
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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(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-
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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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leymaniye Ktp., Esad, Efendi, nr. 3226) . Ay
vansarayf, şiirlerinin ölümünden sonra 
derlenerek bir divan meydana getiril
diğini söyler (Hadikatü 'L-ceuami', Il , 15). 
Ancak kütüphanelerde Deli Birader adı
na kayıtlı bir divana rastlanmamıştır. 

Sursalı Mehmed Tahir, muhtemelen Ka
tib Çelebi'ye dayanarak onun Mir'atü'l
kainat adlı bir eseri olduğunu kaydeder 
(Osmanlı Müellifleri, II, 348) . Kati b Çele
bi'nin verdiği bilgiye göre bu eser Hz. 
Adem'in yaratılışından Kanuni Sultan Sü
leyman devrine kadar gelen Farsça ge
nel bir tarih kitabıdır. F. Babinger, bu 
bilgilerden hareketle onu Osmanlı tarih
çileri arasında sayar (Babinger [Üçokl. s. 
80) Günay AlpayKut da Misbdhu'l-hi
daye adlı ilmihal türü bir eseri olduğu
nu söyler (TDAY Belleten, s. 223 vd .). 
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Iii ÜRHAN ŞAiK GÖKYAY 

ı 
DELİ HÜSEYiN PAŞA 

ı 

L 
(bk. HÜSEYiN PAŞA, Deli). 

_j 

ı 
DELi İSMAİL DEDE 

ı 

L 
(bk. İSMAiL DEDE EFENDi, Deli) . 

_j 

ı 
DELİL 

ı 

( Jd..ıll) 

Gerçeğe ulaştıran şey 
anlamında keliim ve fıkıhta 

L 
kullanılan terim. 

_j 

Arapça'da "yol göstermek, irşat et-
rnek" anlamındaki delalet kökünden mü-
balağa ifade eden bir sıfat olup "yol gös-
teren, doğru yola ve doğru sonuca götü-
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ren" manasma gelir. Kur 'an-ı Kerim'de 
bir ayette " kılavuz " anlamında kullanıl

makta (ei-Furkan 25 / 45), ayrıca altı ayet
te " kılavuzluk etmek; göstermek, haber 
vermek" manalarında aynı kökten türe
yen fiiller yer almaktadır (bk. M. F. Ab
dülbaki, Mu 'cem, "dil" md.). Bu kullanım 
şekilleri hadislerde de görülmektedir (bk 
Wensinck, Mu'cem, "dil" md.). 

o KE LAM. İlk kelam alimlerine göre 
delil, herhangi bir konuda gerçeğe veya 
kanıtlanması istenen hususa ulaştıran 

şeydir. Sünni kelamın kuruluşuna önem
li katkılarda bulunan Bakıllanf'ye göre 
delil, duyularla algılanmayan ve zaruri 
olarak kendiliğinden bilinerneyen husus
ların bilinmesini sağ layan şeydir. İma
mü'I-Haremeyn Cüveynf'nin tanımı da 
buna yakındır. Gazzalf'den itibaren delil
le ilgili olarak yapılan tarifler mantık! bir 
şekil almaya başlamıştır. Gazzalf delili, 
"yeni bir bilgi meydana getiren yani so
nuca ulaştıran iki öncülün birleşmesi" 

(el-i~tişad, s. 14) şeklinde tarif ederken 
Seyfeddin ei-Amidf "delil mantık! bir kı
yastır" demiştir. Seyyid Şerif ei-Cürcanf 
ise delili, Fahreddin er- Razi'ye uyarak 
"bilinmesi başka bir şeyin bilinmesini 
gerektiren şey" diye tarif ettikten son
ra delilin hakikatini, kıyasta orta terimin 
küçük öncülde bulunması ve onu kap
saması şeklinde açıklamıştır (Ta' rifa~ s. 
104) Delil daha ziyade bir hükmün is
pat edilmesini veya bir sonucun ortaya 
çıkarılmasını sağlayan vasıtadır. 

Gerek kendilerine has bir metot ta
kip eden mütekaddimfn devri alimlerin
ce, gerekse metodolojide klasik mantık 

kurallarını esas alan müteahhirfn dev
ri kelamcılarınca yapılan tarifler. delilin 
bilinmeyeni ortaya çıkaran bir nevi vası
ta bilgi olduğu hususunda birleşmiştir. 

insanı bir konu hakkında müsbet veya 
menfi hüküm vermeye götüren delil kar
şılığında kullanılan emare, beyyine, hüc
cet, şüphe, şahid, sened gibi değişik te
rimler varsa da her birinin az çok farklı 
anlamları ve değişik kullanım alanları 

vardır. Delil ispat konusunu kesinlikle 
kanıtlama özelliği taşırken emare mut
laka zan ifade eden bir işaret olarak ka
bul edilir (Tüsf, s. 66) . Beyyine, iddia sa
hibinin görüşüne açıklık getirici ilave bir 
bilgi ifade eder; hüccet. tartışmada mu
arıza üstün gelme gayesiyle getirilen de
lil anlamında kullanılır (Bursevf, s. 144, 
147) . Şüphe, muhalif mezhep mensupla
rınca yapılan itirazlar ve ileri sürülen kar-

şı görüşler için söz konusudur. Sened, 
tartışan taraflardan iddia sahibinin (mu
allil} öne sürdüğü tezleri kontrol edip ka
nıtlanmaya muhtaç bulunan hususlar 
için delil isteyen kişinin gösterdiği ge
rekçe, şahid ise bu kişinin akıl yürütme 
mevkiine geçip muallilin delilini çürüt
me safhasında getirdiği karşı delil de
mektir (Yavuz, Kur 'an-ı Kerim 'de Tefek
kür ve Tartışma Metodu, s. 22, 26) . 

Kelam alimleri, doğruluğundan şüphe 
edilen bir öncülün gerçekliğini kabul et
meye sevkeden delile büyük önem ver
mişler, hatta bu konuda aşırı gidenler 
delile bağlı olarak gerçekleşmeyen ima
nı geçerli saymamışlardır. Delilin "med
IQI"den yani ispatlanması amaçlanan so
nuçtan ayrı olduğu, bundan dolayı her
hangi bir şekilde delilin çürütülmesiyle 
mediOiün de çürütülmüş ve gerçekliğini 
kaybetmiş sayılamayacağı, özellikle mü
teahhir kelamcıların üzerinde ittifak et
tikleri bir husustur. Delil, kelam ilminin 
teşekkül ettiği dönemlerden itibaren 
mütekaddimfn devrinin sonuna kadar 
mantık! bir kıyas formunda sunulmak
tan çok her insanın doğuştan sahip ol
duğu aklf zaruretlere ve fıtrf mantığa 

dayandırılmıştır. Bu devrede geliştirilen 
deliller genellikle duyular aleminden el
de edilen bilgilerden seçildiği için tecrü
bf karakter taşır; bunların mantık ilmi
nin kurallarına uyup uymadığına önem 
verilmemiştir. Hatta Bakıliani gibi bazı 
kelamcılar, kullanılan delilin çürütülme
si halinde kanıtlanmak istenen hususun 
da batı! olacağına hükmederek (in'ika
sü'l-edille) delillerin değeri ve fonksiyo
nu hakkında mantık kurallarına aykırı 

bir ilkeyi benimsemişler, bazı kelamcı 

lar da delille kanıtianmayan bir iddianın 
mutlaka gerçeğe aykırı olduğunu söyle
yerek delili her konuda belirleyici bir il
ke telakki etmişlerdir (Cürcanf, ŞerJ:ıu 'l

Meua~ı{, I, 140). 

Başta Gazzalf olmak üzere Fahreddin 
er -Razi, Seyfeddin ei-Amidf. Teftazanf, 
Seyyid Şerif ei -Cürcanf gibi müteahhirfn 
devri kelamcıları, hangi alana ait olursa 
olsun delilin klasik mantıkta esasları be
lirlenen kıyas şekillerinden birine göre 
düzenlenmesinin gerektiği hususunda 
birleşmişler, mütekaddimYn kelamcıla

rınca benimsenen ilkeleri eleştirip ter
ketmişler, buna bağlı olarak da gözlem 
ve deneye dayanan deliller yerine ta· ım 

kıyası kullanmışlardır. Zira onlara göre 
salt akıl ilkelerine dayanan delil duyu 
verilerine dayanan delilden daha doğru-


