sunduğu sofralarda 
diğer kullarının yolu üzre o hazretin himaye sâyesi ve iyilik gölgesi bol ve yerinde olsun. Böylece pek çok dua ve çokça övgü ile ebedî 
talihe o dahi meşgul olsun. Sözlerimi burada noktalarken güneş kulların başı üzere doğduğu sürece ilimlerin nurlarının parıltısı daima 
o mahdumun çehresi üzerinde olsun. Halkın ayaklarının toprağı ve ayağının toprağının izi kulların en zayıfı Hacı Hasan Medresesi’nde 
Müderris Zaîfî. 

250 Óaøret-i SulùÀnum: Óaøret-i SulùÀnum KÀm-yÀb BN 
251 müşg-sirişt: müşg ve èanber-sirişt BN 
252 ervÀó: ervÀc BN 
253 vü: ve BN 
254 irşÀd: irşÀdda BN 
255 perhìz: perhìõ BN 
256 mücÀhidìnüñ: fì-sebìlillÀh mücÀhidlerüñ BN 
257 bisÀù: -BN 
258 dilleri: dil BN 
259 inbisÀù bulup èibÀdet: inbisÀù ve èibÀdet BN 
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irtibÀùda olup perìşÀn-dil olmayup cemèiyyet-i òÀùırları zamÀnında ve èabìd ü aórÀruñ260 evrÀd ü 
eõkÀrların istimÀèı óÀlinde ve aèyÀn u eşrÀf vü sÀdÀtuñ tilÀvet ü õikr ü èibÀdÀtı gÿşelerinde bi’l-èaşiyyi 
ve’l-ibkÀr ve fì-zamÀni’l-esóÀr261 tekbìr ü taómìd tehlìl ü temcìd vaúitlerinde óaãalbÀn u ãandal ve kÀfÿr 
èÿd u müşgler buòÿr idüp ùìb-i262 latif ve èanber-i263 şerifle taòmìr sìmìn ü264 zerrin micmerlerde265 tecmìr 
eyleyüp ervÀó-ı rÿóÀnìye ve melÀéike-i zemìn ü ÀsumÀnìye àıdÀ içün revÀyió-i laùìfe-i rÿó-perverler ile 
dimÀà-ı müslimìn ve müéminìn muèaùùar olduàı óìnlerde bu òayr-ò˘Àh-ı selÀùìn ü vüzerÀ ve266 ümerÀ 
òÀdim-i èulemÀ vü ãuleóÀ vü fuúarÀ ÒudÀ267dostlarınuñ òidmet-kÀrı dellÀl-ı Àòiret-bÀzÀrı olan meddÀó 
u duèÀcı Buòÿrcı ÓÀcıPìrì bendeleri bu õikr olan ezmÀn ve aóvÀlde cÀn ü dilden òayr duèÀñuza iştialde 
bilesiz. BÀúì. Hemìşe ber268-tezÀyüd-i èömr ü devlet ber-istiúÀmet-i dìn ü millet ve beúÀ-yı ìmÀn u İslÀm 
ilÀ-yevmi’l-óaşri ve’l-úıyÀm müstaókem ve müstedÀm269 bÀd.270 

[12. Mektup] 

[BN324a] Óaøret-i SulùÀnum KÀm-yÀb 

Dürer-i eãdÀf-ı edèiyye-i levÀmièa-i dürc-i åenÀ ve àurer-i eãnÀf-ı eåniye-i meùÀliè-i burc-ı duèÀ ki 
mütetÀbiè ve mütevÀlì şüde bÀşed. BÀ-sürÿş-i òuceste-şÀn ve feriştegÀn-ı refìèü’ş-şÀnÀn óaøret-i sipihr-
iútidÀr felek-miúdÀr271 bu bende-i dìrìne ve çÀker-i kemterìnenüñ iblÀà u ìãÀlinden ãoñra maèrÿø-ı óaúìr 
budur ki eger şemme-i kirişme-i iltifÀt-ı òudÀvendì buyrılup muòliãleri cÀnibi tefaóóuã olınursa pÀdişÀh-
ı rubè-ı meskÿn sulùÀn-ı eúÀlìm-i sebèa-i gerdÿn óaøretlerine ve şehzÀdegÀn-ı sipihr-ÀåÀr ve saèÀdet-
mend ü nÀm-dÀrlarına ve vüzerÀ-i pÀk-nihÀd vü ãafì vü272 ehl-i rÀy ve273 tedbir Àãafìlerine vesÀyir erkÀn-
ı cihÀn274 ve ehl-i dìvÀn ü275enãÀr u aèvÀnlarına òuãÿãÀn zi-Ìzid müéeyyed maòdÿm-ı 
mümecced276semiyy-i Muóammed Óaøretlerine leyl ü nehÀr bi’s-sırri ve’l-cihÀr beúÀ-i devlet ü277 åebÀt-
ı óışmet duèÀlarına meşàÿl biline. Baèdehu künc-i úanÀèat vü278 zÀviye-i ferÀàat ve gÿşe-i àurbetde 
münzevì olan bu óaúìr ü naóìf ve derd-mend ü Øaèìfì yÀrÀn-ı ãafÀ ve eòillÀ-i vefÀ bu vech ile èuzlet ve 
ferÀàatde görüp senüñ manãıbda iken kendüñe teraúúì iótimÀlinde279 iken maèzÿl olduàuñ280meåeli ol 
bir emìr-i tÀc-dÀr ile şol bir faúìr-i cerrÀr óikÀyetine beñzer. Ne vech ile óikÀyet ve ne yüzden rivÀyet 
olınur dinüldikde eyitdiler ki. ÓikÀyet MegerÓÀtem-i ÙÀyì-mÀnend eşiği melÀõ-ı fuúarÀ vü óÀcet-mend 

 
260 aórÀr: aòrÀr BN 
261 Sabah, akşam ve seher vakitlerinde 
262 ùìb: ùayib BN 
263 èanber: èıùr BN 
264 ü: ve BN 
265 micmer: mecmir BN 
266 ve: vü BN 
267 ÒudÀ: ÓuõÀ BN 
268 ber: der BN 
269 Sözlerime son verirken ömür ve baht(ınızın) ziyadeleşmesi, din ve millet yolundaki yürüyüşünüz, iman ve İslam’da devamlılığınız 

daima sağlam ve sürekli olsun. 
270 bÀd: bÀd bi-Rabbi’l-èibÀd. BN 
271 Övgü kutusunun parıldayan dua sadeflerinin incileri ve dua burcundaki övgüler zümrelerinin aralıksız birbiri ardınca meydana gelen 

parıltıları mübarek Cebrâil ve yüce şân sahibi melekler vasıtasıyla gök katı derecesinde muazzam iktidar sahibi o hazret. 
272 vü: ve BN 
273 ve: ü BN 
274 cihÀn: şÀh-ı cihÀn BN 
275 ü: ve BN 
276 mümecced: mumaóóed BN 
277 ü: ve BN 
278 vü: ve BN 
279 iótimÀlinde: ümìdinde BN 
280 olduàuñ: olduàuñuñ BN 
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ebvÀb-ı òayrÀtı meftÿó bir emìr-i sebük-rÿh kimesne var imiş. DiyÀrlarında bir ehl-i dil ammÀ felek-
zede281 ve beliyyÀt-ı müteaddide görmiş bir faúìr var imiş. èIyÀl ü kendüye sedd-i ramaú ümìõiyle ol 
emìr-i sebük-rÿóuñ óuøÿrına varur daòi faúìr óÀlini úÀle getürmedin emìr-i èÀrif òuddÀm-ı óarem-i 
keremlerine faúìrden maòfì işÀret buyurur. Der-óÀl yÀrÀn-ı meclis faúìrüñ olanca esbÀbın alurlar. 
Meõkÿr faúìr emìrüñ ãÿret-i celÀlìsine ùÀúat getüremeyüp cemÀlinden dÿr olup dönüp282 gitdükde 
maóallede olan kilÀb mÀnend-i àurÀb çıplaú Àdem görüp miskin faúìre üşerler der-peyine düşerler. 
Meger eyyÀm-ı şitÀ imiş seng ü kulÿòı283 yaò dutmış. èAvèav-ı kilÀb-ı bÀzÀr ve àavàÀ-yı evbÀş-ı maóalle 
ve diyÀrı defe itmekçün yirden bir ùaş refè idebilmedükde284 hey bular ne èaceb mümsik ùÀyife olurlar 
Àdemi ãoyarlar pìri [TS189a] ùoñdururlar285 köpeğe atacaú bir ùaş daòi virmezler dimiş. Emìr-i sebük-
rÿóa faúìrüñ bu sözi òoş gelüp fÀòir cÀmeler ve şemsì èimÀmeler virüp mübÀlaàa-inèÀm u286 èÀlì-maúÀma 
naãb eylemiş. Úıããadan òiããe budur ki sizlerden iósÀn olınan beyne’n-nÀs287 bu faúìre óadden bìrÿn 
olduàı şÀyièdür.288 LÀkin hücÿm-ı kilÀb-ı aèdÀyı defèine289 manãıb gibi seng olmaz doúunmaz290 illÀ 
óasÿduñ başına elmÀs dirler manãıb ùaşına bu òod maèlÿmdur ki kişiye manãıbı291 olmamaú vÀsiè 
dünyÀyı taúyesi gibi başına292 ùar eyler. Kimde ki manãıb var anı ber-òÿrdÀr eyler. Óuøÿr-ı úalb olmasa 
kişi èibÀdetden óalÀvet almaz. Niteki daòl olmasa òarca ùÀúat úalmaz. KirÀ ise kerÀ gibi ekÀbir ãanup 
eksem alup durur. DÀyin òod sÀyem gibi yanuma düşüp yürür. Ma’l-iósÀnu illÀ bi’t-tamÀm.293 Ümìõdür 
ki ki èan-úarìb manãıb iósÀnıyla daòi ùoylayasız ki tecrìd ü úalendìriliú bir mertebeye yüz dutdı ki aãóÀb-
ı şerìèat benüm bu óÀlüme vuúÿflarında ehl-i ùarìúate ol úadar tecrìddür294 Øaèìfì ki úalender-òÀnede 
pìrÀn-ı úalenderÀn olmaàa bi’l-óaúìúa elyaúdur diyü söylerler. HemÀnki Óaøret-i Áãaf’dan himmet oldı 
èale’l-fevr SabÀ’dan Belúıs geldi. Himmetü’r-ricÀli taúlaèu’l-cibÀle.295 BÀúì der-tezÀyüd ü teraúúì296 bÀd. 
Bi’n-nÿn ve’ã-ãÀd.297 Eøèafu’l-ibÀd Øaèìfì el-óaúìr.298 

[13. Mektup]     [BN324b] 

Vezìr-i Aèôam Aómed Paşa Óaøret-i SulùÀnum LÀ-zÀle Muèaôôaman 299 Óaøretlerine İrsÀl Olındı 300 

Eèazzü ehli’s-saèÀdeti ve’d-devleti’l-mufaòòam ve eşrefü õevi’l-aòlÀúi ve’l-elùÀfi ve’ş-şiyem. 
Melceéü’l-mileli ve’l-ümem. MelÀõu fuúarÀéi beni Ádem. Õü’l-èinÀyeti ve’r-raómeti301 ve’l-himemi302 

 
281 zede: reõe BN 
282 dönüp: -BN 
283 kulÿò: kelÿò BN 
284 idebilmedükde: idebildükde BN 
285 ùoñdururlar: ùoñdurlar BN 
286 u: ve BN 
287 iósÀn olınan beyne’n-nÀs: iósÀn u libÀs BN 
288 şÀyièdür: beyne’n-nÀs şÀyièdür BN 
289 defèine: defèa BN 
290 doúunmaz: doúınmaz BN 
291 manãıbı: manãabı BN 
292 başına: -BN 
293 İyilik eksiksiz olmalıdır. Bu beyit Beyzâvî’nin et-Tavâli’ adlı eserinde yer almaktadır. (Ebu Gudde, 1408: 157). 
294 tecrìddür: ehl-i tecrìddür BN 
295 Büyüklerin himmeti dağları kökünden söküp atar. 
296 ü teraúúì: -BN 
297 Bi’n-nÿn ve’ã-ãÀd: -BN 
298 Büyüklerin himmeti dağları kökünden söküp atar. Son olarak artıp çoğalsın. Nûn ve sâd ile. Kulların en zayıfı hakir Zaîfî. 
299 Yüceliği daim olsun! 
300 Vezìr-i Aèôam Aómed Paşa Óaøret-i SulùÀnum LÀ-zÀle Muèaôôaman Óaøretlerine İrsÀl Olındı: Óaøret-i SulùÀnum LÀ-zÀle 

Muèaôôaman BN 
301 raómet: meróamet BN 
302 himemi: himem BN 
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ve’l-mürüvveti ve’l-luùfi ve’l-kerem. Düstÿru sulùÀni’l-èArabi ve’r-Rÿmi ve’l-èAcem. Der-pÀ-yı 
muèaôôam303 vezìr-i aèôam óaøretlerine èarø-ı èubÿdiyet ve ièlÀm-ı rıúúıyet budur ki muhÀcirìn ü304 enãÀr 
ve yÀrÀn-ı güzìn ü305 aãóÀb-ı óabìb ü Resÿl-i Rabbi’l-èÀlemìn306 ki şÀnlarında ruóamÀéu beynehum 
terÀhum rukkeèan succeden yebteàÿne307faêlen mina’llÀhi ve rıêvÀnen308 nÀzil olmışdur. SìmÀlarında 
rukÿè u sücÿd309 ÀåÀrı ve ìmÀn u ÚuréÀn envÀrı ile úamunuñ vücÿhı bedr-i enverleyin310 münevver zelel 
ü èiãyÀn u õünÿbdan muùahhar olan èuôamÀ-i kirÀm vü fiòÀm muútedÀ-i311ehl-i İslÀma ki úÀle’n-Nebiyyü 
ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem aãóÀbì ke’n-nücÿmi bi-eyyihim iútedeytüm ihtedeytüm312 ve ümmü’l-
müéminìn òuãÿãında inne’lleõìne313 cÀéÿ bi’l-ifki èuãbetun minküm314 ilÀ-tamÀmi’l-ÀyÀti’lletì nezelet fì-
óaúúihÀ315 Óazret-i èÁyişe raêiyallÀhu èanhÀya316 óÀkim-i ÌrÀn-zemìn-i bì-meõheb nÀr-ı saúarda úarìn-i 
Ebì Leheb olan Úızılbaş-ı bì-óayÀ evbÀş u reéìs-i eşúıyÀ aèvÀn u meredesiyle òaõelehümu’llÀhu TeèÀlÀ317 
ol muúaddes aãóÀb-ı kibÀr ve yÀrÀn-ı Òabìb-i [BN325a] MuòtÀr óuúÿúında ifrÀù u tefrìùleri olup äıddıú 
ve FÀrÿú ve cÀmièü’l-ÚuréÀn óaúlarında tefrìù ve Óaydar-ı MurtaøÀ óaúúında èÌsÀ’ya èaleyhi’s-selÀm318 
NaãÀrÀnuñ isnÀdları mÀnend ifrÀùları muúarrer olup bu taúdìrce ÚuréÀn-ı èaôìmüñ baèøı ÀyÀtına inkÀrları 
cümle ÚuréÀn óaøretine inkÀrı mÿcib olmaàın êÀll u muêill ü319 kÀfirlerdür. Pes bu ùÀyifenüñ úalè u 
úamèı320 pÀdişÀh-ı İslÀma lÀzım olduàıçün şÀhen-şÀh-ı321 selÀùìn-i èaãr sulùÀnü’l-èizzi ve’n-naãr pÀdişÀh-
ı èArab u èAcem ü Rÿm èasker-i manãÿrıyla ol mülóid-i bì-dìni ve tevÀbiè ü levÀóıúı úamèına hücÿm 
idüp vüzerÀ vü aèyÀn vü322 cümle sipÀhÀn ve ehl-i dìvÀn ve323 erkÀn ile çünki İstanbul’dan324 diyÀr-ı 
èAcem’e èazm buyurdılar. Eglenmeyüp bir haftadan ãoñra èulemÀ vü şuyÿò325 ve ãuleóÀ vü ehl-i èirfÀn 
eéimme vü müéeõõinìn326 ve muèallimìn ve ãıbyÀn eşrÀf u aèyÀn327 pìrÀn u cevÀnÀn ãaàìr ü kebir àanì vü 
faúìr Óaøret-i Ebì328Eyyÿb EnãÀrì èaleyhi raómetullÀhi’l-BÀrì329 CÀmièi ve türbe-i muùahharasında ve 
meróÿm èAtìú SulùÀn Muóammed ÒÀn CÀmièi’nde ve Maàfÿr SulùÀn BÀyezìd ÒÀn CÀmièi’nde ve 
Maàfÿr SulùÀn Selìm ÒÀn CÀmièi’nde330 ve İki Şerefelü Cedìd [TS189b] ŞehzÀde CÀmièi’nde her hafta 

 
303 Mutluluğa erenlerin ve yücelik makamına ulaşanların en azizi. Ahlak, iyilikseverlikler ve (güzel) huyların en üstünü. Milletlerin ve 

ümmetlerin sığınağı. Fukaraların korunağı. Yardım, merhamet, lütuf, insaniyet ve cömertlik sahibi. Muazzam ayağının altındaki Arap, 
Rum ve Acem sultanlarının önderi. 

304 ü: ve BN 
305 ü: -TS 
306 Resÿl-i Rabbi’l-èÀlemìn: Resÿl-i KirdigÀr u Rabbi’l-èÀlemìn BN 
307 succeden yebteàÿne: suóóaden yebteèÿne BN 
308 “Birbirlerine çok merhametlidirler. Onları; rüku ederken, secde ederken ve Allah'tan bağışlanma ve hoşnutluk isterlerken görürsün” 

Fetih/29.  
309 sücÿd: süóÿd BN 
310 enver: envÀr BN 
311 muútedÀ: muètedÀ BN 
312 Nebî ãallallÀhuèaleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz” Hadis-i şerif. 
313 inne’lleõìne: ve’lleõìne TS ve BN 
314 “O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur” Nur/11. 
315 Onun hakkında nazil olan ayetler tamamlanıncaya kadar. 
316 Allah ondan razı olsun. 
317 Yüce Allah onları rezil rüsvay eylesin. 
318 Selam onun üzerine olsun. 
319 ü: -BN 
320 úalè u úamèı: úam èu úalèı BN 
321 şÀhen: şÀhin BN 
322 vü: ve BN 
323 ve: u BN 
324 İstanbul: İstanul BN 
325 şuyÿò: şuyÿó BN 
326 müéeõõinìn: -BN 
327 aèyÀn: aèyÀn ve BN 
328 Ebì: -BN 
329 Bârî (her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan) olan (Allah’ın) rahmeti onun üzerine olsun. 
330 Maàfÿr SulùÀn BÀyezìd ÒÀn CÀmièi’nde ve Maàfÿr SulùÀn Selìm ÒÀn CÀmièi’nde: -TS 
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ki rÿz-i dü-şenbe ve penç-şenbedür èalÀ-ùarìúi’l-münÀvebe cemè olup İstanbul’un331 her gûşe 
maóallerinden gürÿh gürÿh Müslimìn fevç fevc her ùarafdan bölük bölük yollardan bÀd-ı seóer doúınmış 
deryÀ-mÀnend mevc mevc cÀmièlere gelürler. MuúaddemÀ şeyòü’l-İslÀm ôahìrü’l-enÀm õü’s-sÀèÀdeti332 
ve’l-iótirÀm ve’l-faøli ve’l-iótişÀm sirÀcü’l-èulemÀ tÀcü’l-fuøalÀ óaøret-i güzìn müftì-i dìn ve úÀêì-i şerè-
i Resÿl cÀmiè-i fürÿè333 u uãÿl baèøı müteèalliúÀtıyla334 rÀst-ı miórÀbda vesÀyir èulemÀ-i müteúÀèidìn ve 
zühhÀd ü şuyÿò-ı müteèabbidìn cenÀóeyn-i ebvÀbda úarÀr idüp òuøÿè u335 òuşÿè ile edèiyye vü esmÀ vü 
eõkÀrda òaùìbler vü óÀfıôlar336 nÀãıólar vü vÀèiôler cÀn ü dilden cehr ile tilÀvetleri óÀlinde mescidüñ 
erkÀnı ve miórÀbı dil-i derdü-mendÀn gibi inil inil iñler ve yir ehlinüñ zÀrı vü ãadÀsından eflÀküñ ùoúuz 
ùÀsı gibi mescid úubbeleri çıñ çıñ çıñlar ve337 bu338 zemzemeden felekler melekleri rÿy-ı zemine inüp yir 
ehlinüñ Àmìn ü tilÀvetine úulaú urup diñlerler. Derÿn-ı mescid ehl-i İslÀm u ìmÀn vü pìrÀn u ricÀl ser-
be-ser ãıbyÀn u cüvÀnÀn339 ile mÀl-À-mÀl ve bìrÿn-ı mescid daòi èulemÀ vü fuøalÀ vü fuhÿl-i nÀúılÀn-ı 
èulÿm-ı menúÿl u maèúÿl dÀniş-mendler ile340 zülf-i nigÀrleyin óalúa óalúa olup ùaraf ùaraf gÿşelerde 
oturmışlar münÀcÀt ve taøarruè ellerin şÀò-ı dıraòtÀn gibi ÀsumÀna götürmişler. Öyle keåretdür ki bir 
igne bıraúsañ düşmez yire ve şöyle ãıú oturmışlardur ki ãu aúıtsañ fürce bulımaz ki bularuñ yüzleri 
ãuyından utanup yire gire.341 Ve bi’l-cümle saèy-i belìà342 ile èibÀdet mezÀrièin süre süre açdılar ve 
duèÀlar tuòmın gÿşe gÿşe ãaçdılar. Ehl-i ìmÀnuñ ziyÀde óarÀreti var idi. ÚuréÀn-ı èazìzi Àb-ı óayÀtleyin 
úana úana içdiler. RicÀl ü343 àılmÀn pìrÀn u ãıbyÀn cemè olup dÀs-ı Àmìn ile kişt-zÀr-ı344 mesÀcidden 
óÀãılı òÿşe òÿşe biçdiler. Pes òırmen-i èÀlemde demed demed cemè olup ãevr-i gerdÿn ile cev cev 
pÀk345oldı. Gendüm-miåÀl bir óabbe yiryüzinde úalmayup cümle enbÀr-ı felekde òıfô olundı.346 Áòar-i347 
óÀl ki zamÀnı geldükde şol ki elùaf u ezkÀ ve maôhar-ı cemÀldür müéminìn ü muvaóóidìne nüzul348 ki 
nuzulen min-áafÿrin Raóìmin349 ve ol ki àaêab-i èizzet èazzet kelimetuhu350 celÀline maôhar-ı vÀúiè olup 
úahriyyedür. İnşÀéallÀh èan-úarìb aèdÀ-i dine àıdÀ vü helÀk ü õüll olacaúdur. [BN325b] Fe351-beşşirhum 
bi-èaõÀbin elìmin.352 İnşÀéallÀh353 èan-úarìb354 süyÿf-i Müslimìn Úızılbaşlaruñ ser-i bì-saèÀdetlerin úaùè 
idüp ala úana bulanup tÀclarınuñ úızılı yirine kelle-i bì-devletleri355 Úızılbaş ismine mÀ-ãadaú olup 

 
331 İstanbul: İstanul BN 
332 õü: ve BN 
333 fürÿè: fürÿà BN 
334 müteèalliúÀtıyla: müteèalliúleriyle BN 
335 òuøÿè u: òuøÿè ile ve BN 
336 óÀfıôlar: óÀfıôlar ve BN 
337 ve: -BN 
338 bu: -TS 
339 ãıbyÀn u cüvÀnÀn: óabìbÀn u òuvÀnÀn BN 
340 dÀniş-mendler ile: dÀniş-mendleriyle BN 
341 bulımaz ki yire gire: bulımaz ki bularuñ yüzleri ãuyından utanup yire gire BN 
342 belìà: belìè BN 
343 ü: ve BN 
344 kişt-zÀr: kişt-i zÀr BN 
345 pÀk: pÀk pÀk BN 
346 olundı: oldı BN 
347 Áòar: Áòir BN 
348 nüzul: nüzel BN 
349 “(Bütün bunlar) çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allâh)ın ağırlaması olarak (size lutfedilir)” Fussilet/32. 
350 Onun sözü kıymetli olsun. 
351 Fe: Ve TS ve BN 
352 “Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!” İnşikak/24. 
353 İnşÀéallÀh: Bi-iõnillÀhi BN 
354 èan-úarìb: -BN 
355 devletleri: devletlerin BN 
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mecÀz356 óaúìúate tebdìl ola. ZìrÀ ki357 müéminler358şol mertebede òuyÿl-i himmete süvÀr olmışlardur ki 
iètiúÀd-ı pÀkleriyle cÀnib-i CenÀb-ı Óaúúa sülÿkda göz açup yumınca èarş-ı aèlÀya vuãÿl ve duèÀlar 
úabÿl ü maúbÿl olmasına ùoàru yol bulmışlardur. Bir mertebede duèÀ vü åenÀdur ki ùÀş baàırlu Àdem ve 
pÿlÀd yüreklü merd-i359muókem mÿm gibi erir. Böyle duèÀ òırmeninde ve åenÀ mevúièinde bu øaèìf 
duèÀ-gÿyuñuz dÀyimÀ sizleri òayır duèÀ ile teõekkürdedür. Ümìõdür ki sizler daòi İstanbul’da medrese 
manãıbıyla bu óaúìri360 ferÀmÿş itmeyesiz. AllÀh TeèÀlÀ size iósÀn itdügi gibi siz daòi iósÀn eyleñ. Dört 
yıl az zamÀn degüldür. PeyàÀmber rÿhıçün ve AllÀh Óaøret-i óaúúıçün olsun esirge ki iróamÿ men fi’l-
arêi yeróamküm men fi’s-semÀéi.361 Faúruma ve èiyÀlüm aóvÀline èilm-i şerìfüñüz tamÀm muóìùdür ne 
dimek lÀzımdur. Çün àaraø èarø-ı362 èubÿdiyyet ve ièlÀm-ı rıúúıyetdür. Bu miúdÀra iútiãÀr olundı. 
BÀúì.363 Hemìşe der-pÀ-yı364 evc-i vizÀret müstedÀm ve müstaókem bÀd. Min-eøèafi’l-èibÀd Pìr 
Muóammed eş-şehìrü bi-Øaèìfì el-óaúìr.365 

[14. Mektup] 

[TS190a]    SaèÀdetlü SulùÀnum KÀm-yÀb   

   [mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü faèilün] 

Mektÿba ger naôar úıla paşa-yı kÀm-yÀb 

İre Øaèìfi evc-i åüreyyÀya yap yap 

TaóiyyÀtì çün nesìm-i rÿz-i nev-rÿz-ı pìrÿz ki èıùr ile dimÀà-ı kÀyinÀt muèaùùar ve teslìmÀtì çün şuèÀ-ı 
èÀlem-efrÿz cihÀn-güster ki øiyÀsıyla rÿy-ı mevcÿdÀt münevverdür ve gÿne àÿne duèÀlar ki óalÀvet-i 
èibÀrÀtı şaúú-ı lisÀn-ı366 úalem-i èanberìn ve dürlü dürlü åenÀlar367 ki leùÀfet-i kitÀbeti vech-i úırùÀsı çü 
varaú-ı zerrin ider. Ol õÀt-ı kerìmü’ş-şÀn saèÀdet-nişÀn óaøretlerine ki şaèşaèa-i aúmÀr-ı èizzet cebhe vü 
cebinlerinde ôÀhir ve eşièa-i şümÿs-i devlet ser ü efserlerinde bÀhirdür. Şièr 

   [mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün] 

   Virür øiyÀ cihÀna cemÀlüñ güneş gibi 

   Rÿy-ı münevverüñe øiyÀda gün eş gibi 

HezÀr ièzÀz ü ikrÀm ve iclÀl ü iótirÀmdan ãoñra inhÀ-i øamìr-i èÀlem368 ki maùlaè-ı envÀr-ı ilÀhì ve 
mecmaè-ı maóÀsin-i369 nÀ-mütenÀhìdür. Maòfì olmaya ki ol úıble-i óÀcÀt ve Kaèbe-i münÀcÀt370 
zÀyirlerinden õÀt-ı şerìf ve èunãur-ı laùìfüñüzüñ ãıóóat ü selÀmeti aòbÀrın istimÀè itdükde bende-i 

 
356 mecÀz: cÀz BN 
357 ki: -BN 
358 müéminler: müéminìn BN 
359 merd-i: merdü BN 
360 óaúìri: óaúìrleri TS 
361 “Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin” Hadis-i Şerif. 
362 èarø: -BN 
363 BÀúì: -BN 
364 pÀy: pÀye BN 
365 Sözlerime son verirken, vezirliğin zirvesindeki makamınız dâimî ve sağlam olsun. Kulların en zayıfı Zaîfî adıyla meşhur hakir Pîr 

Muhammed. 
366 lisÀn-ı: lisÀn BN 
367 åenÀ: senÀ BN 
368 èÀlem: èÀlem-nümÀ BN 
369 maóÀsin: maóÀmin BN 
370 ve Kaèbe-i münÀcÀt: -BN 
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dìrìnelerüñüze feróÀn u sürÿrlar óÀãıl oldı. Ìzid-i celle ve èalÀ óaøretinden fi’l-leyli ve’n-nehÀr ve’s-sırri 
ve’l-cihÀr istidèÀmuz oldur ki ilÀ-yevmi’l-fenÀ mÀdÀmki dünyÀ371 beúÀda ola. äafÀ-yı òÀùır ve gönül 
òoşluúlarında çün rÿz-i bÀhir dÀyim güşÀde ve münevver farú-ı èÀlem üzre çü efser-i mücevher olup 
aèdÀ-i devletüñüz ser-nigÿn ve zìr-i òÀk olduúlarınca rÿy-ı zeminde Àsÿde-hÀl ve bì-bÀk olasız. Şièr372 

   [mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün] 

Rÿy-ı zeminde olasız Àsÿde-óÀl siz 

   Zìr-i zemìnedüşmenüñüz gire tìztìz 

Ámìn yÀ mucìbe’s-sÀyilìn. BÀúì. Hemìşe der-tezÀyüd-i merÀtib-i èizz ü devlet serdÀr u pìşvÀ-yı373 òalú 
u millet bÀd ilÀ-inúırÀøi’l374-èibÀd. Eøèafu èibÀdi’l-Úaviyyi’n-Naãìr Pìr Muóammed eş-şehìr bi-Øaèìfì el-
óaúìr.375 

[20. Mektup] 

[TS192a/ BN327b]   èAbdì Òalìfe el-Mükerrem 

YÀ eòì yÀ èabdellÀhi in tekün èalÀ-óaúìúati’l-ìmÀni ve erkÀni’l-İslÀmi. Fe’s-selÀmu èaleyke ve 
raómetu’llÀhi ve berekÀtuhu.376 Baèdehu aócÀr-ı kelÀm-ı bed-güftÀr òÀne-i úalbüñ sengi-sÀr idüp Àyine-
i òÀtır-ı õü’l-vecheynuña tamÀm inkisÀr virdügi sebebden rÀstì-nihÀdüñde inóirÀf vÀúiè olup úadìmì 
dostundan inãırÀf olunmış maóabbet-i ezelì be hey bì-inãÀf lem-yezeldür didügüñ maóøÀ lÀf olup úalem 
gibi iki dillü leffÀf imişsin. Şièr 

   [mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün] 

Be hey ôÀlim ne bì-inãÀf imişsin 

   Başuñdan ayaàa dek lÀf imişsin 

İnanmalu degül gerçek sözüñe 

   Be hey yalancı òoş leffÀf imişsin 

SÀbıúÀ eånÀ-i muãÀóabet-i dostìde377 èahdüñ mÿcibince olanca kitÀblaruñuzdan378 baèøın379 irsÀl eylemek 
èuhdeñde olduàı ecelden senüñ õÀt-ı şerìfüñ maúãÿd ve liúÀ-i laùìfün mevdÿd degüldür. HemÀn luùf idüp 
fülÀn kitÀbı óÀmil-i varaúa Àdemümüzle èale’t-taècìl elebete göndermeyince olmayasın. BÀúì. Ve’s-

 
371 dünyÀ: dünyÀda BN 
372 Şièr: Beyt BN 
373 pìşvÀ-yı: pìşvÀ-i TS 
374 inúırÀø: núırÀø BN 
375 Âmîn ey dilekte bulunanların (dileklerine) icabet eden (Allahım). Son olarak yücelik ve saâdet mertebelerinin basamaklarında 

insanlığın zevâline kadar bütün halka daima kumandan ve lider olasınız. Kavî ve Nasîr (olan Allah’ın) kullarının en zayıfı Zaîfî adıyla 
bilinen hakir Pîr Muhammed. 

376 Ey kardeşim, ey Allah’ın kulu iman hakikati ve İslam esasları üzere olursan selam, Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. 
377 dostìde: دوشيده BN  
378 kitÀblaruñuzdan: kitÀblaruñdan BN 
379 baèøın: baèøı BN 
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selÀmu èalÀ meni’t-tebaèa’l-hüdÀ.380 Fì-àurreti Receb sene 940. Eøèafu’l-èibÀd Øaèìfiyyü’l-óaúìr el-
müderris bi-Medreseti MÿsÀBeg.381 

[21. Mektup] 

İstanbul’da SulùÀn Muóammed[in] SÀèatçisi Seyyid Necmeddìn’e İrsÀl Olınan Mektÿb äÿretidür382 

Enverü kevÀkibi’s-seyyÀrÀti fì-buruci’s-siyÀdeti şemsü feleki èilmi’n-nücÿmi fì-evci’s-saèÀdeti. 
Mübeyyini sÀèÀti’l-èibÀdeti li’l-èÀbidìn muvaúúiti evkÀti’ã-ãalavÀti èale’z-zÀhidìn. Necmü milleti’l-
İslÀmi’l-mühtedìn MevlÀnÀ Seyyid Necmeddìn. Baède’d-duèÀéi leküm ve èalÀ-aèdÀyiküm.383 Bundan 
esbaú dört èaded mücelled kitÀb dutmaú içün óÀmil-i varaúa àulÀmumuzla gönderülmişdi. Baèøından 
úaøÀ-i vaùar olundı. ÓÀliyÀ meõkÿr kitÀblar mezbÿr àulÀm ile yine óuøÿruñuza irsÀl olundı. Eglendügin 
maèõÿr buyurasız. LÀkin sırr-ı mektÿmı daòice dutmaú murÀdumuzdur. Úatuñuzda cÀyiz ise recÀ olunur 
ki384 óÀmil-i varaúa ile kerem idüp yine gönderesiz ve óaber-i aóvÀl-i ãıóóat ü selÀmetiñüz maúãÿddur385 
ièlÀm idesiz ve’s-selÀm. Min-eøèafi’l-èibÀd Øaèìfì el-óaúìr.386 

[TS193a/ BN328b]     [23. Mektup] 

Vezìr-i æÀliå Olan İbrÀhìm Paşa Óaøretlerine èArø-ı ÓÀl ve DuèÀ-nÀme-i MevlÀnÀ Øaèìfì Çelebidür387 

Aèdelü388 vüzerÀéi’s-sulùÀn menbaèu’l-keremi ve’l-iósÀn melÀõü389 fuúarÀéi sülÀleti’l-insÀn mefòaru 
ehli’d-dìvÀni ve’l-erkÀn. Semiyy-i Òalìli’r-RaómÀn390 ãadr-nişìn-i nişìmen-i İbn-i èAffÀn vezìr-i åÀliå-i 
Ál-i èOåmÀn óaøretlerine èarø-ı óÀl-i bende-i øaèìf-i èabd-i YezdÀn ve õerre-i àubÀr-ı pÀ-yı ehl-i ìmÀn 
budur ki aócÀr-ı elem ü àam òÀùırum şikeste ve tìà-i èazel baàrumı òaste idüp bì-dermÀn u ùÀúat úılup 
üç yıldan berü henüz ifÀúat bulmamışumdur.391 TÀ ki òÀk-i pÀ-yı saèÀdet-meéÀbuñuza yüz sürmeğe 
mecÀlüm ola. Bì-sebeb beni bu vech ile àalùÀn-ı òÀk iden aãlÀ meróamet idüp elüm almadı. Bunca 
taøarruè ve niyÀz ü mülÀzemetüm sÿd-mend olmadı. Òayl u àulÀmÀndan bir iki yoúdur ki ÀsitÀne-i ãÀóib-
saèÀdetlere varup yüzüm sürem. Nuúÿd u diremden óabbe úalmadı ki kifÀf içün evlÀd u èiyÀlüme virem. 
Beytü’l-mÀlde óaúúum var iken virmediler cevce sìm. Üç yıldur ki bana iósÀnlarıdur cismÀnì vü rÿóÀnì 
èaõÀb-ı elìm. Yol virmediler ki rÀh-ı àınÀya392 sÀlik elüm almadılar ki başum ãoúacaú bir eve mÀlik olam. 
Bir kÀşÀnede sÀkinem ki baòìller göñli gibi teng òÀk ü gili şeb-i tìre gibi siyÀh-reng. İnãÀf mıdur aúrÀn 
u emåÀlüm olanlar evc-i èaôametde õü’l-úadr ü muóterem pÀye-i ãadÀretde muèazzez ü mükerrem olalar. 

 
380 “Selam doğru yolda gidenleredir” Taha/47. 
381 940 senesi Recep ayının başlarında. Kulların en zayıfı Musa Bey Medresesi’nde müderris hakir Zaîfî. 
382 İstanbul’da SulùÀn Muóammed[in] SÀèatçisi Seyyid Necmeddìn’e İrsÀl Olınan Mektÿb äÿretidür: SulùÀn Muóammed[in] SÀèatçisi 

Seyyid Necmeddìn’e İrsÀl Olınan Mektÿb äÿretidür Úosùanùiniyye’de TS 
383 Seyyitlik burçlarının gezegenlerinde (yer alan) yıldızların en parlağı, saâdet zirvesinde yıldızlar ilminin feleğininin güneşi, âbitlerin 

ibadet saatlerini beyan eden, zahitlerin namaz vakitlerini tayin eden, Hak dinine girmiş İslam milletinin yıldızı, Mevlânâ Seyyid 
Necmeddîn, sizlere dua ve düşmanlarınıza bedduadan sonra. 

384 recÀ olunur ki: -BN 
385 maúãÿddur: murÀdumuzdur BN 
386 Kulların en zayıfı hakir Zaîfî. 
387 Vezìr-i æÀliå Olan İbrÀhìm Paşa Óaøretlerine èArø-ı ÓÀl ve DuèÀ-nÀme-i MevlÀnÀ Øaèìfì Çelebidür: Vezìr-i æÀliå Olan İbrÀhim Paşa’ya 

èArø-ı ÓÀl ve DuèÀ-nÀme-i MevlÀnÀ Øaèìfìdür BN 
388 Aèdelü: Aèdeli TS 
389 melÀõü: melÀõe BN 
390 Padişahın vezirlerinin en adili, iyilik ve cömertlik kaynağı, insan neslinden fukaranın sığınağı, ileri gelenlerin övüncü, Halîlürrahmân 

ismiyle isimlendirilmiş. 
391 bulmamışumdur: bulmamışdur BN 
392 àınÀya: èinÀya BN 
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Ben óaúìr pÀ-yı meõelletde maèzÿl ü èalìl bì-manãıb u õelìl bì-mÀl ü direm úalam. Ne olaydı ãÀóib-
saèÀdetlerüñ393 AllÀh rıøÀsıçün fuúarÀya naôarları394 olaydı. Eger emvÀl-i èaôìmeye395 mÀlik ve ùarìú-i 
óirefine396 sÀlik olsam ben daòi emåÀlüm gibi ãÀóibü’l-iótirÀm kimesne olurdum. El-óükmü397 li’llÀh.398 
ZamÀn-ı èazlüm üç yıla irişdükde vezìr-i aèôam paşa-yı muèaôôam MevlÀnÀ399 Øaèìfì Çelebi meróamete 
maóal oldı medrese virilmek [TS193b] lÀzımdur diyü buyurmışlar. Sefere teveccühleri zamÀnında èarø-
ı óÀl bir nÀme virmişdüm úÀêìèaskerlere ıãmarladum saña medrese virsünler didiler. Gitdüklerinden 
ãoñra úÀdìèaskerlere bulışdum. Beni ayaúlandurmaú murÀdları degül çünki bildüm bana ayaúlancaú 
medrese virmege hergiz400 göñilleriyoú. NÀ-çÀr künc-i úanÀèat ve zÀviye-i ferÀàatde münzevì olup 
oturdum. Muntaôıram ki AllÀh celle ve èalÀ úanàı mübÀrek vaúitde fütÿóÀt-ı ebvÀb-ı òayrÀt401 müyesser 
ide. Bu fetó-i bÀb-ı mübÀrek úanàı ãÀóib-devletüñ elinden ola diyü intiôÀrdayam. Ve mÀtevfìúì 
[BN329a] illÀ billÀhi èaleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünìbu.402 Benüm devletlü ve saèÀdetlü sulùÀnumuñ 
òidmetinde úÀãır olduàum tekÀsülümden degüldür. Devletlü saèÀdet-òÀneñüzden òaylice ıraú yirde403 
sÀkin-i bì-çÀreyem. İşigüñ türÀbına yayaú varmaàa404 ùÀúatüm olmaduàından òidmetde muúaããır 
olduàımı èafv buyurasız. el-èÖõrü èinde-kirÀmi’n-nÀsi maúbÿlün405 ammÀ sulùÀnum óaøretleri bu 
bendenüñ eksüklügine úalmayup òayr-ò˘Àh-ı selÀùìn ü ümerÀ nikÿ-gÿ-yıèulemÀ vü fuúarÀ dÿsitÀn-ı ÒudÀ 
òidmet-kÀrı dellÀl-ı Àòiret bÀzÀrı olan meddÀó vü406 duèÀcı Buòÿrcı ÓÀcì Pìrì bendeleriyle benüm hezÀr 
nuúre vü direm-i òÀliã bu duèÀ-gÿ-yı muòliãlerine407 iósÀn idüp irsÀl buyurmışlar. Vuãÿl buldı 
teúabbelehu’llÀhu.408 Ümìõdür ki dÀr-ı Àòiretde cennÀt-ı firdevsdeèinde-melìkin muútedirin409 her 
dÀnesinüñ muúÀbelesinde derecÀt-ı mütekÀåire ve nièam-ı vÀfire mükÀfÀt ola. İnne õÀlike èalÀ-(A)llÀhi 
yesìrun410 iósÀnıñuz tamÀm maóallinde gelmişdür. İnşÀéallÀh siz daòi ecrin tamÀm maóallinde bulasız. 
BÀúì. Her emr RÀõıúu’å-åaúaleyn ve ÒÀlıúu’l-meleveyn Óaøretinüñdür.  

[24. Mektup] 

ÓÀcì ve áÀzì Bosna Begi Muóammed Paşa’ya Gönderilen Mektÿb äÿretidür 

ÁsitÀne-i saèÀdet ki mÀnend-i ravøa-i behişt-i zìbÀ vü dil-güşÀ ve südde-i siyÀdet ki àubÀrı èanber-sirişt 
ü müşg-ÀsÀdur. SÀóa-i rÿó-efzÀsında vaøè-ı çehre vü cebin idüp ol ÀsumÀn-devlet keyvÀn-menzilet 
úÀmiè-i êalÀlet ser-çeşme-i èadÀlet óÀmì-i reèÀyÀ-yı millet serdÀr-ı ehl-i mekremet muãlió-i meãÀlió-i 
ümmet èaôìmü’ş-şÀn dÀyimü’l-iósÀn mihr-i sipihr-i celÀl bedr-i felek-i kemÀl õü’l-mecdi’l-èÀlì ve’l-
úadri’l-müteèÀlì óaøretleri cÀnibine bu münzevì-i411 zÀviye-i iòlÀã ve muètekif-i òalevÀt-ı iòtiãÀã olan 

 
393 ãÀóib-saèÀdetlerüñ: -BN 
394 naôar: naøar BN 
395 èaôìmeye: èaôìme TS 
396 óirefine: ãarfına BN 
397 Hüküm Allah’ındır. 
398 li’llÀh: li’llÀhi BN 
399 MevlÀnÀ: MevlÀ BN 
400 Bana ayaúlancaú medrese virmege hergiz: bana hergiz ayaúlancaú medrese virmege BN 
401 òayrÀt: òayrÀå BN 
402 “Başarım ancak Allah'tandır, O'na güvendim ve O'na yöneliyorum” Hûd/88. 
403 yirde: yerde BN 
404 varmaàa: varmaèa BN 
405 Yüce kişilerin katında yapılan özür makbuldür. 
406 vü: ü BN 
407 muòliã: muóliã BN 
408 Allah onu kabul etsin. 
409 “Muktedir bir hükümdarın katında” Kamer/55. 
410 “Şüphesiz bu, Allah’a kolaydır” Fatır/11. 
411 münzevì: münõevì BN 
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bendelerinüñ ièlÀm-ı óÀl ve èarø-ı aóvÀli budur ki muúteøÀ-yı şÀn-ı èÀlì-şÀn-ı412 èeèÀlì vü aèyÀn pürsiş-i 
aóvÀl-i bendegÀn u òidmet-kÀrÀn olduàı sebebden rÿzigÀr-ı zÿrkÀr-ı413 bì-vefÀdan bu keşìde-i mióen vü 
cefÀ aóvÀlì fi’l-cümle414 tefaóóuã buyurılursa bi-óamdi’llÀh415 nièmet-i selÀmet óÀãıl ve mÀ-
úasemehu’llÀh416 vÀãıldur. LÀkin bu àarìb ü bì-kesüñ dÀmen-i devlete dest-i resì olmayup istinÀd idecek 
bir sened-i417 saèÀdet-mend-i muètemed yılan ayaàı gibi gözlerden dÿr ve ùÀliblerden mehcÿr olduàı 
ecilden gÿşe-i ferÀàat iòtiyÀr idüp çaròuñ döne döne belÀsın çekmekde ıãùıbÀrda mülÀóaôa buyurıla. 
Baèdehu ol şeh-süvÀr-ı dilìrÀn-ı ceng-i bebr-úuvvet ve şìr-çeng sipeh-sÀlÀr-ı àÀziyÀn-ı ÒudÀ pìşvÀ-yı 
merdÀn-ı rÀh-ı àazÀ mefrÿøÀt-ı óaccì maúÀmÀtında418 bi-kemÀlihi419 icrÀ úılduàı gibi ve cÀhidÿ fi’llÀhi 
óaúúa cihÀdihi420 emrin daòi yirinde421 edÀ idüpèasker-i İslÀma nuãret-i YezdÀnì ve èinÀyet-i äamedÀnì 
irişüp yedu’llÀhi fevúa-eydìhim422 Àyetin feleklerde melekler õikr ü tekrìr ve livÀ-i nuãret-ÀbÀdlarında 
naãrun mina’llÀhi ve fetóun423 naúşını taórìr itdükde èavn-i RabbÀnì ve naãr-ı SübóÀnì birle hezÀrÀn 
küffÀr-ı bed-girdÀrı ber-zemìn ü òÀk-sÀr úılup memÀlik424 ü úılÀè u óiãÀrlar tilÀl ü cibÀl ü diyÀrlar fetó 
olunmış hemìşe leşker-i İslÀm manãÿr aèdÀ-i dìn maúhÿr ola. Ámìn. Bi-óamdi’llÀhi [TS194a] leyl ü 
nehÀr ictihÀduñuz èaôìm cihÀda irgürmiş. Teúabbelehu’llÀhu TeèÀlÀ.425 Ümìõdür ki ãıyÀnet ü óıfô-ı BÀrì 
irişüp vücÿd-ı şeriflerin libÀs-ı riyÀdan èÀrì úıla. Bìrÿnuñuz ÀfÀtdan sÀlim ve Àyìne-i derÿnuñuz 
inkisÀrdan maãÿn olup yevme lÀ-yenfaèu mÀlun ve lÀ benÿne426 illÀ men etÀ(A)llÀhe bi-úalbin selimin427 
Àsÿde-óÀlolasız. BÀúì. 

[25. Mektup] 

Vezìr-i Aèôam DÀmÀd-ı PÀdişÀh Rüstem Paşa’ya Defèa-i æÀniyede Virilen428 èArø-ı ÓÀl ve Taøarruè-
nÀme429 äÿretidür 

Eşrefü’l-vüzerÀéi’l-mükerrem430 eèazzü’l-ümerÀéi’l-mufaòòam.431 EmÀnu fuúarÀéi èulemÀéi’l-èÀlem432 emìnü 
sulùÀni’l-èArabi ve’l-èAcem seóÀbü’l-iósÀni ve’l-luùfi ve’l-kerem. Áayåu semÀéi’d-devleti [BN329b] èalÀ-benì 
Ádem433 vezìr-i aèôam paşa-yı muèaôôam óazretlerine èarø-ı óÀl-i bende-i øaèìf ve èabd-i naóìf budur ki ùÿl-i 
emelüm gibi uzaú sefere teveccühünüz zamÀnında dermÀndan434 meéyÿs olan bìmÀrleyin bu óaúìr manãıbdan nÀ-

 
412 şÀn: -BN 
413 zÿrkÀr: rÿzgÀr BN 
414 Cümle ahvalim 
415 Allah’a hamd olsun 
416 Allah’ın ona takdir ettiği 
417 sened-i: sened BN 
418 maúÀmÀtında: مقاماشد BN 
419 bi-kemÀlihi:  بکالها BN 
420 “Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin” Hac/78. 
421 yirinde: yerinde BN 
422 “Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir” Fetih/10. 
423 “Allah'tan yardım ve bir fetih” Saff/13. 
424 memÀlik: cemÀlik BN 
425 Yüce Allah onu kabul etsin. 
426 benÿne: -BN 
427 “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenler (o günde fayda bulur)” Şuarâ/88-89. 
428 virilen: -TS 
429 ve Taøarruè-nÀme: -BN 
430 mükerrem: mükerrim BN 
431 mufaòòam: muúaòòam BN 
432 èÀlem: èÀkim BN 
433 Saygıdeğer vezirlerin en üstünü, muhterem beylerin en saygını, halkın fukara âlimlerinin güvencesi, Arap ve Acem sultanının 

yöneticisi, bağış, iyilik ve cömertlik bulutu, Ademoğullarının üzerine talih göğünden (yağan) yağmur. 
434 dermÀndan: dermÀnından BN 
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ümìd úalmış idi. Úalè-ı cibÀl eyleyen himmet-i ricÀl baèìd olan sefer-i hümÀyÿnuñuz úarìb idüp zamÀn-ı úaãìrde 
èavdetüñüz ve serÀy-ı devletüñüze duòÿlüñüz muúarrer435 eyledükde úaùè-ı ümìõ-i cÀn iden marìø yeñiden yine 
óayÀt bulduàı gibi436 benden daòi inşÀéa’llÀhu’r-RaómÀn èan-úarìb recÀ itdügüm manãıba murÀdum üzre vuãÿli 
muúarrer añladum. İnnemeèa’l-èusri yusran.437 Ümìõdür ki yümn-i èinÀyetüñüzle beliyyÀt encÀma irüp maúÀãıd-ı 
bendenüñ óuãÿli yüsr ile muúadder olmış ola. Ámìn yÀ Mucìbe’s-sÀéilìn.438 Sizler saèÀdet ile sefer-i hümÀyÿna 
gitdükde bunda úalanlara bendeye medrese virilmek sipÀriş olunmış idi. èÁlì-himmet vÀhib-nièmet sulùÀnum 
óaøretlerinüñ nÀmÿsın439 ve pÀdişÀhlar èırøın ãıyÀnete440 lÀzım iken óÀlüme münÀsib degül belki àuããadan baña 
günde hezÀr-bÀr441 ölmek lÀzım olan manãabı442 teklif buyurdılar. áayr müderrisler úırúdan elliye elliden 
åemÀniyeye daòi ziyÀdelere teraúúìlerde bendeye443 elliden receèa’l-úahúarì444 úırúlu olagelmiş. Medrese teklif 
idüp paşa óaøretin ancaú bu mertebeye rÀøı eyleyübildüm didiler. Paşa óaøretleri saòìdür himmet itdügini yirden 
ÀsmÀna refè itmek şÀnlarıdur. SÀbıúÀ DÀvÿd Paşa Medresesi iósÀn olundıúda yirine445 varduàum Mıãır 
úÀêılıàından maèzÿl benüm yirüme gelen Üsküdar’da PÀye-i äaón’a vardılar. Ben óaúìr böyle ser-gerdÀn üç yıl 
bì-çÀre úalduàuma aãlÀ meróamet olunmadı. Pes murÀdumca medrese virmedükleri446 muúarrer olıcaú ne olay idi 
paşa óaøretleri gitmeyüp bunda úalmış olalardı didüm.447 İmdi úatlan gelince didiler inşÀéallÀh úatlanuram didüm. 
el-FÀluèalÀ-mÀcerÀ448 kelÀm mevúièinde olup eglenmeyüp selÀmet ile geldüñüz. Nice benüm gibi çÀresüzler 
maãlaóatın bitürmekçün AllÀh emriyle ricÀl-i àayb sizleri devlet ile maúÀmuñuza getürdiler. Benüm devletüm ve 
èazìzüm ve serìr-i saèÀdetde úÀyim ve dÀyim olan sulùÀnum AllÀh celle ve èalÀ çoú yıllar èömür viresiçün saèÀdetlü 
pÀdişÀhuñ nuãb-i èaynı449 siz mübÀrek gözlerine daòi ziyÀde laùìf ve maúbÿl gösteresiçün ve ol ÒÀlıú-ı Bì-çÿn 
saèÀdetlü sulùÀnuma güneş-ùalèat felek-rifèat melek-sìret mÀh-ãÿret şemÀyili mevzÿn èömri uzun gözler nÿrı 
gönüller sürÿrı paşa-zÀde bir güzel beg çelebi viresiçün min-baèd ben bendeyi manãıbdan meéyÿs ve maórÿm 
eyleme. èUlemÀ vü ümerÀ óattÀ èavÀmu’n-nÀs olanlar óÀlüme raóm ider olmışlardur. MÀl yoú at yoú sÀkin olacaú 
milk ev yoú. èİyÀlüm penbeleri çıúmış úabÀlar geyerler. Yiter aúrÀnum içinde bu zamÀna değin õelìl olup bunca 
rÿzigÀr èazl450 belÀsın çekdüm. SaèÀdetlü pÀdişÀhuñ èazìz başıçün olsun æemÀniyye’den bir medrese iósÀn eyle. 
Bunca èiyÀl ile bir Àòar yire ãalma evlÀdum àÀyetde maèãÿmlardur. Öylelik yola gitmege451 bi-vechin mine’l-
vücÿh452 ùÀúat ü úudretimüz yoúdur. Saña æemÀniyye virdüm dimek sizlere àÀyetde453 az nesnedür. Ceybüñüzden 
bir faúìre bir nuúre virmek úadar degüldür. [TS194b] AmmÀ biz bendelerine biñ altÿn iósÀn eylemek minnetinden 
ziyÀdedür. Devletlü pÀdişÀha cüzvì terbiyetiñüz ben óakìri küllì mertebeye irgürmege sebebdür. Üç yıldan berü on 
altı nefer daòi ziyÀde kimesnelerüñ her gün maèÀşları üzerü melÀzımdur. SulùÀnum gibi ehl-i kerem saòì vezir 

 
435 muúarrer: muúarrer ve yesìr BN 
436 gibi: -BN 
437 “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır” İnşirah/5. 
438 Ey dualara icabet eden (Allahım) duamızı kabul eyle. 
439 nÀmÿsın: nÀmÿs BN 
440 ãıyÀnete: -BN 
441 hezÀr: her BN 
442 manãab: manãıb BN 
443 bendeye elliden receèa’l-úahúarì: bendeye receèa’l-úahúarì elliden BN 
444 Gerisin geri döndü. 
445 yirine: yerine BN 
446 virmedükleri: virmedükler BN 
447 didüm: -BN 
448 Talih, hükmünü icra ediyor. 
449 èayn: àayn BN 
450 èazl: èazel BN 
451 gitmege: gitmek BN 
452 Hiçbir şekilde. 
453 àÀyetde: -TS 
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zamÀnında elli aúçalaú müderrisüñ èiyÀli melbÿsÀtı ehl-i óiref evlÀdından bed-óÀl olmaú revÀ degüldür. el-
İnãÀfu454 nıãfu’d-dìn.455 Şièr456 

   [fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün] 

   Aña inãÀf ekåer eãnÀf eyledi 

   KÀhil inãÀf oldı inãÀf eyledi 

SulùÀnum gibi himmet-dÀr-ı õü-kerem ehl-i457seòÀ yemm-i èaùÀ Àl-i èOåmÀna bir vezir vÀúiè olduàı 
maèlÿm degüldür. İmdi benüm sulùÀnum kerem luùf eyle AllÀhı severseñ ben bendeye himmet ve èinÀyet 
eyle. BÀúì emr Rabbü’å-åaúaleyn ve ÒÀlıúu’l-meleveynüñdür. Òutimet kitÀbetü hÀõihi’l-külliyÀti fi’s-
sÀbièi ve’l-èişrìn min-Rebìèi’l-evveli fì-sene iåneyn ve sittìne ve tisèi-miée mine’l-hicreti’n-nebeviyyeti 
èan-yedi men ãannefehu ve naôamehu ve enşeéehu bi-úuvveti’llÀhi ve úudretihi ve hüve Pìr Muóammed 
bin Evrenos bin Nÿreddìn eş-şehìrbi-Øaèìfì er-Rÿmì el-Maèdenì458 fì-şehri’l-Úosùanùiniyye459 el-
maómiyyeti.460 

7. Sonuç 

Bu çalışmada, Zaîfî’nin Münşeât’ında yer alan bugüne kadar çalışılmamış 19 mektubu ele alınmıştır. Bu 
mektuplar mansıp talebi, görüşme talebi, kitap siparişi, taziye, hâmisine duyduğu muhabbet ve özlem 
duygularının ifadesi gibi muhtelif konularda yazılmıştır. Mektuplar genellikle müellifin şahsî 
meselelerini ihtiva etmektedir. Bununla birlikte birkaç mektup (2, 9 ve 10 no’lu mektuplar) müellifin 
başkası için kaleme aldığı referans mektuplarından meydana gelmektedir. Mektuplarda sayı 
bakımından ilk sırayı arz-ı hâller alır. Ekseriyetle mansıp talebini içeren bu gruptaki mektuplarda ya 
görevden azledildiği için yeni bir görev talebinde bulunmuş ya da bulunduğu yerden daha iyi bir mevkiye 
atanma talebini dile getirmiştir. Arz-ı hâllerin başta müellifin hâmisi ve aynı zamanda yakın dostu Sofu 
Mehmed Paşa olmak üzere Rüstem Paşa, Kara Ahmed Paşa gibi devrin önemli devlet adamlarına 
hitaben yazıldığı görülmektedir.   

Mektupların bir kısmında muhatabının ismi, unvanı ve hatta bulunduğu yer bilgisi yer alırken bazı 
mektuplarda sadece muhatabın rütbe veya makamı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu mektupların bir 
kısmının muhatabını tespit edemedik. Bir kısmını ise gerek müellifin hayat hikâyesinden gerekse 
mektuplardaki birtakım karinelerden hareketle Sofu Mehmed Paşa’ya göndermiş olabileceği 
tahmininde bulunduk. Zaîfî, mektupların sonunda genellikle çalıştığı medresenin adını yazmakla 
birlikte bazı mektuplarında herhangi bir yer belirtmemiştir. Muhtevasından da hareketle müellifin bu 
mektupları azil dönemlerinde yazdığı kanaatine ulaştık.  

 
454 el-İnãÀfu nıãfu’d-dìn: el-İnãÀfu’d-dìn BN 
455 İnsaf dinin yarısıdır. 
456 Şièr: -BN 
457 õü-kerem ehl: -BN 
458 Önceki çalışmalarda “Madenli” isminin Kütahya ve Diyarbakır dolaylarında görev yapmasından kaynakladığı ileri 

sürülmüştür. Kanatimizce bu nispetin nedeni Makedonya’da yer alan “Maden” nahiyesi olmalıdır (Uzer, 1987, 219-220). 
459 Bu Külliyat’ın yazımı nebevî hicretin dokuzyüz altmış iki senesi Rebîü’l-evvel ayının yirmi yedinci (gününde) Allah’ın 

yardım ve inayetiyle bunu derleyen, düzenleyen ve telif eden İstanbul şehrinde Anadolulu, Madenli Zaîfî adıyla bilinen Pîr 
Muhammed bin Evrenos bin Nûreddîn tarafından tamamlandı. 

460 ÒutimetkitÀbetühÀõihi’l-külliyÀtifi’s-sÀbièive’l-èişrìnmin-Rebìèi’l-evveli fì- sene iåneyn ve sittìne ve tisèi-miéemine’l-
hicreti’n-nebeviyyetièan-yedi men ãannefehu ve naôamehu ve enşeéehubi-úuvveti’llÀhi ve úudretihi ve hüve 
PìrMuóammed bin Evrenos bin Nÿreddìn eş-şehìrbi-Øaèìfì er-Rÿmì el-Maèdenìfì-şehri’l-Úosùanùiniyye el-maómiyyeti: 
Fì 7 Rebìèü’l-evvel sene 964. 
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Mektupların tertibinde kronolojik sıra gözetilmemiştir. Mesela 7. görev yeri olan Davut Paşa 
Medresesi’nde vazifeli iken yazdığı mektup Münşeât’ta 2. sırada, ilk görev yeri olan Vardar 
Yenicesi’ndeki Musa Bey Medresesi’nde vazife yaptığı esnada yazdığı mektup 3. sırada yer almaktadır. 
Son görev yeri olan İznik Orhan Han Medresesi’ndeyken yazdığı mektubu 5. sıradayken 4. görev yeri 
olan Yenice Vardar’daki Ahmed Bey Medresesi’nde müderris iken kaleme aldığı mektup 8. sıradadır. 
Ayrıca mektupların çoğunda gönderiliş tarihiyle ilgili bilgi yer almaz. Sadece 2. ve 20. sıradaki mektupta 
açık bir şekilde tarih ibaresi mevcuttur. Bunun dışında birinci mektupta Pîrî Paşa’nın ölüm tarihini 
(939/1532) düşürmüştür. Bir de münşeâtın müellif nüshasının sonunda külliyatın, dokuz yüz altmış iki 
senesi Rebîülevvel ayının yirmi yedinci (gününde) (19 Şubat 1555) tamamlandığı ibaresi yer almaktadır. 
Bunun dışındaki mektuplarda herhangi bir tarih kaydı yer almaz. Dolayısıyla bu mektupların bir 
kısmının ne zaman gönderildiği hususunda herhangi bir fikir beyan etmemiz mümkün olmadı. Bir 
kısmını da müellifin ve/veya mektubun muhatabının yeri, konumu ve mektuplarda yer yer bahsi geçen 
tarihî hadiseleri dikkate alarak tahminlerde bulunmaya çalıştık. Görüldüğü üzere mektuplar, müellifin 
bizzat kendi ağzından hayatına dair birtakım bilgilere ulaşma imkânı vermektedir ki bu durum 
mektuplara edebî değerinin yanı sıra tarihî açıdan da ayrıca değer kazandırmaktadır. 

Mektupları dil ve üslup yönünden inceledik ve şu kanaatlere ulaştık. Zaman zaman sade nesir olarak 
tanımlayabileceğimiz kısımlar mevcut olmakla birlikte mektuplarda ağırlıklı olarak edebî ve sanatlı bir 
dilin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle ibtidâ adını verdiğimiz mektupların giriş kısımlarında süslü 
ve sanatlı bir dil kullanımına azamî gayret gösterilmiştir. Yine sanatlı nesrin en aslî unsurlarından biri 
olan secili ifadeler, Arapça ve Farsça kelime, tamlama ve ibareler ile söz sanatlarıyla süslenmiş ifadeler 
geniş oranda metinde kendine yer bulmuştur. Türkçe ve Farsça şiirler konunun akışına göre yer alır. 
Mektuplarda ayet ve hadislerden iktibaslar, deyim, darb-ı mesel, kelam-ı kibar vs. unsurlar sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Hatta müellif 12. mektubunda kendi durumunu daha iyi anlatabilmek için 
meşhur bir hikâyeyi paylaşmıştır. Bütün bu hususiyetleriyle Zaîfî’nin mektuplarının devrinin en mühim 
inşâ örnekleri arasında yerini aldığını söyleyebiliriz. 
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