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fiABDU AMED DºY RBEKRˆ

(d. 15. yµzyªl sonu; ö. > Mayªs 19, 1542)

HAYATI

fiAbdußßamed b. Seyyidı fiAlı b. D vüd ed-Diy rbekrı’nin hayatª hakkªnda bildik-
lerimizin kaynaÿª yazarªn Mªßªr tarihidir (Tercµme-i en-nµzhe…). fiA.D.’nin Kashfu
÷-÷unün dªsªnda hiç bir tezkirede adª dahi geçmez. K tib Çelebı de yalnªz onun Ibn al-
‡ülünı’nin Nuzha sanıya fı aƒb r al-ƒulaf ’ wa-l-mulük al-Mißrıya adlª eserini ter-
cµme ettiÿini belirtmis,1 daha sonra C. Rieu ve F. Babinger ise yazarªn hayatª hakkªn-
da çok kªsa bilgi vermislerdir.2 fiA.D.’nin hayatª hakkªnda yapªlmªs ilk kapsamlª aras-
tªrma B. Lellouch’un doktora tezinde bulunmaktadªr (1999).

Doÿum tarihi kesin olarak belirlenemeyen fiA.D. hakkªnda tarihlendirilebilir ilk
bilgi, 917 yªlªnªn Zilhicce ayª (Subat-Mart 1512) sªralarªnda hac yolculuÿunda olan
ºdrıs-i Bidlısı ile ‡ ’if’de görµstµÿµne dairdir. fiA.D.’nin bu sªrada çok da genç ola-
mayacaÿª dµsµnµlµrse, 15. yµzyªl sonlarªnda doÿmus olmasª gerekir. fiA.D.’nin do-
ÿum yeriyle ilgili olarak elimizde kullandªÿª “Diy rbekrı” lakabª dªsªnda herhangi bir
bilgi yoktur. Kisinin bir yere nispeten aldªÿª lakabª her zaman doÿum yerine dair ke-
sin kanªt teskil etmese de, eserlerinde kullandªÿª dilin çoÿunlukla Tµrkçe olmasªna ve
kendisinden “Tµrk” (Tµrk, Tµrk o lanª) diye bahsetmesine3 bakªlarak fiA.D.’nin
Tµrkçe konusulan bir ortamda yetismis olduÿu sonucuna varªlabilecek olan fiA.D.’nin
muhtemelen ˘ic z veya Mªßªr’dan ziyade Diyarbakªr bölgesinde doÿmus olduÿu söy-
lenebilir.

˘ic z’da bulunduÿu sªrada Mekke’de Q ytb y Medresesi’nde öÿrenim görmµs
olan fiA.D. hanefi fªkhªnª muhtemelen burada öÿrenmis ve aynª zamanda Kalenderi
dervisi olarak mµcavir hayatª sµrmµstµr. Osmanlªlarªn Q hire’yi ele geçirmesini saÿ-
layan Rıd niyye (al-Rayd nıya) savasªna tanªk olduÿunu ifade etmesine bakªlacak
olursa 922 yªlªnªn Zilhicce ayªnda (Ocak 1517) Mªßªr’da bulunan fiA.D.’nin Cidde’ye
yönelik Portekiz saldªrªsªna da tanªk olduÿunu söylemesinden 923 yªlªnªn Rebiµlevvel
ayªnda (Nisan 1517) tekrar ˘ic z’a dönmµs olduÿunu anlªyoruz. Aynª yªlªn Saban
ayªnda (Aÿustos 1517) Q hire’ye dönen fiA.D., Osmanlª reisi Selm n’ªn (ö. 934/
1527) bir mektubunu sadrazam Yünus Pasa’ya (ö. 923/1517) ulastªrmªstªr. Bundan
birkaç gµn sonrasªnda Selm n’ªn I. Selım (918-926/1512-1520) tarafªndan Q hire’ye
çaÿrªlarak tutuklanmasªna, Yünus Pasa’nªn da padisahªn Q hire’den ayrªlmasªnªn
(Saban 923/Aÿustos-Eylµl 1517) hemen ardªndan idam edilmesine bakªlªrsa, fiA.D.-
’nin Osmanlª devletinin ileri gelenleriyle doÿru baÿlantªlara sahip olduÿunu söylemek
gµçtµr.

Mªßªr’da Osmanlª hakimiyetinin ilk yªllarªnda Q hire’de yasayan fiA.D.’nin sosyal
çevresi yµksek rµtbeli sahªslar tarafªndan olusmuyordu. 931/1525 yªlªnda sadrazam
ºbr hım Pasa’yla (ö. 942/1536) Mªßªr’a gelmis olan Rümeli bas defterdarª ºskender
Çelebı’nin (ö. 941/1535) dostluÿunu kazanmasª fiA.D. için bir dönµm noktasª oldu.
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Muhtemelen ºbr hım Pasa’nªn Mªßªr’daki görevinin sona ermesinden sonra, ºskender
Çelebı’nin maddi yardªmªyla bir senesini mµlazªm adayª olarak Istanbul’da geçiren
fiA.D. anlasªlan bir mµlazemet ayarlayamadan yine Mªßªr’a dönmµstµr.

Hangi tarihte ve kimin yardªmªyla Dimy † (Damietta) kadªlªÿªna getirildiÿini
bilmediÿimiz fiA.D., µsrev Pasa (941-943/1535-1536), Sµleym n Pasa (943-945/
1536-1538) ve D vüd Pasa’nªn (945-954/1538-1547) valilikleri döneminde görev
yapmªs, 947/1540-41 yªlªnda azledilmis, ve sonra yeniden aynª göreve getirilmistir.
Tercµme-i en-nµzhe’nin terminus post quem’i olan 3 afer 949/19 Mayªs 1542’de
halen bu vazifesini sµrdµren fiA.D. hakkªnda elimizde bu tarihten sonrasªyla ilgili her-
hangi bir bilgi bulunmamasªna raÿmen, sözkonusu sehrin kadª sicillerindeki kayªtlara
bakarak 952/1540-41 yªlªnda ve sonrasªnda Dimy † kadªsª olmadªÿªnª söyleyebiliriz.4

Memlük topraklarªna, bu topraklarªn Osmanlªlar tarafªndan fethinin arifesinde gel-
mis çok sayªda Tµrkçe konusan göçmenden biri olan fiA.D.’nin kariyeri, ana dili
Tµrkçe olan hanefilere açªk olan sosyal yµkselme olanaklarªnªn iyi bir örneÿidir. 923/
1517 tarihinden önce Osmanlª tebasªndan olmayan fiA.D., daha sonra Osmanlª Mª-
ßªr’ªnªn ileri gelenleri arasªna katªlmªstªr.

ESERLERº

 Tercµme-i en-nµzhe es-seniyye fı ˇzikr el-ƒulef  ve’l-mµlük el-mªßriyye
D vüd Pasa’ya ithaf edilen bu eser, Q hire’li ˘asan b. al-‡ülünı’nin (836-923/

1432-1517) 882/1477-1478 yªlªnda yazdªÿª Nuzha sanıya isimli Arapça tarihin Tµrk-
çe uyarlamasª ve zeylidir. fiA.D. tercµmesinde Nuzha’nªn yapªsªna sadªk kalmªstªr.
Hz. Mu˛ammed’in, dört halifenin, Emevı ve fiAbb sı halifelerinin tarihini al-Mus-
tanjid bill h’a (859-884/1453-1479) kadar getirerek anlattªÿª birinci bölµm 2b-39b
numaralª varaklar arasªndadªr. Eserin 39b-85b numaralª varaklarª arasªnda bulunan
ikinci bölµmµnde Mªßªr tarihi, ºslamiyet öncesi dönemden baslayarak mµslµman vali-
ler (vµl t) ve hµkµmdarlar (mµlük) dönemine gelene kadar anlatªlmaktadªr. Hµkµm-
darlarªn saltanat yªllarªna göre tasnif edilmis bu bölµm Memlük sultanª Q ytb y’a
(872-902/ 1468-1496) kadar gelmektedir. ˘asan b. al ‡ülünı’nin genelde çok kªsa
isim listeleri ve tarihler vermekle yetinmesine karsªn, fiA.D. tarihin ders alªnacak yö-
nµnµ de dµsµnerek (zaman zaman otobiyografik) hikayeler eklemeyi ve özellikle 10./
15. yµzyªlªn ikinci yarªsªnda hµkµm sµrmµs bazª hµkµmdarlar hakkªnda detaylªca yaz-
mayª uygun gördµÿµnden eserin Tµrkçe uyarlamasª Arapça aslªnªn yaklasªk sekiz katª
uzunluktadªr.

Nuzha’nªn Tµrkçe uyarlamasªna yapªlmªs zeyl 85b-364a numaralª varaklar
arasªnda yer alªr ve Mªßªr’ªn 901-949/1496-1542 yªllarª arasªndaki tarihini kapsar.
Saltanat dönemleri esas alªnarak tasnif edilmis olan ve önce son Memlük sultanlarªnªn
ve I. Selım’in hµkµmdarlªk dönemlerinin sonra da ayr Beg’in valiliÿinin (923-928/
1517-1522) anlatªldªÿª bu kªsªmda çok az sayªda tarihe yer verilmistir. 14 Ramazan
923/30 Eylµl 1517 tarihinden itibaren anlatª daha detaylªdªr. Kesin tarihleri verilen
olaylar (veq yifi) temel alªnarak tasnif edilmis olan bu bölµmde sözkonusu veq yifi
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aylara ve yªllara göre gruplanmªstªr. S.M. es-Seyyid Mahmud ve M. Winter’in isaret
ettikleri µzere fiA.D. bu noktadan itibaren 928 yªlªnªn sonuna (19 Kasªm 1522) kadar
kaynaÿªnª belirtmeden Bad ’ifi al-zuhür’un Tµrkçe bir uyarlamasªnª yapmaktadªr ki
sözkonusu tarih Bad ’ifi al-zuhür’un bilinen metninin de bitis tarihidir. Q hire’li ºbn
ºy s (d. 852/1448; ö. 930 yªlª sonundan/28 Ekim 1524 tarihinden sonra) tarafªndan
Arapça kaleme alªnmªs olan Bad ’ifi yazarªn hayatªnª kapsayan bölµmµ “gµnlµk” sek-
linde yazªlmªs bir Mªßªr tarihidir. fiA.D.’nin eklediÿi birkaç orjinal bölµmden en
önemlisi Kªzªldeniz’de 923/1517 tarihindeki gelismelerle ilgili olarak kisisel gözlem-
lerine dayanarak yazdªÿª uzun kªsªmdªr (vr. 137a-162a). 929-930/1522-1524 yªllarª
için Bad ’ifi al-zuhür’un tamamlanmamªs ve kayªp olan onikinci cµzµnµ5  kullanan
fiA.D.’nin 931/1524-1525 senesini anlattªÿª kªsªm diÿer yªllara oranla çok daha kª-
sadªr. Eserin bir sonraki yªldan itibarenki bölµmµ olaylarªn tarihleri verilmeden özet
halinde kaydedildiÿi ve deÿisik sahªslarªn valiliklerini konu alan bir anlatª niteliÿin-
dedir. D vüd Pasa’nªn valiliÿiyle ilgili bölµm pasanªn methiyesini içerir.

Bu eser Çerkes isyanª (929/1523) ve A˛med Pasa’nªn ayaklanmasªnªn (930/1524)
bµtµn detaylarªyla anlatªldªÿª bir tarih olmasªnªn yanªsªra ºbn ºy s’ªn tarihine de ªsªk
tutar niteliktedir. fiA.D. eserini son derece gµzel ve orjinal bir µslupla, fazla Arapça ve
Farsça kelime kullanmadan kaleme almªs ve nadir deyimler kullanmªstªr. Yazarªn
tarihten ders çªkarma hususundaki kaygªsª çok sayªda ve bilinmeyen atasözlerine ese-
rinde yer vermesine neden olmustur. Ancak fiA.D.’nin Mªßªr tarihinin daha sonraki
dönemlerdeki tarih yazªcªlªÿª µzerinde herhangi bir etkisi olmamªstªr.

Yazmalar: Edebi µslubu ve zaman zaman zor anlasªlabilirliÿiyle diÿer yazmalardan
ayrªlan Londra nµshasªnªn, eserin fiA.D. tarafªndan kaleme alªnmªs ve artªk elimizde
bulunmayan orjinal nµshasªna diÿer dört nµshadan daha yakªn olduÿu açªktªr. Yazªlªs
tarihi, yazªldªÿª yer ve mµstensihi ile ilgili herhangi bir ibare tasªmayan ve 1180/
1766-1767 tarihinde Ba d d’da defterdar olarak görev yapan A˛medz de lakaplª bir
sahªsa ait olduÿu anlasªlan bu nµsha, Rieu’ya göre 17. yµzyªla tarihlendirilebilir. 978/
1570 yªlªnda istinsah edilmis olan ve 1808’de U.J. Seetzen tarafªndan Q hire’de satªn
alªnmªs olan Gotha nµshasªnªn yaklasªk 15 varaÿª eksiktir. 967/1559 veya 997/1588
yªlªnda istinsah edilmis olan Q hire nµshasª (Ta’rıƒ Qawala 42) I. Fu’ d (1917-1936)
tarafªndan Q hire’ye tasªnan Kavala vakfªna aittir. Gotha ve Q hire nµshalarª kesin-
likle en eski nµshalardªr. Istanbul nµshasª fiAlı Emırı (1857-1924) koleksiyonundadªr.

ºçerik: Bölµm baslªklarª kªsmen kªsaltªlmªstªr. 924-931 yªllarªnªn aylara ayrªlmªs
bölµm baslªklarª burada verilmemistir; metinde tarihler yazªyla Arapça olarak veril-
mistir; varak numaralarª Londra nµshasª (Add. 7846) esas alªnarak verilmistir:

34b: Devlet el-fiAbb siyye. 64a: Devlet el-F †imiyye bi-Mißr el-ma˛rüse. 65b: Devlet el-Eyyü-
biyye. 67b: al-Dawla al-Turkiyya. 80b: Sal†anat Abı ’n-Naßr Seyfµddın Q ytb y el-Ma˛müdı. 85b:
Sal†anat el-Melik en-N ßir Abı ’l-Safi dat N ßirµddın Mu˛ammed b. el-Melik el-Esref Q ytb y. 91a:
Sal†anat Melik ⁄ hir Ebü Safiıd Q nßü. 93a Sal†anat el-Melik el-Esref Ebü ’n-Naßr C n Bül †. 96b:
Sal†anat el-melik el-fi dil Ebü ’n-Naßr ‡üm n B y. 101a: Sal†anat-ª Q nßü ’l-‰avrı. 115 (2; yanlªslªkla
iki tane 115. yaprak isaretlenmistir) b: Sal†anat-ª [...] sul† n Selım n. 116a: Niy bet-i ayr Beg.
127b: ˇZikr el-veq yifi ve’l-˛av dis-i mevl n  Seyƒ Cel lµddın Suyü†ı. 127b: Sene 924. 183b: Sene
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925. 206b: Sene 926. 226a-b: Sal†anat [...] es-sul† n Sµleym n n. 235a: Sene 927. 256b: Sene 928.
276b: Sene 929. 314b: Sene 930. 347b: Sene 931. 355b: ºbtid -i ̌zikr-i ˛a„zret-i D vüd Pasa.

 Fµtü˛µ’s-S m Tercµmesi
Futü˛ al-Sh m’ªn ilk cµzµnµn bilinmeyen bir tarihte yapªlmªs Tµrkçe uyarlama-

sªdªr. Eserin Arapça olan aslªnªn al-W qidı’ye (ö. 207/822-3) atfedilmesi yanlªstªr.
Sözkonusu yazar bu isimde bir tarih yazmªs, ancak yazdªÿª eser gµnµmµze ulasma-
mªstªr. Futü˛ al-Sh m’ªn elimizdeki metni al-W qidı’nin ölµmµnden sonra kimliÿi bi-
linmeyen bir yazar tarafªndan telif edilmistir. W qidı zannedilen yazar tarafªndan ya-
zªlmªs bu eserin ilk cildi, fiA.D. tarafªndan yapªlmªs uyarlamasª gibi, Ebü Bekr döne-
minden baslayarak 16/637 yªlªndaki Antakya seferine kadar Sürıye’deki Arap fetih-
lerini anlatmaktadªr. Bu eserin fiA.D. tarafªndan yapªlan uyarlamasªnda yazar kendisi
ve yasadªÿª dönem hakkªnda hiçbir bilgi vermediÿi gibi metnin de özel bir µslubu
yoktur. Aynª eserin Memlük döneminde Muß†af  arır (ö. ?, eserin tamamlanma ta-
rihi: 795/1393) ve Mu˛ammed b. Ac  (ö. 881/1476-1477) tarafªndan yapªlmªs iki
Tµrkçe uyarlamasªnªn daha bulunduÿu dµsµnµlecek olursa, fiA.D.’nin eseri Tµrkçe’ye
uyarlamakla kendisinden önce olusmus bir geleneÿi izlediÿi söylenebilir.

Ankara nµshasª Fµtü˛µ’s-S m Tercµmesi’nin gµnµmµze ulasmªs tek nµshasªdªr. ºs-
tinsah tarihi ve yeri ile mµstensihinin kimliÿi belli deÿildir.

fiA.D. Tercµme-i en-nµzhe’de I. Selım’in 923/1517 yªlªndaki isteÿi µzerine Mem-
lük sultanª Barsb y’ªn 836/1432-1433 senesindeki mid (Diyarbakªr) seferini konu
alan Arapça bir tarihi Tµrkçe’ye çevirip uyarladªÿªnª ifade eder. Metni gµnµmµze
ulasmamªs olan bu Arapça tarihin kimin hangi eseri olduÿunun tespiti sorunludur.
fiA.D. hanefi fªkhª µzerine Nuƒbat al-mamlük fı ta˛rır tu˛fat al-mulük adlª bir risale
hazªrlayarak 923/1517 yªlªnda I. Selım’e sunmustur. Bu eserin yazmalarª mevcuttur.
Yazar yine Tercµme-i en-nµzhe’de ˘ic z’da bulunduÿu sªrada Buƒ rı’nin a˛ı˛’i
µzerine bir serh kaleme aldªÿªndan bahseder.
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Edisyonlar: Metinden iki parçanªn transliterasyonu ve Fransªzca tercµmesi B.
Lellouch tarafªndan doktora tezi çerçevesinde yapªlmªstªr (284.-379. sayfalar; Londra
nµshasªnªn XIII.-LXVI. sayfalarªnªn tªpkªbasªmª). ºlk parçanªn (101a-119b) konusu
Memlük hakimiyetinin sona ermesi ve Mªßªr’ªn Osmanlªlar tarafªndan fethidir. ºkinci
parça (185b-192b) ise aynª olaylarªn 17 Muharrem 925/19 Ocak 1519 tarihli bölµm
içinde bir anekdot olarak anlatªlmªs halidir.

 Fµtü˛µ’s-S m Tercµmesi
Yazmalar: (1) Ankara, Milli Kµtµphane, Yz. A. 29, 261 fol, 17 satªr, nesih.
Edisyonlar: Yok.
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