
likteki ikrarları geçersiz sayılmalıdır. Mali
kller de sarhoşun sözleşmelerini geçersiz 
sayarken akidlerin geçerliliği için temyiz 
kudretinin şart olduğuna, sarhoşun ise 
bundan mahrum bulunduğuna dikkat çe
kerler. İkrar konusunda ise malla ilgili olup 
olmayışma göre izahlar yaparlar. 

Sarhoşun sözlü tasarruflarının geçersiz 
sayılması, fakat ceza! fiilierinden sorum
lu tutulması gerektiğini savunanlar daha 
çok bunların sonuçlarının başkalarına ver
diği zarar ölçütünü esas alırlar. Onlara gö
re sözlü tasarruflarının tamamen geçersiz 
sayılması başkalarına zarar vermez, hal
buki ceza! fiilierinden sorumlu tutulma
ması topluma yönelmiş bir zarardır. Bu 
fiilierin karşılıksız bırakılması suç işleme 
eğilimindekileri suça teşvik anlamı taşır 
ve bu yolla toplumsal huzur, başkalarının 
can ve mal güvenliği tehdit altına girer; 
aynı zamanda masiyet 1 suç niteliği taşı
yan bir fiil başka bir suçun sorumluluğunu 
ortadan kaldırma aracı kılınmış olur (Ab
dülkerlm Zeydan. s. 104-107) 

Esasen temyiz kudretinden yoksunluk 
halinde hukuki işlem ehliyetinin yitirilece
ği ve isnat kabiliyetinin, dolayısıyla ceza! 
sorumluluğun ortadan kalkacağı hususun
da İslam hukukuyla Batı hukuk doktrin
lerindeki temel kabul arasında köklü bir 
fark bulunmamaktadır. Nitekim mubah 
yoldan sarhoş olan kişinin bu süre içinde 
dinen yükümlü sayılmayacağı, ceza! so
rumluluğunun bulunmayacağı ve hukuki 
tasarruflarının geçerli olmayacağı fıkıhta 
benimsenen genel bir ilkedir. Aynı şekil
de kişinin hukuki ve ceza! sorumluluktan 
kurtulma amacıyla geçici olarak temyiz 
kudretini ortadan kaldırmaya sebebiyet ve
recek bir yöntem uygulaması durumun
da bu ilkenin mutlak biçimde işletilmesi
nin başkalarının haklarını ihlale ve adil ol
mayan sonuçlara yol açacağı dikkate alı
narak belirtilen durumun özel hükümlere 
bağlanması gerekeceği fakihlerin büyük 
çoğunluğunca kabul edilmektedir. Ancak 
Batı hukuk doktrinlerinde ceza! sorumlu
luk için kişinin kusurluluğunun, yani ken
di ihtiyarıyla sarhoş olduğunun belirlen
mesi şartı aranırken fıkıhta müslüman 
hakkında içki yasağı esasından hareket 
edilerek haram yolla içki alma kusurlulu
ğun karlnesi sayılmış. böylece mubah yol
dan sarhoşluk ve haram yoldan sarhoşluk 
şeklinde bir ayırım yapılmıştır. Batı huku
kunda sarhoş olmada kusurluluğun belir
lenmesi ceza! sorumlulukla ilgili sorunları 
çözmeye yetse de akdi sorumluluk ve hak
sız fıil sorumluluğu konularında başka ilke
lerden yardım alınması ihtiyacı ile karşıla-

şılmıştır. Mesela sırf akdi sorumluluktan 
kurtulmak için akid öncesinde kendi fiiliy
le sarhoş olup temyiz gücünü geçici olarak 
yitiren kişinin o esnadaki tasarruflarının 
geçersizliğine hükmetmek hüsnüniyet ku
ralı ve hakkaniyet ilkesi ile çatışmaktadır. 
Yine haksız fiil sorumluluğundan kurtul
mak için kendi fiiliyle sarhoş olup temyiz 
gücünü geçici olarak yitiren kişinin verdiği 
zararlar konusunda kusur sorumluluğunun 
esas alınması hakkaniyete aykırı sonuçlar 
ortaya çıkarmaktadır. 
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SARI ABDULLAH EFENDi 
(ö. 1071/1660) 

Reisülküttab, 
Meşnevf şarihi, alim ve siifi. _j 

29 Safer 992'de ( 12 Mart ı 584) İstan
bul'da doğdu . Babası, İstanbul'a göç edip 
devlet hizmetine alınan Seyyid Muhammed 
adlı bir Mağrib şehzadesi, annesi Kaptanı
deryil ve Sadrazam Kayserili Halil Paşa'nın 
ağabeyi Vezir Mehmed Paşa'nın kızıdır. Sa
rı Abdullah babasını küçük yaşta kaybe
dince tahsiliyle üvey babası Hacı Hüseyin 
Ağa ilgilendi. Dönemin Bayrami-Melami 
kutbu idrls-i Muhtefı'nin mensuplarından 
olduğu anlaşılan Hacı Hüseyin Ağa'nın, on 
beş-on altı yaşlarındayken kendisini Bay
rami-Melaml esnafının faaliyet gösterdiği 
Kırkçeşme'deki Peştemalcılar Ham'na gö
türerek bir "kalbe bakıcı"ya kalbine bak
tırdığını , bu sırada kalbini bir nurun kap
ladığını anlatan Sarı Abdullah Efendi böy
lece ilk tarikat telkinini almış oldu. Bir sü
re sonra yine üvey babası vasıtasıyla bir cu
ma namazı çıkışında Ayasofya Camii av
lusunda idrls-i Muhtefı ile karşılaştı. Bu 
yıllarda annesinin amcası Halil Paşa'nın hi
mayesinde öğrenimini sürdürdü. Arapça'-
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yı, Farsça'yı , dini ve edebi ilimleri öğrendi. 
Halid Efendi adlı bir hattattan hüsn-i hat 
dersleri aldı . Yirmi beş yaşlarında Halil Pac 
şa'nın divitdarı olarak memuriyet hayatı
na başladı ve çeşitli şehirlerde onunla bir
likte bulundu. idris-i Muhtefi'nin vefatın
dan (1024/ 1615) sonra Hacı Kabayi Efen
di'ye intisap etti. Halil Paşa'nın Osmanlı

Safevi mücadelelerinin devam ettiği ilk 
sadrazamlık döneminde 1617-1618 yılları
nı onun yanında İran sınırındaki şehirler
de geçirdi. 1619 yılı başlarında Halil Paşa 
ile birlikte İstanbul'a döndü. Bu tarihten 
Halil Paşa'nın ikinci defa sadrazamlık ma
kamına getirildiği 1 036 ( 1626) yılına kadar 
muhtemelen paşanın hizmetinde bulun
mayı sürdürdü; bu arada eser telif etme
ye başladı. Tanınmış eserlerinden Seme
rdtü'l-fudd'ı 1033'te (1624) iki ay içerisin
de tamamladı. İki yıl sonra Cevdhir-i Be
.vdhir-i Mesnevi adlı eserini yazmaya gi
rişti. Halil Paşa'nın IV. Murad tarafından 
ikinci defa sadarete getirilip isyan halinde 
olan Abaza Paşa'yı itaat altına almak ve 
İran'la sürmekte olan savaşı barışla so
nuçlandırmakla görevlendirildiği dönemde 
Divan-ı Hümayun tezkirecisi oldu, onunla 
birlikte Şark seferine çıktı. Sefer sırasın
da ölen Mehmed Efendi'nin yerine reisül
küttab tayin edildi. Abaza Paşa ile yapılan 
müzakerelerden bir sonuç alınamaması ve 
Ahıska'nın Safev'iler'in eline geçmesi üze
rine Şaban 103Tde (Nisan 1628) görevin
den aziedildL 

Halil Paşa ve Sarı Abdullah yeni sadra
zam Hüsrev Paşa'nın kendilerine bir zarar 
vereceği endişesiyle tebdilikıyafet ederek 
gizlice İstanbul'a döndüler. Halil Paşa, da
ha önceden irtibat halinde olduğu ve muh
temelen idris-i Muhtefı'nin vefatından son
ra teberrüken intisap ettiği Aziz Mahmud 
Hüdayl'nin yanına sığındı. Sarı Abdullah 
Efendi evinde gizlendi. Mürşidi Hacı Kaba
yi Efendi'nin vefatını azil olayından sonra 
Erzurum'da sığındıkları bir evin hanımın
dan öğrendiğini, İstanbul'a döndüğünde 
uzunca bir süre Hacı Kabayi Efendi'nin 
yerine geçen zatı aramakla meşgul oldu
ğunu, dostlarının onu kendisine bildirme
diklerini söyleyen Sarı Abdullah Efendi, ni
hayet mürşidinin kabrini ziyaret ettiği bir 
gün Sütçü Beşir Ağa ile karşılaştı. Halil 
Paşa'nın ölümü üzerine (ı 038/1629) hil
misini kaybeden Sarı Abdullah Efendi on 
yıl sürecek uzlet hayatına çekildi. Bu sıra

da eser telifiyle meşgul oldu, Me§nevi 
şerhini tamamladı. Şewal 104Tde (Şubat
Mart 1638) rikab-ı hümayun reisülküttab 
kaymakamlığına getirildi ve N. Murad'ın 
maiyetinde Bağdat Seferi'ne katıldı. Bağ-
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dat'ın fethi sırasında şehid olan İsmail 
Efendi'nin yerine relsülküttab tayin edil
di. Dönüşte Diyarbekir'de görevinden az
ledildiyse de (Zilhicce 1048 1 Nisan 1639) 

daha sonra tekrar reisülküttab kayma
kamlığına getirildi (Şil.ban 1049 1 Aralık 
1639). Cevheretü'l-biddye adlı eserini 
bu görevi sırasında tamamlayıp IV. Mu
rad'a sundu. Ertesi yıl Anadolu muhase
beciliğine, bir ay sonra cizye muhasebeci
liğine tayin edildi. 1053 (1643) yılında Düs
W.rü'l-inşd adlı eserini tertip etti. 1059'
da (1649) Nasihatü'l-müWk'ü yazıp IV. 
Mehmed'e sundu. 1060 yılı sonlarında 

(Aralık 1650) piyade mukabeleciliğine, 

1065 Muharreminde (Kasım 1654) men
suh mukataacılığına getirildi. Ahmed 
Resmi onun bu tarihte mensuh mukata
acılığından azledildiğini, Müstakimzade ise 
1 069'da ( 1658-59) bu göreve getirildiğini 
kaydeder. Mensuh mukataacılığı onun son 
görevi oldu. Son yıllarını Kocamustafapa
şa'da Sünbül Efendi Dergahı yakınındaki 
evinde ilim, ibadet ve çiçek yetiştirmekle 
geçiren Sarı Abdullah Efendi 23 Safer 1071 
(28 Ekim 1660) tarihinde vefat etti. Vefa
tma, "Gül-i nesrin-i adn ola ilahi Sarı Ab
dullah" mısraı tarih düşürülmüştür. Kab
ri, Topkapı'dan Maltepe'ye giden yolun sol 
tarafındaki mezarlıkta Şeyhler Makberesi 
diye tanınan sofadadır. 

Sarı Abdullah Efendi kendini "aslen Bay
rami, tarikaten Celveti, terbiyeten Mev
lev'i" olarak tanıtır (Nasihatü '1-mülQk, iü 
Ktp ., TY, nr. 9625, vr. 263b). Onun Hamza 
Sali'den sonra Hamzaviyye diye anılan Bay
rami-Melamlliği ile ilgisi daha çocuk yaş
larında başlamış, Bayrami-Melami kutub
ları idris-i Muhtefi, Hacı Kabayi Efendi ve 
Sütçü Beşir Ağa dönemlerini idrak etmiş
tir. Ancak Hacı Kabayi Efendi'nin vefatın

dan sonra kutbun kendisine bildirilmeme
si bu çevreyle bazı sorunları olduğu izleni
mini vermektedir. Öte yandan Safayi'nin, 
Sarı Abdullah'ın Beşir Ağa ile aynı semtte 
oturduğunu ve kendisiyle sık sık görüştü
ğünü, bu durumun onun Hamzaiii zanne
dilmesine sebep olduğunu, ancak Ham
zavı1ik'le ilişkisi bulunmadığını söylemesi 
dikkat çekicidir (Tezkire, s. 376). idris-i 
Muhtefı'nin en şiddetli hasımlarından Ab
dülmecid Sivasi'nin halifesi Mehmed Naz
mi Efendi'nin kendisinden takdirkar ifa
delerle bahsetmesinin ( Osmanlılarda Ta
savvufi Hayat, s. 455) izahı oldukça güç
tür. Ayrıca Nazmi Efendi'nin anlattığına 
göre Abdülahad Nuri , Sarı Abdullah 
Efendi, Bayrami Melamiliği'nin ileri gelen
lerinden Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve 
kendisinin bulunduğu bir mecliste İb-

rahim Efendi'nin Sarı Abdullah'a yöneltti
ği ağır ifade bu bağlamda değerlendiril

melidir. Abdülbaki Gölpınarlı onun idris-i 
Muhtefı tarafından "kalbe bakıcı" tayin edil
diğini söyler. Ancak yukarıda anlatılanlar 
dikkate alındığında bunun doğru olmadığı 
söylenebilir. 

Sarı Abdullah Efendi, Celvetiyye tarika
tının piri Aziz Mahmud Hüdayi'den feyiz 
aldığını eserlerinde çeşitli münasebetlerle 
kaydeder. Müstakimzade'nin onun ilk ola
rak Aziz Mahmud Hüdayi'ye intisap etti
ğini söylemesi (Tuhfe, s. 281) doğru değil

dir. Sarı Abdullah Efendi, Halil Paşa'nın hi
mayesine girdikten sonra ve muhtemelen 
ilk sadrazamlığı döneminde Aziz Mahmud 
Hüdayi'ye intisap etmiş olmalıdır. Onun 
Mevlevllik'le ilgisi ise Mevlana'ya ruhani 
bağlılığından kaynaklanmaktadır. Esrar De
de kendisini "seçkin bir Mevlana muhib
bi" diye tanımlar (Tezkire, s. 212) . Seme
rdtü'l-fudd'daki ifadelerden diğer bir Me§
nevi şarihi İsmail RusGhi Ankaravi ile ta
nıştığı anlaşılmaktadır. 

XVII. yüzyıl şairlerinden, Edirne Mevlevi
hilnesi şeyhi Neşati Ahmed Dede'nin rei
sülküttablığı sırasında Sarı Abdullah Efen
di'nin onun kesedarlığı hizmetinde bulun
duğu, bu sırada ondan melamet neşvesi 
aldığı kaydedilir. Mevleviler'den diğer bir 

Sarı Abdullah Efendi'nin Meşneuf şerhinin ilk sayfası (İstan
bul 1287) 



yakını da şair ve hattat Cevrl İbrahim Çele
bi' dir. Sarı Abdullah'ın birçok eserinin Cevrl 
tarafından istinsah edildiği görülmektedir. 
Bayrami Melamlliği'ne dair Sergüzeşt ad
lı eserin müellifı La'llzade Abdülbaki Efen
di , Sarı Abdullah Efendi'nin kız kardeşi
nin torunudur. Müstakimzade, San Abdul
lah'ın cebeciler katibi iken 1 066'da ( 1655-
56) vefat eden Mustafa Resmi adlı divan 
sahibi şair oğluyla La'Tizade Abdülbaki Efen
di ve babası La'll Mehmed Efendi'yi ondan 
feyiz alanlar arasında zikreder. 

Sarı Abdullah Efendi, "Abdi'' mahlasıyla 
tasavvufi manzumeler kaleme almıştır. Ço
ğu didaktik olan bu manzumelerin fazla 
edebi değeri bulunmamaktadır. Bunların 
en tanınınışı seyrü sülüke dair 1 OS beyit
lik "Meslekü'l-uşşak" adlı kasidedir. La'llza
de Abdülbaki Efendi buna kırkyedi beyit
lik bir zeyil yazmıştır (metinleri için bk. 
Tomar-Melamllik, s. 72-82). Sarı Abdullah 
Efendi tasawufi kişiliğinin yanı sıra hat
tatlığı, özellikle ağaç, çiçek yetiştiriciliği ve 
bahçe düzenlemesiyle tanınmıştır. Yedi ye
ni zerrin !ale çeşidi yetiştirdiği, bunların 
üçünün kendi ismiyle tanındığı, en meş
hurunun "yamalı kabak" adlı zerrin çeşidi 
olduğu kaydedilir. Kendisine "Sarı" lakabı
nın yetiştirdiği zerrinierin renginden dola
yı verildiği rivayet edilmektedir. Sarı Ab
dullah Efendi'ye bu konudaki ustalığı se
bebiyle Sultan İbrahim tarafından "şükü
fe-perveran" üzerine reis ve mümeyyiz ta
yin edilmiş ve kendisine bir berat verilmiş
tir (beratın metni için bk. Müstakimzade, 
Risale, vr. 57a-58b). 

Eserleri. 1. Cevahir-i Bevô.hir-i Mesne
vi. Sarı Abdullah Efendi'nin "şarih-i Mes
nevi" unvanıyla anılmasını sağlayan eser 
Meşnevi'nin 1. cildinin şerhidir. Müellifin 
N. Murad'a takdim ettiği eserin adı telife 
başlama, "hitam" ise bitirme tarihini ver
mektedir. Kitabın Cevrl tarafından istin
sah edilmiş tezhipli bir nüshası Köprülü 
Kütüphanesi'ndedir. Yırmiyi aşkın yazma 
nüshası bulunan eser beş cilt (2600 say
fa) halinde basılmıştır (İstanbul 1287-1288). 

1. cildin başında Sarı Abdullah'ın Ahmed 
Resmi'nin Halikatü'r-rüesô.'sındaki biyog
rafısi yer almaktadır. Meşnevi'nin bir cildi 
üzerine yazılmış en geniş şerh olma özel
liğini taşıyan eserde tasawufun hemen 
bütün konuları derinlemesine ele alınmış

tır. Cevô.hir-i Bevahir-i Me sn evi ile ilgi
li henüz yeterli bir çalışma yapılmamıştır. 
Z. Semeratü'l-iuad fi'l-mebde' ve'l-me
ad. Müellifin İsmail Ankaravl ile yaptığı 
bir sohbetin ardından kaleme almaya ka
rar verdiği eser onun en tanınmış kitabı

dır. Sarı Abdullah Efendi, Mevlana Cela.Ied-

din-i Rumi ve Hacı Bayram-ı Vefi'den istim
dad ederek yazmaya başladığını söylediği 
eseri 1033 (1624) yılında kısa sürede ta
mamlamıştır. Beş bölümden meydana ge
len eserde Hz. Adem'in hilafeti, insan, ku
tub, cezbe, aşk, seyrü sülük, tarikat, hak
ka yönelme gibi konular işlendikten sonra 
tarikat silsilelerine ve meşhur sütllerin bi
yografılerine yer verilmiştir. Birçok yazma 
nüshası bulunan Semeratü'l-iuad İstan
bul'da basılmıştır ( 1288). Eserin özensiz
ce yapılan sadeleştiriimiş bir yayımı butun
maktadır (Gönül Meyveleri, haz. Kenan 
Necefzade. istanbul 1967). 3. Cevhere
tü'l-bidaye ve dürretü'n-nihaye. Bağ
dat'ın fethini tebrik için 1 049 ( 1639) yılın
da IV. Murad adına kaleme alınan eser pa
dişahı metheden ve fethi anlatan bir bö
lümle başlamaktadır. Zat- ı ilahi, ruh, insa
nın hakikati, kader gibi konular üzerinde 
durulduktan sonra dört halife ile on iki 
imarnın biyografileri verilmiş; Nakşiben
diyye, Halvetiyye ve Celvetiyye silsilelerinin 
ardından Bayrami-Melaml kutublarından 
bahsedilmiştir. 304 varaklık bu hacimli 
eserin müellif nüshası İstanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (TY, nr. 
3792) 4. DüstO.rü'l-inşa. ll. Bayezid dev
rinden kendi dönemine kadar 170 civa
rında siyasi belgeyi ihtiva eden eser 1 053 
( 1643) yılında tertip edilmiştir. Sarı Ab
dullah Efendi belgelerin bir kısmını relsül
küttabhğı sırasında bizzat kendisi kale
me almış, bir kısmını Cevrl'ye yazdırmış
tır. Feridun Bey'in Münşedtü's-seldtin'i

nin zeyli kabul edilen eserin muhtevasını 
Adnan Erzi kendi kütüphanesindeki nüs
haya dayanarak tanıtmıştır (bk. bibl.). Ese
rin nüshalarında belge sayısı farklılıklar gös
termektedir. S. Nasihatü'l-müWk tergi
ben li-hüsni's-süJ(lk. IV. Mehmed'e ithaf 
edilen eser iki bölümden meydana gel
mektedir. Birinci bölüm tam bir siyaset
namedir, ikinci bölümde dinl-tasavvufi me
selelere temas edilmiştir. Sarı Abdullah 
Efendi, devlet adamlarını zulüm ve hata
lardan korumak amacıyla kaleme aldığını 
söylediği eseri Meşnevi beyitleriyle süsle
miştir. Müellif nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndedir (Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 679). 

Eseri Osmanzade Ahmed Taib Efendi Tel
hisü'n-Nesayih adıyla özetleyip lll. Ah
med'e takdim etmiştir (İstanbul 1283). 6. 
Mir'atü'l-aşiiya' ii şıiati'l-Melametiyye
ti'l-aJ;iiya'. Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin el
FütO.J:ıô.tü'l-Mekkiyye'sindeki melamet, 
Melametllik, kutub ve Mehdi ile ilgili me
tinlerin derlenmesiyle meydana gelen Arap
ça eserin sonunda İbnü'l-Arabl'nin fazilet
leri ve menkıbelerine yer verilmiştir. Sarı 
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Abdullah Efendi'nin vefatından kısa bir sü
re önce tamamladığı eserin müellif nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Şe

hid Ali Paşa, nr. 461). Çeşitli kaynaklarda 
Sarı Abdullah Efendi'ye nisbet edilen Risa
letü ricali'l-gayb, Tedbirü'n-neş'eteyn, 
Gülşen-i Raz, Metaliu'l-envar, Tercü 
me-i Makasıdü'l-ayniyye, Risale ii me
ratibi'l-vücud gibi eserler ona ait değil
dir. 
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Iii NiHAT AZAMAT 

SARI SALTUK 
(ö. 697 /1297-98) 

Anadolu ve Balkanlar'ın 
Türkleşip müslümanlaşmasındaki 

etkisiyle adı etrafında 
menkıbeler oluşmuş bir alperen. 
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Kaynaklarda "mücahid-gazi, gazi-derviş, 

alp-eren, mübarek zat, ermiş" gibi sıfat
larla anılan Sarı Saltuk Sünni, Alevi ve Bek
taşi çevrelerince farklı yönleriyle benim
senmiş önemli bir isimdir. Anadolu ve Ru
meli'nin Türkleşip İslamiaşmasında etkin 
rol oynamasına rağmen bu yönü mitolojik 
kimliğinin gölgesinde kalmıştır. Hayatın
dan daha çok menakıbname türündeki 
eserlerde bahsedildiğinden tarihi kimliği
ni tesbit etmek güçtür. Hakkında kaleme 
alınmış müstakil eserlerin en önemlisi Cem 
Sultan'ın, onun türbesini ziyaret edip me-
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