DEDE KORKUT
İlk olarak Kilisli Rifat'ın yayımladığı (İs
tanbul ı 332) eserin Barthold tarafından
yapılan Rusça çevirisi 1950'de Bakü'de,
bu çeviriye dayanarak M. Jirmunsky ve
A. H. Kononov tarafından yapılan ikinci
Rusça çevirisi ise Kniga Molgo Deda
Korkula adıyla yayımlanmıştır (Moskova ı 962). Eseri Ettore Rossi İtalyanca'ya
(Vatikan ı 952). Joachim Hein Almanca'ya
(Zürih ı 958) çevirmiştir. İngilizce'ye, biri
E. Ahmet Uysal. Faruk Sümer ve Warren
S. Wolker tarafından The Book of Dede Korkut adıyla (Austin 1972). diğeri Geoffery Lewis tarafından aynı adla yapıl
mış (Aylesbury 1974) iki tercümesi vardır. Eseri Firiba Azeb Defteri ve Muhammed Hariri, G. Lewis'in İngilizce tercümesinden Baba Korkud adıyla Farsça'ya çevirmiş (Tebriz 1355). ayrıca f:Iamase-i Dede Korkud adıyla ikinci bir tercüme de İbrahim Darabi tarafından Türkçe aslından yapılmıştır (Tahran 1355). Dede Korkut Kitabı'nı son olarak Slavoljup Dinci c Sırpça 'ya çevirmiştir (Kniga
De de Korkut, Belgrad ı 981). Türkiye ·de
ise halk için yapılmış çeşitli yayımlar (bunlar için bk. TDEA, 11 . 217) dışındaki ilmi
neşirleri şunlardır: Kilisli Muallim Rifat
(Bilge) tarafından Kitab-ı Dede Korkud
ala Tdife-i Oğuzan (İstanbul 1336) adıy
la yayımlanan çalışma sadece Berlin nüshasına dayanılarak hazırlandığından bazı eksiklikleri ve hataları vardır. Orhan
Şaik Gökyay'ın Dede Korkut (İstanbul
1938) ismiyle yayımladığı eser. Berlin istinsahına dayanmakla birlikte Dresden
nüshasının fotoğrafları ile karşılaştırıl
mıştır. Gökyay. bu neşirden otuz beş yıl
sonra Dresden nüshasını esas alarak Vatikan nüshasındaki fazlalıkları da eklemek suretiyle geniş bir inceleme, çeşitli
konularda dizinler, kitabın yazmaları ve
yayımları hakkında ayrıntılı bilgilerle ese-

ri Dedem Korkudun Kitabı adıyla yeniden yayımiarnıştır (İ stanbul 1973). Muharrem Ergin ise Dresden ve Vatikan nüshalarının tıpkı basımlarını vererek eseri
Dede Korkut Kitabı I (IGiriş-Metin-Fak
simileJ. Ankara 1958). II (!İndeks-Grameri.
Ankara 1963) adıyla neşretmiştir.
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DEDE MEHMED EFENDi
(ö. 1147/1734)
Hz. Peygamber'in siret
şernailine dair eserleriyle
tanınan Osmanlı kazaskeri.
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1050 (1640) yılında Van'da, bazı kaynaklara göre ise Erzurum'da doğdu. Kendi ifadesine göre soyu Şems-i Tebrizi'ye
uzanmaktadır. Silahdar Mehmed Ağa adı
nı Ahmed olarak yazmaktaysa da (Nus·
retname, s. 143, 201) öteki çağdaş kaynaklardan adının Mehmed olduğu anlaşılmaktadır. Babasının adı Mustafa'dır.

Mehmed Efendi memleketinin ileri gelen alimlerinden ilim tahsil etti. Bu arada ünlü vaiz Vani Mehmed Efendi'ye damat oldu. Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa'nın sadrazamlığı zamanında istanbul'a
gelen Dede Efendi burada Mimar Sinan,
Merdümiye, Hasodabaşı, Hüsrev Kethüda, Minkarizade, Mihrimah, Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreselerinde müderrislik yaptı. 1106'da (1694-95) Edirne kadılığı payesiyle Galata mevleviyetine getirildi. Ertesi yıl kendisine Haremeyn payesi verilen Dede Mehmed Efendi, 1699 Haziranında Anadolu kazaskerliği payesiyle İstanbul kadılığına, 1702
Nisanında Rumeli kazaskerliğine tayin
edildi. Dede Efendi'nin bu hızlı yükseliş
lerinde önceleri kayınpederi ve IV. Mehmed'in hacası Vani Mehmed Efendi'nin,
IL Mustafa zamanında da ( 1695-1703) bacanağı ve bu padişahın hocası olan Şey
hülislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin büyük rolü olmuştur. Nitekim bir müddet
sonra çıl{an Edirne Vak'ası sırasında, Feyzullah Efendi'ye olan intisabı ve aynı zamanda bu şeyhülislamın amcaıadesi olması yüzünden görevinden alındı (Defterdar -sarı Mehmed Paşa. s. 785 ). Asiler
tarafından şeyhülislamın oğulları ve akrabaları gibi evi yağmalanan Dede Efendi bir süre Yedikule Zindam'nda mahpus tutuldu, ardından Magosa'ya sür üldü. Yıllarca orada kalan Dede Efendi'nin (Raşid, lll, 93) vaktini eser yazmakla
geçirdiği anlaşılmaktadır. 1719 yılında
Bursa'ya gelerek Sadifakih mahallesinde satın aldığı evde ders verip kitap yazmakla meşgul oldu. ı. Mahmud'un ( 17301754) cülOsundan sonra İstanbul'a gelmesine izin verildiyse de Mehmed Efendi Sultaniye Medresesi'nden emekiiliği
ni istedi. 1734 yılı sonlarında vefat etti
ve evi civarında yaptırdığı darülkurra
haziresindeki türbeye gömüldü. Kaynaklarda abid ve zahid, faziletli, ikram etmekten hoşlanan bir kişi olarak nitelendirilen Dede Mehmed Efendi'nin Arapça, Türkçe ve Farsça şiirlerinin bulunduğu da belirtilmiştir (İsmet. s. 81).
Eserleri. 1. el-Midl_
w tü'l-kübra miif J:ıa~~ı Seyyidind Mu]fammed el-Mustafa. Oede Efendi, bazı kaynaklarda Meddyi]fu '1- kübra if J:ıa~Jp'l-Muş!afd adıyla geçen bu
Arapça eserini 1086 ( 1675) yılında yazmıştır. Eserin mukaddimesinde Kur'an-ı
Kerim ' i başından sonuna kadar incelediğini, Hz. Peygamber'in faziletleriyle ilgili ayetleri topladığını ve bir sıraya göre dizdiğini belirten müellif, bu arada
ne 'l-keldmi 'l-~adfm
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da verir. Eser yayımlanmıştır (Bulak 1301). z.
el- Vesiletü'l- 'u?ma ii şema, ili'l-Muş
tafa. Dede Efendi'nin istanbul kadılığı
ve Rumeli kazaskerliği görevlerinde bulund uğu sırada yazdığı bu Arapça eser
bir fatiha, bir basire, üç bab, bir hatime
ve bir tezyilden oluşmaktadır. Fatiha
kısmı Hz. Peygamber'in övgüsüne tahsis edilmiş, basirede onun doğduğu ayda gösterilen sevinç ve neşeler, bablarda yaratılışı ve dünyaya rahmet olarak
gönderilmesi, hatimede ahirete intikali
anlatılmış, tezyilde ise Hz. Peygamber'i
sevmenin gereği üzerinde durulmuştur.
Eser önce el-MidJ:ıatü'l-kübra ile birlikte (Bulak 1301). daha sonra Tabersi'nin Mekdrimü '1- al]la~ 'ının hamişinde
(Kahire ı 3 ı I) ve ayrıca tek başına (Haydarabad 1331) yayımlanmıştır. 3. en-Nüshatü '1- kübra ii vilGdeti hayri'l- vera.
Dede Mevlidi diye bilinen bu Türkçe
eserini müellif Magosa'da sürgünde iken
bazı ilavelerle Kitabü'ş-Şema,il ii J:ıa~
Ip. .ğ.ayri'l- eva.l].ir ve '1- eva , il adıyla
Arapça 'ya çevirmiş, ancak daha sonra
bazı ilaveler yaparak tekrar Türkçe'ye
tercüme etmiştir. Dede Efendi, ll. Mustafa'ya takdim ettiği bu eserinin baş tarafında Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin ilmi şahsiyetini de övmüştür. Eserin 1147'de (1734-35) istinsah edilmiş bir nüshası
Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 3218). 4. el- Vasfü'l-mahmud ii mena~ıbi'J- abd, V~ '1- CÜdud.
Müellif bu eserinde kendi silsilesini kaydetmekte ve soyunu Şems-i Tebrizi'ye
kadar götürmektedir (Osmanlı Müellif/e·
ri, I. 308). s. RisGJe.ti's-siyaseti'ş-şer'iy
ye. Bu Arapça kitap kendi türündeki
eserlerle büyük benzerlik göstermektedir. Eserin bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'ndedir (I. kısım, nr. 62 / 2. vr. 3Jh.
45 • ). 6. Ahkdm-ı Müfide. Tekmiletü'ş
Şekii.ik'te a dı geçen (s . 81) bu fıkhi eserin hangi dilde yazıldığı tesbit edilememiştir. 7. ŞerJ:ıu Risaleti '1- Ip yas. Mantıkla ilgili Arapça bir eser olup basılmış
tır (Zirikli, ei·A'Iam, VII, 100).
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CEVAT IZGİ

van şairlerinden Melihfnin yakın dostu
olarak göstermesi, onun tahsil hayatı 
nın bir devresinde istanbul'da bulundu-

DEDE ÖMER RÜŞENİ
(ö. 892 / 1487)
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ğuna işaret sayılabilir.

önde gelen Halveti şeyhlerinden,
mutasawıf şair.
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şiirlerinde kullandığı Rüşeni

mahlasıyla tanınmaktadır. Asıl adı ömer,
lakabı Dede, künyesi Ali ibnü binti Umur
Bey'dir. Babası hakkında bilgi bulunmadığı gibi anne tarafından dedesi olan
Umur Bey'in de hangi Umur Bey olduğu belli değildir. Hayatıyla ilgili en geniş
bilgiyi veren son devir kaynaklarından
Tuhfetü'l-mücahidin'e göre dedesi, Yıl
dırım Bayezid'in emirlerinden Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu Gazi Umur Bey'dir
(vr. 284•); ancak Lemezat'ta Aydın oğlu
Umur Bey olduğu belirtilmektedir (vr.
246•). Kendi ifadesine göre Aydın-ili'n
den olan ve bu sebeple Rüşeni mahlası
nı kullandığım belirten şairin dedesinin,
bölgede Osmanlılar'dan önce hüküm süren Aydınoğulları sütalesinden elli yıl ara
ile beylik yapan iki Umur Bey'den biri,
kuwetli bir ihtimalle de birincisi olabileceğini kabul etmek daha uygun görünmektedir. Nitekim Rüşeni, günümüzde
İzmir ile Aydın vilayetlerinin yer aldığı
Aydın- ili bölgesinin o zamanki belli baş
lı merkezlerinden Güzelhisar'a bağlı Tire'den olduğunu belirtmektedir (Neyna·
me, beyit nr. 982; Miskinlik Kitabı, beyit
nr. 145). Rüşenfyi yakından tanıdığı anlaşılan Sehi Bey de onun Yenice köyünde doğduğunu söylemektedir (Tezkire,
s. ı 93). Geç devir kaynakları doğum yılı
olarak 820'yi ( 1417) verirlerse de bunun
ispatlanması mümkün olmadığı gibi bazı zaruretlerden dolayı on yıl kadar geriye götürülmesi gerekmektedir (bk.
Uzun, Dede Ömer RQşenf, s. 10-12). Kaynakların "Sıddiki" diyerek Hz. Ebü Bekir'e dayandırdıkları nesebini tahkik etmek mümkün değildir, ancak bunun
uzak bir ihtimal olduğunu belirtmek gerekir.
Yetişmesinde

ve tasawufa intisabın
da önemli rolü bulunan ve Monla-yı Rümi olarak tanınan ağabeyi Alaeddin Ali
Anadolu'daki ilk Halveti meşayihinin önde gelenlerinden biridir. Bundan dolayı
Rüşenfnin ilmi ve tasawufi yönden tanınmış bir aile muhiti içinde yetiştiğini
söylemek mümkündür. Kaynakların birçağuna göre medrese tahsilini Bursa'da
yapmıştır: ancak Tuhfetü '1- mücahidin·de İstanbul'da okuduğuna dair bir kayıt
vardır (vr. 284•). Sehi Bey'in, Rüşeni'yi
hemşehrisi ve Fatih devrinin meşhur di-

Rüşeni ile ilgili aydınlatılması güç bir
mesele de onun Bursa'da Yeşilmedre
se'de Çandarlı İbrahim Paşa'ya muid olduğu yolundaki bilgidir (a.g.e., vr. 284•).
Fakat Çandarlı ailesine mensup iki İbra
him Paşa'dan hiçbiri müderrislik yapmadığı gibi Yeşilmedrese'nin müderrisleri
arasında bu tarihlerde vazife yapmış İb
rahim adlı bir müderris bulunmamaktadır (Baltacı , s. 492-496 ; Bilge, s. 120122). Yeni yayınlarda görülen, Rüşenr
nin bu medreseye müderris tayin edildiği şeklindeki ifadelerse (Türk Klasik/e·
ri, III. 45) menakıb türünden kaynaklarda yer alan bilgilerin kontrolsüz olarak
aktarılmasından doğmuştur. Ancak bu
bilgilerden, Dede ömer Rüşenfnin iyi bir
medrese tahsili gördüğü, devrin ilim ve
edebiyat muhitlerinden faydalanarak
her iki bakımdan da iyi yetiştiği anlaşıl
maktadır. Onun bu devrede yazdığı "melahi" (zevkperest) türdeki şiirlerinin edebi muhitlerde beğenildiğine dair bilgiler, kendisinin daha o zaman bir şair
olarak kabul edildiğini göstermektedir
(Sehi, s. 191).
Rüşeni,

Bursa· da bulunduğu sırada
bir dedikodu ve gördüğü rüya sebebiyle oradan ayrılarak Larende'de bulunan ağabeyi Alaeddin Ali'nin yanına gitti. Larende'de onun da telkin ve tesiriyle tasawufa yönelmeye karar verdi. Devrin büyük mutasawıfların
dan, Halvetiyye tarikatının pir-i sanisi
kabul edilen Seyyid Yahya-yı Şirvanfnin
(ö. 868/ 1463-64) yanına Bakü'ye giderek
ona intisap etti. Kısa bir sürede sütükünü tamamlayarak Şirvanfnin halifesi oldu ve Anadolu'da irşadla görevlendirildi. Ancak mürşidinden uzak kalmamak
için onun rızasıyla Karabağ, Serdea ve
Gence gibi civar bölgelerde irşada baş
hakkında çıkan

ladı.

Dede Ömer bir taraftan buralarda Sünhizmet eden müessir bir şeyh olarak vazife yaparken bir
taraftan da öncekilerin aksine ilahi nitelikte dini-didaktik şiirler yazmaya baş
ladı. Şeyhinin vefatından sonra da onun
yerine geçti. Akkoyunlular'dan Uzun Hasan ' ın, Karakoyunlular'ı yenerek Tebriz'i
başşehir edinmesinin (872 / 1467) ardın
dan İbrahim Gülşenfyi göndererek kendisini davet etmesi üzerine Tebriz'e gitti ve su ıtanın hanımı Selçuk Hatun' un
nTiiğin yayılmasına
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