
DELHi SULTANLIGI 

Delhi Sultanlığı dönemi Hindistan'da
ki İslam mimarisi açısından da önemli
dir. Bu devrin en mühim eserleri Del
hi'de bulunmaktadır. Delhi sultanlarının 
adıyla anılan Tuğlukabad, Firüzabad gi
bi Delhi şehirleri de bunu gösterir. Eski 
Delhi'de Hindistan'daki Türk İslam haki
miyetinin muhteşem anıtı, 1119'da Kut
büddin Aybeg tarafından inşası başiatı

lıp 1130'da İltutmış zamanında tamam
lanan Kutub Minar'dır. 
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L maiyet askerlerinden bir zümrenin adı. _j 

Mecazen "korkusuz. gözüpek, atılgan" 
anlamında kullanılan deli kelimesi, ta
rih terimi olarak delice cesaret ve atıl

ganlıklarından dolayı bir askeri zümreyi 
ifade eder. XVI. yüzyıl kaynaklarından 

Tabaka tü '1-m emiilik 'te deliler, divane
ler (vr. 143a), Mohaçniime'de ise dillr 
ler, dilaverler (s . 50, 54) şeklinde geçen 
delilere sonraları delil denmesinin (Cev

det, VI, ll; Lutfi, ll, 191) makul bir izahı 
yoktur. 

İlk ortaya çıkışları hakkında kesin bil
gi mevcut değilse de XV. yüzyıl sonla
rından itibaren ve esas olarak XVI. yüz
yılda istihdam edildikleri bilinmektedir. 
Menşeleri hakkında da fazla bilgi bulun
mayan deliler kendilerini ve ocaklarını 

Hz. Ömer'e nisbet ederler ve, "Kalpakla
rımız Emfrü'l-mü'minfn Hz. Ömer'in çiz
mesinin koncuğudur, ocağımız müşarün
ileyh efendimize mensuptur" (Mustafa 
Nüri Paşa , lll , 83) derlerdi. Mustafa Nüri 
Paşa bu mensubiyeti delilerin İranlı lar'a 
şiddetli düşmaniıkiarına bağlamaktadır. 

Kadere iman ve tevekkülün verdiği "ya
zılan başa gelir" dOsturunu prensip edin
diklerinden deli savarileri tehlikelerden 
kaçınmazlar, cesaret ve kıyafetleriyle 

düşmanı şaşırtırl ardı. 

Tabaka tü ·ı- m emiilik 'te, Semendire 
sancak beyi Yahya Paşazade Balf Bey'in 
ve Bosna sancak beyi Gazi Husrev Bey'in 
delilerinden bahsedilmekte, Mohaç Sa
vaşı'nda Husrev Bey'in emrinde 1 0.000 
kişilik deli kuwetinin bulunduğu belirtil
mektedir (vr. 143 • ). XVII. yüzyıl Avustur
ya savaşlarında Tiryaki Hasan Paşa ve 
La la Mehmed Paşa· nın deliler i büyük 
kahramanlık göstermişlerdir. Marsigli 
bunları gönüllü ve beşlüler gibi serhad 
kulu* süvarileri arasında saymaktadır. 

Akıncılar gibi eyaJet askeri statüsün
de olan ve başlangıçta sadece Rumeli'
de ve sınır beyliklerinde kullanılan deli
ler Türk asıllı olabildikleri gibi Slav. Boş
nak, Arnavut. Hırvat ve Sırp gibi yerli 
halkların özellikle iri yarı, cesur gençle
rinden de seçilebilir lerdi. Bunlar sefere 
ordunun önünde giderler. savaş sırasında 
gözlerini budaktan sakınmayarak düş
man saflarını yarar, taburlarını deler, 
canlı esirler alarak onlardan düşman 



hakkında bilgi edinilmesini sağlariardı 

(İbn Kemal, s. 69) 

Deliler, her birine "bayrak" denilen el
li altmış kişilik ocaklara ayrılırlardı. Bir
kaç bayrak birleştirilerek bir delibaşının 
emrine verilirdi. Delibaşıların emrinde 
gönüllü ağası , bölük ağası unvaniarını 

taşıyan daha küçük rütbeli deli zabitleri 
vardı. Deli askeri olmak isteyen bir genç 
önce "zobu" adıyla ocak ağalarından bi
rinin yanına verilip yetiştirilir. burada 
ocağın usul ve kaldelerini öğrenirdi. Ken
dini ispatladıktan sonra din ve devlete 
hizmet edeceğine, hiçbir kavgadan geri 
dönmeyeceğine dair söz verirdi. Daha 
sonra törenle başına deli kalpağı giydi
rilir ve "ağa çırağı " olarak deftere kay
dedilirdi. Sırası gelen genç ağalığa ge
çer, hatta delibaşılığa bile yükselebilir
di. Verdiği sözü tutmayan, ocak kural
larına uygun hareket etmeyen deli, ba
şından kalpağı alınıp keçe külah giydiri
lerek teşhir edildikten sonra ocaktan 
kovulurdu. 

XVI. yüzyılda başlarına kurt, benekli 
sırtlan veya pars gibi vahşi hayvan deri
sinden yapılmış ve üzerine karta! tüyü 
takılmış kalpak giyen delilerin elbiseleri 
de arslan, kaplan veya tilki postundan, 
şalvarları ise kurt veya ayı derisindendi. 
Ayaklarına sivri burunlu. yüksek ökçe
!i, çıkrık mahmilzlu "serhadlik" denilen 
çizme giyerierdi (Celalzade, vr. 143a). So
lakzade'nin Tarih 'inde de Nahcıvan Se
feri'nde Rumeli Beylerbeyi Mehmed Pa
şa'nın , "kaplan postlu, kurt derisi taçlı , 

birer karış mahmuzlu, tekne kalkanlı, el
leri kostaniçeli, gömgök demire müstağ
rak, ak kızıl bayraklı" alayından bahsedil
mekte (s. 526), bunların da deli süvarileri 
olduğu anlaşılmaktadır. Delilerin ~indik
leri atlar akıncı atları gibi çevik, kuwetli 
ve uzun koşulara dayanıklıydı. Atlarının 
örtüsü de arslan, kaplan. tilki gibi vahşi 
hayvan derisindendi. Deliler de akıncılar 
gibi silah olarak eğri pala, tekne kalkan, 
kostaniçe denilen orta uzunlukta mızrak, 

kılıç, balta ve bozdoğan kullanırlar, kal
kanlarını kuş tüyleriyle süslerlerdi. Da
ha sonraları omuzlarında fitilli tüfek, bel
lerinde tabanca taşımaya başlamışlardır. 

Merasimlerde ok ve yay, altın işlemeli 

kaburgalık taşıyan delilerden ikisinin sır
tında iki büyük kanat bulunur ve bunların 
her ikisi de üzerine karta! bağlı büyük 
birer değnek taşırdı (Galland, 1, ı 18). Kapı 
halkından olan delilerin askeri eğitim ve 
terbiyeleri hakkında ise bilgi yoktur. 

Veziriazamın maiyet ve muhafız as
kerlerinden olan deliler, XVII. yüzyıl son-

larından itibaren Anadolu'daki vezir ve 
beylerbeyllerin maiyetlerinde de teşkil 

edilmiştir. IV. Mehmed zamanında İngil
tere elçisinin maiyet katibi olarak istan
bul'da bulunan Paul Rycaut, veziriaza
mın özel muhafızları arasında sayıları 

100-400 arasında değişen delilerin de 
bulunduğundan bahsetmektedir. Vezi
riazamın sefere veya bir yere gidişinde 
diğer kapı halkı gibi deliler de yanında 
bulunur ve onu her türlü tehlikeden ko
rurlardı. Sefere gidilirken mevcutları art
tırılır ve 300 kişilik bir piyade alayı mey
dana getirilirdi. Fransız elçisi M. de Nain
tel'in maiyetinde 1672'de istanbul'a ve 
padişahın bulunduğu Edirne'ye gelen An
toine Galland, IV. Mehmed'in bu tarihte 
Lehistan seferine çıkışı münasebetiyle 
yapılan törenlerle ilgili gözlemlerini nak
lederken en çok delinin veziriazamın ma
iyetinde bulunduğunu ve bunların ço
ğunun Bosnalı olduğunu belirterek özel
likle kıyafetleri hakkında şu bilgileri ver
mektedir : " Kıyafetleri temiz fakat ga
ripti. Hepsi boylu boslu, çevik ve hemen 
hemen aynı yaşta gençlerdi. Başlarında 
şayaktan külahiarı vardı; bunların üze
rinde de çeşitli renklerde ipek kumaş
lar düğümlenmişti. Bu kumaşlar başla
rının arkasından enselerine iniyordu. Ay
nı şayaktan yarı kollu ve bunların üze
rinde iç gömlekleri dirsekiere kadar kıv
rılmış ceketleriyle eş renkte bir potur 
ve memleket usulünde hafif kundura
ları vardı. öteki deliler ise yeşil ve sarı 
satenden ceketlerinin üstüne yine aynı 
renkte satenden bir başka ceket giy
mişlerdi. Bunların küçük birer yakalığı 
vardı. Bunun üstüne çoğu kaplan derisi 
örtmüştü. Bazısı bunu eşarp şeklinde, 
bazısı ise göğsünün üzerine bağlı bir kaf
tan şeklinde sarmıştı. Bazılarının başın
da önden ve arkadan yükseltilmiş, sağı 

ve solu sivrileşen kırmızı külahiarı vardı. 
Bu külahlar bir kısmında sade, diğerle

rinde ise yeşil çuhadandı. Bu başlığın iki 
yanında iki büyük çuha parçası göğsün 
ve sırtın ortalarına kadar sarkıyordu. Ba
zı deliler külahlarının üzerinde bu garip 
kıyafete ayrı bir cazibe veren birer sor
guç taşıyordu. Bellerinde birer kılıç, el
lerinde de birer kargı ile buna bağlan
mış flama şeklinde sancak vardı. Bu san
cakların uçları bindikleri atın kuyruğu

na kadar uçuşuyordu. Atlarının üzerine 
serdikleri pars postu insana savaş hava
sı teneffüs ettiriyordu. Amirleri olan de
libaşılar, başlarındaki kenarları sarnur 
ve yarım ayaktan (17 cm.) yüksek kal
paklarla f arkediliyordu. Sadrazarnın özel 
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koruma hizmetinde bulunan delilerin bir 
kısmı sadrazam sarayında, bir kısmı ise 
dairesinde hizmet ederdi" (1, ı 17-118). 
Galland hatıralarında bir Türk'ten nak
len padişah maiyetinde bunlardan 3000 
kişinin bulunduğunu yazmaktaysa da 
Osmanlı padişahlarının özel muhafızları 
arasında delilerin de bulunduğu başka 
kaynaklarla doğrulanmamaktadır. 

Delilerin, emri altında bulundukları 

beylerbeyi veya sınır beylerinden aldık
ları belirli ücretleri vardı. Bu ücret ve
ziriazamın maiyetindeki deliler için XVII. 
yüzyıl ortalarında günde 12-1 S akçe ara
sındaydı (Rycaut, s. 202) . Aynı yüzyıl son
larında ise sadece savaş zamanlarında 
ücret aldıkları, hatta bunun nakdi değil 
ayni olduğu anlaşılmaktadır (Marsigli , s. 
109). Kale muhafazasında bulunan de
lilere ise 1768 yılında 40'ar kuruş bah
şiş verildiği görülmektedir (TSMA, nr. D 
6735) . Galland, Veziriazam Fazı! Ahmed 
Paşa maiyetinde özel koruma hizmetin
deki delilerin ayda 3 kuruş aldıklarını, 
ayrıca kendilerine günde 100 dirhem et 
ve pirinç, 25 dirhem tereyağı ve dört ek
mek ile yılda bir defa üst elbisesi (ceket) 
verildiğini yazmaktadır (ll, ı 38). 

1689 yılında ll. Süleyman· ın bir fer
manıyla beylerbeyi, sancak beyi, muhas
sıl ve mütesellim gibi taşra idarecileri
nin maiyetindeki saruca ve sekbanların 
kaldırılmasından sonra onların yerini le
ventler ve deliler almıştı. 177S'te levent
liğin de ismen kaldırılması üzerine taş

radaki üst yöneticilerin emrinde sadece 
deli, gönüllü ve tüfekçi neferleri bırakıl
mışsa da leventler kıyafet değiştirerek 
bu birlikler arasına karışmıştı. Vezir, bey
lerbeyi vb. taşra idarecileri, maiyetlerin
deki delibaşıların kumandasında 100-150 
kişilik atlı asker topluluğu bulundurma
ya başlamışlardı. Erzurum, Diyarbekir, 
Musul, Bağdat. Şam ve Halep gibi eya
Jet valilerinin yanında üçer beşer deli
başı vardı. Delibaşılar yüzbaşı rütbesin
deydi. Taşradaki vezirlerin maiyetinde 
bulunan delilerin barış zamanındaki baş
lıca görevi efendilerinin önünden yaya 
olarak gidip yolları açmak ve onları sui
kasttan korumaktı (Rycaut, s. 202). 

XVI. yüzyılda önemli hizmetleri görü
len deli teşkilatı XVII. yüzyılda bozulma
ya başlamıştır. Bu yüzyıldan itibaren kı
yafetleri bile değişmiş, XVIII. yüzyılda 
başlarına , siyah kuzu derisinden bir en
daze uzunluğunda (65 cm.) boru gibi, 
üzeri sarıkil Mevlevi sikkesi tarzında ser
puş giymeye başlamışlardır. Maiyetinde 
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bulundukları vezir, beylerbeyi veya bey
lerin sık sık görevden alınmaları veya 
delilerin onların yanından ayrılmaları, 

başsız ve işsiz güçsüz kalmalarına se
bep olurdu. Dolayısıyla yeni bir kapı bu
luncaya kadar toplu halde çevreye za
rar verirler, köylere saldırır, ırza tecavüz 
eder, katilde bulunurlardı. Halktan "gel
geç akçesi" toplarlar (BA, Cevdet-Askeri, 
nr. 14.003). bedavadan kendilerini ve at
larını besletirlerdi. Birçok Celali eşkıya

sının deli veya delibaşı sıfatıyla anılma
sı bu sınıfla olan ilgilerinden dolayıdır. 
XVII. yüzyılda ünlü Celalibaşıları'ndan Ka
rayazıcı'nın kardeşi Deli Hasan, Dağlar 
Delisi ve bunun yeğeni Deli İlahi Batı ve 
Orta Anadolu'da, XVIII. yüzyılda ise Deli 
Oğlan İzmir civarında ha l kı canından bez
dirmiş eşkıyalardandır. XIX. yüzyılın ilk 
çeyreğinde Delibaşı İnce Arap ve adam
ları Lüleburgaz (Burgos) taraflarında bü
yük zulümlerde bulunmuşlardır (Lutfı. I, 
114) . 

Deli teşkilatının ıslahı için ciddi bir ted
bir alınmamış, hemen sadece taşradaki 
yüksek rütbeli idarecilere ikaz yollu fer
manlar gönderilmekle yetinilmiş, eşkıya
lık yapanların öldürülmesinin caiz oldu
ğu belirtilmiştir (BA, Cevdet-Askeri, nr. 
2081 ). Bağdat Valisi Hasan Paşa 1723-
1724 İran seferleri sırasında delileri ıs
laha çalışmışsa da bu faaliyetler kalıcı 
olmamıştır. Delilerin ıslahı veya ilgası me
selesi ciddi olarak ilk defa lll. Selim'e su
nulan Nizam- ı Cedid'e dair ısiahat layi
halarında konu edilmiş ve genellikle bu 
teşkilatın ilgası teklif edilmiştir. Cevdet 
Paşa bu raporları değerlendirirken deli
lerin 1828 Osmanlı- Rus Savaşı'na kadar 
mevcut olduklarını, talimli asker olma
makla birlikte kendilerine has nizamla
rının bulunduğunu ve tamamıyla başı bo
zuk asker olmadıklarını ifade etmekte
dir. Cevdet Paşa ayrıca delilerin başarı
sızlıklarını, seraskerlerin seferlerde sü
vari kullanılacak mevkileri iyi bilmeme
lerine bağlamakta, düşmanın ateşli si
lahlarının yoğun olduğu yerlere sürülen 
bu tür zayıf atlıların dayanamayacağının 
aşikar olduğunu belirtmektedir. Süvari 
askeri kullanılacak yerlerde görevlerini 
gayet iyi yapan delilerin işe yarar oldu
ğunu belirten Cevdet Paşa 1828 Osman
lı- Rus Savaşı'nı buna örnek göstermek
tedir. Fakir halka verdikleri zararı bun
ların ulüfesiz ve dirliksiz olmalarına. do
layısıyla bir lokma ekmek için vezir ka
pılarında beklemelerine bağlamakta, tü
fekçi neferleri gibi delilerden de ıslah 
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edildiği takdirde düzenli süvari birlikle
rinin oluşturulabileceğini belirtmekte
dir. Bunun yeni süvari teşkilinden daha 
kolay olacağını, hatta küçük bir gayret
le delilerin disiplin altına alınabileceğini 
savunmaktadır (Tarih, VI, ll vd .). 

Tebdil gezilerinde genellikle delibaşı 
kıyafetiyle dolaşan lll. Selim'in 1792'de 
çıkardığı deli namının anılmasını yasak
layan fermanınarağmen (BA, Cevdet-As
keri, nr. 7420) deli taifesi kaldırılmam ış

tır. Bu tarihten sonra Kütahya ve Konya 
dolaylarında yerleşen deliler eşkıyalığa 
devam etmişlerdir. Kocabaşı denilen de
libaşının maiyetindeki deliler Kütahya·
da, Delibaşı İsmail'in etrafındakiler Kon
ya'da "at ve şal akçesi" adıyla halktan 
para toplamışlardır. Nizam-ı Cedid aley
hine Konya'da meydana gelen 1803 olay
larında Delibaşı İsmail asilere yardım et
miş, Konya valiliğine tayin edilen Kadı 

Abdurrahman Paşa'yı şehre sokmamış

tı. Yüsuf Ziya Paşa'nın sadrazamlığı sı
rasında (Ekim 1798 - Nisan 1805) delibaşı 

ve delilerle ilgili şu esaslar getirilmiştir: 

Vezir ve beylerbeyilerin maiyetinde bi
rer delibaşı bulunacak, her bayınakta bö
lükbaşıların emrinde zabitleriyle bera
ber tam teçhizatlı on ikişer nefer ola
caktı. Her bayınağın et, yağ, ekmek, bul
gur veya pirinciyle her gün verilmek üze
re bayrak başına ayda 60'ar kuruş olan 
ulüfeleri düzenli bir şekilde ödenecek: 
vezir, beylerbeyi. voyvoda ve mütesellim
ler maiyetlerindeki delibaşılardan ke
sinlikle rüşvet almayacaklar: delibaşılar 
devre çıkmayacaklar, uğradıkları kaza 
ve köylerin halkından herhangi bir ta
lepte bulunmayacaklar, sadece eskiden 
beri kendilerine verilmekte olan at ve 
katırla kanaat edecekler: her eyalet ve 
sancağa tahsis edilen deli bayrağından 
fazla bayrak açmayacaklardı (BA, Cev
det-Askeri, nr. 5740). 

Yüsuf Ziya Paşa delilerin bir kısmını 
Bağdat'a göndermiş, bir kısmını da is
tanbul'a getirerek Üsküdar'da bir kışla
ya yerleştirmiştir. Rumeli'de Gürcü Os
man Paşa ' nın maiyetindeki deliler de is
tanbul'a getirilerek Davudpaşa'ya yerleş

tirilm iştir. Bir süre sonra istanbul' da
ki delilerin tamamı 200 bayrak halinde 
Bağdat'a gönderilmiştir. 

Deli süvarileri 1828-1829 yılında Rus
ya ile yapılan savaşta XVI. yüzyıldaki se
leflerini hatırlatacak şekilde üstün kah
ramanlıklar göstermişlerdir. O sıralarda 
müşavir olarak istanbul'da bulunan in
giliz Sir Adolphus Slade'in gözlemlerine 

göre Ruslar'la spor yapar gibi çarpışan 
deliler onların düzenli piyade kıtalarını 

parçalamışlardır. Varna ile Şumnu ara
sındaki Külefçe Bağazı'nda eğitimli at
larına tam hakim olan deli süvarilerinin 
engebeli arazide gösterdikleri başarıla

ra hayran kalan Slade, bunun tam bir 
silahşörlük olduğunu ifade etmektedir. 
Rus subaylarından naklen deli süvarİ

lerinin Şumnu'da ovaya çıkışlarının çok 
kahramanca ve şövalyelik devirlerine la
yık bir manzara olduğunu söyleyen Sla
de, delilerin şehirden ellerindeki mızrak
larını havaya atıp tekrar tutarak hızlı at
ları üzerinde uçan kuş sürüleri gibi çı

kıp ovaya yayıldıklarını, bu hücumları sı
rasında aşırı süratlerinden dolayı bazan 
başlarındaki yüksek ve tüylü kalpakları
nın havaya fırladığını , geniş yenleriyle 
güzel atlarının kuyruklarının rüzgarda 
uçtuğunu , her bir delinin mızrağıyla bir 
veya birkaç düşman öldürdüğünü belirt
mektedir. Genellikle vur kaç savaşı ya
pan delilerin bir anda durup yıldırım gi
bi bir çark hareketiyle atlarının boynu
na sarılarak geri çekildiklerini ve aynı 

hızla dağıldıklarını söyleyen Slade, bunun 
Rus toplarının ateşinden kurtulmak için 
yapı ldığını , gerçekten Rus merrnilerinin 
bunlara nadiren zarar verdiğini ilave et
mektedir. Sadrazam Reşid Mehmed Pa
şa'nın emrindeki deli süvarilerinin şehir 
meydanında cirit oynar gibi Rus tabya
larının etrafında dolaştıklarını, piştovla

rını boşalttıklarını, Rus siperlerine kadar 
ilerleyerek buradaki Rus süvarilerine laf 
atıp onları kızdırarak meydana çağırdık
larını da nakleden Slade, delilerden biri
nin esir düşme tehlikesiyle karşı karşı
ya kalan sadrazamı nasıl kurtardığını 

hayranlıkla anlatmaktadır (Sir Adolphus 

Slade'in [Müşavir Paşa] Türkiye Seyahat· 

namesi ... , s. 103 vd.). 

Bu savaştan sonra Rumeli'den Ana
dolu'ya geçen deliler, bir haytabaşı ve 
on sekiz delibaşının maiyetinde tekrar 
eşkıyalığa başlamışlardır. Ancak ll. Mah
mud, süvari Asakir-i Mansüre'nin teşki
linden sonra merkeziyetçi politikasının 
bir gereği olarak deli teşkilatını lağvet

miştir (1829) . Karaman Valisi Esad Pa
şa 'ya ve öteki valilere gönderilen fer
manlarda deli ocağının kaldırıldığı bildi
rilmiş, bunların dağılarak çift çubukla
rıyla meşgul ol maları, itaat etmeyenlerin 
üzerine kuwet gönderilerek ortadan kal
dırılmaları emredilmiştir. Çoğu Akşehir 

ve Konya taraflarında bulunan delilerin 
Karaman valisinin kendilerine gönder-



diği nasihatnameye kulak asmayıp da
ğılmamaları üzerine Esad Paşa Konya 
ayanı Süleyman Bey'i bunların üzerine 
sevketmiştir. Akşehir civarında yapılan 

savaşta deliler dağıtılmış, delibaşılar da 
öldürülmüştür. Emre itaat ederek mem
leketlerine gideceklere yardım edilmiş, 
bir kısım deliler de Suriye ve Mısır taraf
larına gitmişlerdir. Delilerin ortadan kal
dırılması sırasında büyük hizmeti geçen 
Süleyman Bey'e mükafat olarak hassa 
silahşörlüğü verilmiştir. 
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Iii ABDÜLKADiR ÖzCAN 

DELi BİRADER 

(ö. 942/1535 [?]) 

Divan şairi. 
_j 

Bursa' da doğdu. Asıl adı Mehmed, 
mahlası Gazali, babasının adı Durmuş'
tur. Kaynaklar, şairin çağdaşları arasın
da daha çok Deli Birader lakabıyla şöh
ret kazandığını. bir dalda durmayıp dai
ma yer ve meslek değiştirdiğini belirtir
ler. Aşık Çelebi, "Mecnün ki bela deştini 
geşt etti seraser 1 Gamhaneme geldi 

dedi halin ne birader" beytini yazdıktan 
sonra şaire Deli Birader denilmeye baş
landığını (Meşairü'ş-şuara, vr. 271 • ı. Kı

nalızade ise onun bu beyti, halk arasın
da şöhret bulduktan sonra söylediğini 

kaydeder ( Tezkire, II, 721 ). 

Deli Birader Bursa'da devrin alimle
rinden. özellikle Muhyiddin Acemi'den 
ilim tahsil etti ve onun mülazımı olarak 
hizmetinde bulundu. Bu arada tasawu
fa da yöneldL Ancak kaynaklarda tasav
vuf eğitimini kimden gördüğü ve hangi 
tarikata mensup olduğu konusunda bil
gi yoktur. Bursa'da Bayezid Paşa Med
resesi'nde bir süre müderrislik yaptık
tan sonra ll. Bayezid'in şehzadesi Kor
kut'un eserlerinin mukabelecisi oldu. Bu 
görevi sürdürürken şehzadenin nedimi 
Piyale Bey'in aracılığıyla Korkut'un ya
kınları arasına girdi. Kaynaklarda. Şeh
zade Korkut'un onu yanından hiç ayır
madığı ve onsuz bir yere gitmediği zik
redilir. Deli Birader şehzade ile birlikte 
Mısır'a gitti; Manisa'ya döndükten son
ra Piyale Bey için Ddfiu'l-gumı1m ve 
rafiu 'l-hümı1m adlı hezliyyat tarzında 
bir eser kaleme aldı. Eseri Korkut'a sun
duğunda onu kapısından kovduğu söy
lenir (Latifi, s. 254) . Ancak şehzadenin, 

yakalanıp öldürüleceği sırada yanında 

Piyale Bey ile Deli Birader'in bulunması
nı istemesinden (Aşık Çelebi, vr. 292• ) bu 
rivayetin doğru olmadığı anlaşılmakta
dır. 

Deli Birader Şehzade Korkut'un ölü
münden sonra Bursa Geyikli Baba Zavi
yesi şeyhliğine talip oldu. isteği Yavuz 
Sultan Selim tarafından kabul edilerek 
adı geçen zaviyenin şeyhliği kendisine 
verildi ve burada inzivaya çekildL Gazali 
mahlasını burada aldı. Bursa'da ne ka
dar kaldığı belli değildir. Daha sonra Siv
rihisar 'a giderek müderr islik yapmaya 
başladıysa da süresini tamamlamadan 
istanbul' a döndü. istanbul' da kendisi
ne, "Niçin yeter gün oturmayıp tez gel
din" diye sorduklarında, "Sivri yer olma
ğın oturup huzur edemedim" (Kınalıza

de, II, 723) demesinden hareketle bazı 
kaynakların (Aşık Çelebi, vr. 292•; Beliğ, 
s. 496) Seferihisar'a gittiğini söylemele
rinin yanlış olduğu anlaşılmaktadır.· Deli 
Birader daha sonra Akşehir'e giderek 
orada uzunca bir süre müderrislik yap
tı . Ardından Kazasker Kadri Efendi'den 
Agros müderrisliğini aldı . Amasya'da Ka
pıağası Hüseyin Ağa Medresesi'nde mü
derris iken emekli oldu. Çocukluğundan 
beri tanıdığı bazı arkadaşlarının sohbe-

DELi BiRADER 

tinden uzak düşmernek için istanbul'a 
giderek Beşiktaş'ta yerleşmeye karar 
verdi. Deniz kıyısında ev, mescid, zaviye 
ve hamam yaptırmak maksadıyla "Cer
name" adlı bir manzume kaleme alarak 
Sadrazam Makbul İbrahim Paşa'dan yar
dım istedi. Paşa ona Kanüni Sultan Sü
leyman'dan yüklü bir caize aldı; kendi
si de büyük bir ihsanda bulundu. Öteki 
vezirler ve divan erkanından topladığı 
paraların yanı sıra bir miktar da borç 
aldı. istanbul'da çarşı hamamlarının ca
mekanının ortasına Bursa kaplıcaların

da olduğu gibi ilk defa havuz yaptıran 
Deli Birader'in hamarnı (tasviri ve akıbet i 

hakkında geniş bilgi için bk. Aşık Çelebi, 
vr. 294b) kısa bir süre sonra İstanbul'un 
zevk ve safaya düşkün insanlarının top
landığı bir yer haline geldi. Bunun üze
rine Hasköy Hamarnı sahibi Piripaşaza
de Mehmed Bey de hamamma havuz 
yaptınnca Deli Birader onu çok müsteh
cen bir dille hicvetti. Bu hicviye Deli Bi
rader'le bütün istanbul hamamcılarının 
arasını açtı. Hamam sahipleri ortaklaşa 
bir dilekçe vererek sadece temizlik yeri 
olan hamarnı eğlence yerine çeviren ve 
dolayısıyla kötü bir yenilik olan fıskıye
li havuzun yıkilması için fetva aldılar. 

Hamam ve havuzu bir gece İbrahim Pa
şa tarafından acemi ağianiarına yıktırıl
dı. Üzüntüsünü yirmi beş beyitlik "Kap
lıcaname" adlı manzumesinde dile geti
ren Deli Birader daha sonra İstanbul'dan 
ayrılıp Mekke'ye gitti. Orada bir mes
cid ve bahçe yaptırdı. "Sanmanız kim di
yar-ı gurbette 1 Kişi zevk eyleyip safa 
sürmez ll Dür olur gerçi kim ahibba
dan 1 Hele a'da yüzün dahi görmez" kı
tası ile manzum bir mektubu istanbul'a 
gönderdi. Bu mektuba dönemin şairleri 
Zati, Rümi, Katib Cafer Çelebi manzum 
olarak cevap verdiler (b k. Kut, TDA Y Be i
leten, s. 223 vd.). Deli Birader, bahçesin
de dostlarıyla sohbet ederken rahatsız
lanarak aniden vefat etti. Cenaze na
mazı Hicaz ve Taif'in ileri gelenleri tara
fından kılınıp mescidinin avlusuna gö
müldü. Ölüm yılı hakkında kaynaklarda 
değişik tarihler verilmektedir (Mecdi, 942 

11435-361; Kınalızade, 941 11534-351; Faik 
Reşad , 940 11 533-341 veya 941 I15 34-35J) . 

Eserleri. Deli Birader'in Manisa'da ya
zıp Piyale Bey'e takdim ettiği Dafiu'l
gumı1m ve rafiu'l-hümı1m adlı men
sur eseri Sehfnin ifadesiyle "gayet ga
lat ve fahiş fuhşiyyat ve hezeliyyattan 
ibarettir". Eserin çeşitli yazma nüshala
rı vardır (İÜ Ktp. , TY, nr. 1400, 9659; Sü-
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