
SEYFEDDiN GAZi ll 

rem 5661 Eylül-Ekim 1ı70) . ll. Seyfeddin 
Gazi'ye ait Sincar'ı alıp imadüddin Zeng'i'
ye verdi, ardından Musul'a yürüdü. Ara bu
l uculuk girişiminde bulunan Azerbaycan 
Atabegi Şemseddin İldeniz'e niyetinin Mu
sul'u almak değil yeğenieri arasındaki ihti
lafı çözmek olduğunu söyleyerek şehre gir
di ( ı3 Cemaziyelewel 566 1 22 Ocak ıı7ı). 
Abdülmesih'i Musul valiliğinden aziedip ye
rine adamlarından Sadeddin Gümüştegin'i 
getirdi. Bu arada halifenin kendisine gön
derdiği hil'ati Seyfeddin Gazi'ye giydirerek 
onun Musul hakimiyetini tasdik etti. Ara
larındaki anlaşmaya göre Seyfeddin Gazi, 
amcası Nureddin Mahmud'a tabi olacak 
ve Nureddin'in sefer sırasında zaptettiği 
yerler de kendisinde kalacaktı. Ayrıca Sin
car Musul'dan ayrılıyor, burada atabegli
ğin başka bir şubesi kurulmuş oluyordu. 

567 (1172) yılında Nureddin Mahmud 
Zeng'i'nin Antakya ve Trablus bölgesinde 
Haçlılar'a karşı giriştiği bir sefere muhte
melen ll. Seyfeddin Gazi'ye bağlı birlikler 
de katıldı. S69'da (ıı73-74) Nureddin Mah
mud, Mısır'a yapacağı sefer sırasında Haç
lılar'a karşı Dımaşk'ın güvenliğini sağlamak 

üzere II. Seyfeddin Gazi'yi yanına çağırdı. 
Ordusuyla birlikte Suriye'ye doğru ilerler
ken Nureddin Mahmud'un ölümüyle Halep 
Atabegliği'ne tabi olmaktan kurtulan Sey
feddin Gazi, amcasının vefatını onun daha 
önce zaptettiği Musul Atabegliği'ne bağlı 
toprakları geri almak için bir fırsat kabul 
etti ve Harran, Nusaybin, Habur, Urfa. Se
ruç, Rakka, Cezire-i İbn Ömer'i (Cizre) ele 
geçirdi. 

Nureddin Mahmud'un ölümü ve yerine 
oğlu ei-Melikü's-Salih İsmail'in geçmesi 
onun Mısır'daki naibi Selahaddin-i Eyyu
bi'yi harekete geçirdi. Selahaddin'in ei-Me
likü's-Salih'i himaye bahanesiyle Dımaşk'ı 
almaya teşebbüs etmesi üzerine Halepli 
idareciler Seyfeddin Gazi'den yardım iste
diler. Bu durum, atabegliğin bölünmüş olan 
topraklarını birleştirmek için büyük bir fır
sat olmasına rağmen Selahaddin ile sa
vaşına konusundaki tereddüdü Seyfeddin 
Gazi'nin inisiyatifi kaybetmesine yol açtı. 
Bundan yararlanan Selahaddin önce Dı
maşk'ı, ardından Ba'lebek, Hama, Humus, 
Rakka ve Seruç'u ele geçirdi ( ı ı 7 4) . ll. Sey
feddin Gazi, Sincar hakimi olan kardeşi 
imadüddin Zeng'i'den Selahaddin-i Eyyu
b'i'ye karşı düzenleyeceği sefere katılması
nı istedi. Ancak imadüddin, kendisini Mu
sul atabegi yapmayı vaad eden Selahaddin 
ile iş birliğini t ercih etti. Seyfeddin Gazi 
bunun üzerine Sincar'ı kuşattı. Diğer ta
raftan kardeşi izzeddin Mesud kuman
dasındaki bir orduyu Selahaddin'e karşı 
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gönderdi. Ancak bu ordu Selahaddin'e 
mağlup olunca (570/1ı75) Sincar muhasa
rasını kaldırmak zorunda kaldı. Ertesi yıl 
Mardin ve Hısnıkeyfa Artukluları'ndan yar
dım alarak 6000 kişilik bir orduyla Selahad
din'in üzerine yürüdü. Bu sırada Selahad
din askerlerinin önemli bir kısmını Mısır'a 

gönderdiği için durum müsait görünüyor
du. Ancak Nusaybin' e gelip kışı burada ge
çiren Seyfeddin Gazi'nin ordusunda gerek
siz bekleyiş yüzünden hoşnutsuzluk baş
ladı. Bu arada Mısır'dan dönen kuwetle
ri kendisine katılınca Selahaddin güçlendi. 
İki ordu Halep civarında Tel Sultan mev
kiinde karşılaştı. Musul askerleri, sancak
lar çukura dikildiği için Seyfeddin Gazi'nin 
yenilgiye uğradığını zannedip neredeyse 
savaşmadan dağıldılar ( 5 71/ ı ı 7 6). Seyfed
din Gazi kardeşi izzeddin Mesud'u şehri 
korumak için Halep'e gönderdi, kendisi 
Musul'a döndü. Selahaddin-i Eyyub'i'nin 
Menbic, Bizaa ve Azaz gibi müstahkem 
mevkileri ele geçirmesi Musul ile Halep 
arasındaki bağiantıyı tehlikeye soktu. ll. 
Seyfeddin Gazi, Selahaddin'in Halep'i de 
kuşatması üzerine kuşatmayı kaldırması 
karşılığında Suriye'de ele geçirdiği y~rleri 
ona bıraktı ve onun Mısır hakimiyetinin ta
nınması şartıyla Halep Atabegliği'yle yap
tığı anlaşmayı onaylamak zorunda kaldı . 

Seyfeddin Gazi, uğradığı bu yenilgilerin 
ardından atabegliğin durumunu güçlen
dirmek için bazı tedbirler aldı. Babası ima
düddin Zengi döneminden beri Musul'da 
önemli görevlerde bulunmuş olan Ebü'I
Hasan Celaleddin Ali b. Cemaleddin el-is
fahanl'yi vezirliğe, Mücahidüddin Kayrnaz'ı 
naibliğe ve ordu kumandanlığına tayin et
ti (571/1176). 

ll. Seyfeddin Gazi yakalandığı verem has
talığı ve menenjitten kurtularnayıp otuz 
yaşlarında vefat etti (3 Safer 576 1 29 Ha
ziran ı180). Hastalığı şiddettenince yeri
ne oğlu Muizzüddin Sencer Şah'ın geçme
sini vasiyet etti. Ancak daha sonra Sela
haddin-i EyyQbl'nin atabegliği için oluştur
duğu tehdidi göz önüne alarak kumandan
larından yerine kardeşi izzeddin Mesud'u 
geçirmelerini istedi, oğullarına da ona ta
bi olmalarını söyledi. Bu sırada Muizzüd
din Sencer Şah'ı Cezire-i İbn Ömer valiliği
ne tayin etti. Güzel ahlaki, akıllılığı, vaka
rı dolayısıyla kaynaklarda ondan övgüyle 
bahsedilmektedir. 
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Iii GüLAY ÖGÜN B EZER 

ı 
SEYFEDDİN İSMAİL EFENDi 

i 

(ö. 1882) 

Osmanlı hukuk alimi, 

L Mecelle Cemiyeti azası. _j 

Harput'ta doğdu. Bir süre burada eği
tim gördükten sonra tahsiline istanbul'da 
devam etti. Ders arkadaşı Ahmed Cevdet 
Paşa. talebe içinde Harputlu Seyfeddin is
mail Efendi ile Arnasyalı Abdülkerim Efen
di'nin meşhur olduklarını. ancak onların 
imamzade Esad Efendi'nin dersine devam 
ettiklerini. bazan da kendisiyle birlikte Vi
dinli Hoca'nın derslerine katıldıklarını söy
ler. Tahsilini tamamladıktan sonra müder
risliğe başlayan İsmail Efendi Muharrem 
1Z84'te (Mayıs 1867) Galata kadısı oldu ve 
aynı yılın şaban ayı (aralık) sonlarında Mek
ke payesi aldı. Nisan 1869'da Şura-yı Devlet 
azalığına getirildi ve Mecelle Cemiyeti'ne 
üye olarak çalışmalara katıldı. Bu arada is
tanbul payesini aldı ve Haziran 187Z'de fii
len istanbul kadılığına getirildi. Ardından 
Ahkam-ı Adliyye azalığına ve Mayıs 1874'te 
muhakemat reisliğine tayin edildi. Ertesi 
yıl aralık ayında tekrar Şura-yı Devlet aza
lığına getirildi, Anadolu ve Rumeli kazas
kerfiği payelerini aldı, ancakAralık 1878'
de Halep naibliğine gönderiterek merkez
den uzaklaştırıldı. Bir yıl sonra istanbul'a 
dönüp üçüncü defa Şura-yı Devlet azalığı
na getirilen İsmail Efendi'ye Murassa' Os
man! nişanı verildi. İsmail Efendi 17 Safer 
1300 (28 Aralık 1882) tarihinde istanbul'
da vefat etti ve Haydarpaşa'da defnedil
di. Behceti İsmail Hakkı mezar taşındaki 
bilgilerden hareketle ölüm tarihini 17 Şev
va! 1300 (21 Ağustos 1883) olarak verir ve 
mezarının Saraçlar Çeşmesi'nden Miskin
ler Tekkesi'ne gelen yolun umumi mezar
lık cephesinde bulunduğunu belirtir (Me
rakid-i Mu'tebere-i Üsküdar, s. 27). Sirazi
zade Tahir Efendi'nin damadı olduğu kay
dedilen Seyfeddin İsmail Efendi'nin ailesi 
hakkında başka bilgiye ulaşılamamıştır. 

Derin fıkıh bilgisi sebebiyle akranları için
de öne çıkan ve arkadaşları arasında güve-



nilir bir kişi olarak tanınan Seyfeddin İs
mail Efendi'nin aynı zamanda güçlü bir 
hatip olduğu kaydedilir. Ahmed Cevdet 
Paşa, Mecelle Cemiyeti'nde görev yapan 
üyeleri değerlendirirken ondan, "Meta
net-i efkar-ı sahlhalarından eminim" şek
linde bahseder ve cemiyet azasından Ah
med Hilmi Efendi'ye yazdığı bir mektup
ta diyet ve kısas konusundaki şahsi müta
laalarını aktararak önce Seyfeddin Efendi 
ile müzakere edilmesini ve Halil Efendi ile 
tartışıldıktan sonra uygun bulunursa ce
miyette görüşülmesini tavsiye eder. 

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin hazırlık ça
lışmalarına başından beri katılan Seyfed
din İsmail Efendi, Ahmed Hilmi Efendi ile 
birlikte Mecelle'nin bütün kitaplarının mü
zakere ve tedvininde yer alan iki kişiden bi
ridir. Mecelle'nin mazbatasında Şura-yı 
Devlet azası ve sonraki kitaplarda yine Şu
ra-yı Devlet azası , cemiyet azası, darülhi
Iafe kadısı, sabık darülhilafe kadısı, Muha
kemat Dairesi reisi unvanlarıyla veya unvan
sız olarak sadece Seyfeddin şeklinde müh
rünün bulunduğu görülmektedir. Vak'anü
vis Ahmed Lutfi Efendi'nin Tarih'inde (XV. 
34), Ahmed Cevdet Paşa'nın taşra valiliği
ne tayin edilip riyasetten uzaklaştınldığı 
dönemde Seyfeddin Efendi'nin Mecelle Ce
miyeti'nin başkanlığına getirildiği kayde
dilirse de diğer kaynaklarda resmen bu gö
revi üstlendiğine dair bir bilgi yer alma
makta ve Mecelle'nin hiçbir kitabının al
tında başkan sıfatıyla imzası bulunmamak
tadır. Resmen başkan olarak görev alma
sa da başkanın bulunmadığı zamanlarda 
vekaleten veya fiilen bu görevi sürdürdü
ğü düşünülebilir. Seyfeddin İsmail Efendi, 
ll. Abdülhamid dönemindeki Meşrutiyet 
idaresine geçiş tartışmaianna da katılmış
tır. Ulemadan çeşitli gerekçelerle Meşruti
yet yönetimine muhalefet edenlere karşı
lık Meşrutl idarenin gerekli olduğunu sa
vunan tarafta Seyfeddin Efendi'nin başı 
çektiği ve bu·tarz yönetimin Kur'an~ı Ke
rim' deki "ve şavirhüm fi'l-emr" ayeti gere
ğince şeriata uygun olduğu kanaatini ta
şıdığı belirtilmektedir (DİA, XXIX, 390). 
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Iii TAHSiN ÖzcAN 

SEYFi ÇELEBİ 
(ö. 998/1590'dan sonra) 

L 
Osmanlı tarihçisi. 

_j 

Hayatı hakkında )0J ve )0!1. yüzyıllarda 

Asya, Çin ve Hindistan'da hüküm süren 
Cengizli ve Türk idarecilere dair Türkçe ta
rihi-coğrafi bir eser yazmış olması, muh
temelen lll. Murad devrinde Osmanlı bü
rokrasisinde defterdar olarak görev yap
mış bulunması dışında hiçbir şey bilinme
mektedir. Osmanlı biyografi ve bibliyograf
ya kaynaklarında onun ne adı ne de eseri 
zikred.ilir. 

Seyfi'nin eserinin iki nüshası günümüze 
ulaşmıştır. Bunlardan biri Leiden Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde (Cad. 9 I 7), diğeri 
Bibliotheque Nationale'dedir (Suppl. Turc. 
nr. I I 36). Kitap Joseph Matuz tarafından 
Fransızca tercümesiyle birlikte 1968'de ya
yımlanmıştır. İki yazınada da başlık bulun
madığı için Seyfi'nin eseri müellifin vefa
tından sonra Leiden metnine eklenen şu 
açıklama ibaresiyle tanınmıştır: Kitab-ı te
varlh-i padişahan-ı vilayet-i Hind ü Hıtay u 
Keşmlr ve vilayet-i Acem ü Kaşgar u Kal
mak u Çin ve sayir padişahan-ı plşln ez-ev
lad-ı Çenglz Han ve hakan u fağfür u pa
dişahan-ı Hindüstan der zaman-ı Sultan 
Murad İbn Sultan Selim Han. Min te'llfat-ı 
defterdar Seyfi Çelebi el-merhum fi sene 
990 tarihinde. 

Bu açıklamanın iki bakımdan hatalı ol
duğu anlaşılmaktadır. İlk olarak 990 ( 1582) 
yılının 998 ( 1590) yerine yanlışlıkla yazıl
dığı ve bir müstensih hatası olduğu kesin 
gibidir, zira bu ikinci tarih Leiden nüshası
nın sonunda açıkça belirtilmektedir. Bun
dan başka metinde 1 582 tarihli olaylara en 
azından iki gönderme yapılmaktadır. İkin
ci olarak müellif eserde kendini sadece Sey
fi olarak tanımlamakta, mesleğine atıfta 
bulunmamaktadır. Yukarıdaki açıklamada 

yer alan "defterdar Seyfi Çelebi" ibaresi, 
Anadolu'nun 1 580'lerdeki defterdan olan 
ve Kanuni Sultan Süleyman'ın 1 566 tarih
li seferiyle ilgili (bugüne ulaşmayan) bir "Si
getvarname" kaleme alan Seyfullah Seyfi 
Çelebiyle (ö . 1006/1597'den sonra) bir ay
niyet kurulduğunu akla getirmektedir (Ba
binger, s. 69: Hediyyetü'l-'arifin, 1, 413'te, 
Seyfi ed-Defteri, ö. I O 15/1606-1607 şeklin
de geçer). Ayrıca Aşık Çelebi ile Kınalıza
de'ye göre Seyfullah Seyfi Çelebi başarılı 
bir n esir yazarıydı. Seyfi'nin eseri ise iddi
asız, gündelik dilde, böyle bir şöhrete kat
kıda bulunamayacak bir üslupta yazılmış
tır. Bundan dolayı iki müellifin aynı kişi 

SEYFi ÇELEBi 

olması ihtimali zayıfladığı gibi Seyfi'nin 
defterdarlığı da şüphelidir. Seyfi mahla
sının askeri kökene sahip bir yazara uy
gun olması ihtimali ve eserinin üslubu
nun yüksek eğitimli birine işaret etme
mesi dışında onun mesleğine ilişkin her
hangi bir ipucu bulunmamaktadır. 

Seyfi Çelebi'nin eseri büyük ölçüde çağ
daş hükümdarların ve bunlardan bir kıs
mının selefierine ait bir genel bakış nite
liği taşır. Eser coğrafi temele göre düzen
lenmiş olup müellifin vefatından sonra ek
lenen başlıkta listelenmiş bulunan -ancak 
buradaki sırayla uyumlu değil- hanedan
lara ait dokuz bölümden oluşmaktadır. Ki
tap Çin'in (Hıtay) son hükümdarlarıyla baş
lamakta ve İran'a dair iki başlıkla sona er
mektedir; bu iki bölümden biri kızılbaş ol
mayan hükümdarları, diğeri "kızılbaş ve 
Sayındur padişahları" ele almaktadır. Sey
fi mukaddimede bir Cengizname'ye, Ha
fız-ı Ebru'ya ait Oğuzname'ye ve Ahme
d1'nin İskendername'sine atıfta bulun
makla birlikte kitapta doğrudan konuyla 
ilgili hiçbir ana kaynak açık şekilde belir
tilmemiştir. Eserdeki anekdot üslubu ta
cirler ve gezginler gibi şifahl kaynaklardan 
faydalanılmış olduğunu düşündürmekte

dir. Metinde Seyfi'nin seyahat ettiğine dair 
bir işaret yoktur. Eser diğer kaynaklarda 
doğrulanan tarihi ayrıntılar ihtiva ettiği gi
bi sosyal, ekonomik ve etnegrafik maluma
tı da içine almaktadır (L'ouvrage, s. 19-37). 
Buna rağmen Osmanlı müelliflerinin kay
nakları arasında yer almamış ve XIX. yüz
yılın ikinci yarısında Ch. Schefer ile W. 
Barthold tarafından kullanılıncaya kadar 
meçhul kalmıştır. 

Kitapta telifle ilgili doğrudan bir sebep 
belirtilmez. Eser, )0!1. yüzyılın sonlarında 

Osmanlı sarayında popüler hale gelen dün
ya tarihi yazımının bir temsilcisidir. Ancak 
eserin zamanlaması , muhtemelen Özbek 
Ham Abdullah Han'ın hükümdarlığı esna
sında ( 1583-1598) Osmanlı-Özbek müna
sebetlerine dair yeniden uyanan ilgiyle bağ
lantılıdır. Özbekler'le kurulan Safevi karşıtı 
münasebetlerin, 1591 'de G1lan'ın mazul 
idarecisi Han Ahmed'in İstanbul'a gelişiy
le ilerietiimiş ve Babürlü Hükümdan Ek
ber Şah'ın da katıldığı üçlü bir ittifakla tak
viye edilmiş olması muhtemeldir. Osman
lılar'ın Oğuz menşeli olduğunu ileri süren 
birçok metin )0!1. yüzyılın sonlarına doğ

ru yazılmış olup Seyfi'nin tarihini başka bir 
bağlamda desteklemiştir. 
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