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(bk. CEMALEDDİN EFENDi, 

Halidefendizade). 

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

Türk musikis i nazariyatçısı. 

_j 

_j 

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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MEHMED ÇELEBi, Ramazanzade 

re Divan-ı Hümayun katipliklerinde bu
lundu. İsmail Hami Danişmend'in, Pulya 
seferi menzilnamesine dayanarak 943-
944 ( 1536-1537) yılları arasında def ter
darlık görevinde bulunduğu iddiası (Kro

noloji2, V. 250) başka kaynaklar tarafın
dan teyit edilmez. 960'ta (1553) defter 
eminliğine, ertesi yıl reisülküttablığa yük
seldi. Mora'nın tahririnde gösterdiği ba
şarıdan dolayı 965'te ( 1558) nişancılık gö
reviyle taltif edildi. Bu görevi sebebiyle 
kendisine paşa da d enilir. Ancak bir süre 
sonra muhtemelen rakiplerinin oyunuy
la önce defter eminliğin e, ardından mer
kezi Halep'te olan Arap ve Acem defter
darlığına gönderildi. Çok geçmeden bu
radan da Mısır'daki sancaklardan birine 
sancak beyi olarak nakledildL Fakat bu 
sırada nişancılık görevinin boşalması üze
rine, Sadrazam Rüstem Paşa'nın muha
lefetine rağmen onu takdir eden Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a 
çağırtılarak 969'da ( 1562) ikinci defa ni
şancılığa getirildi (Peçuylu İbrahim, I, 44) . 
Ertesi yıl 50.000 akçelik zeametle emek
liye ayrıldı. 979 Cemaziyelewelinde (Ekim 
1571) Fatih semtindeki evinde vefat ede
rek Edirnekapı dışında Emir Buhari hazi
resine defnedildi. Oğlu Ahmed Efendi Ha
seki Medresesi müderrisliğine ve Medine 
kadılığına kadar yükselen Ramazanza
de'nin torun u Mehmed Kudsi Çelebi de 
tarihle meşgul olmuş ve Mir'fıtü'l-kfıi

nfıt adında bir dünya tarihi kaleme al
mıştır (l-ll, Bulak I 258, I 269; I-II, İstanbul 
1290). 

Mehmed Çelebi , devlet kademesindeki 
görevlerinden ziyade yazmış olduğu muh
tasar umumi tarihiyle bilinir. Asıl adı Si
yer-i Enbiyfı-i İzfım ve Ahvfıl-i Hule
tfı-i Kirfım ve Menokıb-ı Al-i Osmfın 
olan eser Tfırih-i Nişancı Mehmed Pa
şa veya kısaca Tfırih-i Nişancı (Nişancı 
Tarihi) ismiyle tanınır. Mehmed Çelebi 
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Tarih-i 

Nişancı'nın 

ilk sayfası 
ıistanbul1279l 

eserini, tarihierin çoğunun hacimli olması 
yüzünden istifadenin zorluğunu öne sü
rerek nişancılığı esnasında tarihi konular
da kendisine gelebilecek sorulara hemen 
cevap verebilmek amacıyla kaleme aldı
ğını belirtir (Tarih-i Nişancı, s. 6-7). Dört 
bölümden oluşan eserin ilk bölümü Hz. 
Adem'den Hz. Muhammed' e kadar gelen 
bir peygamberler tarihidir. İkinci bölüm
de Asr-ı saadet, Hulefa-yi Raşidin, Eme
viler, Abbasiler, Fatımiler, Eyyubiler ve 
Memlükler ele alınır. Müellif bu kısımda 
ayrıca peygamberlere dair kıssaları özet
le naklettikten sonra halife ve hükümdar
ların doğum. saltanat ve ölüm tarihleriyle 
gömülü oldukları yerleri, çocuklarının sa
yısını. dönemlerinin devlet ve ilim adam
larını da belirtir. Mehmed Çelebi'nin ese
rinin ilk iki kısmı için yararlandığı başlıca 
kaynaklar İbn İyas ve İbn Şahne'nin ta
rihleridir. Kitabın asıl önemli ve hacimli 
kısmı olan üçüncü bölümü Osmanlılar'a 
ayrılmıştır. Bu bölüm ün yarısını Kanuni 
Sultan Süleyman devri oluşturur. Bir el 
kitabı olarak hazırland ığından Osmanlı 

tarihi kısmında sadece padişahların sa
vaşları , fetihleri, hayratı ile dönemlerinin 
devlet ve ilim adamlarından söz edilir. 
Eser, 969 (1562) yılında Kanuni'nin oğlu 
Şehzade Bayezid'in Kazvin'de öldürülme
siyle son bulur. Tfırih-i Nişancı'nın dör
düncü bölümü olarak kabul edilen son 
kısmında müellif, "Tevarih-i Şahan-ı Pişin 
ve Müluk-i Adile-i Mütekaddimin" başlığı 
altında el-Bidfıye ve'n-nihfıye'den nak
len kayser, kisra , firavun, Batlamyus, 
Kostantin, Keykubad, Nemrud, hakan. 
kaan gibi sultanların elkabı hakkında bil
giler verdikten sonra Pişdadiler, Keyani
ler, Eşkaniler, Sasaniler, Batlamyuslar, Yu
nanlılar ve Roma imparatorlarından söz 
eder. Bir el kitabı niteliğinde olması se
bebiyle çok okunan Tfırih-i Nişancı, Pe
çuylu İbrahim Efendi (Tarih, ı. 3, 233) ve 
Defterdar Sarı Mehmed Paşa tarafından 
kaynak olarak kullanılmış ve günümüze 
pek çok nüshası ulaşmıştır ( TCYK, s. 2 ı 1-
219; Karatay, I, 188-191; Babinger, s. 116). 
XIX. yüzyılda kısa aralıklarla iki defa ya
yımlanması (İstanbul 1279, 1290) popüler 
özelliğinin bir başka göstergesidir. Eserin 
Latin harfleriyle sadeleştiriimiş neşri, Ni
şancı Mehmed Paşa Tarihi ve Osman
lı Tarihi Zeyli adıyla Enver Yaşarbaş ta
rafından gerçekleştirilmiştir (İstanbul 
1983 ). Mehmed Çelebi'ye izafe edilen 
Sübhatü'l-ahbdr ve tuhfetü'l-ahyfır adlı 
eserin müellifi onun çağdaşı Derviş Meh
med b. Şeyh Ramazan olmalıdır (Babin
ger, s. 78). 
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MEHMED DANİŞ BEY 
(ö. 1837) 

Yeniçeri Ocağı'nın 
kaldırılmasına dair eseriyle tanınan 

Osmanlı bürokratı . 
_j 

İstanbul'da Beşiktaş'ta doğdu. Babası 
İsmail Bey, IV. Murad'ın kızlarından Safi
ye Sultan ile Veziriazam Siyavuş Paşa'nın 
kardeşi Hüseyin Paşa'nın evliliğinden olan 
Mehmed Rezmi Bey'in torunlarından ol
duğu için Safiye Sultanzade diye tanınır. 
Ancak ll. Mustafa'nın kızı Safiye Sultan'
dan dolayı bir başka Safiye Sultanzade 
ailesinin varlığı da bilinmektedir (Beydil
li. sy. 3 [1999]. s. 73-81). 

Mehmed Daniş'in hayatının ilkyılları ve 
memuriyete nasıl başladığına dair bilgi 
yoktur. Divan-ı Hümayun kalemlerinde 
yetiştiği, 1176 (1762-63) tevcihatında 
"sergi katibi" olarak gösterilen Daniş 
Efendi'nin o olabileceği tahmin edilmek~ 
tedir. III. Selim tarafından kendisine uy
gun bir vazife tevcih edilmesine dair 
1807'de bir hatt-ı hümayun çıktığı bilin
mektedir. 4 Cemaziyelahir 1227'de (ı 5 
Haziran ı 8 ı 2) Ordu-yı Hümayun'a mühim
mat ulaştırılması göreviyle Şumnu'ya gön
derildi. Bu vazifesini tamamladığı sırada 

İstanbul'a sefaretle gitmek üzere Şum
nu'ya gelen Rus başmurahhası İtalinski'
ye mihmandar tayin edildi. Mehmed 
Daniş Bey daha sonra mevacib dağıtıl-


