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NUfiM N

Ebü Sehl
(d. ~ 1700’ler ; ö.> 1755)

HAYATI

N. Egin’de (Kemaliye/Erzincan) doÿmustur. Doÿum tarihi kesin olarak bilin-
miyorsa da 18. yµzyªlªn baslarªnda doÿmus olmalªdªr. Bursalª Me˛med ‡ hir ve on-
dan naklen Franz Babinger “ li˛z de” lakabªnª zikrederler.1 Fakat N. kendisinden
sadece Ebü Sehl olarak bahseder. Hayatª hakkªndaki bilgilerimizin yegane kaynaÿª
Tedbır t-ª Pesendıde adlª eseridir. Eserin µç makalesinden ikincisi Erich Prokosch ta-
rafªndan Almanca’ya çevrilmis, tamamª ise A.º. Savas tarafªndan yayªmlanmªstªr. N.
µç makaleden olusan bu eserinin önsözµnde hayatªndan bahseder.

N.’nin bµyµk dedesi, bir çok hayrat sahibi Qoca A az de Zµlfiq r A a’dªr. Babasª
F „zªl ˘asan Efendi N. henµz bes yasªnda iken vefat etmis ve kendisinin eÿitimi ile
annesi fi ’ise atun ilgilenmistir. N. yaklasªk onbes yasªnª tamamlamªs bir genç ola-
rak bµyµk kardesi Me˛med Efendi’nin (ö. 23 Saban 1187/9 Kasªm 1773) tahsil gör-
dµÿµ Divriÿi (Sivas) sehrine gitmis ve orada mantªk ve edebiyat dersleri almªstªr. Bu-
radaki öÿrenimini bitirdikten sonra Diy rbekir’e (Diyarbakªr) gitmis ve orada ºslam
hukuku, kelam ve diÿer ilimleri tahsil etmis ve 1138/1726 sonlarªnda Istanbul’a gel-
mistir. Tahsilini tamamlamªs olarak yaklasªk 25 yaslarªnda Istanbul’a geldiÿini dµsµ-
necek olursak, doÿum tarihinin 1700 civarª olduÿunu tahmin edebiliriz. Zamanªn sey-
hµlislamª Yeñisehirli F „zªl fiAbdull h Efendi’ye (ö. 1143/1730) görmµs olduÿu tahsili
ve meramªnª anlatan N.’nin, bu kadar genç yasta kendini bu derece iyi yetistirmis
olmasª seyhµlislamªn çok hosuna gitmis ve kendisine bir mµlazemet vererek Istan-
bul’da kalmasªnª teklif etmis, ayrªca, mµderrislik görevi vereceÿine dair de söz ver-
mistir. N. bu teklifler µzerine, kendisinin tasralª olduÿunu Istanbul’da kalamayacaÿªnª
söylemis ve Diy rbekir’de maaslª olarak çalªsmak istediÿini ifade etmistir. Bu arzu-
sunun gerçeklesmesi için Istanbul’da dokuz ay kadar bos yere beklemistir. Bu esnada,
yeni fethedilen Tebrız’de serasker olan ˘ekımbasªz de fiAlı Pasa’nªn (1100-1172/
1689-1758), Tebrız’de bir mµftµye son derece ihtiyaç olduÿunu iki defa arz etmesini
mµteakip, bu görev seyhµlislam tarafªndan N.’ye teklif edilmis ve N. mµftµ olarak
Tebrız’e (Safer 1139/Eylµl 1726) gönderilmistir. Bu görevde 1148/1735-36 yªlªna
kadar kalan N. zor gµnler geçirmis ve µzµntµsµnden sirpençe hastalªÿªna yakalanmªs,
daha sonra hastalªÿªnª öne sµrerek bu görevden affªnª istemistir.

Bu görevden sonra 1151/1738 yªlªnda Qªrªm’ªn Kefe (Theodosia) sehrine ordu ka-
dªsª olarak tayin olunmustur. Yaklasªk bir buçuk-iki sene bu görevde kalan N. Qªrªm-
’dan döndµkten sonra, 1739 yªlªnda Osmanlª-Avusturya-Rusya devletleri arasªnda im-
zalanan Bel rad barªs antlasmasªnªn ardªndan sªnªrlarªn yeniden belirlenmesi için tes-
kil edilen heyette Tuna hudutlarª muhaddidi Tiry kı el-H c Me˛med Pasa (ö. 1159/
1746 veya 1160/1747) maiyyetine sªnªr mollasª olarak tayin olunmustur. 1154/ 1741-
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’de Istanbul’a döndµÿµnde mµlazemette yedi yªlªnª doldurmadªÿª gerekçesiyle kendi-
sine vadedilen mµderrislik rµ’usu yine verilmemis ve Pırız de Me˛med hib Efen-
di’nin (1085-1163/1674-1749) arpalªÿª olan Tokad’da çªkan olaylarª bastªrmak ve dµ-
zeni yeniden tesis etmek gayesiyle aynª yªl bu sehre molla olarak gönderilmistir. Mµ-
derrislik rµ’usu için gerekli olan mµddetin bu görevden sonra dolacaÿª ve bunu ancak
o zaman hak kazanacaÿª ifade edilmistir. Dört ay gibi kªsa bir sµre içinde olaylarª ya-
tªstªrªp Istanbul’a geri dönmµs 29 Saban 1155/29 Ekim 1742 gµnµ Kesfı fiO ˇsm n
Efendi Medresesi’ne mµderris olmustur.

Muhtemelen 1156/1743’te ºzmir’e, oradan molla olarak reaya ile metropolitler ara-
sªndaki anlasmazlªklarª gidermek için Endre (Andros) Adasª’na ve kªsa bir sµre sonra
da halk ile piskoposlar arasªnda ortaya çªkan ihtilaflarª gidermek için Kªbrªs’a gönde-
rilmistir. Bir ayda reaya ile piskoposlarªn arasªnª bulmus ve bu basarªlª hizmeti netice-
sinde Lefkose naibliÿi (muhtemelen 1156-57/1743-44 yªllarªnda) kendisine verildi-
ÿinden yedi ay burada kalmªstªr. Bu görevden döndµkten sonra, eski Rumeli kazaske-
ri Esfiad Efendi’ye gitmis ve mollalªk görevlerinden bªkªp usandªÿªnª ve bu tµr görev-
lerin tehlikelerle dolu olduÿunu söyleyerek, kendisini arpalªklarªndan birisine naib
olarak göndermesini rica etmistir. Bu ricasª µzerine, Esfiad Efendi’nin Ankara
arpalªÿªna ilhak edilen Aydªn iline baÿlª Birgi sehri mahkemesine naib olarak tayin
edilmis (1158-59/1745-46) ve yedi ay bu görevde kalmªstªr. Daha sonra 1159/1746
yªlªnda N dir S h ile yapªlan barªs antlasmasª sebebiyle ˆr n’a elçi olarak tayin
olunan Kesriyyeli A˛med Pasa (ö. 1179/1765/66) maiyyetinde ordu kadªsª olarak gö-
rev verilmistir (1160/1747).2

Daha sonra Esfiad Efendi’nin arpalªklarªndan Qara˛is r-ª hib’e (Afyon) niyabet
ile gönderilmistir. Esfiad Efendi’nin seyhµlislamlªÿa getirilmesinden sonra yine
niyabet ile onun arpalªklarªndan olan Qonya’ya vazifelendirilmis ve 1162/1749 yªlªna
dek bu görevde kalmªstªr. Bundan sonra Istanbul’a gelmis ve geçim derdi sebebiyle
seyhµlislamªn yeÿeni Serıf Ya˛y  Efendi’ye (ö. 1191/1777-78) verilen Diy rbekir
mollalªÿªna yine niyabetle gitmis, ardªndan bir yªllªÿªna Esfiad Efendi’nin Kµtahya ar-
palªÿªnda bulunmustur. 1163/1750 yªlªnda Istanbul’a gelisi µzerine Q sªm Pasa Med-
resesi’ne altmªslª ile terfi edilmis ve çok geçmeden, 1 Muharrem 1167/29 Ekim 1753
tarihinde Manisa’da kadª olarak göreve baslamak µzere kendisine teklif getirilmistir.
N.’nin Manisa’dan sonra hangi göreve tayin edildiÿine dair bir bilgiye sahip deÿiliz.
Manisa ser’iyye sicillerinde N.’nin ilk baktªÿª dava 5 Muharrem 1167/2 Kasªm 1753
ve son dava ise 15 Saban 1167/7 Haziran 1754 tarihinde kayªtlªdªr.3 N.’nin sözkonusu
tarihten sonraki gµnlerde hangi göreve atandªÿª veya vefat edip etmediÿi bilinmemek-
tedir. Defter son dava metninden sonra “Ebü Sehl Nufim n el-qadi min sehr-i Ma -
nisa gufire leh” cµmlesi ile son bulmaktadªr. Me˛med ˇSµreyy , ölµm tarihini yanlªs
olarak 1165/1742 olarak vermektedir. Sicill-i fiO ˇsm nı’ye göre ˜skµdar’da Tünus
Ba ª’na defnedilmistir.4 Bugµn mezarªnªn yeri bilinmemektedir.
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ESERLERº

 Tedbır t-ª Pesendıde
N. bu eseri muhtemelen 1167/1753 yªlªnda Manisa kadªlªÿª sªrasªnda tamamlan-

mªstªr.5 Yazarªn hayatª hakkªnda önemli ölçµde bilgi içerir. Kolay anlasªlªr bir Os-
manlªca ile kaleme alªnan eser dua ile baslar ve devamªnda içerdiÿi µç makalenin ko-
nularª hakkªnda kªsaca bilgi verir. Yazar ardªndan kendi hayatªndan bahseder (1a-8b).

Giris bölµmµnµ takip eden birinci makalede (8a-25a) 1150/1737 yªlªnda Qªrªm’a
kazasker olarak tayin edilisini, yolculuÿunu ve Qªrªm’da ikameti sªrasªnda meydana
gelen olaylarª anlatªr. Qªrªm’daki bozuk idari yapª ve idari kadrolarª isgal eden ehli-
yetsiz devlet adamlarªnªn kayªtsªzlªÿª ve bu sebeple ortaya çªkan problemleri isler. N.
yöntem olarak problemi önce tespit etmekte (˛ diˇse) ve daha sonra yapªlmasª gere-
keni tedbır baslªÿª altªnda sunmaktadªr. ºkinci makalenin (25a-85a) konusu, 1152/
1739 Bel rad barªs anlasmasª neticesinde Osmanlª-Avusturya sªnªrlarªnªn antlasma
maddelerine göre yeniden çizilmesi için tayin olunan heyetin çalªsmalarªnª içerir. N.
heyetin basªnda bulunan el-˘ cc Me˛med Efendi’nin fazla masraftan kaçªnmak için
tercµman ve ölçµm mµhendislerini çaÿªrmamasªnª ve Avusturyalª tercµman ve teknik
adamlarla yetinmeyi yeÿlemesini elestirir.

˜çµncµ ve son makalede (85a-161a) 1747 ˆr n sefareti islenir. Makalenin önsö-
zµnde 1159/1746’da N dir S h ile yapªlan barªs, bu barªs neticesinde sefaret heyetin-
de kendisine görev verilisi ve mektuplarla hediyeleri teslim alªslarª anlatªlªr. Bu sefa-
ret heyete vakanµvis olarak katªlan Qªrªmlª Muß† f  Ra˛mı Efendi (ö. 1164/1750-51)
tarafªndan da rapor edilmistir.6 Muß† f  Ra˛mı’nin aksine, N. sefaret heyetinin yol
gµzergahªnªn baslangªcª olan ˜skµdar’dan ˘aleb’e deÿin uÿradªklarª konaklardan
bahsetmez ˘aleb’deki ikametlerinden sonraki uÿrak yerleri, Ba d d’a gelis ve bura-
daki ikametleri esnasªnda gelisen olaylarª ve yaptªklarª ziyaretleri anlatªr. Daha sonra,
elçilerin Osmanlª-ˆr n sªnªrªnda mµbadele olunusu, verilen ziyafetler ve görµsmeler
genisçe izah edilmektedir. ˆr n topraklarªna geçtikten sonra uÿranªlan konaklar tek
tek zikredilir. ˆr n topraklarªnda seyahatleri esnasªnda meydana gelen olaylar, çekilen
zorluklar ve N dir S h’ªn katli olayªnªn belirli bir sµre kesinlik kazanmamasªndan do-
layª ortaya çªkan belirsizliÿin verdiÿi kararsªzlªk hali tasvir edilir. Son bölµmde de
yine Ba d d’a geri dönµs yolculuÿu ayrªntªlª bir sekilde anlatªlªr. ˜çµncµ makale,
Ba d d’a geri döndµkten sonra Ba d d valisi A˛med Pasa’nªn vefatªyla doÿan idari
bosluk ve nihayet N.’ªn Istanbul’a gönderilisi ve yªllarca uÿrasªp da elde edemediÿi
mµderrislik rµ’usunu sonunda nasªl elde ettiÿini anlattªÿª time bölµmµ ile sona
ermektedir.

Nµshalar: (1) Istanbul Nµshasª: Bu nµsha besmele ile baslamakta ve bundan sonra
dua bölµmµ gelmektedir (13a-13b). Bunu µç makalenin de özet olarak anlatªldªÿª
bölµm takip etmektedir (13b-17b). Birinci makale 17b-34b arasªndadªr ve 20a-21b
sayfalarª bu nµshada eksiktir. ˜çµncµ makale 99b-166b’dedir. Mµstensih kendi kana-
atlerini ve istinsah esnasªnda unuttuÿu metne ait bilgileri ve metin ile alakalª yorum-
larªnª derkenar olarak vermistir (105b). Eserin kapaÿªnda ul˛n me-i ˆr n, ul˛n me-
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i Nemse ve ul˛n me-i Mosqov yazmaktadªr. (2) Viyana Nµshasª: 2b-7b sayfalarªnda
µç makalenin konularª hakkªnda özet bilgi verilmektedir. Yazar 7a-7b’de Muqaddime
baslªÿª altªnda kªsaca kendi hayatªndan bahseder. Birinci makale 8b-25a arasªndadªr.
20b-21a sayfalarª arasªnda uzunca bir derkenar mevcuttur. ºkinci makale 25a-85a’da,
µçµncµ makale 85a-161a’da ve ƒ time 159b-161a’dadªr. Bu nµsha muhtemelen
Muharrem 1167/Ekim 1753’te yazar tarafªndan kaleme alªnmªstªr.

N.’ªn bilinen diÿer eserleri sunlardªr: 1148/1735-36 yªlªnda Tebrız’de mµftµ olarak
görev yaptªÿª esnada geçirdiÿi hastalªk sebebiyle neler çektiÿini ª˛˛atn me adlª bir
manzum eserde anlatmªstªr. Desty r-ª ta˛dıdi’l-˛udüd sªnªr belirlemede kullanmak
µzere yazªlmªs bir el kitabªdªr (1154/1741). Yazar bu eserden Tedbır t-ª Pesendıde’de
bahsetmekte ama eserin gµnµmµze ulasªp ulasmadªÿª bilinmemektedir. Tebyınµ afi-
m li’l-mes h t geometri ve ölçµmlerle alakalª eseridir. 1154/1741 yªlªnda Avusturya
ile yapªlan sªnªr tahdidi görevi esnasªnda edindiÿi bilgilerden bahsetmektedir. Bu
eserin gµnµmµzde mevcut olup olmadªÿª bilinmemektedir. N ÷ir ºslam akaidi ile ala-
kalª bir eserdir. 1163/1749/1750’de Diy rbekir’de kaleme alªnmªstªr. º ˇsb tµ’l-huqüq
min me ˇz hibi’l-e’immeti ˇzevı’l-vµ ˇsüq’u 1149/1736-37’de yazdªÿªnª ve siiliÿin ortaya
çªkªsªndan ve tutarsªzlªÿªndan, ehl-i sµnnet mezheplerinin doÿrulundan bahsettiÿini
söyler. Bu eserin de gµnµmµze ulasªp ulasmadªÿª bilinmemektedir. Benzer konuda
yazdªÿªnª söylediÿi bir diÿer eser Mev ridµ cemıfii’l-me ˇz hib li-bey ni menbafii’l-
me† lib’dir (1153/1740).

BºBLºYOGRAFYA

 Tedbır t-ª Pesendıde
Yazmalar: (1) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Resid Efendi 667. 166 y.,

nesih. (2) Viyana, Österreichische Nationalbibliothek, H.O. 98, 161 y., nesih. (Gustav
Flµgel, Die arabischen, persischen und tµrkischen Handschriften der kaiserlich-
königlichen Hofbibliothek zu Wien, c. 2 (Wien, 1865-1867), 292-293, no. 1106).

Edisyonlar: A. ºbrahim Savas, Ebû Sehl Nu’mân Efendi, Tedbîrât-ª Pesendîde
(Ankara 1999). A. ºbrahim Savas, “XVIII. Yµzyªlªn Bµyµk Âlimi Ebû Sehl Nu’mân
Efendi’nin Qªrªm (Kefe) Gµnlµÿµ”, Tµrk Yurdu, 148-149 (1999-2000), 309-328.

Tercµmeler: Erich Prokosch, Molla und Diplomat (Graz, 1992).

Kaynaklar:
Gustav Flµgel, Die arabischen, persischen und tµrkischen Handschriften der kai-

serlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien, c. 2 (Wien, 1865-1867), 292. Me˛med
ˇSµreyy , Sicill-i fiO ˇsm nı, c. 4 (Istanbul 1311/1893-94), 569. Bursalª Mehmed Tahir,
fiOˇsm nlª Mµ’ellifleri, c. 3 (Istanbul 1343/1924-25), 155. ºsmail Hami Danismend,
ºzahlª Osmanlª Tarihi Kronolojisi, c. 5 (Istanbul, 1955), 56. Semdânîzâde Mehmed,
Mµr‘i’t-tevârîh, yay. M. Aktepe, c. 1 (Istanbul, 1976) , 121. Josef von Hammer-Purg-
stall, Osmanlª Tarihi, terc. Me˛med fiA† , yay. Vecdi Bµrµn (Istanbul, 1992).



HISTORIANS OF THE OTTOMAN EMPIRE
C. Kafada r  H.  K aratek e C.  F leischer

© Makalenin tµm haklarª Osmanlª Tarihçileri’nin editörlerine aittir
(www.ottomanhistorians.com)

5

1 Bursalª Me˛med. ‡ hir, fiO ˇsm nlª Mµ’ellifleri, c. 3 (Istanbul, 1343/1924-25), 155; Franz Babinger,
Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke (Leipzig, 1927), 275.
2 Semdânîzâde Mehmed, Mµr‘i’t-tevârîh, yay. M. Aktepe, c. 1 (Istanbul, 1976), 121.
3 Manisa Seriyye Sicili (Ankara Milli Kµtµphane), Defter no. 207, y. 1a ve 217b
4 Me˛med ̌Sµreyy , Sicill-i fiOˇsm nı, c. 4 (Istanbul 1311/1893-94), 569.
5 Gustav Flµgel, Die arabischen, persischen und tµrkischen Handschriften der kaiserlich-königlichen
Hofbibliothek zu Wien, c. 3 (Wien, 1865-1867), 292-293, no. 1106; Josef von Hammer-Purgstall, Os-
manlª Tarihi, terc. Me˛med fiA† , yay. Vecdi Bµrµn (Istanbul, 1992), 95-96.
6 Qªrªmlª Muß†af  Ra˛mı, Sef retn me-i ˆr n, Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Esad Efendi 2091.

A. ºbrahim SAVAS
Aÿustos 2005


