
planlı bir tür be içine alınmış ve 1 020'de 
( 16 ı ı ı babaları Destari Mustafa Paşa'nın 
defnedilmesiyle onun adıyla anılmıştır. Ni
tekim bu inşa faaliyetinin, türbenin arka
sındaki safada gömülü olan Şeyhülislam 
Bostanzade Mehmed Efendi'nin 1 598'de 
vefatından önce yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bunun yanında kapıcılar katibi Hüseyin 
Efendi'nin aynı mimari özelliklere sahip 
safası yer almaktadır. Diğer kısımda ço
ğunluğu hanedan ve rica! mensupianna ait 
çok sayıda mezar bulunmaktadır. 

Çeşme ve Sebiller. Külliyenin Saraçha
ne Kapısı dışındaki klasik üs!Gplu çeşme 
Ayşe Sultan tarafından Bosnalı ibrahim 
Paşa için 1603'te yaptırılmıştır. Rüstem 
Paşa Türbesi'nin inşası esnasında türbe
nin ön kısmındaki duvara bitişik olarak 
yapılan , ancak 1916' da yıktırılan sebilden 
pencere ile iki yanındaki tekneler kalmış

tır. Yekpare mermerden küpü ise o sıra

da Topkapı Sarayı Müzesi'ne götürülmüş

tür. Hazire duvarlarının Dedeefendi cad
desi üzerinde 1093'te ( 1682) Safiye Hanım 
Sultan, Vezneciler caddesi üzerinde Gev
her Sultan için yaptırılan pencereli sebil
ler yer almaktadır. Bunun yanında pen
cerenin iki tarafındaki 1135 ( 1723) tarihli 
selsebiller bundan bir yıl önce vefat eden 
Emine Hanım için yaptırılmıştır. 
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Eserin tam adı eş-Şel):a'~u'n-nu'mô.

niyye fi 'ulemô.'i 'd-Devleti'l-'Oşmô.niy

ye'dir. Osmanlı literatüründe toplu ulema 
biyografılerinin ilk derlernesi olma özelliği 
taşımakta olup yazılış sebebi müellifi ta
rafından bu aianda büyük bir boşluğun bu
lunmasıyla açıklanır. Taşköprizade ulema 
menkıbelerine düşkün olduğunu, Arap ve 

Tercüme-i 
Şekiiiku'n

nu'miiniy ye'de 
Yıld ı rım 

Bayezid ile, 
ders veren 

bir alimin 
tasvir ed il d i ğ i 

sayfalar 
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vr. 22', 37') 

es-SEKAiKU'n-NU 'MANiYYE 

iran alimlerinin menakıbı kaleme alındığı 
halde Osmanlı u lemasına dair böyle bir 
eser yazılmadığını belirterek ulemadan bi
rinin (muhtemelen Zenbill izade Fudayl Çe
lebi) ricası üzerine eş-Şe]fii'il):'ı telif etti
ğini belirtir. Nu'mani lalelerle ilgili bu ad
landırma, seçkin Osmanlı Hanefi uleması 
ve meşayihinin biyografısini toplamış olma
sına telmihen mezhebin kurucusu Nu'man 
b. Sabit'le yapılmış bağlantıya da işaret 
eder. Arap edebiyatının tabakat geleneği
ne göre kaleme alınan eser, daha önce ya
zılmış birkaç örnek olmakla beraber Os
manlı edebiyatında gerçek anlamda biyog
rafi yazma geleneğini başlatmıştır. Teli
rınden hemen sonra eserin pek çok istin
sahı yapılmış , geçimini her ay bu kitabın 
istinsahıyla temin edenler olmuştur (Ata\', 
s. 357) . Daha müellifinin sağlığında Türk
çe'ye tercümeleri yapılan eser çeşitli ilave
ler ve zeyillerle süreklilik kazanarak canlı 
tutulmuştur. Aşık Çelebi ile başlayan ze
yiller silsilesi XX. yüzyıla kadar devam et
miş, böylece bir Şel):a'il): külliyatı ortaya 
çıkmıştır. Türkiye'de ve Türkiye dışındaki 
kütüphanelerde 1 SO civarında yazma nüs
hasının bulunması bu rağbetin bir başka 
göstergesidir. 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan telif 
tarihi olan 965 ( 1 558) yı lına kadar gelen 
eserde her padişah dönemi "tabaka" ana 
başlığı altında ele alınmış , dönemin ule
ması ve meşayihi hakkında bilgi verilmiş
tir. On tabakadan oluşan eserde 371'i alim, 
1SO'si şeyh olmak üzere toplam 521 kişi

nin hayatı anlatılmıştır. Sıralamada ölüm 
tarihleri esas alınmış ve şahısların daha 
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es-SEKAiKU'n-NU'MANiYYE 

ziyade tedris, kaza, telif, talim terbiye ve 
irşad faaliyetleri üzerinde durulmuştur. 
Ulema arasında dönemin düşün ür ve he
kimlerinin de biyografileri verilmiştir. XIII. 
yüzyılda yaşayan Hacı Bektaş-ı Veli'nin ı. 

Murad devri meşayihi arasında gösteril
mesi, muhtemelen Yeniçeri Ocağı'nın bu 
padişah zamanında teşkilatlanmasıyla il
gili menkıbeden dolayıdır. Yine Il. Murad 
döneminde yaşamış olan Kadızade-i Ru
mi, I. Murad devrinde anlatılmıştır. Aynı 

şekilde Tapduk Emre ve Yunus Emre gi
bi şahsiyetlerin biyografilerine Yıldırım Ba
yezid dönemi mutasawıfları arasında yer 
verilmiş, ll. Murad devri mutasawıfların
dan Hacı Bayram-ı Veli ise Yıldırım Baye
zid döneminde anlatılmıştır. Müellifın 961 '
de (1554) gözlerini kaybetmesinden son
ra ezberinden yazdırdığı eser 25 Rama
zan 965'te (ı ı Temmuz ı 558) tamamlan
mış, karşılaştırması aynı yılın 26 Şewalin
de (ı ı Ağustos) bitirilmiştir. eş-Şe~a'i

~u'n-nu'maniyye'nin başlıca kaynakları

nın kendi müşahede ve izlenimleri, baba
sı ve dedesinden duydukları, bazı resmi 
tayin listeleri olduğu söylenebilir. Gerek eş
Şe~a'Wı gerekse tercüme ve zeyillerini Ali 
Mustafa Efendi, Hoca Sadeddin Efendi, 
Selaniki Mustafa, Katib Çelebi ve Naima 
gibi tarihçiler kaynak olarak kullanmıştır. 

ibn Hallikan'ın Vefeyatü'l-a'yan'ının 
kenarında el-'İ~dü 'l-man:p1m adlı zeyliy
le birlikte basılan eser (Kahire 1299, 1310) 
Osman Reşer tarafından notlar ve düzelt
melerle birlikte Almanca'ya çevrilmiştir (İs
tanbul 1927). Ayrıca el-'İ~dü'l-man~um 
ile beraber tekrar basılmış (Beyrut 1975) 
son olarak Ahmet Su b hi Furat tarafından 
Mecdi Mehmed'in ilaveleri dipnotlarda gös
terilerek ilmi neşri yapılmıştır (İstanbul 
1985). Eserin minyatürlü yazması (TSMK, 
Hazine, nr. 1263) Osmanlı Bilginleri adıy
la tercüme edilmiştir (tre. Muharrem Tan, 
istanbul 2007). Basit bir Arapça ile yazıl
mış olmasına rağmen herkesin istifadesi
ni kısıtlaması yüzünden eserin birçok ter
cümesi yapılmış, zeyil ve telhisleri meyda
na getirilmiştir. 

Tercüme ve Zeyilleri. eş-Şe~a'i~u'n
nu'maniyye'yi müellifinin izniyle Muhte
sibzade Mehmed Hak1967'de ( 1560) Ha
daiku'r-reyhan, birkaç yıl sonra Derviş 
Ahmed Efendi ed-Devhatü'l-irfaniyye 
ii ravzati'l-Osmaniyye, Mehmed b. Sina
n ed din Menakıbü'l-ulema adıyla Türk
çe'ye çevirmiştir. Eseri yine müellifin iz
niyle tercüme eden bir başka kişi talebe
si Aşık Çelebi'dir. Aşık Çelebi tercümesi
ni hocasına takdim edince Taşköprizade 
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eserini kolay anlaşılır bir Arapça ile yazdı
ğını kastederek, "Molla, biz de Türki gibi 
yazmıştık, bihude zahmet ihtiyar etmişsi
niz" demiştir. Seyyid Mustafa'nın yaptığı 
çevirinin adı Hadaiku'l-beyan ii terce
meti Şekaikı'n-nu'man'dır. İbrahim b. 
Arnasi de eş-Şe~a'i~'ı el-Hadaik adıyla 
Türkçe'ye çevirmiştir. Eserin en mükem
mel çevirisini ise Mecdi yapmıştır (İstan
bul1269, 1989). Aslına sadıkkalınarakya
pılan ve asıl adı Hadaiku'ş-Şekdik olan 
bu çeviri daha ziyade Tercüme-i Şekdik 
ismiyle tanınmış ve aslı kadar şöhret ka
zanmıştır. Mütercimin ifadesine göre Ha
daiku'ş-Şekdik Taşköprizade'nin eserine 
dayalı yeni bir eser kabul edilmelidir. eş
ŞeM'Wın mütercimleri bilinmeyen baş
ka çevirileri de vardır. 

eş-ŞeM'i~'ın bazı mütercimleri ilave
ler yaparak eseri kendi zamanlarına ka
dar getirmişlerdir. Aşık Çelebi, yaptığı ter
cümeye 1568'de Tetimmetü'ş-Şe~ci'~ı'n
nu'maniyye adıyla Arapça bir zeyil yaz
mıştır. Eser Atai tarafından kaynak olarak 
kullanılmıştır. Manıkveya Hısım sıfatlarıy

la anılan Ali Çelebi'nin Arapça zeyli el-'İ~
dü'l-man?ılm ti ~ikri efa<jılı'r-Rum adlı 
eseri 1583 yılına kadar gelir (Mısır 1299, 
131 O, s. 333-520). Bunun Osman Reşer ta
rafından yapılan Almanca tercümesi 131 O 
baskısına ve Veliyyüddin Efendi nüshası
na dayanır (Stuttgart 1934; Beyrut 1975). 
İbrahim b. Arnasi el-'İ~dü'l-man?ılm'u 
da Türkçe'ye çevirmiştir. Bir başka zeyil İş
tipli Hüseyin Efendi ( ö. 993/1585) tarafın
dan hazırlanmıştır. Lutfibeyzade Mehmed 
Efendi ( ö. 995/1587) eş-Şe~a'~'ı önce al
fabetik düzene sokmuş, ardından bazı ila
velerde bulunmuş, fakat eserini tamam
layamamıştır. Saçlı Emirzade (Yılancık) Ab
dülkadir (ö. I000/ 1592). Fenarizade Mah
mud Çelebi (ö. 1007/ 1599) ve Seyrekzade 
Emrullah Mehmed'in (ö. 1008/ 1599) zeyil 
ve ilaveleri de Atili'nin kaynaklarındandır. 
Kara ca Ahmed el-Hamidi'nin de ( ö. 161 5) 
bir zeyli vardır. eş-ŞeM'i~ zeyillerinin en 
mükemmeli ve meşhuru Nev'lzade Atili'
nin (ö. 1045/1635) Hadaiku'l-hakdik ii 
tekmileti'ş-Şekdik adlı kitabıdır. Fakat 
Atai, zeylini doğrudan eş-Şe~a'~'a değil 
Mecdi'nin Hadaiku'ş-Şekaik adlı tercü
mesine yapmıştır. Atai zeyline Zeyl-i Şe
kdik adıyla Uşşaklzade i br ahim ( ö. 1724 ı. 
Vekayiu'l-fuzala ismiyle Şeyhi Mehmed 
(ö 1732) ve Tekmiletü'ş-Şekaik adıyla 
Fındıklılı İsmet (ö. 1904) tarafından yapı
lan müteselsil zeyiller hep eş-Şe~a'i~ zey
li olarak anılmıştır. Amasyalı Akifzade Ab
dürrahim Efendi'nin ( ö. 1817) Kitdbü '1-

Mecmu' fi'l-meşhud ve'l-mesmu' ad
lı eseri ise (Millet Ktp., Ali Em!rl Efendi, 
Arapça, nr. 2527). klasik zeyillerden olma
sa da 1737-1806 yılları arasında yaşamış 
ulema ve meşayihten söz etmesi ve İsmet 
Efendi'nin bazı boşluklarını doldurması 
bakımından eş-Şe~a'i~ zeyli kabul edile
bilir. Mecdi tercümesi ve buna yapılan ze
yillerden Atai, Şeyhive İsmet Efendi'nin 
eserleri Abdülkadir Özcan tarafından ek
lenen takdim, giriş ve indekslerle birlikte 
Şekdik-ı Nu'maniye ve Zeyilleri adı al
tında tıpkıbasım halinde yayımlanmıştır 
(1-V, istanbul 1989) . eş-Şe~a'i~u'n-nu'

maniyye'nin telhis ve ihtisar edilmiş şe
killeri de vardır. Bunlardan Mektubizade 
Abdülaziz Efendi (ö. 1862). eş-Şe~a'i~'ı 
Türkçe'ye çevirip kısaltırken Atili zeylini 
de lll. Murad devri ortalarına kadar özet
lemiştir. Ayrıca müellifleri bilinmeyen Mün
tehabdt-ı Şekaik-ı Nu'maniye ve Mün
tehabdt-ı Zeyl-i Atdi isimli telhisler de 
bulunmaktadır. 
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