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MEHMED ÇELEBİ, Ladikli 
(ö. XVI. yüzyılın başlan) 

Türk musikis i nazariyatçısı. 
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Asıl adı Muhyiddin Mehmed olup kay
naklarda hayatıyla ilgili fazla bilgi yoktur. 
Bilinenierin çoğu da eserlerinden hare
ketle yapılan yorumlara dayanmaktadır. 
Nisbesinden, o dönemde Amasya sanca
ğına (günümüzde Samsun vilayetine) bağlı 
U'ıdik kasabasından olduğu anlaşılmak

tadır. Lazkiye'de veya Denizli civarındaki 
Ladik'te doğduğuna dair rivayetler doğru 
değildir. Eserlerinde babasının adı Ab
dülhamid olarak geçmesine rağmen O us
ta ve Flügel'in 183S'te Keşfü'?: - ?: Uni'ın 

neşrinden başlayıp ondan sonra da devam 
eden bir hata ile Abdülmecid şeklinde be
lirtilmiş ve bu yanlışlık , aynı eserin M. Şe
refettin Yaltkaya'nın neşrinde düzeltilme
sine kadar (ı 94 ı) çeşitli yayınlarda devam 
etmiştir. Ayrıca onun Arap asıllı olduğu ve 
eserlerini Amasya'da yazdığı şeklinde bazı 
kaynaklarda yer alan görüşlerin doğru 
olmadığını ifade etmek gerekir. 

Mehmed Çelebi Ladik'te iyi bir eğitim 
görmüş . bu arada dini ilimler yanında 
Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Şehzade 
Bayezid'in Amasya valiliği sırasında onun 
çevresinde yer almış . Bayezid'in yirmi al
tı yıllık Amasya valiliğinden sonra 886'da 
(ı 48 ı) tahta geçmesi üzerine İstanbul'a 
giderek orada müderrislik yapmıştır. 
Mehmed Çelebi 'nin ölümüyle ilgili olarak 
kesin bir tarih vermek mümkün değildir. 

Brockelmann onun yaşadığı devir için ll. 
Bayezid'in salt anat yıllarını (ı 48 ı - ı 5 ı 2) 

gösterirken Farmer. Zirikil ve Abbas el
Azzavl900 (1 494-95) tarihini vermekt e
dir. 

Eserleri.1. Zübdetü 'l-beyô.n. Mehmed 
Çelebi'nin müderrislik yaptığı dönemler
de Türkçe bir mantık eserinin olmadığın ı 

görerek kaleme aldığı ilk eseridir. Bir mu
kaddime ile mantık terimlerinin açıklan
dığı bir bölüm ve bir hatimeden ibaret 
olan eser ll . Bayezid'e sunulmuştur. Mü
ellif hattıyla yegane nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (Ayasof
ya, nr. 2490) eser üzerinde Muhsin Kork
maz günümüz Türkçe'sine çevirisiyle bir
likte bir dil incelemesi yapmıştır (yüksek 
li sans tezi , 200 ı , iü Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü). 2. Zeynü'/-ell;ıan* fi 'ilmi't-te'lif 
v e 'l-evzô.n. Önce Arapça (88811483 ). bir 
yıl sonra da aynı isimle Türkçe olarak ya
zılıp ll. Bayezid'e takdim edilmiştir. Çe
şitli nüshaları bulunan eserin Arapça nüs
halarından biriNuruosmaniye (nr. 3655), 

Türkçe nüshalarından biri de İstanbul Üni
versitesi (TY, nr. 4380) kütüphanelerinde 
bulunmaktadır. Eser üzerinde Ruhi Ka
lender bir doktora çalışması yapmış ( 1982, 

AÜ ilahiya t Fakültes i) , Ahmet Pekşen de 
yüksek lisans tezi hazırlamıştır (2002, iü 
Sosya l Bilimler Enstitüsü) . 3. er-Risa/e
tü'J-fetl;ıiyye*. MOsiki nazariyatıyla ilgili 
ikinci eseri olup Arapça kaleme alınmış
tır. Padişahın fetihleri münasebetiyle ki
tabına bu ismi verdiğ i ni belirten Meh
med Çelebi eseri ll. Bayezid'e sunmuştur. 
Dünya kütüphanelerinde çeşitli nüshala
rı mevcut olan eserin bilinen en eski yaz
ması 890 (1485) tarihli olup Halep'te bu
lunmaktadır ( ei-Mektebetü ' 1-Ahmediyye, 
nr. ı 2 06 ) . Eserin bu nüshası esas alınarak 
Haşim Muhammed Receb tarafından tah
kikli n eş ri gerçekleştirilmiş ( Küveyt 1406/ 

ı986 ) . ayrıca Tunus Zeytüniyye Camii Kü
tüphanesi'ndeki nüshasından Menü bl es
Senüsl'nin yaptığı Fransızca tercümesi 
Baron Rodolphe d'Erlanger 'in kitab ı içe
risinde yayımlanm ıştır (La musique ara
be, Pari s 1939, IV, 257-522 ). Öte yandan 
Hakkı Tekin eseri Türkçe'ye çevirerek üze
r inde bir doktora çalışması yapmıştır (La
dik/i Mehmed Çelebi ue er-Risaletü'l-Fet
hiyye'si, 1999, N iğde Üniversites i Sosyal 
Bi !imler Enstitüsü) . 

Mehmed Çelebi, Safiyyüddin ei-Urme
vl'n in 17'li ses sistemiyle Abdülkadir-i 
M erilgi'nin doksan bir olarak kaydettiği 
makam dizilerini aynen benimsemiştir. 

Eserlerinde kudemaya göre aritmetik, 
geometri ve harmonik olmak üzere üç 
t ürlü oranın bulunduğunu , müzikte 
uyumlu ve uyumsuz aralıklarla bakiyye, 
tanini ve mücenneb aralıklarının ses sis
t emindeki yerini kabul eder. Müellif ayrı
ca, kendinden önceki nazariyecilerde gö
rülmeyen küçük üçlü ve büyük üçlü ara
lı klarıyla dörtlü ve beşli aralıklardan ve ön
ceki nazariyatçılardan farklı olarak yedi 
büyük aralıktan bahseder. Usulleri göz
de usuller. az kullanılan ve en az kullanı
lanlar şeklinde topluca anlatması , on iki 
makam, yirmi dört şube , yedi avaze ve 
otuz terkip üzerinde durması . makam 
seyirlerini izah ederken çıkıcı ve inici ifa
delerini kullanması dikkat çekicidir. Ka
leme aldığı mCısiki nazariyatı eserleriyle 
dönemin müsiki çalışmalarına önemli 
katkıda bulunan Mehmed Çelebi daha 

MEHMED ÇELEBİ, Ramazanzade 

sonra yapılacak pek çok çalışmaya kay
nak teşkil etmiştir. Onun makam tanım
l arı ve seyirleri. dönemin d iğer müzik 
eserleriyle karşılaştırmalı olarak Binnaz 
Başer Çelik'in doktora tezinde ele alın
mıştır ( Hızır bin Abdullah 'ın Kitabü '1-Ed
uar'ı ue Makamların incelenmesi, 200 ı, 

MÜ Sosyal Bilimler En stitüsü). 
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MEHMED ÇELEBİ, 
Ramazanzade 
(ö . 979/ 1571) 

Osmanlı devlet adamı 
ve tarihçisi. 

_j 

Merzifon'da doğdu . Medrese talebeli
ği esnasındaki lakabı Yeşilce olup çağda

şı ve meslektaşı Celalzade Mustafa Çele
bi'den ayırt edilmesi için Küçük Nişancı 
unvanıyla ve daha yaygın olarak babası
na nisbetle Ramazanzade diye anılır. Öğ
renimini tamamladıktan sonra uzun sü-
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