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ra da Rumeli kazaskeri oldu. Ancak Der-
viþ Paþa yüzünden 1606’da bu görevinden
uzaklaþtýrýldý. 1609-1610’da ikinci defa Ru-
meli kazaskerliðine getirildi. Bir yýl süren
bu görevinden sonra 1026’da (1617) üçün-
cü defa Rumeli kazaskerliðine tayin edil-
di. Ýki yýl süren bu görevin ardýndan tek-
rar köþesine çekilen Yahyâ Efendi, 10 Re-
ceb 1031’de (21 Mayýs 1622) Hocazâde
Mehmed Esad Efendi’nin yerine þeyhülis-
lâm oldu. I. Mustafa’nýn tahttan indirilip
IV. Murad’ýn tahta çýkarýlmasýyla Yahyâ
Efendi’nin nüfuzu arttý. Ancak Sadrazam
Kemankeþ Ali Paþa tarafýndan 9 Zilhicce
1032’de (4 Ekim 1623) azledildi. Þeyhülis-
lâmlýk makamýna ikinci defa getirilmesi
14 Þâban 1034’te (22 Mayýs 1625) olup bu
görevi 19 Receb 1041 (10 Þubat 1632) ta-
rihine kadar sürdü. Þeyh Sinan köyünde-
ki çiftliðinde geçirdiði inziva döneminin
ardýndan 7 Receb 1043’te (7 Ocak 1634)
üçüncü defa þeyhülislâmlýkla vazifelendi-
rildi ve ölümüne kadar bu makamda kal-
dý. Þeyhülislâm iken IV. Murad’ýn sevgi ve
saygýsýný kazanan, onunla birlikte Revan
ve Baðdat seferlerine katýlan Yahyâ Efen-
di bu dönemde hayatýnýn en rahat günle-
rini yaþadý. Sultan Ýbrâhim devrinde ise
uðradýðý iftira ve ithamlar yüzünden sað-
lýðý bozuldu ve 18 Zilhicce 1053’te (27 Þu-
bat 1644) vefat etti; babasýnýn Fatih Çar-
þamba’da Sultan Selim Camii yakýnýnda
yaptýrdýðý medresenin hazîresine defne-
dildi. Ölümüne “Kabr-i Yahyâ ola yâ rab
pür-nûr” mýsraýndan baþka pek çok tarih
düþürülmüþtür. Þairliði kadar þeyhülislâm
olarak da dikkat çeken Yahyâ Efendi kay-
naklara göre gönül ehli, rindmeþrep, hoþ-
sohbet, nüktedan, hak bildiði yoldan þaþ-
mayan, bulunduðu makamýn hakkýný ve-
ren, siyaset bilen, çevresindekilerden da-
ima saygý gören, cömert ve mütevazi bir
kiþidir.

Klasik Türk edebiyatýnýn önde gelen ga-
zel þairlerinden olan Yahyâ Efendi’nin genç
yaþta þöhrete kavuþtuðu, þuh, akýcý ve
dokunaklý gazellerinin herkes tarafýndan
beðenildiði tezkirelerde zikredilir. Nef‘î,
Nev‘îzâde Atâî, Fehîm-i Kadîm, Nâilî-i Ka-
dîm, Nergisî gibi çaðdaþý þairler yazdýklarý
kaside, müzeyyel gazel, kýta vb. manzu-
melerinde onu takdirle anmýþlardýr. Þey-
hülislâm Bahâî Mehmed Efendi, Ganîzâ-
de Nâdirî, Neþâtî, Nâbî, Þeyh Galib gibi ün-
lü þairler onun gazelleri için nazîre ve tah-
mîsler tertip etmiþlerdir. Nedîm gazel sa-
hasýnda Yahyâ Efendi’nin adýný Bâkî ile bir-
likte anarken (Nef’î vâdî-i kasâidde sühan-
perdâzdýr / Olamaz ammâ gazelde Bâký
vü Yahyâ gibi) Ziyâ Paþa onun yeni bir tarz

meydana getirdiðini, Muallim Nâci de ga-
zellerinin Nedîm’in gazellerinden üstün ol-
duðunu söyler. Nükte ve hicivlerinde Nef‘î’-
nin etkisinde kalan Yahyâ Efendi’nin bazý
þiirlerinde Bâkî tesiri görülür. Kimi man-
zumelerindeki akýcýlýk ve þuh ifadelere da-
ha sonra Nedîm’de rastlanýr. Nitekim Gibb
onun Bâkî ile Nedîm arasýnda bir köprü
konumunda bulunduðunu belirtir. Divaný
büyük çoðunlukla gazellerden meydana
gelen þair bent halindeki nazým þekilleri-
ne fazla itibar etmemiþtir. Divanýnda kýsa
bir na‘t dýþýnda dinî þiirlere yer vermemiþ-
tir; þairin tasavvufî içerikli sâkînâmesini
yine bu yaklaþým çerçevesinde deðerlen-
dirmek gerekir. Bununla birlikte Yahyâ
Efendi’nin þarap, meyhane ve içkiyle alâ-
kalý serbest þiirler söylemesi (Mescidde
riyâ-pîþeler etsin ko riyâyý / Meyhâneye gel
kim ne riyâ var ne mürâyî) þeyhülislâmlýðý
sebebiyle dikkat çekmiþ, gerek þairliðine
gerekse þiirlerine iliþkin farklý algýlama, tâ-
riz ve yorumlara kapý aralamýþ, hatta kü-
fürle bile itham edilmiþtir. Divanýnda ma-
hallî unsurlara da yer veren þair dil ve ifa-
de yönünden Necâtî, Zâtî ve Bâkî tarzýný
sürdürerek þehirli Türkçe’sini þiire hâkim
kýlmaya çalýþmýþ, sanat uðruna dolaylý ve
külfetli anlatýmlardan kaçýnarak sade ve
samimi bir söyleyiþ benimsemiþtir. Ona
göre Tanrý vergisi olan þiir taze, yakýcý ve
etkileyici, açýk, sade, akýcý ve tatlý olmalý,
yeni anlamlar ve yeni mazmunlar içerme-
lidir. Onun duygu ve hayal bakýmýndan son
derece zengin ve zarif þiirlerinden bazýla-
rý bestelenmiþtir.

Eserleri. 1. Divan. Birçok nüshasý bulu-
nan divanýn ilk neþri, Ýstanbul’da 1334’te
(1916) Ýbnülemin Mahmud Kemal baþkan-
lýðýndaki bir heyet tarafýndan gerçekleþ-
tirilmiþ, baþ tarafýna Ýbnülemin þairin ha-
yatýna ait kapsamlý bir giriþ yazmýþtýr. Di-
van üzerine yüksek lisans çalýþmalarý ya-
pýlmýþ (Melek Kahraman-Dikmen, Klâsik
Türk Þiirinde Dinî-Tasavvufî ve Din Dýþý
Þiir Tasnifinin Ýncelenmesi ve Þeyhülislâm
Yahyâ Örneði, yüksek lisans tezi, 2004,
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü; Mustafa Levent Yener,
Þeyhülislâm Yahyâ Divaný’nda Sözvarlý-
ðý, yüksek lisans tezi, 2005, Ege Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Rekin Er-
tem transkripsiyonlu metnini neþretmiþ
(Ankara 1995), Lütfi Bayraktutan (1985,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü) ve Abdullah Eren (2004, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) di-
van üzerine doktora tezi hazýrlamýþ, Ha-
san Kavruk divanýn karþýlaþtýrmalý metnini
yayýmlamýþtýr (Ankara 2001). Bu neþirde
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Safer 969’da (Ekim 1561 [bir rivayete
göre 960/1553’te]) Ýstanbul’da doðdu. Þey-
hülislâm Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’-
nin oðludur. Abdülcebbarzâde Derviþ Meh-
med Efendi’den ve diðer bazý âlimlerden
ders okuyarak kendini yetiþtirdi. Þeyhülis-
lâm Mâlûlzâde Mehmed Efendi’den mülâ-
zemet aldý ve 988’de (1580) Hoca Hayred-
din Efendi Medresesi müderrisliðine ta-
yin edildi. 1587’de Atik Ali Paþa, 1590’da
Haseki Sultan, ertesi yýl Sahn medresele-
rinden birinde, 1593’te Þehzade, 1594’te
Üsküdar Atik Vâlide Sultan medreselerin-
de müderrislik yaptý. 1596’da Halep, 1597’-
de Þam kadýlýðýna tayin edildi. Bu görevde
iken Cigalazâde Sinan Paþa’nýn takdirini
kazanarak Mýsýr kadýsý oldu. Kadýlýktan az-
li kararlaþtýrýldýysa da Sinan Paþa’nýn araya
girmesiyle vazifesine devam etti. 1600’de
mâzulen Ýstanbul’a döndü. Bursa ve Edir-
ne’de kýsa süreli kadýlýklarda bulundu. 20
Zilhicce 1012’de (20 Mayýs 1604) Ýstanbul
kadýlýðýna getirildiyse de yaklaþýk dört ay
sonra Hocazâde Abdülaziz Efendi’nin et-
kisiyle azledildi. 1013 yýlý Þâban ortalarýn-
da (Ocak 1605) önce Anadolu, beþ ay son-
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Ýstanbul Beþiktaþ ilçesi Yýldýz mahalle-
sinde Çýraðan caddesine baðlanan Yahyâ
Efendi çýkmazýnda yer almaktadýr; kuru-
luþu 945 (1538) yýllarýna kadar götürülebi-
lir. Þeyh Yahyâ Efendi’nin kendi imkânlarý
ile satýn aldýðý geniþ arazi daha sonra Yýl-
dýz ve Çýraðan saraylarýnýn arazilerine ka-
týlan geniþ bir parçayý, ayrýca Yüksek De-
nizcilik Okulu’nun arsasýný da içine almak-
ta, Yýldýz tepesinden Boðaziçi kýyýsýna ka-
dar kesintisiz uzanmaktaydý. Yahyâ Efen-
di burada mescid-tevhidhâne, medrese,
hamam, çeþme ve evlerden oluþan bir kül-
liye niteliðindeki ilk tekkeyi tesis etmiþ,
çevresini baðlar ve çiçek bahçeleriyle do-
natmýþtýr. Ýlk tekkenin çekirdeðini Yahyâ
Efendi’nin mescid-tevhidhâne olarak kul-
landýðý evinin teþkil ettiði anlaþýlmaktadýr.
Daha sonra Velizâde Ahmed Efendi adýn-
da bir kiþinin minber ilâvesiyle mekân ca-
mi-tevhidhâneye dönüþmüþ, bu arada tek-
kenin bulunduðu yere kemerlerle su geti-
rilmiþtir.

II. Selim, Yahyâ Efendi’nin vefatýndan
(978/1571) sonra kabri üzerine tasarýmý
Mimar Sinan’a ait kâgir, kubbeli bir türbe
inþa ettirmiþ, tekkeyi geniþleterek yeni-
den yaptýrmýþtýr. II. Osman dönemi vezî-
riâzamlarýndan Güzelce Ali Paþa 1030’da
(1621) buraya defnedilmiþ, onun kabri üze-
rine de kâgir, kubbeli bir türbe yapýlmýþ-
týr. Kaptanýderyâ ve Sadrazam Cezayirli Ga-
zi Hasan Paþa 1191’de (1777) tekkeye bir
çeþme ilâve etmiþtir. Yahyâ Efendi’nin vak-
fettiði zengin gayri menkuller zaman için-
de mensuplarýn ve muhiplerin katkýlarýyla
artmýþ, kuruluþunu izleyen 150 yýl zarfýn-
da tekkeye yeni binalar eklenmiþtir. XVIII.
yüzyýlýn baþlarýnda, bugünkü Yüksek De-
nizcilik Okulu ile eski Beþiktaþ Stadý’nýn
(halen Çýraðan Sarayý’nýn bahçesinde inþa
edilen otel) bulunduðu yerde Yahyâ Efen-
di vakfýna ait yedi gözlü kayýkhane, bahçe-
ler, havuz, bahçývan odalarý, ev, ekmekçi,
karakol, ayazma ve çeþmenin var olduðu,
ayrýca türbe civarýnda altmýþ, Beþiktaþ ile
Ortaköy’de on adet olmak üzere toplam
yetmiþ arsa ve evin yer aldýðý tesbit edil-
mektedir. Bütün bu tesisleri barýndýran
arazinin bir kýsmý Abdülmecid tarafýndan
saltanatýnýn son yýllarýnda, bir kýsmý da
1873’te Abdülaziz tarafýndan Yýldýz ve Çý-
raðan saraylarýnýn arazisine katýlmýþtýr.
Vakfedilen gayri menkullerden günümüze
Yahyâ Efendi Türbesi’ne bitiþik birkaç ah-
þap evden baþka hiçbir þey intikal etme-
miþtir.

Yahyâ Efendi Türbesi 1812’de II. Mah-
mud tarafýndan tamir edilirken yeni der-
viþ hücreleri eklenerek tekke büyütülmüþ,
bu sýrada Yahyâ Efendi’nin evinden boz-
ma ilk tekkenin yanýnda müstakil bir zâ-
viye teþekkül etmiþtir. Abdülmecid döne-
minde de tekkenin onarýldýðý bilinmekte-

biri na‘t olmak üzere altý kaside, bir sâkî-
nâme, bir tahmîs, 450 gazel, on altý tarih,
on bir kýta, dört rubâî, on altý nazm ve alt-
mýþ dört beyit bulunmaktadýr. 2. Ta£lîšu
Þer¼i Câmi£i’d-dürer. Muhsin-i Kayse-
rî’nin Secâvendî’ye ait el-Ferâßi²ü’s-sirâ-
ciyye’yi manzum hale getirdiði Câmi£u’d-
dürer adlý eserine yine kendisinin yazdý-
ðý þerhe yapýlan bir ta‘liktir. Döneminde
hayli raðbet gören eserin bir nüshasý Gi-
resun Ýl Halk Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr
(nr. 3595). 3. TaÅmîsü Æa½îdeti’l-bürde.
Bu meþhur kasideye yapýlan tahmîslerin
en bilinenleri arasýnda yer alýr (Süleyma-
niye Ktp., Fâtih, nr. 5431; Nâfiz Paþa, nr.
952/3). 4. Nigâristân Tercümesi. Kemâl-
paþazâde’nin Ýranlý þair Sa‘dî-i Þîrâzî’nin
Gülistân’ýna nazîre olarak yazdýðý Farsça
Nigâristân’ýnýn çevirisi olup nazým-nesir
karýþýktýr. Hammer tarafýndan Latince’ye
çevrilen eser üzerine Çimen Özçam dokto-
ra çalýþmasý yapmýþtýr (Þeyhülislâm Yah-
yâ Efendi-Nigâristân Tercümesi, Sentaks
Ýncelemesi, Metin-Sözlük, 1999, Fýrat Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 5. Fe-
tâvâ-yý Yahyâ Efendi. Yahyâ Efendi’nin
þeyhülislâm iken verdiði fetvalarý, kendi-
sinden mülâzemet alan ve bir ara fetva
eminliði de yapan Þeyhülislâm Esîrî Meh-
med Efendi bir araya getirmiþtir. Vaktiyle
çok okunan, Osmanlý hukuk tarihi baký-
mýndan önemli sayýlan bu eserin kütüp-
hanelerde birçok yazma nüshasý bulun-
maktadýr (meselâ bk. Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 95; Nuruosmaniye, nr. 2056;
Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 2689, 2690,
9042; Kayseri Râþid Efendi Ktp., nr. 373,
26868). 6. Sâkînâme. Divan’da da yer alan
mesnevi tarzýnda yetmiþ yedi beyitlik ta-
savvufî bir eserdir (TSMK, Baðdat Köþkü,
nr. 168). Toplam yirmi yýla yakýn þeyhülis-
lâmlýk yapan Yahyâ Efendi’nin Arapça,
Farsça bazý þiirleriyle dinî-ahlâkî konular-
da manzum, mensur Arapça risâle, hâþi-
ye ve takrizleri de bulunmaktadýr.
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