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TAŞKÖPRİ~ZADE AHMED EFENDİ 

Ali Uğur 

Osmanlı devleti, XV. asırda elde ettiği dinamizmi XVI. asırda 
da devam ettirmiş hatta bazı yönlerden arttırmış, askeri ve siyasi 
kuvveti ve ihtişamı en yüksek seviyeye ulaştığı gibi, kanun ve ·ni
zamları tamamlanmış, gelişmiş, kurumları ve teşkilatı da en yüksek 
seviyeye ulaşmıştır. 

Böylece Türk miİletinin tarihte ve coğrafyada yarattığı en bü
yük devletlerden olan Osmanlı İmparatorluğu bu ası.rda en muhte
şem şeklini almıştı, dünya hakimiyeti görünümünde idi. 

XVI. asrın başlarmd_a Sultan II. Bayezid devrinde bir sukun ve 
hazım devresi geçiren Osmanlı İmparatorluğu Yavuz Selim'in tahta 
çıkllşıyla tekrar bir. hareket ve ardı ardına ilave edilen zaferler dev
rine girmiştir. 

Hakikaten XVI. yüzyıl siyasi, iktisadi vs. alanlarda olduğu ka
dar ilmi ve kültürel faaliyetler bakımından da Osmanlı İmparator
luğunun en dikkate değer devirlerip.den biridir. Esasen, Osmanlılar
da : daha başlangıçtan itibaren bu tür fa.aliyetlere büyük bir önem 
verildiği bilinmektedir. Osmanlılar kendilerinden önceki İslam dev
letlerindeki ilim mirasın~ sahip çıkmışla~ ve mirası koruyacak ge· 
rekli müesseseleri zamanında kurmuşlardır. 

Gerçekten xm. yüzyıldan itibaren Anadolu'da, Osmanlı mem-
• > 

leketlerinde ve hatta İran, Azerbeycan'da yer etmiş bulunan ilim 
müesseseleri «Şeybü'l-ulema» denilen İmam-Famreddin Razi'ye _ka
dar uzanmaktadır. Fahreddin Ebü 'Abdullah ömer 544/ 1149'de Rey 
şehrinde doğmuş ve 606/ 1209'da Herat'da vefat etmiş olup dini ve 
müsbet ilimlerde kazandığı şöhreti sebebiyle haklı olarak Allame ve 
Şeyhülislam ünvanlanm. elde etmişti, Tefsir, hadis, kelam, felsefe, 

- · .,~-··- ·,..... · 
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tıp, riyaziye, edebiyat vs. akli ve nakli ilimlerde pek çok eser vermiş 
bulunan bu büyük alimin icazet silsilesi bir kaç koldan Hüccetü'l
İslam lakabmı taşıyan ve devrinin müceddidi olarak vasıflandırılan 
büyük alim İmam-ı Gazzall'ye kadar uzanmaktadır. İşte Osmanlıla
rın medrese teşkilatında da bu mektep esas olmuş ve bunu ilk olarak 
Molla Fenari adıyla anılan Şemseddin Mehmed kurmuştur. Onun öğ
rencilerinden Molla Yegan adıyla meşhur Mehmed b. Armagan Ana
dolu'da varlığını yüzyıllarca devam ettiren Fahreddin Razi ekolünün 
önde gelen simalarındadır. Daha sonı·a bu mektep Molla Yegen'in 
talebesi Hızır Bey ve onun XV. yüzyılın ikinci yansıyla müellifimizin 
yaşadığı devir olan XVI. yüzyıla ziynet veren talebleri vasıtasıyla 
bu ekolü şahikasına yükseltmiştir. Bursalı Hoca-"zade, Hayali Şem
seddin, Kastalani, Sinan Paşa, Muarrif-zade, Hati:b-zade bu ekole 
mensub büyük alimlerdendir. Sinan ·Paşa'nın öğrencilerinden Tokatlı 
Molla Lütfi ve onun talebesi İbn Kemal ile bu sonuncusunun talebesi 
olan Ebii'su'üd Efendi de aynı mektebin en yüksek şahsiyetlerin
dendir. Görüldüğü gibi Osmanlılara şer'i ve nakli ilimler Fahreddin 
Razi'nin talebeleri vasıtasıyla girmiştir. Müellifimiz Taşköpri-zade' 
ye gelince o da bu ekole mensub olup, icazet zincirinde görüleceği 
üzere Molla Yegen ve Hoca-zade vasıtasıyla isıamın büyük alimi 
Fahreddin Razi'ye oradan da İmam-ı Gazziili'ye bağlı bulunmaktadır. 

1 - Doğum Yeri ve Yılı 

Müslihiddizi Mustafa Efendi'nin oğludur. Taşköpri-zade ünvanı 
ile daha ziyade . bu zat meşhurdur. 14 Re b. I, 901/2 Aralık 1495'de 
Bursa'da doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman zamanmda yetişmiş 
Türk alimlerinin ileri yelen simalarmdandır. Arabra olarak kaleme 
aldığı Şaka'ik al-Nu'maniya, Nevadir al-Abbar ve Miftii.1ı, as-Sa'ade 
adlı meşhur eserlerin müellifidir. 

Taşköpri-zade kendi hayat hikayeı:ıini tanınmış eseri . Şaka'il.<

soiıuna ilave ettiği için, biz kendi ailesinde olduğu yibi bu defa ken
disinin hayat hikayesinde· de Ş~a'~'ten istifade edecegiz. Bu hal 
tercümesi Şa~a'~'-in Mecdi tercümesinde1

, Ş~a'~'in Ali Mımk :b. 

ı Mecdi, s. 524 .. 
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Bali tarafından yazılmı§ zeyli olan al-'Il<d al-ma~m2 adlı kitabın 

başmda ve yine Ş~a'iJ5:'in Ata'P tarafından yazılan Türkçe zeylinin 
başmda bulunmaktadır. Bunlardan ba§ka Künhü'l-Ab.bar4, I~am'ii
sü'l-A'lam3, Osmanlı Müellifleri6 ve Sicilli'Osmanr gibi eserlev de 
Taşköpri-zade'nin hayat hikayesini kitaplarının elverdiği nisbette 
Şa.t<a'n<:'ten iktihas ederek özetlemi§lerdir. Adı geçen eserlerle Şa
~a'i~ arasındaki farklılıkları da dipnotlarıyla göstermeye ça~ı§aca
ğız. 

Ta§köpri-zade kendi hayat hikayesini Ş~a'~'in sonuna ilave 
etmeden evvel, ilave edip etmemekte pek çok tereddüt gösterir ve 
nihayet §U cümlelerle Ş*.a'i~'e son vererek kendi hayat hikayesini 
ilave eder: 

J).,.:>i ~ <Y \':>\.JI ~!.lll .lil\0~ J~~ (fll..k ) 

\Uiı.JI e_:~l ~\:..o _?~ J \!.,(.ll$.~~ \~)ll $.\)JI 

J>i 0i \t;--1.1 ~ı l..k J~ _)z;. \b-)/1 0~i 0T 0;> J 

2 al-'llcd al-'M~üm •hl!!kkında bu tezin üçüncü bölümünde Şa~a'.ilı:'in ıeyüe-
rl bahsinde etraflıca duracağız (bkz. 'llı:d al-Manzom, s. 336). · 

3 Atii'i 'haltkında yine bkz. Şa.Jı:a'i..lı: ?ieylleri, (·bkz. Atii'i, s. 8). 

'i Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600)'nln en ,büy.ült ve deg"erli eseridir. 
Yalnız •bir Osmanlı tarihi değil, sırasJJYla Peygamberler Tarihi, İslam Tarihi, 
Türk ve Mog"ol Tarihi ve Osmanlı Tarmini ilitiva. . .eden bir umumi tarihtir. Os
manlı alim ve şairlerini de ihtiva etmektedir. Eserin en tafsilatlı -ve değe~li 

bölümü XVI. asır Osmanı Tarihi kısmıdır (·bkz. N.S. Banarlı, RTET. I, 612; 
Adsız, Ali Bibliyografyas!, İst. 1968; Mustafa Aıt, Meniilı:ıb-ı Hünerveren, İst.' 
1926, .'bu kitabın başmda İbnü'l-Emin Mahmud· Kemal tarafından Ali'nin Ha
yatı ve eserleri 'ha:k:kında .yazılını.5 135 sayfalılt • bir tetklk vardır. 

5 Semseddin Sami Bey'in (ölm. 1322/1904) altı cilt~lk mufassal Tarih ve 
Coğrafya Lügatıdır. İstanbul'da (1306/1888-1316/1898) basılmıştır. Ta.şltöpri

zade için .bkz., IV, 2985-6: 

6 Bursalı Meirmed Tahir Efendi tarafından hazu·lanıp 1333/1915'de İs

tanbul'da üç cilt halinde basılmıştır. Bu ·kitap, Osmanlı Türklerinden olup, 
kendi sahalarmds eser veren iiliı.'l, edip, mutasavvıf, şair, tabip, matematikçi 
ve cog-rafyacılarm hal tercümeleri ile eserlerinelen .bahsetmektedir. (Taşköpri

zade için bkz. I, 345-6). 
7 Mehmet Süreyya, Sicilli Osmani veya Tezkere-i meşahiri Osmaniye; 

4 cllt halinde İstanbul''(]a (1308/1890-1312/1894) tarihleri arasında -basılmıştır. 

Müellifimiz için bkz. m, 471. 

-·~'Coio.-- --::...· -
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ıY 't;;t;-~ JG _)~ ı:.>ı ~~ r!JJ~ ~~~_;S'~ iS_;S'~ 
-~~ J ,~~ \\..\.9\ ~ b~_? ü ~ \!).1 1-.k ~~j\ 
~~~Lı~~~ \1..\.9~1 ~b ~ ül~ c:/ ~\ ı)\ Jl 

f- ~\ ~ ')IS' p ~ ~_? \I..GJI ıf übWI ~ J 
~~ ~~\ ~_) & J_)_,l~ J~_,ll J!fo j J.J:.: p~ ~J 
4.!.J ~.J Jı (.Wl J.LJI ~\ ~ı üi J ( J}t; ) 
~ı .ı..o_h ~ .ı3ll~ J1>- ~ ~ ~ ..4:>-ı ~\ 
<.>~ı ~ı -~ o~t <.>AGtk: <f'l:JI ~ _r;,.:lı j:_?.-JI .ı.Ak.JJ 
.ı3l\ ~.)<.>..U~ ( J>.) o~t J ~ \ Y.. JS"} J~ o~t <.>_,A:l~ 
J~~J ~ o~T ö--l4 Jı ~Jf. ~.M ı./}~ 0i ~~i U. dj\ 

~ ~ ~ J )\....ı ~ı 4~ı J ,u.ı J <.>1 r~ 
\:l9 ..4:>-i r4· ~ ..uJ ~ıl~ djl; ?i .u Jt; J ~~ı 
J ü..UJ Jl ~ J..U~ ~ 4.ıJ~\ Owk ~ ~ı ~_) }\....ı 

. . . ~~ J c.> ..b-ı ~ JJ~ı (j..J ~ c:.;.o ~ ~!)\ 4~ı 

Burada ana hatlarıyla tercümesini vereceğiz: (Diğer bir husus) 
Alemierin meliki Allah'ın yardımıyla, kerim, faziletli, tanınmış ule
manm qurumlarım izah etme ve büyük şeyhlerin menkıbelerini dile 
getirme ·bakımından elimdeki imkanları kullanarak bu işi tamamla
mak üzere iken, hatırıma o büyük zevatı zikrettikten sonra onlara, bu 
kulu eklemek geldi. Ancak durumunun kusuru ikinci defa bu amacı 
başarıya ulaştırmaktan beni men etti. Bu işi yapayım mı, yapmıya
yım mı diye tereddüte düştüm. Tereddüdüm, hizmeti geçen efendiler 
hakkında mutlaka söylenınesi gerekenierin üzerine bina etmek için 
içimden gelen ileriye doğru itici b~ duygu doğuncaya kadar dev~m 
etti. 

İmdi derim 'ki- ben abd zaif-i alil, celil olan Rabbinin rahmetine 
muhtaç Ahmed b. Halil ki halk arasında Taşköpri-zade diye şöhret 
bulmuştur. 



Babam hikaye etti ki: «Benim doğumumdan bir ay evvel babam 
Bursa'dan (Esediye Med.) Ankara'ya (Ak Med.) gitmeyi niyetle
diğinde, sefer. edeceği günün gecesinde rüyasında güzel yüzlü bir 
şeyh görür. Senin bir oğlun olacak ismini Ahmed koy diye müjdeler. 
Rahmetli sefer ettiğinde bu hadiseyi annerne anlatır. Sonra ben 14 
Reb. I, 90~/2 Aralık 1495 gecesi doğduıı:l»8• 

Lakab ve Künyesi : 

Ahmed Efendi okuma çağına geldiğinde Ankara'ya göç eder
ler. (Bu zamanda müellifimizin babası Ak Medrese ve Seyfiyye 
Medresesinde müderris bulunuyoriardı) 9 • Burada Kur'an-ı 'Azim'in 
kraatine başladı. Bu zamanda babası . Musliheddin Mustafa Ef~ndi, 
ımüellifimize 'İsameddin lakabını ve Ebu'l-Hayr künyesini verir. 
Kendisinden iki yaş büyük kardeşi Mehmed'e ise babası Nizameddin 
lakabıyla Ebü Sa'Id künyesini vermiştir10• 

Tahsile Başlaması ve Tahsil Hayatı : 

Kur'an-ı Kerim'i haıtm ettikten sonra tekrar Bursa'ya nakl olur
lar11. Bu tarihlerde babası Üsküp İshakiye Med.resesi, Edirne ve 
Halebiye Medı·esesi müderrisliklerinde daha sonra da Trabzon'da 
şehzade olan Selim'in hocalığında ·bulunduğuna göre Taşköpri-za
de Ahmed Efendinin dayılarının yanmda kalmış olması muhtemel
dir. Babası Trabzon'dan Amasya'daki Hüseyniye Medresesine tayin 
olmuştur. Bu zaman zarfında •babasının sık sık Bursa'ya uğradığı 
anlaşılıyor12, orada babası ona ·biraz Arapça okutmuştur. Sonra Mus
liheddin Mustafa İstanbul'a gider!3 -kanaatimizce Sultan Selim'e 
hoca tayin olmak sebebiyle- ve oğlu .A)ımed Efendiyi Yetim laka
bıyla anılan 'Alaeddin Efendiye tesliiiı. ederler. Alaeddin Efendi' 

8 şaı-a'i~, s. 326; Mecdi, s. 524. 

9 şaı-a'l..fs:, s. 232. 

10 Şalı:li'l..fs:, s. 326; Mecdi, s. 524. 

ll ŞaJı:a'i~, ::ı. 236; Mecdi, s. 524. 

12 Şal,:a'·l..fs:, s. 232; Mecdi, s. 392. 

13 Şalı:a'l..fs:, s. 236; Mecdi, s. 524. 

--·~ 
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den sarf ilminden ( .:ı _,...ı.. =) M$.'üdı-.ı, ( ı.S.?- = ) ' İzz'P5 ve 
( c'v- =) MerahıG isimlerindeki muhtasar ·kitapları okur. Ve 
yine Alaeddin Efendi'den nahv ilminden muhtasar iniarn 'Abdu~a
lı:ir al-Curcani'nin ( j.-1_,"" =) 'AvamiF7'ini ve İmam-ı Matrızi'nin 
( · C~.. =) Mişha1J:18 ını ve Şeyh 'Allariıe İbn al-Hacib'in ( ~~\( = )l9 

Kafiyesini kardeşiyle beraber hıfz ederler. Sonra Kafiye'nin şerhi 

14 Maksud'un müellifi belli değildir, bazılarına göre İmam-ı .Azam Ebu 
Hanife'dir, bazılarına göre de bir başkasıdır, bkz. KZ. n, 1806-7; ·MS. I, 142; 
MU. I, 180; İT, s. 30, n. 1; Şerhleri için 'bkz. Osmanlı Müellifleri, I, 87, 246, 
288, 290, 294, 360, 396; n, 296, 357; Nusuhi, 115. 

15 Şeyh 'İzzeddin Ebi al-Fağa'U :tbrahlro ·b. 'Abdülvahhab b. 'İmadeddin 
b. İbrahim az-Zincani (ölın. 655/1257)'nin eserldir. İsmi MS'de biraz far.klıdır, 
MS şöyle der : «Bir muhtasar daha var ve 'İzzi denmekle meşhurdur. Müellifi 
olan 'İzzeddin Zincaru'ye izafeten bu isim veri.l.mi§tir. İsmi, 'Abdulval:ıhab b.' 
İbrahim b. Abdulvabhab b. Ebu'l-Ma!ali al-Ha~reci az-Zincani'dir. Bu da 
meşhur (al-Hadi) :kita:bının şerhidir. Fazla bilgi için bkz. MS. I, 143; MU. I, 
180; 'İzzi'n·in pek çok şel'hleri vardır en me;:ıhuru Sadeddin Mes'üd b. ömer 
al-J>.aQi at-Taftazani (ölın. 791/1388)nin «Feva'idu Şerife ve Zeva'idu Latife» 
(şerhin tamamlanışı Şab. 738/1337'dir) adlı şerhi ile Seyyid Şerif Cürcaru 
(ölın. 824/1421)'nin .şerhidir. Bkz. KZ. I, 412; n .. 1138-39; Su,yuti, Buğyat al
vu'at, n, 122; MS. I, 143; MU. I, 180; GAL, Suppl, I, 497, İT. s. 30; Nusuhi, 
s. 116. 

16 Muhtasar kitaplardan biri de ( cl .. u ':ll cv-=) MeriU;ı al-arviü;ı'dır. 

Müellifi Zencanlı Ahmed b. _Ali b. Mes'ud'dur (vefat tarihi ·belli değil). Pek çok 
;:ıerhleri vardır. -Bkz. MS. I, 143; MU. I, 18·1; Suyüp, Buğyat al-vu'at, I, 347; 
MariU;ı al-arviU;ı, İst. 1243., Nasuhi, s. 119. 

17 'Adii]tahir b. 'Abdurrahman al-Cürcani'nin (ölm. 471/107&) eseridir. 
Na:hiv alimi -olup, künyesi Ebü Bekir'dir. Memleketinden .hiç ayrılmadığı için 
Na:hiv ilmini yalnız .Ebü 'Ali al-Farisi'nin yeğeninden öğrenmi§tir. Şafii ve 
Eş'ari mezhebinde idi. Pek çok eseı•leri vardır. 'Avamil-i Cedide ise Meluned 
Birgivi'ye aiddir, bkz. KZ. II, 1179; Fevat al-Vafayat, I, 612-13; IT. s. 30, 
n. 1; MS. I, 208; MU. I; 208-'9; al-'Avamil, İst., 1293; Nasuhi, s. 124; OM. I, 
475, 248, 278, 285, 334, 361, 408, 432, 420, 475; n, 262. 

18 İmam Nasu· b. Abdüsseyyid al-Matrizi an-Nahvi (ölın. 610/1213.)'nin 
eseridir, b~ bö1ümden 'ibarettir, bkz. KZ. II, 1708-9; MS. I, 187; tT. s. 30, n. ı; 
OM. I, 391 şerhleri 320, 391, 422; n. 347; Nasuhi, s. 134. 

19 İbn Haci:b diye tanınan Şeyh Cemaleddiııl Ebu Amr 'Osman b. ömer 
al-Maliki an-Nahvi (ö1m. 646/1243)'nin Nahve aid «al-Kafiye fi'n-Nahv» adlı 

kitabıdu·. İbn Hacib'in haya:tı ve eserleri üzerinde Taşköpri-zade Miftah Sa'
iidisinde oldukça yer ayırmıştu·. Fazla bilgi için bkz. MS. I, 139-40; MU. I, 177-
79; KZ. n, 1370-76; İT .. s. 30, 40; OM. I, 351; n. 429; Molla Cami 'aHi al-Kafiye, 
İst., 1324, 
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el-Vafiye'yi20 okumaya· ·başladılar. Merfuat bahsine geldiklerinde 
amca·sı Kıvameddin. }S:asım21 Bursa'ya gelir ve Molla Hüsrev Medre
sesi'ne müderris olur. Orada nierfuat halısinden mecrurat bahsine 
kadar · kardeşiyle bera;ber okurlar. Bu zamanda kardeşi Mehmed 
Efendi inüzmin ·bir hastalığa tutularak Ahmed Efendi'den kendisi
ni 'beklemesini rica eder. Bu esnada Ahmed Efendi de zamanını boşa 
geçirmernek için alışılmış tedrisat dışında amcasından Sarf'tan Ha
runiye22 kitabı ile Nahv'dan İbn Malik'in Elfiye23 sini okur ve onla
rın hıfzını tamamladığında kardeşi Mehmed Efendi (914/1508) de 
vefat eder (bu esnada müellifimiz Ahmed Efendi henüz onüç yaşın
dadır). 

Müellifimiz tekrar klasik tahsil yoluna girerek amcasın?an 
( c.l:--a~! ~~ =) Davü'l-MişbaP:24ı okumaya başlar ve onu başından 
sonuna ·kadar okuİ', yazar ve dikkatle inceler. Sonra ondan mantık
dan İsagoci2s ··~~~~ 'nin muhtasarını, Hüsameddin al-Kati'nin 

20 Kafiyenin §erhi ve manzum şeklindeki üi_,JI = al-Vatiye'yi 1:1e 

yine İbn Hacib yazmıştır, bkz. Kafiye ile ilgili bibliyÖgrafya, . 
. 21 Kı.vameddin Kasım, s. 13 vd. · 

22 Necmeddin öme.r -b. al-Herevl ( .JJJ~I ) (ölüm tarihi belli .değil)nin 
eseridir. Altı bölüm üzerine tertib edilmi§tir (KZ. II, 2027). 

23 İbn Malik .diye rne§hur olan Şeyh al-'Allame Cemaleddin b. 'Abdullah 
Muhammed b. 'Abdullah at-Ta'I al-Ceyiini (ölm. 672/1278) nin -al-Elf-iye fi'n

Nahv''Clir. Bin beytten ibaret olduğu için ~1 = elfiye adını almıştır. 
Fazla bilgiiçin bkz. KZ. I, 151; MS. I, 136-37, 193; II, 57; MU. I, 17-5; lT. s. 30, 
nr. 1. 

24 Taceddin Muhammed ·b. Muhammed al-İsferayani yukarıda adı ge

çen Misbalı adlı kitabı önce şer.h edip . c_l:.ill adını vermi§ .sonra onu da kı-
saltarak rl:-d' ~ _,:... = Davü'l-Mişbal) ad!nı vermiştir. (KZ. II, 1708-9; MS. I, 

193; MU. I, 217). Sözü geçen .bu Devü'l-Mtşbal) Şeyh Bedreddin Muhammea 
b. Muhammed b. Malik'in eal-Misbah fi'l-Maani ve•ı ... Beyan» adlı eserinin İbn 

Nahviye tarafından ihtisar edilip r.~l • ~ = Dıı.vü'l-Mtşbatı adı verilen muh

tasarla karl§tirı.ınlamalıdır (:bkz. KZ. II, 1710). İkisi arasmdaki benzerlik sadece 
bir isim benzerliğinden ibarettir. 

2.5 Riyaziye ve heyet alimi Esirüddin 'Mufaddal b. Ömer Ebheri'nin (ölm. 
662/1264) manbğa aid eseridir. Asıl adı «Risale-i Ebherlıye»dir. (İsaguci ta
biri Yunanca~. ~ülliyat-ı Hams ·denilen beş kısım üzerine tertib edilmi§tir. 
Eserin aslı eski Yunan Filozoflarından (Porphyrios => Ferferyus'undur). Bu 
eser Hüsameddin Kati ( ölm. 760/1359 ). tarafından muhtasar olarak §erh edil
miştir. (Bkz. KZ. I, 206; IT. s. 30-31 n. 1; Ş. Tektndağ, Medı:ese Dönemi, s. 27) . 

. . _:.:---
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şehriyle beraber okur. Ve yine amcası Kıvamedilin Kasım'dan 'Alla
me Razi'nin Şerh-i Şemsiye26sini bir miktar -okur. Bu esnada babası 
İstanbul'dan Bursa'ya gelir ve Amasya Hüseyniye Medresesine27 

müderris olur. Amasya'ya vardıklarında muellifimiz babasından 
Seyyid Şerjf'in haşiyesiyle ıbirlikte ·başından sonuna kadar Şerh-i 
Şemsiye'yi el-Mevla 'el-I:Jay1ili'nlıı haşiyesiyle ·beraber Allame Taf
tazaru'nin ŞerJ;ı,i'l-.AJs:a'id28ini, el-Mevla Hvace-zade'nin haşiyesiyle 
beraber Mevlaİı.a-zade'nin Şerh-i Hidayetü'l-Hikmesini29, Mevla. Mes' 
ud er-Rüml'nin Şerh-i ~dab al.JBall;ıs30ini ·başından sonuna kadar Al
lame İsfahaninin Şerh-i Tevali'31 ( 2_1_,1. c.? )ini Seyyid Şerif'in 

26 Nasirüddin-i Tüsi'nin talebelerinden Necmeddin Ömer b . 'Ali al-Kazvini 
(ölm. 693/1294)'nin. «Risaletü'ş-Şemsiyye fi'l-Ka:vaidi'l-Mantıkiyye» adlı muh
tasar bir mantık kitabıdır. Bu ·kitaba pek çok şerılıler yapılmıştır. Müellifimizin 
okuduğu şerhi ise ~utbeddin Muhammed b. Muhammed ar-Razi -at-Taktiini 
(ölm. 766/1364) yazmıştır. Bu şerhe Seyyid Şerif 'Ali b . Muhammed al-Cürcani 
( ö1m. 816/1413) bir ·haşiye yazmıştır. Müellifimiz Taşköpri-zade'nin zikrettiği 

haşiye ·budur (Bkz. KZ. ll, 1063; MS. I , 297; MU. I, 325. 
27 BkZ. s. 11, no. 8. 

28 ( oı._..t..a.JI ~LiJI = al-'Aka'id al-'Adudiye denilen ŞerJ:ıi'l-'A~a'id'i Kadı 

'Adudeddin 'A'bdurrahman b. Alımed al-İcı (ölm. 756/1355) yaa;mıştır. Buna 
pek çok şerh ve lia.şiyeler yazılmı§tır. MüeHifimizin oltudukları Mevla Ahmed 
b. Muhammed l:lafid at-Taftazani (ölm. · 906/1500)'nin haşiyesiyle, Ahmed ·b. 
Musa al-IJayali (ölm. 862/1457)'nin haşiyeleridir (.bkz. Kz. H, 1144; MS. n, 181; 
MU. I, 632) ; 

29 B~ kitablar ve yazarlarını maalesef tesbit edemedim. 

30 'llın-i Adabu'l-Bal;ı~ ( .!.~ ~1;\ f> üzerine · Şemseddin Muhammed 

b. E§ref al-1:Iüseyni as-Samarkancll (ölm. 600/1203) «Adab al-F~ıl Şemseddin 

=W'_ ..di~; j,;..WI '-:'\;\ » adında bir ltitab yazdı. Bu kitabı Kemaleddin Mes'ud 

aş-Şirvani .( .JI.,,r!-11 ) ar-Rumi ( d',Jt ) şerh etti. MüeP,ifimizin bahset

tiği bu şerhtir (bkz. KZ. ~. 39; MS. I, 304) . :Miüellifimizin bu konuda risıı;Iesi 
var ·bkz. Risale n-o: 42-43-44 . . 

31 ~adı 'Abdullah b. ömer al-?ay~avi (ölm. 685/1286) kelanı ilminde 

muhtasar olarak ( J\f~\ (l_,b =l Taviili' ~-anvar'ını yazar. Bu eseri Ebu's

Sena' Şemseddin Mahmud b. '.A:bdurraıhman al-İşfahani (ölm. 749/1348), Melik 
al-~asır Muhammed b. Kalavun için şerh eder. Şu _şerh talebeler arasm-da çok 

tutulur ve .bu ş~rhe (J\.lli~ 2_~ )=) Met.iili' al-Ani:aı• adını verir. Buna pek çÖ:k 

başiyeler yazılır. Birisi de Seyyid Şerif 'Ali b. Muhammed al-Cürcani (ölm. 
816/1413)nindir. Bu -ha§iye .üzerine yeniden §erhler yazılmaoya başlanmıştır. 

Biı·isi de müellifimiz Ta§köpri-zade'ninkidir (bkz. KZ. II, 1116; MS. II, 104, 
179; MU. I, 630. Bkz. Risale no: 61 . 
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haşiyesiyle .beraber okurlar. Ve yine ba:basından Seyyid Ş~rif'in Şer
hü'l-Metali32in başiyesinin bazı klsımlarını dikkatle okur. 

Bundan sonra müellifimizin ·babası şu sözleri söyler: «Ben üze
rime düşen babalık hakklmı ödedim, bundan böyle iş sana düşüyor.» 
der ve gerçekten de ·bir daha kendisi okutmaz33• · 

Sonra dayısından S-eyyid .Şerif'in Havası Şarh-i Tecrid3,~1ini ki
ta:bın başından al-vucüb ve al-imkan balıisierine kadar okuduktan 
sonra Mevla . Muhyidd.In FenarP5'den Seyyid Şerif'in Şerh al-Mif
taJ;ı30ının ilk bahsi al-Müsned'den son ba·hsi olan al-Fasi va'l-vasl'a 
kadar okur. Bilahare Mevla Muhyiddin Seydi Mehmed al··Kocavr7den 
Seyyid Şerif'in Şarlı al-Mavakıf38ının ilk bahsi ilahiyattan nübüv-

32 Kadı Siraceddin Mal;ımüd b. Ebu Bekr (lS.t•J~1 =l al-A:rmavi (ölm. 

682/1238)'nin ( }y)ll tl:.. ) Metili' al-Anvar adlı mantıg"a aid muhtas~ bir 

kitaptır. Bu kitabm pek çok şerhi vardır. Biri de Kutbeddln Muhammed b. Mu
hammed ar-Rizi at-Tal)tini (ölm. 766/1364)ninclir. Bu şerhe Seyyid Şerif Cür
canl bir haşiye y3..ZIJU§tır. Müellifimizin babasmdan okuduğu bu ha§iyedir. 

33 ~ c.ıı~ .jT_,;i L.J ~~ ı.!ll~ .ı-! ~~ıs ö~~~ J> 1.1· ~ L. .:.-;-:.; .;· ı 
Ş~i'ilı:, s. 327. 

34 Nasireddin Ebi Ca'fer Muhammed b. Muhammed at-Tüsi (ölm. 672/ 

1273) Kelam ilmi üzerine t")t>::JI ~..;{ = Tecridu'l-Keliim veya Tecrldu'l-Iti.Jı:id 
adıyla bir eser yazmıştır. Bu esere Seyyid Şerif Ali b. Muhammed al-Oürciini 
(ölm. 816/1413) taraimdan -tetkik ve izaıh mahiyetinde bir başiye yazılmıştır. 

Bu haşlye .ı._~- ~b. = J:ıaşiye-i Tecrid adıryla taleb~ arasmda ço'k meşhur 
o~uştur. Müellifimiz dayısmdan okuduğ:u bu .kitaba bir de haşiye ya.znv.ştır. 

(-Bkz. KZ. I, 346-48; MS. I, 297-98; R~ale no: 16). 
35 Bkz. s. 40. 
36 Sira.ceddin Ebii Ya':kiib Yusuf b. Ebu· Be'kr b. Muhammed b. 'All as-

Sakkiki (ölm. 626/1228)nin r_,!Ji Cı:a... = ~tal)u'l-ulüm adlı eserine Seyyid 

Şerif Ali b. Muhammed al-Cürcini (ölm. Sl6/1413)nln 804/1401 tarihinde 
Semarkand'da yazdıg-t şerhtir. Bu şerhe müellifl.m!z Ta§köpri-zide bir de ~iye 
yazmıştır (bkz. Risale no: 17; KZ. n, 1762-63; MS. I, 23, 203-6; MU. I, 232-33). 

37 Bkz. 42. ' 

38 ( ._üi_,J.I = al-Mavakıf, Kadı 'Adudidd!n 'Abdurralunan b. Ahmed 
al-Ici (ölm. 7!i6/1355)nin ilm-i kelam'a ait .bir ~serldlı·. Bu esEl!" ·altı mavl.uf 

( .....ü _,... ) yani fasl ihtiva ettiğinden mavlp:f'm çog-ulu olarak ·ma vakıf denil
mi§tir. Buna Seyyid Şerif Ali b. Muhammed al-Cürcanı bir şer-h yazılmış~ ve 
bu şer-h Osmanlı medreselerinde okuhumuştur (bkz. KZ. n, 1891-94; MS. I, 211, 
323; n. 181). 
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vet bahsine kadar, I{eşşaf39 tefsirinden de el-Nebe smesinin tefsiri
ni okur. Mevla Bedreddin Mahmud 'b. Kadı-zade RümP0 (ML.-im Çe
lebi diye meşlıurdur) den Ali Kuşçu'nun heyetten Fetlıiye·n kitabını 

okumuştur. Müellifimiz Fethiye'yi okurken hacası da Fethiye'ye 
şerh yazıyordu. Bu şerlıi Sultan Selim Han'a itlıaf eder. ve Anadolu 
kazaskerliği ile mükafatlandırılırlar12 • Sonra al-Mev~a aş-Şeyh Mu
hammed at-TunusP3 (al-Maguşi doğumlu ve bazan böyle şölıret bul
muştur) 'den Şal;ıl9:-i B~ari4~ ve !}:adı İyaz'ın Şifasıwnın bir kısmını 
okur. Yine hacası at-:Tunusi'den 'ilm-i cedeJ4G ve 'ilm-i ]JilafWı öğ
renir, . akli ve Arabi ilimlerde kendisiyle mubahasede hı.iıunur1 8• 

4-Icazet Alması : 

A. Hacası at-Tunusi49 kendisinden rivayet etmesi doğru ve caiz 
olan herşeyi, tefsir, hadis ve diğer ilimleri nakletmesine sözlü ve 

39 Ebü'l-~lisım Carullah MaJ.ımüd Zaıma:h§eri'nin (ölm. 538/1143) al

Ka.şııiif'an J:{al}ayı~·t-tenzn ( j~:.;:J\ ,j!.lb .:ı~ Jl..:.('JI ) adlı eseridir (bkz. 

KZ. II, 1475-84; MS. II, 97-100; MU. I, 550-53; İT. s. 23). 
40 Bkz. s. 41 vd. 

41 Alauddin Ali Kusçu (ölm. Şab. 879/Aralık 1474)nın medreselerde c;lers 
kitabı olarak okutulan hey'et kitabı, İT. s: 23. 

12 Şatii.'il}, s. 326. 
43 Bkz. s. 44 vd. 
44 Muhammed b. İsma'il b. İbrii.lüm b. al-Mugira al-Ca'fa al-Buhari (ölİn. 

256/869)'nin L-""..Jı = aş-Şal;ı.ılı adlı kitabıdır ('bkz. 'lviS. II, 130-31; MU. I, 

577-79; KZ. I, 541-55) . 
45 1\•tagrib alimlerinden İmam ~aQ.i 'İyaz'm . (ölın. 544/1149) hadis üzerine 

jb..all J~ ~ ...... - J ~~ "="\:..) "7 ) I{itabll'ş-Şifa fi ta'rif-i J:{ul;uki'l-Mus

tafa) adlı eseridir. Bu eseri müelli.ftmiz kitabı Miftahü's-Sa'ade'de s i'tayişkar 

bir -§ekilde anlatmaktadır (bkz. MS. II, 149; MU. I, ·593). · 
46 Cedel'in lügat manası sert münaka§a, tartışma, §iddetli düşmanlılt 

demektir. «Bu ilim hangi mevzuu olursa olsun onu isbat etmekten veya yık
mal{tan balıseder. Bu da akli ilim-lerin çe§itlerindendir. Laltin usoı ilminin dal
larından sayılıı'». (BkZ. MS. II, 599; KZ. I, 579-80). 

: - 47 ...J){;. · triliif, cedel ilininin fürfıundandır. Zi:hni: · faaliyeti ve mubalıase~ 
lerde delilleriyle hasını ilzam eden ilim olup o sayede hasmın vaz ettiği usfıl 
bu sayede cerh vetadil edilir (bltz. MS. I, 306-8; II., 599). 

48 Şal;ii'il}, s. 269, 327; M:ecdi, s. 452, 525. 
49 Bkz. s. 44. 
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yazılı o~ara:k müsaade (icazet verdi) eder. at-Tunusi de 'kendi şeyhi 
olan Veliyullah Şehabettin Ahmed al-Bekk1 al-Magribi'den nakle
diyordu. O da hocası hadis ilminde İmam olan Şehabedclin Ahmed 
İbn Hacer al-AskalanP0 (sonra al-Mısri) den rivayet ediyordu. 

B. Babası müellifimize tefsir ve hadiste icazet verir. O da ·ba
basından nakleder o da Mevla Yegen51'den, Yegen de Mevla Nik
sari52'den, Niksari ·de Aksaraylı Cemaledclin53 ve Şeyh Ekmeled
dins4'den rivayet ediyordu. 

C. Yine ·babası al-Mevla Hoca-zade'den5s, o da Müfti a l-Mevla 
Fahreddin Acemi50'den, o da Mevla Haydars•, o da Mevla Sadeddin 
Taftazanr8'den rivayet ediyorlardı. 

D. Tefsir ve hadisde müellifimize Mevla Muhyidclin Kocavi59 

icazet vermiştir. O da Şeyhi Mevla Hasan Çelebi al ... Fenari'den60 o 
da Şehabeddin Ahmed b. Hacer'den icazet almışlardır. 

50 Şahabeddin Ahmed İbn Hacer al-As}ı:a.Jani (al-Mısr1); Büyük mu.bad
clislerden ve meşhur Şafi'i fukahasındandır. 773/1371 tarihinde Mısır'da do~
ınuştur. Tahsilden sonra. Şam ve Hicaz'a gitmiştir. Ekserisi haclls ilminde olmak 

üzere yüzelliden fazla kitab telif etmiştir. En meşhur eseri c_? J ı.S;~l e' 
c.S ;l;.~ 1 Fet(Ju'l-Bliri fi şer~i'l-Bubiiri'dir. 853/1448 tarihinde Mısır'da vefat 

et,mi§tir (bkz. KA. I, 616-17). 
51 Bkz. Şa}ı:ii'Uc, s. 48. 
52 Şa}ı:ii'i.Jı:, s. 165-66. 
53 Şeyh Cemaleddin Mehmed b. Mehıned a1-Aksarayi Sultan I. Murad 

devri alimlerindendir. Fa:hreddin Razi'nin ahfad.mdandır. Kaııamap.'da b~i 

tarafmdan «as.-Sıl)a.l). li'!-Cev(JerT»yl ezbere bllmiyenin müderris olamıyaca~ı 

SUslle Medresesine müderris olmuştur. Arabt ve islamt ilimlerde kuvvetli idi 
(blı:z. Ş~a'i.Jı:, s. 14). 

54 Hakkında malumat bulamadı!k. 
55 Bkz. Şals:li'i.Jı:, s. 76. 
56 Mecdi, s. 81. 
57 SUltan Mehmed Çelebi b. Yıldırım ·Bc:yezid devri ulemasmdan olup 

ismi Burhaneddm .Haydar b. Mahmud Jl ,tı al-Havafi c.SJ.J~l al-Herevi 
(ölm. 830/1426) olup, Sadeddin Taftazlini'nin talebesidir ve ' Keşşaf'a yazdı~ 
haşiyeyi şerh etmiştir (bkz. Mecd.1, s. 83; Şa}ı:~'i.Jı:, s. 37-8). 

58 al-'Mevla Sadeddin Taftaziini (doğ. 7121;1.312)-dir. Pek çok şerh ve ha
şiyelerl vardır. 22 1tfu.b. 792/1389'da Senierkand'da vefaf e~ir. Şerh ve ha
§iyelerl için 'bkz. Şatii'i.Jı:, s. 4'3-4; MS. I, 205-8; MU. I, 234-36). 

59 Bkz. Şat<a'il:, s. 1:82; Mecdi, 315-16. 
60 Mevlana Fenari Hasan Çelebi b. Mehmed Şah Fenarı, Fatih devri 

- ·~ 
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5 - Tedris Hayatı : 

Taşköprı-zade devrin usUlü üzere tahsilini tamamlayıp Seydi 
Efendiwden ma'zül olduktan sonra ilk defa 30 yaşlarmda Rec. 931/ 
Mayıs 1525'de Dimetoka02'daki 30 akçeli Oruç Paşa63 Medresesine 
~üderris olarak tayin oldu. Or ada yani Haşiye-i Tecrid Medrese
sinde Telhis611in Mutavvelu şerhini beyan ·kısmının ·başından istiare 
bahsine kadar ve Şer~-i Tecr1d'in66 }:Iavaşisini kitabın başından umu
ru amme bahsinin sonuna kadar ve Seyyid Şerif'in feraiz şerhini 
okutmuştur. 

Rec. 933/ıKasım 1526 başlarmda !stı;mbul'da Hacı Hasan (Otuz
lu-Miftah) Medresesine67 müderris oldu ve orada Sadrü'ş-Şeria'mn4s 
Vi;ls:aye09 şerhini kitabın ·başından Kitab-ı •büyu' bahsine kadar, Sey
yid Şerif'in Miflah şerhini kita:bm başından icaz ve itnab bahsine 

müderrislerinden Molla Tüsi'nin tail.ebesidir. Bazı medreselerde müderrislikler
den sonra Mısır'a tahslle gitmiştir. Dönüşünde İznik Orhan Gazi Medresesi ve 
sonra da Şal;ın müderrisi olan Hasan Çelebi ·860/1455 tarihinde Bursa'da vefat 
etmiştir. Eserlerı ve fazla bilgi için bkz. Mecdi, s. 204-6. 

61 Ata'I, s. 8. 
62 Batı Trakya'tda, Kızıl-Deli Çayı'nın Meriç nehrine k'.31rıştıg-ı yer yakı

nında, Türkiye hududuna 5 lan. mesafede bir kasabadır. (İA. m, 589). 
63 Ba.nisi Oruç Pruıa'dır. II. Murad devri vezirlerindendir . . Medrese 803/ 

1401 tarihinde inşa olunmuştur. Paye itibariyle 990/1582'den önce otuz akçeli
ler arasındadır (b'kz. Atii'i, s. 513). 

94 Siracüddin Sekkaki'nin (ölm. 626/1229) M1ftiil;ıü'l-'ulüm adlı eserini 
J;Iatib Dıma.şl:a (Kazvlni) hulasa ederek Telhisü'l-Mifta}.ı (asıl adı Telhisü'l
Miftiil;ı fi'l Meani ve'l-Beyan'dır) adını veıımiştir. 

65 Sa'deddin Taftaiani (ölm. 792/1389) .de bu tel:hise Muıavvel adlı bir 
şerh yazmıştır. Fazla bilgi için blm. R~ale no : 7, 17 ve kaynakları; KZ. I, 
473-.79. 

66 J:Iiişiye-i tecrid hakkında bkz. Risale no: 16. 
67 n. Bayezid'in kazaskerlerinden Balıkesirli Mehmed b. ·Mustafa b. Hacı 

Hasan .(ölm. 911/1505) tarafından inşa edilmiştir. Rumeli kazaskeri iken ve
fat ederek medresesinin haziresine defn olunmuştur (·bkz. Sehi, s. 26; J;IadlJ.<a, 
I, s. 88; Baltacı, s. 218). 

68 Bkz. Risale no : 6. 

69 Fıkıhtan Vils:aye ( ~~~~ j!'L.. J ~l_,JI ~lı, => Vil)ayetü'r-rivaya 

fi masiilli'l-hidaya) adlı eser Ubeydullah •b. Mes'ud'un oğ'lu Burhanu'ş-şeria 

Mat.ımud (ölm. 7-50/1349) tarafından kaleme almmı§tır. Bunun muhtasarı Ni
]>aye adlı eserdir. (Bkz. Risale no: 6; KZ. n, 2020-24). 
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kadar, Tecrid'0 şerhinin başiyelerini um.ür-i amme bahsinden vücüd 
ve imkan bahsine kadar ve hadisten MeşabJP.:71 kitabını ba§mdan 
sonuna kadar iki defa okutur. Bunu tamamladıktan sonra, müelli
fimiz Taşköpri-'zade Ahmed Efendi'nin babası Müsliheddin Mus
tafa Efendi 10 Şev. 935/17 Haziran 1529 Pazar.tesi günü ku§luk 
vakti İstanbul'da vefat eyler. Zil. H. 936/Temmuz 1531 başlarmda 
Üsküp'ün İsha:kiye72 (kırklı) Medresesine müderris olur. Taşköpri
zade orada Meşab~ ve Meşaril,ı'3 kitabiarını ·başından sonuna değin 
ramazan ayında okutur. Yine orada Tevc;ii;J;ı,74 kitabını ıba§mdan so
nuna kadar Sadrü'ş-Şeria'nın V~aye şerhini kitab-ı büyu' bahsi
nin başından sonuna kadar, Seyyid Şerif'in feraiz şerhini ve Miftab 
şerhini beyan bölümünün başından kitabın sonuna kadar okutup 
İstanbul'a gider. 

17 Şev. 942/9 Nisan 1536'da İstanbul'daki (kırklı) Kalender
hane Medresesine75 müderris oldu. Orada Meşabil;ı kitabının evve
linden kitab-ı büyu'a değin Meva;lpf'0 şerhini vücub ve imkan ·bab
sinin başından A'raz bahsine kadar Sadrü'ş-Şeria'nın Vi,lcaye şer

hinden bir miktarını ve S~yyid Şerif'in Miftah şerhinin bazı yerle
rini okutmuştur. 21 Reb. I, 944/27 Eylül 1537 günü haric müder
risliği ile vezir Koca Musta:fa Paşa Medresesi'ne77 terfi eden Taş-

70 Bkz. s . 14, no. 2. 

71 Şafi'i imamlarmdan Hüseyin b. Mes'üd Bagavi (ölm. 516/1122)'nin 
eseridir. 

72 II. Murad devri emirlerinden İshak Bey taırafmdan in.§a edilmiştir. 
!nşa taribi t-aıkrlben 842/1438 yıllandır. (Bkz. E.oH. Ayverdi, Yugoslavya
daki Tüzık Abideleri ve Y.akıfları, s. 5; SQ. I, 323; Dani§ITlend, I, 304; Baltacı, 
s. 260). . 

73 !mam Radiyüddin Hasan b. Muhammed Sagani (ölm. 650/1253)'nin 
eseridir. Asıl adı «Meşarlk-i Enviirü'n-Nebeviyye~dir. 2246 hadis ihtiva etmek-
tedir (Bkz. KZ. II, 1688). ' 

74 Bkz. Risale no: 6. 
75 Banisi, kilise olarak Patrlk Gryagost'tur. İstanbul'un fetbinden sonra 

Fatih Sultan Mehmed tarafından, cami, imaret ve za.viyeye t~vil edil.mi§tir. 
II. Bayezid devrinde ise medrese olarak ·kullanılmaya brujlanmıştır (bkz. Fatih 
Mehmed II Vakfıyeleri, s. 323 vd.; Mecdi, s. 309;· Baltacı, s. 267). 

76 Bk:z. s. 24, no. 3. 
77 Kurucusu Yavuz Sultan devri vezlr-i azamlarından Koca Mustafa Pa

§a.'-dır. Takriben 895/1489 tarihlerinde in§a edilmiŞtir (bkz. Danişmend V, s. 13; 
Hadikatü'l-vüzera, s. 21; Hadl:lca, I, 161; Baltacı, s. 281). 
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ı 
Babası 

ı 
Mevla Hoca-zade 

ı 
Müfli el-Mevla 

Fahreddin Acemi 

ı 
Mevlana Haydar 

ı 
Mevla Sa,deddin 

Taftazani 

(•b) 
(Tefsir ve Hadis'te) 

Taşköpri-zade 

ı 
Babası 

ı 
De d esi 

~ ı 
Mevlana Yegen 

ı 
Mevlana Niksari 

ı . ı 
ilksaraylı Şeyh 

Cemaleddin Ekmeled~in 

(d) 
(Tefsir ve Hadis'te) 

Taşköpri-zade 

. ı · 
el-Mevla Muhyiddin 

Kocavi 

. ı 
el-Mevla Hasan Çel. 

el-Fenari 

. . ı . . 
Şehabedclliı Ahmed 

b. H~cer 
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köpri-zade bu ID:edresede daha evvelki medresede · bıraktığı Mesa
biJ:ı'i kitab-ı büyu'dan sonuna ·kadar nakleder. Ve bundan başka Hi
daye'Byi zekat bahsine kadar ve Meval.qf şerhini ilahiyat bahsinin 
baş tarafından bazı bahisleri tadris etmiştir. - 4 · Zil. K. 945/ 25 Mart 
1539 günü Ahmed· Efendi dii.l;ı.il .müderrisliğine yükselerek Ed.ii'ne'de 
üç Şerefeli Medreselerindenr; birine müderris olur. Burada· ŞaJ;ı,i.J;ı..-i 
Btı;ı:ıari'nin dokuz . cildinden · bir cildini okutma ya muvaffak olur. ve 
bir evvelki medresede Hidayeden bıraktığı zekat ·bahsinin başından 
hac •bahsinin sonuna ve Usul-4 fıkıh'tan Talvih'i60 başından birinci 
kısma kadar okutmuştur. Beş ay sonr~ 23 Reb. I, 946/8 Ağustos 
1539 günü müellifimiz Salın medreselermden8~ birine müderris olup 
burada Şa~-i Btlb.iirl'yi82 iki defa ·ve ıs:açlı Beyzavi83 tefsirinden 
B~ra suresini ve J:ndayeyi nikah baJ?.sinin ·başından büyu'a 'Ve 

Tal~hi Üç Şerefeli Medrese'de bırakmış olduğu birinci kısD?IDı;l.a~ 
aJ;l.kam bahsine kadar okutur.l1 Şev. 951/26 Kasım. 1544;: günü .n;ıtiel

lifimiz terfi ederek altmışlı medreselerden Edirne'de Sultan Ba
yezid Han84 Medresesi müderrisliğine ·atanır. Orada şa.J;ı:i.J,ı..:i B'*ari' 
nin üçde ·birini okutur, hidayeyi Kitib-ı ·bÜyu'd~ k_ita~-ı ş'üfa'ya 
değin ve Talvihi Salın-ı Sernan Medres~sind~ ··bl;l'akınış olduğu Al.ı

~am bahsinden sonuna ·kadar, · Mev~ şerhini ve. Seyyid Şerif'in 
Feraiz şerhini tashih balıisierine kadar tedris eder. 

78 Bkz. Risale no. 8. 

79 üç §erefeli Medrese, iki medreseden m~ydana gelmekt~dir. llki olan 
Saatlı Medreseyi n. Murad, l.ldnci olan Peykler Medresesini de Fatih . Sulta,n 
Mehmed in§a ettl.ımi§tir (bkz. Sa'deddin. I, 402; IA. m .. 122; Mecdi, s .' 117; 
Baltacı, s . 450-451. .· 

80 Bkz. Risale no: 6. 

81 Bkz. s. 5, no. ı. 

82 Ebü 'Abdullah MuJ.ıammed b. !smayl al-Buhiir!'n,iıı (194/ 810-256/870) ai
Cami' aş-Şii.J:üh adlı eseri (·bkz. KZ. t, 541-55; Mf!'. Okiç, }1:adis Ders'·Notlan, Ank., 
1965, s. 60-62). . 

83 Kadı Beyzavi'nln (Ölm. 685/1286) J.):ll ;lriJ j~:,;:ll jl_,;l = E~viir?'~
Ten.zil ve Esriirü't-Tevn isimli tefsiridir. Daha z!yade .K!!-dı Beyzavi ~ye tanınır 
(bkz. MS. n, 103-105; KZ. I, 186) . . 

84 n. Bayezld killliyesi, Qami, medrese, da.rü'§-§ifa, hamam ·imaret vs.'den 
meydana gelmektedir. Edirne'de Tunca ·nehri kenarında. 893/1481 ··tarihinde Inşa 
edilmi§tir (bkz. Sa'deddin. n. 212; Oktay Aslanapa, · Edirne!i1e 'T:üvk' Miniarisi-
nin gelişmesi, 600. Fetili Yılında Edirne Armağanı, s. 226). :· ·<: 

•.,-_;,. --
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6 Kadılık Hayatı -: 

26 Ram. 952/3 Ekim 1545'de Bursa kadılığına85 terfi eder. ilri 
seneye ·yakın bir zam~ sonra 18 Reb. 954/3 Eylül 1547'de ikinci 
defa Salın-ı Sernan Medreselerinden bir ine mi.iderri.s olur. Orada Sa
hih-i Buhari'yi olrutup tamamlar. Hidaye'yis.ı bab-ı şufa'dan sonu
na değin, Talvih'i ·başından dördüncü kısmına kadar, Seyyid Şerif'in 

Keşşaf tefsirine yazdığı haşiyeyis; ise Fatiha suresinin sırasına 

kadar mutalaa eder. 

7 - Gözlerinin Hastalanması : 

17. Şev. 958 (18 Ekim 155l)'de İstanbul kadısı olan müellifi
miz 17 Reb. 961/20 Şubat 1554 tarihinde gözlerinde remed hastalığı 
arız olduğu için kadılıktan ayrılmak mecburiyetinde ·kaldı. Bu has
talık aylarca devam etti ve gözlerine zarar verdi. 

Taşköprı-zade ·l;>u durumda büyük bir metanet gösterir ve bu 
sıkıntılara karşılık Allah'tan cennetini taleb eder88

, ve hayat hi
kayesine şu bilgileri vererek. son verir. «Bundan sonra Allah u Teala 
bu za:~f kulu, ilim ile iştigal ettiği sırada ba~ı kitabiarı tasnife mu-

85 Müelllfimiz, Yavuz Selim devri şeyhlerinden Şey}.ı Munyiddln Mehmed 
!bn al-Mevla al-Fii.zü Behaeddin Efendi'nin hayat hlk.ayesini yazaırken kadılık 
mesleg-ini neden kabul ettigine ~air arala.rında geçen hadiseyi §Öylece izah et
me.ktedir: «Benimle onun arasında geçen g.arib olaylardan bir tanesi de şudur: 
Ben Sahn-ı Sernan Medreselerinden birinde müderr1s oldug-um sıralarda r.üya
da Hz. Peygamberin b~na Medine'den bir taç hediye ettig-ini gördüm. B·u hadise 
gecenin son üçte birıx{de vuku buldu. Bunun üzerinde hemen ltaİldım. O za
manlarda Beydavi tefsirini mütalaa etm-ekle meşgul ldlm. Yine mezkur tefsiri 
mütalaa etmekle meşgul oldtLırı1. Feciı· namazını kıldıktan sonra bana biris-i gel
di ve o gecede görülen r.üyayı ta-bir sadeddlnde Şeyhin rüya.y1 görenin kadı 
olacağını söylediğini ifade etti. Bu hadiseden hemen sonra Şeyh'ten bana selam 
getiren adamdan önce kim_se bana gelmemişti. Anladım ki bu şeyhe vald olan 
bir keşiftir. Bir kaç gün sonra Şeyh'e gittim ve hadiseyle bu hadise hakkında
ki şeyhin yorumunu. şeyhe zikrettim. Şeyh evet ·hadise bundan ibarettir dedi. 
(Bunun üzerine) Beri ka-dılıg-ı istemiyorum dedim. Şeyh buna ltar~t eTalet 
etme, ancak taleb etriıekslz.in sa.na verilen şeyi de red etme». İ§te ·kadılık mev
kiini kabul etmen!n sebeblerinden biri de bu idi». (Bkz. Şel;ii'U.., s. 259; Mecdi, 
4.28). 

86 Hidaye, Bkz. Risale no: 8. 
87 Bkz. R isale no: 15. 
88 Şa~a'U.., s. 230. 
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vaffak etti. Tefsir, Usuliddin; Usul al-fı]pı, Arabça gibi dallarda 
muvaffak kıldı. Yine böyle noksan sıfatıardan münezzeh olan Ce
nab-ı Hak, çetin bazı konuların halliıii ve yüksek konuları çözmeyi 
bana ihsan etti. Bunlardan her biri için risale yazdım.. Bunların 

tümü 30 küsür kadardır. Şu kadar var ki Allah'ın takdiri ile güı;ı
lerin meşgul geçmesi, bunları temize çekrneğe müsaade · etmedi. 
nim ve kültürlerden Allahu Tealanın ·bana ilisan buyurmuş olduğu 
bunlardır ve tabii kabiliyetime göre •bana ayırmış olduğu şeydir. 
«Her ilim sahibinin üstünde bilgi sahibi vardır»89• Bu Cenab-ı .Hak 

korusun bir ilim ve fazilet iddiası değildir. Belki bu Allahu Teala
nın «Rabbin sana olan nimetlerini söyle90 

•••• «..:..w ~J ~ L.l J » 
ayetinin emrine uymaktır. Bu kitabın son-.,ı olsun. Gözlerime perde 
geçmesine, tam kavrayamama, zekamın azalmasına, görüşün. da
ralmasına, . uyuşlİkluk, unutkanlık devresine girmeme arkadaşlar
dan ve dostlardan kesilmesine rağmen, kitabımı bazı dostlara yaz
dırdım. Allah'a lıamd olsun ve onun vermiş olduğu nimet ve fazilet
lerine Şükr olsun. 30 Ram. 965 Cumartesi günu bu kitabı İstanbul'da 
yazdİrınayı tamamladım. · 

Halifenin gölgesinde o şehri (İstanbul) afetlerden, ıbelalardan 
korusun ve ona yüce bereketlerinden akıtsın. Herhalukarda görü
nür ve görünmez nimetler için Allah'a hamd olsun. Selatu selam 
onun peygamberi Hz. Muha.mmedin ehli beytinin ve ashabının üze
rine olsun. Allahu Tealaa bizden, ilmi ile amel eden ulemadan, zühde 
büriinen meşayıhtan, kanaatkar . fakirlerden razı olsun. Selefieri
mize rahİnet eylesin ve halefierimize bağışlarını sürdürsi.ln. ·O acı
yan, bağışlayan, bağış ve ihsan sahibid:ir. Allahu Tealaa bu kitabı 
t oplamada gayret gösteren dost ve alıbab lardan peygamberi Hz .. Mu
hammed el-Emin, ehli beyti, ve aslıab-ı kiramıiı yüzü suyu hür
meti ve :bütün müslümanlardan razı oisun. Hz. Peygamberden ri
vayet edilen bir kaç dua ile sözü tama~ıyalım91• 

8- Vefatı: 

Yukarıda da ·kendisinin işaret etti.ği · 30 Ram. 965 Cumartesi 
günü müellifimiz Şa~a'*'in imlasını -bitirmiş, .bundan sonra haya-

89 K. 12/76. 
90 K. 93/11. 
91 Şa~ii'iJs:, s. 331. 
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tının en karanlık üç yılını yaşayıp 30 .R~c. 96892/13 Nisan 1561) ae 
vefat etmiş ve namçızı Fatih Camünde kılınarak naaşı Ve~a'daki 
Aşık Paşa Mahallesinde aynı isimde anılan camiin karşısında bulu
nan Seyyid Velayet türbesi yanındaki parmaklıkla -çevrili olan .ma
halle defn edilmişt~. Bir :tarafında Galata, Eyyüb ve Selanik ka
dılıklarında bulunup 977/1567 de vefat eden Gazzati-zade Abdullah 
Efendin diğer tarafında. ise Taşköpri-zade'nin oğlu Kemaleddin 
Efendi yatmakfadJ.rS-ı. 

Burada yaptığım araştırmalarda adı geçen GazzaH-zade'nin 
Mezarına rastlamama rağmen ne Taşköpri-zade'nin ne de oğlunun 
kabİine rastlamaillm. Bu durumda ya haberde bir yanlışlık var ya da 
zamanın tahribkar gücü ile her iki mezarın taşları •kay b olnluş ohi.~. 

Yukandaki bilgilere ilave olarak Ş~a·~ zeyj)Ierinden birisini 
yazan 'Ali b. Ball al-'~d al-MaD+Wn fi ~-i afazil al-Rum adlı zey
tinde Taşköpri-zade'nin hayat hikayesini Şa~a·~·ten naklen ver
dikten sonra şunları ilave etmektedir. «Bu (Remed) hastalık göz
lerine zarar verdi ve iki değerli gözü ama oldu. Bu da hadislerde 

varid olan ( . r:Jl ı.r. i~ ı .1.,. 1.)1 = Ecel gelince gözler kör olur sö
süne uygun .düşlJlektedir. Bu duruma düşünce makamından bağış
lanmasını istedi . ve geçmişlerine tevbe etti ve baZı telifatını yazıp 
çizmekle me~gul old~. Bu meşguliyet a~asında ibasur hastalığına 
tutulur ve eqelinin yaklaştığını, emellerinin kay:bolduğunu hisseder. 
Yakınlan · öleceğini anlayınca, hizmetinde yaptıklan kusurlan ·ba
ğışlatmak ~çin ona yalvarırlar. Onlara güzel cevab vererek şu mek
tubu yazdırır : 

öJ\..,aJı J ü;l.Wı ~J~..LJ..ı ~)ı ·~)ı ~ı r " 
~ J .UT J' (;J~ ~ı~~~~'' \JUı~. 
~ J c.J~..r.~ı !;AJı ~ J <Y..~!Jı el!J.ı ~ J ~1 r <f-..U~ _rJ-ı \ Y. Jl ~)L. ~ ~J ~_?l!Jı ~':Jı 

92 Mecdi'de ölümüne şu mısra tarih olarak düşürülmüştür : 

kb Ji "· •. i ~; ,#1 .u._i 
93 'Dı:d al-manıüm, s. 398; Atii'i, s. 132-33. 
94 I;Iadil$atü'l-Cevami, I, 155; lkd, s. 398; Atii'i, s. 132-3. · · ·. 

-.·--- ---
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w.kJ \~\ll~~~ J4 &Cr~ .. ~~ :J .. ı.~_.:J Jı 
<.J:J..ll\ Y.. j \')l., \1 ~ :JtA.!i l..ıi ~) J ~J..ll j ~-41 if 
~ j>- j ~i 0i ~ ~\ J~)i J (5,:)'-:JJ\ 01 t 
~ Ji J J>- ~~.) ıf ~ ~ J ~; ;;L 'll ıf ~ 
~ ~ rJLJıJ ~~ ~ lJ J>- ~~.) J ~ 01 J>- J . •' ,~ı ~ J \li\11 

«Bismillahirrahmanirrahim - Hamd alemierin rab bine. Salat ve Se
lam Hz. ·Peygamberin ve a.Iinin, zahid şeyhlerin sabırlı fakirlerin,. 
şükreden zenginlerin üzerine olsun. Haşr ve din gününde selamın 
onların üzerine olsun) . SonraYarabbi seni ve Meleklerini İslam ola• 
rak yaşadığım.a ve dinde bidattan uzak kaldiğıma şahit tutuyorum. 
Kıyamet gününde müslüman olarak karşma çıkmayı diliyorum. Ço
cuklarım ve yakıniarım hakkımı korumaları için üzerlerine düşen 
vazifelerini sui istimale uğrattıklarından dolayı ·benden helallık di
lİyorlar. Bundan sonra hakkımı ·korumaları kaydıyla onlara hak
kımı helal ettim. Selam insanların efendisi ve aslıab-ı kirarn'ın üze
rine olsun». 

«Onun ağzından Çl'kan sözlerin yazılma işi tamamlanınca dün
ya aleminden ayrıldı. Kudsiyet alemine intikal ederek hayatını kayb 
etti ve ra:bbine mülaki oldu»93 • 

95 'IJ.<d, s. 337. 


