
Mehmed Sulidi Efendi, "ceride-i pür
iber ve kitab-ı mu'teber" diye tanıttığı ve 
üç bölüm (bab) üzerine tertip ettiği kita
bının başında eserinin nadir rivayetlerle 
dolu olduğunu söylemekte. ilk iki bölüm
de kazmagrafik bilgiler vermekte, üçün
cü bölümde Amerika kıtasının keşfinden 
bahsetmektedir. İlk iki bölüm ün kaynak
ları arasında başta kendine örnek aldığı 
coğrafyacı Mes'Gdi'nin Mürucü 'z; -z;e 
heb'i gelmektedir. Faydalandığı diğer 
coğrafyacılar arasında Nasirüddin-i Tusi, 
Nisaburi. Siraceddin İbnü'l-Verdi. Şerif el
İdrisi. istahri. Süyuti, Kadızade-i Rumi ve 
Zekeriyya b. Muhammed el-Kazvini gibi 
islam alimlerinin yanında Batlamyus da 
bulunmaktadır. Müellif ilk iki bölümde sa
dece iktibasla yetinmemiş. naklettiği bazı 
bilgiler hakkında kendi görüşlerini de açık
lamıştır. Eserin Amerika kıtasından bah
seden üçüncü bölümü bazı Batı kaynak
larının yanında Osmanlı denizcilerinin Ve
n ed ik, Cenova, ispanya ve Portekiz gibi 
memleketlere gönderdikleri casusların 
sözlü rivayetlerine dayanmaktadır. Özel
likle yer adları imialarının bugünkülere 
uygun olması (meselaAkapulko. Britanya. 
Brazil. Ceneviz, Havana. Honduraz, İngil
tere, İ spanya, Küba . N ikaragua. Peru, Se
villa gibi) Mehmed Sulidi Efendi'nin bazı 
İspanyol. İtalyan. Portekiz kitap ve hari
talarından istifade etmiş olduğunu gös
termektedir. Müellif. bu kaynaklardan 
faydalanırken ispanya'dan göç eden bazı 
müslüman ve yahudi alimlerinin yardım
larını görmüş olmalıdır. 

Eserde islam dünyasından bahseder
ken hicri. Batı'dan bahsederken miladi 
tarihierin verilmesi. müellifın miladi ta
rihleri hicriye çevirmeyi bilmemesine ve 
kronoloji bilgisinin yetersizliğine bağlan
maktaysa da (Sayılı, XXV/991 1961 ı. s. 422) 
islam dünyasında Rumlar'ın ve Kıptiler'in 
kullandıkları takvimler hakkında pek çok 
telif eserin bulunması bunun doğru olma
dığını düşündürmektedir. Müellif, Ame
rika kıtası hakkındaki bilgileri sözlü ve 
yazılı kaynaklardan aynen aktardığı için 
miladi tarihleri hicri tarihe çevirme ge
reğini duymamış olmalıdır. Üzerinde du
rulması gereken önemli bir husus da 
eserde bazı yer adlarının Türkçe karşılık
larıyla verilmesidir: Avrat Burnu, Bazlar 
Ceziresi. Bunduki halici. Gümüşderesi, 
Gümüşhisarı. Kapoğaz Burnu. Kazlimanı. 
Magalyan septesi. Santagustin Burnu, 
Taşlıburun, Toludehisarı ve Yeşilburun 
gibi. 

Tarih-i Hind-i Garbi İbrahim Müte
ferrika tarafından 1142'de (1730) basıl-
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m ış. iki yıl sonra da Feon Baptiste Fienne 
tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir. Ese
rin tıpkıbasımını, Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'ndeki (Revan Köşkü . nr. 
1488) nüshayı esas alarak Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı'nın maddi desteğiyle Ta
rihi Araştırmalar Vakfı istanbul Araştır
ma Merkezi gerçekleştirmiştir (İstanbul 
ı 987, ı 999). Bu neşirde de Mehmed Suli
di Efendi'nin adına yer verilmemiş. sade
ce müellifin kimliği hakkındaki eski te
reddüt ve ihtilaflar belirtilmiştir. Kitapta 
bir de dünya haritası bulunmaktadır. 

Mehmed Sulidi Efendi eserinde deniz 
yollarını keşfeden Avrupalılar'ın Amerika 
ve Hindistan kıyılarına ve Hürmüz'e yer
leştiklerini. İslam ülkelerini sıkıştırıp ti
caretlerine zarar verdiklerini, büyük mad
di faydalar sağlayacak olan bu işin Os
manlı Devleti tarafından da kolayca yapı
labileceğini, Süveyş'te kurulacak bir filo 
ile Avrupalılar'ı Hint denizlerinden uzak
laştırmanın mümkün olacağını ve Süveyş 
Kanalı' nın açılması halinde "Hint ve Sind 
limanlarını zabt ile küffarı tard ve ara 
nefais-i emtiasının kolayca payitahta isa
linin kabil olacağını" söyleyerek(vr. s·. ı 5b) 

uzağı gören bir Osmanlı aydını olduğunu 
göstermiştir. Onun iyi bir şair olduğu da 
Kınalızade Hasan Çelebi ile Nev'izade 
Atai'nin örnek verdikleri Sulidi mahlaslı 
şiirlerinden anlaşılmaktadır. Katib Çele
bi, Mehmed Sulidi Efendi'nin bilimlerin 
tasnifiyle ilgili Ravzatü'I-<uJUm ve dev
J:ıatü'l-fühum adını taşıyan bir eserinin 
daha bulunduğunu ve müellifın onu da 
lll. Murad'a takdim ettiğini söylemekte
dir (Keşfü'?-?unün, 1, 928) . 

MEHMED SÜREYYA 

BiBLiYOGRAFYA : 
Tarih-i Hind-i Garbi veya Hadis-i Nev, İstan

bul 1999; Kınalızade , Tezkire, ı, 471-474; Atal, 
Zeyl-i Şekaik, s. 315-316; Gazzl. el-Kevakibü s
sa'ire, lll , 55-56; Keş{ü '?-?Un ün, I, 31 O, 928; İb
nü"I-İmad. Şe?erat, VIII, 440; Tarih-i Silsile-i U le
ma, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2142, 
vr. 216b; Müstakimzade. Mecelletü 'n-nisab, Sü
leymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 628, vr. 254b; 
Sicill-i Osman i, lll, 50; Hediyyetü'l-'arifin, ll, 
259; Barthold, İslam Medeniyet!, s. 230; İbra
him Hakkı Akyol. "Tanzimat Devrinde Bizde 
Coğrafya ve jeoloji", Tanzimat/, İstanbul 1940, 
s. 518-519; A. Zeki Yelidi Togan. Bugünkü Tür
kili Türkistan ve Yakın Tarihi (istanbul 1942-
47). İstanbul1981,s. 126-127; AbdülhakAdnan 
Adıvar. Osmanlı Türklerinde İli m (haz. Aykut 
Kazancıgil- Sevim Tekeli). İstanbul 1982, s. 94, 
146, 186; F. Taeschner. "Osmanlılarda Coğraf
ya", TM, ll ( 1928). s. 293; B. Lewis. "Osmanlı 
imparatorluğu'nun inhitatı üzerine Bazı Dü
şünceler" (tre. Salih Tuğ). İTED, 111/1-2 ( 1960), s. 
168; Aydın Sayılı. "Üçüncü Murad'ın istanbul 
Rasathanesindeki Mücessem Yer Küresi ve Av
rupa ile Kültürel Temaslar", TTK Belleten, XXV 1 
99 ( 1961). s . 402,403-404,411 -41 2,421' 422; 
T. D. Goodrich, "Ottoman Arnericana the Search 
for the Sources of the Sixteenth- Century Ta
rih-i Hind-i Garbi", Bulletin o{Research in the 
Humanities, LXXXV ( 1982). s. 269-294; a.mlf., 
"Tarih-i Hind-i Garbi: An Ottoman Book on the 
New World", JAOS, CVII/2 (I 987), s. 317-319. 

liJ CEVAT İzGi 

MEHMED SÜREYYA 
(1845-1909) 

Sicill-i Osmani adlı eseriyle tanınan 
L Osmanlı tarih ve biyografi uzmanı. _ı 

İstanbul'da doğdu. Çeşitli yerlerde kay
makamlık yapan, istanbul'da komisyon 
üyeliklerinde ve çeşitli devlet hizmetlerin
de bulunan Hüsnü Mehmed Bey'in ikinci 
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oğludur. İlk öğreniminden sonra Darül
maarif'ten mezun oldu. Bu arada özel 
hocalardan Arapça, Farsça ve Fransızca 
dersleri aldı. 1863'te Babıa l i Tercüme 
Odası'na girdi ve burada saniye rütbesi
ne kadar yükseldi. İlk Osmanlı özel gaze
tesi ol~nCeride-i Havôdis'in yazı kuru
luna girdi ve 1876 yılından itibaren fasi- · 
küller halinde Nuh be tü '1-vekiiyi' adlı bi
yografik eserinin yayımına başladı. ll. Ab- . 
dülhamid'in takdirine mazhar olan bu ça
lışmasına karşılık padişah tarafından Mec
lis-i Kebir-i Maarif üyeliğine getirildi. Bu 
görevinde Qla sınıf-ı sanisineterfi etti. İki 
yıl kadar süren bir hastalık neticesinde 11 
Ocak 1909 tarihinde.İştanbul'da vefat et
ti ve Karacaahmet Mezarlığı'nda babası
nın yanına defnedildi. 

Mehmed Süreyya. devlet görevleri 
dışında hemen bütün mesaisini Osmanlı 
döneminin ünlü şahsiyetlerinin biyogra
filerinin ortaya çıkarılmasına ayırmıştır. 

Kendisinin açıkça belirtmemesine rağmen 
bu çalışmasında başlıca kaynakları arşiv 
belgeleri. yazma ve matbu eserler le me
zar kitabeleri olmuştur. Biyografi türün
de İbnülemin Mahmud Kemal tarafından 
Tekmiletü'ş-Şekiiik müellifi Fındıklılı İs
met Efendi, Abdurrahman Şeref tarafın

dan Kamusü '1-a'lôm müellifi Şemseddin 
Sami ile kıyaslanan Mehmed Süreyya Bey 
bunlardan ilkinin takdirine, ikincisinin bi
raz insafsız eleştirilerine hedef olmuştur 
(Tarih Musahabe leri, s. 339-340). En 
önemli eseri Tezkire-i Meşôhir-i Osmd
niyye adıyla da anılan Sicill-i Osmôni'
dir. 3000 sayfayı bulan bu eserin ilk üç 
cildi İstanbul'da 1308-1311 (1890-1893) 
yılları arasında, IV. cildi tarihsiz olarak ya
yımlanmış. faksimile neşri ise Avrupa'da 
gerçekleştirilmiştir (I-IV, Heppenheim
Bergstrasse 1971). Sadece 1. cildi Gültekin 
Oransoy tarafından Osmanlı Devleti'n
de Kim Kimdir? başlığıyla 1969'da yeni 
harflerle basılan eserin tamamının sade
leştiriimiş neşirleri 1996'da İstanbul'da 
Tarih Vakfı ve Sebil yayınevleri tarafından 
ayrı ayrı yapılmıştır. Eserin, 1965-1978 
yılları arasında farklı zaman dilimleri için
de İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'n
de mezuniyet tezi olarak harf harf indek
si hazırlanmıştır. 

Kısmen Osmanlı öncesi Türk-İslam ve 
İslam büyüklerine de yer verilen Sicill-i 
Osmdni'nin asıl konusu Osmanlı dönemi 
ricalidir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşun
dan 1899 yılı sonuna kadar yaşamış çeşit
li meslek erbabının biyografilerini ihtiva 
eden bu ansiklopedik eser Osmanlı tarih 
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araştırmacılarının başlıca müracaat ki 
taplarından biri olmuştur. Arşiv belgeleri, 
hususi ve resmi vekayi 'nameler başta ol
mak üzere diğer ana kaynaklara ve biyog
rafi araştırmacıları için büyük önemi olan 
mezar taşı kitabelerine dayanması esere 
orüinal bir nitelik kazandırırken hayatları 
hakkındaki bilgiler sınırlı olan ikinci, üçün
cü ve dördüncü derecedeki kişilerden de 
söz etmesi Sic.ill-i Osmôni'nin önemini 
arttıran bir başka sebeptir. Bazı yanlışlık
lara. iltibas ve tekrarlarla bol miktardaki 

· matbaa hatalarma ve düzensizliğine rağ
men tek kişi tarafından büyük ernekle 
hazırlanan bu tarih kaynağı henüz aşıla
mamıştır. Basımından sonra müellifinin 
tesbit ettiği yanlışlıkların tashihi ikinci 
bir baskısı yapılamadığından gerçekleş

tirilememiş. sadece IV. cildin sonuna on 
beş sayfalık bir hata-savap cetveli konu
labilmiştir. Eserde önce Osmanlı haneda
nının erkek ve kadın bütün fertlerinden 
bahsedilmiş , ardından özel isimlere ve 
ölüm tarihlerine göre alfabetik olarak 
yüksek rütbeli devlet görevlileri, tarikat 
şeyhleri, alimler, tarihçiler, coğrafyacılar. 
kurralar, hattatlar. mühendisler ve mate
matikçilerle diğer şahsiyetlere ait 20.000 
civarında biyografi sıralanmıştır. 

IV. ciltte 679'dan sonra gelen sayfalar
da kuruluştan itibaren zadegan denilen 
ünlü ailelerin alfabetik listesi; 713 sayfa
dan itibaren "Tezyil" başlığı altında bölüm
ler ve alt başlıklar halinde padişah damat
larının , padişah hocalarının, imam-ı sulta
nilerin ve hekimbaşıların listeleri yer alır. 

Daha sonra Darüssaade ağalarından, si
lahdar ağalardan ve bunun devamı nite
liğinde olan mabeyn müşirlerinden, ser
kurena denilen yaverlerden, mabeyin baş
katiplerinden ve büyük mirahurlardan söz 
edilir; ardından vüzera, kazasker, Babıali 
ve Tanzimat ricalinin, şeyhülislamların, 
yeniçeri ağalarının, seraskerlerin. topçu
başı ve tophane nazırlarının . kaptan-ı 

deryaların; Mühendishane. Harbiye ve 
Bahriye mekteplerinden yetişmiş müşir
lerin listeleri bulunur. Daha sonra kale
miyye sınıfına geçilerek nişancıların, rei
sülküttabların ve Mriciye nazırlarının, sa
daret kethüdaları ve dahiliye nazıriarı ile 
sadaret müsteşarlarının , çavuşbaşıların 

ve deavl nazırlarının, başdefterdarların ve 
maliye nazıriarın ın, rüsGmat eminlerinin. 
Evkaf- ı Hümayun nazırlarının, darphane 
nazıriarının listeleri verilir. Son kısımda 
yine alt başlıklar halinde Kırım hanlarının, 
Mısır ve Budin (Macaristan) valilerinin, 
tarikat pirlerinin listeleri sıralandıktan 
sonra eserin basımı esnasında vefat eden 

önemli kişilerin yine alfabetik olarak kı
saca hayat hikayeleri anlatılır. Bu arada 
kitabın basımı sırasında devlet hizmetin
de bulunan gayri müslim ricale ayrıca la
kabı ve şöhreti isminden daha çok bilinen 
kişilerin listesine de yer verilir. Müellif 
eserine aldığı kişilerin önce adını, lakabı
nı, şöhretini veya nisbesini zikreder, da
ha sonra resmi hayatına geçerek eserle
ri hakkında kısaca bilgi verir; ardından 
ölüm yılını, mezarının bulunduğu yeri be
lirtir. evlat ve torunlarından söz eder. 

Mehmed Süreyya'nın ömür boyu top
ladığı notların sadece bir kısmını ihti
va eden bu çalışmasını daha mükemmel 
hale getirmek ve bazı yanlışlarını d üzelt
mek istediği, bu amaçla Tekmile-i Si
cill-i Osmônive Zeylü'z-zeyl adı altın 

da ilaveler yaptığı, ancak bunları neşre
demediği bilinmektedir. Mehmed Zeki 
Pakalın tarafından Sicill-i Osmôni Zeyli 
(Son Osmanlı Büyükleri) adıyla yapılan 
on dokuz ciltlik zeyil ise müellifin hattıyla 
yazma halinde Türk Tarih Kurumu Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır. 

Mehmed Süreyya'nın ilk eseri olan ve 
1831-1875 yılları arasında bazı Osmanlı 
devlet adamlarının tayin, azil ve ölüm ta
rihlerini veren iki ciltlik Nuhbetü'l-veka
yi'in yalnız 1853 yılı sonuna kadar gelen 
1. cildi yayımlanmıştır. Zikredilen tarihler 
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arasında Osmanlı teşkilat ve müessesele
rindeki değişiklikleri de belirtme amacı 
güden eserin başlıca kaynakları Takvim-i 
Vekayi' ve Ceride-i Havadis gibi döne
min ilk gazeteleridir. Esere tevcihatla ilgi
li bazı hatt- ı hümayunlar da eklenmiştir. 
Nuhbetü'l-vekayi'in basılmayan kısmı
nın bir kopyası Osman Ferit Sağlam'ın 
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'ne inti
kal eden kitapları arasında yer almaktadır. 

Sursalı Mehmed Tahir. müellifin aile
sinden naklen Tarih-i Mehmed Süreyya 
isminde dokuz ciltlik bir XIX. yüzyıl tari
hinden; Mir'at-ı Tarih-i İsldm adında 
dört ciltlik islam tarihinden; Arapça, Fars
ça, Osmanlı ve ÇağatayTürkçeleri ile di
ğer Türk lehçelerini ihtiva eden Burha
nü 'ş-şeref (Lugat-ı Hamse) isminde otuz 
cüzden (yedi ci lt) oluşan bir sözlüğü ile 
Hamiyet veyahud Merak, Seiihler, 
Gece Kuşu ve Çiftlik Alemi adlarında 
dört romanından; Kur'an ve islamiyet'le 
ilgili birkaç eserinden de söz etmektedir 
(Osmanlı Müelli{leri, III, 36-3 7). Ayrıca ge
rek yukarıdaki basılmamış çalışmalarının 
gerekse istanbul mezarlıklarından top
lanmış çuvallar dolusu evrakın 1916 Ci
hangir yangınında yok olduğu nakledilir. 
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MEHMED ŞAH FENARI 
( IS; ı.;s ol!. ~) 

(ö. 839/1435 [?]) 

Molla Fenari'nin oğlu, 
fıkıh ve dil alimi. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Babasından ve döneminin diğer alimle
rinden ders aldı . Henüz on yedi -on sekiz 
yaşlarında iken Bursa Sultaniye Medre-

sesi'ne müderris tayin edildi ve ölümüne 
kadar bu görevde kaldı. Öğrencileri ara
sında Fahreddln-i Acemi ve Muhyiddin 
Mehmed'in adları geçmektedir. Babası 
Molla Fenari ile beraber Mısır, Kudüs ve 
Hicaz dahil olmak üzere iki yıl Arap ülke
lerini dolaşan Mehmed Şah bu arada hac 
vazifesini de yerine getirdi. Mehmed Şah 
kaynakların çağuna göre839 (1435) yılın
da Karaman'da vefat etti. Ancak Leknevl 
ve Müstakimzade Süleyman Sadeddin 
ölüm tarihini 832 (1428-29) olarak verir
ler. Kabri Bursa'da babasının kabri civa
rındadır (İsmail Beliğ, s. 244 ). Oğulların

dan Hasan Çelebi ( ö. 89ı/ı486) tanınmış 
bir dilci, kelam ve fıkıh alimidir. 

Eser leri. Mehmed Şah'ın bilinen on iki 
eserinin hepsiArapça'dır. 1 . Te'sisü 'l-]fa
va'id ]J.arten bi-]J.ariin ii şer]J.i ma]fiişı
dı Esô.si'ş-şari. Babasının yazdığı Esa
sü'ş-şari ii 'ilmi't-taşrii adlı eserin şer
hidir (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 4770; 

Laleli, nr. 3072; Ayasofya, nr. 46ıı ). Fatih 
nüshası müellif hattıyladır. z. Şer]J.u'l

elgaz. Arap edebiyatıyla ilgilidir (Sü
leymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 2099/ 
7) . 3. Şer]J.u'l-Man~Cımeti'l-mensube 

ila Şemsiddin el-Fenô.ri. Arap edebiya
tma dair olan eserin müellif hattı nüs
hası istanbul Üniversitesi Kütüphane
si 'nde kayıtlıdır (AY, nr. 4444). 4. Risale ii 
'ilmi'l-beyan (Köprülü Ktp., FazılAhmed 
Paşa, nr. ıoı4). s . Ifô.şiye 'ala Fuşuli'l
bedô.yi' li-uşuli'ş-şerayi'. Molla Fenari'
nin fıkıh usulüne dair eserinin haşiyesidir 
(Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 420, La
leli, nr. 732, Carullah Efendi, nr. 4 76; Mil
let Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 604). 6. Tel
l]işü'l-Fuşul ve tersisü'l-uşul. Fuşulü'l
bedayi'in ihtisarıdır (Süleymaniye Ktp., 
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Laleli, nr. 69ı; Millet Ktp., Feyzullah Efen
di, nr. 57ı; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
Efendi, nr. 090 ı). 7. Şer]J.u Fera'izi's-Se
cavendi. Hanefi fakihi Muhammed b. 
Muhammed es-Secavendl'nin el-Fera'i
zü's-Siraciyye adlı eserinin şerhidir (Sü
leymaniye Ktp., CarullahEfendi, nr. ı ıı8). 

a. ljaşiye 'ala Tetsiri (sureti'/-) Fati]J.a 
li'l-Beyzavi (Süleymaniye Ktp., Reşid 
Efendi, nr. ııo2; N uruosmaniye Ktp., nr. 
448) . 9. Ifaşiye 'alô. Ifô.şiyeti's-Sey

yid li- Şer]J.i Te eri d (Süleymaniye K tp., 
Laleli, nr. 22ı4). 10. Es'ile fi'l -]J.ikme (Sü
leymaniye Ktp., Fatih, nr. 4697). 11. Ün
mu~ecü'l-'ulCım. Taşköprizade'nin Mev
zıl'ô.tü'l- 'ulum 'una benzemekle birlikte 
ondan daha küçük hacim li olan eser, bazı 
kaynaklarda (mesela b k. Keşfü '?-?Unun, 
ı. 184) Molla Fenari'ye ait gösteriliyorsa 
da bu doğru değildir. 1 00 kadar ilim ve 
fenden bahseden kitap , Fahreddin er-Ra
zl'nin ljada'i]fu'l-envar ii ]J.a]fa'i]fi'l-es
rdr'ından derlenmiştir. Eserin en önemli 
özelliği, döneminde mevcut olan bütün 
ilimierin temel kavram ve konularını ih
tiva etmesidir (Süleymaniye Ktp., Şehid 
Ali Paşa, nr. 2781. 2782, 2783; Hüsrev Paşa, 
nr. 482; Fatih, nr. 3677). 12. Şer]J.u Man
~Cımeti'l-elgaz li'l-iarih (Beyazıt Devlet 
Ktp., Veliyyüddin Efendi,nr. 3237). Molla 
Fenarl, Karaman'a gittiğinde oradaki 
alimierin kendisini önemsememesi üze
rine onları aciz bırakmak için yirmi ilme 
dair bilinen isimleri değiştirip bilmece 
şekline getirdiği el-'İşrun ]fıt'a ii'l- 'işri
ne 'ilm en adıyla bir manzume kaleme al

mış. Mehmed Şah da manzumedeki müş
külleri çözüp her kıtasına bir kıta ekle
miştir. 
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. I~J{f.:c,iZJ !y-flr,..,u/)11~/~.:;;ll '~lfAIIt:. 

- Jl; '/l~}q~l//ft(vD'~#!W•(:~Ift>'if;. 
· ,~(hf'iJ~/./~4(;'/-'.tf':A-.'L/-t/)IW 

Mehmed Sah 
Fenari'nin 
Te'slsü'l

l!:ava'id 
adlı eserinin 

ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp. , 
Fatih, nr. 4770) 
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