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OSMANLI - MEMLÜKLÜ .BA'RIŞINI YAPAN OSMANLI DiPLOMA ti 
"ŞEYH ALİ CELEBİ"NİN KİMLİGİ HAKKINDA 

Dr. Yusuf KÜÇÜKDAG (*) 

Osmanlılarla Memluklar arasındaki münasebetler, XIV. yüzyı·lın ikin
ci yarısından itibaren dostane bir şekilde başlamış, o zoma.n küçük bir uc 
beyljği durumunda olan Osmanlıların Rumeli'deki ·fetih harekôtı, Mem
Kık · §'ultanları tarafından memnunlukla karşılanmıştır. Bununla beraber 
Yıldırım Bôyezid'in Siv,as ·hükümdarı Kodı 'Burhaneddin'in el-i,nden Malat
ya'yı alması ve Osmanlıların Anadolu'da hudutlarını genişletmeye başla
ması ile iki devlet arasında bazı ihtilôflar doğmuş ve dostluk bozulmuş
tur. 

Fôtih'in 1453 yılında 'istonbul'u fethetmesi, Kahire'de büyük bir se
vinç ve heyecan uy.andırmasına rağmen ·kısa bir süre sonra Hicaz su yol
lorının tamiri, Karomanoğulları ve Dulkadıroğulları mes'elelerıinden dola
yı iki devlet . arasındaki itişkiler tekrar bozulmuş, durum, savaşa sebep 
olacak c;Jereceye gelmiştir. :Hatta bunun icin hasta olduğu halde Fôtih 
Sultan Mehmed Han, 886 rH. I 1481 M.'de ordusuyla Anadolu'ya geçmiş, 

fakat Gebze yakınındaki Tekircayırı veya Hünkôrçayırı deni.len yerdeki 
ordugôhında 4 Mayıs 1481'de vefat etmiştir (1) . 

. ıı. Bayezid devr,inde, 890 H. ı 1485 M.'de iki devlet 'arasında horp 
başlamış ve 895 H. / 1490:M.'·a kadar beş yıl sürmüştür. Ş~6 H. J 1491 M. 
de Tunus hükümdarının istanbul'a gelen elçisinin araya ~irmes·i ve Os
manlı ulemasından Molla Arap demekle meşhur ·Müftü Alôüddin Ali'·nin 
savaşın sona erdirilmesine dair verdiği fetva ile barışa doğru önemli bir 

adım ,atılmıştıı. Bu gelişmelerden sonra Osmanlı Devleti, Bursa kadısı 

Çorumlu Ali Efendi'yi 1491'de Memluk Devleti'nin fatanbul'a gönderdiği 

(*) Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkıla.p Tarihi Bölümü. 

(1) Aşık Paşa-za.de, Tevarih-i Al-i Osman, Neşr. Ali Beğ, İstanbul, 1332, s. 206 -
218; Halil İnalcık, "Mehmed II." İA. C. VII, s. 524. 
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Mamay Haseki adlı elçiyle birlikte Kahire'ye göndermi,ştir (2). Ali ·Efendi, 
Adana, Tarsus ve. Çu,kurova'daki diğer kaleleri· Mekke ve Medine· evkôfı
·na ait olduklarından dolayı MemlOklara iôdeye memur bir elci idi (3). Ni
tekim söylenen bu yerler geri verilerek Osmanlı - ,MemlGklu barışı yapıldı. 

Merhum İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kahire'ye giden Osmanlı _elçisinin 
"-Bursa kadısı Seyh Ali Çelebi" adında bir zôt olduğunu belir~tikten son
ra konuyla ilgil:i dip ·.notta şu · açıklamayı yapar: "Bu Ali Çelebi'nİn -Bursa 
kadılığı ve Anadolu ·:ka:iaskerliğinde bulunan Fenôrf-zôde Alôüddin Al:i ol
ması muhtemelidir." (4). Aslında bu Osmanlı ·elcisi, Fenôri-zôde Alôüddin 
Ali olmoyıp 11 .. Hôyezi<;f döneminde Bursa kadısı iken Kahire'de barış yap-. . .. . 
maya muvaffak olan, bu başarısından sonra Anadolu Kazaskerliğine . ge-
t_irilen Çorumlu Ali E~endi'dir (5). .. 

İbn Fahdu'I-Mekkı'nin: Cevôhirü'I-Hısôn fi Menôkıbı's-Su'ltôn Süley
.môn b. Usmôn adlı yazma eserinden konumuz olan elçinin şeceresini ilk 
def'.a Merhum M. C. Şehabeddin Tekindağ doğru olarak tesbit etmiş, fa
kat. kimllği hakkında bilgi vermemiştir (6). Burada Toşköpri-zôde'·nin . şa

kôik-i Numemiye ve Hoca Sadeddin 1Efendi'nin Tôcü't-Tevôr:ih'i ,ile Meh
r.ped Süreyya'.nın Sicill-i Osmôni'sine· dayanılarok Osmanlı diplomatı Ço
rumlu Ali Efendi'nin kimliği ortaya konacaktır. 

_ . Çorurı:ı'do ·qoğan Ali Efendi_'nin künyesi, İbn Fahdı'I-Mekki'nin yuka
rıda zikreoilen eseriyle, 898 H. / 1493 M. ve 906 H. / 1501 M. tarihli iki vak-. . 

(2) Taşköpri-zade, Şaktiik-i Nuinaniye, ·Tere. Mecdi Efendi, İstanbul, 1269, 
s. 32~; Mehmed S~reyya, Si~ill-i ·osmcını, ·İstanbul, 1311, C. III, s. 496. Aşık 
Paşa-zade, Mısır'a gönderilen elçinin adını zikretmez, sadece "Padişah-ı 
Rüm:· dahi azız bir. kişi gönderdi elçiliğe" der ,(s. 240). Müneccimbaşı, C. III, 
s. 416'da Aşık Paşa-z~de'de olduğu gibi elçinin adından bahsetmez. 

(3) Aşık Paşa-zade, aynı eser, 225 - 226, 229 - 240; ·Hoca Sadeddin Efendi 
Tacü't-Tevarih, İstanbul, 1280, C. II, s. 46 - 49; İsmail Hakkı Uzunı;arşılı, 

· , . "Bayezid II." İ.A. C. II, s . . 393 - 394. 

(4) İsmail' Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1983, C. II, s. 194; aynı 
yazar, İA . . a~nı madde, s .. 394'te hemen hemen aynı şekilde bilgi vermek
tedir. 

(5) Mevlana Alaüddin Ali Fenari,. Fatih qönemi ulemasındandır. Fatih Medre
sesinde müderrislik yaptıktan sonra Bursa kadılığına, buradan da Anado

lu ka·zaskerliğine· tayin edilmiş, rr: '.Bayezid'in saltanatı sırasında tekaüd ol
. muş ve 905 .H. 'de ölmüştür .. Taşköpri-zade, aynı eser, . s. 227 ve Mehmed Sü
reyya, aynı eser, c. III, s. '488'deki açıklamalardan anlaşıldığına göre bu 
zat, II. Bayezir zamanında, Osmanlı - Memlüklu barışından sonra görev 
yapmamış olduğu gibi, Mısır'.a gidemiyecek . kadar ihtiyardı. 

(6) Bkz. Şehabeddin Tekindağ, "II. Bayezid Devrinde Çuktirova'da Nüfuz Mü
cadelesi, İlk Osmanlı - MemlO.klu Savaşları (1485'- 1491) ", Belleten, C. XXXI. 
Sayı 123, s. 371. 
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fiyede Ali b. Şeyh ·Ahmed b. Şeyh Mehmed b. ,Eyyub olarak geçmekte
dir (7). 

Çorumlu Ali Efendi, Suitan il. Bôyezid'in .Amasya'da valiliği sırasında 
imômı idi. Bu görevde iken şehzôdenin tavassutu üzerine Fôtih, onu Amas
ya'y-a bağlı Gümüş kasabasındaki medreseye müderris olarak tôyin etti. 
il. ıBôyezid pôdişah olunca onu Ankara kadılığına getirdi. Bu görevine ek 
olarak Ankara'da-ki Ak Medrese müderrisliğini de verdi. Burada·n Bursa 
kadılığına nakledildi. 

AU Efendi'nin Mısır'a Elçi Of.arak Gönderilmesi 

Başarıyla yürüttüğü Bursa kadılığı sırasında, 1491 yılmda sulh yap
mak üzere Mısır'a elçi olarak gönderildi. ·Memluk sultônı huzuruna kabul 

-ettiği Al,i Efendi'ye f.evkalôde ikramda bulundu. Ali Efendi, gösterdiği üs
tün gayr:et neticesi 896 H. J 1491 M. tarihli Osmanlı - Memlüklu barışı.nı 

yopmaya muvaffak oldu ve aynı yıl içinde İstanbul'a döndü. Bu son ba~çı
rısından ötürü 897 1H. J 1492 M.'de Anadolu Kazaskerliğine terf.i ettirildi. 
Bu görevde . on yıl kaldıktan sonra 908 H. I 1502 - 1503 M. yılında ,azı ve 
tekôüd edildi (8). 

A'fi Efendi'niri Şehzôde Korıkud'a Nasihatçi Olarak Göndet1ilmesi 

Ali Efendi, .Memluk Devleti ile yaptığı barış görüşmelerinde diplomat 
olarak 'Osma·nlı Devleti'ni .başarıyla temsil ettiğ·i gibi, bazı iç problemlerin 
hallinde de önemı.i görevler üslenmiştir. 

Şehzôde Korkud'lo babası il. BôVezid arasında İstanbul'a ya.kın olan 
Saruhan valiliğine getirilmesi :konusundaki anlaşmazlığı tatlıya bağlamak 

için şehzadenin bulunduğu Antalya'ya gitmiş, ona bu konuda ·itidal telkin 
etmiştir . 

.Silindiği üzere Şehzôde Korkud, il. Bôyezid'in sağlığında 888 H./1482 -
1483 M.'de Saruhan valiliğine gönderilmişti. Babasının son zamanlarında 
vezır-i azam Hadım AH Paşa ve diğer bazı ricfüin Şehzôde Ahmed'i salta
nata ·aday göstermeye çalıştıkları bir sırada, kardeşi Şeh~clde Ahmed'in 
de tesiriyle İstanbul'dan uzak olan Antalya sancağına nakldlunmuştu . İs
tanbul'da padişaha yakın olanların Amasya valisi .şehzôde Ahmed''0 git
tikçe daha fazla tar,aftarlık gösterdiklerini anlayan 'Korkud'un tekrar Ma-

(7) Tekindağ, aynı makale, s. 371; Abdülkadir Şener, "Edirnede Süleyman Pa
şa Camii Vakfiyesi", Vakıfla,· Dergisi, Ankara, (tarihsiz), sayı XI, s. 9 - 10: 
Yusuf Küçtikdağ, Mevlantl Dergdhına Ait Abid Çelebi ve Veled Bekir Vak
fiyeleri, (Selçuk Üniversitesi Sos. Bil. Ens. basılmamış yüksek lisans tezi), 
Konya, 1986, s. 42 - 43. 

(8) Taşköpri-zade, aynı eser, s. 323; Hoca Sadeddin Efendi, aynı eser, C. II, 
s. 564; Mehmed Süreyya, aynı eser, C. III, s. 496. 

- 21s ·-



,nisa'ya dönmesi hakkındaki istirhamı ,kabul olunmadığı gibi babası, ule
,môdan İmôm Ali'yi ona nasihatçi olarak gönderdi (9). Bu ·imam Ali, Ço
rumlu Ali Efendi olup emekı.iliği sırasında Antalya'ya Korkud'un yanına 
gitm iş, padişahla oğlunun arasını düzeltmeye çalışmıştır (10). Başta Sul
tan Bôyezid olmak üzere a·ilesinde herkesin saygı duyduğu a,nıaşılan Ali 
Efendi'yi iyi karşılayan ve ona hürmette kusur etmeyen Sultan Korkud, 
"bana saltanat ve eyalet' gerekmez" demiş _ fakat, 915 H. / 1'509 M.'de 
Hacca gitmek bahanesiyle Mısır'a gitmiştir. Mısır sultanı Kansuh GGri 
(ölm. 1516), Korkud Çelebi'ye türlü ikramı.arda bulunmuş olmasına rağ

men, Cem olayına benzer .bir durumun ortaya çıkmasından çekinerek 
onun ·Mısır'-da k,aımasını münasip görmemiş, il. Bôyezid ile oğlunun ara
sına girerek Korkud'un tekrar Teke sancağına dönüşünü sağlamıştır (11). 

Ali Efendi, Antalya'dan istanbul'a döndükten sonra ama olmuş ve 
927 H. I 1521 M.'de aynı şehirde vefat etmiştir. 

Kimlerden ve ·nerelerde okuduğu bilinmeyen Çorumlu Ali · Efendi'nin 
deruhte ettiği görevlerden -iyi bir tahsi l yapmış olduğu ve çok iyi Arapça 
bildiği anlaşılmaktadır. Kahire'ye elçi olarak gönderMmesi, Mısır'da tahsU 
yaptığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Çok güzel ;konuşur, ibadete düş
kün, iyiJ.i'ksever, faziletU ve kamil bir zôttı. 

Netice 

il. Bôyezid'in saltanatı sırasında yapılan Osmanlı - MemlOklu barışı 

için Mısır'a gönderilen _zôt, ·FôtiQ döneminde Bursa kadılığı ve Anadolu 
kazaskeri.iği yapan Şeyh Ali Celebi (Fenôrf-zôde Alôüddin Ali) değ·il, il. 
Bôyezid zamanında Bursa kadı·lığı ve Anadolu kazaskerliği yapan Çorum
lu Ali Efendidir. Bu konuda yapılan yanlışlığın isim ve görev benzerliği 
ile dönem yakınlığından ileri geldiği anlaşılrna-ktadır. 

(9) Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, s. 235 - 236 ve M. Tayyip Gökbilgin, 
"Korkut", İA. c. VI, s.- 856'da "İmam Ali demekle maruf Mevlan~ Al§.üddin" 
olduğunu belirtmektedirler ki, bu doğru olmayıp Çorumlu Ali Efendi'dir. 

(10) Taşköpri-zade, aynı eser, s. 323; Hoc·a Sadeddin Efendi, aynı yer. 
(11) Gökbilgin, aynı madde, s. 857; Şehabeddin Tekindağ, "Korkud Çelebi ile 

İlgili İki Belge'', Belgelerle Türk Tarihi Der. C. II, sayı 17, s. 37. 
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