
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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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 
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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-

151 



SARIGÖREZ NÜREDDiN EFENDi 

ği mescid civarında Sarıgörez Nureddin 
Efendi'nin evi bulunduğundan mescid ve 
çarşı onun adıyla tanınmıştır. Nureddin 
Efendi ve ailesinin bazı fertleri bu mesci
din haziresine defnedilmiştir. İstanbul'da 
Sarıgüzel Camii ve semtinin adı Sarıgö
rez'den gelmektedir. Bazı araştırmalarda 
Sarıgörez adı yanlış olarak Sarı Gürz 1 Sa
rı Kürz, Sarı Kerez, Sarı Kez, Sarı Gez şek
linde okunmuştur. Kazasker Muhaşşl Si
nan Efendi, Nureddin Efendi'nin damadı 
idi. Kaynaklarda hadis ve fıkıh ilminde mü
tehassıs olup bazı çalışmaları bulunduğu 
belirtilmektedir. Fıkha dair kaleme aldığı 
el-Murtazô. adlı eseri mevcuttur (TSMK, 
III. Ahmed. nr. 1104). Ayrıca Hamldli Kara 
Seyyidi'nin sorularına cevap niteliğinde bir 
risale yazdığı belirtilir (Mecdl, s. 315). 
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Kavuk, külah, takke ve fes gibi bir baş
lıkla üzerine sarılmış ince uzun tülbent, ağ
bani veya şaldan meydana gelir. Arapça'da 
daha çok imame, Farsça'da destar denir. 
Başı aşırı sıcaklıktan koruma ve vücut ısı
sını muhafaza etme özelliği sebebiyle gün
düzleri sıcak, geceleri soğuk olan karasal 
ikiimin hüküm sürdüğü çöl ülkeleriyle Hin
distan'da yaygındır. Sarığın Arapça'da pek 
çok adı bulunmakta, bunlar arasından da
ha ziyade imame (Farsça ve Türkçe' de ama
me) kelimesi kullanılmaktadır. Hz. Peygam-
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ber Mekke'nin fethi sırasında siyah sarık 
(imame sevda) giymiştir (Müslim, "I:Iac", 
451, 452). Dalağı az olan imameye isabe, 
etrafı kıymetli taşlarla süslü isabe gibi şey
lere iklil denilir. Bir hadis rivayetinde Enes 
b. Malik, ResGl-i Ekrem'in duasıyla Medi
ne civarına yağan yağmurun oluşturduğu 
manzarayı ikille benzetir (Buhar!, "İstis-
15a"', 13). Resulullah'ın mest ve hımar üze
rine meshettiğine dair rivayetteki (Müslim, 
"Taharet", 84; Taberanl, II. 129) hımar ke
limesi sarık diye açıklanmıştır (Nevevl, III, 
ı 7 4). Dolanma, sarılma özelliğinden dola
yı sarığa mikver de denitmiş ve Kur'an'da 
gecenin gündüzü sarıp sarmalaması "kevr" 
kelimesiyle ifade edilmiştir. Özellikle Endü
lüs'te sarıktı memur ve fakihler için kulla
nılan "mükevvir" kelimesi "müteammim" 
ile aynı anlamdadır. Suriye, Mısır, Arap ya
rımadası ve iran'da şaş kelimesi de "sa
nk" manasında kullanılmıştır; Kalkaşenöı, 

EyyQbller döneminde kadıların ve ulema
nın giydiği büyük sarıklardan "şaşat" ve 
serbest bıraktıkları ucundan (taylasan) 
"züabe" adıyla söz eder (Şubf:ıu'l-a'şa, IV, 
43-44) . Batı dünyasında sarığa verilen tür
han adının Farsça tülbendden geldiği sa
nılmaktadır (İA, X, 227). 

Sarığın kullanımı çok eskilere kadar gi
der. Vehb b. Münebbih'e göre sarığı ilk de
fa Zülkarneyn giymiştir (SüyQtt, V, 436). 
Tevrat'ta Hz. Harun için yapıldığı söylenen 
mukaddes esvabın bir unsuru da sarıktır 
(Çıkış, 28/2-4, 37, 39; 29/6; 39/28; Levili
ler, 8/9; 16/4). Daha sonra Beytülmakdis 
bekçilerinin de giymesi emredilen sarık 
(Hezekiel, 44/18) yahudi geleneğinde kut
sal elbisenin bir parçası olarak devam eder 
(Zekarya, 3/5). Yavuz Sultan Selim'in Mı
sır'dan getirdiği mukaddes emanetler ara
sında zaman zaman giydiği, Hz. Yusuf'a 
ait olduğu söylenen bir sarık da bulun
maktadır. Babilliler'in başlarına türban sar
dıklarından söz eden Herodot'un anlatlı
ğına göre Persler de sarık kullanır ve dini 
törenlerde etrafına mersin yaprakları di
zerlerdi. Anadolu'da gelişmiş eski medeni-

Baş taşında 

sarık olan 
bir mezar tası 

Hz. Yüsuf'a 
iz:ife edilen 

sarı k 
(amame-i şerif! 

(TS M K, 
Kutsal 

Emanetler, 

Envanter 
nr. 2/89) 

yetlerden kalan heyket ve tasvirler en az 
dört binyıldan bu yana hem erkek hem 
kadınların giyim kuşamında bazı sarık tü
rü başlıkların yer aldığını göstermektedir 
(Türkoğlu. s. 19) . 

Sarık Araplar'da Cahiliye devrinden be
ri bilinen bir başlık çeşididir. Hz. Peygam
ber genellikle beyaz elbise giyer ve beyaz 
sarık kullanırdı; Medine'ye hicretinde sa
rığının beyaz olduğu rivayet edilir (Ta beri, 
ıv. 436) . Abbas! halifeleriyle aristokratlar 
ve onlara özenen orta sınıf, başlarına Bağ
dat'ın Rusafiye semtinde imal edildiği için 
bu adla anılan siyah sarık takarlardı. Bağ
dat ekolü minyatürlerinde değişik sarık 
tiplerine rastlanır. Ulema sınıfı mensup
ları tepesi yuvarlak bir külah üzerine kısa 
ve hafif bir sarık sararlardı ; bunların ar
kasında veya bir yanında taytasanları bu
lunurdu. Daha sonra Abbas! ordusunda 
memlük (gulam) kökenli askerler tarafın
dan kullanılan çift taylasanlı bir tür daha 
ortaya çıkmış ve çıktığı yere göre "Bağda

diyye" adıyla anılmıştır. Bağdadiyyelerin 

üzerine bazan "tarha" denilen simle işlen
miş siyah bir örtü atılır ve uçları yanlardan 
salınır yahut çene altından bağlanırdı. Fa
tım! sarayında bu tarz sarık kullanan yük
sek rütbeli görevlilere "muhannekün" de
niliyordu (Kalkaşendl, lll , 551 vd.). Sarık
lar altın işlemeli, yün veya pamukta karı
şık ipek, saf pamuk, saf yün ve ince keten 
kumaşlardan olabilmekteydi. Abbas! ha
lifeleri sohbet meclislerinde altınla işlen
miş ipekli sarık takarlardı. Devlet dairele
rinde çalışanlar görev ve rütbelerine göre 
değişik tarzda sarık sararlardı . Kadıların 

sarıkiarı çok büyüktü. Nizarniye Medrese
si müderrisleri siyah cübbe ve sarık giyer
di (DİA, XXXIII. 189). Abbas! halifelerinin 
gönderdikleri veya Selçuklu Sultanı Tuğ
rul Bey' e olduğu gibi Bağdat'ta giydirdik
leri hilafet şiarı hil'atların yanında siyah 
sarık da vardı (Kalkaşendl, lll , 293, 294) . 
Abbasller devrinde Hz. Peygamber'in so
yundan gelenler yeşil sarık giymeye baş
lamış, fakat yeşil sarık yaygıntaşınca istis
marı önlemek için bundan vazgeçilmiştir. 
Belli dönemlerde zimmllerin müslüman
larla aynı renkte ve tarzda sarık kullanma
ları yasaklanmış, hıristiyanların mavi, ya-


