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İSHAK BEY CAMii 

(bk. AlACA İSHAK BEY CAMİİ). 

İSHAK ÇELEBİ, Kılıççızade 
(ö. 943/1537) 

Osmanlı tarih yazıcılığının 

önemli eserlerinden olan 
Selimname adlı kitabıyla tanınan 

divan şairi. 

_j 

-, 

_j 

Üsküp'te büyük bir ihtimalle 869 'da 
(1464-65) doğdu . Kılıç ustası İbrahim 
Efendi'nin oğlu olduğu için Kılıççızade di
ye tanındı . Üsküp'te başladığı öğrenimini 
Edirne'de Kara Bali'nin yanında tamam
layıp ilmiye sınıfına girdi. Önce Serez (Si
roz). ardından Edirne'de İbrahim Paşa ve 
Üsküp'teki İshak Paşa medreselerine mü
derris oldu. Mısır seferinden sonra 923-
924 (1517-1518) kışını geçirmeküzere 
Şam'da ikamet ederken Yavuz Sultan Se
lim'e musahiblik için Galata Kadısı B ur
salı Nihali Cafer Çelebi ve Mihaliç Kadısı 
Bozan'la birlikte Suriye'ye gönderildi. An
cak bazı davranışlarından dolayı üçü de 
musahibliğe kabul edilmedi. İshak Çelebi, 
tekrar eski vazifesine dönerek Bursa Kap
lı ca (Hudavendiga r) ve İznik'teki Orhan 
Gazi medreselerinin ardından 933'te 
(1526-27) Edirne Darülhadisi'ne ve 937'
de (1530-31) istanbul Sahn-ı Sernan mü
derrisliğine getirildi. 942 ( 1536) yılında 
kadı tayin edildiği Şam'da bir yıl sonra 
öldü. Hastalığı sırasında vefatı için, "Ge
licek halet-i nez'a dedi tarihini İ shak 1 Yö
neldim canib-i Hakk'a başı açık yalınayak" 
beytini tarih düşürmüş . vasiyeti gereği 
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Şam civarında bulunan KubCırü 's-salihin'e 

defnedilmiştir. 

Yavuz Sultan Selim ve KanCıni Sultan 
Süleyman gibi iki büyük hükümdarıo tak
dir ve iltifatına mazhar olarak darülha
dis ve Sahn-ı Sernan müderrislikleri gibi 
önemli görevlere getirilen İshak Çelebi 
şöhret ve gösterişe fazla itibar etmeme
siyle tanınmıştır. Hoşsohbet , güler yüz
lü, mizah ve latifeden hoşlanan kişiliği ile 
çevresinde sevilip aranan bir insan olarak 
takdir edildiği gibi derbeder yaşayışı ve 
bazı serbest hareketleri yüzünden ten
kitlere de hedef olmuştur. Hasan Çelebi 
onun. kırkyaşına gelince yaşadığı haraba
tl hayattan tövbe etmiş ve buna "tübtü 
ilallah" (909/1503- 15041Allah'a yöneldim!) 
ibaresiyle tarih düşürmüş olduğunu kay
deder. Aynı zamanda şair olarak ün kaza
nan İshak Çelebi'nin şairliği Sehi, Latifi. 
Aşık Çelebi ve Hasan Çelebi gibi tezkire 
yazarları tarafından övülmüştür. Divan 
şiirinde Necati Bey ve çağdaşlarıyla baş
layan. Türkçe kelime ve deyimleri birkaç 
anlamıyla beyte yerleştirerek sanat gös
terme işini İshak Çelebi de şiirlerinde us
taca gerçekleştirmiş. biraz da bu yüzden 
coşkulu , canlı , içten söylediği şiir vega
zelleri çok sevilmiştir. Ayrıca manzumele
rine XVI. yüzyıl Osmanlı aydınlarının alış
kanlıkları, zevkleri ve sosyal görüşleriyle 

kendi duygularını ve hayat anlayışını da 
yansıtmış . şiirlerinde dost sohbetlerini, 
aşk maceralarını ve mahalli hayatı dile 
getirmiştir. 

Eserleri. 1. Risô.le-i İmti}J.ô.niyye. Bir
çok nüshası bulunan risale (Erdem, sy. 91 
11 9941. s. 11 2- 11 3). Sahn- ı Sernan müder
risliği imtihanı için eJ-Mevô.~ıf'tan veri-
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(Süleymaniye Ktp., 
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nr. 386) 

Kılıççızade lshak Çelebi'nin Aşık Çelebi tezkiresindeki min
yatürü (Meşa irü 'ş-şuara, Millet K tp ., Ali Erniri Efendi , Ta· 

rih , nr. 772, vr. 82' ) 

ten bir konu hakkında Arapça olarak kale
me alınıp imtihan heyetine takdim edil
miştir. Z. Div an. Yedi nüsha üzerinden 
tenkitli basımı , şairin hayatı ve edebi şah
siyeti üzerinde bir incelemeyle birlikte 
Mehmed Çavuşoğlu ve M. Ali Tanyeri ta
rafından yapılmıştır (bk. bi bl. ). 3. Selim
name (ishakname) . Osmanlı tarihi yazı
cılığında önemli bir yer tutan "şehname
cilik" geleneğinin güzel örneklerinden 
biridir. ll. Bayezid döneminde91S (1509) 
yılında istanbul'u harap eden zelzelenin 
anlatımıyla başlayan eser Sultan Baye
zid'in şehzadeleri arasındaki rekabet, 
Şahkulu isyanı . Sultan Bayezid'in ölümü 
gibi olaylarla devam eder. Daha sonraki 
bölümde Yavuz Sultan Selim'in tahta çı
kışı anlatılır. Eser, Şehzade Ahmed'in Ya
vuz Sultan Selim'e karşı ayaklanması ve 
bunun bastırılması olayı ile son bulur. Se
limnô.me, oldukça ağır bir dille yazılmış ol-



Kılıççızade lshak Çelebi'nin Selimname adlı eserinin ilk 
sayfası (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3941) 

makla beraber dönemi içinde inşa gele
neğinin güzel örneklerinden biri sayılmış
tır. Eserin bir özelliği de ayet. hadis, dua, 
şiir ve darbımesellere sıkça yer verilme
sidir. İshak Çelebi'ye daha kendi çağından 
itibaren büyük şöhret kazandıran Selim
name, sonraki yıllarda Osmanlı tarihçile
ri tarafından güvenilir bir kaynak olarak 
kabul edilmiştir. Nitekim Hoca Sadeddin 
Efendi Tacü't-tevarih adlı eserinde man
zumelerine varıncaya kadar İshak Çele
bi'den faydalanmıştır. Günümüz tarihçi
lerince de güvenilir ve orüinal bir kaynak 
sayılan Selimname'nin Türkiye'de ve 
Türkiye dışındaki kütüphanelerde birçok 
nüshası bulunmaktadır (Levend, Gaza

uatnameler; s. 24; Tekindağ , sy. 1 119701, 
s. 201) 

İshak Çelebi'nin bunlardan başka Arap
ça dört müstezaddan oluşan Müstezad 
li-İsJ:ı{ı~ Çelebi (Süleymaniye Ktp., Lale
li, nr 3707/7) ve kırk bir beyitlikyine Arap
ça bir kaside olan Kaşide-i FaşiJ:ıa (Sü
leymaniye Ktp., Halet Efendi , nr. 799/20) 
adlı risaleleri vardır. Bazı beyitlerini Aşık 
Çelebi'nin iktibas ettiği Hiciv ve Hezli
yat'ının (Levend, Türk Edebiyat Tarihi, s. 
154) nüshası bilinmemektedir. 
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i.! HAMDİ SAVAŞ 

İSHAK EFENDi, Başhoca 
(ö. 1836) 

Mühendishane-i 
Berri-i Hümayun'un başhocası, 

Türkiye'nin 
modern ilim öncülerinden. 

_j 

Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan 
Yanya'nın N arda (Arda) kasabasında doğ
du. "Hoca" ve "Başhoca" unvanıyla tanı
nır. Aslen MOsevi bir aileye mensuptur; 
babasının ölümünden sonra kardeşi Esad 
Efendi ile birlikte (sonraları Rumeli Ordu
y ı Hümayun defterdan ı islam'a girmiş ve 
istanbul'a gitmiştir. İlk ve orta öğrenimi 
hakkında bilgi bulunmamakla birlikte aile 
çevresinden gelen çeşitli Batı dillerinin 
yanında Arapça ve Farsça'yı da bilmesi ve 
daha sonraları Mühendishane-i Serri-i 
Hümayun'da Eslrüddin ei-Ebherl'nin isa
güci adlı kitabını akutması onun küçük 

iSHAK EFENDi, Başhoca 

yaşta medrese öğrenimi gördüğün ün de
Iili sayılabilir. Mühendishane-i Serri-i Hü
mayun 'un terfi listelerinden 1806 -181 s 
yılları arasında bu okulda okuduğu ve sı
nıf geçmenin. yapılan imtihanı kazanma
nın yanında bir üst sınıfın kadro mevcu
dunda münhal bulunması şartına bağlı 
olmasından dolayı okulun son iki sınıfını 
yaklaşık dokuz yılda bitirdiği anlaşılmak
tadır (İh sa noğlu, s. 9). 

Öğrenciliği sırasında zekası, bilgisi ve 
çalışkanlığıyla Başhoca Hüseyin Rıfkı Ta
manl'nin dikkatini çeken İshak Efendi, 
onun yardımcılığına tayin edilerek Me
dine'deki kutsal sayılan yerlerin tamir ve 
inşaat işleriyle görevtendirildi ( 1816) . Er
tesi yıl Hüseyin Rıfkı Tamani'nin Medi
ne'de vefatı üzerine yetkililerce Babıa

li'ye onun yerine getirilmesi tavsiye edii
diyse de istanbul'dan başka bir mühen
dis gönderildi ve İshak Efendi onun yar
dımcılığına verildi. Medine'deki görevi
ni tamamladıktan bir süre sonra tek
rar Mühendishane-i Serri-i Hümayun'a 
dönen İshak Efendi, hocalardan Bulga
rizade Yahya Naci Efendi'nin ölümünün 
ardından mühendishanedeki kariyeri
ne halel gelmernek kaydıyla onun yeri
ne Divan-ı Hümayun tercümanlığına ge
tirildi (Temmuz 1824). 1829 yılının sonla
rına doğru Balkan sahilterindeki istihkam
ların kontrol ve tamiriyle görevlendirildi. 
Bu görevlendirmenin asıl sebebi, şahsı
na karşı güven duyulmaması ve Divan-ı 
Hümayun tercümanlığından uzaklaştırıl
mak istenmesiydi. Ancak çok geçmeden 
hakkında gösterilen tereddüt ve şüphe
terin yersiz olduğu ve kendisinin Relsül
küttab Pertev Paşa'nın bir tertibine ma
ruz kaldığı anlaşılarak geri çağrıldı ; 1830 
yılının son ayında Mühendishane-i Serri-i 
Hümayun'un başhocalığına tayin edildi. 
1834'te yine kutsal binaların tamiri için 
Medine'ye gönderildi ve dönüş yolculuğu 
sırasında İskenderiye'de vefat etti (Şu
bat 1836). Öğrencileri hatırasına hürme
ten Hasköy Mezarlığı'na, üzerinde "DI
van-ı Hümayun sabık serhalifesi ve Mü
hendishane-i Serri-i Hümayun başhacası 
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