
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. 

L ~ 

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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nakıbını dinledikten sonra Ebülhayr RG
mi'ye yazdırdığı Saltukname'dir. Hayatı
nın 697'ye ( ı 297-98) kadar olan dönemi 
tarihi bilgilerle kısmen irtibatlandırılabil
mektedir; 661'den ( 1263) öncesine ait bil
giler muğlaktır. 

Yakın zamana kadar Sarı Saltuk'tan bah
seden en eski kaynak İbn BattCıta'nın Se
yahatname'si olarak bilinmekteydi. İbn 
BattCıta, 732 (1331-32) yılında Bizans'a gi
diş ve gelişinde uğradığı Baba Saltuk ka
sabasında -bugünkü Romanya'da Baba
dağı olmalıdır- Sarı Saltuk hakkında din
lediği rrienkıbevi hikayelerden bahseder. 
Bazı araştırmacılar, Baba Saltuk kasaba
sının Güney Rusya stepleri taraflarında bu
lunduğunu söylerse de onların bu görüşü
nü destekleyen fazlaca delil yoktur. Diğer 
taraftan Kuzey Dobruca'daki Babadağı ka
sabasının en azından XV. yüzyılın ikinci ya
rısından beri Sarı Saltuk kültünün merke
zi olduğu bilinmektedir. 1913'te Jean Deny, 
Babadağı'nın Sarı Saltuk ile özdeşleştiğini 
ve buranın onun kasabası olduğunu söy
lemiştir. Arap coğrafyacısı Ebü'l-Fida'nın 

721 'de (ı 3 2ı) tamamladığı Ta~vimü'l
büldan'a göre Kuzey Dobruca'da Babada
ğı'nın kuzeybatısındaki İsakça'da halkın 
çoğu müslümandı . İsakça o sırada bağım
sız müslüman bir yönetici olarak kendi 
adına para bastıran Nogay Han'ın başşeh
riydi. Bu bilgiler, Sarı Saltuk'un Türk-müs
lüman kültürünün hakim olduğu bir çevre
de yetiştiğini göstermesi bakımından 

önemlidir. 

Yazıcıoğlu Ali'nin Oğuzname'sine göre 
660'ta (ı261-62) Selçuklu Sultanı ll. İzzed
din Keykavus, Moğollar'ca desteklenen kar
deşi Rükneddin Kılıcarslan'a yenHip bera
berindeki Türkmenler'le birlikte İstanbul'a 
İmparator VIII. Mikhail Palaiologos'a sığın
mış, imparator kendisine Dobruca'da yer 
gösterince beraberindeki Türkmenler'le 
Rumeli'ye geçerek buraya yerleşmiştir. Ya
zıcıoğlu, hıristiyan-Türk hükümdan Dob
rotiç'ten sonra ( 13 54-1 386) bu yeri Do b
r u ca olarak anan ilk tarihçidir. Dobruca'
da iki kasabada otuz kırk obalık bir nüfus 
oluşturan bu Türk gruplarına Sarı Saltuk li
derlik yapmış. ancak Bulgar beylerinin böl
gede güç kazanmasıyla birlikte (ı 304) bun
lar Batı Anadolu'ya geçerek Karesi'ye yer
leşmiştir. Bir diğer rivayete göre İzzeddin 
Keykavus bir ara Enez'de hapse düşmüş, 
Kırım Ham Berke tarafından kurtarılarak 
beraberindeki Türkmenler'le Kırım'a gö
türülmüş ve bir müddet Kefe'de yaşamış
tır. Sarı Saltuk'un da içinde bulunduğu bu 
Türkmen topluluğu İzzeddin Keykavus'un 
677'de ( 1278-79) vefatı ve hamileri Berke 
Han'ın ölümünden sonra tekrar Dobruca'
ya dönmüştür. Sarı Saltuk burada 1293 
yılına kadar yaşamış ve ölümünün ardın
dan Babadağı'ndaki zaviyeye gömülmüş
tür. Yazıcıoğlu'na göre Dobruca halkı Sarı 
Saltuk'un vefatından sonra dinleri dahil 
bütün kimliklerini kaybetmiştir. Bunlar 
kendilerini Dobruca'ya yollayan İzzeddin 
Keykavus'un isminden dolayı Gagavuz adı
nı alan topluluk olup halen bir kısmı Dob-

sarı Saltuk'un yaşadığı kabul edilen Stolaç'ta Bregava çayı kaynağındaki evi ve dergahı 
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ruca'da, Varna'nın kuzeyindeki bazı köyler
de ve daha çok M oldova Cumhuriyeti'nde 
yaşamaktadır. 

Sarı Saltuk hakkında bilgi veren bir diğer 
kaynak yakın zamanlara kadar ihmal edil
miş olan Yusuf b. İsmail en-Nebhani'nin 
(ö. ı 932) Cami'u keramati'l-evliya' adlı 
eseridir. Nebhani kitabında Sarı Saltuk (Sal
tuk et-Türki) hakkında bilgi verirken buna 
Kemaleddin Muhammad Serrac er-Rifai'
nin 71S'te (ı 3 ı 5) yazılmış olan Tüffa]].u'l
erva]]. adlı eserini kaynak olarak göste
rir. Serrac'ın verdiği bilgilere göre (Berlin 
Staatsbibliothek, nr. 8734, vr. ı ı Oh) Sarı 

Saltuk eski adı İsakça olan Dobruca'da ya
şamış ve 697'de (ı 297-98) vefat ettiğin
de zaman zaman inzivaya çekildiği dağın 
yakınlarına gömülmüştür. Mensuplarının 

onun adına yaptırdığı zaviye sebebiyle bu
rası Babadağı olarak adlandırılmıştır. Ser
rac eserinde sonraları popüler bir hikaye 
haline gelecek olan yedi lahit hikayesine 
abartılardan arındırılmış basit bir kurgu
ya sahip olarak yer vermiştir. Buna göre 
Sarı Saltuk'un cesedi mezarından alınıp bi
linmeyen farklı mezarlara konulmuştur. 
Bunun sebebi, o dönemde hüküm süren 
bir hıristiyan kralın cesedi alıp kendi siyasi 
emelleri doğrultusunda kullanmasına en
gel olmaktır. Nebhani ve Serrac'ın eserleri 
karşılaştırıldığında Nebhani'nin kaynağın
daki bilgileri olduğu gibi aktardığı görü
lür. Nebhani, Serrac'ın Sarı Saltuk hakkın
daki bilgileri, o zamanlar İslam dünyasın
da çok yaygın olan Haydariyye tarikatının 
mensubu olması ihtimali yüksek bulunan 
Seyyid Behram Şah ei-Haydari'den aldığı
nı kaydetmiştir. Serrac, Sarı Saltuk'un Dob
ruca'da yaşadığını ve yetmiş yaşlarında 
iken 700 ( 1300-1301) yılından üç yıl kadar 
önce öldüğünü söyler. Sarı Saltuk'un ve
fat ettiği 697 ile Serrac'ın eserini yazdığı 
715 (1315) arasında on sekiz yıl vardır. Bu 



durumda Tüffa}J.u '1-erva}J. 715 ( 1315) yı
lında yazılmış oluyor ki bu da onun şimdi
lik İbn Battüta'nın Seyahatname'sinden 
önce Babadağı hakkında bilgi veren tek 
kaynak olduğunu göstermektedir. Sarı Sal
tuk'un tasawufi kimliğine ait bilgiler de 
içeren bu kaynağa göre mürşidi Şeyh Mah
mud adında bir zat olup Şeyh Ahmed er
Rifal'nin Irak ümmüubeyde'deki tekkesin
den feyiz almıştır. Şeyh Mahmud'un him
ınetiyle Sarı Saltuk kafir topraklarını do
laşarak oradakileri müslüman yapmıştır. 

Sonraki yüzyıllara ait kaynaklarda Sarı 
Saltuk tamamen menkıbev'i yönüyle anı
lır. 1480'de tamamlanan Ebülhayr Rumi'
nin Saltukname'si diğer kaynaklara nis
betle gerçek tarihi hikayelerle dolu oldu
ğundan akademik çevrelerde kabul gör
mektedir. 1481-1500'lü yıllarda kaleme alı
nan Hacı Bektaş-ı Veli Vilayetnamesr
ne ve aynı yıllarda yazılmış olan Vilayet
name-i Kutbü'l-aktab Sultan Otman 
Baba adlı esere göre Sarı Saltuk, Hızır'ın 
himmetiyle Karadeniz'i seccadesiyle ge
çip Rumeli'ye gelmiştir. Ayrıca Battal Gazi'
nin torunu olarak ortaya çıkan Sarı Saltuk 
zaman zaman bir şahin şekline girerek 
kerametler göstermiş, insan yiyen yedi 
başlı devi tahta kılıcıyla öldürmüştür. Ka
firlerin konuştuğu dilleri ve dinlerini iyi 
bildiğinden kendini gizleyen bir keşiş ve 
rahip olarak onların kilise ve saraylarını 
gezmiş, bazı yöneticilerini öldürmüş, ba
zılarını İslam'a döndürmüştür. Hacı Bek
taş, müridi olduğu zaman Sarı Saltuk'a 
bir kılıç, bir seccade ile yanına Ulu Abdal 
ve Kiçi Abdal adında iki arkadaş vermiş
tir. Üçü birlikte seccadeyle Sinop'tan Er
menistan'a kadar giderek kralını müslü
man yaptıktan sonra Varna'nın kuzeyin
deki Kalliakra Kalesi'ne ulaşmış, orada 
bulunan yedi başlı bir ejderi öldürüp ka
le kumandanının müslüman olmasını 

sağlamıştır. Ardından Sarı Saltuk arka
daşlarıyla beraber bir süre önce vefat 
etmiş olan Hacı Bektaş'ın kabrini ziyaret 
için Anadolu'ya dönmüştür. 

Tarihi kaynaklara göre Sarı Saltuk, Dob
ruca'ya yerleşmesinden vefatma kadar ir
şad faaliyetlerini sürdürmek amacıyla çe
şitli tekke ve zaviyeler açmıştır. Dobruca'
daki Sarı Saltuk, Kaligra'daki Sultan (Yı
lan) Tekkesi, kendisinin bizzat açtığı ve fa
aliyette bulunduğu tekkeler olarak bilin
mektedir. Sarı Saltuk'un adına ölümünden 
sonra açılan tekkeler Babaeski'deki Eski 
Baba Tekkesi ile Kütahya Şeyhlü'deki Sarı 
Selcük Tekkesi'dir. Sarı Saltuk uğradığı yer
lerde önemli hizmetlerde bulunduğundan 
adına makam-türbeter oluşturulmuştur. 

Saltukname'ye göre başlıcaları Kalliakra 
(Bulgaristan). Babadağı (Romanya). Bla
gay (Hersek). Ohri (Makedonya). Kruya 
(Akçahisar 1 Arnavutluk), Rumeliteneri (İs
tanbul), Babaeski (Edirne). Bor (Niğde), 
Diyarbakır, Tunceli ve İznik gibi merkezler
de olmak üzere Sarı Saltuk'un pek çok 
türbesi bulunmaktadır. 

Babadağı'ndaki zaviye 1484'te ll. Baye
zid'in emriyle külliyeye dönüştürülmüş ve 
etrafında yeni bir şehir olarak Babadağı 
kurulmuştur. Buradaki zaviye XVIII ve XIX. 
yüzyıllardaki Rus istilalarında yok olmuş, 
1828'den sonra yaptırılan tek kubbeli ba
sit türbe binası zaman zaman onarılarak 
korunmuş, son olarak Türk iş adamları ta
rafından restore ettirilip 26 Ekim 2007'
de ziyarete açılmıştır. Önceleri hıristiyan
ların da ziyaret ettiği türbe halen hem zi
yaretgah hem önemli tarihi bir mekan ola
rak korunmaktadır. Kalliakra'da Sarı Sal
tuk'a ait bir zaviyenin varlığı , XVI ve XVII. 
yüzyıl kaynaklarında temellükatı ve der
vişlerinin isimleri zikredilmek suretiyle be
lirtilmektedir. Kaynaklar o dönemde Sarı 
Saltuk'un hatırasının yaşadığını gösterse 
de zaviye bugün mevcut değildir. Kruya, 
Ohri ve Blagay'da bulunan türbeleri yanı 
başlarındaki yapılarta hala birer ziyaret
gahtır. Arnavutluk'un Kruya kasabasında
ki (Akçahisar) Sarısaltuk tepesinde bir ma
ğaranın içinde basamaklarla inilen tekke
deki tür be 975'te ( 156 7-68) veya daha geç 
yapılmış olmalıdır. Ohri'de Sveti (Aziz) Na
um Manastırı'ndaki şapelde yer alan tür
be hıristiyanların Slav asıllı hıristiyan bir 
azize, müslümanların ise Sarı Saltuk'a ait 
kabul ettikleri bir yerdir. Kosova'da Dragaş'a 
yakın Plava köyünde, Jur köyünde, Virmi
ca-Dragaş kavşağının sağında, Paştrik da
ğının tepesinde, Yakova - İpek arasındaki 
Pirlepe köyünde Sarı Saltuk makamları 
vardır. Bunlardan İpek'te bulunan ve her 
yıl 2 Ağustos'ta büyük kutlamalar yapılan 
türbe sarılık hastalığına yakalananların zi
yaret ettiği bir mekandır. 

Manisa 
Yeşilyurt'taki 

Sarı Saltuk'un 
makam-türbesi 

SARI SALTUK 

Türkiye sınırları içinde de birçok yerde 
Sarı Saltuk türbeleri vardır. Bunlardan Tun
celi Hozat'ta aynı adla anılan tepedeki tür
be Alevller için önemli bir ziyaretgahtır. 
Diyarbakır'da şehrin merkezinde Gülşeni
ler Tekkesi diye bilinen tarihi yapılar ara
sında ona ait bir türbe mevcuttur. Niğde 
Bor'daki türbe edebi kaynaklarda adından 
bahsedilen bir ziyaretgahtır (Kuddusl Di
vanı, s. 660). Bektaşi kaynaklarına göre 
bu türbe Sarı Saltuk'un Anadolu'yu dolaş
maya gönderdiği oğlu İbrahim Saltuk'a 
aittir (Saltık , sy. 34 [ 2005]. s. ı 6) Babaes
ki'deki Sarı Saltuk Tekkesi, Bulgar savaşın
da veya Cumhuriyet'ten sonra yok olmuş
tur. İznik'te şehir dışındaki özel bir arazide 
dört sütun üzerine kurulu etrafı açık bir 
başka türbe daha bulunmaktadır ki hacca 
gidenler tarafından yolculuk öncesi ziya
ret edilmektedir. Manisa Alaşehir'de Şeyh 
Sinan Camii yakınında da Sarı Saltuk adı
na bir türbe vardır. İstanbul'da Rumelife
neri binası içindeki sanduka ve kitabeli 
kabrin de Sarı Saltuk'a ait olduğuna ina
nılmaktadır. 
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SARlCA KEMAL 
(ö. 894/1489'dan sonra) 

Divan şairi. 
_j 

Kemal-i Zerd ve Mevlana Kemal olarak 
da anılır. Hayatına dair çok az bilgi mevcut 
olup Saruhan vilayetine bağlı Bergama'
dandır. Latifi, Edirneli olduğunu söyleyen
Ierin bulunduğunu, ancak, "Her diyarın bir 
meta-ı hilssı var labüd Kemal 1 Hak ü ab-ı 
Bergama mahbCıb ile şair kopar" beytinin 
de gösterdiği gibi Bergamalı olduğunu söy
ler (Tezkire, s. 466) Sehi Bey'e göre Fatih 
Sultan Mehmed'in sadrazaını Mahmud Pa
şa' nın musahibi ve gılman sarayının hoca
sı idi. Paşanın ölümünden (878/1474) son
ra onun çiftliği ve bağlı köylerinin bulun
duğu Hasköy (Bulgaristan) kasabasına yer
leşmiş ve burada ziraatla uğraşmıştır. La
tifi ve Kınalızade Hasan Çelebi'ye göre ise 
ölünceye kadar Mahmud Paşa'nın Hasköy'
de yaptırmış olduğu medresede öğretim
le meşgul olmuştur. Dönemin kaynakların
da Sarıca Kemal'in ölüm tarihiyle ilgili bil
gi yoktur. Belagatnô.me adlı eserini 894'
te ( ı 489) tamamladığına göre bu tarihten 
sonra ölmüş olacağından Sicill-i Osmd
ni'nin verdiği 880 (1475) yılı yanlıştır. Kay
naklarda bir tarikata bağlılığından bah
sedilmese de divançesindeki bazı beyitler 
Mevlevllik'le irtibatını düşündürmektedir 
(Walsh, lll Jl979J, s. 404). Bazınaziremec
mualarında şiirlerinin Kemal-i Derviş ve 
Şeyh Kemal başlığı altında verilmesi de bu 
ihtimali kuwetlendirmektedir (Anhegger, 
bk. bibl.) . Sarıca Kemal'in divan tertip edip 
etmediği bilinmemektedir. Latifi dışında
ki tezkire yazarları bir divanı olduğundan 

Sarıca 

Kemal'in 
BeUigatname 
ad.lı eserinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye K tp., 
Kadızade 

Mehmed 

Efendi, 
nr. 354) 

söz etmez. Sehi, Sarıca Kemal'in şairliğin

den bahsederken gazelde ve meselde eş
siz olduğunu söyler. Latifi de onun şiirle
rini mübalağalı bir şekilde över. Arı Mus
tafa Efendi ise devrin şairlerince beğenii
diğini belirtir. 

Eserleri. 1. Divançe. İki nüshası mev
cuttur (John Rylands Library, Manchester, 
Turkish Manuscripts, nr. 62, vr. 406"-436b; 
iü Ktp ., TY. nr. 759, s. 60-90) KanCıni Sul
tan Süleyman döneminde derlenen Per
vô.ne Bey mecmuasında Sarıca Kemal'in 
çok sayıda gazelinin bulunması eldeki di
vançelerin onun bütün gazellerini kap
samadiğını göstermektedir. Aşık Çelebi, 
"Mahmud Paşa hakkında mersiyeleri var
dır ve ekser-i nazmında Mahmud Paşa 
hakkında izhar-ı asar-ı terbiyetleri vardır" 
dediğine göre Sarıca Kemal'in kasideleri ve 
divançede yer almayan başka şiirleri de 
mevcuttur. Bilinen iki nüsha esas alınarak 
John R. Walsh tarafından neşredilen di
vançede (bk. bibl.) 146 gazel, bir murab
ba ve Bergama için yazdığı manzum bir 
mektup yer almaktadır. Robert Anheg
ger, J. R. Walsh neşrini Cô.miu'n-nezair, 
Mecmuatü'n-nezair gibi nazire mecmu
aları ve bazı şiir mecmualarıyla karşılaş
tırmış ve nüsha farklarını göstermiştir. İs
mail Ulutaş eser üzerine gramer bakımın
dan bir yüksek lisans çalışması yapmıştır 
(Sarıca Kemal Divançesi'nin Gramatikal 
indeksi, 1992, Dokuz Eylül Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü). Z. Belô.gatnô.me. 
Fazlullah el-Hüseyni ei-Kazvini'nin XN. yüz
yıl başlarında yazdığı el-Mu'cem ii ô.şô.ri 
mülı1ki'l-'Acem adlı eserinin Türkçe çe
virisi olup iki nüshası bilinmektedir (TSMK, 
Revan Köşkü, nr. 1465; Pertsch, s. 254) . 
Aşık Çelebi her ne kadar bu tercümeyi be-


