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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi YY. 61
Numaralı Letâyif Mecmuası ve Bu Mecmuadaki
Kazasker Manav İvaz Efendi’ye Dair Latifeler
Miscellany of Wits in The Topkapi Palace Museum Library YY. No. 61 and
The Wits About Qadi-asker Manav Ivaz Efendi
Osman ÜNLÜ*
Öz
Latife mecmuaları, derlendiği zamanın edebî zevkini yansıtan önemli metinlerdir. Bu
mecmualarda daha önceye ait metinlerden aktarılan latifelerin yanı sıra yeni ve orijinal
anlatılar da bulunmaktadır. Türün örneklerinden biri de Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
YY. 61 numarada kayıtlıdır. 18. yüzyılın ortalarında derlenen ve güzel bir yazısı olan
mecmuanın imlası pek de düzgün değildir. Mecmua çerçeve içindeki ana metin ve derkenar
metni olarak iki bölümdür. Bu iki bölüm aynı müstensihin kaleminden çıkmasına rağmen
aralarında muhteva açısından önemli farklar vardır. Ana metin kısa latifelerden oluşurken
derkenar ağırlıklı olarak hikâyelerden oluşmaktadır. Ancak hikâye aralarında latifeler de
bulunmaktadır. Mecmuada Osmanlı tarihinden değişik dönemlerde yaşamış meşhur kişilere
dair latifelerin yer aldığı bir bölüm vardır. Bu bölümde 994/1586’da vefat eden Kazasker İvaz
Efendi’ye dair beş latife bulunmaktadır. Makalenin ikinci kısmında İvaz Efendi’nin hayatı
ulaşılabilen kaynaklardan yararlanılarak anlatılmıştır. Mecmuada yer alan latifeler ve
hakkında verilen bir azil fetvası ışığında İvaz Efendi’nin hayatı ve şahsiyetine dair somut
verilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mecmua, latife, Kazasker Manav İvaz Efendi.
Abstract
Wit miscellanies are important texts that reflect the literary taste of the time it was compiled.
In these miscellanies, there are new and original moments as well as the wits in the texts
written in previous times. One of these types of miscellanies is the latife miscellany which
registered at Topkapı Palace Museum Library YY. No. 61. The spelling of the miscellany with
a beautiful writing compiled in the middle of the 18th century is not as beautiful as its writing.
Miscellany, is two sections as the main text in the frame and the marginal text. Although these
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two chapters are derived from the same pen, there are significant differences in terms of
content. The main text is composed of miscellanies, while the marginal text consists of short
stories. However, there are also miscellanies among the stories. There is a section in the
miscellany that includes the wits of famous people who lived in different periods from the
Ottoman history. Qadi-asker Manav Ivaz Efendi is one of the people whose names are
mentioned in this section. The miscellany contains five wits of Ivaz Efendi, who died in
994/1586. In the second part of the article, the life of Ivaz Efendi is discussed by using
available sources. In the light of the wits in the miscellany and a dismissal fatwa given about
him, perceptible data on the life and personality of Ivaz Efendi are given.
Keywords: Miscellany, wit, Qadi-asker Manav İvaz Efendi.

Giriş
Arapça bir kelime olan latife, sözlükte “güldürecek tuhaf, güzel söz ve hikâye;
mizah yollu söz, fıkra, şaka; sır, ince mana” anlamlarına gelmektedir. Edebî bir tür
olarak ele alındığında latifenin iki ana anlamı olduğu görülmektedir. İlk olarak mizahî
olduğu kadar düşünmeye sevk eden kısa metinler bu kapsama girmektedir. Nasrettin
Hoca’ya dair latifeler bunun en tipik örnekleri sayılabilir. Latifenin ikinci anlamı ise
hazırcevaplık olarak da nitelendirilebilecek şekilde muhatabını susturan, ilzam eden
metinlerdir. Burada, kişinin muhatabına çeşitli yollarla üstünlük kurma psikolojisinde
olduğu hususu dikkatlerden kaçmamalıdır. Bunların yanında kaba argo hatta galiz
küfür içeren bazı metinlerin de bulunduğu bilinmektedir.
Türk edebiyatında, çeşitli şekillerde tertip edilen latife mecmualarının
muhtevasına bakıldığında genellikle her tür latifenin yer aldığı görülmektedir. Bu
nedenle letayifnameleri konularına göre keskin çizgilerle birbirinden ayırmak pek
mümkün olmamaktadır. Bir mecmuada dinî bir latifeden sonra içinde galiz küfür yer
alan bir latifeyle karşılaşmak ihtimal dışı değildir. Bu tür mecmuaların ortaya çıkışı XVI.
yüzyıl sonlarından itibarendir (Batıislam, 2013: 229). Müellifi/musannifi belli olan
letayifnamelerin yanında anonim mahiyetteki latife mecmualarının sayısı yabana atılır
cinsten değildir. Tıpkı şiir mecmualarında olduğu gibi eli kalem tutan birilerinin
beğendiği latifeleri bir deftere yazarak biriktirmesi veya kendince önemli gördüğü
şeylerin yanına bazı latifeleri kaydetmesi sonucunda birçok latife günümüze kadar
gelmiştir. Ancak günümüz bilim dünyasında mensur edebiyatın hâlâ hak ettiği değeri
görmediği ortadadır. Oysa çeşitli kütüphanelerde bulunan ve sayısı yüzlerce olan bu tür
mecmualar gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir. Bu yazıda söz konusu
mecmualardan birinin ele alınması ve kaynaklarda bu yönüne çok fazla değinilmeyen
Kazasker Manav İvaz Efendi’ye dair latifelerin ele alınması hedeflenmiştir.
1. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi YY. 61 Numaralı Letâyif Mecmuası
Yazıda değerlendirilen mecmua Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi(TSMK)
YY. (Yeni Yazmalar) 61 numarada “Mecmua-i Letâif” adıyla kayıtlıdır. Nüshanın hiçbir
yerinde böyle bir adlandırma bulunmamaktadır. Bu isim yüksek ihtimalle kütüphane
kayıtlarını hazırlayanlar tarafından konulmuştur. Dolayısıyla esere verilen bu isminin
tam bir bağlayıcılığı yoktur. Yakın geçmişte adı geçen mecmua üzerine bir yüksek lisans
tez çalışması tamamlayan Elif Karasoy da bu hususu dikkate almış olmalı ki
muhtevadan hareketle esere “Mecmua-i Letâif ü Hikâyât” adını vermiştir (Karasoy,
2019: 114).
Mecmuanın musannifi belli olmadığı gibi onun kimliği hakkında herhangi bir
ipucu da bulunmamaktadır. Ancak nüshanın 26a sayfasındaki derkenar hikâyenin
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bitiminde temmet ifadesinden sonra fî gurre-i safer sene 1163 (10 Ocak 1750) tarihi o
hikâyenin bitiş tarihini vermektedir. Bundan anlaşıldığı kadarıyla hikâye bu tarihte
bitmiş, arkasından latife başlığıyla başka bir metnin yazımına başlanmıştır. Ancak bu
latife bir satır yazıldıktan sonra yarım bırakılmış, başka hikâyelerle devam edilmiştir.
Yarım bırakılan latifenin 33a sayfasında yeniden ve eksiksiz olarak yazıldığı
görülmektedir. Eserin bir mecmua olması hasebiyle müstensihin bu tarih kaydından
sonra da ilaveler yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla verilen tarihin eserin yazımının
bittiği tarih olarak alınması pek mümkün görünmemektedir. Ancak tarihten kısa bir süre
sonra yazım işinin tamamlandığı varsayılabilir. Bunun yanında 108b sayfasındaki bir
latife de yazım tarihine dair başka bir ipucudur. Söz konusu latife “Maḥmiye-i
Ḳosṭanṭiniyyede Monla Gürānīde şeyḫ ü vāʿiẓ u nāṣıḥ olan Tatar Dervīş Efendiden bi’ẕ-ẕāt
istimāʿ olındı ki …” ifadeleriyle başlamaktadır1. Burada bahsi geçen Tatar Derviş
Efendi’nin Halvetî olduğu, Zeyrek’te Koruklu Tekkesi şeyhliğinde bulunduğu ve
Süleymaniye vaizi iken Muharrem 1148/ Haziran 1735’te vefat ettiği bilinmektedir
(Mehmed Süreyya, 1996: 411). Bu iki bilgi ışığında mecmuanın derlenme tarihi yaklaşık
olarak tespit edilmiş olmaktadır. Böylece eserin telifinin/istinsahının 1163/1750 yılının
ilk aylarında tamamlandığı sonucu çıkmaktadır. Söz konusu latifeden ayrıca
müstensih/musannifin sadece eski eserlerden derleme yapmadığı, kendi devrinde
meydana gelen olayları da esere dâhil ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle mecmuada telif
özelliği gösteren latifelerin bulunduğu ifade edilebilir.
Nüshanın zahriyesinde kütüphane mühürlerinden başka bir ibare
bulunmamaktadır. Çeşitli zamanlarda basılan bu mühürlerde ise farklı arşiv numaraları
yer almaktadır. Nüshanın Karatay kataloğundaki numarası 130’dur (Karatay, 1961: 303).
Ancak bu numara kütüphane tarafından daha sonra 61 olarak değiştirilmiştir ve
mecmua günümüzde aynı numara ile kayıtlıdır. Eserin 199b yaprağında laṭīfe, mine’lleṭā’if başlığı yazılmış ama latifenin kendisi yazılmadan bırakılmıştır. Nüshayı iki farklı
mecmua olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken
husus, müstensihin aynı kişi olmasıdır. Özellikle çerçeveye alınmış ana metinde hattın
çok güzel olmasına karşılık hem ana metin hem de derkenar metinde ciddi imla hataları
bulunmaktadır. Harf eksiklikleri, noktaların eksik veya fazla konulması, Arapça ve
Farsça kelimelerin imlalarına dikkat edilmemesi en dikkat çeken hatalardandır. Örneğin
aşağıdaki dipnotta metni verilen Tatar Derviş Efendi’ye ait latifede geçen efḍal
kelimesinde ( )ضharfinin noktası unutulmuş ve kelime ( )اﻓﺼﻞşeklinde yazılmıştır. Yine
aynı latifede güẕer kelimesi bir yerde ()ﻛﺬر, iki yerde de ( )ﻛﺰرolarak geçmektedir.
Mecmuada herhangi bir önsöz veya giriş mahiyetinde bir bölüm yoktur ve metin
doğrudan bir latife ile başlamaktadır. Ancak müstensihin imla sorunu mecmuanın daha
ilk kelimesinde kendini belli etmektedir. Söz konusu ilk latife “Vālī ( )ﻮاﻟﻰEfendi merḥūm
Laṭīfe: Maḥmiye-i Ḳosṭanṭiniyyede Monla Gürānīde şeyḫ ü vāʿiẓ u nāṣıḥ olan Tatar Dervīş Efendiden bi’ẕẕāt istimāʿ olındı ki bir gün sulṭān Meḥemmed Cāmiʿ-i şerīfine vaʿẓa giderken bir bölük nisvāna rāst
geldigümüzde bunlar iki ṭarafa durup ben daḫı ortalarından güẕer ėtdügümden mezbūrāndan bir rind-i
pişgün [ü] cüste [ve] nigār-ı nāzenīn [ü] ḥuceste yanuma gelüp efendi ḥażretleri saʿādetle ne maḥalli teşrīf
ü ʿazm ėdersiz dėdükde ben daḫı ḳızum bu gün Cāmiʿ-i Sulṭān Meḥemmedde vaẓīfemüz vardır, anda
ṣuleḥā-yı müslimīne vaʿẓ u naṣīḥat ėtmege giderem dėdükde nigār-ı mezbūr ammā vużūñuza ḥalel ṭarı oldı.
Tecdīd-i vużū ėdüp baʿde gitseñüz efḍal ( )اﻓﺼﻞidi dėdükde ben daḫı a ḳızum ben zāviyeden vużū ile çıḳup
bu cānibe revāne olmuşumdur dėdükde efendi bu ḳadar zībā nisvānuñ vasaṭından güẕer ėtdiñüz āb-dest
nėrede ḳalur dėdükde ben daḫı ḳızum nisvān mā-beyninden güzer ( )ﻛﺰرāb-deste żarar vėrmesi Şāfiʿī
meẕhebindedür. Bizüm meẕhebümüzde çataluñuzdan güzer ėtmeyince āb-deste ḥalel ve żarar iṣābet ėtmez
dėdükde nigār-ı mezbūr mülzem olup revāne olmuşıdı dėyü buyurdılar (108b-109b).
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ki ...” ibareleriyle başlamaktadır. Bu, aynı zamanda Abdurrahman Hıbrî’nin Hadâyıku’lcinân adlı eserinin ilk bölümündeki ilk latifedir (Ünlü, 2018: 191). Ancak latifenin
kahramanının ismi Vâlî değil Vâlihî’dir. Vâlihî, Edirneli olup 996/1588‘de vefat etmiş
şair ve vaizdir. Çerçeve içindeki metinde toplam 109 latife bulunmaktadır. Latifelerin
uzunluğu çok değişkendir. 6 satırdan (örneğin 5a-5b ve 118b sayfalarında 25-30 kelime)
oluşan latifeler olduğu gibi beş yaprak uzunluğunda (63a-68a) hikâye özelliği gösteren
metinler de bulunmaktadır. Metinler “latîfe”, “latîfe-i garîbe” veya “latîfe-i nâdire”
şeklinde kırmızı mürekkeple yazılmış başlıklar taşımaktadır. Birçok latife bir beyit veya
bir kıta ile bitmektedir. Bu manzum bölümlerde işlenen konu genellikle latifenin verdiği
mesajla paraleldir ve bazen latifenin özeti olarak da görülebilir. Manzumelerin bir kısmı
Farsça yazılmıştır.
Mecmuada yer alan latifelerin konu itibarıyla genellikle meşhur ve topluma mal
olmuş kişilerin latifeleri ile mahbupdost, zampara, ahmak ve saf insanlar ile çeşitli
mizahî olaylardan oluştuğu görülmektedir. Konular genel olarak belli bir sırada yer
almıştır. Baştan 36a’ya kadar olan 46 latife hazırcevaplık ve çeşitli nüktelerle ilgilidir.
Bunların birçoğunda kahramanlar gerçek hayattan ve genellikle meşhurlardan,
bazılarında ise o şehirde tanınan ama sıradan halktan olanlardan oluşmaktadır. Vâlihî
Efendi, Taşköpri-zâde Kemâl Efendi, Eğri Hıyar lakaplı bir maskara, Nef’î, Bâkî Paşa,
Pir Mehmed Efendi (Kör Müftü Efendi), Râziye Kadın-zâde Mustafa Paşa, Şair Bâkî,
Gürcü Mehmet Paşa, Hadım Mesih Paşa, Petko-zâde, Nalça Bey, İvaz Efendi, Ganî-zâde
Nâdirî, Hâfız Ahmet Paşa, Zâtî, Hüseyin Baykara, Molla Câmî, Şeyh Vefâ, Semiz Ali
Paşa, İştibî Emir Efendi bu bölümdeki latifelerin kahramanlarındandır. Bunlardan Ganîzâde Nâdirî ve Hâfız Ahmet Paşa arasındaki latife dönemin siyasi olaylarına
göndermede bulunması açısından ilginç bir örnektir. Nâdirî’nin Beyzâvî tefsirine haşiye
yazmakla meşgul olduğu sıralar Paşa kaptanıderyadır. Paşa, bir mecliste sohbet
sırasında Nâdirî’nin şarap içmesinden kinaye olarak ona “tefsir yazarken ‘içki ve kumar
...’2 ayetine geldiniz mi” diye sorar. O sıralar donanmanın bazı sıkıntıları vardır ve
donanmadaki bazı gemiler Venediklilerin eline geçmiştir (1017/1608) (Köprülü, 1997:
84-85). Ganî-zâde de bu olayı ima ederek ‘denizde fesat çıktı’3 ayetine gelmişiz” şeklinde
cevap verir (18a-18b):
Laṭīfe: Ol zamānki nādire-perdāz-ı ʿulemā-yı Rūm olan Ġanī-zāde merḥūm tefsīr-i
Beyżāvīye ḥāşiye taḥrīr ėderdi. Bir gün Ḥāfıẓ Aḥmed Paşa ile ki ol zamānda deryāyı sepīd ü siyāha ḥükm-rān yaʿnī ḳapudān olmuş idi. Bir meclisde oturup [18b]
muṣāḥabete meşġūl ve birbirlerine lāġ-ı laṭīfe eyleyüp bāb-ı mümāzaḥa vü
müḥāvere küşāde olmuş idi. İttifāḳ es̱nā-yı mükālemede Ġanī-zādenüñ şürb-i
müdām ile mülām olduġına īhām ḳaṣd ėdüp taḥrīr-i tefsīrde innemā’l-ḥamru ve’lmeysiru āyet-i kerīmesine geldiñiz mi dėyü su’āl ėder. Meger ol senede ṭonanma-yı
hümāyūna baʿżı ḫasāret vāḳiʿ olmuş imiş. Ġanī-zāde daḫı cevābında ol maʿnāya
īhām ḳaṣd ėdüp ẓahara’l-fesādu fi’l-[berri ve’l]-baḥr āyet-i şerīfesine gelmişizdür dėr.
Ḳıṭʿa:

Maide (5) Suresi 90. ayetin tam meali şudur: “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan
işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”
3 Rum (30) Suresi 41. ayetin tam meali şudur: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve
denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.”
Ayette bilinçli olarak bir kısaltma yoluna gidilmiştir. Ayet metninde ẓahara’l-fesādu fi’l-berri ve’l-baḥr”
(karada ve denizde fesat çıktı) ifadesi olmasına rağmen Nâdirî, “kara” kelimesini atlayıp denize vurgu
yapmıştır.
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Hey ne ṣafādur bu ṣafā kim kişi
Söylenicek nükte ile bir kelām
Ola hemān ol daḫı ḥāżır cevāb4

Mecmuanın 36a-50a sayfaları arasındaki 10 latifede erkeklerin kendi aralarındaki
ilişkiler yer alır. Bu latifelerin bir kısmı aşk konulu iken büyük bir kısmı eşcinsellikle
ilgilidir. Aşk konulu latifelerden birinde akılsız bir âşık, mail olduğu dilberle bir mecliste
yiyip içerken vefasız civan bir bahane ile âşığından incinir, meclisin ortasındaki taş
testiyi kaldırıp âşığının kafasına vurur ve onu başından yaralar. Ertesi gün âşık ile dilber
bir mecliste yine buluşur. Bazı dostları başındaki yarayı gösterip “bu erik” diye
gülüşürler. Âşık da sevgilinin vurmasını ima edip “can eriği” diye cevap verir. Bunun
üzerine o dilber, “ne saçmalarsın, bardak eriği değil mi o” diyerek âşığın başına gelenleri
orada bulunan herkese ilan eder (38a-39a):
Laṭīfe: Bir ʿāşıḳ-ı lā-yaʿḳıl kendinüñ mā’il olduġı dilber-i şīrīn-şemāyil ile bir
meclisde ʿişret eyler iken cüvān-ı nā-mihrbān bir bahāne ile ʿāşıḳ-ı bī-dile rencīdedil olup miyān-ı meclisde olan kūze-i sengīni ḳaldırup başına çalup ol rāḥat-rūḥ
bu ʿāşıḳ-ı der-be-derüñ ser-i bī-ferini mecrūḥ ėder. Ėrtesi yine bu ʿāşıḳ-ı nā-tüvān
ol dilber-i fettān ile bir meclisde daḫı cemʿ olup baʿżı yārān cerāḥat-ı ser-i bīsāmānına taʿrīż5 kenārından bu erik dėyü ḫande-zenān olup ol ʿāşıḳ-ı nā-tüvān
daḫı ḍarb-ı cānān olmasın īhām ėdüp cān erigidür dėyicek hemān ol dilber-i fettān
ne herze söylersin bardaḳ erigi degil midür dėyü faḳīrüñ ser-güzeştin iʿlām u iʿlān
ėder. Ḳıṭʿa:
ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ olsa bir miskīn
Ḥaẓẓ ėder cānı dögse anı ḥabīb
Dilberüñ ḍarbını yėyen ʿāşıḳ
Dėdi ḍarb-ı ḥabībdür çü zebīb

50a-68b arasında kahramanlarının kadın ve erkekler olduğu 10 müstehcen latife
bulunmaktadır. Bunlardan birinde doğum sırasında çektiği ağrıya dayanamayan
kadının, kocasına “Bu sıkıntıya sebep sensin” diyerek çokça söylendiği, kocasının da bu
sözleri duyunca “Sen öyle söylersin, ben de gidip aletimi keseyim” diyerek hızla evden
çıktığı ve karısının bu durumu görünce kocasının kendi aletini keseceğini düşünerek
etrafında bulunanlara “Beni bırakın, ona bakın. Zira delidir, keseceğinden korkarım”
dediği ablatılmaktadır (68a-68b):
Laṭīfe: Zenāndan biri vażʿ-ı ḥaml ėderken ıżṭırābından ( )اﺻﻄرابşevherine nefrīn
ėdüp bu miḥnete bāʿis̱ hep sensin dėyü vāfir şetm ėder. Şevheri daḫı çünki sen öyle
dersin, ben daḫı varup āletimi ḳaṭʿ ėdeyim dėyüp ʿacele ile ḫāneden ṭaşra gider.
ʿAvrat bu ḥāli göricek fi’l-vāḳiʿ zekerin ḳaṭʿ ėder ḳıyās ėdüp hemān eṭrāfından olan
ḳābile ve ḳavm-i kabīlesine feryād ü fiġān ėdüp meded beni ḳoñ anı görüñ zīrā
dīvānedür ḳorḳaram ḳaṭʿ ėder dėr.

Eserin 68b-73a sayfaları arasındaki 8 latifede ahmak ve cahillerin başlarından
geçen olaylara değinilmiştir. Bu latifelerden birkaçında kahramanlar Etrāk-i bīidrāktendir: Mesela ömründe hiç namaz kılmamış Türklerden biri şehre geldiğinde yatsı
namazını kılmak için bir camiye girer. Vitir namazı kılınırken imam ellerini
Burada bir mısraın eksik olduğu anlaşılmaktadır.
Kelime ( )ﺗﻌﺮharfleriyle yazılmıştır. Ancak herhangi bir anlamı olmayan bu kelime, tamir yoluyla “taʿrīż”
olarak düzeltilmiştir.
4
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kaldırdığında bu Türk hemen secdeye gider. Başka bir gün yine yatsı namazı için
mescide gidip namaz kılmaya başlar. Vitir namazı kılınırken geçen sefer ettiği hayvanlık
aklına gelir ve yanındaki yoldaşına “dikkat et, imamın eli vardır” diyerek eşekliğini belli
eder (70a-70b):
Laṭīfe: Cemīʿ ʿömrinde namāz ḳılmayan Etrākden biri şehre gelüp bir gėce ʿişā
namāzın ḳılmaġıçün mescide varur. Ammā ṣalāt-ı vitrde tekbīr-i ḳunūd içün refʿ-i
yed ėtdükde Türk hemān [70b] secdeye varup çār-pā şeklinde ṭurur. Defʿa-i āḫerīde
ol Türk daḫı naẓm:
Bī-namāz idi ve hem yüzi ḳara
Düşmeyince başı inmezdi yėre
İttifāḳ yine vaḳt-i ʿişāda ol Türkle maʿan mescide varup ṣalāt-ı vitr edā olunurken
geçen defʿa ėtdigi ḥayvāniyyet ḫāṭırına gelür. Es̱nā-i ṣalāvatda yoldaşına tenbīh
ėtmek içün ṣaḳın imāmuñ eli vardur ġāfil olma dėyü ḫımārāsā naʿre-zenān olur.
Ḳıṭʿa:
Bī-namāz olan kişi ḫardur hemān
N’ola feryād eylese mānend-i ḫar
Bār-ı teklīf-i Ḫudāyı çekmeyüp
Belki maʿnīde olur ḫardan beter

Bundan sonra gelen 3 latife ise nükte tarzındadır. 75a-92a sayfaları arasında
birbiriyle ortak özelliği bulunmayan insanların farklı durumlardan kurtulmak için
başvurdukları hilelerden söz edilen 11 latife mevcuttur. Bunlardan birinde bir esirci
yeniçeri, Rumeli’deki savaşlardan birine katılıp 70-80 tane Kazak esir alır. Hepsini bir
zincirle birbirlerine bağladıktan sonra memleketine giderken bir darboğazda bir iki
Ulahla karşılaşır. Ulahlar, yeniçerinin atını almak ister. Yeniçeri ne kadar yalvarsa da
faydası olmaz. Sonunda bir hileye başvurur ve Kazaklara kendi dilleriyle emrederek
Kazakların bağlı oldukları tek parça zincirle Ulahları halka gibi kuşatıp onları atlarından
yıkmalarını sağlar. Sonra Ulahları bu zincirin bir tarafına bağlayıp başlarına eski bir
külah ve sırtlarına eski bir hırka benzeri elbise giydirirler. Konuşamasınlar diye de
dillerini iğneleyip yollarına devam ederler. Esircinin şehrine geldiklerinde o Ulahları
esirlerle birlikte satar. Ulahlar da ettiklerini bulurlar (91b-92a):
Laṭīfe: Bir esīrci yeñiçeri Rūmėli ġazālarından birine gidüp yetmiş seksan dāne
Ḳazaḳ alur. Cümlesin bir zincīre ṭaḳup birbirine beste ḳılduḳdan ṣoñra piyāde öñüne
ḳatup vilāyetine giderken bir der-bend içinde bir iki Ulaġa rāst gelür. Şöyle ki ʿādeti ẓaleme-i Ulaġāndan yeñiçerinüñ atını almaḳ murād eyleyüp yeñiçeri her çend ki
tażarruʿ u niyāz ėder, aṣlā muḳayyed olmaz. Āḫir görür, bir ḥīle tedbīr ėtmeden
ġayrı çāre bulmaz. Hemān bir kerre Ḳazaḳlara lisān-ı küffār ile emr eyleyüp kendiler
bend oldıġı yek-pāre zincīr ile Ulaḳları ḫalḳa gibi ḳuşadup atlarından yıḳduḳdan
ṣoñra ṭutup zincīr-i maʿhūduñ bir cānibine bend ėder. Baʿdehu başlarına bir eski
külāh ve dūşlarına bir eski ḫırḳa maḳūlesi kühne es̱vāb gėydirüp ve söylemesünler
dėyü lisānlarını igneleyüp yollarına giderler. Vaḳtā ki esīrcinüñ menziline gelürler,
Ulaḳları daḫı Ḳazaḳlar ile fürūḫt ėdüp fiʿl-i nā-sezālaruñ cezāların bulurlar. Ḳıṭʿa:
Şu kim dāyim ėdüp bī-dād ʿādet
Çeke her kişi ẓulmi ibtilāsın
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Ėrişdükde göge maẓlūmuñ āhı
Aña da Ḥaḳ vėrür lā-büd belāsın

92a’da yer alan, bülbül ve baykuşun kahramanları olduğu latife mecmuadaki tek
fabl örneğidir. Bu sayfadan mecmuanın sonuna kadar olan 19 latife karışık olarak
sıralanmıştır ve her konudan olayların bulunduğu anlatılardır. Bunlardan birisinde
latifenin kahramanları hakkında yapılan yorum hayli ilginç ve dikkat çekicidir: Sultan I.
Ahmed’in At Meydanı’nda yaptırdığı İnadiye Camii (Sultanahmet Camii) bina emini
olan Kalender Paşa6 ile Galata Kadısı Kara Ali Efendi7 cami civarında sohbet ederlerken
Kara Ali “Acaba Galata’da oturanları camiye tabi etsem bu hizmetim karşılığında bana
İstanbul kadılığını verirler mi?” diye sorar. Kalender Paşa ise “Daha olmazsa kara eşek
kapıda bağlı” diye cevap verir. Kara Kadı da “Verilmezse kuş kalenderdir(?)” şeklinde
ilave eder. Bu, ince bir latifedir. Onların dönemlerinde yaşayanlar, zikredilen şahısların
bu derece akıl ve irfan sahibi olmadıklarını nakleder. Hikmeten “tavşan çomağı rast
gelen” sözlerden olmalıdır (117a-118a):
Laṭīfe-i Ġarībe: Meger merḥūm Sulṭān Aḥmed Ḫān ḥażretleri At Meydānında binā
buyurduḳları ʿİnādiye Cāmiʿ-i şerīfine binā emīni olan Ḳalender Paşa ile Ġalaṭa
ḳāḍīsı Ḳara Monla ʿAli cāmiʿ-i şerīf olduġı yėrde ṣafālarından birbirleriyle kelimāt
ėdüp Ḳara ʿAli ḳāḍī dėr ki ʿacabā Ġalaṭa reʿāyāsını cāmiʿ-i mezbūra reʿāyā ḳayd
eyledigim ḫiẕmetim muḳābelesinde bize İstanbul ḳāḍīlıġı ḫiẕmeti ṣadaḳa olur mı ola
dėdiginde Ḳalender Paşa daḫı olmaz ise ḳara eşek ḳapuda baġlu ya dėmiş. Ḳalender
Paşa daḫı Ḳara ḳādīya dėr ki bizim ḫiẕmetimiz muḳābelesinde daḫı bize vezāret
vėrilür mi dėdiginde Ḳara ḳāḍī daḫı dėr ki vėrilmez ise ḳuş ḳalender-est begim
dėmişdür. İnce laṭīfedür. Fe-emmā dehrīden öyle menḳūldür ki meẕkūrlar bu
mertebe ẓevi’l-ʿuḳūl ve ṣāhib-i ʿirfān degüller idi. Ḥikmeten ṭavşan çomaġı rāst gelen
ḳabīlin[den]dür.

Mecmuanın derkenarındaki 1b’den başlayarak kesintisiz bir şekilde 106b
sayfasının sonuna kadar devam eden kısmın konuları çerçeve içindeki metinden çok
farklıdır. Hattın benzerliği, imla ve kelime yazım yanlışlarının aynı şekilde devam
etmesi bu kısmın da aynı müstensih tarafından yazıldığı ihtimalini güçlendirmektedir.
102b’de hat değişmekte, nesihten talik hatta dönmektedir. Bundan sonraki metinlerin
başlıklarının menkıbe, fâide, mutâyebât olması da bu kısımların sonradan başka birisi
tarafından ilave edildiğini göstermektedir. 105b-106b arasında Ubeyd-i Zakânî’nin
Risâle-i Dil-güşâ adlı eserinden alınmış 13 latife vardır ve bunlar orijinal diliyle, Farsça
olarak kaydedilmiştir. Bu kısımdaki metinler ikiye ayrılabilir. İlk olarak genellikle
“hikâyet olunur ki” kalıp ifadesiyle başlayan ve hikâye özelliği gösteren metinler vardır.
Bu başlangıç kalıplarının ilk birkaç kelimesinde kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Aynı
şekilde metin içinde geçen özel isimlerin büyük çoğunluğu da kırmızı mürekkeple
yazılmıştır. İkinci tür metinler de hikâyelerin bittiği sırada sayfada belli bir boşluk
kalmışsa müstensih/musannif tarafından yerleştirilen ve latîfe başlıklı kısa anlatılardır.
Derkenarda bu şekilde toplam 50 hikâye ve 26 latife bulunmaktadır.

Maliyeden yetişip 1022/1613’te üçüncü defterdar oldu. Sonra ikinci defterdar olup I. Ahmed, camiini bina
buyurduklarında bina emini oldu. Camiin bitiminde Şevval 1023/ Kasım 1614’te kubbe veziri oldu. Az
müddette vefat eyledi (Mehmed Süreyya, 1996: 858).
7 Zengibarlı Abdürraûf Efendi’nin oğludur. Müderris, Galata, Bursa, Edirne Mollası oldu. 1029 Ramazanı
kadir gecesinde İstanbul Kadısı oldu (25 Ağustos 1620). Kazaskerlik yaptıktan sonra 1033/1623’te vefat etti
(Mehmed Süreyya, 1996: 251).
6

Dede Korkut
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Cilt 8/ Sayı 20/ ARALIK 2019

54

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi YY. 61 Numaralı Letâyif
Mecmuası ve Bu Mecmuadaki Kazasker Manav İvaz Efendi’ye Dair Latifeler

Derkenarda yer alan hikâye metinlerinde dikkat çeken ilk husus, muhtevanın
neredeyse tamamen değişmesidir. Çerçeveli kısımdaki latifelerde mizah ön planda iken
burada dinî muhteva ve nasihat üslubu kullanılmıştır. Hikâye başlığı altındaki
metinlerin latifelere göre uzaması anlatı türünün değişmesinin getirdiği olağan bir
durumdur. Derkenarın 1b sayfasında başlayan ilk hikâyede Fatih Sultan Mehmet’in
vezirlerinden Mahmut Paşa’nın hayatı menkıbevî bir üslupla anlatılır. Daha sonraki
hikâyelerin dinî ve nasihat üsluplu eserlerden seçildiği anlaşılmaktadır. Bazıları fabl
türünde olan bu hikâyelerin belli bir tematik sıralaması yoktur. Masal üslubundaki
hikâyelerin yanı sıra mizahî ve sosyal hayatla ilgili olanlar da vardır. Kahramanların
birçoğu İslam tarihinden alınmıştır. Hikâyelerin genellikle ortak İslam geleneğine ait ve
anonim özellikteyse de kahramanlarının Osmanlı tarihinden alındığı gerçek
karakterlerin olduğu hikâyeler de bulunmaktadır. Örneğin Turşucu Hüseyin Çelebi’nin
hikâyesi (101b) ve Sultan IV. Murad ile Bekri Mustafa arasında geçen olayların
anlatıldığı hikâye (102b) bu türdendir. Derkenarda, diğerlerine göre oldukça uzun bir
hikâye de Cemşîd ü Hurşid’dir (41b-58a). Bu türün tek mensur örneği olabilecek metin
diğer Cemşîd ü Hurşid mesnevileriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir.
Sultan IV. Murad ile Bekri Mustafa arasında geçen bir latife, Osmanlı hayatını
yansıtması açısından iyi bir örnek olarak görülebilir: Bağdat fatihi olan Sultan Murad’ın
çok büyük bir kadehi vardı ve o, bu kadehteki şarabı bir seferde içerdi, içerken de meze
yemezdi. Ancak sultan, tek başına içmekten de usanır. Silahtarına “Bana şarap içmek
için bir yoldaş bulun” diye emreder. Silahtar, kimi yoldaş edeceğini düşünürken aklına
Bekri Mustafa gelir. Onu bulup durumu kendisine aktarırlar. “Kadehteki şarabı tek
defada içmeli ve yanında meze de asla yememelidir. Yoksa katledilirsin” derler. Bekri
Mustafa, bir gün Sepetçiler Köşkünde sultanın huzuruna çıkarılır. Sultan kadehini bir
defada bitirip dibini gösterir. Sıra Bekri Mustafa’ya gelince eline kadehi verirler. Bekri
de kadehi alır, gözlerini kapatıp içer. Ancak meze olmadığından sıkıntıya düşer. O
sırada denizden bir cenaze kayığının geçtiğini görür. Bundan iyi fırsat olmaz diyerek
pencereden eli ile işaret eder. Padişah bu işaretin anlamını ve sebebini sorunca
“Padişahıma bin yıl ömür ihsan edilsin. Cenaze kayığına ‘niçin öldü’ diye sordum. Onlar
da ‘Şarabı her zaman mezesiz içerdi, ondan öldü’ dediler. Ben de ‘Bana da bir mezar
hazırlayın, böyle giderse yakında ben de gelirim’ dedim, işaretim bundandır” diye
cevap verir. Sultan Murad bu cevaptan çok hoşlanır ve sonrasında onu kendine nedim
yapar. İçtikleri zaman da yanında meze yerler:
Fātiḥ-i Baġdād olan Sulṭān Murād şöyle bāde içerdi ki bir ḳadeḥ var idi, tamam iki
vaḳıyye şerbet alurdı. Bir yol yek merrede içer ve aṣlā meze yėmezdi. Ammā yalñız
içmeden usan gelmiş idi. Silāḥdāra tenbīh ėder. Baña bir ayaḳdaş bulun şarāb
içmege dėyü tenbīh ėder. Anlar da ͑acabā padişaha kimi ayaḳdaş eylesek dėyü fikr
ėderken ͑aṣruñ Bekrī Muṣṭafāsı bundan ėyü olmaz dėyüp Bekrī Muṣṭafāyı bulup işi
aġnadup meşrebi şöyledür ve ḳadeḥ yek merrede içmelidür ve aṣlā meze yėmez.
Eger ėdemez iseñ ḳatl ėder. Bekrī Muṣṭafā düşünmege başlar, ͑acabā benüm aḥvālim
nice olacaḳ dėyü tefekkür [ėder]. Bir gün Sepetçiler Köşkine inüp şerbet dėdükde ol
sāʿat maʿhūd yek merreyi doldurup eline sāḳī ṣunup bir yol içüp dip gösterüp ayaḳ
üzerinde gezinür iken bana ayaḳdaş dėdim idi ḳanı? Ḥāżır pādişāhum dėyüp Bekrī
Muṣṭafā gelip yėr öpüp doldur ėdüp maʿhūdı Bekrī Muṣṭafā seyr ėdüp şaşup nevbet
Bekrī Muṣṭafāya gelüp vėrürler. Bekrī daḫı alup içer. Ammā artuḳ ėdemeyüp
gözlerin yumup bāri gözüm görmesün dėyüp hele ne ḥāl ise çeküp içer, velākin
meze yoḳ. Ammā ne yapacağın bilmeyüp ol vaḳt deñizden bir cenāze ḳayıġı geçer.
Bekrī Muṣṭafā görüp bundan ėyü furṣat olmaz dėyüp pencereden eli ile işāret ėder.
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Ammā pādişāh görür, su’āl ėder, nedür aṣlı dėyü ẓūr ėder. Pādişāhuma biñ yıl
ʿömrler iḥsān ėde. Cenāze ḳayıġına su’āl eyledim neden öldü dėyü. Cevāb ėtdiler ki
her vaḳt şarabı mezesiz içerdi, andan öldi dėdiler. Ben daḫı cevāb eyledim ki bana
da bir mezār ḥāżır eylen, böyle gider ise yaḳında ben de varurum dėdim. İşāretim
aṣlı budur dėyü söyledükde Sulṭān Murād ḥaẓẓ ėdüp baʿdehu nedīm eyledi. Ne vaḳt
içse meze yėrler idi.

Derkenarda bulunan latîfe başlıklı metinler çerçeve içindeki metinle uyumlu ve
benzer bir şekilde hazırcevaplıkla, mizahla ve müstehcenlikle ilgili bir içeriğe sahiptir.
Konular arasında karı koca ilişkileri, tarihî şahsiyetlerin dâhil olduğu latifeler, Nasrettin
Hoca’nın bir fıkrası ve en sonda da Ubeyd-i Zakânî’den alınan Farsça latifeler bulunur.
Daha önce de ifade edildiği gibi bu latifeler yüksek ihtimalle derkenar hikâyesi bittikten
sonra kalan boşluklara yazılmıştır. Burada tam olarak anlaşılamayan husus ise latifelerin
konusunun derkenar hikâyelerle değil çerçeve içindeki metnin muhtevasıyla uyumlu
olmasıdır. Akla gelen ilk ihtimal, bu latifelerin yazım zamanının hikâyelerin yazım
zamanından daha sonra olmasıdır. Farklı zamanda yazılmış olduğu için de muhtemelen
muhteva bu şekilde değişmiştir. Derkenardaki latifelerin ilki 24a’dadır. Bir cemaat bir
hırsızı yakalar ve çeşitli cezalar vermeyi konuşurlarken içlerinden biri “Bunu evlendirin,
bundan büyük ceza olmaz” der:
Bir cemāʿat bir gün bir ḫırsızı ṭutup kimi asalum kimi ayaġını keselüm dėyüp her
biri bir türlü ʿuḳūbet söyledükde evlilikden cānı yanmışlardan birisi ilerü gelüp ne
zaḥmet çekersiñiz bu gidiyi hemān evlendürüñ, buña andan büyük ʿazāb olmaz dėr.

Mecmuada 64a sayfasının derkenarına yazılmış bir latifede camiye uzak bir yerde
oturan imam ve bu caminin cemaati arasında geçen komik konuşmalar yer almaktadır:
Naḳl ėderler ki bir imāmuñ ėvi mescidden ıraḳ imiş. Cemāʿat eydürler ki ey imām
efendi menzilüñ ıraḳdur, her vaḳt gelmek size elemdür. Yatsu namazı ʿavf ėtdük,
gelmeñ, biz nice ėdersek ėderiz derler. İmām ėydür: Tañrı size raḥmet eylesün,
cemāʿat ḳadar benüm mürüvvetüm yoḳ mı? Ben daḫı sizlere ṣabāḥ namazın
baġışladum dėmişdür.

Mecmuanın muhtevası incelendiğinde büyük ölçüde kendisinden önce yazılmış
eserlerden derlendiği anlaşılmaktadır. 108b’deki latifenin bizzat olayı yaşayan kimseden
işitilip yazar tarafından mecmuaya alındığına göre aynı şekilde mecmuadaki diğer
latifelerden bazılarının esere bu şekilde alınmış olma ihtimali de göz önünde
bulundurulmalıdır. Mecmua üzerine yüksek lisans tezi hazırlayan Elif Karasoy,
çalışmasını imlasında ciddi problemler bulunan metnin okunması ve mecmuayı
oluşturan latife ve hikâyelerin kaynak metinlerinin tespit edilmesi üzerine kurmuştur.
Buna göre yazar, 38 latife ile en fazla Abdurrahman Hıbrî’nin Hadâyıku’l-cinân adlı
eserinden faydalanmıştır (Karasoy, 2019: 7). Hıbrî’den sonra Lamii Çelebi 15, Ferec
Ba’de’ş-şidde 6, İsmail b. Ali’nin Câmiu’l-hikâyât’ı 4, Mesnevi 3, Kelile ve Dimne 2, Feyzullah
Efendi Mecmuası ve Terceme-i Tibru’l-mesbûk fî-Nasâyihi’l-vüzerâ ve’l-mülûk adlı eserde de
birer metinin ortak olduğu tespit edilmiştir. Bu metinlere ilave olarak Zâtî’nin
Letâyif’indeki “Kuş Kâsım ve İt İskender latifesi” (Çavuşoğlu, 1970: 40) 19a’da; “Paşa
Boku latifesi” (Çavuşoğlu, 1970: 42) 20b’de aynen yer almaktadır. Ayrıca 77a’da
başlayan uzun latife (Ünlü, 2019: 250-251) ile 63b derkenarda yer alan hikâye Gedizli
Azmî’nin Kitâb-ı Hiyel’inden alınmış metinlerdir (Ünlü, 2019: 267-268).
Çerçeve içinde yer alan kısımdaki ilk bölümün daha çok Osmanlı tarihinde belli
bir yeri olan tarihî şahsiyetlere dair latifelere ayrılmış olduğu daha önce belirtilmişti.
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Çoğu tarih kitaplarına girmeyen ve bazen kahramanların özel hayatlarına dair olaylara
yer veren bu latifelerden kişilik özellikleri de az çok çıkarılabilmektedir. Bu tarihî
şahsiyetlerden biri de defalarca kazaskerlik görevlerinde bulunmuş olan Manav İvaz
Efendi’dir. Bir âlim olması ve edebî eserinin bulunmaması nedeniyle edebiyatın klasik
kaynaklarında yer almayan İvaz Efendi’nin sözünü esirgemeyen, nüktedan ve
hazırcevap bir karakterinin olması ondan bahseden kaynaklarda özellikle
vurgulanmıştır. Bu mecmuada da onun bu yönünü yansıtan beş latife bulunmaktadır.
Küçük farklarla biri dışında ilk defa burada neşri yapılan latifeler hem İvaz Efendi’nin
karakterini güçlü bir şekilde yansıtmakta hem de dönemin sosyal şartları hakkında bazı
bilgiler vermektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle İvaz Efendi hakkında bilgi
verilmiş, ardından mecmuada bulunan latifeler tahlil edilmiştir.
2. Kazasker Manav İvaz Efendi’nin Hayatı
İvaz Efendi o zamanlar Alâiye (Alanya) sancağına bağlı olan Manavgat’ta8
doğmuştur. Bu şehir halkının çoğunlukla Manav Türklerinden oluşması nedeniyle
Manav İvaz Efendi olarak da anılır (Peçevî, 1281: 364; Atâyî, 2017: 865 (2. Dipnot);
Ayvansarayî, 1281: 147). Ne zaman doğduğu bilinmese de vefatında doksan yaşını aşmış
olduğu (Selanikî, 1999: 174) göz önünde bulundurulduğunda 904/1498 veya birkaç yıl
öncesinde doğmuş olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Kaynaklar babasından bahsetmese
de bazı eserlerindeki künyesinden babasının adının Abdullah olduğu anlaşılmaktadır9.
İvaz Efendi hakkındaki en geniş bilgileri Atâyî vermiştir10. Buna göre doğduğu şehirde
emsallerinden öne çıkmış, İstanbul’a gelip burada eğitimine devam etmiştir. Medresede
alması gereken tüm eğitimleri tamamlayarak Sahn Medreselerinde Kara Çelebi’nin
muidi11 olmuş ve bu göreve 954/1547 yılına kadar devam etmiştir. Aynı tarihte
hocasının teftiş görevine çıkması dolayısıyla mülazım olduktan sonra (Beyazıt, 2009: 56)
dönemin veziriazamı olan Rüstem Paşa’nın kullarından Şehsüvar Ağa’ya hocalık
yapmak üzere görevlendirilmiştir. Bu görevdeyken Rüstem Paşa’nın yardımı ve
desteğiyle haşiye-i tecrid müderrisliği yapmadan def’aten otuz akçelik Edirne Beylerbeyi
Medresesine müderris olur12. Atâyî, Meylî hakkında bilgi verirken onun Muharrem
960/Aralık 1552’de İvaz Efendi’den boşalan Davut Paşa Medresesine getirildiğini yazar
(Atâyî, 887). Buradan İvaz Efendi’nin bilinmeyen bir tarihte Edirne’den İstanbul’a
geldiği anlaşılmaktadır. İvaz Efendi’nin bu tarihten sonraki beş yıl boyunca nerede
olduğu belli değildir. 965/1557-8’de Mercân-zâde’nin yerine tekrar Davut Paşa
Semavi Eyice, Manavgat kelimesinin “Manav Kadı’” kelimesinden bozma olma ihtimalini dile getirmiştir
(https://www.yenisafak.com/ramazan/osmanlinin-kural-tanimayan-suskun-mabedi-2471699).
Ancak
Manavgat kelimesinin 1530 tarihli tahrir defterlerinde geçmesi bu ihtimali ortadan kaldırmaktadır (Özkan,
2012: 172).
9 Örneğin İvaz Efendi’nin Risâle fî’l-izâfe adlı eserinin 03 Gedik 181/10, 06 Hk 2726/3, 45 Hk 3538/18 ve 06
Mil Yz A.4915/17 nüshalarında İvaz b. Abdullah künyesi yer almaktadır.
10 İvaz Efendi’nin hayatına dair bilgilerde Atâyî’nin anlatımı esas alınmıştır. Atâyî’de yer almayan bilgi
verildiği zaman bu bilginin kaynağı belirtilmiştir. Başka bir kaynak belirtilmediği sürece bilgiler Atâyî’den
alınmıştır (Atâyî, 2017: 865-867).
11 Mu’îd, iâde edici yani müderrisin verdiği dersleri tekrar edici demektir. Günümüz üniversite sisteminde
asistan/araştırma görevlisi statüsünün Osmanlı medreselerindeki karşılığı olarak görülebilir (Uzunçarşılı,
2014: 11)
12 Osmanlı medrese sisteminde belli bir hiyerarşi ve sıralama bulunmaktadır. Her medresenin belli bir
statüsü vardır ve müderrisler bu statüleri sırasıyla geçerek yükselmekteydiler. Buna göre bir müderris ilk
olarak genellikle yirmi veya yirmi beş akçelik haşiye-i tecrid adı verilen medreselere görevlendirilirdi.
Burada bir süre görev yaptıktan sonra otuz akçelik medreselerde çalışmaya başlardı. (Osmanlı medrese
sistemi hakkında genel bilgiler için bkz. Uzunçarşılı, 2014: 17).
8

Dede Korkut
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Cilt 8/ Sayı 20/ ARALIK 2019

57

Osman ÜNLÜ

Medresesine verilir. Hemen birkaç gün sonrasında da hâric mertebesine yükseltilir.
Uşşâkî-zâde, onun Ramazan 967/ Ekim 1558’de Selîm-i Kadîm Medresesinden alınıp
yerine Molla Ahmed-zâde Enes Efendi’nin getirildiği bilgisini verir (Uşşâkî-zâde, 494).
İvaz Efendi Rebiyülevvel 968/ Kasım 1560’da Haseki Sultan müderrisliğine, bundan
birkaç ay sonra Şaban 968/ Nisan 1561’de ise Sahn Medreselerinde göreve başlar.
Bundan iki yıl sonra Şaban 970/ Nisan 1563’te Bursa Muradiye Medresesine
gönderilmek istenmişse de İvaz Efendi bunu kabul etmeyerek azli tercih eder.
Cemaziyelahir 971/ Ocak 1564’te tekrar Sahn’a görevlendirilir. İvaz Efendi’nin bundan
sonra bilinmeyen bir tarihte Filibe kadılığına getirildiği, Uşşâkî-zâde’nin Safer 973/
Eylül 1565’te onun yerine Koca Nakîb Kerime-zâdesi es-Seyyid Abdullah’ın getirildiğini
söylemesinden anlaşılmaktadır (Uşşâkî-zâde, 601). Filibeli şairlerden Vecdî’nin İvaz
Efendi’ye sunulmuş şiirlerinin olması da bu görevlendirmeyi desteklemektedir (Kavruk
ve Selçuk, 2017: 30, 75, 149, 153). Vecdî’nin, kadılığı sırasında İvaz Efendi’ye mülazım
olarak iki yıl hizmet ettiği yine kendi ifadelerinden anlaşılmaktadır (Kavruk ve Selçuk,
2017: 244). Buna göre İvaz Efendi Sahn’da birkaç ay durduktan sonra Filibe’ye
gönderilmiştir. İvaz Efendi İstanbul’a ma’zulen döndükten bir yıl sonra Cemaziyelevvel
974/ Kasım 1566’da Edirne Bayezid Medresesine gönderilmek istense de bu vazifeyi
kabul etmez. Bunun üzerine aynı yıl cemaziyelahir sonlarında (Ocak 1567) yeniden
Sahn’a verilir. İvaz Efendi’nin Sahn’daki bu üçüncü görevlendirilmesi zamanın
zariflerince “Sekiz Sahn’ı İvaz dokuz dolandı” mısraının söylenmesine sebep olur. İki
yıl sonra Safer 976/ Ağustos 1568’de Ayasofya, Muharrem 977/ Haziran 1569’da
Süleymaniye müderrisliğine getirilir. Bu görevinde önceki vazifelerine göre dört yıl gibi
uzun bir süre kalan İvaz Efendi Muharrem 981/ Mayıs 1573’te Edirne Selimiyesi’ne
gönderilir. Bu görevindeyken sırasında III. Murad’ın tahta çıkması (8 Ramazan 982/ 22
Aralık 1574) İvaz Efendi’ye kadılık yolunu açar. İvaz Efendi bundan sonra sırasıyla
Bursa (Receb 983/ Ekim 1575), Edirne (Şaban 984/ Kasım 1576) ve İstanbul (Şaban 985/
Ekim 1577) kadılıklarına getirilir. İki yıl İstanbul kadılığı yaptıktan sonra Şaban 987/
Eylül 1579’da azledilir ancak Cemaziyelevvel 988/ Haziran 1580’de görevine iade edilir.
İstanbul kadılığı sırasında söylediği bazı sözler ve makamına pek uygun olmayan
tavırlarda bulunması nedeniyle şikâyet edilir ve Şevval 988/ Kasım 1580’de görevinden
alınır13. Ancak hemen birkaç ay sonra Safer 989/ Mart 1581’de Salih Molla’nın yerine
Anadolu Kazaskeri, Zilhicce 989/ Ocak 1582’de Çivi-zâde’nin yerine Rumeli Kazaskeri
olur. Zilhicce 991/ Aralık 1583’te emekli olur. Selanikî ise onun azledildiğini iddia eder
(Selanikî, 1999: 141)14. İvaz Efendi iki yıl sonra 8 Ramazan 993/ 3 Eylül 1585’te yeniden
Rumeli Kazaskerliğine getirilir (Beyazıt, 2009: 26). 994 yılı Zilkade ayının başlarında
(Ekim 1586) divan toplantısı sırasında fenalaşır ve evine götürülür. Birkaç günlük bir
hastalıktan sonra vefat eder. Mezarı Eğrikapı civarında kendi yaptırdığı cami
haziresinde, mihrabın tam karşısındadır. Vefatına “mâtem-i etḳıyâ (اﺗﻘﯿﺎﺀ
”)ﻣﺎﺗﻢ
(Ayvansarayî, 1281: 147) ve “vaḥîdün ḳażâ naḥbehu (( ”)وﺣﯿﺪ ﻗﻀﺎ ﻧﺤﺒﮫEvliya Çelebi: 1996:

İvaz Efendi’nin bu görevinden azledilmesine dair olan fetvanın bir sureti Süleymaniye Kütüphanesi
Yazma Bağışlar bölümü 3143 numarada kayıtlı mecmuanın 284a-284b yaprakları arasında yer almaktadır.
14 Ayvansarayî, onun kazaskerlikten 990/1583 yılında azledildiğini ve bir kıtayla bu olayın tarihinin
düşürüldüğünü söyler. İvaz Efendi’nin şairliğine dair bir bilgi olmadığına göre bu tarih kıtası başkasına ait
olmalıdır (Ayvansarayî, 1281: 147):
Ḫaber-i ‘azli gelince Manavuñ oġlına dėr
Beni öldürdi bu ġam ḳoymadı cismümde ḥayāt
Bize şimden gėrü ḳoz kestene ṣatmak görinür
Dėdi tārīḫini oġlı “a baba pestil ṣat” 990 (٩٩٠ - )ا ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺴﺘﻞ ﺻﺎت
13
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181) tarihleri düşürülmüştür. Selanikî, İvaz Efendi’in vefatını uzun uzun anlatır15.
Ayrıca yine Selanikî, İvaz Efendi’nin vefatından iki ay sonra padişahın onun kabrini
ziyaret ettiği bilgisini de vermektedir (Selanikî, 1999: 178). İvaz Efendi’nin oğlu Yahya
Efendi de ilmiye mesleğinden yetişmiş, Konya kadılığına kadar yükselmiştir. Konya’dan
ma’zulen dönerken 1033/1624’te haydutlar tarafından öldürülmüştür (Özcan, 2001: 490;
Mehmed Süreyya, 1996: 1670).
Kaynaklar onun iyi bir âlim olduğunu ve Arapçaya hâkim olduğunu ifade
ederler. Selanikî, onu a’lemü’l-ulemâi’l-mütebahhirîn sıfatıyla anar. Kadılığı esnasında
verdiği kararlarda akla ve ferasete uygunluğu ön planda tuttuğu için bazı kararlarında
hatalı davrandığını Atâyî ifade eder. Atâyî ayrıca, onun çok güzel bir hatta sahip
olduğunu ve yazısının bilinen herhangi bir hat sınıfına girmediğini söylemektedir.
Kazaskerliğe kadar yükselen İvaz Efendi’nin birçok esere haşiye16 ve ta’likat17 yazdığı
çeşitli kütüphane kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bunların arasında Beyzâvî Tefsiri18,
Tecrîd19, Telvîh20, Miftâhu’l-ulûm21 ve Vikâye22 yer almaktadır. Bunun yanında kazaskerliği
sırasında Hidâye’nin23 bir nüshasını kullandığı peştahtaya mıhlatıp kendisinden mansıp
talep edenlere “orayı kara kitap bilir” diye cevap verdiğini Atâyî nakleder.
İvaz Efendi, Eğrikapı içinde bir cami yaptırmış ve vefatında buraya
defnedilmiştir. Halen ibadete açık olan ve yakın bir zamanda restore edilen (Sav ve Kara,
2016: 24-41) bu caminin haziresinde İvaz Efendi’nin adını taşıyan bir mezar taşı olmasa
da mihrabın tam karşısında, üzerinde hiçbir yazı bulunmayan ve diğer bütün taşlardan
daha büyük silindir biçimindeki iki şahidenin İvaz Efendi’ye ait olması kuvvetle
muhtemeldir. Mimar Sinan’ın yaptırdığı rivayet edilen, ancak onun eserleri arasında
listelenmemiş olan bu caminin mimarisi sıra dışıdır. Öncelikle abidevi bir taç kapısı
yoktur, girişler iki yan taraftaki küçük kapılardan yapılır. Ayrıca geleneksel camilerdeki
“Ve sene-i mezbûre zilka'desinün evâ'ilinde Rûmili Kadıaskeri Molla İvaz Efendi za'f-ı hâl ile bir gün
Divân-ı âlîde·sadrında otururken ıztırâb galebe itmegle bî-mecâl evine gitdi. Ve birkaç gün bî-hûş u bî-tâkat
hidmet itdükden sonra hükemâ ve etibba ale'l-ittifâk “İlâc-pezîr olmaz, za'f-ı pîrî gâlibdür, sinni doksandan
mütecâvizdür” didükleri ecilden Kadıaskerlik Bahaeddîn-zâde'ye fermân olundı”. (Selanikî, 1999: 174)
16 Terim olarak hâşiye, “sayfa boşluklarına ilâve edilen açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgileri içeren not”
manasında olup hâmiş ve derkenar kelimeleriyle eş anlamlıdır.
17 İslâm telif geleneğinde bir metnin daha iyi anlaşılabilmesi için sayfa kenarlarına yazılan notlar, bir
müellifin bazı görüş ve düşüncelerinin notlar halinde toplandığı eserlerin ortak adı.
18 Nâsırüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullah b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî (ö. 685/1286),
tanınmış bir müfessir ve kelam âlimidir. İvaz Efendi’nin onun tefsirine yazdığı haşiye Süleymaniye
Kütüphanesi Murad Molla 134 ve 135, Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba 446/37 ile Beyazıt Devlet
Kütüphanesi B.707 ve B.708 numaralarda yer almaktadır.
19 Tecrîdü’l-kelâm, Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) kelâma dair bir eseri olup İvaz Efendi’nin haşiyesi
Bursa İnebey Kütüphanesi 2090 ve Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba 446/36 numarada kayıtlıdır..
20 Sadrüşşerîa’nın Hanefî fıkıh usulüne dair Tenkîhu’l-usûl adlı eserine Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafından
yazılan haşiyeye İvaz Efendinin yazdığı haşiye, Süleymaniye Kütüphanesi Carullah Efendi 465 numarada
kayıtlıdır.
21 Ebû Ya‘kûb es-Sekkâkî’nin (ö. 626/1229) Arap grameri ve belâgatına dair eserine yazdığı şerh
Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba 446/35 numaradadır.
22 Kısaca el-Viḳāye olarak bilinen ve Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa el-Evvel Ubeydullah elMahbûbî el-Buhârî’nin (VII-VIII/XIII-XIV. yüzyıl) Hanefî mezhebinin temel metinlerinden biri olan
Viḳâyetü’r-rivâye fî mesâʾili’l-Hidâye’ye İvaz Efendi’nin yazdığı haşiye Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü
Baba 446/42’de bulunmaktadır.
23 Hanefî fıkhının en tanınmış ve muteber metinlerinden biri olup müellifin, Kudûrî’ye ait el-Muḫtasar ile
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin el-Câmiʿu’s-sagîr’inde mevcut meseleleri bir araya getirmek suretiyle
kaleme aldığı Bidâyetü’l-mübtedî adlı eserinin şerhidir.
15
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şadırvan ve son cemaat mahalli de yoktur (Eyice, 2001: 460-461). Selanikî caminin
kiliseden bozma olduğunu söylese de (Selanikî, 1999: 178) Anemas zindanlarının hemen
üstünde inşa edilmiş olması bu rivayeti oldukça zayıflatmaktadır. Evliya Çelebi,
külliyenin cami, medrese ve darülhadisten oluştuğunu söyler (Evliya Çelebi, 1996: 181).
Ayvansarayî ise medrese, mekteb ve çeşmeden bahseder (Ayvansarayî, 1281: 147).
Diğerleri bugüne kadar gelemese de çeşme, caminin önündeki meydanda durmaktadır.
İvaz Efendi’den bahseden kaynaklar onun nüktedan ve zarif bir kişiliğini ön
plana çıkarırlar. Atâyî, onunla ilgili Nasrettin Hoca fıkralarına benzer nitelikte rivayetler
bulunduğunu ve kendine has acayip ve garip işlerinin olduğunu söyler. Evliya Çelebi
de III. Murad’ın yakınlarında bulunduğunu, padişahla aralarında çokça latife geçtiğini
ve zarif bir kimse olduğunu aktarır. İvaz Efendi’nin ikinci İstanbul kadılığından
azledilmesine (Şevval 988/ Kasım 1580) dair fetvanın bir sureti Süleymaniye
Kütüphanesi Yazma Bağışlar bölümü 3143 numarada kayıtlı bir mecmuanın 284a-284b
yaprakları arasında yer almaktadır ki bu, İvaz Efendi’nin hayatına ve karakterine dair
en önemli belge niteliğindedir.
Söz konusu fetvaya göre azle neden olan eylemlerle İvaz Efendi hakkındaki
latifelerde yer alan olaylar büyük benzerlik göstermekte ve fetvayı desteklemektedir.
Bazı kısımları mürekkep dağılması nedeniyle okunamayan fetvada İvaz Efendi
hakkında ağır ithamlar bulunmaktadır. Kadı efendi “şer’-i şerīfe muġāyir evżā’-ı ‘acībe ve
eṭvār-ı ġarībesi” ile dikkat çekmektedir. Huzuruna dava için gelenleri kötü ve çirkin
sözlerle kovduğu, mahkeme sırasında makamına uygun olmayan kıyafetlerle, örneğin
1.5-2 metrelik tülbentiyle, bazen de tülbenti çıkarıp başı açık oturduğu iddia edilmiştir.
Yaşlılığından dolayı gözlerinin iyi görmediği, geleni gideni teşhis edemediği belirtilmiş.
Hüküm verirken kitapların hiçbirine müracaat etmediği, kısa aklıyla hükmettiği, verdiği
hükümlerin de şeriata uymayan şeyler olduğu, çoğu imzasında da hata ve eksiklik
bulunduğu iddia edilmiştir. Bir defasında bir müderrisi suçsuz olduğu halde hapsettiği,
onu kurtarmak için huzuruna gelen bir alay ehl-i ilme “hapsettiysem ben hapsettim”
dediği, bu kararın suretini istediklerinde de onlara lanet okuduğu “usluñuza dīvāneñize
la’net etdigim hükme ve yazdıġıma” dediği bu fetva suretinde dile getirilen iddialardır.
Fetva suretinde imzası bulunan âlimlerden bazıları da bu iddiaları destekleyen olayları
dile getirmişler ve İvaz Efendi bu delillerle görevinden alınmıştır. Fetva içeriğinde, İvaz
Efendi hakkında “ḳāḍī-i mezbūruñ vech-i meẕkūr u mufaṣṣal üzre olan aḫvāl-i ḳabīḥe
vü şenī’ası meşhūr u mütevāṭirdir, bir ferdüñ bunda şübhesi yoḳdur. Ḥālā bundan aḳbeḥ
ve eşne’, ref’i lāzım u mühimm bir nesne olmaya” cümlelerinden çok fazla şikâyetin
olduğu anlaşılmaktadır. Fetvada imzası bulunanlardan Şeyh İlâhî-zâde, “ḳāḍī-i
mezbūruñ aḫvāl-i ḳabīḥe vü şenī’ası meşhurdur. Bu ḥaḳīre daḫı ma’lūmdur, ḥālā ‘azl
olunmazsa dīnde muṣībet-i ‘azīmedür” diyerek imzasını atmıştır. Şeyhî Efendi, Ma’lûlzâde, Lutfî Bey-zâde Mustafa Efendi ve Molla Çelebi, fetvanın altında imzası bulunan
diğer âlimlerdir24. Bunlar da fetvada yazılı olan hususlarda şahit olduklarını ve
kadılıktan azledilmesi gerektiğini belirtirler. Lutfî Bey-zâde Mustafa Efendi, bir hadise
daha ilave ederek İvazı Efendi’nin sakalını siyaha boyadığını söyler: “Sevādla ṣaḳal

Selanikî, 1582 sünnet şenliği sırasında Sultan III. Murad’ın, eski bir gelenek olan Kur’an’dan ayetlerin
tefsirinin yapılması için Hoca Efendi, Ma’lûl-zâde, Bostan-zâde, Çivi-zâde, Molla İvaz ve Şeyhî Efendi ve
diğerlerini topladığı, fakat aralarında tartışma çıktığı için padişahın meclisi terk ettiğini nakleder. Selanikî,
bu ihtilafın orada bulunan âlimlerin “fazilet ve enaniyetlerinin” kuvvetli olmasına bağlar (Selanikî, 1999:
135-136).
24

Dede Korkut
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Cilt 8/ Sayı 20/ ARALIK 2019

60

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi YY. 61 Numaralı Letâyif
Mecmuası ve Bu Mecmuadaki Kazasker Manav İvaz Efendi’ye Dair Latifeler

boyamak memnū’ u mezcūr olduġı kitāblarda sarīḥan meẕkūr u maṣṭūr iken saḳalın reng-i meẕkūr
ile boyaduġı maḥsūsdur.” Bu ifadeler ve deliller neticesinde İvaz Efendi azledilmiştir.
İlginçtir ki İvaz Efendi, İstanbul kadılığı görevinden azledilmesinden daha dört
ay geçmişken Safer 989/ Mart 1581’de Salih Molla’nın yerine Anadolu kazaskerliğine
atanmıştır. Bu terfide padişah III. Murad’la olan yakınlığının büyük etkisinin olduğu
muhakkaktır. İvaz Efendi’nin bu pervasız ve kendinden emin ruh halinin onunla ilgili
her şeye yansıdığı görülmektedir. İvaz Efendi’in yüksek egosu, hakkındaki latifelerde
kolaylıkla görüldüğü gibi yaptırmış olduğu camide ve onun haziresindeki mezarında
da somut bir şekilde kendini belli etmektedir. Semavi Eyice, cami hakkında bir gazeteye
yazdığı yazıya Osmanlı’nın Kural Tanımayan Suskun Mabedi25 başlığını koymuştur.
Eyice’nin bu başlığı koymasındaki amaç, caminin dönemine göre sıra dışı planı ve
mimarisidir. Söz konusu plan ve mimaride yapının mimarı kadar İvaz Efendi’nin
talebinin de rol oynadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bütün hal ve hareketleriyle
sıra dışı bir âlim portresi çizen İvaz Efendi’nin böyle bir taleple mimara gitmesi şaşılacak
şey değildir. Aynı durum mezarı için de söylenebilir. Caminin güneyinde yer alan
hazirede yaklaşık 30-40 mezar bulunmasına karşın İvaz Efendi’nin ismini taşıyan bir
mezar yoktur. Ancak hazirenin tam ortasında, baş ile ayak ucunda diğerlerine göre daha
yüksek iki mermer sütun şeklinde şahidesi bulunan mezarın İvaz Efendi’ye ait olması
yüksek bir ihtimaldir (Eyice, 2001: 490). Zira bu şahidelerde herhangi bir yazı veya
bezeme unsuru bulunmamaktadır. Mezarının ve şahidelerinin böyle bırakılması yüksek
bir ihtimalle İvaz Efendi’nin kendi vasiyeti olmalıdır. Nedim’in
Maʿlûmdur benim sühanım mahlas istemez
Farkeyler onu şehrimizin nükte-dânları (Macit, 2017: 272)
beytinde ifade ettiği gibi İvaz Efendi de mezar taşına isminin yazılmamasını vasiyet
etmesi ve mezar taşından onun tanınacağını istemesi akıl harici değildir.
3. İvaz Efendi’ye Dair Latifeler
Bu yazıda ele alınan latifeler, İvaz Efendi’nin nüktedan kişiliğini yansıtması ve
hakkındaki azil fetvasında da ifade edilen tavır ve davranışlarını delillendirmesi
açısından dikkat çekicidir. İvaz Efendi’ye dair latifeler mecmuanın çerçeveli bölümünün
ilk kısmında yer almaktadır. Aynı bölümde olsalar bile art arda sıralanmayan latifeler
eserin 12b, 13b, 15b, 16b ve 25b sayfalarında başlamaktadır. Mecmua derleyicisi bu
latifelere başlarken İvaz Efendi’nin ismini zikretmeden önce onun nüktedan ve
hazırcevap karakterini ön planda tutan sıfatları kullanmaya dikkat etmektedir. Laṭīfegūy (12b), ḫande-rūy ve bezle-gūy (13b), beyne’l-ʿulemāi’r-Rūm laṭīfe-gūylükle şöhret-yāb
(15b), bezle-gūy-ı feżā’il-güsterānī-i Rūm, ḫande-rūy, Monlā-yı ḥāżır-cevāb (16b) ve eẓref-i
ʿulemā-yı Rūm (25b) gibi sıfatlarda İvaz Efendi şakacı, eğlenceli, hazırcevap ve âlimlerin
en zarifi olarak tavsif edilmiştir. 25b’de yer alan hariç diğerleri şimdiye kadar hiçbir
yerde rastlanmamış ve orijinal nitelikte latifelerdir. Bunların çoğunda yer alan olay ve
durumlar, İvaz Efendi’nin karakteri ve hayatı ile örtüşmektedir.
Mecmuanın 12b sayfasında yer alan latifeye göre İvaz Efendi bir gün hamamda
tıraş olurken tellak şaşırır. Zira İvaz Efendi’nin sakalında bir beyazlık yoktur ancak

https://www.yenisafak.com/ramazan/osmanlinin-kural-tanimayan-suskun-mabedi-2471699
03.11.2019)
25
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saçları tamamen beyazlamıştır. Bunu sorunca İvaz Efendi “hey ahmak, bilmez misin ki
saçlarım yirmi yıl önce çıktığından dolayı sakalımdan daha yaşlıdır” diyerek latife eder:
Laṭīfe: Laṭīfe-gūy baʿżı kibār26 üzre rīşini boyar imiş. Bir gün ḥammāmda tırāş
olurken dellāk a sulṭānum ne ġarīb henūz mübārek liḥyeñüzde ās̱ār-ı sepīd nā-bedīd
iken mūy-ı ser-i saʿādetüñüz ser-ā-ser sepīd olmuş dėr. ʿİvaż Efendi daḫı cevābında
behey aḥmaḳ mūy-ı serüm yigirmi yıl muḳaddem ẓuhūr ėtmekle mūy-ı rīşümden
müsinn idügin bilmez misin dėyü laṭīfe ėder (12b-13a).

Metinde bir kopukluk olmasından müstensihin en az bir satırlık bölümü atladığı
anlaşılmaktadır. “Laṭīfe-gūy baʿżı kibār üzre rīşini boyar imiş.” Bu ifadeden İvaz Efendi’nin
sakalını boyadığı anlaşılmaktadır. İslamiyete göre yaşlıların saç ve sakallarını kına vb.
boyalarla boyamasında herhangi bir sakınca yokken siyah renge boyamak haram
sayılmıştır. İvaz Efendi’nin yaşının tahminen doksana yaklaştığı zamanlar alınan
fetvada sıradan insana yasaklanmış bu eylemin bir kadı tarafından yapılması devrin
âlimlerini oldukça kızdırmış ki fetva tezkeresine girmeyen hususu, kararı alan
âlimlerden Lutfî Bey-zâde Mustafa Efendi imzasını atarken özellikle belirtmiştir.
İvaz Efendi’ye dair ikinci latife 13b sayfasındadır. İvaz Efendi, bir gün
makamında sarığını giymemiş bir şekilde otururken huzuruna bir kadın gelir. Ancak
kadıyı sarıksız görünce tanıyamaz ve sessizce beklemeye başlar. İvaz Efendi kadına
“neden geldin, ne işin var?” diye sorunca kadın “Kadı Efendi gelince söylerim” diye
cevap verir. İvaz Efendi tekrar “Hele söyle görelim” deyince kadın yine “Ben Efendi’den
başka kimseye söylemem” diyerek konuşmaktan kaçınır. İvaz Efendi öfkelenip
hizmetçiye “Bre gulam getir Efendi’yi” der. Hizmetçi de büyük sarığı getirdiğinde İvaz
Efendi onu alıp başına giyip söylenir:
Laṭīfe: Ḫande-rūy ve bezle-gūy olan ʿİvaż Efendi merḥūm ḥāl-i ḳażāsında bir gün
destār-ı şebāne ile maḥkemede oṭururken bir ḫatun çıḳagelüp ḳāḍīyı ʿimāmesiz
görmekle bilemeyüp hiç tekellüm ėtmeyüp ṭurur. ʿİvaż Efendi nedür maslaḥatun
ḫatun dėyücek ḫatun, efendi çıḳduḳda maslaḥatum söylerüm dėr. Tekrār ʿİvaż
Efendi hele söyle görelim dėyüp yine ḫatun ben efendiden ġayrı kimesneye
söylemem dėyüp tekellümden imtināʿ ėder. ʿİvaż Efendi ġażaba gelüp bre ġulām
getür efendiyi dėr. Ġulām destār-ı büzürgi getürdükde alup başına gėyüp söylendi.
………………… dėr27 (13b).

İvaz Efendi’nin bu latifesi de azil fetvasıyla benzerlikler taşımaktadır. Fetvada
yer alan iddialardan biri de bazen tülbendiyle bazen de başı açık bir şekilde oturmasıdır:
“Meclis-i ḳaẕāda bir iki zirā’ dülbend ile müstemirr şeklinde oturup gāh dülbendin bıraġup başı
açuḳ oturur”. Bir kadıya yakıştırılamayan bir şekilde oturması ve bunu çekinmeden
yapmasından İvaz Efendi’nin kendi bildiği şekilde yaşayan, etraftan gelen seslere ve
kınamalara kulak tıkayan, rint tabiatlı bir âlim olduğu anlaşılmaktadır. Bu tavırları,
kendini çekemeyen ve yükselmek için rakiplerinin açıklarını arayan diğer âlimler için
her zaman iyi bir fırsat olmalıdır ki fetvada dile getirilen hususlardan biri olmuştur.
Üçüncü latife 15b sayfasındadır. İvaz Efendi’nin memleketinden iki danişment
kendisini ziyarete gelir. Sohbet sırasında İvaz Efendi onlara isimlerini sorar. Bunlardan
biri Sıyâmî, diğeri de Kıyâmî cevaplarını verince İvaz Efendi öfkelenip küfreder ve “Bre

26
27

Burada birkaç kelime eksik görünüyor. Yüksek ihtimalle müstensih burada satır atlamış olmalıdır.
Buradaki birkaç kelime silinmiş.
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Manavlar, birinizin adı Durmuş, diğerinizin adı da Oruç’muş. Şehre geleli biriniz
Kıyâmî, diğeriniz de Sıyâmî olmuşsunuz” der:
Laṭīfe: Beyne’l-ʿulemāi’r-rūm laṭīfe-gūylükle şöhret-yāb olan ʿİvaż Efendi
merḥūmuñ ṣılası cānibinden iki dānişmend kendüye bulışduḳda es̱nā-i
muṣāḥabetde nāmların su’āl ėder. Biri Ḳıyāmī ve biri Ṣıyāmīdür dėyücek hemān
ʿİvaż Efendi bre  ﺼﻜﺮﻢ28 manavlar! Biriñüz Ṭurmuş ve biriñüz Oruç imiş. Şehre geleli
Ṣıyāmi Ḳıyāmī olduñuz he mi dėr. Ḳıṭʿa:
Cihānda her kişi ḥaddini bilmez
Geçinür ḫāṣ her yėr merd-i ʿāmī
Köyinde Ṭurmuş iken nāmı anuñ
Ėder şehr içre geldükde Ḳıyāmī (15b-16a)

Dördüncü latife 16b sayfasındadır. Bu latife, İvaz Efendi’nin dönemin padişahı
III. Murad ile ne kadar yakın olduğunu göstermesi açısından önemlidir. İvaz Efendi,
kazaskerliği sırasında bir husus için padişahın huzuruna çıkar. Padişah İvaz Efendi’ye
şaka yollu “molla ne kadar çok zulmedermişsin ki şikâyetçilerin çok fazla ve bundan
dolayı ağlayanların haddi yok” der. Hazırcevap molla da padişaha dua edip”
padişahım, huzurunuzda bir başka büyük makamda bulunan birisi daha olsa şikâyetin
çokluğu ne kadar olur görülse” diye cevap verir:
Laṭīfe: Bezle-gūy-ı feżā’il-güsterānī-i Rūm olan ʿİvaż Efendi merḥūm murabbaʿnişīn-i mesned-i ḳāḍī-ʿaskerī iken bir gün mefḫar-ı şehriyārān-ı ʿOs̱māniyān olan
Sulṭān Murād Ḫān merḥūmuñ ḥużūr-ı mevfūru’s-sürūrına ʿarża girdükde şehriyarı laṭīfe-gūy monlā-yı ḫande-rūya laṭīfe yüzinden ḫiṭāb ėdüp monlā sen ne ʿaceb ẓulm
ėdermişsin ki şākīlerüñ ġāyet çoḳ ve dest-i cevrden bākīlere nihāyet yoḳ dėr. Monlāyı ḥāżır-cevāb daḫı şehriyār-ı ʿālī-cenāba duʿā-yı bī-ḥisāb ėdüp pādişāhum bālā-yı
şehriyārda bir merd-i büzürgvār daḫı olsa da kes̱ret-i şikāyet ne mertebe olur görilse
dėyü laṭīfe ėder (16b-17a).

Bu karşılıklı konuşmalardan padişah ile yakınlığının derecesi anlaşılabilir. İvaz
Efendi’nin hayatına bakıldığında tahtgâh-ı selâse adı verilen (Uzunçarşılı, 2014: 96) ve en
değerli kadılıklar olan Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarına sırasıyla atanması III.
Murad’ın tahta çıkışından kısa bir süre olması dikkat çekicidir. Ayrıca malum fetva ile
İstanbul kadılığından azledilmesi ve açık bir şekilde terfi olarak görülen Anadolu
kazaskerliğine atanması arasında dört ay gibi kısa bir süre vardır. Bu atamada, İvaz
Efendi’nin padişahın nezdindeki nüfuzunun etkisinin olduğu akla ilk gelen ihtimaldir.
Evliya Çelebi de İvaz Efendi’nin padişahla arasında yakın ilişkiyi vurgulayarak “Sultân
Murad-ı Sâlis ile letâyifâtı ve te’lîfâtı çok bir sebük-rûh yârândan zarîf kimesne imiş” (Evliya
Çelebi, 1996: 181) ifadelerini kullanmıştır.
İvaz Efendi’ye ait son latife mecmuanın 25b sayfasında bulunmaktadır.
Diğerlerine göre uzun sayılabilecek bu latife küçük farklarla Mehmet Zeki Pakalın’ın
Tarihe Malolmuş Fıkralar, Nükteler adlı kitabında da yer alır (Pakalın, 1946: 16-17)29. İvaz
Metinde bu şekilde yazılmış kelimenin bir küfür ifadesi olduğu anlaşılıyor. Müstensihin İvaz Efendi’ye
yakıştıramamış olduğu bu kelimeyi küçük bir değişiklikle böyle yazmış olma ihtimali vardır.
29 “İkinci Sultan Selim zamanlı âlimlerinden Nasraddin hoca gibi şakacı bir adam olan İvaz Efendi
İstanbul kadısı iken bir gün kendisine genç bir adam müracaat etti. Bu adam, kızarak cariyesini esirciye
sattığını ve çok sevdiği cariyenin geri verilmesini esirciden rica ettiği halde vermediğinden bahisle kızın
28
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Efendi bir gün kadılık makamındayken huzuruna iki kişi gelir. Davacı, davalıya bir
cariye satmış ama sonra pişman olup geri almaya talip olmuştur. İvaz Efendi davalıya
“Bu konuda ne diyorsun” diye sorunca adam cariyeyi geri vermekten kaçınır. Davacı ise
binbir türlü yalvarmaya başlar ve “Efendim, ben bu cariyeye gönülden bağlıyım,
bilmezlikle bir hata işledim, bana yardım edin, eğer geri vermek mümkün olmazsa
yaşayamam” der. Bunun üzerine İvaz Efendi davalıya “Gel, bu cariyeyi geri ver, böylece
sayısız sevaba girersin, aşığı sevdiğine kavuşturmakla Allah’ın rahmetine nail olursun”
diye ricacı olur. Davalı ise “Ben de bu cariyeye âşık oldum, ondan dolayı bu cariyeyi geri
veremem” diyerek bu işe yanaşmaz. Bunun üzerine İvaz Efendi “İkiniz de aşk ve
muhabbet iddiasındasınız. Şimdi hanginiz âşıklık davasında sadık ise kendisini şu
çardaktan aşağı atsın” der. Bunun üzerine davacı hiç tereddüt etmeden kendini çardağın
tepesinden atmaya çalışır ama oradaki görevliler buna mani olurlar. Bundan sonra İvaz
Efendi davalıya aşk yolunca canını vermeye dair Fuzûlî’nin iki beytini okur. Davalı da
“Bu, deli biridir. Ben isem divane değilim ki mecnunluk yoluna gideyim, yani kendimi
göz göre göre böyle tehlikeye atmam” der. İvaz Efendi, fırsatı bulup “Sen şimdi bunun
deliliğini kendin itiraf ettin. Mecnunun bir şey satması caiz değildir, cariyeyi geri ver”
diyerek satış işinin iptaline hükmeder:
Laṭīfe: Eẓref-i ʿulemā-yı Rūm olan ʿİvaż Efendi merḥūm mesned-i ḳażāda cāy-gīr
iken bir gün bir cāriye30 daʿvāsı içün pīşgāhına iki ḫaṣm berāber gelüp müddeʿī
müddeʿā ʿaleyhe bir cāriye beyʿ ėtmiş imiş. Ṣoñra nādim olmaġın imāleye ṭālib olur.
ʿİvaż Efendi müddeʿā ʿaleyhe ḫiṭāb ėdüp ne dėrsiz adam dėyücek ḥarīf imāleden
imtināʿ ėder. Müddeʿī hezār gūne tażarruʿ u niyāza başlayup sulṭānum cāriyeye
ġāyet dil-besteyem bilmezlikden bir ḫaṭādur ėtmişim, luṭf iḥsān eyleñ eger imāle
müyesser olmazsa helāk olmam muḳarrerdür.
Baña luṭf ėt meded ey dāver-i ʿālī-şānum
İḫtiyār elde degül n’eyleyeyin sulṭānum
Yine ʿİvaż Efendi müddeʿā ʿaleyhe ḫiṭāb ėdüp gel adam imāle eyle tā ki muḳābele-i
imālede ecr-i bī-şümār ve s̱evāb-ı bisyāra bā’il olduġından māʿadā ʿāşıḳ maʿşūḳasına
īṣālle raḥmet-i bī-nihāyet-i Rabb-i raḥmāna vāṣıl olasın dėr. Müddeʿā ʿaleyh ben
daḫı ol cāriye-i ḥüsnāya firīfte ve gülşen-i cihān-ārāsına şīfteyin. Muḥaṣṣal imāleye
ḳādir degülem dėyü imāleden imtināʿ ėder. Pes ʿİvaż Efendi, adamlar siz iki[ñi]z
daḫı daʿvā-yı ʿaşḳ u maḥabbet ėdeyorsuñuz imdi her ḳanġıñuz daʿvā-yı ʿāşıḳīde
ṣādıḳ ise kendüsin şu çār-ṭāḳdan aşaġı perrān ėtsün dėr. Hemān müddeʿī bī-te’ḫīr ü
ārām kendüyi bālā-yı çār-ṭāḳdan perrān ėtmege cesāret ü iḳdām ėdüp ḥāżır olan
ḫuddām güçle menʿ eyleyüp ammā müddeʿā ʿaleyh atlamadan imtināʿ ėder. Bu
ḥālden ṣoñra ʿİvaż Efendi müddeʿā ʿaleyhe eydür:31
ʿĀşıḳ oldur ki ḳılur cānın fedā cānānına
Meyl-i cānān ėtmesün her kim ki ḳıymaz cānına

kurtarılması için bir çare bulunmasını yanıp yakılarak ve ayaklarına kapanarak kendisinden rica etti.
İvaz Efendi gencin haline acıdı. Esirciyi mahkemeye getirtti. Önce yavaşlıkla söyledi, fakat bir türlü
kandıramadı. Bunun üzerine hilei şer’iyeye müracaatla cariyeyi satana “eğer cariyeyi, dediğin kadar
seviyorsan kalk bir kere oyna bakalım” dedi. Delikanlı hemen kalktı, oynamağa, göbek atmağa başladı.
Sonra esirciye döndü ona da “kalk sen de oyna” dedi. Esirci “ben deli olmadım ki oynıyayım” deyince
kadı hükme fırsat buldu, “demek ki bu adam mecnundur. Öyle ise alış verişi sahih değildir. Halt etme,
cariyeyi ver, pahasını geri al” diye hüküm verdi.”
30 Metinde ( )ﭼﺎرﯾﮫşeklinde yazılmıştır.
31 Bu beyitler Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde Mecnûn dilinden söylenen gazellerden birinin ilk
iki beytidir (Doğan, 2475 ve 2476. beyitler).
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi YY. 61 Numaralı Letâyif
Mecmuası ve Bu Mecmuadaki Kazasker Manav İvaz Efendi’ye Dair Latifeler
Cānını cānāna vėrmekdür kemāli ʿāşıḳuñ
Vėrmeyen cān iʿtirāf ėtmek gerek cānānına
Müddeʿā ʿaleyh eydür: Ol bir mecnūn kimesnedür ki ben daḫı dīvāne degülem ki
rāh-ı mecānīne gidem. Yaʿnī kendimi göz göre böyle mehlekeye ilḳā ėdem dėr.
Hemān ʿİvaż Efendi furṣat bulup imdi sen bunuñ cünūnına kendüñ iʿtirāf eyledüñ.
Mecnūnuñ ise beyʿi cā’iz degüldür, var yüri cāriyeyi teslīm eyle dėyü imāleye ḥükm
ėder. Ḳıṭʿa:32
Hemīşe eyleyüben luṭfı33 derkār
Esirgemek gerek maẓlūmı ḳāḍī
Ėde ʿadlile luṭfı tā ki andan34 (25b-27b)

Sonuç
18. yüzyılın ortasında kaleme alınmış bir latife mecmuasında bulunan İvaz
Efendi’ye ait beş latife, onun hayatıyla doğrudan ilgili ve biyografisine doğrudan katkı
yapacak muhtevadadır. Buradan, özellikle topluma ve tarihe mal olmuş şahsiyetlerle
ilgili çeşitli metinlerde buluna bu tür nakillere daha dikkatli ve önyargısız bakılması
gerektiği anlaşılmaktadır. Mesela doksan yaşına yaklaşmış bir kazaskerin sakalını
siyaha boyaması hadisesi akla pek inandırıcı gelmese bile hem bir latifeye konu olması
hem de İvaz Efendi’nin azline sebep olan fetvadaki iddiaların içine girmesi bu olayın
gerçekten yaşanmış olduğunu ortaya koymaktadır.
İvaz Efendi’nin sıra dışı hayatı, yaptırdığı camiye ve mezarına yansımış,
döneminde emsalleri içinde farklı bir yere konumlanmasına vesile olmuştur.
Düşmanlarının bütün engelleme çabalarına karşın kazaskerliğe kadar yükselen İvaz
Efendi’nin bu başarısında padişahın desteğiyle birlikte ilminin genişliğinin de rolü
vardır. Selanikî’nin ifadesiyle a’lemü’l-ulemâi’l-mütebahhirîn olan İvaz Efendi’nin İslam
hukukuna dair eserleri de bunu desteklemektedir.
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