
disi üstlendi. Artık molla olan Seyda. ilk 
icazeti meşhur talebelerinden Molla Sü
leyman Hoseri ile Said Ramazan el-Buti'
nin babası Molla Ramazan'a verdi. Müder
ris olarak bulunduğu bu dönemde Sey
da'ya Şeyh Muhammed Nuri Dirşevi tara
fından tarikat icazeti verildi. Böylece he
nüz müderrisken dayısının yanında tarikat 
çalışmalarına başladı. Dirşevi'nin 1924'te 
vefatından sonra babasından itibaren be
şinci postnişin olarak tarikatın başına geçti. 

1925'te Şeyh Said olayının çıkması ve ay
nı yıl tekkelerin kapatılması üzerine diğer 
aile fertleri. yeğenieri ve bazı öğrencileriy
le birlikte memleketinden ayrılmak zorun
da kaldı. Önce Cizre'nin yakın bir köyü olan 
Çiftik'e, ardından Musul'a giderek yerleşti. 
Musul'da kendisinden istifade ettiği kıra
at alimi Muhammed Salih el-Cewadi ile 
tanıştı . Oradan Şam'a geçti ve memleke
tin sükunete kavuşması üzerine 1928'de 
Cizre'ye döndü. Bu devirde kışın Cizre' de, 
yazın Bağlarbaşı (Serdehl) köyünde veya ci
var beldelerde ders ve irşad faaliyetlerine 
devam etti. Bölgedeki benzer ihtiyacı karşı
lamak amacıyla çok sayıdaki kişiyi medre
se ve dergah faaliyetlerinde görevlendirdi. 

7 Ocak 1968 tarihinde vefat eden Şeyh 
Seyda, Cizre'de aile mezarlığına defnedildi 
ve kabrinin üzerine bir kubbe inşa edildi. 
Kendisinden sonra oğlu Muhammed Nu
rullah Seyda ilmi, edebi ve tasawufi çalış
malarıyla temayüz etmiş ve risaleler şek
linde on üç eser kaleme almış. ancak 1985 
yılında henüz otuz yedi yaşında iken trafik 
kazasında ölmüştür. Şeyh Seyda'nın diğer 

çocukları Taybet Hanım. Muhammed Ata
ullah. Muhammed Baki. Abdullah Veli ve 
Muhammed Saffetullah'tır. 

Muhammed Said Seyda 

Şeyh Seyda'nın altın ve gümüş dışında
ki paraların zekatıyla ilgili Abkdmü'l-en
vat (Dımaşk 1949; istanbu l 1967). eQ.-Pd
bıta fi'r-rdbıta ( Dımaşk 1957), et-Te'lii 
fi't-te'lii ( Dımaşk 1957), et-Taşavvuf (Dı
maşk ı957), Man~umdt (Dımaşk 1957), 
Tenbihü'l-müsterşidin ( Dımaşk ı 957), 
fetvalarından oluşan el-Mecma'u'ş-şagir 

( Dımaşk ı 963) ve et-Tıbbü'n-nebevi (is
tanbul ı 966) gibi eserleri vardır. Halifele
rinden Şeyh Abdüssamed Efendi onun ha
yatını kaleme almış ve seksen beş mektu
bunu bir araya getirmiştir (bk. bi bl.) 

Cizre'de Kale mahallesindeki Şeyh Sey
da Camii'nin müştemilatı içinde bulunan 
dergahta dervişler tarafından zikr-i cehri 
çerçevesinde def (arbana) eşliğinde söyle
nen ilahi ve kasidelerle bir tekke ve klasik 
divan edebiyatı geleneği de canlı tutul
maktadır. Şeyh Seyda Dergahı kimsesizle
rin ve akıl hastalarının barındığı, muhtaç 
insanlarla çevre köylerden işleri için Cizre'
ye gelenlerin yemek yediği, pek çok anlaş
mazlığın çözüme kavuşturulduğu sosyal 
bir hizmet de görmektedir. 
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1!1!!1 ABDURRAHMAN ADAK 

SEYDİ ALİ REİS 
(ö. 970/1562) 

Denizcilik, astronomi 
ve coğrafyaya dair eserleriyle tanınan 

Osmanlı denizcisi. 
L _j 

Denizci bir ailenin çocuğu olarak istan
bul Galata'da doğdu. Ailesinin aslen Sinop
lu olduğu şeklindeki bilgiler kesin değil
dir. Adı bilinmeyen dedesinin Fatih Sultan 
Mehmed döneminde Tersane'de kethü
dalık yaptığı, babası Hüseyin'in de aynı 
mesleğe girdiği belirtilir. Galata'da doğup 
büyüdüğü için Galatalı lakabıyla anılır. Şiir
lerinde "Katibl" mahlasını kullanmıştır. Ay
rıca Katib-i Rumi adıyla da bilinir. Seydi 
Ali Reis kendi ifadesine göre erken yaşlar
da denizeilikle tanıştı ve Tersane hizmeti
ne girdi. Bilinen ilk görevi azebler katipli-
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ğidir, şiirdeki Katibi mahlası da bu göre
vinden kaynaklanmıştır. Zamanla Tersane 
kethüdalığına yükseldi. Genç yaşta KanO
ni Sultan Süleyman'ın Rodos seferine ka
tıldı (928/1522) . Barbaros Hayreddin Pa
şa'nın maiyetinde çalışırken Akdeniz'in her 
tarafını iyice öğrendi. Preveze Deniz Mu
harebesi'nde sağ kolda görev yaptı. Sinan 
Paşa'nın kaptan-ı deryalığı sırasında onun
la Trablusgarp seferine çıktı (958/ 155 ı) . 

Piri Reis'in Basra körfezinde bırakmak 
zorunda kaldığı Hint donanmasını Süveyş'e 

getirmekle görevtendirildiği sırada 30 ak
çe u!Ofeyle sipahi oğlanları zümresinden 
olduğu. denizcilikteki mahareti sebebiyle 
Mısır kaptanlığına getirildiği anlaşılmakta

dır (Orhonlu, ı jl970J, s. 55). 25 Zilhicce 
960 (2 Aralık 1553) tarihli bu tayin kaydına 
göre u!Ofesi 80 akçeye yükselen Seydi Ali 
Reis önce Kanuni'nin Nahcıvan seferi ha
zırlıkları çerçevesinde Halep'e gitti. Ardın
dan 1 Muharrem 961 'de (7 Aralık ı 553) 
Basra'ya gitmek üzere Halep'ten ayrıldı. 
Birecik, Urfa (Ruha). Nizip, Musul yolu ile 
Bağdat'a. oradan nehir yoluyla Basra'ya 
ulaştı (29 Safer 961 13 Şubat 1554) . Ertesi 
gün beylerbeyi Mustafa Paşa'dan on beş 
gemiden ibaret olan donanınayı teslim al
dı. Yola çıkacak hale getirmek üzere he
men tamir faaliyetlerine başladıysa da de
niz mevsimi olmadığı için beş ay Basra'
da beklemek zorunda kaldı. Bu süre içe
risinde Mustafa Paşa'nın Huveyze muha
sarasını beş kadırga ile denizden destek
ledi, ancak harekatta başarı kazanılamadı 
(Mir'atü 'l-memalik, s. 17) . 

Şerif adlı kılavuzun keşif raporunda kör
fezde dört parçadan başka Portekiz ge
misi olmadığı öğrenilince Seydi Ali Reis Sü
veyş'e gitmek üzere Basra'dan hareket et
ti (ı Şaban 96 ı / 2 Temmuz 1554) . Şerif'in 

rehberliğinde donanma sırasıyla Katif, Bah
reyn adaları , Eski Hürmüz (Kays) adası ve 
Keşim adasına uğrayarak Hürmüz Bağa
zı 'nı geçti. Uman sahillerindeki Hurfakan 
civarına gelindiğinde (ı O Ağustos 1554) 
kuşluk vakti ansızın Hindistan genel valisi 
Alfonso de Noronha'nın oğlu Fernando ku
mandasındaki yirmi beş parçalık bir Por
tekiz donanmasıyla karşıtaşıldı (a.g.e., s. 
ı 9). Çeyrek asırdır Hint Okyanusu'nda re
kabet halinde olan iki imparatorluk donan
ması arasında gerçekleşen bu ilk ciddi çar
pışma Portekizliler'in çekilmesiyle netice
lendi ve ilk safhanın galibi Seydi Ali Reis 
oldu (Özbaran , TD, sy. 3 ı 1 ı 9781. s. I 27). 
Bir an önce yol alabilmek için Portekiz ge
milerini takip etmeyen Seydi Ali Reis, Mas
kat Kalesi ile Kalhat civarına geldi (25 Ağus-
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tos). Ancak burada seher vakti Fernando 
kumandasındaki otuz dört gemiden olu
şan Portekiz fılosu ile tekrar karşılaştı. Sey
di Ali Reis, iyi düşünülmüş bir taktikle ta
mamı kalyonlardan meydana gelen Por
tekiz filosunun rüzgardan yararlanıp ma
nevra yapmasını önlemek için kendi kuv
vetlerini denize dik inen kayalarta Porte
kiz gemileri arasına dizdi. Birbirine rampa 
eden iki filo arasındaki savaş sonucu her 
iki taraftan da altışar gemi tahrip oldu. 
Esen şiddetli rüzgar sebebiyle sahilden ay
rılmak zorunda kalan Seydi Ali Reis, geri 
dönerek Kirman sahilterindeki Caş, Bende
rişehbar ve Gevadir Limanı'na geldi. B ura
nın hakimi Melik Celaleddin'in büyükyar
dımlarını ve kendi şahsında Osmanlı pa
dişahına karşı olan sonsuz hürmetini gör
dü. Gemilerini tamir ettirip Melik'ten al
dığı bir kılavuzla tekrar Yemen istikame
tinde yola çıktı. Uman kıyılarındaki Re'sül
had'den sonra Güney Arabistan sahillerin
deki Zufar ve onu takiben Şihr Limanı'na 
gelmişken gün batısından başlayan mev
simlik fil tufanı fırtınasının içine düştü. 
Rüzgar sebebiyle on günlük bir mücade
leden sonra aksi istikametteki Gucerat'a 
bağlı Çeked sahiline gelindi (Mir'atü'l-me
malik, s. 24) . Sumnat'a, oradan Diu Kale
si civarına ulaşıldı. Portekizliler'in en önem
li deniz üslerinden olan bu kalenin önle
rinden tedbirli davranmak için yelken aç
madan geçildi. Yeni bir fırtınanın çıkma
sıyla büyük güçlükler içerisinde Gucerat 
Sultanlığı sahillerine ulaşılarak Demen Ka
lesi önünde demir atıldı. Ancak bu uzun 
ve meşakkatli yolculuk sırasında hayli hır

palanmış olan donanmanın üç gemisi da
ha karaya vurdu (a.g.e., s. 25). Seydi Ali 
Reis ve mürettebatı Demen'de iyi karşı
landı. Fakat kendilerini bir Portekiz donan
masının takip ettiği haberi alımnca mü
rettebatın bir kısmının hizmetine girdiği 
şehrin hakimi Melik Esed'e batan gemile
rin top ve teçhizatı da emanet edildi. Ka
lan altı gemiyle daha emniyetli olduğu bil
dirilen Suret Limanı'na gidildi (ı Zilkade 
961 128 Eylül l554) Seydi Ali Reis, Suret'e 
geldiğinde karışıklık içinde olan Gucerat'
ta Sultan Ahmed kendisinden 200 kadar 
tüfekçi istedi. Bu arada yedi kalyon, sek
sen grabdan oluşan bir Portekiz donan
ması Seydi Ali Reis'i takip ederek Suret 
Limanı açıklarına gelmişti (a.g.e. , s. 29). 
Seydi Ali Reis denizcileriyle kıyıda sipere 
girip iki ay kadar bunlarla mücadele etti. 

Osmanlı gemileri teknik yetersizlikler 
sebebiyle artık tamir edilemez hale geldi
ği, ayrıca mürettebatın büyük kısmı Gu-
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cerat Sultanlığı hizmetine girdiği için de
niz yoluyla Mısır'a gitmenin imkansızlığı 
ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Seydi Ali 
Reis, gemileri sattidıktan sonra tutarları 
İstanbul'a gönderilmek üzere Suret Vali
si Hüdavend Han'a (Receb Selmanl) tes
lim ederekyanındaki elli kadar sadık ada
mı ile 1 Muharrem 962'de (26 Kasım 1554) 
Ahmedabad'a yöneldi. Buraya vardığında 
Sultan Ahmed kendisine Bruc vilayeti ida
resini teklif etti. Bunu kabul etmeyen Sey
di Ali Reis, karayoluyla İstanbul'a ulaşmak 
üzere bir buçuk ay kadar kaldığı Ahmeda
bad'dan ayrıldı (Safer 9621 Ocak 1555). 
Radanpur yoluyla geldiği Sind'de buranın 
hükümdan Hüseyin Şah Argun'a, Isa Tar
han'a karşı yaptığı mücadelede yardım et
mek zorunda kaldı. Ardından Sultanpur, 
Mültan ve Lahor'a gitti. Ancak son şehrin 
hakimi Mirza Şah yol vermeyince Babür
lü Hükümdan Hümayun Şah'tan izin al
mak üzere Dehli'ye (Delhi) geçti (Ekim 
1555). Hizmetine girme teklifini kabul et
mediği Hümayun Şah'ın ölümü üzerine ( 15 
Reblülevvel 963 1 28 Ocak 1556) yerine ge
çen oğlu Celaleddin Ekber Şah'tan Lahor'a 
gitmek için izin aldı . Bundan sonra Kabil, 
Semerkant, Buhara ve Harizm'e ulaştı (8 
Ağustos 1556). Deştikıpçakyolundan vaz
geçerek güney yoluyla Horasan'dan Meş
hed'e geldiğinde Safevller'in mücadele ha
linde olduğu Barak Han'a yardım için gön
derildiğİnden şüpheteniterek tevkif edildi. 
Bir müddet sonra serbest bırakılıp Şah I. 
Tahmasb'a gönderildi. Nihayet Bağdat'a 
gitmek üzere Kazvin'den ayrıldı (5 Reblü
lahir 964 1 5 Şubat 1557). Seydi Ali Reis, 
böylece Basra'dan çıkışından üç yıl yedi ay 
sonra tekrar Osmanlı topraklarına dön
müş oldu. Görevinin ayrıntıları ve Hint do
nanmasının akıbeti hakkında bir an önce 
Kanuni Sultan Süleyman'abilgi vermek 
için Bağdat'tan ayrıldı (Mart 1557) ve iki ay 
sonra İstanbul'a ulaştı; oradan padişahın 
bulunduğu Edirne'ye gitti. Dolaştığı yer
lerde görüştüğü hükümdarlardan getirdi
ği on sekiz narneyi takdim etti ve başın
dan geçenleri anlattı. Padişah ve Sadra
zam Rüstem Paşa'nın iltifat ve İhsanları
na kavuştu. Nitekim 80 akçe ulufe ile mü
teferrika yapıldığı gibi Çatalca'da Kanuni 
tarafından Diyarbekir tirnar defterdarlığı
na getirildi ( 10 Şaban 964/8 Haziran 1557). 
Hindistan'da iken öldüğü haberleri geldi
ğinden Mısır kaptanlığı Kurdoğlu'na veril
mişti. 

14 Reblülahir 967'de (13 Ocak 1560) Di
yarbekir tirnar defterdarlığından aziedilen 
Seydi Ali Reis hemen ardından 150 akçe 

ulufe ile Galata'da hassa gemi reisiikierin
den birine tayin edildi (23 Reblülahir 967 1 
22 Ocak 1560). Bir ara ikinci defa Hint kap
tanlığına getiriidiyse de ( 19 Receb 967 1 
15 Nisan 1560) bu görev beş gün sonra 
Sefer Reis'e verildi. Seydi Ali Reis bundan 
sonra vefatma kadar (2 Cemaziyelevvel 
970 1 28 Aralık 1562) emekli olarak yaşa
dı ve günlerini eser telifiyle geçirdi. Seydi 
Ali Reis'in Hüseyin ve Mehmed adlı iki oğ
lunun bulunduğu, bunlardan Hüseyin'in 19 
Haziran 1560'ta 16 akçe ulufe ile silahdar 
zümresine katıldığı bilinmektedir. Seydi Ali 
Reis donanınayı Basra'dan çıkarma göre
vinde başarısızlığa uğramış olmakla birlik
te yaşadığı büyük olaylar ve uzun yolculuğu 
dolayısıyla Osmanlı divanında başarısız de
ğil talihsiz olarak görülmüştür. Onun mace
rası , "Başına Seydi Ali halleri geldi" şeklin
de deyimleşmiş ve benzer olaylar için 
kullanılmıştır. Kendisi bazı Osmanlı tarih
çilerince tenkit edilmiş, özellikle Alı Mus
tafa Efendi, çektiği sıkıntılar sebebiyle 
gördüğü iltifatı hak etmiş olmakla birlikte 
dikkatli davransa donanınayı geri getire
bileceğini, böylece bunca masrafın boşa 
gitmemiş olacağını, ayrıca dönüş sırasın

da bazan derviş kılığına, bazan da fakir 
hüviyetine bürünerek devletin şerefine 

halel getirdiğini belirtmiştir. 

Alim ve şair bir kişi olarak Galata'daki 
konağının ilim ve şiir erbabının buluşma 
yeri olduğu belirtilmiş (Kınalızade, ll, 807), 
evindeki sohbetleri buranın müdavimi olan 
şair YetYm bütün açıklığıyla tasvir etmiş
tir (Tietze, s. 505). Seydi Ali Reis'in sanat 
erbabını himayesine en güzel misal kefil 
olarak donanınaya yerleştirdiği, daha son
ra Barbaros Hayreddin Paşa'nın bir cari
ye ve 5000 akçe ihsanıyla gazavatım naz
ma geçirmesi görevini temin ettiği şair 
Yetlm'dir (a.g.e., s. 506-507, 518). Seydi Ali 
Reis ilim ve sanatta da meşgul olmuş, şiir 
yazmış, astronomi ve coğrafya alanında 
çeşitli eserler kaleme almıştır. 

Eserleri. 1. Huıasatü'J-hey'e. Ali Kuşçu'
nun er-Risaletü'J-fetJ:ıiyye'sinin tercüme
sine dayanan bu eseri kendisinden astro
nomi ve matematik dersleri aldığı Ham
dullah b. Şeyh Cemateddin Efendi'nin tav
siyesiyle yazmıştır. Hocasının bu konular
daki Arapça ve Farsça eserlerin yanında 
Türkçe bir kitabın da yazılması gerektiğini 
söylemesi ve Ali Kuşçu'nun Fatih Sultan 
Mehmed'e sunduğu er-Risaletü'l-fetJ:ıiy

ye'yi ( 14 73) tavsiye etmesi üzerine Seydi 
Ali Reis, Kadızade-i Rumi'nin eserinden 
sonra Osmanlı medreselerinde en çok oku
tulan bu önemli eserin tercümesine baş-



lamıştır. Ancak yapılan çalışma doğrudan 
doğruya bir tercüme olmayıp başta Kadı
zade'nin Şer]J.u '1-Mü1a]]}]aş fi'1-hey'e'si 
ve Kutbüddin-i Şirazl'nin Nihô.yetü'1-id
rak'i olmak üzere çeşitli kitaplardan ila
velerle zenginleştirilmiştir. Kanuni Sultan 
Süleyman'a sunulan eserin (955/1 548) mev
cut yirmi yedi nüshasından en eskisi 9ST
de ( 1550) Galata'da istinsah edilmiştir (İz
gi, 1, 394). z. Mir'at-ı Kainôt. Ne zaman 
yazıldığı kaydedilmeyen eser, müellifın Del
hi'de bulunduğu sırada "usturlap hesabın
dan huslıf ve küslıf ulumunu" hiç değilse 
bir yıl içinde elde edilebilecek kadarını öğ
renmeyi arzu eden Hümayun Şah'ın ısrar
lı isteği üzerine kaleme alınmıştır. Beş ma
kale ve 120 bab halinde Türkçe olarak ya
zılan eser (Keşfü'?-?Unün, ll, 1649) önsözü
ne göre usturlabın yapımı ve nasıl kulla
nılacağı, güneşin irtifaı ve yıldızların uzak
lığı, kı b lenin ve öğle vaktinin belirlenme
si, rubu' tahtasının yapılması ve kullanıl
ması, daire çemberierinin sinüs, kiriş ve 
tanjantlarının bulunması ve karşı tarafı
na geçiterneyen bir nehrin genişliğini ölç
me usulleri gibi konuları ihtiva etmekte
dir. Bilinen yirmi iki nüshasından en eski
si 981'de ( 1573) İbnülemin Ahmed b. Yah
ya tarafından istinsah edilmiştir (İzgi, ı. 

450) 3. Kitabü '1-Muhit ii ilmi'1-eflak 
ve'1-ebhur. Kaptan ve gemicilerin kılavuz 
almadan Hint denizlerinde seyrüsefer et
melerine imkan vermek üzere hazırlanan 
bu eser Gucerat'ın merkezi Ahmedabad'
da Muharrem 962'de (Aralık 1554) yazıl

mıştır (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1643, vr. 
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136•). On bab ve elli fasıldan meydana ge
len esere "ilm-i deryan un cemr um ur-ı ga
ribesin ihata kıldığı" için e1-Muhit adı ve
rilmiştir. İçinde yön bulma, gök daireleri
nin, yıldızların aralıklarının ölçülmesi ve yıl
dızların irtifaının hesabı (1. bab); zaman he
sabı, takvim, güneş ve ay yılları (ll. bab); 
pusula taksimatı (lll. bab); Hindistan'ın 
rüzgar altı ve rüzgar üstü k.ıyıları, Hint 
denizindeki adalar, takım adalar ve Yeni 
Dünya'ya dair bilgiler (IV. bab) ; denizcilik
te önemli bazı yıldızların doğma ve batma 
zamanları ve adları (V. bab); Hint Okyanu
su'ndaki meşhur limantarla adaların ku
tup yıldızına göre irtifaı (VI. bab) ; astro
nomiye ait çeşitli bilgiler ve bazı limanlar 
arasındaki uzaklıklar (VII. bab); muson gi
bi mevsim rüzgarları ve bunların çeşitli tak
viıniere göre başlangıç tarihleri (VIII. bab); 
ulaşım yolları (IX. bab) ve nihayetyazarın 
tufan olarak adlandırdığı büyük fırtınalar 
ve bunlar çıktığında alınacak tedbirler (X. 
bab) yer almaktadır. İlmi ve faydalı bir reh
ber olan bu önemli eserde yazarın Bas
ra'da geçirdiği beş ay ve Basra körfeziyle 
U man denizinde dolaştığı üç ay zarfında 
başta bazı gemicilerle, faydalanılan kıla
vuzlardan aldığı değerli bilgiler yanında 
kendi gözlemlerine yer verilmiştir. Ayrıca 
İbn Macid ve Süleyman b. Ahmed el-Meh
ri gibi daha önceki yazarların eserleri de 
yoğun şekilde kullanılmıştır. Yeni Dünya'
nın keşfine ayrılan IV. bölümde Kristof Ko
lomb'un keşiflerinden sonra Portekiıli sey
yahların Kanarya adalarının batısındaki ke
şifleri ve "karanlık diyarı" denilen Magel-
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lan Bağazı'ndan geçişleri işlenmektedir. 
Bu yeni bilgileri, Magellan Bağazı'ndan ge
çip dünyayı dolaştıktan sonra Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında devlet hizmeti
ne giren Portekiıli bir gemici ile buralar
da ticaret yapan bir Fransız gemisinin tay
falarından almıştır (Adıvar. s. 88). Katib Çe
lebi Cihannüma'da Cava, Sumatra, Sey
lan ve bu civardaki adatarla ilgili bahisleri 
olduğu gibi e1-Muhit'ten nakletmiştir. Ese
rin, VII ve X. bablarının da yer aldığı de
niz astronomisi ve fiziki coğrafyaya dair 
kısımları J. von Hammer İngilizce'ye ( 1834-

ı 838), topografik coğrafya ile ilgili olan IV
VII. babları Luigi Boneili İtalyanca'ya ( 1894), 

IV-VI. babları, Seydi Ali Reis'in tarifleri is
tikametinde hazırladığı otuz harita ile bir
likte M. Bitiner Almanca'ya ( 1897) tercü
me etmiştir (a.g.e., s. 86-87). 4. Mir'fıtü'1-
memfılik. Hindistan dönüşünde Bağdat'
ta arkadaşlarının ısrarı üzerine başladığı 
ve Reblülewel 964'te (Ocak 1557) İstan
bul'da tamamladığı bu eserinde Seydi Ali 
Reis, Hint kaptanlığına tayininden itibaren 
edebi ve yarı hikaye tarzında başından ge
çenleri anlatmıştır. Eserde yazarın uğra
dığı memleketler, tanıştığı hükümdarlar, 
gördüğü olaylar, ziyaret ettiği türbeter bir 
seyahatname vasfı taşıyacak üslUpla ele 
alınmıştır. Kitapta kendi şiirleri yanında 
başka şairlerin , özellikle Yetim'in deniz se
ferlerine dair beyitleri de yer almıştır (Ti
etze, s. 505) . Mir'atü'1-mema1ik, Necip 
Asım'ın (Yazı ksız) takdimiyle basılmıştır (İs
tanbul 1313). Mehmet Kiremit, Mir'atü'1-
memôlik'in terıkitti neşriyle metnini ince
leyeri bir doktora çalışması yapmış (An
kara 1990). bu eser daha sonra neşredil
miştir ( Mir'fi tü 'l-Memalik: İnceleme-Metin
İndeks, Ankara 1999) Ayrıca sadeleştiril

miş yayınları da vardır (Hindeli'nden İs
tanbul 'a !haz. Hayrullah Örs- Mustafa 
Nihat ÖzönJ, Ankara 1943; Ülkelerin Ay
nası !haz. Suat BaturJ, istanbul ı999). 

Eseri ayrıca H. Friedrich Diez Almanca'
ya ( 1815). M. Morris kısmen Fransızca'ya 
(ı 826). Arminius Vambery İngilizce'ye 
(ı899) ve Ş . Zumnunab Rusça'ya (1963) 

çevirmiştir (İA , X, 5 3 ı ) 5. Risa1e-i Zfı
tü'1-Kürsi. Seydi Ali Reis'in ilm-i nücuma 
dair aletlerle ilgili risalesidir. Bu risaleyi 
kaleme alış sebeplerini sıralarken ilm-i nü
cumla ilgili aletler hakkında yazılan Arap
ça, Farsça ve Türkçe risalelere her zaman 
ihtiyaç olduğu halde bunların birçok şehir
de bulunmadığını, mevcut eserlerin ise 
Arapça ve Farsça olduğu için herkes tara
fından istifade edilemediğini belirtir. Bu 
sebeple konuyla ilgili eserleri inceleyip seç-
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meler yaparak Türkçe özet halinde fay
dalı bir risale meydana getirdiğini yazar 
(İzgi, I, 344). 

Seydi Ali Reis'in muhtelif şiirler kaleme 
aldığı bilinmektedir. Latifı, bazı şiirlerinden 
örnekler verirken onun asrının önde gelen 
ilim erbabından olduğunu, denizcilikteki 
bilgisinin hayranlık uyandırdığını yazar (Tez

kiretü'ş·şu'ara, s. 452-453). Katib Çelebi'ye 
göre divanı bulunan Katibi (Keşfü'?-?Unün, 

I, 807; krş. Orhonlu, I [I 970), s. 54) büyük 
bir denizci olmasına rağmen Mir'atü'l
memdlik'te ve bazı tezkirelerde (Kınalı
zade, II , 809) görülen şiirlerinde deniz te
malanna fazla yer vermemiştir (Tietze, s. 
504-506, 519). Hindistan'da bulunurken 
Çağatay Türkçesi'ni de öğrenen Seydi Ali 
Reis'in bu dilde yazdığı şiirleri Hümayun 
Şah çok beğenmiş, kendisini Ali Şlr Neval 
ile mukayese ederek "Mir Ali Şlr-i Sani" 
unvanını vermiştir (İA, X, 53 I). Kaynaklar
da bahsedilen mürettep divanı ele geçme
miştir. Ancak çeşitli mecmualardaki şiir
leri Ali Nihad Tarlan tarafından derlenmiş 
(bk. bi bl) Mir'dtü'l-memdlik'te yer alan 
Çağatay Türkçesi 'yle yazılmış gazeller ise 
Kemal Eraslan tarafından neşredilmiş 
("Seydi Ali Reis'in Çağatayca Gazelleri", 
TDED [İstanbul I 968], s. 41-54), Osman F. 
Sertkaya da Eraslan neşrinde yer almayan 
bazı şiirleri bir makale halinde yayımlamış
tır (bk. bibL). Katib Çelebi (Keşfü'?-?unün, 
Il, I649) ve Sursalı Mehmed Tahir (Osman

Lı Müelli{leri, III, 271), Mir'dtü'l-kdindt ii 
ilmi'l-amel bi'l-dldti'l-felekiyye adıyla 
hangisi olduğunu tasrih etmeden Seydi 
Ali Reis'in oğlunun bir eser yazdığım be
lirtmektedir. Katib Çelebi bunun Türkçe 
ve altı makale halinde muhtasar bir risa
le, Mehmed Tahir ise el-Muhit'in geniş
letilmiş bir zeyli olduğunu ileri sürmüştür. 
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lt.l MAHMUT AK 

SEYDİŞEHİR 

L 
Konya iline bağlı ilçe merkezi. 

_j 

tanışmış ve onun kurmakta olduğu cami, 
zaviye, medrese. imaret gibi binaların in
şasını vakıftarla desteklemiş. böylece ye
ni bir şehrin ortaya çıkışı sağlanmıştır. Me
nakıbnamedeki bu bilgilerin doğru olup ol
madığı bilinmemekle beraber burasının 
Seyyid Harun Külliyesi etrafında geliştiği 
ve kasaba haline geldiği söylenebilir. Sey
dişehir daha sonra Hamldoğulları'nın eli
ne geçti ve Osmanlı kaynaklarına göre I. 
Murad zamanında Hamldoğlu tarafından 
Osmanlılar'a terkedildi (784/1382) . Fakat 
ardından Karamanlılar'ca alındı ve daha 
sonra Turgutoğlu Rüstem Bey'in kontro
lüne girdi. Fatih Sultan Mehmed'in Kara
man Beyliği'ni ortadan kaldırmasının ar
dından burada kesin olarak Osmanlı ida
resi kuruldu. Nitekim 1476 tarihli tahrir 
kaydına göre Karaman'a bağlı kazalar için
de Seydişehir'in adı da geçer. 886 (1481) 
tahririnde burası Beyşehir livasına bağlı bir 
kaza diye zikredilir. Seydişehir, Osmanlı bel
gelerinde çoğunlukla Beyşehir sancağına 
bağlı olan Göçü. Kıreli, Cezlre, Yenişehir 
(Yenişarbademli), Kaşaklı, Yağan ve Yayla
sun nahiyelerinin yanında geçer. II. Baye
zid'in oğlu Şehzade Şehinşah ve onun oğ
lu Mehmed Bey'in buralarda faaliyetler
de bulundukları belgelerden anlaşılır. 

Şehir merkezi XVI. yüzyıl boyunca dokuz 
ile on bir arasında değişen mahallelerden 

Konya'nın 85 km. kadar güneybatısında oluşmuştur. Bunlar Cami (Cami-i KebTr), Ha-
düz bir alanda bulunmakta olup batıdan cı Mustafa. Sofular (SQfıyan) . Değirmencioğ-

ve güneybatısından Küpe dağları ile çev- lu (Veled-i Değirmenci), Ulukapı, Debbagin 
r ilidir. Şehrin adı belgelerde Seydi şehri, (Tabak.lar), Bazarkapısı, Kiçikapı, Hacı Sey-
Seyyid şehri ve Seyyid-şehir olarak geçer. di Ali, Kızıica (Kızılcalar) ve Çetni'dir ( Biru-
Bu ismin mutasawıf Seyyid Harun-ı Veli'- n!). Ayrıca Seyyid Harun-ı verı ve Ahmed-i 
den geldiğine inanılır. Burası XIV. yüzyıl- AlaY'ye bağlı oldukları belirtilen bir cemaat 
dan itibaren sırasıyla Eşrefoğulları, Hami- kayıtlarda zikredilir. Kızıica mahallesi XVI. 
doğulları, Karamanoğulları ve Turgutoğul- yüzyılın ikinci yarısında civardaki köylerden 
lan'nın idaresinde kalmış. ardından Osman- gelen göçler sonucu oluşmuştur. Şehrin 

lılar'a terkedilmiştir. nüfusu bu yÇızyılda 226 hane ile 490 ha-

Selçuklular döneminde bt.i.bölge dı@u- ne arasında(yaklaşık 1200 ile 2.500 kişi) 
rum adıyla bilinirdi. Osmanidar bÜ iŞmi hem , değişmiştir. Anabağlar. Pınarbaşı. Stat. Ak-
bir bölge adı (nahiye) hen:ı de bir ;köyün taş. Karakavak, Saadetler VE! Bahçelievler 
adı (bazan yanlış olarak Ararı m) · şeklinde mahalleleri XX. yüzyıld~ kuruldu .. XVI. yüz-
korudular. Seydişehir'in bugün bulundu- . . yıl sonlarına kadar rrıüsellem, _ortakçı. yö
ğu yerde antik döneme inen bir yerleşme rük, haymana, sayy&o. bazdar. derbemdci 
yeri mevcut değildir. Burasının XIV. yüzyıL. gibi çeşitli yükümlülükleri bulunan grup
başlarında Horasan'dan gelen Seyyid Ha- ·• lar Seydişehir ve om:ı Qağlı yerlerde görev 
run tarafından kurulduğu rivayet edilir~ yaptılar. Seydişehir XVI. yüzyılda Karaman 
Onun ölümünden sonra yazılan menakıb-.. . vjlayetinin orta nüfuslu. şehirleri arasında 
namesine göre Seyyid Harun, Küpe dağı- .yer alır. 1530 tarihli bir sayıma göre kaza-
nın eteklerinde sulak bir vadiye gelmiş. da beş cami, sekiz mescid, bir medrese, 
Selçuklular devrinde tamamen harabe du- on. sekiz zaviye, bir hamam, dokuz dük-
rumunda olan Elite (Vervelid) şehri yıkın- kan, bir kervansaray, bir fırın. on su de-
tılarına yakın bir yerde yerleşmiştir. Eşre:· ğirmeni. bir yaylak, bir "bai:argah", yüz 
foğlu Mübarizüddin Mehmed Bey bunu köy, on yedi mezraa, üç cemaat ve kırk 
duyunca oraya giderek Seyyid Harun ile bir çiftlik bulunmaktaydı. 979'dan ( 1571) 


