
Tinbüktü paşalarının düzenlediği seferle
re katıldı. Onun bölgeyi işgal altında tutan 
Fas yönetimine hizmet etmesi eleştiri ko
nusu oldu. 1 039'da ( 1630) Masina kadısı
nın daveti üzerine Masina'ya gidip bura
daki ilim adamlarıyla görüşmelerde bu
lundu, bölge hakkındaki bilgisini arttırdı. 

Gördüğü yakın ilgiden dolayı bu ülkeyi üç 
yıl sonra bir defa daha ziyaret etti. Resmi 
görevi yanında ülkenin çeşitli bölgelerine 
gidip ders verdi. Ölümüne kadar katiplik 
görevini sürdüren Sa'di Tinbüktü'de vefat 
etti. 

Sa'di genel olarak IX-Xl. (XV-XVII.) yüz
yıllar arasında Cenne ve Tinbüktü şehirle

riyle çevrelerinin tarihini ele alan Tôril].u 's
Sudôn adlı kitabını 1 066'da (ı 656 ı ta
mamlamıştır. Eser Mahmud b. Hac el-Mü

tevekkil Ka'ti'in Tôri{ıu'l-Fettaş'ı ve Ah
med Baba et-Tinbüktü'nün Tez;kiretü'n
nisyan'ından sonra BiladüssQdan bölge
si tarihinin üçüncü önemli kaynağıdır. Böl

gede yaşayan Tuaregler (Tevarik), POianiler, 

Bambaralar ve Mandingler ile dönemin 
güçlü iki devleti olan Songay ve Fas sul

tanlıkları hakkındaki bilgilerin de temel kay
naklarından biridir. Otuz sekiz bölümden 

oluşan Taril].u's-Sudôn'ın birinci bölümün
de Songay sultanlarının listesi yer almak

tadır. İkinci bölümde bu hanedanın köke
ni ele alınmakta, üçüncü ve dördüncü bö

lümlerde Songay hanedamndan önce böl
gede hüküm süren Mali Sultanlığı hakkın

da bilgi verilmektedir. Beşinci bölümden 
on birinci bölümün sonuna kadar olan kı

sım (Tuaregler'e ayınlan sekizinci bölüm hariç) 
Cenne ve Tinbüktü'nün tarihine ayrılmış
tır. On ikinci-yirmi birinci bölümlerde Ba

tı Afrika Ortaçağı'nın en güçlü hanedan
larından Songay Sultanlığı'nın kurucusu As
kiya hanedanının tarihine, yirmi bir-yirmi 

dördüncü bölümlerde Pas Sa'di Sultanı 
Ahmed el-Mansür ez-Zehebi'nin 999'da 

( 1591) Tinbüktü'yü işgal ederek bölgeyi ele 
geçirmesi ve sonrasında meydana gelen 

gelişmelere yer verilmiştir. 999-1 022 (1591-
1613) yılları arasında Fas'ın hakimiyetinin 
zayıflaması, komşusu konumundaki Ma

sina Sultanlığı ve burada yeni bir iktidar 
olarak ortaya çıkan Tinbüktü Paşalığı'nın 

1063 (1653) yılına kadarki tarihi hakkında 
eserin yirmi beş-otuz yedinci bölümlerin

de geniş bilgi bulunmaktadır. Eserde ay
rıca, Sa'di'nin yaşadığı dönemde Afrika kı

tasında iki güçlü hakimiyeti temsil eden 
Osmanlı Devleti ile Fas Sa'di Sultanlığı ara

sındaki münasebetler konusunda önemli 
bilgiler yer almaktadır. 

İlk defa Alman seyyahı Heinrich Barth'ın 
1853 yılında Tinbüktü'ye yaptığı seyahat 
sırasında tesbit ettiği eserin bir kısmını G. 
Raif Almanca'ya tercüme etmiş (ZDMG, 

IX 11 955 ı. s. 518). tamamının tahkikli neşri 
ve Fransızca çevirisi Octave Houdas tara
fından yapılmıştır (Paris 1899-1900). Hou
das'ın bu çalışması UNESCO'nun Afrika 
serisi koleksiyonu içinde 1964 yılında ye
niden basılmıştır. Eser Afrika yazmaları 
konusundaki uzmanlığıyla tanınan Ame
rikalı tarihçi John O. Hunwick tarafından 
İngilizce'ye tercüme edilmiştir ( Timbuk
tu and the Songhay Empire: Al-Sa'di 
Ta'rikh al-Sudan Down to 1613 and Ot
her Contemporary Documents, Leiden Brill 

1999). 
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SA'DI-i CEM 
( ~ r-.s.»-J ) 

(ö. 887/1482 [?]) 

Divan şairi . 

_j 

_j 

Adı Sildullah olup edebiyat tarihlerinde 

Cem Sultan'a yakınlıklarından dolayı "Cem 
şairleri" diye anılan gruba mensup bulun

duğundan kaynaklarda Sa'di-i Cem, Cem 
Sa'disi diye anılır. Babasının adı Mustafa'

dır. Sehi Bey ve Riyazi onun doğum yerini 
Sivrihisar'a bağlı Siroz, Latifi, Sivrihisar'a 

bağlı Karaman'a yakın bir köy, Beyani ve 
Ali Mustafa Efendi ise Seferihisar şeklin

de gösterir. Eğitim durumu ve İstanbul'a 
ne zaman geldiği hakkında bilgi yoktur. 
Sa'di'nin Cem Sultan'ın çevresinde katip, 

nişancı ve musahip olarak bulunduğuna 

dair bilgi şehzadenin Konya'daki valiliği dö
nemine ( 14 7 4-1481) aittir. Sa'di. Cem'in ll. 

SA'Dl-i CEM 

Bayezid'le yaptığı taht mücadelesinde ya
nında yer aldı ; onun hac ziyaretinde (886/ 

1481 -82) ve Rodos'a geçişinde ( 1482) ma

iyetinde bulundu. İstanbul'daki Cem Sul
tan taraftarı devlet adamlarından haber 

almak için Rodos'tan Aydın'a geçip gizlice 
İstanbul'a geldi, ancak burada yakalandı. 
Üzerinde Cem Sultan'a ait mektuplar bu

lununca boğazına taş bağlanarak denize 

atıldı . Aşık Çelebi'nin, onun bu yolculuğa 
Cem'in divanı ile "Kerem" redifli kaside
sini Sultan Bayezid'e ulaştırmak amacıy

la çıktığını söylemesi pek inandırıcı gö
rünmemektedir. Cem Sultan'ın 29 Tem
muz - 1 Eylül 1482 tarihleri arasında Ro

dos'ta olduğu dikkate alınırsa Sa'di'nin İs
tanbul'a gelişi ve ölümünün bu tarihler 

arasında gerçekleştiği söylenebilir. 

Aşık Çelebi, Sa'di'nin Frengistan'da Nice 
denilen şehirde Cem Bahçesi adı verilen 
bağda Cem Sultan'ın divanını "kafiri" ka
ğıda yazıp ketebesine Sa' di b. Mustafa kay
dını düştüğünü, bu nüshanın büyük bir kü
tüphane sahibi olan Baba Çelebi'nin (Şeyh 
Baba Mahmud) elinde olduğunu söyler (Me

şairü'ş-şuara, vr. l55b) . Bu bilgi, yine Aşık 
Çelebi'nin Cem'in divanını Sa'di ile ll. Ba
yezid'e gönderdiğine dair kaydıyla birleş
tirildiğinde Sa'di'nin Cem'in divanını tertip 
ettiği şeklinde yorumlanabilmektedir. An
cak Cem'in hayatı ve eserleri üzerinde ge
niş bir araştırma yapan Münewer Okur 
Meriç bunun doğru olmadığını söyler (Sul
tan Cem, s. 336-338). Latifive Ali'ye göre 
Sa'di, Cem Sultan'ı Frengistan diyarında 
mutsuz gördüğü zamanlar ona kendi yaz
dığı bir şiirin matta' beytiyle hitap edermiş, 
"Cam-ı Cem nüş eyle ey Cem bu Prengis
tan'dır 1 Her kulun başına yazılan gelir dev
ran dır" . "Raiyye" kasidesi olarak tanınan 
kırk yedi beyitlik bu şiir Garibi'nin Tezki
re-i Mecôlis-i Şuarô-yı Rum'unda Sa'di'
ye ait gösterilirse de (Babacan. sy. 40 
12007]. s. ll). HalilErsoylu ve Münewer 
Okur Meriç kasidenin Cem Sultan tarafın
dan yazıldığını ortaya koymuştur (Cem Sul
tanın Türkçe Dioanı, s. 32-35; Sultan Cem, 
S. 34 1-345) . 

Tezkire müellifleri, Sa'di-i Cem'in şiirleri
nin devrinde beğenildiği ve onun şiir sana
tında usta olduğu hususunda birleşir ve 
şiirlerinin konusunun genellikle şarapla il
gili olduğunu belirtir. Latifı, Cem şairlerin
den Sirozlu Kandi'nin onun şiirlerine na
zire söylediğini kaydeder ( Tezkiretü 'ş-şu
ara, s. 449). Sa'di'nin, "Dedim Ka'be midir 
kOyun dedi bağ-ı cinandır bu 1 Dedim tO
ba mıdır kaddin dedi serv-i revandır bu" 
matla'lı ünlü gazeli Latifi'ye göre Necati 
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SA'Dl-i CEM 

Bey'in gazeline naiire olarak yazılmıştır 
(a.g.e., s. 305) . Ali'ye göre Necati bu ga
zeline yazılan nazlre sayesinde şöhret ka
zanmıştır (Künhü'l-ahbar'ın Tezkire Kıs
mı, s. 137). Cem Sultan'ın hayatını konu 
alan romanlarda Sa'dl önemli bir roman 
kahramanı olarak yer almaktadır (mese
la bk. Roderick Canway Morris, Jem: Me
moirs of an Ottoman Seeret Agent, Lon
don 1988). 

Sa'di'nin henüz nüshası bilinmeyen di
vanından ilk söz eden Lat'ifi eserin beğe
nilip okunduğuna işaret eder (Tezkiretü'ş
şuara, s. 305). Şairin İstanbul'un güzellik
lerini anlatan ve bu tarzdaki şiirlerin ilk ör
neklerinden kabul edilen "Der-medh-i Kos
tantiniyye min kelami Sa'dl-i Cem" başlıklı 
yirmi dokuz beyitlik kasidesi (Eğridirli Ha
cı Kemal, vr. 59•-60•) ilk defa M. Fuad Köp
rülü tarafından on beyit esas alınarak neş
redildiğinden (bk bibl) İstanbul üzerine 
yazılmış şiirlerden söz edilen çalışmalarda 
bu şiir hep on beyit olarak geçer. Kaside
nin önemli bir özelliği de ll. Bayezid adı
na yazılmış olmasıdır. Cem Sultan uğru
na ölen Sa'di'nin aynı mecmuada yer alan 
iki kasidesini (a.g.e., vr. 2458 -246•, 384•) 
yine ll. Bayezid için kaleme alması ilginç
tir. Ona atfedilen bir sakinarneden elde 
sadece iki beyit bulunduğundan bu şiir 
hakkında bir şey söylemek mümkün de
ğildir. 
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SAnİ ÇELEBİ 
(ö. 945/1539) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Kastamonu Daday'da doğdu. Küçükyaş

ta babası İsa Çelebi ile İstanbul'a gittiği ve 
babasının Murad Paşa Camii'nde imamlık 
yaptığı belirtilir. Babasından ve diğer alim
lerden ders gördükten sonra Mevlana Muh
yiddin Mehmed Samsuni'ye intisap ederek 
onun hizmetine girdi ve mülazemet aldı . 

Kendisi bir icazetnamede İbn Yahya ei
Ensarl. Yusuf b. Hasan el-Hüseynl ve Mu
hammed b. İbrahim es-Samedini'yi hoca
ları arasında zikreder. Kemalpaşazade'nin 
talebesi olduğu ve ona fetva eminliği yap
tığı hususunda Müstakimzade'nin verdi
ği bilgiler kronolojik bakımdan doğru gö
rünmez (Repp, s. 240-241). 

Medrese tahsilinin ardından önce Baş

çı İbrahim Medresesi'ne, daha sonra sı
rasıyla Edirne'de Taşlık, İstanbul'da Mah
mud Paşa, Bursa'da Sultan medreseleri
ne ve Sahn-ı Sernan medreselerinden biri
ne müderris oldu. Ardından kadılık mes
leğine geçti ve 930'da ( 1524) İstanbul ka
dısı oldu. On yıl boyunca kaldığı bu görev
de önemli hizmetler gördü, birçok olayda 
yer aldı. İstanbul Vakıfları Tahrir Def
teri'nde Sactl Çelebi'nin İstanbul kadılığı 
sırasında onayladığı 200'den fazla vakfiye 
bulunmaktadır. Yine İstanbul kadılığı za
manında önemli bir sosyal ve dini mese
le haline gelen Molla Kabız'ın yargılanma
sı konusuna müdahil oldu. Devrio kaynak-

As ı k Çelebi'nin Meşiiirü'ş-şuarii ad l ı eserinde Sadi Çelebi'
nin tasviri (Millet Ktp. , Ali Emiri Efendi, Tarih, nr. 772, vr. 

418') 

larına göre divan üyesi iki kazasker mah
kemede başarısız olunca padişahın emriyle 
yargılama işini Şeyhülislam Kemalpaşaza

de ile birlikte üstlendi. 940'ta ( 1533) azie
dildi ve yevml 1 00 akçe ile yeniden Sahn-ı 
Sernan medreselerinden birinde müder
risliğe başladı. 

Kemalpaşazade'nin vefatı üzerine (2 Şev
val940 / 16 Nisan 1534) şeyhülislamiıkına
karnı için Abdülvasi Çelebi ile birlikte adı 
geçti. Ancak kendisini tutan Vezlriazam 
İbrahim Paşa'nın bu sırada lrakeyn Sefe
ri'nde bulunması ve yerine vekil olarak ikin
ci vezir Ayas Paşa'nın bakması Abdülvasi 
Efendi'yi öne çıkardı. Daha sonra muhte
melen İbrahim Paşa'nın müdahalesiyle şey
hülislamlığa tayin edildi. Tayin tarihi 3 Şev
va! 949 ( 17 Nisan 1534) olarak gösterilirse 
de hem padişah hem vezlriazam İstanbul'
da bulunmadığı için bu tayinin Kemalpa
şazade'nin ölümünün ertesi günü gerçek
leşmiş olması şüphelidir. Sadl Çelebi 2 Şev
va! 94S'te (2 ı Şubat ı 539) vefatma kadar 
beş yıl bu makamda kaldı. Kaynaklarda 
onun bu görevi sırasında ilmi tavrı ile öne 
çıktığı belirtilir. Mecd'i. Sadl Çelebi'nin eği
tim, yargı ve fetva görevlerindeki dirayet 
ve başarısını uzun uzadıya anlatır ve sağ
lam ak'idesi, kuwetli lisanı ile kendisinden 
eksik bir davranış ve sözün çıkmadığını ifa
de eder ( Şekaik Tercümesi, s. 444) . Zen
gin bir kütüphaneye sahip olduğu, çeşit
li ilimleri öğrendiği, güçlü hafızası saye
sinde okuduğu bütün ilimleri aklında tut
tuğu , özellikle tarihe ve ulema menakı
bına derin vukufu bulunduğu bildirilir. Ay
nı zamanda şair olan ve şuara tezkirele
rinde şiirlerine yer verilen Sadl Çelebi. Fa
tih Camii etrafında evi yakınında Mimar 
Sinan'a 1 S38'den az önce bir darülkurra 
yaptırmıştır. Kabri Eyüp Sultan civarın
dadır. 

Eserleri. 1.lfaşiye 'ala Tefsiri'l-Beyta
vi (el-Feva'idü'l-behiyye). Başta İstanbul 
olmak üzere Türkiye'de, ayrıca Kahire, Şam 
ve Bağdat kütüphanelerinde birçok nüs
hası olan tefsirin çok okunduğu, bilhassa 
İstanbul medreselerinde tefsir derslerin
de yardımcı kitap olarak takip edildiği an
laşılmaktadır. Sactl Çelebi'nin HOd ile Nas 
süreleri arasına Mşiye yazdığı, baş kısmını 
ise oğlu Pir Mehmed'in çeşitli haşiyeler
den istifadeyle babasının üsiObu üzere der
leyip tamamladığı belirtilir. Ancak baş kıs
mının sonradan talebesi Abdurrahman b. 
Ali tarafından yazıldığı şeklinde bir başka 
görüş de bulunmaktadır (Demir, s. 327). 
İstanbul'da haşiyenin Fatiha'dan Nas sü
resine kadar tam olan üç nüshası mev
cuttur (Süleymaniye Ktp., Amcazade Hü-


