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ve cihetün cedîde fî dirâseti’l-edebi’l£Arabiyyi’l-mu£â½ýr ve târîÅih (Kahire
1960). 6. el-Edeb ve’l-³azvü’l-fikrî (Baðdat 1965). 7. Kütübün ve müßellifûn: ªâhâ ¥üseyn (Beyrut 1980). Eserde Tâhâ
Hüseyin’in, yazdýðý yirmi beþ mukaddime
baðlamýnda edebî tenkide dair görüþleri
incelenmiþtir. 8. el-¥areketü’l-lu³aviyye
fi’l-va¹ani’l-£Arabî Åilâle Åamsîne £âmen
1918-1975: Edilletün bi-kütübihâ ve eb¼â¦ihâ ve dirâsâtihâ (Dýmaþk 1992).
B) Neþirleri. 1. Mušaddimetü’l-Merzûš¢ fî þer¼ihî li-¥amâseti Ebî Temmâm (Dýmaþk 1952). Eser daha önce bir
dergide yayýmlanmýþtýr (MMLADm., XXXVII
[1371/1952], s. 75-103). 2. Ýmâdüddin elÝsfahânî, ƒarîdetü’l-ša½r ve cerîdetü’l£a½r (Þam þairleri kýsmý: I-III, Dýmaþk 13751383/1955-1964; bu kýsmýn baþ tarafý, Dýmaþk 1388/1968). 3. Ebü’l-£Atâhiye: Eþ£âruhû ve aÅbâruh (Ýbn Abdülber en-Nemerî’nin derlediði divaný, Dýmaþk 1960,
1964, 1965, 1968). 4. Nâbiga ez-Zübyânî,
Dîvân (Ýbnü’s-Sikkît rivayeti, Beyrut 1388/
1968). 5. Ýbn Asâkir, TârîÅu Medîneti Dýmaþš (II, Dýmaþk 1977; III, Dýmaþk 1981
[Sekîne eþ-Þehâbî ve Mutâ‘ et-Tarabîþî
ile birlikte]; V, Dýmaþk 1982 [Riyâd Abdülhamîd Murâd – Rûhiyye en-Nehhâs ile
birlikte]). 6. Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât
(XI, Wiesbaden 1981).

Þükrî Faysal’ýn diðer eserleri de þunlardýr: £Avâßiš fî ¹arîšý’t-ta£rîb, Müþkiletü’llu³ati’l-£Arabiyye fi’l-edebi’l-mu£â½ýr,
el-Lu³atü’l-£Arabiyye Åýlâle rubu£ý šarn
fî meyâdîni’t-te£allüm ve’t-ta£lîm, Mevšý£u’n-Nedve min ¼areketi’t-ta£rîb, Ta£rîbü’t-ta£lîmi’l-£âlî ve’l-câmi£î fî rubu£i’lšarni’l-aÅîr, Mu¼âŠarât fi’l-edeb, Dirâse £an Ýbn £Asâkir, Dirâse fi’½-½ý¼âfeti’ledebiyye, Dirâsât £ani’l-müßerriÅi’l-Medenî, Dirâsât fi’l-edebi’s-Su£ûdî. Bunlarýn dýþýnda, baþta Mecelletü’l-Mecma£i’l£ilmiyyi’l-£Arabî ile Suriye Kültür Bakanlýðý’nýn el-Ma£rife adlý dergisi olmak üzere çeþitli dergi ve gazetelerde Arap dili ve
edebiyatý, edebî tenkit, ta‘rîb meselesi,
Arap þiiri gibi konularda çok sayýda makalesi yayýmlanmýþtýr (bir kýsmýnýn listesi
için bk. MMLADm., LX [1985], s. 708-709,
732-733). Adnân el-Hatîb, ed-Duktûr Þükrî Fay½al ve ½adâšatü Åamsîne £âmen
adýyla bir monografi yazmýþtýr (Dýmaþk
1986).
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Behcetü’t-tevârîp adlý
eseriyle tanýnan Osmanlý âlimi
ve kadýsý.

™

Hayatýna dair fazla bilgi yoktur. Babasýnýn adý Þehâbeddin Ahmed, dedesinin adý
Zeynüddin Zeki’dir; nisbesi Amasyevî ve
Rûmî diye zikredilir. Kendi ifadesine göre
790’da (1388) doðdu ve 812’de (1409) Osmanlýlar’ýn hizmetine girdi. Fetret döneminin siyasî çalkantýlarýna þahit olduktan
sonra II. Murad zamanýnda ilmiye mesleðine geçti. Bursa kadýlýðý görevinde bulundu ve II. Murad tarafýndan bazý Türk
hükümdarlarýna elçi sýfatýyla gönderildi.
Osmanlýlar’ýn 1437’de Beyþehir ve Akþehir’i almalarý üzerine 1444’te barýþ antlaþmasý yapmak için Karamanoðlu Ýbrâhim
Bey’in yanýna gitti. 1448 yýlýnda muhtemelen tebrik ve ittifak amacýyla, ortak düþmanlarý Akkoyunlular’ý yenip Baðdat’ý alan
Karakoyunlu Hükümdarý Cihan Þah’a yollandý. Burada iyi kabul gördü ve Cihan Þah
kendisine Osmanlýlar’la akraba olduðunu
bildiren bir kitap gösterdi. II. Mehmed döneminin baþlarýnda Bursa’daydý. 861 Muharreminde (Aralýk 1456) Behcetü’t-tevârîÅ adlý eserini yazmaya baþladý. Þehzade
Bayezid ile Mustafa’nýn 861 (1457) yazýnda Edirne’de yapýlan sünnet düðünlerinde Ýstanbul Kadýsý Hýzýr Çelebi ile birlikte

Fâtih Sultan Mehmed’in karþýsýnda oturmasý sultan nezdindeki itibarýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. Hayatýný Bursa’da geçiren Þükrullah’ýn ölüm tarihi bilinmemektedir. Câmi£u’d-da£avât adlý eserini yazdýðý 868 (1464) yýlýndan sonra fazla yaþamamýþ olmalýdýr. Oðlu Ahmed Çelebi’nin 1483’te taht kavgasý sýrasýnda Bursa’yý ele geçiren Cem Sultan tarafýndan
II. Mehmed’in kýzý Selçuk Sultan ile birlikte antlaþma yapmak üzere II. Bayezid’e
gönderildiði bilinmektedir (Behcetü’t-tevârîh, s. 39-40). Tarih ve dinî konularda çeþitli eserleri bulunan Þükrullah’ýn mûsiki
alanýnda da II. Murad’a bazý risâleler sunduðu kaydedilirse de kendisi bu konuda
bilgi vermez. Þükrullah eserlerini Farsça
yazmýþtýr.
Eserleri. 1. Behcetü’t-tevârîp*. Osmanlý hânedanýna dair en erken kaynaklardan biri olup ayný zamanda Osmanlýlar’dan bahseden ilk Farsça mensur eserdir. Müellif, Bursa’daki son yýllarýnda (14561459) Sadrazam Mahmud Paþa’ya ithafen
yazdýðý bu eser karþýlýðýnda sadrazam tarafýndan 1000 akçe ile ödüllendirilmiþtir.
Behcetü’t-tevârîÅ’in mukaddimesinde
Beyzâvî, Taberî, Ýbnü’l-Cevzî ve Ýbn Hallikân’ýn eserleriyle Mevlânâ Hasan b. Ali b.
Hammâd’ýn Æ†tü’l-ervâ¼’ý gibi eserler
kaynak olarak gösterilir. On üç bölümden
oluþan Behcetü’t-tevârîÅ’in kâinatýn yaratýlýþýnýn anlatýldýðý ilk bölümünde dünyanýn beþ dinî geleneðinden yani Zerdüþtîler’in, Mûsevîler’in, Bizans ve Roma kiliselerine baðlý hýristiyanlarýn ve müslümanlarýn tarihî rivayetlerinden bahsedildikten
sonra coðrafya bilgilerine, anâsýr-ý erbaa,
melekût âlemi gibi konulara deðinilir. Sonraki bölümlerde Ýsrâiloðullarý’nýn peygamberleri, Hz. Muhammed ve ailesi, on kayýp kabile, sahâbîler, imamlar, ulemâ ve
ünlü þeyhlerden bahsedilir. Onuncu bölümde klasik Yunan filozoflarýna temas
edilir. On birinci bölümde eski Ýran’ýn efsanevî hükümdarý Keyûmers’ten itibaren
Piþdâdîler ve Keyânîler anlatýlýr, ardýndan
Emevîler’e geçilir. On ikinci bölüm Abbâsîler ve Fâtýmîler’den itibaren Tâhirîler, Büveyhîler, Sâmânîler, Gazneliler ve Selçuklular’a ayrýlmýþ olup Moðol istilâsýyla son
bulur. Þükrullah Cengizoðullarý’ný gaddar
bir güç diye nitelendirir. Eserin on beþ yapraktan oluþan son bölümü Osmanoðullarý’na dairdir. Siyasî bir güç olarak baþta
Osmanoðullarý olmak üzere Oðuz Türkleri’nin açýk bir üstünlüðe sahip olduðunu
ifade eden müellif Yazýcýzâde’nin eserine
nisbetle daha ayrýntýlý bir Oðuz þeceresi
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109; Th. Seif, “Der Abschnitt über die Osmanen
in Þükrullah’s persische Universalgeschichte”,
MOG, II, 63-128; Babinger, GOW, s. 99; TCYK,
s. 82; Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 419; Th. Stavrides,
The Sultan of Vezirs: The Life and Times of the
Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelovi— (1453-1474), Leiden 2001, s. 3-4, 294-296;
Zümrüt Þirinova, Þükrüllah’ýn Ýlmü’l-Edvâr’ý
(doktora tezi, 2008), ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
s. 7-22; M. C. Þehâbeddin Tekindað, “Mahmud
Paþa”, ÝA, VII, 188.

ÿSara Nur Yýldýz
Þükrullah’ýn

Kitâbü’dDa£avât

–

adlý eserinin
ilk iki ayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 2774)

verir. Ayrýca Osmanoðullarý’nýn gazâ ve cihad ideolojisini benimsemiþ anlayýþa sahip
bulunduðunu vurgular. Þükrullah, kâinatýn yaratýlýþýný anlatmak için Ýbnü’l-Arabî’nin düþünce sisteminden alýnan nûr-ý Muhammedî kavramýndan hareket etmiþ, Osmanlýlar’ýn tarih boyunca dünya hükümdarlýk hiyerarþisinde önceliðini ve üstünlüðünü ön plana çýkarmýþtýr. Behcetü’ttevârîÅ’in Osmanlýlar’a dair bölümü Th.
Seif ve Nihal Atsýz tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Th. Seif, eserin Almanca çevirisiyle
birlikte Arap harfli Osmanlý Türkçesi metnini neþre hazýrlamýþ (1925), Atsýz ise sadece Türkçe tercümesini yapmýþtýr (1949).
Eserin tamamý doktora tezi olarak hazýrlanmýþ, metin de Türkçe’ye çevrilmiþtir
(haz. Hasan Almaz, 2004, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Behcetü’t-tevârîÅ, Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Mustafa b. Ahmed Ali Fârisî tarafýndan Sadrazam Maktul Ýbrâhim Paþa’ya ithafen
Mahbûbü kulûbi’l-ârifîn adýyla bazý deðiþiklikler ve kýsaltmalarla Türkçe’ye çevrilmiþtir (TCYK, s. 82). Bazý nüshalarýnda
Osmanlý tarihi kýsmý eksik olan bu çevirinin çeþitli yazmalarý vardýr. Mehmed
Zaîm’in Hümâ-i Câmiu’t-tevârîh’inin
Osmanlý bölümü Þükrullah’ýn eserinin bir
tercümesi þeklinde nitelendirilebilir (Babinger, s. 99). 2. Câmi£u’d-da£avât. Müellife göre 140 eserden derlenmiþ, yirmi
iki bölümde 472 duayý kapsamaktadýr
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2793).
Eser Kitâbü’d-Da£avât (Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 2774) ve Ed£iye-i Meß¦ûre (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 2554) adlarýyla
da bilinir. 3. Menhecü’r-reþâd. On dokuz
babdan oluþan eser 144 kaynaktan derlenmiþtir. Kaynak diye gösterilen elli sekiz kitap arasýnda Kudûrî’nin el-MuÅta½ar’ý, Mergýnânî’nin el-Hidâye’si ve þerhi, Fetâvâ-yý Tâtâr ƒan (el-Fetâva’t-Tâtâr258

Åâniyye) gibi klasik fýkýh, hadis ve fetva

eserlerinin yaný sýra Þehâbeddin es-Sühreverdî’nin £Avârifü’l-ma£ârif’i ve Ebû
Ya‘kub es-Sicistânî’nin Kitâbü’l-Yenâbî£i
gibi tasavvufî ve bâtýnî kitaplar da yer almaktadýr. Eserde tevhid ve muvahhidle
baþlanarak sýrasýyla ehl-i tahkýk, namaz,
oruç, hac, umre, evliya ve dünyanýn yaratýlýþý gibi konulara deðinilir. Son bölümde,
muhaddis Ebû Dâvûd es-Sicistânî ve Necmeddin el-Ýsfahânî gibi müellifler kaynak
gösterilerek Ýstanbul’un fethinden sonra
mehdî ve deccâlin ortaya çýkýþýyla ilgili haberler nakledilir (Süleymaniye Ktp., Fâtih,
nr. 2112, vr. 1a-6b, 107a-110b). 4. Enîsü’l£ârifîn. Bugüne ulaþmayan eserden Kâtib
Çelebi, Fâtih döneminde âlimlere dair yazýlmýþ bir biyografi kitabý olarak söz eder.
Atsýz bu eserin âlimler hakkýnda deðil müziðe dair bir kitap olma ihtimalini ileri sürer. Manisa Ýl Halk Kütüphanesi’nde (nr.
1169) Enîsü’l-£ârifîn adýyla kayýtlý, hikmet
ve ahlâkla ilgili kitabýn Þükrullah’ýn bu eseri olmasý muhtemeldir. 5. Kasîde-i Emâlî Þerhi. Müellifin Menhecü’r-reþâd’ýn
giriþinde (s. 41) bahsettiði kitap Ali b. Osman el-Ûþî’ye ait eserin þerhi olmalýdýr.
Büyük ölçüde Safiyyüddin el-Urmevî’nin
Kitâbü’l-Edvâr’ýnýn Türkçe tercümesinden meydana gelen ve üzerinde muhtelif çalýþmalar yapýlan Risâle min £ilmi’ledvâr’ýn müellifi Þükrullah ile tarihçi Þükrullah’ýn ayný kiþiler olup olmadýðý konusunda kesin bilgi yoktur.
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Osmanlý
süsleme sanatlarýnda kullanýlan
natüralist tarzda yapýlmýþ
çiçek minyatürleri.
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Sözlükte “çiçek” anlamýna gelen þükûfe kelimesi tezhip sanatýnda, XVIII. yüzyýlýn birinci yarýsýnda Avrupa resim sanatý etkisiyle ortaya çýkan çiçek minyatürleri için
kullanýlýr. Çiçekçiliðin bir meslek haline geldiði, zevk ve safa dönemi diye adlandýrýlan
Lâle Devri gündelik hayatta, sanat, ilim ve
teknik alanlarýnda yenileþmenin baþlangýcý sayýlmýþ, bu deðiþim süsleme sanatlarýnda da etkisini göstermiþtir. Uzun bir tarihî süreçte farklý üslûplarla geliþen Türk
bezeme sanatlarý XVI. yüzyýlda klasik çaðýna ulaþmýþken Batý dünyasýnýn zevk ve
sanat anlayýþýnýn yaygýnlaþmasýyla klasik
dönemin renk, desen ve kompozisyon birikimi ihmal edilmiþ, barok ve rokoko tarzý Türk tezyinatýna girmiþtir. Klasik üslûpta eser veren sanatkârlar bu akýmýn önüne geçememiþ, buna karþýlýk natüralist bir
görüþle yaptýklarý çiçek ve çiçek buketi
minyatürleri kýsa zamanda benimsenmiþ
ve þükûfe tarzý diye adlandýrýlan yeni bir
üslûp oluþmuþtur.
Þükûfe tarzý bezeme dinî eserler baþta
olmak üzere padiþah için hazýrlanan divan,
yazma eserler ve padiþah resimlerinin bulunduðu albümler, tuðra ve fermanlar, hilye-i nebevî, levha ve murakka‘larda, zahriye, serlevha, unvan ve hâtime sayfalarýnda, koltuklar ve kenar suyu içinde, ruganî
cilt bezemelerinde, bazan dalýnda veya vazoda tek çiçek, bazan buket, bazan da tezhip deseninin içine yerleþtirilmiþ olarak
kullanýlmýþtýr. Bu dönemde çiçeklerin bir
araya gelmesiyle buket tasarýmlarý çoðalmýþ, buketler bulunduklarý çini kaplardan
çýkarýlarak barok stili vazolara konmuþ veya saplarý kurdele ile baðlanmýþtýr. Fakat
köklü bir medeniyetin kültür uzantýsý olan

