
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 
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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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Iii CınuSTINE WOODHEAD 

SEYFİYE 
( ~ ) 

Osmanlılar'da ehl-i örf de denilen 
idari ve askeri zümre 

mensupları için kullanılan terim 

(bk. EHL-i ÖRF). 

SEYFULLAH EFENDi 
(1859-ı 932) 

Bosna-Hersekli alim. 

_j 

_j 

Bugünkü Bosna-Hersek Cumhuriyeti'
nin Konjiç ( Be!gradcık) kasabasında doğdu. 

Babası Hacı Salih Ağa Proho Mekke'de, 
dedesi Hacı Mustafa Efendi hac yolculu
ğundan dönerken Kahire'de öldü. Seyful
lah Efendi Prohozade (Prohic) ilk öğreni
minin ardından devam ettiği Konjic Med
resesi'nde Ömer Efendi Humo'dan ders al
dı. Daha sonra Saraybosna'da Gazi Hüsrev 
Bey Medresesi'nde tahsilini sürdürdü. Bu
rada Saraybosna müftüsü ve ilk re1sülu
leması olan Mustafa Efendi Hacıömeroviç 
ve Hasan Efendi Spaho'nun derslerine ka
tıldı . 1883 yılında gittiği istanbul'da yük
sek öğrenimini tamamlayıp 1893'te icazet 
aldı . istanbul'daki hocaları arasında Mus
tafa Hakkı b. Ham el-Cum'avl ve Manas
tırlı İsmail Hakkı Efendi zikredilmektedir. 
Ertesi yıl Saraybosna'ya döndüğünde re1-
sülulema tarafından kendisine verilen ka-
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dılık görevini kabul etmeyip Konjiç'te öğ
retmenlik yapmayı tercih etti. On bir yıl 
süreyle Cazin'deki medresede müderris
lik görevini üst! endi. 1908' de Saraybosna'
daki Şeriat ve Kadılık Okulu'na İslam hu
kuku hacası olarak tayin edildi ve uzun 
süre çalıştığı bu kurumdan emekli oldu 
(ı 926) 1930'da gözlerini kaybetti. 29 Ara
lık 1932 tarihinde vefat etti. 

Fıkıh ve feraiz ilminde uzman sayılan, 
Boşnakça yanında Arapça ve Türkçe de bi
len SeyfuUah Efendi bu üç dilde eser ver
miştir. Bosna-Hersek'te İslam! ilimlerde 
Arapça ve Türkçe yazan son dönem alim
lerinden biri olduğu gibi bu sahada Boş
nakça yazan neslin ilk temsilcilerinden biri 
olarak kabul edilmektedir. Ana dilinde eği
timin daha verimli olacağını düşünen Sey
fullah Efendi diğer müslüman milletler gi
bi Boşnaklar'ın da kendi dilleriyle yazılan 
kitaplar sayesinde dinlerini daha kolay öğ
renebileceklerine işaret etmekte ve bu fa
aliyetin ulema için bir farz-ı kifi:lye olduğu
nu belirtmektedir (lslamski Svljet, sy. 22, 

s. 4). Bu yaklaşımı bölgedeki alimler tara
fından desteklenmiş, çalıştığı kurumlarda 
ve özellikle Saraybosna'daki Şeriat ve Ka
dılık Okulu'nda kadıların yetişmesine kat
kısı olmuştur. Türkiye'deki İlahiyat fakül
telerine ve İslam! ilimiere katkısı olan Mu
hammed Tayyib Okiç onun öğrencisidir. 

Eserleri. Çoğu risale şeklinde olan eser
lerinin yalnızca bir kısmı neşredilmiştir. 1. 
Tecvidü'I-inô.s. Arap harfleriyle Boşnakça 
kaleme alınmıştır (Sarajevo 1907, 1927). Z. 
Ahvô.I-i Nisô. . Yine Boşnakça yazılan bir 
risaledir (Sarajevo ı 907, 1927) . 3. Zübde
tü '1-terô.'iz. Hanefi mezhebine göre fera
iz konularını içeren bu Arapça eser Saray
bosna'daki Şeriat ve Kadılık Okulu'nda ders 
kitabı olarak okurulmuştur (Sarajevo 1327/ 

1909). 4. Dürr-i Yektô. Tercümesi. Türkçe'
den Boşnakça'ya bir çeviridir (Cazin 1911). 

s. Kitô.bü'n-Nikô.]J.. Bosna hükümetinin 
1 S Ekim 1916 tarihli kararıyla Saraybosna'
daki Şeriat ve Kadılık Okulu'nda ders kita
bı olarak okutulmuştur (Fat i ma Om erdi c, 
XXV-XXVI 12007). s. 339) (Sara jevo 1916) 

6. Eşa]J.J:ıu'l-a]fzıye ii lübsi'l-]falensüve
ti'n-Naşrô.niyye (Sarajevo 1919) . Eserin 
arkasında dört sayfalık Boşnakça bir muh
tasarıda mevcuttur (Fatima Omerdic. XXV
XXVI 12007). s. 339-340) . 7. A]J.senü'l-ve
sfle ii ma'riieti'l-veşô.yô. ve'l-vaşiyye 
(Sarajevo 1338/1920). 8. Smrt Hazreti Fa
time. Hz. Fatıma'nın vefatını konu alan bu 
manzum eser Arap harfleriyle Boşnakça 
kaleme alınmıştır (Sarajevo 1343/ 1924, 

1360/ 194 1) . 9. Şün1t-i Salô.t. Türkçe'den 
Boşnakça'ya bir çeviri olan eserin Latin harf-

leriyle çeşitli neşirleri vardır (Sarajevo 1930, 

1931. 1933, 1940. 1943) ve her neşirde bazı 
ilaveler yapılmıştır. 10. Bidô.yetü'I-inô.s: 
Najbolji Ilmihal na Bosanskom Jeziku. 
Arap harfleriyle Boşnakça kaleme alınmış 
bir ilmihaldir (Sara jevo. ts.). 

Seyfullah Efendi'nin Boşnakça, Arapça 
ve Türkçe henüz neşredilmemiş eserleri 
de vardır. ' Umdetü'l-terô.'iz adlı kendi 
eserine İstanbul'daki tahsili döneminde 
yazdığı ' U]fdetü'I-ierô.'iz şer]J.u 'Umde
ti 'l-terô.'iZ adlı şerh Saraybosna Gazi Hüs
rev Bey Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Dob
raca. II , 902-903). Yazma nüshaları bulu
nan diğer belli başlı Arapça eserleri de 
şunlardır: 'Umdetü '1-terô.'iz, Lübbü '1-te
rô.'iz, Hediyyetü't-tullô.b ii üs1Ubi mutô.
Ia'ati'l-kitô.b, el-Fevô.'idü 'n-nefise ii ter
tibi'I-]J.ucec ve'l-a]fyise, Teshilü'l-vuşul, 
Şer]J.u Dibô.ceti 'Ali Kuşci, Ta'Ji]fiit 'ale'l
]favli'l-{J.ô.mis, Teshflü'l-terô.'iz, Nüzhe
tü 'r-rô.'içl şer]J.u Zübdeti'l-ierô.'iz, Kitô.
bü'l-'İbô.dô.t ma'a mu]faddimeti'l-iı]fh, 
Hediyyetü '1-evşıyô.', Kitô.bü '1-Mevô.'iZ. 
Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı eserle
rin başlıcaları şöylece sıralanabilir: Tuh
ie-i Sıbyô.n der Tecvid-i Kur'ô.n, Kavô.
id-i İ'rô.b, Kavô.id-i Sartiyye, Mô. Yen
tetiu bihi'l-mer'ü ba'de mevtih. Boşnak
ça kaleme aldığı eserlerin başlıcaları da 
şunlardır : Ma'ICımô.t-ı İbtidô.iyye, Tec-

Seyfullah Efendi'nin el yazıs ı 
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