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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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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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sý Taclu Haným’ý býrakarak kaçtýðýnda Se-
lim, Taclu Haným’ý Câfer Çelebi’ye verdi.
Çaldýran seferinden dönüþte ise Zeyrekzâ-
de Anadolu kazaskerliði görevinden alýn-
dý ve onun yerine Câfer Çelebi tayin edildi.
16 Þevval 920’de (4 Aralýk 1514) Amas-
ya’ya dönen padiþah gelecek yýl sefere de-
vam etmek üzere kýþý burada geçirmek is-
tedi. 8 Muharrem 921’de (22 Þubat 1515)
Ýstanbul’a geri dönülmesi için bazý vezir-
lerin tahrikleriyle ayaklanan yeniçeriler Pî-
rî Mehmed Paþa, Halîmî Çelebi ve Câfer
Çelebi’nin evlerine saldýrýp yaktýlar. Sultan,
Dukakinzâde Ahmed Paþa’yý isyanýn so-
rumlusu olduðu ithamýyla on gün sonra
idam ettirdi.

Yavuz Sultan Selim 29 Cemâziyelevvel
921’de (11 Temmuz 1515) Ýstanbul’a dön-
dü. Yeniçerileri kýþkýrtan diðer ileri gelen-
leri tesbite çalýþtýðýnda sorumlularýn Ve-
zir Ýskender Paþa, Kazasker Câfer Çelebi ve
Sekbanbaþý Balyemez Osman Aða olduðu-
nu öðrendi. Ýskender Paþa ve Osman Aða
hemen öldürüldü. Câfer Çelebi sultanýn
huzuruna çaðrýlýp sorgulandýktan sonra
18 Aðustos 1515 tarihinde idam edildi ve
kardeþi Sâdî Çelebi tarafýndan Balat’ta-
ki mescidinin hazîresine defnedildi. Câfer
Çelebi’ye ait olduðu sanýlan bir mezar taþý
Türk Ýnþaat ve Sanat Eserleri Müzesi bah-
çesindedir. Selim’in Câfer Çelebi’yi haksýz
yere idam ettirdiði için büyük piþmanlýk
duyduðunu nakleden tezkireler, “Vah git-
ti bu cihandan Câfer” (920) mýsraýný idam
tarihi olarak verir. Kaynaklarýn tamamý-
nýn Câfer Çelebi’nin idam tarihini 8 Re-
ceb 921 (18 Aðustos 1515) olarak göster-
mesi bu tarih mýsraýnýn yanlýþ olduðunu
göstermektedir. Câfer Çelebi Ýstanbul Ba-
lat’taki mescidinden baþka Simav’da bir
cami ve hamam, Bergama’da bir kervan-
saray ve Edirne’de bir sýbyan mektebi yap-
týrmýþtýr.

Câfer Çelebi’nin þiirlerinde Ahmed Pa-
þa’nýn etkisi görülür. Üslûp bakýmýndan
ondan etkilendiði gibi divanýnda en çok
ona nazîre yazmýþtýr (Erünsal, s. LXXVI-
LXXX). Ayrýca Necâtî ve Þeyhî’nin etkisin-
de kalmýþtýr. Kendisine nazîre yazan þairler
arasýnda Basîrî, Nihâlî, Mesîhî, Revânî, Ýshak
Çelebi, Kemalpaþazâde, Zâtî ve Amrî sayýla-
bilir (a.g.e., s. LXXXVIII-XCII). Edirneli Naz-
mî’nin Mecmau’n-nezâir’inde Câfer Çe-
lebi’ye yazýlan nazîre sayýsýnýn 146 olduðu
görülür. Ayrýca Prizrenli Þem‘î divanýnda
onu öven bir þiir vardýr. Bütün bunlar Tâ-
cîzâde’nin özellikle kendi asrýnda çok sa-
yýda þairi etkilemiþ olduðunun delilidir. Câ-
fer Çelebi’nin edebî kiþiliðine gelince onun

þiirinde ve nesrinde, XV. yüzyýl dil ve üslûp
özelliklerini taþýmakla birlikte bazý farklý-
lýklarýn bulunduðunu söylemek mümkün-
dür. Genellikle sade anlatýmýn ve Türkçe’-
nin baskýn olduðu, ancak Arapça ve Fars-
ça kelimelerin de yer aldýðý edebî bir ifa-
denin yaygýn olduðu bu dönemde Câfer
Çelebi süslü nesri baþlatan ve sade ifade
yerine daha üst bir söyleyiþi tercih eden
nâsir olarak görülür (a.g.e., s. XCIII). Þiir-
lerinde ise Türkçe kelimelerle Arapça ve
Farsça kelimeler, Farsça terkipler yan yana
bulunur. Kendisine “fasih lisan” verilmiþ
olduðunu söyleyen Tâcîzâde sade Türkçe
ifadeler kullandýðýnda onlarý atasözleri ve
deyimlerle süslemiþtir. Edebî sanatlarda
olduðu gibi kelime oyunlarýnda da baþa-
rýlý sayýlýr (a.g.e., s. XCIV-XCVI).

Eserleri. 1. Mahrûsa-i Ýstanbul Fetih-
nâmesi. Çok sanatkârane bir üslûpla yazý-
lan eser âyet ve hadisler, Arapça, Farsça ve
Türkçe beyitlerle süslenmiþtir. XVI. yüzyýl
Osmanlý nesrinin en mükemmel örnekle-
rinden biri olarak deðerlendirilebilirse de
dilinin girift oluþu tarihî kaynak bakýmýn-
dan deðerinin anlaþýlmasýna engel teþkil
etmiþtir. Sadettin Nüzhet Ergun (Türk Þair-
leri, II, 886) bunu bir tarih çalýþmasý olmak-
tan çok bir edebiyat eseri diye nitelemiþ, V.
L. Menage da “bir edebî faaliyetten biraz
fazla” þeklinde tanýmlamýþtýr. Eserde yer
alan bilgilerin dönemin diðer tarihçilerinin
verdiði bilgilerle mukayesesi, Câfer Çelebi’-
nin bazý yönlerden Ýstanbul’un fethi için gü-
venilir bir kaynak olduðunu gösterir. Ger-
çekte Câfer Çelebi tarafýndan kaydedilen
olaylarla ilgili mâlûmatýn bir kýsmý Dursun
Bey, Neþrî, Âþýkpaþazâde, Rûhî Çelebi ve
Enverî’nin kayýtlarýndan daha saðlam gö-
rünmektedir. Dursun Bey ile Câfer Çele-
bi’nin hemfikir olduklarý noktalarla ayrýl-
dýklarý noktalar iki eserde tesbit edilmek-
tedir. Meselâ kuþatma öncesinde toplanan
harp divaný ve Fâtih Sultan Mehmed’in
burada yaptýðý konuþma Câfer Çelebi’nin
eserinde daha ayrýntýlý biçimde aktarýlmýþ
(s. 6-8), Haliç’in giriþini kapatan zincir Câ-
fer Çelebi’nin eserinde daha güzel tasvir
edilmiþtir. Galata’dan aþýrýlarak Haliç’e in-
dirilen gemilerin sayýsý Fetihnâme’de “kýrk
ile elli arasýnda” diye verilirken Dursun Bey
onlarý sadece “birkaç gemi ve tekne” diye
anmaktadýr. Kuþatma süresince Bizans’ýn
dýþarýdan aldýðý yardým hususunda da Câ-
fer Çelebi özel sayýlabilecek bilgiler verir;
mühimmat, asker ve cephane dolu dört
büyük geminin Bizanslýlar’a yardýma gel-
diðini ifade eder. Fetihnâme’nin yazýlma-
sýnda hangi kaynaklardan yararlanýldýðý bi-

Câfer Çelebi’nin azlinden sonra yeni bir
resmî görev almak için ne kadar bekledi-
ði tam olarak bilinmemektedir. Yeniden
niþancý tayiniyle ilgili kaynaklardan hiçbi-
ri kesin bir tarih vermez. Ýn‘âmât Defte-
ri’nde Câfer Çelebi’nin yerine getirilen Îsâ
Çelebi’nin tayin tarihi 5 Þâban 917 (28
Ekim 1511) olarak verilir ve Cemâziyelâhir
919 (Aðustos 1513) tarihli bir belge Îsâ Çe-
lebi’nin hâlâ bu görevde olduðunu göste-
rir. Niþancý sýfatýyla Câfer Çelebi’ye ait ilk
atýf Þevval 919 yýlýnýn baþlarýdýr (Aralýk
1513). Bundan dolayý Câfer Çelebi’nin 22
Eylül 1511 – Aralýk 1513 tarihleri arasýnda
resmî bir görevde bulunmadýðý düþünü-
lebilir. Câfer Çelebi, muhtemelen bu dö-
nemde Yavuz Sultan Selim’e hitaben yaz-
dýðý bir kasidede durumundan þikâyet et-
miþ ve sultandan kendisine resmî bir gö-
rev vermesini istemiþtir (a.g.e., s. 169).
Onun yeniden niþancý tayin edilmesinin
ardýndan 23 Muharrem 920’de (20 Mart
1514) Yavuz Sultan Selim Çaldýran seferi-
ne çýktý. Âþýk Çelebi, Câfer Çelebi’nin tarih-
çi Ýdrîs-i Bitlisî ve sultanýn lalasý Halîmî Çe-
lebi’yle beraber bu sefere katýldýðýný ve Sul-
tan Selim’le sohbet ettiðini söyler (Meþâi-
rü’þ-þuarâ, vr. 60b). Câfer Çelebi, ordu Ýz-
mit’te iken 27 Safer 920’de (23 Nisan 1514)
Þah Ýsmâil’e gönderilecek Farsça bir mek-
tup hazýrladý ve sefer boyunca þaha gön-
derilen iki mektup daha kaleme aldý. Bu
mektuplar Türkçe olup ilki Erzincan’da Ce-
mâziyelevvel 920’de (Temmuz 1514), ikin-
cisi bir ay sonra Çermük’te yazýlmýþtýr. 2
Receb 920’de (23 Aðustos 1514) Þah Ýs-
mail bozguna uðrayýp hazinesini ve karý-
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üç mektupla baþka bir mektup Câfer Çe-
lebi’ye ait olup diðerleri baþka münþîlerin
mektuplarýdýr. Büyük bir ihtimalle kita-
býn ismi ilk üç mektubun dýþýndaki mek-
tuplarý okumayan biri tarafýndan yazýlmýþ-
týr. Hâlis Efendi’nin bahsettiði eser de bu
kitap olmalýdýr. Bir baþka münþeat mec-
muasý da Abdülbaki Gölpýnarlý tarafýndan
Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloðu’n-
da (II, 265) yanlýþlýkla Câfer Çelebi’ye ait
gösterilmiþ, eserdeki “Hâzâ inþâ be-hatt-ý
Tâcî merhum” baþlýðý yanýltýcý olmuþtur.
Eserdeki mektuplardan bazýlarý Câfer Çe-
lebi’den çok sonraki bir zamana, Kanûnî
Sultan Süleyman dönemine aittir. Yapýlan
tesbitler, münþeat mecmualarýnda ve ta-
rihî eserlerde yer alan mektuplardan altý-
sýnýn kesin biçimde Câfer Çelebi’ye ait ol-
duðunu göstermektedir. 3. Divan. Günü-
müze ulaþan sekiz nüshaya dayalý tenkit-
li metni Ýsmail E. Erünsal tarafýndan neþ-
redilmiþtir (bk. bibl.). Bu neþirde yirmi se-
kiz kaside, bir müseddes, 255 gazel, se-
kiz murabba, üç terciibend, on kýta, dört
Arapça kaside, bir Arapça müstezad, bir
Arapça gazel, iki Farsça kaside, bir Fars-
ça tahmis, iki Farsça gazel, bir Farsça mu-
rabba yer almaktadýr. Divaný incelendiðin-
de Câfer Çelebi’nin kuvvetli bir nazým tek-
niðine sahip olduðu, dili iyi kullandýðý, an-
cak hayal gücü ve duygularýný ifadede ye-
terli bir seviyeye ulaþamadýðý görülür. 4.
Hevesnâme*. Câfer Çelebi’nin baþýndan
geçen bir aþk hikâyesini anlattýðý mesne-
visi, müellifin edebiyat sahasýnda kendi-
sinden övgüyle bahsedilen orijinal bir çalýþ-
masý olup özellikle baþ kýsmýnda yer alan,
Ýstanbul’u ve o dönemde mevcut mima-
ri eserleri tavsif eden bölümü dolayýsýyla
araþtýrmacýlarýn dikkatini çekmiþtir. Eser

Necati Sungur tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Ankara 2006). Câfer Çelebi, Mevlânâ Þük-
rullah’ýn ahlâka dair Enîsü’l-£ârifîn adlý bir
eserini Farsça’dan Türkçe’ye çevirmiþtir
(British Museum’da, Or. nr. 8016). Kay-
naklarda Kûsnâme isimli mizahî bir eseri
daha olduðu zikredilmekteyse de bunun
günümüze ulaþmýþ herhangi bir nüshasý-
na rastlanmamýþtýr. Câfer Çelebi’nin çe-
þitli vesilelerle düþürdüðü tarihler divanýn-
da yer almamaktadýr. Sa‘dî Çelebi Mec-
muasý’ndaki Câfer Çelebi’ye ait tarihler
Necati Lugal ve Adnan Erzi tarafýndan
neþredilmiþtir (bk. bibl.).
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linmemektedir. Eserde yer alan bir pasaj-
dan Câfer Çelebi’nin yazýlý kaynaklar yanýn-
da görgü þahitlerinin ifadelerini de kullan-
dýðý anlaþýlmaktadýr. Eser, müellifin He-
vesnâme’sini yazdýðý 899 (1494) yýlýndan
bir müddet sonra tamamlanmýþ olmalý-
dýr. Çünkü Fetihnâme’de Hevesnâme’de-
ki Ayasofya’nýn tavsifiyle ilgili bölümler ve
beyitler tekrarlanmýþtýr. Fetihnâme met-
ninin tamamýný Niþancý Celâlzâde Musta-
fa Çelebi Meâsîr-i Selîm Han adlý eserin-
de vermiþtir. Bunun dýþýnda Fetihnâme’-
yi kaynak olarak gösteren tek tarihçi XVII.
yüzyýl müelliflerinden Hüseyin’dir. Baðdat-
lý Ýsmâil Paþa da Hediyyetü’l-£ârifîn’de
bilgi verir (I, 255). Fetihnâme, Hâlis Efen-
di’nin sahip olduðu bir nüshadan Târîh-i
Osmânî Encümeni Mecmuasý’nýn eki
halinde neþredilmiþtir (cüz 20, 21, Ýstanbul
1331). Eserin giriþinde yer alan müellifin
hayatýna dair kýsým Hâlis Efendi tarafýn-
dan yazýlmýþtýr. Eserin basit bir transkrip-
siyonlu metnini Þeref Kayaboðazý yayým-
lamýþtýr (Ýstanbul 1953). 2. Münþeât. He-
men hemen bütün kaynaklarda Câfer Çe-
lebi’nin yetenekli bir münþî olduðu ve ya-
zýlarýnýn çoðunun bir münþeat mecmua-
sýnda toplandýðý belirtilir. Ancak kaynak-
lardan Münþeât’ýn müstakil bir eser ol-
duðu anlaþýlamamaktadýr. Fetihnâme’ye
yazdýðý giriþte Hâlis Efendi, hususi kütüp-
hanesinde Câfer Çelebi’nin Münþeât’ýnýn
bir nüshasýnýn bulunduðunu ifade eder.
Hâlis Efendi’nin ölümünden sonra kitap-
larýnýn intikal ettiði Ýstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi’nde bir araþtýrma yapan S.
Nüzhet Ergun eseri bulamamýþtýr. Bunun-
la birlikte ayný kütüphanede bir münþeat
mecmuasý Ýnþâ-i Tâcîzâde ismiyle Câfer
Çelebi’ye atfedilmiþtir. Eserde yer alan ilk
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Tâcîzâde

Câfer Çelebi

divanýnýn

ilk ve son sayfalarý
(Nuruosmaniye Ktp.,
nr. 3811)
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deðildir. Tezkirelerde Sâdî Çelebi’nin Türk-
çe þiirlerinden bazý örnekler yer almakla
birlikte daha ziyade Arapça þiirler yazdýðý
görülmektedir. Tezkire müellifleri bu þiir-
lerin aðabeyi Câfer Çelebi’nin Arapça þiir-
lerinden daha üstün olduðunu kaydeder.
Kýnalýzâde Hasan Çelebi, Sâdî Çelebi’nin in-
þâda da Câfer Çelebi’yi geçtiðini söyler. Câ-
fer Çelebi’nin öldürülmesinden kýsa bir sü-
re sonra Mýsýr Sultaný Kansu Gavri’ye bir
mektup gönderilmesi gerektiðinde Sâdî
Çelebi saraya çaðrýlmýþ, yazdýðý mektup
çok beðenildiði için Yavuz Sultan Selim
kendisine 30.000 akçe ihsanda bulunmuþ
ve günlük ücretini 30 akçe arttýrmýþtýr (Âþýk
Çelebi, vr. 157a). Sâdî Çelebi’nin kaleme al-
dýðý resmî mektuplar dýþýnda mecmuasýn-
da Câfer Çelebi’ye Bursa’dan yazdýðý özel
mektuplarý da vardýr. Genellikle ayrýlýktan
þikâyet edilen bu mektuplarda onun sa-
mimi ve hisli bir ifade kullandýðý görülür.

Tâcîzâde Sâdî Çelebi medreselerde oku-
tulan bazý ders kitaplarýna hâþiye ve þerh-
ler yazmýþtýr. Taþköprizâde’ye göre Seyyid
Þerîf el-Cürcânî’nin ¥âþiye £alâ Þer¼i’l-
miftâ¼’ýna ve Sadrüþþerîa’nýn Þer¼u’l-Vi-
šåye’sinin “þehid” bölümüne hâþiyesi var-
dýr. Ayrýca £Ašåßidü’n-Nesefî’yi Arapça
olarak nazmetmiþtir (TSMK, III. Ahmed,
nr. 1777). Kâtib Çelebi, bu eserlerden baþ-
ka Sâdî Çelebi’nin kaleme aldýðý Vezir Ali
Paþa vakfiyesinin dünyada az görülen me-
tinlerden olduðunu ve onun Arapça inþâ-
da mâhir kabul edildiðini bildirir (Keþfü’¾-
¾unûn, II, 2025). Kýnalýzâde Hasan Çelebi
de Ali Paþa’ya yazdýðý vakfiyenin eþsiz ol-
duðunu söyler (Tezkire, I, 464). Hüseyin Hü-
sâmeddin, Amasya Târihi’nde (I, 13) Sâ-
dî Çelebi’nin Amasya þehrinin güzellikleri-
ni tasvir eden Hayrü’l-ahlâm adlý bir eser
yazdýðýný kaydeder. Sâdî Çelebi’nin bazý
mektuplarý Necati Lugal ve Adnan Erzi ta-
rafýndan neþredilmiþtir (Tâci-zâde Sa’di
Çelebi Münþeâtý, Ýstanbul 1956).
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Fîrûzâbâdî’nin
el-Kamûsü’l-muhît adlý

Arapça sözlüðüne
Murtazâ ez-Zebîdî’nin

(ö. 1205/1791)
yazdýðý þerh

(bk. el-K…MÛSÜ’l-MUHÎT;
ZEBÎDÎ, Muhammed Murtazâ).
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Ýsmâil b. Hammâd el-Cevherî’nin
(ö. 400/1009’dan önce)

Arapça sözlüðü.
˜ ™

Tam adý Tâcü’l-lu³a ve ½ý¼â¼u’l-£Ara-
biyye olmakla beraber daha çok Øý¼â¼u’l-
lu³a ve kýsaca e½-Øý¼â¼ diye anýlýr. Ese-
rin adýný “sýhâh”ýn (“sahîh”in çoðulu) yaný
sýra müfred olarak “sahâh” þeklinde tes-
bit edenler de vardýr. Cevherî e½-Øý¼â¼’ý
ile, özgün tertibi ve Buhârî’nin hadis ilmin-
de yaptýðý gibi yalnýz sahih, fasih ve meþ-
hur kelimelere yer vermesi bakýmýndan
Arap sözlük bilimi tarihinde yeni bir çýðýr
açmýþ, aranan kelimeye ulaþmada daha
kolay bir yöntem geliþtirmiþtir. Cevherî’den
önce Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-£Ayn’ýn-
da uyguladýðý, köklerin ilk harfleri dikkate
alýnýp mahreçlerine göre tertibi ve iþtikak
ilgisini göz önünde bulundurarak ayný harf-
lerin farklý sýralanmasýndan doðan kökle-
rin ayný yerde toplanmasý (taklîb sistemi),
Ýbn Düreyd’in el-Cemhere’sinde görülen
kökün ilk harfini esas alan tertibi ve tak-
lîb sistemi, Ebû Amr eþ-Þeybânî’nin Kitâ-
bü’l-Cîm’inde uyguladýðý kökün ilk harfi-
ni esas alan tertibi, Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm’ýn el-øarîbü’l-mu½annef’inde ke-
limelerin konularýna göre sýralanmasý, Cev-
herî’nin dayýsý Ýshak b. Ýbrâhim el-Fârâ-
bî’nin Dîvânü’l-edeb’inde uyguladýðý ke-
limelerin sarf kalýplarýna göre tertibi ara-
nan kelimeyi bulmada büyük zorluklar çý-
karýyordu. Çünkü bükünlü dillerden olan
Arapça’da kelimelerin baþýna ve ortasýna
eklenen harflerle deðiþim ve dönüþüme
(ibdâl, idgam, kalb) uðrayan asýl harfler kök-
lerin tesbitinde ve aranan kelimeye ulaþ-
mada güçlük arzediyordu. Bundan dolayý
Cevherî, köklerin son harfleri ekleme harf-

Ottomans at the Battle of Châldiran, or not ?”,
Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th-17th

Centuries (haz. Éva M. Jeremiás), Piliscsaba 2003,
s. 217-231; Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, “Þah Ýsma-
il’in Zevcesi Taclý Haným’ýn Mücevheratý”, TTK
Belleten, XXIII/92 (1959), s. 611-619; Þehabed-
din Tekindað, “Yavuz’un Ýran Seferi”, TD, XVII/
22 (1967), s. 62; Selâhattin Tansel, “Yeni Vesika-
lar Karþýsýnda Sultan Ýkinci Bayezid Hakkýnda
Bazý Mütalaalar”, TTK Belleten, XVII (1963), s.
230-233; Semavi Eyice, “Tâcîzâde Tevkii Câfer
Çelebi Camii”, TKA, XXXIV/1-2 (1998), s. 55-63;
J. R. Walsh, “Caldiran”, EI 2 (Ýng.), II, 7-8; Müjgan
Cunbur, “Ca‘fer”, Türk Dünyasý Edebiyatçýlarý
Ansiklopedisi, Ankara 2002, II, 375-376.

ÿÝsmail E. Erünsal

– —
TÂCÎZÂDE SÂDÎ ÇELEBÝ

(ö. 922/1516)

Âlim ve münþî.
˜ ™

Amasya’da doðdu. Amasya’da Þehzade
Bayezid’in defterdarý olarak hizmet etmiþ
ve Amasya seraskerliði görevinde bulun-
muþ olan þair, münþî ve hattat Tâcî Bey’in
oðlu, Tâcîzâde Câfer Çelebi’nin kardeþidir.
Muhtemelen Bursa’da Kadýzâde Kasým ve
Hacýhasanzâde gibi hocalardan ders aldý.
Bursa’daki Gazi Murad Medresesi’ne mü-
derris oldu. 897-906 (1492-1501) yýllarý ara-
sýnda Bursa’da bulunduðu mecmuasýnda-
ki bazý kayýtlardan anlaþýlmaktadýr (Sa‘dî
Çelebi Mecmuasý, Beyazýt Devlet Ktp., Ve-
liyyüddin Efendi, nr. 3258, vr. 62b-64a, 70b-
71a, 93b-94a, 102a-b, 106b-108a). 909 (1503-
1504) yýlýndan önce Ýstanbul’a gitmiþ ol-
malýdýr. Ýn‘âmât Defteri’ndeki (s. 17) Ce-
mâziyelevvel 909 (Kasým 1503) tarihli bir
kayýtta Sâdî Çelebi’den Ali Paþa Medrese-
si müderrisi diye söz edilmektedir. Bir sü-
re sonra Semâniye medreselerinden biri-
ne tayin edilen Sâdî Çelebi’nin muhtelif ve-
silelerle Sultan Bayezid’e kasideler sundu-
ðu yine in‘âmat defterindeki kayýtlardan
öðrenilmektedir (s. 254, 375). Sâdî Çelebi,
Câfer Çelebi 921’de (1515) Yavuz Sultan
Selim tarafýndan öldürülünce naaþýný Fe-
ner sýrtlarýnda aðabeyinin yaptýrdýðý mes-
cidin hazîresine defnetti. Kaynaklarda Sâ-
dî Çelebi’nin hayatýnýn sonuna kadar Ýstan-
bul’da kaldýðý, bir ara hacca gittiði, dönü-
þünde 80 akçeyle emekli olduðu belirti-
lir. Vefatýnda Balat’ta inþa ettirdiði sýbyan
mektebinin bahçesine gömüldü.

Sâdî Çelebi’nin Arapça þiirleri, düþürdü-
ðü Arapça, Farsça ve Türkçe tarihleri, çe-
þitli vesilelerle yazdýðý mektuplarý Sa‘dî
Çelebi Mecmuasý olarak adlandýrýlan bir
derlemede bulunmaktadýr. Mecmuadaki
Arapça þiirleri divan tertibinde ise de tam


