
sırçalı Medrese eyvanındaki çini süslemeden bir detay 

maktadır. Eyvanın kuşatma kemeriyle bir
likte üst kısmı yıkılan tonozu tamir edil
miştir. Kıble duvarında bir mihrap nişi mev
cuttur. İki yanındaki büyük kapalı odalar 
kışlık dershane olarak planlanmış olup ku b
bey! e örtülmüş, avluya ve batı cephesine 
açılan pencerelerle aydınlatılmıştır. Kıble 
duvarında mihrabı bulunan kuzeybatıda
ki oda aynı zamanda mescid şeklinde kul
lanılmıştır. Taş döşemeli avlunun ortasın
da bir havuz bulunmaktadır. 

Medreseyi asıl üne kavuşturan zengin 
sırlı tuğla ve mozaik çinili süslemeleridir. 
Vaktiyle tamamı çinilerle kaplı olan yapının 
bugün yalnız batı eyvanında, türbe tava
nında, revakları taşıyan ayaklarda, kubbe
li odaların pencere üstlerinde ve ana eyva
nında çini bezerne kalmıştır. Flrüze, pat
lıcan moru ve kobalt mavisi renklerindeki 
çiniler mozaik tekniğinde yüzeylere yer
leştirilmiştir. Giriş eyvanı ve türbe kubbe
sini süsleyen geometrik örnekler ana ey
vanın arka duvarında yıldız kolları ve ga
malı haçlarla devam ettirilmiştir. Tonaz
daki sırlı tuğlayla işlenmiş satrançlı küfi 
yazılar, çinili usta kitabesi ve pencere üst
lerindeki örgülü küfi kitabeler yanında ey
van kemerini iki kuşak halinde dolaşan ne
sih ayet kitabeleri, kıvrık dal, rümi ve pal
met motifli zemin dolgularıyla medrese
nin en görkemli süslemeleridir. İki kitabe 
kuşağı arasında birbirini kesmeden uza-

nan iki renkli palmet şeridi bulunmakta
dır. 

Taç kapının sağında Bedreddin Muslih'in 
türbesi yer almaktadır. Kare planlı ve iki 
katlı türbeye iki basamaklı merdivenle çı
kılmaktadır. Doğu ve batıdan pencerelerle 
aydınlatılmış yapının üzeri tonoz biçimin
de basık bir kubbeyle örtülmüştür. İçinde 
üç adet sanduka bulunan türbede mer
diven altından inilen cenazelik katının üs
tü çapraz tonoz örtülüdür. Girişin güne
yinde türbenin simetriğinde bir oda mev
cuttur. Tek katlı giriş eyvanı zamanla yıkıl
dığından onarılmış. ancak giriş bölümü
ne bağlanan Bursa kemeriyle eyvanın ku
şatma kemeri arasında kalan boşluğun ör
tü problemi çözümlenemediğinden mu
karnas dolgulu köşe trompları açıkta kal
mıştır. Eyvanın iki yanında üst katiara ge
çit veren koridorlar uzanmaktadır. Sırçalı 
Medrese dengeli plan düzeni ve taş işçili
ğinin yanında geometrik süslemeleri, bitki 
ve yazı örneklerini abidevi ölçüde bir ara
ya getiren çinileriyle Anadolu Selçuklu sa
natının en gösterişli yapılarından biridir. 
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SlRRI PAŞA 
(1844-1895) 

Osmanlı devlet adamı, 
edip, şair ve alim. 

_j 

Girit'in Kandiye şehrinde doğdu . Asıl adı 

Selim Sırrı'dır. Kaynaklarda Sırri-i Giridi, 
Giritli Sırrı Paşa ve Selim Sırrı Paşa olarak 
da anılır. Babası, Konya'dan göç ederek Gi
rit'e yerleşmiş ailelerden birine mensup 
olan Helvacızade Tosun Efendi'dir. On iki 

SlRRI PAŞA 

yaşındayken babasını kaybetti. İlk tahsil ve 
gençlik yıllarını dedesinin yanında geçir
di. On altı yaşında memuriyete başladı ve 
Kandiye Mahkeme-i Şer'iyyesi'nde katip ol
du. Ardından Hanya'da evkaf katipliğine 
geçti ( 1860) Bir süre İstanbul'da kaldıktan 
sonra o dönemde Teselya'nın en önemli 
yerleşim merkezi olan Yenişehr-i Fener'e 
(Larissa) gitti. Önce bu şehrin Merkez-i 
Meclis Kitabeti'nde çalıştı, daha sonra Ve
zir Tepedelenli İsmail Paşa ile Hasan Tah
sin Paşa'nın divan efendiliklerinde bulun
du. Tepedelenli İsmail Paşa'nın Hudaven
digar (Bursa) valiliği sırasında bu defa Bur
sa'da onun divan efendiliğini yürüttü. Sad
razam İbrahim Edhem Paşa Yanya vali
si iken onun Kalem-i Mahsus'unda çalıştı 
( 1867). Aynı yıl bu vilayetin mektupçu mu
avinliğine getirildi. İbrahim Edhem Paşa 
tarafından dönemin İzmir valisi Hekim İs
mail Hakkı Paşa'ya takdim edilen Sırrı Efen
di, Aydın vilayetinin mektupçu muavinliği 
görevine tayin edildi (ı 868). Bu sırada He
kim İsmail Hakkı Paşa'nın küçük kızı şair 
ve mCısikişinas Leyla (Saz) Hanım ile evlen
di. Bu evlilikten Yusuf Razi (Bel). (Mimar) 
Vedat (Tek), Nezihe (Beler) ve Peride (Ayni) 
adlarını taşıyan dört çocuğu oldu. Ardın
dan Prizren vilayetinin teşkili sırasında bu
rada mektupçu unvanıyla birkaç yıl görev 
yaparak İstanbul'a döndü. 1872'de Tuna 
vilayeti mektupçuluğu görevine getirilen 
Sırrı Paşa sırasıyla Rusçuk, Bihke (Bihaç), 
Banyaluka, İzvornik ve Vidin'de mutasar
rıflık yaptı. Doksan üç Harbi'nin sonunda 
Rusya ile imzalanan Ayastefanos Antiaş

ması'nın bazı hükümlerini icra etmek üze
re Şumnu-Varna komiseri unvanıyla görev
lendirildi. Ardından Karesi (Balıkesir) mu
tasarrıflığına tayin edildi. Daha sonra Trab
zon, Kastamonu, tekrar Trabzon, Ankara, 
Sivas, Diyarbekir, Adana ve Bağdat'ta va
lilik yaptı. Birinci rütbe Osmani ve Mecidi 
nişanlarına sahip olan Sırrı Paşa. vezir rüt
besiyle yürüttüğü Bağdat valiliğinin ar
dından yeniden Diyarbekir valiliğ i görevi
ne becayiş suretiyle getirildi ( 1892). Sırrı 

sı rrı Paşa 
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Paşa'nın Diyarbekir ve Bağdat valilikleri sı
rasında ikinci bir evlilik yaptığı, bu evlilik
ten de çocuklarının olduğu, kızı Peride Ay
ni'nin tarunu olan Nezih Halim Neyzi ta
rafından kaydedilmektedir. Sırrı Paşa. Di
yarbekir valisi iken tedavi görmek üzere 
geldiği İstanbul'da uzun süreden beri mus
tarip olduğu kalp hastalığından kurtura
mayarak öldü (12 Aralık 1895). ll. Abdülha
mid'in irade-i seniyyesi gereğince ll. Mah
mud Türbesi haziresine defnedildi (M. Ali 
Ayni, s. 29; Ali Kemall Aksüt, s. 67). 

Celal Nuri İleri'nin amcası ve Mehmet 
Ali Ayni'nin kayınpederi olan Sırrı Paşa'
nın titiz ve sinirli bir mizaca sahip olma
sına ve sıkıntılı bir dönemde görev yap
masına rağmen görevlerinin hiçbirinden 
azledilmeyişi onun başarılı bir devlet ada
mı olduğunu göstermektedir. Görev yap
tığı yerlerde birçok yararlı hizmetler ger
çekleştirmiştir. Bağdat valiliği sırasında gü
nümüzde hala kullanılan ve kendi adıyla anı
lan Sırrıye Barajı ile Hindiye Seddi'ni onun 
inşa ettirdiği, Hille Kanalı'nın açılmasında 
önemli katkılarının bulunduğu bilinmekte
dir (Mektabat, II, 46-51, 78-79; III, 250-254). 
Ayrıca görevli bulunduğu yerlerde a.Jimle
re saygı gösterdiği, ihtiyaç sahiplerini ko
ruyup sıkıntılarını giderdiği kaydedilmek
tedir. Arapça ve Farsça'ya vakıf olan, ne
sirde bir edebi üs!Qba sahip olduğu bili
nen Sırrı Paşa yazılarında tasavvufi konu
lara ağırlık vermiş, "Sırri" mahlasıyla yaz
dığı şiirleri dolayısıyla dönemindeki edip
ler tarafından başarılı bir şair, rik'a hattın
da kullandığı üs!Qp sebebiyle iyi bir hattat 
olarak nitelendirilmiştir (İbnülemin, Son 
Sadnazamlar, I, 1194; Son Asır Türk Şair

leri, IV, 2 ı 92). 

Eserleri . Tefsir. 1. Sırr-ı Kur'an (İstan
bul !302-!303). Fahreddin er-Razi'nin Me
fati]Ju'l-gayb adlı tefsirinin mukaddime, 
istiaze ve besınele ile Fatiha süresinin tef
sirini içeren bölümünün tercümesi olup bir 
cilt içinde üç cüz halinde yayımlanmıştır. 
Z. Ahsenü'l-kasas (Tefslr-i Sure-i Yusuf 
aleyhisselam; İstanbul ı 309). Yine üç cüz 
halinde neşredilen eser Tahir Galip Serat
lı tarafından Hikdyelerin En Güzeli, Ah
senü'l-Kasas, Güzel İnsan Yusuf, Yu
suf Suresi Tefsiri başlığıyla kısaltılıp sade
leştirilerek yayımlanmıştır (İstanbul 2005). 
3. Sırr-ı Furkan ( Tefsir-i Sure-i Furkan; is
tanbul 1309, 1312). 4. Sırr-ı İnsan (Tefslr-i 
Sure-i İnsan; istanbul I 3 I 2) . S. Sırr-ı Mer
yem (Tefslr-i Sure-i Meryem). Eserde bazı 
peygamberlerin kıssaları ve öğütleri ya
nında Hz. Zekeriyya'nın eşinin mucizevi bir 
doğumla oğlu Yahya'yı dünyaya getirişine 
değinilmekte, ardından lsa'nın doğumu-
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na ve hayatına yer verilmektedir. Sırrı Pa
şa' nın iki cilt olarak hazırladığı eserin sa
dece 1. cildine ulaşılabilmiştir (Amid !3!2). 
Bu cildin, müellifin önsözüyle geniş bir mu
kaddimesinden sonra sürenin 33. ayetine 
kadar olan kısmının tefsirinden ibaret ol
duğu görülmektedir. Sırrı Paşa eserin mu
kaddimesinde "İlın-i Tefsir", "Tabakat-ı Mü
fessirin" ve "Adab-ı Müfessirin" başlıkları 
altında tefsir ilmiyle ilgili bazı bilgiler ver
mektedir. Mukaddime, Sırr-ı Meryem'in 
yayımlanmasından önce M. Ali Ayni tara
fından müstakil bir risale halinde Tabakat 
ve Adab-ı Müfessirin adıyla neşredilmiş 
(İstanbul ı 3 ı 2), risalenin sonuna da "Sa
hib-i Eserin Terceme-i Ha.Ji" başlıklı bir bö
lüm eklenmiştir. 6. Sırr-ı Tenzil (Diyarbe
kir I 3 I 3) . Müellifin Ahsenü'l-Kasas, Sırr-ı 
Furkan ve Sırr-ı İnsan adlı tefsirlerinden 
özetrenerek oluşturulmuştur. 

Kelam, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Man

tık. 1. Şerh-i Akaid Tercümesi (Rusçuk 
1292). Necmeddin en-Nesefi'ye ait 'A~a'i
dü'n-Nesefi adlı risaleye Teftazani tara
fından yazılan şerhin (ŞerJ:ıu'I-'Aif:a'id) ter
cümesi olup Sırrı Paşa'nın Tuna vilayeti 
mektupçusu iken yayımladığı eser onun 
ilk ilmi çalışmasıdır. z. Rü'yetullah'a Dmr 
Risdle (Rusçuk 1 293). Şerh-i Akaid Ter
cümesi'nde rü'yetullah konusunda kelam 
ekaileri arasında yapılan tartışmalara ay
rılmış bölümün müstakil neşridir. 3. Nak
dü'l-kelam ii akaidi'l-İslam (İstanbul 
1302, 1310, 1324). Müellifin Trabzon valili
ği sırasında Şerh-i Akaid Tercümesi'n
den bazı kısaltınalar ve alıntılar yapmak 
suretiyle kısmen tercüme, kısmen telif tar
zında düzenlediği eseridir. Birçok baskısı 
yapılan kitap Kazım Albayrak tarafından 
seçme usulüyle sadeleştirilerek İlm-i Ke
lam'ın Özü adıyla yayımlanmıştır (İstan
bul 1987). 4. er-Ruh (İstanbul 1303, ı 305). 
Müellifin Ankara valiliği esnasında telifini 
tamamladığını bildirdiği eserde İsra süre
sinin ruhla ilgili 85. ayeti üzerinde durul
maktadır. Ruh konusunun düşünce tari
hinin çok geniş bir meselesi olduğunu vur
gulayan müellif zaman zaman kendi şiir
lerinden örnekler verdiği eserini İbn Sina'
ya atfettiği "Kaside-i Rühiyye" başlıklı yir
mi beyitle bitirmektedir. s. Araü'l-milel 
(İstanbul 1303). Derleme niteliğinde küçük 
çapta bir kelam ve mezhepler tarihi çalış
ması olup kelam ilminin çok kısa bir tarih
çesi yapıldıktan sonra müslümanlar ara
sında ortaya çıkan fikri ihtilaflara değinil
mekte; ardından Mu'tezile, Gulat. Batıniy
ye, İsmailiyye, Zeydiyye, İmamiyye, Hava
ric, Mürcie ve Cebriyye fırkaları hakkında 
kısa bilgiler verilmektedir. Eserin sonların-

da "fırka-i naciye" kavramı üzerinde durul
muş. Eş'ariyye ve Matüridiyye mezheple
rine temas edilmiş, ardından Ehl-i sünnet 
akldesi özetlenmiştir. 6. Mi'yarü'l-makdl 
(İstanbul 1303). Bir mukaddime ile dokuz 
başlıktan oluşan eser, medreselerde ders 
kitabı olarak okuturmak üzere Arapça'sı 
verilen bir mantık metninin Türkçe ter
cümesi ve kısmi açıklamasından ibaret
tir. 7. Nurü'l-hüda li-men'istehda (Di
yarbekir 1310). Müellifin hıristiyan misyo
nerlerinin faaliyetleri karşısında Hıristiyan
lığı eleştirrnek amacıyla kaleme aldığı red
diye türünde bir. eserdir. Eserde dönemin 
Diyarbekir Keldani Kilisesi Başpiskoposu 
Abdi Yesfı' Efendi ile Sırrı Paşa arasında 
geçen münazaralara da yer verilmektedir. 

Dil ve Edebiyat. 1. Galatat (2. bs., istan
bul 1301; istanbull305). İbn Kemal'e ait 
olup et-Tenbih 'ald galati'l-l;].amil (ca
hil) ve'n-nebih adını taşıyan ve daha çok 
Galatatü'l-'avam diye bilinen risale esas 
alınarak yazılmıştır. Müellif, Kastamonu 
valisi iken kaleme aldığı bu eserinde Türk
çe'de yanlış kullanıldığını düşündüğü 103 
Arapça kelimeyi incelemektedir. z. Mek
tılbdt-ı Sırrı Paşa. Müellifin valilik görev
leri sırasında yaptığı resmi yazışma ve ko
nuşmalarla (nutuk) birçok şahsi mektup 
ve yazılarını ihtiva etmektedir. Tamamı üç 
cilt olan ve çeşitli tarihlerde basılan Mek
tubat'ın ilk cildi, Trabzon Valisi Sırrı Pa
şa Hazretlerinin Bazı Asar-ı Hamesini 
Havi Mecmuadır başlığı ile Trabzon'da 
(ı 30 ı), ll ve lll. ciltleri İstanbul'da (ı 315-
1 3 ı 6) basılmıştır. Çeşitli yerlerde mektup
çu ve vali olarak görev yapan Sırrı Paşa'
nın özellikle vilayet gazetelerine ilişkin gö
rüş, faaliyet ve uygulamaları onun bu ese
rinde yer almaktadır (Yazıcı, XXXVI [ 1997[, 
S . 224) . 

Sırrı Paşa'nın Numune-i Adalet ve 
Sırr-ı İstiva adlı matbu iki risalesinin da
ha bulunduğu kaydedilmekteyse de bun
lara ulaşılamamıştır. Sırri-i Giridi'nin iyi bir 
şair olduğunu belirten İbnülemin ona ait 
bazı şiir örnekleri vermektedir. Divançe-i 
Sırri adlı bir şiir mecmuası ile Giritli Şa
irler başlıklı bir çalışmasının bulunduğu da 
kaydedilen Sırrı Paşa'nın özellikle Mektı1-
bat'ına ve çeşitli eserlerine serpiştirilmiş 
şiirleri Cemal Kurnaz tarafından yayımlan

mıştır (bk. bibl.) . Sırrı Paşa'nın basılı eser
leri arasında adı geçen, Arnavutlar'ın ah
laki ve adetleriyle ilgili bazı kanun ve ku
ralların anlatıldığı kaydedilen Lek Duka
kin adlı esere de (M. Ali Ayni, s. 30) ula
şılamamıştır (Lek Dukakin Kanunları için 
bk. İA, I, 577-578; Shtjefen Gjeçovi, Kanu
ni i Leke Dukagjinit, Gusht 2001; To nin 



Çobani, Princi i Perfolur Leke Dukagjini, 
Tirane 2003). Sırrı Paşa'nın tefsir çalışma
larıyla ilgili yüksek lisans tezleri hazırlan
mıştır : Abdülhalim Koçkuzu, Giritli Sırrı 
Paşa ve Telsirdeki Metodu ( 1992, SÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü); Ekrem Gül
şen, Giritli Sırrı Paşa ve Tefsir İlmin
deki Yeri ( 1992, MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü); İsmail Borlak, Giritli Sırrı Paşa 
ve Tefsir İlmindeki Yeri ( 1994, AÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü; ayrıca bk. Abay, sy. 
611999], S. 293) 
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IMI CEMAL KURNAZ 

sıRRI 
(ö . 1111/1699) 

L Divan şairi, Girit defterdarı. _j 

Asıl adı İbrahim Sırrı olup "Sırri" mah
lasını almıştır. Kaynaklarda Üsküdarlı oldu
ğu belirtilir. Hediyyetü'l-'arifin'de {1, 37) 
yer alan Sırri-i Rumi b. Abdullah kaydın
dan babasının adı öğrenilmektedir. Maliye 
katiplerinden olduğu ve bir müddet bu 
kalemden çıkan yazıların tarihlerinin atıl
ması göreviyle (tarihçilik) uğraştığı bilin
mektedir. Kasidelerinde sosyal hayatı hic
vetti, bu arada gördüğü haksızlıkları dile 
getirdi; cahillerin yüksek mevkilerde tutul
duğunu, kendisine itibar edilmediğini söy-

teyerek her övdüğü devlet büyüğünden 
destek umdu. Buna rağmen Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa, Fazı! Ahmed Paşa. 
Amcazade Hüseyin Paşa gibi vezlriazam
lara sunduğu kasideler onu müreffeh bir 
hayata kavuşturmaya yetmedi. Yetmiş ya
şında kaleme aldığı bir şiirinde akar ve 
zeamet istemekte, bir başka kasidesinde 
kendisine yıllık geliri olan bir mansıb ve
rildiğini, ancak bunun bütün malını mül
künü harcamasına sebep olan bir bela ol
duğunu söyleyerek kanun ve şeriata göre 
harcadıklarının geri verilmesini ve bu hak
sızlığın düzeltilmesini istemektedir. Rel
sülküttab Ram! Mehmed Paşa ile Amca
zade Hüseyin Paşa'ya sunduğu kasidele
rinde evini rehin verdiğini, borçluların ka
pısında beklediğini söylemektedir. Şiirle
rinden anlaşıldığına göre yapılan yardım
lar geçici oldu ve sıkıntılı hayatından kur
tulamadı. Bu durum ayrıca hiciv yazma
sına sebep olmuş görünmektedir. 

Girit'in 1111 (1699) yılında alınması üze
rine buraya defterdar tayin edilen Sırri ay
nı yıl vefat etti. Kaynakların çoğu onun Gi
rit defterdan iken görevi başında, Şeyh! 
ise Üsküdar'da öldüğünü söylemektedir 
(bk. bibl) Mezarıyla ilgili araştırmalar so
nuçsuz kalmıştır. Sırri'den söz eden bü
tün kaynaklar onun şairliğini övmüştür. 
Ali Canip Yöntem, tamamen unutulmuş 
olan Üsküdarlı Sırri'nin bir zamanların en 
meşhur şairlerinden biri olduğunu, hak
kında söylenmiş övgü dolu sözlerin hiç de 
abartılı sayılmadığını ifade etmektedir. Ne
şeli, nüktedan ve şakacı kişiliği sebebiyle 
Nasreddin Hoca ile arasında benzerlikler 
kurulan şair hakkında Salim tezkiresinde 
iki şakasını aktarmış ve bu yönüyle tanı
nıp sevildiğini belirtmiştir. 

Nef'l, Rüşdl, Mezaki Süleyman Efendi, 
Vecdl, Şehri gibi şairleri beğenen ve onlar
dan etkilenen Sırri Efendi Rüşdl, Mezaki, 
Sükkerl, Ram! Mehmed Paşa. Nabl gibi 
çağdaşı şairlerle birbirlerine nazlreler yaz
mışlardır. Kasidelerinde girift anlamlar, 
kuru ve soyut abartılar yoktur. Konuşma 
tarzına yaklaşan bir nazım diline sahiptir. 
Pek çok gazelinde sebk-i Hindl'nin tesiri 
açıkça görülmektedir. Çoğu şiirinde fazla 
sözden kaçınıp kısa ve manalı söyleyişi ter
cih etmiş, kafiye düzeninde yenilikler or
taya koymuştur. Sırri'nin şiirleri ölümün
den sonra da seviterek okunmuş. bunların 
bir kısmı bestelenmiştir. Divanında yer al
madığı için aynı mahlası taşıyan başka şa
irlerin güfteleriyle karıştığı düşünülen Sır
ri'nin bestelenmiş şiirlerinden bazıları şun
lardır: Yahya Naiim'ın muhayyer makamın
da bestelediği , "Gönül düşüp ham-ı glsQ-yi 
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yara kalmıştır"; hisar makamında, "Aldı dil 
endişe-i zülfün kemahl boynuna"; Hfıfız 
Post'un rehfıvl makamında bestelediği, 
"Dile maye-i safadır hat-i rüy-i yar derler" 
ve hüseynl makamında, "Leb-i peymane-i 
gam neş'emiz bi-şu'leden terdir." 

Eserleri. 1. Divan. Üzerinde yapılan dok
tora çalışmasına göre (bk bibl) divanda 
on yedi kaside, iki tahmls, 123'ü Türkçe, 
beşi Farsça olmak üzere 128 gazel, beş ta
rih kıtası, sekiz rubal, bir mesnevi mevcut
tur. Belli başlı yazmaları İstanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'yle {TV, nr. 32/2, 358, 819, 
2842, 2844/1, 5540), Süleymaniye (Ham idi
ye, nr. ı ı 21) ve Topkapı Sarayı Müzesi (Ha
zine, nr. 967/2; Revan Köşkü, nr. 782/2) kü
tüphanelerinde bulunmaktadır. z. Şerhu 
Medhi'n-nebi. Milli Kütüphane'de Üskü
darlı Sırri adına "müellif müsveddesi" ola
rak kayıtlı (nr. Yz. A 3446) ilk üç sayfaya ya
kım mensur 639 beyitlik bir eserdir. 260 
beytimesnevi nazım şekliyle , diğerleri (379 
beyit) kaside vegazel şeklinde yazılmıştır. 

Eserde yer alan kelimelerin bir kısmı ar
kaik olup çoğu ise halk arasında kullanıl

dığı gibi kaydedilmiştir. Sayfa kenarların
daki "minhü" ibaresiyle yapılan açıklama
lar müellifin tasavvufta yeni kapılar açan 
düşüncelerini ortaya koymaktadır. Eserin 
büyük bir kısmı nasihat ve tembihlere ay
rılmıştır. 3. Tarih-i Sultan Mustafa-yı Sa
ni. ll. Mustafa'ya sunulan eser onun Ce
maziyelahir 11 06'daki (Şubat ı 695) cü!G
sundan başlamakta, Reblülewel 1111'de 
(Eylül ı699) Edirne'den çıkışıyla sona er
mektedir. lll. Mustafa zamanında yaşayan 
ve mahkeme katipliği görevinde bulunan 
Tekirdağlı Sırri'nin (ö. ı 142/ı 729) Tarih 
der-Beyan-ı İcmal-i Ahval-i Nadir Şah 
adlı eseriyle Üsküdarlı Sırri'nin bu eseri bir
birine karıştırılmıştır. Franz Babinger'e gö
re Nadir Şah 'la yapılan savaşlara katılan 

Sırri burada yaşadıklarını ve gördüklerini 
anlatmıştır. Aynı yerde kaydedilmiş olan 
İbrahim Sırri'nin adı geçen eseri de Tekir

dağlı Sırri'ye atfedilmiştir. Eserin şimdilik 
iki nüshası bilinmektedir (Millet Ktp., Re
şid Efendi, nr. 992/1 ı, ı 138). 
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