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UNUTULMUŞ BİR MÜNŞÎ, AKHİSARÎ ABDÜLKERÎM ÇELEBİ, MÜNŞEÂTI VE ŞEYHÜLİSLÂM
YAHYÂ EFENDİ'YE BAYRAM TEBRİĞİ VESİLESİYLE GÖNDERDİĞİ MEKTUBU
A FORGOTTEN MÜNŞÎ, AKHISARÎ ABDÜLKERÎM ÇELEBI, HIS MÜNŞEÂT AND ONE OF HIS LETTER
TO ŞEYHÜLISLÂM YAHYÂ EFENDİ ON THE OCCASION OF GREETING EİD
Ahmet KILIÇ∗
Öz
Bu makalede, kaynak biyografi eserlerinde ve yazmalarda adından Abdülkerîm Çelebi, Abdülkerîm Efendi, Abdülkerîm-i
Akhisârî, Abdülkerîm b. Sinân (ö. 1038/1629) olarak bahsedilen ve Anadolu münşîlerinin en önde gelenlerinden olduğuna dikkat
çekilen Abdülkerîm Çelebi'nin hayatı ve en önemli eseri olan münşeâtı hakkında bilgi verilmiş, münşeâtının nüshaları konusundaki
müşküller çözülmeye çalışılmış, XVII. yüzyılda Şeyhülislâm Yahyâ Efendi etrafında oluşan inşâ ekolünden bahsedilmiş ve Abdülkerîm
Çelebi'nin sanatına örnek olması için Şeyhülislâm Yahyâ Efendi'ye bayram tebriği vesilesi ile gönderdiği mektubunun metni makalenin
sonuna eklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Abdülkerîm Çelebi, Abdülkerîm Efendi, Abdülkerîm-i Akhisârî, Abdülkerîm b. Sinân, Abdülkerîm
Çelebi Münşeâtı
Abstract
In this article, attention is drawn to Abdülkerîm Çelebi’s life and his Münşeât which is his the most important work, he who is
also named Abdülkerîm Çelebi, Abdülkerîm Efendi, Abdülkerîm-i Akhisârî, Abdülkerîm b. Sinân (1038/1629) in the biographical
sources and writings and expressed by using one of the preeminent Anatolia münşîs phrase. We have tried to solve the predicaments
about the field of copies of his münşeat and based on his biography also we also mention about XVII. century inşâ tradition around
Şeyhülislâm Yahyâ Efendi. In last section we added to the end of this article one of his letter to Şeyhülislâm Yahyâ Efendi on the
occasion of greeting eid, as an example of his art.
Keywords: Abdülkerîm Çelebi, Abdülkerîm Efendi, Abdülkerîm-i Akhisârî, Abdülkerîm b. Sinân, Münşeât of Abdülkerîm
Çelebi

*
Kaynak eserlerde; Abdülkerîm Çelebi, Abdülkerîm Efendi, Abdülkerîm-i Akhisârî, Abdülkerîm b.
Sinân1 şeklinde isminin verildiğini gördüğümüz, bugün adından pek bahsedilmeyen; fakat zamanında hayli
şöhrete sahip zât, H. 977 (M.1569-1570)2 tarihinde Akhisar'da doğmuştur. Akhisarlı Sinân Efendi'nin
oğludur. XVII. yüzyılın en tanınmış münşîlerindendir ve "El-münşî" lakabıyla meşhurdur. Yüksek dereceli
kadılık ve müderrislik görevlerinde bulunmuş, mutasarrıf ve kısa bir süreliğine Edirne valisi olarak hizmet
etmiştir. Üst düzey bir devlet adamı olmasının yanında Arapça kaleme aldığı ve sonra Türkçeye yine
kendisinin tercüme ettiği vefeyâtı ve hâssaten kendine has tarzıyla yazdığı mektupları ve çeşitli
makalelerden oluşan münşeâtı ile klâsik Türk edebiyatı alanında da kendisine güzide bir yer edinmeyi
bilmiştir.
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1 Biyografi eserlerinde veya yazmalarda bu zâtın ismi Abdülkerîm Efendi, Abdülkerîm Çelebi, Abdülkerîm-i Akhisârî, Abdülkerîm b.
Sinân olarak geçmektedir. Bazen araştırmacıların bu isimleri birbirinden farklı kişilermiş gibi değerlendirdiklerini görmekteyiz; fakat bu
isimler birbirinden farklı kişileri değil bizim de bu makalede tercih edeceğimiz ismiyle Abdülkerîm Çelebi'yi kast eder. Bu tercihleri
görmek için bakınız: Münşeât-ı Abdülkerîm Çelebi, Milli Kütüphane Yazmaları Yz. A. 4226/2, varak 20a: Abdülkerîm Çelebi;
Münşeât/Abdülkerim Çelebi, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Yazmaları Y/0090, varak 2a: Abdülkerîm Çelebi; Münşeât, İzmir Millî
Kütüphane Yazmaları 1855, varak 1b: Abdülkerîm Çelebi; Münşeât-ı Veysî, İstanbul Üniversitesi Yazmaları 3665, varak 31a: Abdülkerîm
Efendi: Nev'î-zâde Atâyî, Zeyl-i Şakâyık, Matbaa-yı Âmire, 1268 (1852), s. 718-719: El-Mevlâ Abdülkerîm; Kâtib Çelebi, Fezleke, Cerîde-yi
Havâdis Matbaası, C. II, İstanbul 1287 (1871), s.113: Abdülkerîm Çelebi; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, Yayına Hazırlayan: Nuri
Akbayır, Eski Yazıdan Aktaran: Seyit Ali Kahraman, İstanbul 1996, C. 1 s. 121: Abdülkerîm Efendi; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı
Müellifleri, Matbaa-yı Âmîre, İstanbul 1333 C. 1, s.360: Abdülkerîm-i Akhisârî
2 Hicri tarihleri milâdî tarihe çevirmede bu ve bundan sonraki tarihlerde kullanılan kaynak: Faik Reşat Unat, Hicrî Takvimi Milâdi
Takvime Çevirme Kılavuzu, TTK Yayınları, Ankara 1988.
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Hayatı hakkında en güvenilir ve dahi en detaylı bilgiye muâsırı olan Nev'î-zâde Atâyî (1635)'den
erişebilmekteyiz.3 Atâyî'nin belirttiğine göre Abdülkerîm Çelebi, dürüst, ahlaklı, nâdir bulunur bir bilgin ve
istiğnâ makâmında başarılı bir devlet adamıdır; her mecliste sözü geçen, bir sözü iki edilmeyen bir âlimdir.
Hoş sohbet ve meclislerin aranan kişilerinden olduğu ifade edilen Abdülkerîm Çelebi'nin Arapça telif ettiği
Vefeyât'ı kıymetli olmakla beraber, Türkçe kaleme aldığı Münşeât'ı da kendine öz tarzıyla gıpta edilecek bir
eserdir.4 Atâyî, bu eserde yer alan her bir mektubun hâlis bir altın kıymetinde olduğunu ve bunların birer
itibar damgası olduğunu bildirir ve şu cümleyi sarf eder: "İnsâf budur ki Rûm münşîlerinin en önde gelenidir."5
Abdülkerîm Çelebi'nin eserlerini ve daha birçok münşînin eserlerini tetkik ettiğini düşündüğümüz ve
kendisi de bir münşî olan Atâyî, bu cümleyi rastgele kullanmamıştır hiç şüphesiz.
Abdülkerîm Çelebi ile aynı dönemde yaşamış bir diğer önemli kaynak biyografi eseri olan
Fezleke'nin yazarı Kâtib Çelebi (1657) de Abdülkerîm Çelebi'den övgüyle bahsetmiştir.6 Bu iki yazarın da
Abdülkerîm Çelebi'nin muâsırları olmaları ve verdikleri bilgilerinin birbirini teyit etmesi önemlidir; bir diğer

Nev'î-zâde Atâyî, a.g.e., s. 718-719:
El-Mevlå úAbdü'l-Kerìm
úUlemä-yı devlet-i Selìmiyye ∆ılälinde tercemesi sebø iden Sinän-ı Aø ~i´ärìnüè cevher-i ne´l-i a´lı ve netìce-yi muøaddemät-ı ≈ar§ u nisälidür cedd-i
mäderìleri úAbdü'l-Kerìm-zäde Efendinüè gevher-i kän-ı vücùdı olan du∆ter-i mesúùdı ve elmäs-ı mü§elles-nümä-yı fer∆unde-ferden biri bunlaruè
mäye-yi şeb-çerä˚-ı Ÿät-ı kerìmi §änìsi ˙anì-zäde Efendinüè ´adef-i gevher-i ∆urşìd-i øasìmi §äli§i Suúùdì-zäde æadrì Efendinüè gülbün-i ˚once-yi
besìmi olmışıdı gevher-i kän-ı fa◊ìlet olan mehd-i úulyä-yı Meryem-nezähet mäddetü'l-≈ayät-ı ∆uceste-terkìblerine cüzõ-i aú®am ve neşve-yi istiúdäd-ı
øudsì-nijädları ol ∆amìr-i mäye ile ferähem olma˚ın Kerìm ibnü'l-Kerìm Ÿät-ı läzımü't-tekrìm olup ≠oøuz yüz yetmiş yedi (1569-1570) tärì∆inde
gevher-mizäc-ı şuúùrı siräc-ı vehhäc gibi bir serv-øıbä-yı bìbeøä-yı vücùd-ı müsteúärı gül-i sùrì-mi§äl derper øılmışıdı el-≈äletü häŸihì serv-i sìne-yi
istiúdäd-ı mäder-zäddan ≈uliyy ü vişä≈-ı úilm ü úirfänıla muvaşşa≈ u mu≈allå ve mirõät-ı ≠abú-ı ´afä-nihädın mı´øale-yi saúy u ictihäd ile ma´øùl ü
mücellå eyledikde müşähede-yi cemäl-i şähid meräm içün ≠arìø-ı saúädet-refìø-ı úilme ∆ıräm ve südde-yi ∆¥äce-yi úälì-maøämda ≈areketin itmäm
eyleyüp ≠oøsan yedi (1588-1589) tärì∆inde ∆ı¬met-i úaliyyelerinden müläzemetile bekäm olmışıdı ibtidä otuz aøça ile müderris baúdehù rütbe-yi
erbaúìniyyede ´adr-ı meclis olup øırødan maúzùl iken diyär-ı Mı´rıyyeye sefer ve úulemä-yı úArab ile münävele-yi øand-i maúäd-ı fa´l u hüner idüp
Şey∆ úAlì-yi Maødisìden øıräõat-ı úulùm ve Bedrü'd-dìn-i æaräfìden iktibäs-ı envär-ı fuhùm itmişidi biè ≠oøuz cumäde'l-ùläsında (Kasım 1600) æara
Gülmez yirine Dävùd Paşa Medresesiyile ˚once-yi emeli ∆andän on bir rama◊änında (Şubat 1603) TeŸkireci A≈med Efendi yirine Zäl Paşa ∆äricinde
rütbe-yi ´afäsı ´ad-çendän on üç rebìúü'l-ä∆ırında (Ağustos 1604) Astarcı Sinändan ´oèra bı≠äne-yi ∆ılúat-ı ≈äfı®iyye ile käm-rän olmışıdı on dört
rebìúü'l-evvelinde (Temmuz 1605) úUşşäøì-zäde yirine päye-yi mihr ü mähì ile mübähì olup on yedi ´aferinde (Mayıs 1608) selef-i sälifi A≈med
Efendi yirine ™ahn-ı £emäniyye ile tekrìm ve reh-värì merkeb himmetiyle ´aff-ı muõa∆∆ardan taødìm olınup on ≠oøuz cumäde'l-ùläsında (Temmuz
1610) Nä®ır-zäde yirine Üsküdarda Välide Sul≠än Medresesiyile celälet-i şän bulmışıdı yigirmi şaúbänında (Ekim 1611) selefi ma≈ävilinden [719]
Yeèişehr øa◊äsı ile tebcìl yigirmi bir şevvälinde (Kasım 1612) İstanbulì úAlì Çelebi yirine øa◊ä-yı Beytü'l-Maødise tebdìl olınup yigirmi iki cumäde'lùläsında (Haziran 1613) gitmedin maúzùl yirine úUşşäøì-zäde Efendi mev´ùl oldılar yigirmi altı cumäde'l-ä∆ırasında (Haziran 1617) Nişäncı-zäde
yirine ~aleb-i Şehbä ≈ükùmeti tefvì◊ olındı øa◊ä-yı Sirmì il≈äøıyıla iki sene mu≠a´arrıf olup yigirmi sekiz cumäde'l-ùläsında (Nisan 1619) münfa´ıl
yirine Nevälì-zäde Suúdì Çelebi vä´ıl oldı biè otuz rebìúü'l-evvelinde (Ocak 1621) Çivi-zäde Efendi yirine Mı´r øa◊äsı úinäyet olındı sene-yi mezbùre
Ÿi'l-øaúdesinde (Eylül 1621) kärgäh-ı iøbäli muúa≠≠al Kùçek Ma≈mùd-zäde ol mesned-i úälìde bunlara bedel oldı (şiúr)
~ayf kim şähìn-i şähì bì˚ıdä can virmede
Eller üzre ≠utdı şähìnüè mekänın mäkiyän
Otuz iki rebìúü'l-ä∆ırında (Şubat 1623) A∆ì-zäde Ma≈mùd Çelebi yirine ma≈rùse-yi Burusaya ≈äkim olup sene-yi mezbùre Ÿi'l-≈iccesinde (Eylül
1623) ferä˚ i∆tiyär itmekle Ebù Saúìd Efendi ≈a◊retleri revnaø-efrùz-ı me≈äkim olmışıdı otuz beş mu≈arreminde (Ekim 1625) Nù≈ Efendi yirine
därü'n-na´r-ı Edirneye välì olmışiken on beş günden ´oèra Mu≠ahhar Efendi ma≈lùlinden ˙ala≠a øa◊äsına naøl olındılar otuz altı cumäde'l-ùläsında
(Ocak 1627) kùşe-nişìn-i úuzlet ve ∆umùl-i úalläme-yi Şey∆ì Efendi näõil-i meõmùl oldı va®ìfe-yi muútäde ve arpalıø taúyìni ile müreffehü'l-≈äl ve
mu≠ayyebü'l-bäl varaø-kerdän-ı eyyäm u leyäl iken otuz sekiz recebinde (Şubat 1629) úälem-i øudse intiøäl ve riyä◊-ı ünse istiúcäl eyledi Edirne
æapusı ∆äricinde pederleri cenbinde medfùndur mer≈ùm-ı merøùm ma∆dùm-ı sütùde-rüsùm-ı úar´a-yı ®aräfetinde úalem vädì-yi nezäketde müsellem
úilm ü maúärifde yegäne mecmùú-ı fa◊äõilde müfred-i zemäne inşä-yı täze-≠arz-ı dil-ävìzi näzük ü rengìn Türkìleri naøş-ı Rùmì gibi reşk-i nigär-∆äneyi Çìn úArabìleri ∆urmä-yı Medìne gibi øı≠r-ı nebätdan şìrìn úaøl-ı maúäşda øuvveti nämiye-yi intiúäş gibi kämil ≠ar≈-ı binä-yı ma≠bùú-ı dil-nişìn
itmekde bìmuúädil şù∆ u şehlevend meclis-ärä-yı rind-i ∆ä≠ır-pesend nu≠ø-pìrä-yı maúnå-yı rengìn ve laf®-ı rùşen-i sä˚ar-ı bezm ü úişreti cemäl-i dilfirìb-i şähid-i ´a∆n-ı su∆an mirõät-≠abú-ı pür-nezäket le≠äõifi täze ve kelimätı na˚z-ı her fenn-i dürüst ve ´ä≈ib-≠arz idi úa´rında muúazzez ü mükerrem ve
rütbe-yi iútibär-ı ´udùr-ı úulemäyıla tevõem cevähir-i kelämı dest-i ridäyıla şikest-i kesäd bulmaz ve ekäbir yanında bir sözi iki olmaz idi zemän-ı
úuzletde va®ìfe ile arpalıø muøarrer ve ek§er-i a≈välde baú◊-ı mül≈aøät ile pederlerinüè ´ılası Aø ~i´är øa◊äsı müyesser olup man´ıbdan isti˚nä idecek
deèlü ˚ınä olıvirmişidi ä§är-ı celìlesinden úArabì Vefeyätı vardur ≈aøøä ki nevä-yı úArabänesi ≠arab-engìz ve edä-yı edìbänesi şekker-rìzdür baúdehù
teräcim-i mezbùreyi inşä-yı Türkì ile tercüme ve ˚amäm-ı aølämın vädì-yi ˚arìbde münseceme itmişdür a≈bäba irsäl itdigi mekätìb-i bedìúatü'l-esälìb
müstaøillen tertìb olınmışdur in´äf budur ki münşiyän-ı Rùmuè ser-efräzı ve le≠äfet-i maúnä vü nezäket-i taúbìr ile mümtäzıdur bä∆u´ù´ inşäları
müddeúì ile gevherìn-reväc ve ≠ar≈-ı cevähir-i kesìr gibi la≠ìfü'l-imtizäc olup her mektùbı sebìke-yi ∆äli´ü'l-úıyär gibi şäyän-ı tam˚a-yı iútibärdur.
4 bkz.: Bir önceki dipnot.
5 bkz.: Bir önceki dipnot.
6 Kâtib Çelebi, a.g.e., s.113:
úAbdü'l-Kerìm Çelebi
Sinän-ı Aø ~i´ärìnüè ferzendi úAbdü'l-Kerìm Efendidür ≠oøuz yüz yetmiş yedide tevellüd idüp ≠oøsan yedide (1569-1570) ∆¥äce Efendiden müläzım u
müderris olup on yedide (1608) ™ahna gelüp yigirmide (1611) Välide Medresesinden Yeèişehr æa◊äsı yigirmi altıda (1617) ~aleb æa◊äsı otuz beşde
(1625) Edirne æa◊äları virilüp on beş günden ´oèra ˙ala≠a øa◊äsına naøl olındı otuz sekiz (1629) senesinde maúzùlü'l-işti˚äl eyledi mer≈ùm øavm-i
úar´a-yı ®aräfetinde úalem vädì-yi nezäketde müsellem úälem-i maúärifetinden inşä-yı täze-≠arzı naøş-ı kitäbe-yi zemäne úArabì maøäleleri mecälis-i
üdebäda naøl ü neväle olup úa´rında muúazzez ü mükerrem ´udùr-ı kiräm ile tevõem idi ä§ärından úArabì Vefeyätı vardur baúdehù Türkì inşä ile
terceme eylemişdür münşeõätı tedvìn olınup bir e§er-i güzìn øalmışdur münşìyän-ı Rùmuè ser-firäzıdur.
3
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önemli husus ise her ikisinin de Abdülkerîm Çelebi'nin "Rûm münşîlerinin en önde geleni"7 olduğu konusunda
ittifak etmeleridir.
Bu iki eserden başka Sicill-i Osmânî8 ve Osmanlı Müellifleri'nde9 de Abdülkerîm Çelebi'den
bahsedilmiştir, fakat buradaki bilgiler öncekilerin tekrarı veya özeti niteliğindedir.
Bu eserler dışında Abdülkerîm Çelebi, Arapça kaleme aldığı Vefeyât'ı hasebiyle de çeşitli
çalışmalarda zikredilmektedir.10 Bu eserin Arapça olan nüshası hakkında bilgi sahibi değiliz; fakat kendisi
tarafından yapılan Türkçe tercümesinin bilinen tek nüshası Viyana Kütüphanesi'nde 1188 numarada
kayıtlıdır. Terâcim-i Kibârü'l-Ulemâ Ve'l-Vüzerâ ismini taşıyan bu eser hakkında Gustav Flügel detaylı bir
katalog bilgisi verir.11 Eserde yedisi sadrazam, yedisi ulemâ on dört kişinin hâl tercümesi bulunmaktadır.
Franz Babinger ve diğer araştırmacılar, bu eseri Şakâ'iku'n-Numâniyye zeyilleri mesâbesinde saymaktadır.12
*
Ne yazıktır ki münşeâtlar, araştırmacıların çok teveccüh ettiği kaynaklardan biri değildir. Yurt içi ve
yurt dışı kütüphanelerde yüzlerce münşeâttan sadece birkaçı hakkettiği ilgiye mazhar olabilmiştir. Oysaki
bu eserler hem dil ve edebiyat alanı için yadsınamaz bir öneme sahip hem de ihtivâ ettikleri eşsiz bilgilerle
diğer bilim dallarına yardımcı, kaynaktır. Hiç şüphesiz Abdülkerîm Çelebi'nin ve diğer münşîlerin
münşeâtları üzerine detaylı çalışılmalar yapmadan ve bu eserlerdeki bağlantılar gün yüzüne çıkarılmadan
bu kişiler üzerine yazılan biyografiler eksik kalacaktır. Biz bu makale çerçevesinde kaynak eserlerden ve
Abdülkerîm Çelebi'nin eserlerinden hareketle döneminde çok meşhur olmasına rağmen günümüzde
adından pek söz edilmeyen bu büyük münşîye dikkat çekmeye ve yapılacak detaylı çalışmalara zemin
hazırlamaya, önceki çalışmalardaki yanlış tespitleri düzeltmeye çalışacağız.
Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı çok istinsah edilmiş münşeâtlardan biridir ve tespit ettiğimiz kadarı ile
yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerde otuzdan fazla nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalar tespit edilirken
çeşitli müşküllerle karşılaşılmıştır. Gerek münşînin değişik isimlerle anılması ve gerekse bazı kütüphane
katalogları hazırlanırken dikkatten kaçırılan hususlar neticesinde bu konu içinden çıkılması güç bir hâl
almıştır. Bu minvalde ilk olarak, Türk edebiyatında münşeâtlar üzerine tafsilatlı bir çalışma yapmış ve
Abdülkerîm Çelebi münşeâtının nüshalarını toplu bir şekilde ilk kez tespit etmiş olan Halil İbrahim
Haksever'in Eski Türk Edebiyatında Münşeatlar ve Nergisi'nin Münşeatı13 isimli çalışmasında verdiği
nüshaları belirteceğiz ve gerektiği yerlerde bu nüshalar hakkında dipnotlarda detaylı bilgi vereceğiz. Daha
sonra inşâ konusunda yapılmış bir diğer önemli çalışma olan Türk Edebiyatında İnşâ: Tarihî GelişimKuram-Sözlük ve Metin14 isimli tezde Hasan Gültekin'in zikrettiğimiz bir önceki çalışmaya ek olarak tespit
ettiği nüshaları göstereceğiz. İlave olarak araştırmalarımız neticesinde bizim tespit ettiğimiz nüshaları
belirtecek ve son olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla zikrettiğimiz çalışmalarda ve diğer kaynaklarda
başka münşîlere aitmiş gibi görünmesine rağmen aslında Abdülkerîm Çelebi'ye ait olan münşeât nüshalarını
belirtip bazı nüshaların durumunu açıklığa kavuşturmaya çalışacağız.

bkz.: Bir önceki dipnot.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., s.121-122:
Abdülkerim Efendi
Akhisarlı Sinân Efendi'nin oğludur 977'de (1569-1570) doğdu, Müderris, Kudüs, Yenişehir, Haleb, Mısır, Bursa, Edirne ve Galata mollası
oldu. Recep 1038'de (Mart 1629) vefât etti. Edirnekapı'da medfundur. Nazik, Zarif, sözü etkili Osmanlı münşîlerinin önde
gelenlerindendir. Arapça Vefeyat Tercümesi, Münşeât'ı vardır. (III.353)
9 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s.360:
Abdü'l-Kerìm-i Aø ~i´ärì 1038 (1629)
Kibär-ı úulemädan meşähìr-i münşìyändan bir Ÿät olup úulemä-yı meşhùreden Aø ~i´ärì Sinän Efendinüè ferzend-i ercmendidür. Ta≈´ìlini İstanbul
úulemäsından baúde'l-ikmäl Mı´ra úazìmetile itmäm-ı ta≈´ìl eyledi. Baúdehù ~aleb, Mı´r, ˙ala≠a mevleviyyetlerinde ìfä-yı ve®äõif-i şerúiyye itdi. 1038
(1629) tärì∆inde Dersaúädetde irti≈äl iderek Edirne æapusı ∆äricinde pederi yanına defn idildi. Şaøäyıø-ı Nuúmäniyye ÿeyli maúnäsında olmaø üzere
teõlìfine ∆ämerän-ı fa◊ìlet oldu˚ı úArabiyyü'l-úibäre Vefeyätını ä∆ıran tercüme eylemişdür. Yazdı˚ı mu∆telifü'l-meõäl ≈ikäyetinden mürekkeb degerli
bir münşeõätı vardur.
10 Detaylı bilgi için bkz.: Gustav Flügel, Die Arabischen, Persisichen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen
Hofbibliothek zu Wien, II Voll. Wien 1865, s. 355; Behcet Gönül, “İstanbul Kütüphanelerinde Al-Şakâ'ik Al-Nu'mâniya Tercüme ve
Zeyilleri”, Türkiyat Mecmuası, İstanbul 1945, C. VIII, s. 160; Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (çev. Coşkun Üçok),
Kültür Bak. Yay., Ankara 1992, s. 96 2. dipnot; Ramazan Ekinci, Uşşâkîzâde Hasîb'in Zeyl-i Şakâ'ik'ı (İnceleme-Metin-Dizin), Celal
Bayar Üniversitesi SBE, Manisa 2014, Danışman: Prof. Dr. Adem Ceyhan, (Yayımlanmamış doktora tezi) s. 81.
11 Flügel, a.g.e., s. 355.
12 Babinger, a.g.e. s. 96, 2. dipnot. Gönül, a.g.m., s. 160; Ekinci ise adı geçen tezde bu eserin Şakâ'iku'n-Numâniyye'ye benzer bir eser
olduğunu kaydetmiştir, bkz.: s. 81.
13 Halil İbrahim Haksever, Eski Türk Edebiyatında Münşeatlar ve Nergisi'nin Münşeatı, İnönü Üniversitesi, SBE, Danışman: Yard.
Doç. Dr. Hasan Kavruk, Malatya 1995, (Yayımlanmamış doktora tezi) s. 107-109.
14Hasan Gültekin, Türk Edebiyatında İnşâ: Tarihî Gelişim-Kuram-Sözlük ve Metin, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara 2007,
Danışman: Prof. Dr. Osman Horata, (Yayımlanmamış doktora tezi) s. 112-113
7
8
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A) Halil İbrahim Haksever'in Mezkûr Eserinde Tespit Ettiği Abdülkerîm Çelebi'ye Ait Olan
Münşeât Nüshaları15
1. Sül. Ktb. Esad Ef. 3310, 3446/ 5 (yk. 33-78); Reisülküttab 921/2 (yk. 25-121); Haşim Paşa 65/4
(yk. 143-172); Hamidiye 1202 (Müst. Çevri, İst. t. 1403); 1205, Müst Cevri, İst. t. 1403; Aşir Ef.
321, müst. Nezir ef. İst. t. 1053
2. Üniv. Ktb. 3462, 152616, 1834 (yk. 1-74), 409717, 189118, 310019, 3456, 3406
3. Nuruosmaniye Ktb. 4287/1 (yk. l-49)20 4288, 4976
4. Köprülü Ktb. T, 1411/2 (yk. 63-82)
5. Arkeoloji Ktb. YI/5
6. Topkapı R. 1057
7. H. Selim Ağa Ktb. Selim Ağa 985/4 (yk.97,218)
8. Milli Ktb. Yz. A. 4226/2, Yz. A 88521
9. TBMM Ktb. I.d. 497/2 (yk . 40b-111b)
10. Müst Feyzullah, İst. t. 1164
11. Tire Halk Ktb. 117
12. Biritish Museum, Or. 1139 (yk. 80-120)
B) Hasan Gültekin'in Bir Önceki Çalışmaya İlaveten Tespit Ettiği Abdülkerîm Çelebi'ye Ait
Olan Münşeât Nüshaları:22
13. Mısır Millî Kütüphanesi, Nr: 4734, 34-126 yk. muht. st. ta’lîk, istinsah tar:1110/1698,
müstensih: Sâlih b. Ali.
14. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Nr: 594/3, 109b-164b yk. 23 st. ta’lîk. Nr:
599/2, 38a-51a yk. 19 st. nestalik.
15. Dr. Emel Esin Kütüphanesi, Nr: 583, 52 yk. 19 st. Talik.
C) Bunlara İlaveten Bizim Tespit Ettiğimiz Abdülkerîm Çelebi'ye Ait Olan Münşeât
Nüshaları:
16. Mısır Millî Kütüphanesi Kahire S 4432, (34-126 yk)
17. Mısır Millî Kütüphanesi Kahire Edebî Türkî Talat 198 (151-248 yk.)
18. Mısır Millî Kütüphanesi Kahire Mecâmî Türkî 49 (165-172 yk.)
19. İstanbul Aşir Efendi 458/3
D) Kaynak Eserlerde Başka Münşîlere Aitmiş Gibi Görünse de Aslında Abdülkerîm
Çelebi'ye Ait Olan Münşeât Nüshaları:
20. K. U. K. Hoftbibliothek Zu Wien, Nr: 294'te kayıtlı bu nüsha, "Abdülkerîm Efendi" isimli
farklı bir münşîye ait bir münşeât eseri gibi kaydedilmiştir, fakat bu eser ayrı bir münşeât
değil, Abdülkerîm Çelebi münşeâtıdır.23
21. K. K. Orientalischen Akademie Zu Wien Nr: LXXXIX, 40 yk. Kaynaklarda başka bir münşîye
aitmiş gibi görünen bu nüsha da Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı nüshasıdır.24
22. British Museum, Nr: Or. 1139/2, 80-120 yk. 29 st. nesih, istinsah tar: XVIII. asır. Bu nüsha,
Abdülkerîm b. Sinân Efendi adında farklı bir münşîye ait bir münşeât nüshası gibi
kaydedilmiştir, fakat aslında bu eser de Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı'dır.25
23. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Y/0090. Bu eser, Veysî Münşeâtı olarak kaydedilmiştir;
fakat Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı'dır26
24. İzmir Millî Kütüphane 1855 numaralı nüsha da kayıtlara Veysî Münşeâtı olarak geçmiştir,
fakat bu eser de Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı'dır.27

Haksever, a.g.t., s. 107-109.
Bu nüsha bir mecmuadır, içinde: Âsâr-ı Azmî-zâde, Münşeât-ı Okçu-zâde, Mektûbât-ı Veysî, Münşeât-ı Ganî-zâde Nâdirî, Âsâr-ı
Nergisî Efendi'den bazısı ve Abdülkerîm Çelebi'ye ait mektuplar da bulunmaktadır.
17 Haksever'in dipnotu: "Bu nüshada Ganizade'nin, Okçuzade'nin, Veysi'nin Nergisi'nin münşeatlarında bölümler vardır." s.109.
18 Haksever'in dipnotu: "Bu nüshada Ebussuud Efendi'nin, Azmizade'nin, Ganizade'nin inşaları da vardır." s.109.
19 Bu nüsha bir mecmuadır ve içinde Veysî Münşeâtı, Nergisî Münşeâtı ile birlikte Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı da bulunmaktadır.
20 Haksever'in dipnotu: "Bu nüshanın 51-121 varakları arasında Veysi'nin Münşeatı vardır. Aynı eser s.109."
21 Bu nüshanın 19b-50a varakları arasındaki kısım Abdülkerîm Çelebi'ye aittir.
22 Gültekin, a.g.t., s. 112-113
23 Bkz.: Gustav Flügel, Die Arabischen, Persisichen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu
Wien, I Voll. Wien 1865, s. 270; Gültekin, a.g.t., bkz.: s.97.
24 Bkz.: Albrecht Krafft, Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften der K.K. Orientalischen Akademie zu Wien,
Wien 1842, s. 30. Gültekin, a.g.t., s. 97.
25 Bkz.: Charles Rieu, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum, London 1888, s. 97-98; Gültekin a.g.t., s.141.
26 Bkz.: Haksever, a.g.t., s. 111; Gültekin, a.g.t., s. 108.
27 Bkz.: Gültekin, a.g.t., s. 108.
15
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25. İstanbul Üniversitesi 3665 numaralı yazmanın önemli bir kısmı da Abdülkerîm Çelebi'ye ait
mektuplardan oluşur. Bu nüsha kayıtlara Veysî Münşeâtı olarak geçmiştir.28
26. Hâfid Efendi 277'de kayıtlı 43 varaklık bu nüshanın ilk 30 varağında da Abdülkerîm
Çelebi'ye ait mektuplar bulunur, fakat yazma Veysî Münşeâtı olarak kaydedilmiştir.29
XVII. yüzyıla ait münşeâtların kime ait olduğunu tespit ederken müdevvin/müstensih/katalog
kayıtları yanıltıcı olabilmektedir. Münşeâtların bir kısmı bizzat münşî tarafından değil, ölümlerinden sonra
ilgililer tarafından cem edilmiştir. İlgili kişinin ise yanılma payı her zaman vardır. İmzasız bir mektubun
kime ait olduğunu tespit etmek çok zordur. Bu gibi durumlarda üslûp faktörünü değerlendirmek ve
mektubun kime ait olabileceğini tahmin etmeye çalışmak gerekmektedir. Fakat bilinmelidir ki üslûpları
birbirlerinden farklı olmakla beraber XVII. yüzyılın özellikle ilk yarısındaki münşîlerin, tahminimize göre
benzer ekollerden yetişmiş olmaları hasebiyle, üslûpları çok bariz bir şekilde birbirinden farklı değildir.
Burada yardımcı diğer bir faktör de mektup adresleri/başlıklarıdır; fakat mektup adresleri/başlıkları bazen
neredeyse özet mahiyetinde detaylı olabileceği gibi30 bazen normal uzunlukta31 bazen ise hiç yoktur.32 Bu
durumda mektubun içinde ayırt edici bir bilgi, imza, bir isim yoksa bu mektubun hangi münşîye ait olduğu,
kim tarafına yazıldığı çoğu zaman müdevvinin, müstensihin, ilgilinin veya araştırmacının kabiliyetine kalır.
Mektubun hangi makama yazılmış olduğu konusunda çeşitli ilmî ipuçları, kalıp ifadeler bulunur ve bunlar
fikir vericidir;33 fakat yukarıda belirttiğimiz üzere birçok münşînin aynı adrese mektup yazması hasebiyle bu
kaideler de bazen yeterli olmaz. Örneğin, Veysî (ö. 1628), Abdülkerîm Çelebi (ö. 1629), Okçu-zâde (ö. 1629),
Azmî-zâde (ö. 1631), Nergisî (ö. 1635) gibi büyük münşîlerin Şehülislâm Yahyâ Efendi (1644)'ye mektup
yazdıklarını bilmekteyiz. Bu durumda "Şeyhülislâm Yahyâ Efendi'yedir " başlıklı imzasız bir mektubun kim
tarafından yazıldığını tespit etmek zor olacaktır. Bahsettiğimiz gibi üslûp da bizi yönlendirir; fakat
zikrettiğimiz üzere bu münşîler arasında çok bariz üslûp farkları olmaması hasebiyle araştırmacıların,
müstensihlerin, ilgililerin yanılma payları her zaman bulunur. Bu durumda başta da belirttiğimiz gibi
elimizde müellif hattı yoksa ve münşî bu mektupları bizzat kendisi tertîp veya kontrol etmemişse
münşeâtlarda yer alan mektupların kime ait oldukları konusuna araştırmacının daima şüpheyle yaklaşması
gerekmektedir. İlginç bir örnektir ki bu yüzyıla ait bir münşeâtın derkenârına müstensih veya müdevvin şu
notu düşmekten kendine alıkoyamaz: "Allâhu a'lem bu mektûb Abdülkerîm Efendinün degildür".34 O kişinin bu
notu düşmesi; eseri istinsah veya cem' ediyor olmasına ve münşînin yaşadığı döneme bizden daha yakın
olması hasebiyle konuya daha vâkıf olabileceği ihtimallerine rağmen kendini alamadığı bir şüphenin
zorlamasıdır. Bu yeterince karmaşık durum, bazı kütüphane kataloglarının, yazmalarda yer alan bazı önemli
notları gözden kaçırmalarıyla birlikte iyice karmaşık bir hâl almaktadır ve birçoğu tashihe muhtaç hâldedir.
Bu durumda araştırmacının müdevvin, mürettip, müstensih, kütüphane katalogları veya ilgili kişi notlarının
ötesine geçmesi gerekecektir. Bu ise çok derinlemesine çalışmalar yapmayı; başlıklar, imzalar bulunsa dahi
mektuplara şüphe ile bakmayı birden çok nüsha ile kontrollü çalışmayı gerektirir. Bu iş özelde bu yüzyıl ve
genelde tüm Türk Edebiyatı münşeâtları düşünülürse hiç kolay olmayacaktır. Bahsettiğimiz bu hususlar da
dikkate alınırsa yukarıda kayıtlarını verdiğimiz nüshalar Abdülkerîm Çelebî Münşeâtı nüshalarının nihaî
hâli değildir şüphesiz.
Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı "Hezärän hezär ≈amd-i bedìú ü §enä-yı cemìl ol úunvän-≠ıräz-ı mu´≈af-ı
tev≈ìd..."35 ifadelerini içeren bir dîbâce ile başlar.36 Dîbâce'de yer alan: "...úalläme-yi bìúadìl úa´r-ı ma∆dùm-ı
Bkz.: Haksever, a.g.t., s. 111; Gültekin, a.g.t., s. 108.
Bkz.: Haksever, a.g.t., s. 111
30 Mekâtîb-i Veysî Efendi, Avusturya Millî Kütüphanesi 1039, 145b: Siroz æa◊ìsı İken Serdär-ı Muúa®®am Vezìr-i Aú®am úAlì Paşanuè Ordusına
™a≈rä-yı ™ofyada Vä´ıl Olup Resm-i Muútäd Üzere Taøbìl-i Dämen-i İcläle Müstaúid Olduødan Kendüye Ordu-yı Hümäyùn æa◊äsı Taølìd Olup
Därü'l-Cihäd-ı Bel˚radda úAlì Paşa Vefät İdüp Mesned-i Fermän-Dihi Mu≈ammed Paşaya Müsellem Olduøda Miyäne-yi úAsäkirde İcrä-yı Şerúe
Mecäl æalmadı˚ı Eclden Hezär-Gùne Me´äõib-Bergeştesi Olma˚ıla Veysìnüè ™a≈rä-yı Mohacdan Dönüp Rodoscuø Näm æa´abadan ™adr-ı Rùmili
Olan Sul≠änü'l-Fu◊elä Esúad Efendi ~a◊retlerine Gönderdigi Mektùbları sene 1013
31 Münşeât-ı Veysî, Avusturya Devlet Arşivleri Kütüphanesi, HS 85, 10a: Bu Mektùb Vildän-zäde Efendiyedür
32 Mekâtîb-i Veysî, Berlin Ms. or. fol. 4088, 34b: (başlıksız)
33 Detaylı bilgi için bkz.: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Mektup Özel Sayısı, S. 274, Öncü Basımevi, Ankara 1974; Haksever, a.g.t.;
Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1998; İ. Çetin Derdiyok, “Osmanlı Devrinde Mektup
Yazma Geleneği”, Osmanlı Ansiklopedisi Kültür ve Sanat, C. 9, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 1999, s. 731-740; Oğuzhan Şahin, Mecmu'ai Münşeat TDK Ktb. A. 363/1 (İnceleme-Metin-Tıpkı Basım), Danışman: Doç. Dr. Atabey Kılıç, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
ERÜ, SBE, 2005 Kayseri; Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Mektup Özel Sayısı, S. 114-115-116, Hece Yayınları, Ankara 2006. Gültekin,
a.g.t..
34 Münşeât/Abdülkerim Çelebi, Türk Tarih Kütüphanesi Yazmaları, Y/0090, varak 77a, derkenâr notu.
35Münşeât-ı Abdülkerîm Çelebi, Milli Kütüphane Yazmaları Yz. A. 4226/2, v. 19b; Münşeât/Abdülkerim Çelebi, Türk Tarih Kurumu
Kütüphanesi Yazmaları, Y/0090, v. 1b; Münşeât, İzmir Millî Kütüphane Yazmaları, 1855, v. 1b; Münşeât-ı Veysî, İstanbul Üniversitesi
Yazmaları 3665, v. 31a.
36 Bu dîbâce: Münşeât-ı Veysî, İstanbul Üniversitesi 3665 yazmasında varak 31a'da şu şekilde başlıklandırılmıştır: Üstäd-ı Su∆an-perdäz
úAbdü'l-Kerìm Efendi Mer≈ùmuè Hemezät-ı La≠ìfinüè Dìbäcesidür ki £ebt Olındı
28
29
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bìmi§äl-zebän úAbdü'l-Kerìm Çelebi ki her näzenìn-edä-yı rengìni ciger-gùşe-yi zebän-ı rùzgär her laf®-ı dil-bend-i
müşkil-pesendi bìgäne-nümä-yı dänìş-verì her bikr-i maúnäsı dil-äşùb-ı ∆urşìd-cebìn-i úälem..."37 ifadelerinin üçüncü
tekil şahısla yazılmış olmasından anlıyoruz ki bu dîbâce kendisine ait değildir. Nev'î-zâde Atâyî (ö.
1635)'nin "a≈bäba irsäl itdigi mekätìb-i bedìúatü'l-esälìb müstaøillen tertìb olınmışdur"38 ve Kâtib Çelebi (1657)'nin
"münşeõätı tedvìn olınup bir e§er-i güzìn øalmışdur..."39 ifadelerinin pasif olması da tartışmasız olarak
göstermektedir ki eser bizzat münşî tarafından değil, onun bu kıymetli eserinin kaybolmasını istemeyen
birisi tarafından bir araya getirilmiştir.40 Bu vech ile Abdülkerîm Çelebi münşeâtı bizzat münşîsi tarafından
derlenmiş/tedvîn edilmiş münşeâtlar arasında yer almaz. Abdülkerîm Çelebi'nin 1629'da vefât ettiği ve
1635'te vefât eden Atâyî, eserinde onun münşeâtının tertîb edildiğini bildirdiğine göre ölümünden yalnızca
kısa bir süre münşeâtının toplandığını söyleyebiliriz.
Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı'nda yer alan ilk mektup, makalenin sonunda metnini de vereceğimiz
bir tehniyet-nâmedir ve Şeyhülislâm Yahyâ Efendi'ye yazılmıştır.41 Bundan sonra Şeyhülislâm Yahyâ
Efendi'ye Merre Hüseyin Paşa hakkında değişik zamanlarda yazılmış iki adet şikâyet-nâme niteliğindeki
mektup yer alır ve yine Şeyhülislâm Yahyâ Efendi'ye değişik konularda yazılmış 7 adet mektup bunları
takip eder. Daha sonra sırasıyla, Şeyhülislâm Muhammed Efendi'ye 3 adet, Şeyhülislâm Es'ad Efendi'ye 8
adet, Abdülganî-zâde Efendi'ye 5 adet mektubu, Abdülaziz Efendi'ye, Azmî-zâde'ye, Ali Çelebi-zâde
Abdullah'a, Muhammed Emin'e, Muîd Ahmed Efendi'ye gönderdiği mektuplar ve Ahmed Efendi'nin cevabî
mektubu vardır. Bunları, Ahmed Efendi'ye gönderdiği 2 adet mektup, Nasuh Paşa'ya gönderdiği 2 adet
mektup, Bâkî Paşa'nın kendisine cevaben yazdığı mektup, Veysî'ye, Ahmed Paşa'ya gönderdiği mektuplar,
Sultan Mustafa'nın Cülusunda Halep'ten gönderdiği tehniyet-nâme42, ulemâdan birine, ahbaptan birine,
Şam mansıbını taleb ettiği bir mektup, kibârdan birine, yine kibârdan birine, ahbaptan birine, Abdülganîzâde'ye, Es'ad Efendi'ye, Yahyâ Efendi'ye, kibârdan birine, ahbaptan birine, Es'ad Efendi'ye, Yahyâ
Efendi'ye, Ahmed Efendi'ye, Yahyâ Efendi'ye, Veysî Efendi'ye, Muhammed Giray Han'a, Abdülganîzâde'ye, Cemâlî-zâde'ye, Maruf Efendi'ye, Ahmed Paşa'ya, Ömer Efendi'ye, Rumeli kazaskerine, Anadolu
kazaskerine, Yahyâ Efendi'ye yazılmış mektuplar takip eder. Ayrıca Münşeât'ı içinde, Arapça dua risalesi,
Ahvâl-i Murad Paşa, Mevlânâ ziyareti ile alâkalı bir makale; Vezir-i Azam Lala Muhammed Paşa, Vezir-i
Azam Hasan Paşa, Vezir-i Azam Ali Paşa'nın ahvâli başlıklı metinler yer almaktadır.43
Abdülkerîm Çelebi'nin en çok mektup yazdığı kişi yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere
Şeyhülislâm Yahyâ'dır. Bunun dışında Çelebi, dönemin diğer münşîlerine, dostlarına ve devlet adamlarına
da mektuplar göndermiş bu kişilerden mektuplar almıştır ve görüleceği üzere münşeâtında sadece kendi
yazdığı mektupları değil çeşitli sebeplerle kaleme aldığı makaleler ve kendisine gelen mektuplar da yer alır.
XVII. yüzyılın ilk yarısı, münşeâtlar açısından hayli zengin ve klâsik Türk edebiyatının belki de en
parlak dönemidir. Türk Edebiyatının en meşhûr münşîlerinin neredeyse tamamı bu yüzyılda eser vermiştir.
Bu durum akla bu dönemde tebârüz etmiş bir nesir ekolünün olduğu fikrini getirmektedir. Zira Ganî-zâde
Mehmed Nâdirî (ö. 1627), Veysî (ö. 1628), Okçu-zâde (ö. 1629), Azmî-zâde (ö. 1631), Nergisî (ö. 1635) ve bu
halkaya mutlaka dâhil etmemiz gereken Abdülkerîm Çelebi (ö. 1629) gibi eserleri çok istinsah edilen ve çok
ilgi gören münşîler bu yüzyılda eser vermişlerdir. Mülazemet aldıkları hocalar farklı olsa da bu münşîlerin
müşterek noktalarından birisi, Okçu-zâde hâriç, hepsinin kadı olmalarıdır. Hem kadı olmaları hem de
sanatkâr olmaları hasebiyle bu dönem münşîlerinin Şeyhülislâm Yahyâ Efendi (ö. 1644) ile bir şekilde
irtibatları vardır. Zikrettiğimiz bu büyük münşîler kendisi ile yazışmalar yapmış, hatta Nergisî, münşeâtını
doğrudan Şeyhülislâm Yahyâ Efendi'ye ithaf etmiştir. Belli ki kendisi de münşî olan bu kudretli devlet
adamı, münşîlere ve onların sanatlarına teveccüh etmiş ve belki de bu yüzyılda ciddî bir şekilde gelişen nesir
sanatının hâmîsi olmuştur.44
Bizim makalemize konu olan Abdülkerîm Çelebi; kendine özgü bir tarzı olan, münşeâtının 30'dan
fazla nüshası olması hasebiyle sevilip ilgi gördüğüne ve zamanında çok okunduğuna inandığımız büyük bir

Münşeât-ı Abdülkerîm Çelebi, Milli Kütüphane Yazmaları Yz. A. 4226/2, v. 19b-20a.
bkz.: Nev'î-zâde Atâyî, a.g.e., s. 719.
39 bkz.: Kâtib Çelebi, a.g.e., s.113
40 Münşeât-ı Abdülkerîm Çelebi, Milli Kütüphane Yazmaları Yz. A. 4226/2, v. 20a: ser-rişte-yi şìräze-bendi macmùúa-yı perìşän-eczä-yı
37
38

gülistän-ı ∆ayäli oldı ki ile'l-ebed e§er-i bedìú-i §enä-yı cemìli naøl-i dehän-ı kär-şinäsän-ı cihän ola
Bu sıralamada, Münşeât/Abdülkerim Çelebi, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Yazmaları, Y/0090 yazması esas alınmıştır.
Bu mektup 1028 (1619) tarihlidir. bkz.: Münşeât/Abdülkerim Çelebi, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Yazmaları, Y/0090 varak 58b.
43 Bu çalışmayı yaparken yukarıda bahasedilen nüshanın haricinde: İstanbul Üniversitesi Yazmaları 3665, İzmir Millî Kütüphane
Yazmaları 1855; Milli Kütüphane Yazmaları Yz. A. 4226/2; Krafft, a.g.e., s. 30; Flügel, a.g.e., s. 270; Rieu, a.g.e, s. 97-98; Haksever, a.g.t.
s. 107-109; Gültekin, a.g.t. s. 112-113. eserlerinden faydalanılmıştır.
44 Bu konuda Christine Woodhead şöyle bir cümle kaydeder: "Bu gibi yazarların desteklenmesinde can alıcı etken, önemli bir şair ve münşi
olan ve kendisine pek çok edebiyat eseri adanan Şeyhülislam Yahya’nın (ö.1644) teşvikleriydi." Bkz.: "Estetik nesir" [‘Literary prose’], in T.S.
Halman (ed.), Türk Edebiyatı Tarihi, C.2, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2006, s. 317-325.
41
42
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münşîdir. Zira hem kendi dönemindeki kaynaklarda hem de sonraki dönemlere ait kaynaklarda
kendisinden böyle bahsedilmektedir. Yukarıda da detaylarını verdiğimiz üzere devlet erkânından ve
döneminin sanatkârlarından birçoğu ile temas hâlindedir ve kendisi de devletin birçok kademesinde vazife
almış, ilmî yönü kadar sanata ait yönü de gelişmiş, itibarlı bir bürokrattır.
*
Bu makale çerçevesinde son olarak sanatına örnek olması için Abdülkerîm Çelebi'nin Şeyhülislâm
Yayhâ Efendi'ye Ramazan Bayramı tebriği vesilesi ile gönderdiği mektubun metinin vereceğiz. Bu mektup
tebrik niyetli gönderilmesi sebebiyle tehniyet-nâme ve özürler beyan etmesi hasebiyle de daraat-nâme
türüne örnek olabilir niteliktedir. Bu metin incelendiğinde görülecektir ki Abdülkerîm Çelebi, Şeyhülislâm
Yahyâ Efendi'ye sıdk, samimiyet, derin bir saygı ile bağlıdır ve bu hislerini bayram vesilesi ile beyan
etmektedir. Mektubun dikkat çeken ilk unsuru ise tam olarak üç dilli olmasıdır. Mektupta Arapça, Farsça ve
Tükçe cümleler, nazım örnekleri ve ifadeler bulunur. Bu sebeple anlaşılması kolay olmayan ve belli bir bilgi
birikimine sahip olmayı mecbur kılan bir metindir. Yazarının dillere ve belâgata olan vukûfunu gösteren bir
nümûnedir.
Bir diğer husus ise mektupta nesir kadar nazma da yer verilmiş olmasıdır. Bu manzum kısımlar
konuyu ya destekler nitelikte ya da konunun devamı niteliğindedir. Örneğin devam eden mensur bir satırda
"Cehd-i bì-tevfìø cän kenden buved"45 mısraı verilmekte ve bu mısradan hemen sonra mensur metin "mefhùmı
üzre niçe müddet bìhùde-gerd-i bädiye-yi saúy ve ... "46 ifadeleriyle devam etmektedir. Bu ve bunun gibi diğer
örnekler de gösterir ki bu metinlerde nazım ve nesir iç içe olarak bir kompozisyon oluşturulmakta, hatta
mektup, manzum ve mensur parçalardan oluşmaktadır.
Burada dikkate değer bir diğer husus ise metne verilen başlıkta gizlidir. Buna göre bu eserler bugün
anladığımız hâliyle bir mektup örneği veya bir konuya hasr edilmiş arz-ı hâller veya kalıp tebrik metinleri
olmanın çok ötesinde "belâgat" kurallarına uygun bir şekilde oluşturulmuş "üslûb" örnekleridir.47 Bu yazılara
üslûp deniliyor olması şüphesiz bazı konuları açığa kavuşturmaktadır. Bu tip yazılarda esas olan şey basitçe
mesaj vermek değil, sanat eseri ortaya koymaktır. Buradan hareketle mesajın/mananın sanata kurban
edildiği hükmünü çıkaranlar yanılmış olurlar kanaatindeyiz, zira belli ki bu eserlerdeki mesaj
diyebileceğimiz şeyin ta kendisi; münşînin sanat kabiliyetini, değişik dillerde nazma ve nesre olan vukufunu
belâgat kuralları çerçevesinde göstermesidir.
Mektup; Arapça, Farsça nazım örnekleriyle devam eder ve bu şekilde son bulur. Bu mektup hem
Abdülkerîm Çelebî'nin hem de XVII. yüzyıl ilk yarısı diğer münşîlerinin üslûbunu anlamada örnek teşkil
edebilecek bir metin olması ve de Abdülkerîm Çelebi Münşeâtı'nda yer alan ilk mektup olması hasebiyle
önemlidir:
[20b] Rıfúat-penäh-ı fetevå-yı úälì-≈a◊ret Ya≈yå Efendi ≈a◊retlerinüè ∆äk-päy-ı úälìlerine ihdä itdikleri mektùb-ı
belä˚at-üslùbdur48
™abba≈kellähu ´abä≈a's-saúìd bertù mübärek buved in rùz-ı úìd49
na®m
Bi'l-birri ´umte ve ente ef¬alu ´äyimu
Ve bi-sünnetillähi'r-ra◊ıyyetu tuf≠ir50
Bende-nüväzä ∆a≠ä-ba∆ş-ı úöŸr-peŸìrä ◊aúf-ı eyyäm-ı ´ıyäm ◊amìme-yi ekdär-ı rùzgär-ı ˚addärıla ◊aúf olup päy-ı
dil-zär-ı ∆är-äŸär-ı zemäne ile efgär oldu˚ından mäúadä
[mı´rä]ú
Cehd-i bì-tevfìø cän kenden buved51
mefhùmı üzre niçe müddet bìhùde-gerd-i bädiye-yi saúy ve deşt-peymä-yı ´a≈rä-yı devr-i pehnä-yı ≠aleb olma˚ıla äbilepäy olma˚ın ≈arekete mecäl mu≈äl olup ∆ıdmet-i cihet-i tehniye-yi úìd içün dämen-bùsì-yi úälì-≈a◊ret-i fa◊äõil-perver

Muvafık olmayan gayret insanın canını çıkarır. Münşeât-ı Abdülkerîm Çelebi, Milli Kütüphane Yazmaları Yz. A. 4226/2 varak 20b.
Bu ve bundan sonra yer alan Arapça-Farsça kısımların tercümesinde Doç. Dr. Ahmet Tanyıldız'ın teklifleri dikkate alınmıştır, kendisine
ve makalenin yayıma hazırlanmasında hayli emekleri bulunan Sayın Prof. Dr. Atabey Kılıç'a, Öğr. Gör. Dr. Abdülkadir Dağlar'a, Yard.
Doç. Dr. Oğuzhan Şahin'e teşekkürü bir borç bilirim.
46 Münşeât-ı Abdülkerîm Çelebi, Milli Kütüphane Yazmaları Yz. A. 4226/2 varak 20b
47
Rıfúat-penäh-ı fetevå-yı úälì-≈a◊ret Ya≈yå Efendi ≈a◊retlerinüè ∆äk-päy-ı úälìlerine ihdä itdikleri mektùb-ı belä˚at-üslùbdur
48 Bu makalede Münşeât-ı Abdülkerîm Çelebi, Milli Kütüphane Yazmaları Yz. A. 4226/2 varak 20b-21a, nüshası temel alınmıştır.
Münşeât-ı Veysî, Avusturya Devlet Arşivleri Kütüphanesi, HS 237, v.71a'da da yer alan bu mektubun altında: "Minel-úabdi'l-mu∆li´i'løadìm úAbdü'l-Kerìm" imzası yer almaktadır.
49 Allah seni hayırlı bir sabaha erdirsin. Bu bayram günü sana mübarek olsun.
50 İyilikle oruç tuttun ve oruç tutanların en hayırlısı oldun. Allah’ın razı olduğu şekilde iftar ettin, bayrama erdin.
51 Muvafık olmayan gayret insanın canını çıkarır.
45
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läzäleti'-l-aúyädu mühennäten bivucùdihi ve mä-beri≈at nu≈ùruhä mu≈alläten biøaläõidi birrihi ve cùdihi52 bi'◊-◊arùre
≈aväle-yi niyäz-näme-yi ¬aräúat-ma◊mùn olmışdur
[mı´rä]ú
Ey käş becäy-ı näme men mìbùdem53
beyt
Ne dùrì delìl-i ´abùrì buved
Ki bisyär dùrì ◊arùrì buved54
ümmìdgäh-ı bende-penäh
[mı´rä]ú
Mihnet-zederä úìd buved mi≈net-i dìger55
maúnäsın muúallim-i debistän-ı melevän ≠ıfl-ı dile taúlìm ü tefhìme ä˚äz itmegin elem ü ı◊≠ıräb fevøa'l-≈addür
na®m
Men eger girye kunem mäúŸùrem
Æıfl-ı nädänem ü evvel sebaøest56
läkin ne çäre
[mı´rä]ú
Huve'd-dehr ve úiläcuhu es-´abr57
mı´räú
Giriftärrä çäre ´abrest ü bes58
na®m
İn käne úindeke yä zemän baøıyyetun
Mimmä tusìõu bihi’l-kiräme fähä tehä59
beyt
Dil-i úUrfì ki yekì øa≠re-yi ∆ùn-pùlädest
Ezsitem sìr meşev kerd ger äŸärì hest60
Bende-nüväzä
na®m
Kun keyfe şiõte fe men reõyì mu≈äfa®atun
úAle’z-zemäni ve úahdin leyse yenteøi◊
Ve te§lemu ta®ìøu dırúan li≈ädi§etun
İnne’l-kerìmu úale'l-úuläti yentehi◊
Ve'l-≈urru ≈urrun ve sunúullähi munta®arun
Ve'Ÿ-Ÿikru yebøå ve úumri’l-merõi yenøari◊61
beyt
Dil mevc-∆ìz-i derd ü cebin ´äfì [21a] ezgirih
Deryä-yı ı◊≠ıräbem ü kùy-ı ta≈ammülem62
na®m
Fe in tevellenì minke'l-cemìlu fe ehluhu
Ve illä fe innä úäŸirun ve şekùr63
Beyt

Bayramlar onun varlığıyla şenlensin, kutlansın. Onun iyilik ve cömertlik gerdanlığıyla boyunlar süslensin.
Ah keşke, mektubun yerine ben orada olsaydım!
54 Uzaklık sabırlı olmanın delili değildir. Ki fazla uzaklık zarurettendir.
55 Mihnet çeken kişiye bayram bir diğer mihnettir.
56 Eğer gözyaşı dökersem mazurum. Bilgisiz bir çocuğum (öğrenciyim) ve bu ilk dersdir.
57 Bu dehrdir, felektir. İlacı da sabırdır.
58 Tutkun için çare sabırdır ve bu ona yeter.
59 Ey zaman, iyilere kötülük yapacak vaktin ve bakiyen varsa yap.
60 Urfî’nin gönlü polattan bir katre kandır. Sonunda kınanmak varsa da siteme doyma.
61 İstediğin gibi ol. Sözü muhafaza etmek, sözde durmak benim karakterimdir. İnsan değişir, zaman değişmez. Cömert daima yücedir,
düşmez. Özgür özgürdür. Allah’ın fazlını beklemektedir. Kişinin ömrü biter ama anılması devam eder.
62 Gönül derdin dalgalandığı yerdir, alnım da kırışıklıktan saf bağlamıştır. Istırap deryası ve tahammül köyüyüm.
63 Eğer senden gelen iyilik devam ederse ona layık olurum. Gelmese de seni mazur görür ve sana teşekkür ederim.
52
53
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Müddet-i devlet-i tù bäd çünän
Ki büred reşk-i mä◊ıyeş ber≈äl64
na®m
Ve'núam biyevmi'l-fı≠ri úìşen ennehu
Yevmun eúazzu mine’z-zemänì ve ezheru65
*
Sonuç
Bu makale çerçevesinde Anadolu münşîlerinin en önde gelenlerinden olduğuna Nev'î-zâde Atâyî
(1635)'nin ve Kâtib Çelebi (1654)'nin eserlerinde ittifak ettikleri Abdülkerîm Çelebi (1629)'nin hayatından;
Arapça kaleme aldığı, Türkçeye yine kendisi Terâcim-i Kibârü'l-Ulemâ Ve'l-Vüzerâ ismiyle tercüme ettiği
Vefeyât'ından ve ona asıl şöhretini kazandıran Münşeât'ından, bu iki eserin nüshalarından bahsedilmiştir.
Özellikle de Münşeât'ının nüshaları konusunda oluşmuş karmaşa bir nebze de olsa çözülmeye çalışılmış,
Münşeât'ta yer alan mektupların dökümü verilmiştir. Bu isim kadrosu incelendiğinde görülecektir ki
Abdülkerîm Çelebi, döneminin tanınan birçok ekâbiri, ulemâsı, udebâsı ile temas hâlindedir;
mektuplaşmaktadır. Mektubu hem bir iletişim aracı olarak kullanmakta hem de nesir ve nazım bağlamında
sanata olan vukûfunu ispat etmektedir.
Bu eserin ve diğer birçok münşeâtın çok istinsah edilmiş olmaları, neredeyse her mecmuanın içinde
büyük münşîlerden alınmış metin örneklerinin yer alması; tarihî seyri içinde bu metinlerin itibar
gördüklerine en açık delillerden biridir. Ayrıca yaşadığı dönemin nesir geleneğinde çok önemli bir yere
sahip bu münşî ekseninde XVII. yüzyılın ilk yarısında Şeyhülislâm Yahyâ Efendi (ö. 1644) etrafında
oluştuğuna inanılan edebî muhitten biraz da olsa bahsedilmiştir. Veysî (ö. 1628), Abdülkerîm Çelebi (ö.
1629), Okçu-zâde (ö. 1629), Azmî-zâde (ö. 1631), Nergisî (ö. 1635) gibi bu yüzyılın ilk yarısında eserler
vermiş olan münşîlerin eserlerinin neden birbirine karıştırılıyor olduğu konusunda yorumlar yapılmıştır.
Makalenin sonunda verdiğimiz mektup ise XVII. yüzyıl inşâ sanatının ne şekilde tebârüz ettiği ve özelde
Abdülkerîm Çelebi'nin sanatı hakkında fikir verici olması hasebiyle önemlidir.
Herhangi bir yüzyılın siyasî veya edebî tarihi değerlendirilirken münşeâtlardan da yararlanılmalıdır.
Birçok bilime temas eden bu eserler ve Osmanlı nesir geleneğinin üstatları; bir yönleriyle Osmanlı siyasî ve
idarî tarihinde de önemli bir yere sahip olan bu kişiler detaylı çalışmalara konu olmalı ve göz ardı
edilmemelidir.
Son olarak söylemeliyiz ki bu eserlerden hareketle dönemin siyasî ve edebî akımları hakkında
söylenecek sözler vardır, bu eserlerin hakkıyla incelenmemesi durumunda edebiyat ve tarihe dair yazılacak
eserler eksik kalacaktır kanaatindeyiz.
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