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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-



ğenmiyorsa da Latlfi eserden uzunca bah

sedip inşa alanında çok başarılı sayıldığını 

ve ağdalı nesrinin herkesçe anlaşılamaya

cağını ifade eder. Beldgatname, Sarıca 

Kemal'in nesri kullanınada şiirden daha 

başarılı olduğunu gösterir (Walsh, lll !1 979 1. 
s. 405 ı . Bazı araştırmalarda Sarıca Kemal, 
ll. Bayezid döneminde yaşayan Selatmnd
me müelüfı Kemal ile karıştırılmış ve Seld
tinndme Sarıca Kemal'e ait gibi gösteril
miştir. Bu konuya ilk defa dikkat çeken R. 
Anhegger, SeJdtinndme'nin Sarıca Ke
mal'e ait olamayacağını delilleriyle ortaya 
koymasına rağmen bu yanlış daha sonra 
da tekrarlanmıştır ( TDEA, V, 270; Öztürk, 
Prof Dr. Fikret lşıltan 'a 80. Doğum Yılı Ar
mağanı, s. 222 ı . Çok basit bir üslupla yazıl
mış olan Seldtinndme ile Sarıca Kemal'in 
BeJdgatndme'sinin ve gazellerinin karış
tırılması bu eserin Sarıca Kemal' e ait ola
mayacağını ortaya koymaktadır (Walsh, lll 
1 I 979 1. s. 405ı. SeJdtinndme'nin neşrin
de de eserin müellifi Kemal olarak göste
rilmiştir (XV. Yüzyıl Tarihçilerinden Kemal: 
Selatfn-name, haz. Necdet Öztü rk, Ankara 
2001ı . Kınalızade Hasan Çelebi'den naklen 
Sarıca Kemal'in Nazar-ı Kimya adlı bir 
eseri olduğundan bahsedilirse de ( TDEA, 
V, 2 70ı böyle bir eser mevcut değildir. 
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(ö. 928/1522ı 
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Osmanlı alimi. 
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Aslen Karesi sancağından olup babası

nın adı YOsuf'tur. Sarışın ve kısa boylu ol
ması sebebiyle "Sarıgörez" lakabıyla tanın

mıştır. Fetvalarındaki imzasına göre asıl 
adı Hamza' dır. NQreddin'in ise sıfatı oldu
ğu anlaşılmaktadır. Dönemin meşhur alim
leri Hocazade Muslihuddin Efendi, Hatib
zade Muhyiddin Efendi ve Sinan Paşa'nın 

derslerine devam edip hizmetlerinde bu
lunarak kendini yetiştirdi. Sinan Paşa. Fa
tih Sultan Mehmed'in saltanatı sonlarında 
882-886 (1477-1481 ) yılları arasında mevki 
ve itibarını kaybederek istanbul'dan uzak
laştınldığında vefakar talebesi Molla Lutfı 
gibi Sarıgörez de onun yanında bulundu. 
Il . Bayezid zamanında Sinan Paşa'nın ik
bali yeniden pariayıp Sivrihisar kadılığın
dan Edirne Darülhadis Medresesi'ne mü
derris tayin edilince onun muldi oldu ve 
mülazemet aldı. Molla Yegan'ın daha son
ra Hızır Bey ile oğlu Sinan Paşa'nın sürdür
düğü Fenari mektebine intisap etti. 

Tahsilini tamamlamasının ardından mü
derris olarak bazı küçük dereceli medrese
lerde görev yaptı. Bursa'da Bayezid Med
resesi, Edirne'de Darülhadis Medresesi ve 
istanbul'da Sahn-ı Sernan Akdeniz Baş
kurşunlu Medresesi müderrisliklerinde bu
lunarak birçok talebe yetiştirdi. Son mü
derrisliği sırasında 913 ve 914'te ( 1507 ve 
l508ı padişah in 'amı ile ödüllendirildi; ll. 
Bayezid'in itimat ve takdirini kazandı. ll. 
Bayezid onu, o sırada taht için kardeşle

riyle rekabet halinde olan ve Şehzade Ah
med'in tercih edileceğini anlayınca Trab
zon'dan Kefe'ye geçip kendisini ziyaret et
mek üzere istanbul'a gelmek isteyen Şeh
zade Selim'e nasihat için gönderdi (9 17/ 

15 ı ı ı . Burada Selim ile görüşüp Trabzon'a 
sancağına ger i dönm esi yolunda nasihat 
te bulundu; ayrıca bazı kaynaklara göre 
babasını istanbul'da ziyaret etmesinin fıt
neye yol açma ihtimalinin yüksek olması 
sebebiyle kendisine izin verilmediğini bil
dirdi. Bazı kaynaklarda, şehzadenin ona 
on-on beş yıldan beri babasını görmediği
ni söyleyip bu durumda sıla-i rahime en
gel olunup olunmayacağı konusunda fet
va istediği, Sarıgörez'in de, "Şer! bakım
dan kimse engel olamaz" cevabını verdiği 
belirtilir. Sarıgörez' in Selim ile yaptığı te
maslardan onun Şehzade Ahmed'e veri
len miktarda dirlik istediği , aksi takdirde 
Çerkeskirman ve Mankirman hisariarını ele 

SARIGÖREZ NÜREDDiN EFENDi 

geçirerek burada bir müstakil beylik kur

ma arzusunda olduğu ortaya çıkmıştı. 

NOreddin Efendi, bu hassas görevi ye
rine getirip döndükten sonra müderrislik
ten emekli oldu ve hemen ardından istan
bul kadılığına tayin edildi. Bu görevde iken 
istanbul'a ait bazı vakfiyeleri onayladığı 
dikkati çeker ( İstanbul Vakıfları Tahrir Def
teri, nr. 2 ı 07, 21 ı 7ı . Bir süre sonra Anado
lu kazaskerliğine, ardından Rumeli kazas
kerliğine getirildi. Bu sırada 920'de ( 151 4 ı 
Safevller'e ve kızılbaşiara karşı verdiği sert 
fetvası büyük yankı uyandırdı. Şah İsma
il'in dinl-siyasi hareketi karşısında Osman
lı tarafının düşünce ve yaklaşımını yansı
tan, şekil ve muhteva bakımından bir fet
vadan ziyade beyanname niteliğinde olan 
bu dini-hukuki metinde Sarıgörez, kızıl

başların ve reisieri olan İsmail'in Hz. Pey
gamber'in sünnetini ve Kur'an'ı istihfaf et
tiklerini, haram kılınan bazı hususları he
la! kabul ettikler ini, ulemaya ihanet edip 
mescidleri yaktıklarını, ilk iki halifeye çok 
ağır hakaretlerde bulunduklarını, Hz. Aişe'
ye de iftira ettiklerini , ResOl-i Ekrem'in 
tebliğ ettiği dini kaldırmak istediklerini de
lilleriyle sıralamış . cevap veya hüküm ola
rak ise bu taifenin dinden uzaklaştığını, 
bunlarla mücadelenin, cemaatlerini dağıt
manın ve katillerinin farz olduğunu , mal
larının gaziler arasında dağıtılması gerek
tiğini bildirmiştir (Teki ndağ, X:Vll/22 !1 968 1. 

S. 54 ı 

Kazaskerlikte bulunduğu sırada askerin 
şer'! ve hukuki işleriyle yakından ilgilendi
ği, yaptığı tayinlerde liyakati ve ilmi sevi
yeyi daima gözettiği ifade edilir (Mecdt, s. 
315 ı . Yavuz Sultan Selim ile aralarında ge
çen bir olay üzerine Rumeli kazaskerliğin
den ayrılmak zorunda kaldı . Öğretim ha
yatına dönerek Sahn-ı Seman'a yevmt 120 
akçe ile müderris olduysa da bir müddet 
sonra tekrar istanbul kadısı olup bir süre 
bu makamda kaldı , ardından yevmt 120 
akçe ücretle istanbul kadılığından mazul 
oldu. Bu görevinden ayrılmasının sebebi 
muhtemelen Semendire Beyi Balt Bey da
vasında rüşvet aldığı yolundaki iddialar
dır. Yaptığı zulüm dolayısıyla halk tarafın

dan padişaha şikayet edilen Barı Bey'in da
vasını görmekle vazifelendirilen Sarıgörez 
soruşturma sırasında Bali Bey'den 50.000 
akçe alarak şikayetçilerini haksız çıkarmış
tı (TSMA, nr. E. 6304ı . Bu olayın doğru olup 
olmadığı konusunda başka bir bilgiye rast
lanınamakla birlikte rüşvet iddiasının gö
revden alınmasına yol açtığı söylenebilir. 
Bundan sonra bir süre daha yaşadı ve 
928'de ( l 522ı vefat etti. istanbul Kızta
şı 'nda Çıkrıkçı Kemaleddin 'in inşa ettirdi-
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