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de, Efdâliye, Gebze’de Çoban Mustafa
Paþa, Üsküdar’da Mihrimah Sultan med-
reselerinde ve 960 (1553) yýlýnda Kadýzâ-
de Ahmed Þemseddin Efendi’nin yerine
tayin edildiði Sahn-ý Semân Medresesi’n-
de müderrislik yaptý. Göreve tayininden iki
yýl sonra Þehzade Mustafa’nýn öldürülme-
si olayý sýrasýnda saraydan çýkarýlan annesi
Mâhidevran Sultan’ýn yeniden saraya alýn-
masý için Kanûnî’ye yazdýðý bir arîza yüzün-
den aralarý açýldý ve görevinden uzaklaþ-
týrýldý; ardýndan günlük 50 akçe ile emekli-
ye sevkedildi (a.g.e., vr. 473a). Âþýk Çelebi,
Yahyâ Efendi’nin bu duruma çok üzüldü-
ðünü nakleder. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
Yahyâ Efendi’yi görevinden azletmekle bir-
likte faaliyetlerine pek müdahale etmedi-
ði anlaþýlmaktadýr. Daha sonraki yýllarda
padiþahýn þeyhe altýn ve gümüþten hedi-
yeler gönderdiði, þeyhin de bahçesinde
yetiþtirdiði bazý ürünleri padiþaha yolladý-
ðý rivayet edilir (Kýnalýzâde, II, 883). Göre-
vinden ayrýlmasýndan sonra kendi imkân-
larýyla Beþiktaþ’ta geniþ bir arazi satýn aldý
ve hayatýnýn geri kalan kýsmýný burada kur-
duðu dergâhta geçirdi (bk. YAHYÂ EFEN-
DÝ KÜLLÝYESÝ). Onun Boðaz kenarýnda, Hz.
Mûsâ ile Hýzýr’ýn buluþtuðu yer olarak ka-
bul edilen Hýdýrlýk adýný verdiði bölgeye rü-
yasýnda gördüðü bir þahsýn iþaretiyle gi-
dip tekkesini kurduðu belirtilir (Âlî Musta-
fa Efendi, vr. 473a; Mehmed Dâî, vr. 15a-b).
Bazý kaynaklarda Yûþa‘ peygamberin Bey-
koz’daki makamýnýn Yahyâ Efendi tarafýn-
dan keþfedildiði anlatýlýr. Kýnalýzâde Ha-
san Çelebi onun Anadolukavaðý’nda Yoros’-
ta bir mescid, medrese ve hamam yap-
týrdýðýný yazar (Tezkire, II, 883). Menâkýb’-
da da Yahyâ Efendi’nin sýk sýk Yoros’a gi-
derek dinlendiði ifade edilir. 9 Zilhicce 978
(4 Mayýs 1571) tarihinde kurban bayramý
gecesi vefat eden Yahyâ Efendi’nin ce-
naze namazý bayram namazýndan sonra
Ebüssuûd Efendi tarafýndan Süleymani-
ye Camii’nde kýldýrýldý ve dergâhýnýn bulun-
duðu yere defnedildi. Cenazeye devlet er-
kâný, ulemâ ve halktan büyük bir kalaba-
lýk katýlmýþ, II. Selim’in emriyle dergâhýn
bulunduðu yere bir türbe inþa edilmiþtir.

Yahyâ Efendi’nin ailesi hakkýndaki bilgi-
ler oldukça sýnýrlýdýr. Mehmed Dâî, onun
Ýstanbul’a geldiðinde Kanûnî Sultan Sü-
leyman’ýn hemþirezadesi Þerife Hatun’la
evlendiðini yazmaktadýr (Menâkýb, vr. 14b).
Ýbrâhim ve Ali isminde iki oðlunun þeyh
unvaný taþýmasý kendisinden sonra meþi-
hatý bunlarýn üstlenmiþ olabileceðini akla
getirse de haklarýnda herhangi bir bilgiye
rastlanmadýðýndan bu konuda kesin bir
yargýya varmak mümkün görünmemekte-

dir. Hocazâde Ahmed Hilmi, Odabaþý Þey-
hi Mustafa Efendi’nin hayatýndan bahse-
derken onun Yahyâ Efendi’nin torunlarýn-
dan Emetullah isminde bir hanýmla evlen-
diðini kaydeder (Ziyâret-i Evliyâ, s. 137).
Divan edebiyatýnýn kadýn þairlerinden Hub-
bî’nin de (ö. 998/1590 [?]) Yahyâ Efendi’-
nin torunu olduðu rivayet edilir.

Yahyâ Efendi’nin hayatýnda Osmanlý mer-
kezî iktidarý ile iliþkileri önemli olup bu iliþ-
kiler hakkýnda kaynaklarda ayrýntýlý bilgi
verilir. Yahyâ Efendi ile Kanûnî Sultan Sü-
leyman arasýnda Trabzon’da baþlayan dost-
luk Ýstanbul’da devam etmiþ, onun Ýstan-
bul’a gelmesini Kanûnî istemiþtir. Bu dö-
nemde Kanûnî’nin Yahyâ Efendi’ye ve aile-
sine karþý saygý duyduðu anlaþýlmaktadýr.
Nitekim Kanûnî’nin Ýstanbul’da inþa et-
tirdiði ilk mescid Yahyâ Efendi’nin anne-
si Afîfe Hatun’un adýný taþýmaktadýr. Ka-
nûnî Sultan Süleyman kendisinden birkaç
gün önce doðan Yahyâ Efendi’ye aðabey
diye hitap eder ve zaman zaman ziyare-
tine giderdi. Yahyâ Efendi’nin devlet iþle-
rine karýþacak cesareti göstermesi de bu
yakýnlýðý ortaya koymaktadýr. Yahyâ Efen-
di birçok konuda Kanûnî’ye arzlar yazmýþ,
talep veya tavsiyelerde bulunmuþtur. Me-
selâ bir þiirinde Ýran þahýnýn faaliyetleri hu-
susunda padiþahý uyarmýþ, kýzýlbaþ hare-
ketinin bir fitne olduðunu ve mutlaka bas-
týrýlmasý gerektiðini belirtmiþ, bu konuda
babasýný örnek almasýný istemiþtir (Divan,
vr. 34a, 39b). Hatta kýzýlbaþlarla mücadele
esnasýnda her türlü þiddete baþvurulabile-
ceðini söylemiþtir. II. Selim de Yahyâ Efen-
di’ye büyük saygý gösterir, onu ziyaret eder,
bazý konularda kendisine danýþýr, bazan
da hediyeler gönderirdi (Mehmed Dâî, vr.
65b-68b).

Öte yandan Yahyâ Efendi Rüstem Pa-
þa, Sokullu Mehmed Paþa ve Semiz Ali Pa-
þa gibi önde gelen vezirlerle de temas kur-
muþtur. Kaynaklarda onun saraya sýk sýk
þefaatnâmeler yazarak kendisine baþvu-
ranlarýn iþlerinin halledilmesine aracý oldu-
ðu nakledilir. Ancak bu tavrý devlet iþlerine
müdahale gibi algýlanmýþ, Rüstem Paþa ve
Semiz Ali Paþa ile bazý gerginlikler yaþan-
mýþtýr. Rivayete göre Rüstem Paþa, yap-
týrdýðý camiye malzeme temini için Yahyâ
Efendi’nin çok önem verdiði mekânlardan
Yoros Kalesi’ni yýktýrmak istemiþ, bunun
üzerine Yahyâ Efendi padiþaha bir tezki-
re yazýp paþayý þikâyet etmiþtir. Bu müda-
haleye çok sinirlenen Rüstem Paþa kale-
nin hemen yýkýlmasýný emretmiþ, bu amaç-
la yola çýktýðý sýrada atýndan düþmüþ, þeyh-
ten özür dilemiþse de kabul edilmemiþ,
neticede çektiði acýlar yüzünden ölmüþ-
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900 (1495) yýlýnda Trabzon’da doðdu.
Beþiktaþî Yahyâ Efendi, Müderris, Molla
Þeyhzade olarak tanýnýr. Hayatýna dair ilk
bilgiler Âþýk Çelebi’nin Meþâirüþ-þuarâ’-
sýnda, Âlî Mustafa Efendi’nin Künhü’l-ah-
bâr’ýnda, Kýnalýzâde Hasan Çelebi’nin Tez-
kiretü’þ-þuarâ’sýnda ve müridlerinden Þâ-
ban Efendi’nin soyundan gelen Mehmed
Dâî’nin Menâkýb’ýnda yer alýr. Daha son-
ra yazýlan eserlerde ise genelde bu kay-
naklara atýf yapýlmýþtýr. Babasý Þâmî Ömer
Efendi, annesi Afîfe Hatun’dur. Bazý kay-
naklarda babasýnýn Amasyalý olduðu kay-
dedilir (Âlî Mustafa Efendi, vr. 472b). Ömer
Efendi’nin Trabzon’da kadýlýk yaptýðý dö-
nemde II. Bayezid’in oðlu Þehzade Selim
Trabzon sancak beyi idi. Bu dönemde Ömer
Efendi ile þehzade arasýnda bir dostluk
kurulduðunu tahmin etmek mümkündür.
Yahyâ Efendi’nin doðumundan birkaç gün
sonra Þehzade Selim’in oðlu Süleyman’ýn
dünyaya gelmesi muhtemelen iki aileyi bir-
birine daha da yakýnlaþtýrmýþtýr. Nitekim
Þehzade Süleyman’ýn annesinin sütü yet-
meyince Afîfe Hatun’un þehzadeyi de em-
zirdiði ve Yahyâ Efendi ile Kanûnî Sultan
Süleyman’ýn sütkardeþi olduklarý belirtil-
mektedir. Ömer Efendi’nin Trabzon’dan
sonra nerede görev yaptýðý bilinmemek-
te, ancak Þam’a döndüðü ve orada vefat
ettiði kaydedilmektedir.

Yahyâ Efendi çocukluk ve ilk gençlik yýl-
larýný Trabzon’da geçirdi. Atâî onun bu dö-
nemde sýk sýk þehir dýþýnda bir maðara-
da inzivaya çekildiðini ve bunun yedi yýl
sürdüðünü belirtir. Onun ayný dönemde
Trabzon’daki medreselerden birinde tah-
silini tamamladýðý tahmin edilebilir. Yah-
yâ Efendi, Yavuz Sultan Selim’in tahta çý-
kýþýnýn ardýndan Þehzade Süleyman’ýn ma-
iyetinde ailesiyle birlikte Ýstanbul’a gitti
(Mehmed Dâî, vr. 13a-b). Ýstanbul’da tahsi-
lini Zenbilli Ali Efendi’nin yanýnda tamam-
ladý (Âlî Mustafa Efendi, vr. 473a). Hocasý-
nýn vefatý üzerine günlük 15 akçe ile Can-
baz Mustafa Medresesi’nde müderrislik
görevine baþladý. Ardýndan Hacýhasanzâ-
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dönemin ulemâsý arasýnda zikredilmesi,
onun mutasavvýf kimliðiyle ilgili rivayetle-
rin Mehmed Dâî’den naklen sonradan ge-
liþtirilmiþ olabileceðini düþündürmektedir.
Menâkýb dýþýndaki kaynaklarýn önemli bir
kýsmýnda onun sadece Beþiktaþ’ta bir der-
gâh kurduðundan söz edilmekte, bunun
yanýnda þairliði, sultana yakýnlýðý ve mü-
derrisliðine dair rivayetlere yer verilmek-
tedir. Her hâlükârda Yahyâ Efendi, döne-
mindeki önemli mutasavvýflardan biri ka-
bul edilse bile bu yönünün kendisiyle sý-
nýrlý kaldýðý, bir gelenek haline dönüþme-
diði âþikârdýr. Zira vefatýndan sonra tek-
kesi Kadirî ve Nakþî meþâyihi tarafýndan
kullanýlmýþtýr.

Gayretli ve çok yönlü kiþiliði, iktidar züm-
releriyle halk arasýnda bir aracý vazifesi
görmesi, fakirlere karþý son derece cömert
davranmasý Yahyâ Efendi’nin saygý duyu-
lan bir þahsiyet haline gelmesini saðlamýþ-
týr. Menâkýb’da yer alan, Gülþeniyye’ye ve
diðer tarikatlara mensup bazý kiþilerin ken-
disini ziyaret ettiðine dair rivayetler diðer
tarikatlar nezdinde de itibar gördüðünü
ortaya koymaktadýr. Onun zaman zaman
bazý camilerde vaaz verdiði anlaþýlmakta-
dýr. Evliya Çelebi, Ayasofya Camii’ndeki va-
azlarýný dinlemek için halkýn üç gün önce-
sinden hazýrlandýðýný, caminin bir adým da-
hi atýlamayacak kadar dolduðunu ve ce-
maatin can kulaðýyla þeyhi dinlediðini kay-
deder (a.g.e., I, 60). Yahyâ Efendi’nin mü-
ridlerinin çokluðuna vurgu yapýlsa da iki
müridinin ön plana çýktýðý ve kendisine he-
men her konuda yardýmcý olduðu görülür.
Bunlar denizlerdeki temsilcisi Baba Tu-
rak ile karadaki temsilcisi Hacý Kasým’dýr
(Mehmed Dâî, vr. 46b-50b). Hacý Ali Efen-
di ve Koca Köse de dergâha hizmet eden
þahsiyetlerdir.

Yahyâ Efendi’yi sadece müslümanlarýn
ziyaret etmediði, dergâhýn gayri müslim-
lerin yoðun biçimde yaþadýklarý bir bölge-
de kurulmuþ olmasý sebebiyle çoðu deniz-
ci birçok hýristiyanýn da onu ziyarete git-
tiði, bazý konularda kendisinden yardým is-
tediði anlaþýlmaktadýr. Osmanlý devlet teþ-
kilâtýna dair anonim ýslahatnâmeler ara-
sýnda yer alan Kitâbü Mesâlihi’l-müsli-
mîn’deki bir ifade ile Menâkýb’daki bazý
kayýtlar, þeyhin gayri müslimler tarafýn-
dan müþküllerinin halledilmesinde bir mer-
ci olarak kabul edildiðini göstermesi ba-
kýmýndan önemlidir. Kitâbü Mesâlih ya-
zarý, ödemekle mükellef tutulduðu haracýn
kendisine aðýr gelmesinden þikâyet eden
bir gayri müslimin çareyi Yahyâ Efendi’ye
baþvurmakta bulduðunu kaydeder (s. 108).
Menâkýb’da (vr. 54b-55a) þeyhin denizde

kaybolan veya boðulma tehlikesi geçiren
hýristiyanlarý kurtardýðýna ve bu sayede
müslüman olmalarýný saðladýðýna dair men-
kýbelere de sýkça yer verilir. Þeyhin ayrýca
bölgedeki gayri müslimlerin dilini konuþa-
bildiði Menâkýb’da yer alan bilgilerden
anlaþýlmaktadýr. Meselâ kendisini ziyarete
gelen metropolitle Rumca konuþmuþ, bu
duruma þaþýran ulemâya da on beþ dil bil-
diðini söylemiþtir (a.g.e., vr. 55b-57a).

“Müderris” mahlasýyla þiir yazan Yahyâ
Efendi’nin þiirleri ölümünden sonra bir di-
van halinde derlenmiþtir. Eserin bilinen tek
nüshasý Millî Kütüphane Fahri Bilge Bölü-
mü’nde kayýtlýdýr (nr. 210). Heath W. Lowry,
Yahyâ Efendi ile “Muhibbî” mahlasýný kul-
lanan Kanûnî Sultan Süleyman’ýn þiire Trab-
zon’daki çocukluk yýllarýnda baþladýklarýný
söyler. Yahyâ Efendi þiirlerinde dünya ha-
yatýný, bazan da kendini sorgulamakta, si-
yasî ve içtimaî meselelere temas etmek-
te, zaman zaman beslenme kültürüyle il-
gili mýsralar söylemekte, Kanûnî Sultan Sü-
leyman’a tavsiyelerde bulunmaktadýr.
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tür (a.g.e., vr. 57a-59a). Bu rivayetin doð-
ruluðu tartýþýlsa bile Menâkýb müellifi
Mehmed Dâî’nin böyle bir olaya yer ver-
mesi Rüstem Paþa ile Yahyâ Efendi ara-
sýnda bir anlaþmazlýðýn mevcudiyetini açýk-
ça ortaya koymaktadýr. Anlaþmazlýðýn te-
melinde muhtemelen Rüstem Paþa’nýn
Þehzade Mustafa’nýn öldürülmesindeki gay-
retleri yatmaktadýr. Yahyâ Efendi’nin Sad-
razam Semiz Ali Paþa ile arasýnýn açýk olma-
sýnýn sebebi ise sadrazamýn Yahyâ Efen-
di’nin bir isteðini yerine getirmemesidir.
Atâî’nin verdiði bilgiye göre Yahyâ Efendi,
bu davranýþý karþýsýnda Semiz Ali Paþa’ya
gücenmiþ, bir süre sonra sadrazam ya-
kalandýðý hastalýðýn sebebini buna baðla-
yýp özür dileyince aralarý düzelmiþtir (Zeyl-i
Þakåik, s. 149). Yahyâ Efendi’nin, mürid-
lerinden Turak Bey’in bir iþini halletmesi
için Sokullu Mehmed Paþa’ya da bir mek-
tup yazdýðý bilinmektedir. Riyâziyyât, hen-
dese, hikemiyyât, felekiyyât ve týp ilimle-
rinde bilgi sahibi olduðu belirtilen Yahyâ
Efendi’nin (Âþýk Çelebi, II, 798) Kanûnî
Sultan Süleyman’ýn kýzý Mihrimah Sultan’ýn
bir hastalýðýný tedavi ettiði nakledilir. Evli-
ya Çelebi’nin rivayetine göre Yahyâ Efen-
di’nin bir diðer uðraþý kuyumculuk sana-
týdýr. Buna göre Yahyâ Efendi, Trabzon’-
da yaþadýðý dönemde Þehzade Süleyman
ile birlikte Kostanta adlý bir zimmînin ya-
nýnda kuyumculuk sanatýný öðrenmiþtir
(Seyahatnâme, II, 53).

Daha çok bir þeyh olarak tanýnan Yahyâ
Efendi’nin tarikatý konusunda Üveysî ol-
duðu dýþýnda kaynaklarda bilgi yoktur. Yay-
gýn görüþ Hýzýr ile görüþerek ondan icâ-
zet aldýðý yönündedir. Bir tarikat silsilesi-
nin bulunmamasý, kendisinden sonra ta-
rikatýný sürdüren þeyhlerden söz edilme-
mesi, kaynaklarda daha ziyade müderris-
lik yönünün ön plana çýkarýlmasý ve adýnýn
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