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İB-Nİ KEMAL'İN KANnNf SÜLEYMAN'A 
BİR MEKTUBU 

Dr. ŞERAFETTİN TURAN 

İ b n-i Kem al diye şöhret yapmış olan K e ma 1 P aş a-z ad e Ş em
s ü' d - din Ah m e_d (1468 -1534), Osmanlı tarihinin en ileri gelen 
ilim adamlarından biridir. Önce askeri sınıfa girmişken 1492 tarihinde 

: ilmiyeye intisab etmiş ve birçok müderrisliklerde bulunduktan sonra 
Ya v·u z S e 1 im devrinde Anadolu Kazaskerliğine (1516), nihayet K a
n fi. n i Süleyman zamanında (1526) müftiliğe (Şeyhü'l - İslamlık) ka
dar yükselmiştir [1] 

Butada, onun, Topkapı- Sarayı Müzesi Arşivi E. 6380 numarada 
kayıtlı olan bir mektubunu yayınlıyoruz. Tarihi ve hangi padişaha ya
zıldığı hakkında bir kayıt bulunmıyan bu mektup, her ne kadar Arşiv 
Kılavuzu'nda, <Ahmed ş-e m s e d din' in Bay ez i d II. ye tahriratı> 
diye gösterilmişse de [2

], imza yerinde <Müfti> unvanı olduğuna göre, 
_l:mnun II. Bay e z i d' e hitaben yazılmış oldugunu kabul etmeğe imkan 
yoktur. Zira <:Müftl> unvanı, o devirde <Şeyhü'l-islam> yerine kullanılan 
bir tabir olduğundan, ["], II. Bay ez i d zamanında henüz müderris bu
lunan Şems~· d -din Ahmed' in, <Müfti> diye imza ~tamıyacağı aşi
kardır. Aynı zamanda, Kazasker sıfatiyle de bu unvanı kullanamıya
cağı için, bunun, Ya: v uz S elim' e yazılmış olması ihtimali de mevcut 
değildir. Binanenaleyh bu mektubun, onun Müftiliği yani Şeyhü'l.: İs

lamlığı tarihine rastlıyan, 932 - 940/1526 - 1_534 yılları arasında ve dev
rin padişahı Kan fi. n i· S ü 1 ey m an' a hitaben yazılmış olması gerekir. 

İ b n-i K e rn al, Padiş~ha cok yakın olduğunu gösteren samimi bir 
~ . --:;;-· -.,--;---

ifadeyle yazmış olduğu bu mektupta, Ka-n ı1 n i S ü ley ıha n'dan, se: 
maniye .(Fatih) Medresesi Müderrislerinden Mevlana Zamiri [4] nin 
maaşının arttırılmasını dilemektedir. Adı geçen Müderris Zamir i'nin 

[1] Terciime"i hali için bk_- İslam Ansiklopedisi; Kemal Paşa-zade. 

[
2

] Topkapı-Saragı Müzesi Arşiv Kılavuzu, I. Fasikül, İstanbul 1938, s 26 

[3] Bu hususta bk. Encgclopedie. de l" Jşliim: Shaikh al-İslam. krş. Ali Em iri, 
Meşihat~ı lsliimigge Tarihçesi (İlmiyye Salnamesi, 1334). Nitekim İbn-i Kemal'e de, şer'i 
meselelerdek_i .derin vukufu do!ayısiyle, «Miifti's·sakaleyn» unvanı verilmiştir.· 

[
4

] Bu isim Topkapı Müzesi Arşiv rnvanterinde yanlış olarak «Hançeri» diye 
okunmuştur. 
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kim olduğunu maalesef tesbit edemiyoruz [5]. İ b n-i Kem a l'in mektu
bundan, onun Semaniye Medresesinde Hadis okuttuğunu ve Hadis ilmin
de klasik bir kitap haline gelmiş olan Meşurık'tan bazı kisımları şerh 
etmiş olduğunu öğreniyorsak da, İmam Raziyyü' d-din Hasan b'. M eh
m e d' in (Ölümü: 650/1252), e.Meşurd..u'l-env<f.ri'n Nebeviyye min sıhô.
hi'l-ahbari'l-Mustaf avi,gye> adlı["] bu meşhur eserini şerh edenler ara
sında adı zikredilmediğine göre ['], bu şerhin pek tanınmadığı anlaşıl

maktadır. Bununla ,beraber, bizzat l b n-i Kemal de Meşurıku' l-envur'ı 
şerh etmiş olduğu için [3], bu eserin ehemmiyetfrıi bilen bir kimse olarak, 
M ev 1 ana Zam 'f r l'nin şerhiy~e ilgilenmiş ve onu takdir etmiş 

olmalıdır. 

İ b n-i Kemal, kemal ve fazilet sahibi bir kimse diye tavsif ettiği 
M ev 1 a na Zamiri' nin, talebeler tarafından s·evilen bir hoca olduğunu 
da kaydettikten sonra, onun yalnız ders vermekle kalmayıp eser telifiyle 
de meşgul olduğunu ve bazı şerhler yaptığıl).İ tebarüz ettirerek, Se
maniye medresesi müderrislerinin <güzlde> !erinden olan böyle bir ilim 
adamının <vazife> [9] sinin artırılmasını istem~·kte, aksi halde Zamir I'
nin kabiliyetsizliğinden dolayı terfi edemediği zannının doğabileceğini 
ve dolayısiyle ilim muhitinde itibarının azalacağını be~irtmektedir. 

i b n-i Kem a 1, böyle bir dilekte bulunurken. <ehl-i ilm . hakkında 
arz> etmenin, her şeyden evvel Müfti sıfatiyle kendi vazifesi icabından 
olduğunu söylüyorsa da, ·usulen Sadr-ı a'zam_a bildiı:ilmesi gereken bu 

. teklifin [1°] sadaret makamı atlanarak, doğruC:İan doğruya padişaha arz 
edildiğini görüyoruz. Bunda, kendisinin de belirttiği gibi ( eba an-cedd > 

( 5] Taşköprülü-zade, il. Bayezid'in kullarından olan ve Kazasker Müeyyed-zade 
Abdurrahman Efendinin muhalefetine rağmen Semaniye Müderrisliğine tayin edilrn 
_bir Mevlana Zamiri'den bahsediyorsa da, bu Zamiri'nin, Yavuz Selim devrinde teka
üde sevk edildiği ve 920/1514'te öldüğüne göre (Sadü'd-din, Tacü't-tevarilı, II, 575) 
burada bahis konusu olan Zamiri değildir. 

( 6 ] Taf. Katip Çelebi, Keşfü'z-zunun, nşr. Ş. Yaltkaya-R. Bilge, Il, 1688. 

[7] ayn yer, II, 1689. 

[8] Azam-za_de Cemil, Uküdü'l-cevlıer, l. Cüz (Beyrut 1326), 225. 

(9) Semaniye medreseleri müde_rrislerinin vazifeleri, yani maaşları 50 akçeden 
başlamakta (Fatih Melımed 2. Vakfiyeleri, İstanbul -1938, Tür_kçe Vakfiye, faksimile 
263) ve Sahn müderrisliğinden terfi edenler. 50J akçe ile kadı tayin edilmekte idiler 
{ Kanunname,-i Al-i Osman, Fatilı Kanunnamesi, nşr. M. Arif, TOEM i"!iivesi, s. 20'. 

(1°] Kanun gereğince Şeyhü'l-islamlar, mevlevlyet ve müderrislik hakkındaki 
· arzlarını «Vekil-i saltanat» a yani Saar-ı a'z.ama bildirmek mecburiyetinde idiler 
. :(<cTertlh-i silsile-i mevali ve müderrisin Şeyhü'l-isla~ efendil~re müfavvazdır. K~nun 
'Üzere yazub eshab-ı istihkakı Vekil-i saltanata arz , ve i'lam ider; amma !;azasl:erlik 
.l~r ve ba'zı ·büyük ·mevleviyyetler Vekil-i devletin :re'~~!ne muhtactır». Tevki.'i Abdur-
rahman Paşa Kanunnamesi, Milli Tetebbular, Sayi <s; s. 538 vd.). 
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padişahlara olan yakınlığının [11
] büyük bir rolü olduğu şüphesizdir. 

Böyle olduğu halde o - ihtimal ki Sadr-ı a'zama[12
] danışmadan böyle bir 

arzda bulunduğu için - mektubunun <erkan-ı devlet> ten saklanmasını 
·rica etmektedir. 

ıyıektup, İ ~ n-i Kem a l'in el yazısiyle yazılmış~!_!lası C] ve Onl:Jn 
padişaha hitab tarzı :bakımından olduğu kadar, müftilerin vazifelerini 
ve ılme ve ılıin aôamrarına verilen kıymeti aksettirmesi dolayısiyle de 
~üyük bir değer taşımaktadır. 

SUL TANÜ'L~BERREYN, HAKANÜ'L-BAHREYN, 

Ol H.alife-i rily-i zemin Hazret-i emirü'l-mü'minin -Eazz'Allahu ensa
rehu ~e zaafe iktidarehu - şeref-i izz-,i huzur 1 gubar-ı hak-i paylarına 
egerçi ki nev'an sil-i edebdir, amll!a ş<;>l ki vakı'-i haldir ma'lilmunuzdur; 
husilsan ehl-i ilm hakkında arz etmek menzilemiz mülahaza idüb, hem 
eb aan-cedd ol asta.na abd-i mevrils olduğumuza binaen tasdi' olunur ki: 
Darü's - saltana -i mahrilse-i K o stant ani y ye' de Semaniye Müder-

. rislerinden Mevlana Z a m·ı r i kulunuzun kemal-i ehliyyet ve fazilet 
milcebince zamanede olan aqali-i talebenin mevlana-yi mez'Qilra teveccüh
leri ve anların dahi keyfiyyet-i ictimfü ve kemal-i iştigali nihayet 
derecededir, Hadis'ten Kitab-z Meşarzk'a ba'zı fevaid-i celile mülaha
za idüb bir mikdar Meşarzk şerh etmişler, insaf ile mütalea olunıcak 
andan keyfiyyet-i mevleviyyetleri ma'lilm olur. Fi'l-cümle Semaniye'de 
meşgul olan müderrislerin güzidelerindendir. Ol asta.na abd u rıkk-ı 

tam olmak fazllet-i zaidedir. Semaniye müderrislerinin her birisinin oğulla
n namına hakikatte ehl-i ilm arasında heman kendülere aiddir, bir kaçar 
akçe ziyade vazifeleri vardır. Milma-ileyh Mevlana-yi mezbilre dahi ala
ka-i ubudiyyetleri mucebince anlardan vazife ziyade olmak elyak ve 
ensebdir. Fe-keyfe, anlarla beraber olmak, fi'I-cümle vazifede tesavflt:
ri olmayıcak Mevlana-yi mezbilre ehl-i ilmin nazarları edna olur. Bu 
hakire ma'lilm olan oldur, baki ferman ol cenabındır; amma ümfdçlii
ki bu dua-name erkan·ı devletten ihfa oluna, şayed hatırlarına gubar 
gele. Ve'd-dua. 

Et.;.türabü' l-hakfr Ahmed ü' l-fakfr 
El-Mü/ti 

( 11J Gerçekten, Şemsü'd·din Ahmed'in büyük babası Kemal Paşa, II. Bayezid'in 
Amasya Sancakbeyliğinde onun Ialalığını yaptığı gibi, babası Süleyman Çelc:bi de 
Amasya muhafızı olarak onun maiyetinde bulunmuştu (bk. lslam Ansiklopedisi, Ke
mal Paşa~zade). 

[12] Bu devirde sadaret makamında Kaniini'ı:.in sevgili Sadr·ı a'zamı İbrahim 
. Paşa bulunuyordu. . 

[ 13] · Onun el yazısı nümuneleri için bk. llmiyge Salnamesi (1334), 317 vd. 



DERGİSİ İX. LEVHA 


