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lar Buhara’daki Mîr Arap Medresesi, Taþ-
kent Ýslâm Üniversitesi ve Arap ülkelerin-
deki ilâhiyat fakültelerinde okuyordu. Ay-
ný devirde imamlar, îþân ve müderrisler
toplumun asalaklarý olarak nitelendirile-
rek idam edilmiþ ya da Sibirya’daki çalýþ-
ma kamplarýna gönderilmiþtir. Tacikistan,
özellikle Stalin zamanýnda baþta din âlim-
leri olmak üzere aydýnlara karþý yürütülen
imha siyaseti hakkýnda araþtýrmalarýn ya-
pýlmasýna izin verilmeyen ülkelerden biri-
dir.

Ýran Ýslâm Devrimi ve Afganistan’da Sov-
yet ordusuna karþý yürütülen cihad hare-
ketinden etkilenen Tacik gençleri Said Ab-
dullah Nûri öncülüðünde 1978 yýlýndan iti-
baren dinî örgütlenme içine girmiþ, 1985-
1987 yýllarý arasýnda yürütülen soruþtur-
malar çerçevesinde bu hareketin yirmi dört
lideri çeþitli hapis cezalarýna çarptýrýlmýþ-
týr. 1980’den baþlayarak camiler gayri res-
mî olarak açýlmaya ve mollalar evlerinde
faaliyet göstermeye baþlamýþtýr. 1991’de
ülkede 130 büyük cami, 2000 civarýnda köy
camisi ve mescid ibadete açýlmýþtýr; ayrý-
ca 150 medresede din dersleri veriliyordu.
Tacikler arasýnda îþânlýk geleneði yaygýn-
dýr ve Nakþibendî tarikatý en yaygýn tari-
kattýr. Îþân Turadjon’ýn komünizm döne-
minde 1000 civarýnda müridi olduðu belir-
tilmektedir. Kûlâb bölgesinde Þeyh Emîr-i
Kebîr Hemedânî (ö. 786/1385), Gissar va-
disinde Mevlânâ Ya‘kub-i Çerhî (ö. 851/
1447), Leninâbâd bölgesinde Þeyh Musli-
huddin (XVII. yüzyýl) ve Yavan bozkýrýnda
Domullo Kiliçali (XVIII. yüzyýl) müslüman-
larýn sýkça ziyaret ettiði türbelerdir. Taci-
kistan müslümanlarý arasýnda kendi fikir-
lerini yaymak için büyük bir uðraþ veren
Özbekistan Ýslâmî Diriliþ Hareketi, Hizbü’t-
tahrîr, Selefiyye ve Cemâat-i Teblîð grup-
larýnýn faaliyetleri yasaklanmýþ, 2009 yý-
lýnda bu cemaatin bazý üyeleri tutuklan-
mýþtýr.
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Orta Asya’da yaþayan
yerli topluluklardan biri.

˜ ™

Kendilerini Tocik diye adlandýran Tacik-
ler’in büyük çoðunluðu anavatanlarý olan
Mâverâünnehir’de ve Horasan’da; Tacikis-
tan, Özbekistan, Kýrgýzistan, Türkmenis-
tan, Kazakistan, Afganistan, Ýran, Hindis-
tan, Pakistan, Çin ve Rusya Federasyonu
gibi ülkelerde yaþamaktadýr. Tacik kelimesi
tarihte çeþitli kavimler için kullanýlmýþtýr.
Önceleri Araplar için Tacik denilirken son-
ralarý Acemler Tacik olarak adlandýrýlmýþ-
týr. Dîvânü lugåti’t-Türk’te ve Kutadgu
Bilig’de Tacik “Ýranlý” mânasýndadýr (ÝA, XI,
616). V. V. Barthold, Tacik kelimesinin bir
Arap kabilesinin adý olan Tay’dan geldiði-
ni ileri sürer. Ýran tarihi uzmaný H. Ritter
ise Tacik soyunun ve Tacik kelimesinin
farklý yönlerini ortaya koymaktadýr. Ona
göre milâttan önce 301-122 yýllarýna ait
Tan-Kiao adlý Çince yazýlý kaynaklarda Ti-
odji ismiyle Tacikler hakkýnda bilgiler yer
almaktadýr ve Tacikler’in kökü milâttan ev-
vel birkaç binyýl öncesine kadar gitmekte-
dir. Tacikler’le ilgili en önemli araþtýrma-
cýlardan biri olan Sadreddin Aynî, Tacik
kelimesinin etimolojisi hakkýnda Arapça ve
Farsça yazýlmýþ Ortaçað kaynaklarýna da-
yanarak bunun, VIII. yüzyýldan itibaren Or-

okullarda Rusça öðrenimi mecburi tutul-
muþ, ertesi yýl Duþanbe’de ilk týp fakülte-
si öðrenime baþlamýþtýr. Son verilere gö-
re ülkede okur yazarlýk oraný % 99’dur ve
Sovyetler Birliði zamanýnda belirlenmiþ
eðitim politikasý yürütülmektedir. Ülke nü-
fusunun % 70’inin otuz yaþýn altýnda ol-
masý ve iç savaþ sýrasýnda eðitim kurumla-
rýnýn büyük zarar görmesi sebebiyle büt-
çeden eðitime fazla pay ayrýlmaktadýr. Ta-
cikistan’ýn en önemli yüksek öðrenim ku-
rumlarýndan biri Tacikistan Bilimler Aka-
demisi’dir ve on sekiz enstitüyü barýndýr-
maktadýr. Akademinin El Yazmalarý Ens-
titüsü’nde 13.000 el yazmasý eser bulun-
maktadýr. Tacikistan’da otuz üç yüksek
öðrenim kurumu vardýr ve öðrenim dili
yüksek oranda Rusça’dýr. Duþanbe, Hu-
cend, Rus-Tacik (Slavyan) ve Teknoloji üni-
versiteleri, Ýþletme, Hukuk, Devlet Sanat
enstitüleri ülkedeki yüksek öðretim ku-
rumlarýnýn en meþhurlarýdýr.

Dinî Hayat. Ýslâm dini Tacikistan top-
raklarýna VII. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan iti-
baren Araplar vasýtasýyla girmiþ ve IX.
yüzyýlda Sâmânîler döneminde yaygýn ha-
le gelmiþtir. Tacikler’in % 95’i müslüman-
dýr ve büyük çoðunluðu Hanefî mezhebi-
ne mensuptur. Daðlýk Bedahþan bölgesin-
de yaþayan yaklaþýk 300.000 kiþi Ýsmâi-
lî’dir. Ülkede 2800 civarýnda cami ve mes-
cid bulunmaktadýr. Duþanbe’deki Mevlâ-
nâ Yâkub ve Hucend’deki Þeyh Muslihud-
din camileri Tacikistan’ýn en büyük camile-
ridir. Ülkedeki yirmi medresede imam-ha-
tip yetiþtirilmektedir. Duþanbe’deki Ýmam
Tirmizî Üniversitesi 1990 yýlýnda faaliyete
geçmiþtir ve ülkedeki tek Ýslâmî yüksek
okuldur. Ýran, Mýsýr, Türkiye, Pakistan ve
çeþitli Arap ülkelerinde 1000 civarýnda Ta-
cik genci Ýslâmî eðitim almaktadýr. Müf-
tülük iç savaþtan sonra kapatýlmýþ, yeri-
ne Ýslâm Merkezi adlý bir teþkilât kurul-
muþtur. Tacikistan’da müslümanlar dýþýn-
da Pravslavyanlar, Katolikler, Lutherianlar,
yahudiler, Bahaîler, Kriþnalar ve Budistler
vardýr.

Komünizm döneminde dine karþý baþ-
latýlan savaþ sýrasýnda müslümanlar iba-
detlerini çoðu zaman gizlice yapmýþlar,
medreseler kapatýldýðý için çocuklar din
derslerini dedelerinden ve babalarýndan
öðrenmek zorunda kalmýþlardýr. Þehirler-
de ve köylerdeki camiler kapatýlmýþsa da
nüfusun büyük kýsmýnýn köylerde yaþa-
masý ve ülkenin çok daðlýk olmasý sebe-
biyle Ýslâmiyet Sovyet döneminde de bu
kesimlerde varlýðýný sürdürmüþtür. Sov-
yet devrinde sadece on yedi cami ibade-
te açýktý ve bunlarda görev yapan molla-
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Afganistan’da Tacikistan’daki Tacikler’-
den daha fazla Tacik bulunmaktadýr. Af-
ganistan nüfusunun % 27’sini oluþturan
Tacikler’in sayýsý 9 milyon civarýndadýr ve
ülkenin kuzeyinde (Bedahþan, Tahar, Kunduz,
Mezârýþerif, Samangan ve Belh bölgelerinde),
merkezî kýsmýnda (Parvan, Bomian, Gur, He-
rat ve Kâbil bölgelerinde) ve güneydoðusun-
da (Kandehar, Paktiya, Farah, Logar) yaþa-
maktadýr. Afganistan’ýn ikinci resmî dili
Tacikçe’dir; Tacikler ülkenin sosyal, kültü-
rel ve ekonomik hayatýnda önemli bir ye-
re sahiptir. 1992 yýlýnda Afganistan’daki
yazarlarýn ve gazetecilerin çoðu Tacik’ti.
Afganistan’daki iç savaþ sýrasýnda ismi öne
çýkan Ahmed Þah Mesud da Tacik köken-
lidir. Afganistan’ýn Sovyetler tarafýndan iþ-
gali ve daha sonra baþlayan iç savaþ sü-
recinde, Tacikistan’daki iç savaþta (1992-
1997) yüz binlerce insan iki ülke arasýnda
yer deðiþtirdi. 1980-1997 yýllarý arasýnda
genç nüfus göçe tâbi tutuldu.

Günümüzde Tacikistan’da mevcut Ta-
cikler’in sayýsý 5-6 milyon civarýndadýr ve
Orta Asya’da nüfusu en hýzlý artan toplu-
luklardan biridir. Tacikistan nüfusunun %
70’e yakýn bölümü kýrsal kesimde kýþlak
denilen köylerde yaþamaktadýr, bu bölge-
lerde nüfus artýþý çok fazladýr. Nüfusun ar-
týþýnda Afganistan’dan göç edenlerin de
önemli etkisi vardýr. Afganistan, Özbekis-
tan ve Ýran’da yaþayanlarýn toplam sayý-
sýnýn 11-12 milyon olduðu hesaba katýlýr-
sa bütün Tacik nüfusunun 17-18 milyona
ulaþtýðý söylenebilir. Ayrýca Avrupa, Afrika
ve Amerika’daki deðiþik devletlerde 40-
50.000 civarýnda Tacik yaþamaktadýr. Çin,
Hindistan ve Pakistan’da mevcut Tacikler
hakkýnda fazla bilgi yoksa da Afganistan’-
daki iç savaþ sýrasýnda binlerce Tacik’in Pa-
kistan’a sýðýndýðý bilinmektedir. Tacikler’in
% 85’i Sünnî, % 5’i Þiî, % 5’i Ýsmâilî’dir. Ýs-
mâilîler Pamir bölgesinde yaþamaktadýr.
Tacikler’in Rusya’nýn tebaasý haline gelme-
sinden sonra Rus bilim adamlarý Tacikler’in
tarihi, dili, edebiyatý ve etnografyasý üze-
rine 1872’den itibaren araþtýrma yapma-
ya baþladýlar. Tacik tarihiyle ilgili araþtýrma
yapan bilim adamlarý arasýnda A. B. Bun-
yakovskiy, N. Koldevin, F. W. Radloff, A. F.
Middendorf, V. V. Nalivkin, I. L. Yavorskiy,
N. Pavlov, V. L. Vyatkin, A. Vámbéry, A. I.
Kuropatkin, V. I. Masalskiy, N. V. Hanikov,
A. A. Semenov, A. Serebrenikov, K. I. Bog-
danoviç, A. Polovtsev, I. Zarubin, R. N. Fray,
V. V. Barthold önde gelen isimlerdir.

Rusya’da 1905 yýlýndan sonra basýn ala-
nýndaki özgürlükten Tacikler de faydalan-

dý. Bu dönemde Buhârâ-i Þerîf, Þûrâ-yi
Ýnkýlâb, Zarafþan, Ovozi Tocik gibi ga-
zete ve dergiler çýktý. Bunlarda F. Hocaev,
Sadreddin Aynî, A. Muhiddinov, S. Alizo-
da, T. Zehnî, A. Sattor, M. H. Hudjand, A.
Ýsmoilzoda gibi aydýnlar Tacik tarihi ve kül-
türü hakkýnda makaleler yazdý. 1925’te Taþ-
kent’te V. V. Barthold, M. S. Andreev gibi
Tacik uzmanlarýnýn makalelerinin yer al-
dýðý Tacikistan isimli bir almanak yayým-
landý. 1947 yýlýnda Babacan Gafurov, Kra-
taya istoriya tadjikskogo naroda (Tacik
halkýnýn kýsa tarihi) isimli ilk monografiyi
Tacikçe yazdý. Bu monografi daha sonra-
ki yýllarda Tacikçe ve Rusça tekrar basýldý.
Sovyetler Birliði döneminde Rusya Bilim-
ler Akademisi, Tacikler hakkýnda N. A. Kisl-
yakov, A. F. Monogarov, N. N. Negmatov
gibi bilim adamlarýnýn makale ve eserle-
rini Rusça ve Tacikçe yayýmladý. Tacikler’-
le ilgili önemli araþtýrmacýlardan biri olan
Babacan Gafurov’un 1917 yýlýna kadarki
Tacik tarihini anlatan Tacikler adlý eseri
birçok defa basýlmýþ olup günümüzde en
önemli kaynaklardan biri olarak kabul edil-
mektedir.

9 Eylül 1992 tarihinde Tacikistan’ýn baþ-
þehri Duþanbe’de çeþitli ülkelerde yaþayan
Tacikler’in katýlýmýyla ilk defa “Tacik dün-
yasý” toplantýsý yapýldý. 1994 yýlýndan itiba-
ren Tacik dünyasý tarihi dersleri Tacik Mil-
lî Üniversitesi, Rus-Tacik Üniversitesi (Slav-
yan Üniversitesi), Hogor, Kulyab ve Kurgan-
tepe üniversitelerinde öðretilmeye baþ-
landý. 1992’den sonra milliyetçi Tacik bi-
lim adamlarýnýn yazdýðý eserlerde yaklaþýk
900 yýl çeþitli Türk devletlerinin egemen-
liðinde yaþayan Tacik toplumunun geliþe-
mediði ve asimile edildiði ileri sürülse de
(1905 sonrasý pantürkizm ve panislâmizm
etkisi abartýlý biçimde dile getirilmekte-
dir) bu konuda objektif bir araþtýrma ya-
pýlmadý. Ayrýca kaynaklarda Tacikler tara-
fýndan asimile edilmiþ Türk ve Arap toplu-
luklarý hakkýnda hiçbir bilgi yoktur. 1924’-
te Tacikistan’ýn güney bölgelerinde (Du-
þanbe, Kulyab, Hovaling, Þerabad, Baysun,
Tangan, Kâfirnihân) yaþayan ve kendileri-
ni Türk (23.212 kiþi), Türk-Karluk (7238
kiþi) olarak adlandýran (Karmýþeva, s. 72-
78), Türkçe ve Tacikçe konuþan etnik grup-
lar hakkýnda bugün resmî bir bilgi bulun-
mamaktadýr. Muhtemelen bunlarýn sayý-
sý günümüzde 200.000 dolayýndadýr.
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ta Asya ve Horasan’da tarihin en eski dö-
nemlerinden beri yaþayan ve Farsça konu-
þan halkýn adý olduðunu ve Eskiçað’lar-
dan beri kullanýldýðýný belirtir. Aynî’ye gö-
re Tacik adý “toc” kelimesinden türemiþtir
(< toc + i + k). Tacikler arasýnda özellikle
daðlýk kesimlerde bu kökten türetilmiþ
Tocak, Tociddin, Tocbaht, Tockurbon gibi
isimlerin yaygýn olduðu görülmektedir. S.
Aynî’nin bu fikri M. S. Andreev, S. Nefîsî,
A. A. Semenov, Babacan G. Gafurov, A. M.
Mirzoev ve Ritter gibi bilim adamlarýnca
desteklenmiþtir. Barthold ise gerek dil açý-
sýndan gerekse tarihî sebeplerden dolayý
Tacik adýnýn toc kelimesinden türediði gö-
rüþünü reddetmektedir. Diðer bir görüþe
göre Tacik adý Araplar’ýn Orta Asya’ya ge-
liþi ve Türk-Moðol boylarýnýn bölgeyi isti-
lâsýndan sonra ortaya çýkmýþtýr. Türk-Mo-
ðol beyleri Arap olduðunu düþündükleri
kimseleri Tacik veya Tazý diye adlandýrmýþ-
týr. Günümüzde Tacik adý hakkýnda bilim
adamlarý arasýnda ortak bir görüþ yoksa
da Tacik adýnýn tocdan geldiði genel kabul
görmüþ olup Tacikistan’ýn baþþehri Duþan-
be’ye 1997 yýlýnda dikilen Sâmânî Hüküm-
darý Ýsmâil b. Ahmed’in heykelinin baþýna
zikzaklý bir taç konulmasý Tacik adýnýn toc-
dan geldiðini destekler niteliktedir.

Tacikler, Sâmânî Devleti’nin ortadan kalk-
masýndan (1005) sonra bir daha kendi dev-
letlerini kuramadýlar. Orta Asya’da Türk-
Moðol devletlerinin egemenliði altýnda
ve onlarýn belirlediði alanlarda yaþamak
zorunda kaldýlar. Þeybânîler’in yýkýlýþýnýn
(1599) ardýndan XIX. yüzyýlýn ortalarýna
kadar Hîve-Hokand hanlýklarý ve Buhara
Emirliði’nin hâkimiyeti altýnda bulunan Ta-
cikler, Buhara Emirliði dýþýndaki Türkistan
topraklarýnýn Rusya Ýmparatorluðu’na da-
hil edilmesiyle Rusya’ya baðlandýlar. Rus-
ya’da 1897’de yapýlan nüfus sayýmýnda Tür-
kistan’daki Tacikler’in 519.200 kiþi olduðu
belirtilmiþtir. Bunlarýn 217.000’i Semer-
kant’ta, 172.000’i Fergana’da, 130.000’i Si-
riderya’da yaþýyordu. Bu dönemde Buha-
ra Emirliði’nde yaþayanlarla birlikte Tür-
kistan’da 1.890.000 Tacik’in bulunduðu zik-
redilmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetleri Birliði’nde 1970’te yapýlan nüfus
sayýmýna göre Tacikler’in toplam sayýsý
2.136.000 idi. 1.630.000’i Tacikistan’da,
449.000’i Özbekistan’da (Surhanderya, Kaþ-
kaderya, Fergana, Endican, Nemengan, Semer-
kant ve Buhara bölgelerinde), 22.000’i Kýrgý-
zistan’da (Leylek bölgesinde), 10.000’i Güney
Kazakistan’da ve 25.000’i Rusya’nýn diðer
cumhuriyetlerinde yaþýyordu. Bu dönem-
de Ýran’da 55.000 civarýnda Tacik’in oldu-
ðu tahmin ediliyordu.
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yid Abdullah Çelebi’den aldý. Daha ileri dü-
zeyde bir eðitim için Bursa’ya gitti. Taþköp-
rizâde’ye göre Hacýhasanzâde, Kastallânî
Hatibzâde Muhyiddin Efendi ve Hocazâde’-
nin derslerine katýldý. Hacý Hasanzâde’den
mülâzým oldu (eþ-Þešåßiš, s. 324). Ýlk de-
fa Simav’da bir medreseye tayin edildi,
daha sonra orada kadý olarak görev yap-
tý. Mecdî onun Simav’da cami yaptýrdýðýn-
dan bahseder (Þekåik Tercümesi, s. 337).
Bir vakýf defterindeki kayýtlara göre (Ýs-
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Mual-
lim Cevdet, nr. 0.91, s. 213, 217, 220, 225,
862) Zilkade 894 – Cemâziyelevvel 897
(Ekim 1489 – Mart 1492) tarihleri arasýnda
Edirne’deki Beyazýt (II) Ýmareti vakfýnýn
mütevelliliðini yürüttü. Muhtemelen bu
görevi esnasýnda Edirne’deki mektebini
yaptýrdý. 899’da (1493-94) Ýstanbul’a Mah-
mud Çelebi Medresesi’ne tayin edildi. 903’-
te (1497) Dîvân-ý Hümâyun’a niþancý oldu.
Selefleri defterdarlarýn altýnda iken ken-
disi derece itibariyle defterdarýn üzerin-
de bir mevki aldý. Ramazan 905 – Muhar-
rem 906’da (Nisan-Aðustos 1500) Modon
ve Koron seferine katýldý. Divanýndaki bir
kasidede Modon’un fethi ayrýntýlý biçim-
de tasvir edilir (Erünsal, s. 83). Bu sefere
dair kardeþi Sâdî Çelebi’nin Münþeât’ýn-
da yer alan (s. 45-48) ve Modon’dan Bur-
sa’ya gönderilen fetihnâmeyi de kendisi
yazmýþtýr (Muharrem 906 / Aðustos 1500).

II. Bayezid döneminin sonlarýna kadar
adý önemli herhangi bir hadiseyle ilgili ola-
rak zikredilmeyen Câfer Çelebi’nin bazý fa-
aliyetlerini II. Bayezid devrine ait bir in`-
‘âmât defterindeki kayýtlardan takip et-
mek mümkündür. Buna göre divan kitâ-
betinde çýðýr açmýþ, tuðraî ve divanî yazý-
larýný ýslah etmiþ, siyâkat yazýsý onun ka-
lemiyle geliþme göstermiþtir. 13 Rebîülâ-
hir 909 (5 Ekim 1503) tarihinde yazdýðý
bir kasidenin takdimi dolayýsýyla II. Baye-
zid’den bir hediye almýþ ve 23 Cemâziyelâ-
hir 909’da (13 Aralýk 1503) Mýsýr sultaný-
na gönderilmek üzere kaleme aldýðý nâ-
me sebebiyle ödüllendirilmiþtir. 5 Þâban
909 (23 Ocak 1504) ve 7 Receb 910 (14
Aralýk 1504) tarihlerinde de hediye aldýðý
kaydedilmiþ, fakat sebebi açýklanmamýþ-
týr. 7 Muharrem 911’de (10 Haziran 1505)
sunduðu kaside dolayýsýyla kendisine
10.000 akçe verilmiþtir. Bunlarýn dýþýnda
defterdeki dört ayrý kayýt sebebi zikredil-
meden sultanýn ihsanýna nâil olmasýyla il-
gilidir (Ýn‘âmât Defteri, s. 16, 25, 32, 134,
262, 282, 318, 419). Baþbakanlýk Arþivi’n-
deki 20 numaralý Tapu defterinde (s. 45)
Hasan Fakih Çiftliði’nin 6 Rebîülâhir 910’-
da (16 Eylül 1504) Dâvud Paþa’ya temlik

edildiðine dair Câfer Çelebi’nin el yazýsýy-
la bir derkenar kaydý mevcuttur. 896 Zil-
kadesinde (Eylül 1491) II. Bayezid’in, kýzý
Þah Sultan’a verdiði köyleri de bu defter-
de kaydetmiþtir (s. 183, 218-219). Yine ay-
ný defterde (s. 46) 912 Þâbanýnda (Aralýk
1506) Edirne yakýnýndaki Keþenlü köyü-
nün sultan tarafýndan Þehzade Mustafa’-
nýn kýzý Hânî Hatun’a temlik edildiðine dair
Câfer Çelebi’nin el yazýsýyla bir kayýt bu-
lunmaktadýr. Daha sonraki yýllarda Câfer
Çelebi’nin sunduðu iki kaside, Mýsýr sulta-
nýna yazdýðý iki mektup, oðlunun sünnet
merasimi ve Þehzade Mahmud’un ölümü
üzerine yaptýðý tâziye dolayýsýyla II. Baye-
zid’in in‘âmlarýna nâil olduðu anlaþýlmak-
tadýr (a.g.e., s.  236, 351, 366, 402). II. Ba-
yezid döneminin sonlarýna doðru þehza-
deler arasýnda cereyan eden taht müca-
delesinde Câfer Çelebi, Þehzade Ahmed’i
desteklemiþtir. Bu konuda yazdýðý bir ka-
sidede (Erünsal, s. 158) Þehzade Ahmed’-
den “vâris-i mülk” diye bahsetmiþ ve onun
geleceðin sultaný olacaðýný ümit ettiðini
belirtmiþtir.

II. Bayezid’in Þehzade Ahmed lehine sal-
tanatý býrakmayý düþündüðü bir dönem-
de Þehzade Selim’i destekleyen yeniçeri-
ler, bunun önüne geçmek için 27 Cemâzi-
yelâhir 917 (21 Eylül 1511) tarihinde Þeh-
zade Ahmed taraftarý olan yüksek mevki
sahibi kimselerin evlerine saldýrýp yaðma-
ladýðýnda Câfer Çelebi’nin canýný güçlük-
le kurtardýðý söylenir (Hoca Sâdeddin, s.
190-191). Bu isyanýn ardýndan II. Bayezid,
yeniçerilerin istekleri doðrultusunda niþan-
cý Câfer Çelebi’yle beraber Vezîriâzam Her-
sekzâde Ahmed Paþa, Rumeli Beylerbeyi
Hasan Paþa ve Kazasker Müeyyedzâde Ab-
durrahman Çelebi’yi azletti ve Çandarlýzâ-
de Îsâ Çelebi’yi niþancýlýða getirdi. Taþköp-
rizâde’ye göre II. Bayezid, Câfer Çelebi’ye
günlük 100 akçe emeklilik maaþý teklif et-
tiyse de o bunu kabul etmedi (eþ-Þešåßiš,
s. 324). 7 Safer 918 (24 Nisan 1512) tari-
hinde II. Bayezid oðlu Selim lehine taht-
tan çekildi. Câfer Çelebi, Selim’in cülûsunu
tebrik etmek için Farsça bir kaside sun-
du (Erünsal, s. 513-517). Ardýndan II. Ba-
yezid doðum yeri olan Dimetoka’ya doð-
ru yola çýktý, fakat Çorlu yakýnýndaki Aba-
lar köyünde âniden vefat etti (5 Rebîülev-
vel 918 / 21 Mayýs 1512). Câfer Çelebi, bu
vesileyle yazdýðý mersiyede II. Bayezid’in
tahttan çekilmekten duyduðu üzüntüye
ve içinde bulunduðu acý duruma hayýflan-
masýna atýfta bulunur (a.g.e., s. 179-185).
Mersiyenin sonunda bu tür kasidelerde
mûtat olan yeni sultana dua bölümünün
yer almamasý dikkat çekmektedir.

ya, drevniyaya i srednevekovaya istoriya, Dü-
þenbe 1989, s. 1-120; D. Ýsfandiyerov, “Tadjiki
Afganistana”, Tadjikistan v ogne (haz. A. Ru-
denko – A. Sorokin), Düþenbe 1993, s. 9-14; B.
M. Babahanoviç, Ýstoriya tadjikov mira, Düþen-
be 2005, s. 12-36; R. Masov, Tadjiki istoriya nat-
sionalnaya tragedii, Düþenbe 2008, s. 252-272;
W. Barthold, “Tadjiki istoriceskiy oçerk”, Soçine-
niya, II, Moskova 1963, s. 451-468; a.mlf., “Ta-
cik”, ÝA, XI, 616-617; N. A. Kislyakov, “Tadjiki”,
BSE, XXV, 169.
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Nakþibendiyye-Ahrâriyye tarikatýnýn
Tâceddin b. Zekeriyyâ’ya

(ö. 1050/1640)
nisbet edilen bir kolu

(bk. TÂCEDDÝN b. ZEKERÝYYÂ).
˜ ™

– —
TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBÝ

(ö. 921/1515)

Osmanlý þairi,
münþî ve devlet adamý.

˜ ™

Ailesi hakkýnda bilgi veren tek kaynak
olan Hüseyin Hüsâmeddin’in Niþancýlar
Duraðý adlý eserine göre (s. 68) 856 Þâ-
banýnda (Aðustos 1452) Amasya’da doð-
du. Yine ayný esere göre (s. 68-73) Câfer
Çelebi, “Tâci Beð demekle meþhur olan
Kefe Beðlerbeðisi Hacý Beðzâde Tâceddin
Ýbrâhim Paþa b. Safiyyüddin Mustafa Çe-
lebi b. Gazî Mehmed Beð b. eþ-Þeyh Alâ-
eddin Ali b. Ýbrâhim mahdûmu”dur. Bu
þecerede adý geçen kiþilere dair diðer kay-
naklarda bilgi yoktur. Tarihî bakýmdan iti-
bar edilebilecek, hakkýnda bilgi bulunan ye-
gâne kiþi babasý Tâcî Bey’dir. Latîfî (Tezki-
re, s. 198) ve Âþýk Çelebi’ye (Meþâirü’þ-þu-
arâ, vr. 60a) göre þair, münþî ve hattat olan
Tâcî Bey, Amasya’da Þehzade Bayezid’in
defterdarý olarak hizmet etmiþ ve Amasya
seraskerliði görevinde bulunmuþtur. An-
cak tezkirelerde nakledilen birkaç beytiyle
Ömer b. Mezîd’in Mecmûatü’n-nezâir’in-
deki (s. 96) bir gazeli dýþýnda günümüze
hiçbir manzum eseri ulaþmamýþtýr. Tâcî
Bey’in ölüm tarihi, oðlu Sâdî Çelebi’nin
Münþeât’ýnýn sonunda yer alan (s. 68-69)
dört ayrý tarih mýsraýnda 890 (1485) þeklin-
de tesbit edilmiþtir. Kâtib Çelebi, Sülle-
mü’l-vüsûl’de (s. 365) Tâcî Bey’in ölümü-
nün bu yýlýn muharrem ayýnda elli dört ya-
þýnýn üstünde iken vuku bulduðunu söyler
ki bu onun doðum tarihinin 836 (1432-33)
olduðunu gösterir. Câfer Çelebi ilk dersle-
rini Amasya’da Þeyhîzâde Abdi, Muîdzâde
Muhyiddin Mehmed ve Horasânîzâde Sey-
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