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Divan şairi ve hattat. 
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Cevri. Cevri Çelebi, Cevri Dede diye anı
lan şairin asıl adı İbrahim· dir. 1 039 ·da 
( 1629) reisületıbba olan Emir Çelebi için 
istinsah ettiği bir Meşnevf nüshasının 

sonuna düşürdüğü tarih mısraının gös
terdiği 1029 ( 1620) yılında yirmi yirmi 
beş yaşında olduğu düşünülürse 1004-
1009 ( 1595-1600) yılları arasında doğ
duğunu söylemek mümkündür. 

Gençliğinde iyi bir tahsil gören Cevri, 
Galata Mevlevihanesi şeyhi İsmail Anka
ravi'nin sohbetlerine katıldı . ayrıca Be
şiktaş ve Yenikapı mevlevihanelerine de
vam etti (Naima. ll , 543). Derviş Abdi-i 
Mevlevi adlı bir hattattan yazı dersleri 
aldı (Müstakimzade, Tuh{e, s. 639) Günü
müze ulaşan yazılarından usta bir ta 'lik 
kırması hattatı olduğu anlaşılmaktadır. 

Cevri bir süre Divan - ı Hümayun katipliği 
yaptı . daha sonra istifa ederek devlet ri
cali için istinsah ettiği eserlerin geliriyle 
geçimini sağladı. Safai onun günde 1000 
beyit yazıp 1000 akçeye sattığın ı söyler 
(Tezki re, vr. 63• ) Şehname, Tarih-i Vas
sat, Künhü '1- ahbô.r gibi büyük hacim li 
eserlerin yanı sıra Meşnevf'yi de yirmi 
iki defa istinsah ettiği kaydedilen Cevri, 
sohbetlerine katıldığı Melami- Bayram i 
tarikatının büyük şahsiyetlerinden Rei
sülküttab Sarı Abdullah Efendi'nin bazı 
eserlerini temize çekip istinsah etti. Müs
takimzade onun Bayram i- Melamileri'n
den olduğunu söyler. 

Cevri'nin ölümü ve defniyle ilgili en ge
niş bilgi. Müstakimzade'nin Risale-i M e-
1amiyye-i Şüttariyye'sinde bulunmak
tadır. Buna göre komşularıyla görüşme
diğİnden cenazesine kimse gelmemiş, 

Sarı Abdullah Efendi yirmi otuz arkada
şıyla birlikte cenazesini Eğrikapı Savak
lar'daki Cemaleddin Uşşakı Tekkesi ci
varına defnetmiş, mezarını düzle,Yerek 
baş ve ayak ucuna birer selvi dikmiştir. 
Müstakimzade, Cevri'nin mezarının sa-
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dece dostlarınca bilindiğini söyler. Saded
din Nüzhet Ergun başka kaynaklarda bu
lunmayan bu bilgiyi itimada değer bul
maz. Cevri'nin vefatına . "Eyle ya rab Cev
ri'ye firdevs-i a'lada mekan" (RaT) ve "Cev
rT'yi memnün-ı lutf ede Cenab-ı Kirdigar" 
(Nisari ) mısraları tarih düşürülmüştür. 

Esrar Dede, CevrT'nin Mevleviyye tari
katına intisap ettiğini ve Ankara vi' nin 
müridi olduğunu söyler. Öte yandan Na
ima ise onun sohbetlerine katıldığı ve 
eserlerini defalarca istinsah ettiği Sarı 

Abdullah Efendi'ye mensup olduğunu 
kaydeder (Tarih, VI , 12 ı ). M üstakimzade 
ve Abdülbaki Gölpınarlı CevrT'nin ayrıca 
Bayram i- Melami tarikatına mensup ol
duğu görüşündedirler. 

Cevri hattıyla yazılan eserler devlet 
ileri gelenleri arasında çok tutulmuş ve 
hediye olarak başkalarına takdim edil
miştir. Şeyh Galib, kendisine Cevri hattı 
bir Meşnevf nüshası hediye eden lll. Se
lim'e teşekkür için yazdığı bir kasidede, 
"Aceb bir Mesnevf-i pür- baha kim Cev
ri hattıyla 1 Dil-i uşşak-ı zara cevr-i ger
dün aman verdi" diyerek Cevri hattıyla 
olmasının eserin değerini daha da arttır
dığına işaret etmiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Divan ve tekke şiiri
ne hakkıyla vakıf olan Cevri İbrahim Çe
lebi zengin bir şiir mirası bırakmıştır. 

Seksen dört kaside, beş terkibibend, iki 
terciibend, 272 gazel, beş matla ', 123 
tarih (ikisi Farsça), kırk rubai (otuz yedisi 
Farsça). yedi tahmis ve sekiz tesdisten 
meydana gelen divanının Türkiye ve dün
ya kütüphanelerinde otuz sekiz yazma 
nüshası tesbit edilmiştir (Ayan, s. 9- ı 0). 

Cevri divan ın ı n 

müellif hattı 
nüshasın ın 

ilk s ayfa s ı 

{TSMK, Emanet 

Hazinesi, 

nr. 1623) 

Bunlardan Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi (Emanet Hazi nesi, nr. 1623) ile Kay
seri Raşid Efendi Kütüphanesi'ndeki (nr 
ı286 ) yazmalar müellif hattıyladır. Divan 
Cevri'nin hayatı, edebi şahsiyeti ve eser
leri hakkında bir girişle birlikte Hüseyin 
Ayan tarafından neşredilmiştir (Erzurum 
198 ı ). 2. Selimname. Şükri-i BitlisT'nin 
Koçi Bey'in takrirleri çerçevesinde 930'da 
( 1523) yazdığı aynı adlı mesnevinin ye
niden telif edilmiş şeklidir. Eserde Ya
vuz Sultan Selim'in menkıbeleşmiş şah
siyeti ve kahramanlıkları anlatılmakta

d ı r . 1 037'de ( 1627) yazılan ve XVII. yüz
yılın başarılı mesnevilerinden olan mes
nevinin bilinen tek nüshası Millet Kütüp
hanesi'ndedir (Ali EmTrT, Manzum, nr. ı3ıO) . 

3. Hi1ye -i Çi har- yar -ı G üzin. CevrT' n i n 
en meşhur eserlerinden biridir. Pek çok 
yazma nüshası bulunan (mesela b k. i ü 
Ktp., TY, nr. 96,769. 1095 , 3807; Sü leyma
niye Ktp , Bağdatlı Vehbi Efend i, nr. 2089) 
ve ayrıca üç defa basılmış olan (i stanbul 
ı293; Mekteb, nr. ı 130 Kanunuevvel ı 309, 

s. 37-391- nr. 2 113 Ka n unusa nı ı 3 09 , s. 
7 4-77 L ı 3 ı 7) 145 beyitten ibaret bu kü
çük mesnevi. Hakani Mehmed Bey'in Hil
ye'sinden ilham alınarak 1040'ta (1630) 
yazılmıştır. 4. Hall- i Tahkikat. 415 be
yitlik Türkçe bir terkibibenddir (iü Ktp., 
TY, nr. 5565 ) 1057'de (1647) kaleme alı
nan eserin adı ebced hesabıyla telif ta
rihini verir. Sofu Mehmed Paşa'ya ithaf 
edilen Hall-i Tahkikat, altmış bir beyit
lik başlangıç bölümünden sonra Meş
nevf'nin ilk on sekiz beytiyle eserden 
seçilen kırk beytin her birine beşer be
yit eklenmesinden meydana gelmiş, so
nuna da altı beyitlik bir hatime kısmı 
ilave edilmiştir . Türkiye kütüphanele
rinde pek çok yazması mevcut olan ese
rin sadece istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde sekiz nüshası bulunmaktadır 
(TY, nr. 88, 1992, 22 55, 2305, 2308, 2323, 
2388, 5565) Eser ayrıca Aynü 'l-füyı1z ile 
birlikte basılmıştır (istanbul ı 269, s. 30 -
181) s. Aynü '1- füyuz. Yüsuf Sineçak De
de'nin. Meşnevf'den bir mana bütünlü
ğü içinde seçtiği 366 beyitten meydana 
gelen Cezire-i Meşnevf adlı eserinin 
şerhidi r. Abdülmecid Sivasi, ilmi Dede 
ve Şeyh Galib gibi şair ve bilginlerce şer
hi yapılan eseri Cevri de her beyte beş 
Türkçe beyit ilave ederek şerhetmiştir. 
Başlıkları da manzum olan eser Sofu 

··Mehmed Paşa 'ya sunulmuştur. Aynü 'l
füyuz ismi ebced hesabıyla eserin yazı 

lış tarihini gösterir (ı 05 71 164 7). 6. Mel
hame. Cevri'nin çok tanınmış eserlerin
den biri olan bu mesnevi, Yazıcı Salih'in 
811 (1 408) yılında yazdığı Şemsiyye'nin 



1 044'te ( 1635) yeniden kaleme alınma
sından meydana gelmiştir . Melhame, 
4788 beyit olan aslından daha küçük olup 
3617 beyittir. Eserin birçok yazma nüs
hası vardır (Sü leymaniye Ktp., Çelebi Ab
dul lah Efendi, nr. 234, Esad Efendi, nr. 
3459 ; i Ü K tp , İ bnü l emi n , nr. I 282, NI il let 
Ktp., Al i Emlri, nr. 8890} Melhame ayrı
ca basılmıştır ( İ stanbul ı 272. ı 294. ı 306) 
7. Nazm -ı Ni yaz. Ayların özelliklerinden 
bahseden bu mesnevi yaklaşık 200 be
yitten meydana gelir. Bilinen tek nüs
hası mensur bir eser gibi istinsah edil
miştir ( İÜ Ktp. , TY, nr. 714. vr. 98" - ıoo• ı. 
Eserin adı ebced hesabıyla yazılış tarihi 
olan 1 058'i ( 1648) göstermektedir. 

Tarih-i Cevri Çelebi adıyla basılan 

eser (1 - 11 , istanbul 1291- 1292} Cevri'ye de
ğil Edirneli Ağazade Mahmud Urfı'ye ait
tir. Naima, Cevrf'nin muammaya dair bir 
risalesi ve "müfredat-ı tıb" ile ilgili bir 
manzumesi olduğunu söylerse de (Ta
rih, ll , 542) bunlar bugüne kadar ele geç
memiştir. Beyan-ı A'dad-ı Sıfatha-yı 

Nefs-i İnsani adlı eserin yazma nüsha
larında (Süleymaniye Ktp., Nilfiz Paşa, nr. 
402; Yazma Bağ ı şla r . nr. 54 71 3) müsten
sihler tarafından eserin Cevri'ye ait ol
duğu kaydedilmişse de ona aidiyeti kesin 
değildir. Süleymaniye Kütüphanesi· nde 
( İ zm i r l i. nr. 62 1) yine CevrT adına kayıtlı 

Terceme-i Pend-i Attar adlı eser aynı 
adı taşıyan bir başka şahsa aittir. Cev
rT'nin eseri olarak basılan Terceme-i A h
val-i Hace Hillız-ı Şiiazi'nin ( İ s ta n bu l 

ı 286} yazma nüshalarında (i ü K tp . TY. 
nr. 6 ı ı ı Cevri adına rastlan ma mıştır. Cev
rT adına kayıtlı Terceme -i Şehname -i 

Pirdevsi-i TU.si (Blochet, s. 140} adlı üç 
ciltlik mensur eserin mütercimi ise Salih 
b. Celal'dir. Kansu Gavri adına yapılmış 
Şehname tercümesi de (Smirnov. VI II. 82} 
muhtemelen bir başka şahsa aittir. 
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CEVRİ KALFA MEKTEBİ 

İstanbul'da XIX. yüzyıl başlarında 
benzerlerinden farklı bir üslupta 

inşa edilen sıbyan mektebi. 
_j 

Sultanahmet Meydanı'nda Divanyolu 
caddesinin başında Ffruz Ağa Camii 'nin 
karşısında bulunmaktadır. Keçecizacte 
izzet Molla tarafından yazılan manzum 
kitabesinden. 1235'te ( 1819-20) Sultan 
IL Mahmud tarafından saray hareminden 
Cevrf Usta (veya Ka lfa) ad lı kadının ruhu 
için yaptırılmış olduğu öğrenilmektedir. 

Cevrf Kalfa Osmanlı tarihinde önemli 
yeri olan bir saray kadınıdır. 1223 ( 1808) 
yazında Şehzade Mahmud, kendisini öl
dürmeye gelenlerin elinden birkaç taraf
tarının gayretiyle kaçınlırken Cevrf Kalfa 
da merdivenden çıkmaya çalışan cellatla
rın gözlerine kül serpmek suretiyle şeh
zadenin kurtulmasına yardımcı olmuş
tur. IL Mahmud padişah olduktan sonra 
kendisine yardımcı olan bu kadına çok 
saygı göstermiş ve onu hazinedarbaşı 

yapmıştır. Şükranın ın bir ifadesi olarak 
da bu sıbyan mektebini inşa ettirmiştir. 
Ayrıca onun için Büyük Çamlıca'da bir 
köşk yaptırmış ve buradaki kaynaklar
dan çıkan su Cevrf Kalfa suyu adıyla Üs
küdar'da bir çeşmeye indirilmiştir. 

istanbul'un sıbyan mektepleri arasın
da hacim bakımından en büyüğü olan 
CevrT Kalfa Mektebi, mimarisi. plan dü
zeni ve bilhassa cephesi bakımından Ba
tı' dan gelen sanat akımlarının izlerini 
taşıyan kendi türü içinde değişik bir 
eserdir. Sıbyan mektebi olarak bir süre 
kullanıldıktan sonra, Maarif Nezareti'
nin sactarete yazdığı 3 RebTülahir 1275 
( 1 O Kasım 1858) tarihli tezkireden öğre
nildiğine göre burada bir kız sanat mek
tebi şeklinde kız rüşdiyesi açı lmıştır. 

Cumhuriyet'ten sonra 1929-1930 yılla 

rında kısa süre Devlet Basımevi'nin mat
baacılık okulu olmuş, 1932'de Adiiye Sa
rayı yangınının arkasından bazı mahke
me daireleri bir müddet için buraya yer
leşmiş, bir süre Başbakanlık Arşivi' nin 
deposu olmuş, 1945-1946 ders yılında 
elli dokuzuncu ilkokul olarak tekrar mek
tep haline getirildiği gibi 1955-1956 ders 
yılında adı yeniden CevrT Kalfa Okulu ol
muştur. 1970'li yı llara kadar böylece kul
lanılmış, 1980'li yıllarda bir süre boş dur
muş, 1985'ten sonra Türk Edebiyatı Vak
fı'na tahsis edilmiştir. Halen üst katını 
vakfın kullandığı binanın alt katındaki 
odalarda turistik eşya satış yeri bulun
maktadır. 

CEVR] KALFA MEKTEBi 

1923-1928 yılları arasında düzenlen
diği tahmin edilen, istanbul 'daki sıbyan 
mekteplerinin adlarını veren bir listede 
CevrT Kalfa Mektebi elli birinci sırada yer 
almış ve yanına, "Eiyevm Muallimler Bir
liği ' dir" kaydı konulmuştur. İstanbul An
siklopedisi'nin buranın Muallimler Bir
liği merkezi oluşunu 1932'den sonra gös
termesi herhalde yanlıştır. 

Cevrf Kalfa Mektebi, 28 Mayıs 1927 
tarih ve 1057 sayılı "Türkiye Cumhuri
yeti Dahilinde Bulunan Bilcümle Meba
nf-i Resmiyye ve Milliyye Üzerindeki Tuğ
ra ve Methiyelerin Kaldırılması Hakkın
da Kanun"un zararını görmüş ve halen 
bu izleri taşıyan bi r eski eser olarak da 
tarihe geçmiştir. Kanunun yayımianma
sından sonra birçok daire amirinin bina
lardaki kitabeleri kazıttıkları, söktürdük
leri veya kırdırdıkları bilinmekle beraber 
Galatasaray Lisesi kitabesinde olduğu 
gibi bazı amirierin de bu işe ön ayak ol
maları meselenin en acı tarafıdır. Bu 
"katliam" sırasında CevrT Kalfa Mekte
bi'nin idarecileri de binanın cephesinde
ki uzun mermer kitabenin yazılarını ka
zıtmaya girişmiştir. Nitekim Osman Nu
ri Ergin bu olayı , "Yeni Türk harflerinin 
kabulü günlerinde ... kanunun neşrinin 

ertesi gününden itibaren ... bir kısım me
murlar ve maalesef bir hayli muallim
ler, idaresine memur oldukları binaların 
üzerlerindeki kitabeleri kırdırmak, sök
türüp attırmak ve kısmen de sıva ve ba
dana ile kapatmak gibi taşkınlıklara baş
ladılar ve bu hal yakın zamana kadar 
devam etti durdu ... Bunlardan bir tane
sini ve bir muallimin yaptığını bilhassa 

Cevri Kalfa Mektebi - Sultanahmet 1 istanbul 
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