
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-



seyin Paşa, nr. 4ı-42; Hacı Selim Ağa Ktp., 
Yakub Ağa, nr. 8, Hacı Selim Ağa, nr ı ı4) . 

Metot ve muhteva bakımından eserin ken
dine has bazı özellikleri vardır. Baş kısmın
daki açıklamalarda Sa'deddin et-Teftaza
nl, Seyyid Şerif el-Cürcanl ve Ekmeleddin 
el-Babertl'nin fikirlerine sıkça yer verilmiş, 
süre isimleri, nüzül yerleri ve ayet sayıları 
hakkındaki görüşlere temas edilmiş, Ce
ıaıeddin es-Süyütl'den nakillerde tercih edi
len görüşler belirtilmiştir. Gramerde el
Kafiye, lugatta el-Kamilsü'l-muJ:ıit, usul
de et-TelviJ:ı en çok istifade edilen kay
naklardır. Haşiyelerde el-Keşşaf üzerine 
yapılan çalışmalardan faydalanılması, yer 
yer bunlara ilaveler yapılması esere ayrı 
bir değer kazandırmış ve ulemanın takdi
rine mazhar olmuştur (Keşfü'?-?Unün, ı. 

191; Bilmen, ll , 642). Sürelerin Mekkl ve
ya Medeni oluşuna, ayrıca bir süre içinde 
farklı yerlerde nazil olan ayetlere dikkat 
çeken Sad! Çelebi, Beyzavl'nin süre sonla
rında verdiği sürelerin faziletine dair hadis
leri tahrlc ederek değerlendirmiştir. Sarf, 
nahiv, lugat. iştikak ve belagatla ilgili not
lar üzerinde durmuş, kıraat vecihlerini 
belirterek bunlar arasında tercihler yap
mıştır. Sad! Çelebi haşiyesinde bazı süre
lerin sonuna ne zaman tamamlandığını 
kaydetmiştir. Hüd süresinin sonunda bu 
sürenin haşiyesini 1 531 'de tamamladığını 
belirttiğine göre eserini İstanbul kadılığı
nın son yıllarında yazmaya başlamış ol
malıdır. Eser s Cemaziyelewel 944'te (ı o 
Ekim ı 537) tamamlanmıştır. z. Fetava
yı Sa'diyye (Mecmaa-i Fetava) (Süley
maniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 

2680; Saliha Hatun, nr. 112; Şehid Ali Pa
şa, nr. 1073). Sad! Çelebi'nin ayrıca çeşitli 
eseriere şerh, Mşiye ve ta'likat tarzında 
çalışmaları vardır. Bunlar arasında Man
?ilme fi'l-fı]fh, Ijaşiye 'ale'l-İnaye ii 
ŞerJ:ıi'l-Hidaye (!-VIII, Kahire 1356; HX, 

Kahire 1306, ı 319; 1-X, Kah i re 1970), Ija
şiye 'ale'l-Kamils li-Firilzabadi ve Re
sa'il Ta'liliat-ı MuJ]telife sayılabilir. Şiir
leri ve düşürdüğü tarihlere ait örnekler 
çeşitli tezkirelerde yer alır (mesela b k. La
tm. s. 306) 
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li] MEHMET İPŞİRLi - ZiYA DEMiR 

SA'DI-i şiRAzl 
( IS}~ ~~ ) 

Ebu Muhammed Sa'di 
Müşerrifüddin (Şerefüddin) Muslih 

b. Abdiilah b. Müşerrif Şirazi 
(ö. 691/1292) 

Fars edebiyatının 
en büyük şairlerinden. 

_j 

Şiraz'da dünyaya geldi. Doğum tarihiyle 
ilgili olarak farklı rivayetler nakledilmekte
dir. Bu konudaki en önemli işaretlerden 
biri Gülistan'da yer alan, gençlik döne
minde kendisinin mürebbi ve şeyhi oldu
ğunu belirttiği Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl ile 

SA'DT-i STRAZT 

alakah hikayedir (Külliyyat, s. 80) Bazı 

araştırmacılar hikayede adı geçen zatın 
Ebü'l-Ferec Cemaleddin İbnü'l-Cevzl ( ö. 597/ 

120 ı) olduğunu kabul ederek Sa'dl'nin adı 
geçen alimin ölümünden en az yirmi yıl 
önce 577 ( 1181 -82) yılı civarında dünyaya 
geldiğini ileri sürmüştür. Gerçekte ise bu 
kişi İbnü'l-Cevzl ile aynı ismi, künye ve la
kabı taşıyan torunudur. Torun İbnü'l-Cev
zl dedesi gibi Bağdat'ta vaizlik, Müstansı

riyye Med resesi'nde müderrislik yapmış, 
633'te ( 1235-36) Darülhilafe muhtesibi ol
muş, babası ve iki kardeşiyle birlikte Gü
listan 'ın telif edildiği 656 ( 1258) yılında 
Bağdat'ın istilası sırasında Moğollar tara
fından öldürülmüştür. Sa'dl'nin gençliğinin 
bu hocasının muhtesibliği dönemine rast
laması sebebiyle o sırada yaşının yirmi ci
varında olması muhtemeldir. Buna göre 
610-615 (1213-1218) yıllarında doğmuş ol
malıdır. Yaşadığı dönemde sahip olduğu 
şöhrete ve halkın takdirini kazanmış olma
sına rağmen hayatına dair bilgiler sınırlı
dır. Eserlerinden hareketle kaleme alınan 
biyografilerdeki bilgileri de aktarılan tari
hi hadiselerle uyuşmaması sebebiyle ihti
yatla karşılamak gerekir. Mahlası olan "Sa'
dl"yi ne şekilde aldığı hususunda da ihti
laf vardır. Bazı kaynaklara göre bu mah
lası Atabek Sa'd b. Zengl b. Mevdüd-ı Sal
gurl'nin ( ö. 623/1226) adından gelmektedir. 
Ancak Sa'dl'nin külliyatında Sa'd b. Zen
gl'yi metheden bir şiiri mevcut değildir. 
Ayrıca Bostan'daki bazı beyitlerden onun 
şöhretinin Atabek Ebü Bekir b. Sa'd b. Zen
gl zamanında başladığı anlaşılmaktadır. İb
nü'l-Fuvatl ve Hamdullah el-Müstevfi gibi 
tarihçiler ise bu mahlasın Sa' d b. Ebü Be
kir b. Sa'd'a intisabıyla alakah olduğunu 
ileri sürmekte ve bu görüş araştırmacıla
rın çoğu tarafından kabul edilmektedir. 
Gülistan'da Atabek Ebü Bekir b. Sa'd'ı 
andıktan sonra Şehzade Sa'd b. Ebü Be
kir'i övmesi ve bu eserini ona ithaf etmesi 
bu görüşü desteklemektedir. 

Sa'dl, Atabek Sa'd b. Zengl'nin mülazı
mı olan babasının gözetiminde eğitimine 
başladı. Genç yaşta kaybettiğ i babasının 

ölümü üzerine anne tarafından dedesi olan 
Mes'üd b. Muslih el-Farisl tarafından ye
tiştirildi. İlk dini ve edebi bilgileri Şlraz'da 
aldıktan sonra öğrenimini tamamlamak 
için 620 (1223) yılı civarında Bağdat'a git
ti ve Nizarniye Medresesi'nde ders gördü. 
Bağdat Müstansırİyye Medresesi'nde ho
calıkyapan İbnü'l-Cevzl ile Bostan'da ken
disinden söz ettiği Şehabeddin es-Sühre
verdl'den etkilendi. Sa'dl'nin Bağdat'taki 
diğer hocalarının kimler olduğu hususun
da bilgi bulunmamakla birlikte o dönem-
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