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TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBÝ

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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Ýsmâil b. Hammâd el-Cevherî’nin
(ö. 400/1009’dan önce)

Arapça sözlüðü.
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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-
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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
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ma, nazma çekme, þâhidlerin izahý, hadis-
lerinin tahrîci gibi birçok çalýþmaya konu
olmuþ (Ahmed Abdülgafûr Attâr, s. 189-
248) ve baþka dillere tercüme edilmiþtir.
Eserin on sekiz muhtasarý içinde (Ahmed
Abdülgafûr Attâr, s. 233-242) Þehâbeddin
ez-Zencânî’nin Teh×îbü’½-Øý¼â¼’ý ile (nþr.
Abdüsselâm Muhammed Hârûn – Ahmed
Abdülgafûr Attâr, I-III, Kahire 1372/1952)
Muhammed b. Ebû Bekir er-Râzî’nin MuÅ-
târü’½-Øý¼â¼’ý en meþhur olanlarýdýr. Ýlk defa
Bulak’ta basýlan MuÅtârü’½-Øý¼â¼ (1282)
daha sonra deðiþik biçimlerde defalarca
yayýmlanmýþtýr ve halen çeþitli yayýnevle-
rince basýmý yapýlmaktadýr. Ayrýca buna
da muhtasarlar yazýlmýþtýr (diðer muhta-
sarlar için bk. Hüseyin Nassâr, II, 503-511;
Ahmed Abdülgafûr Attâr, s. 233-242; Ah-
med eþ-Þerkavî Ýkbâl, s. 229-232). Radýy-
yüddin es-Sâganî tarafýndan e½-Øý¼â¼ için
deðiþik isimlerle üç tekmile kaleme alýn-
mýþ olup (Ahmed Abdülgafûr Attâr, s. 203-
205) et-Tekmile ve’×-×eyl ve’½-½ýla li-
kitâbi Tâci’l-lu³a ve Øý¼â¼i’l-£Arabiyye
en meþhurudur. Baþarýlý bir ikmal kabul
edilen eser Kahire Arap Dil Kurumu tara-
fýndan neþredilmiþtir (I-VI, Kahire 1970-
1979). e½-Øý¼â¼’a yazýlan en önemli tek-
milelerden biri Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmû-
sü’l-mu¼î¹’idir. Fîrûzâbâdî eserinin mu-
kaddimesinde Cevherî’yi ve eserini övgüy-
le andýktan sonra onun, izlediði yöntem
gereði dilde kullanýlan kelimelerin en az
yarýsýný sözlüðüne almadýðýný ifade eder
(Hüseyin Nassâr, II, 511-520; Ahmed Ab-
dülgafûr Attâr, s. 202-208; Ahmed eþ-Þer-
kavî Ýkbâl, s. 228-229). e½-Øý¼â¼ üzerine
kaleme alýnan birçok hâþiye arasýnda en
mükemmeli Ýbn Berrî’nin et-Tenbîh ve’l-
î²â¼ £ammâ vaša£a fi’½-Øý¼â¼’ý (¥avâþî
Ýbn Berrî £ale’½-Øý¼â¼) olup eserin “���”
maddesine kadar olan kýsmý iki cilt halin-
de yayýmlanmýþtýr (I, nþr. Mustafa Hicâzî,
Kahire 1980; II, nþr. Abdülhalîm et-Tahâ-
vî, Kahire 1981). Ýbn Berrî’nin hâþiyesi ay-
rýca, Lisânü’l-£Arab’daki iktibaslardan da
yararlanýlarak Tâdilî’nin el-Viþâ¼’ý ile bir-
likte basýlmýþtýr (I-V, Beyrut 1419/1999).
Tâcü’l-lu³a Türkçe’ye ve Farsça’ya da çev-
rilmiþtir. Cemâl-i Karþî’nin 681 (1282) yýlýn-
da kaleme aldýðý e½-Øurâ¼ mine’½-Øý¼â¼
adlý Farsça çevirisi basýlmýþtýr (I-II, Kalkü-
ta 1812-1815, 1245/1829; Tahran 1286; Hint
1328/1910). e½-Øý¼â¼’ýn Mehmed b. Mus-
tafa Vânî tarafýndan yapýlan Türkçe tercü-
mesi Lugat-ý Vankulý adýyla tanýnmýþtýr.
Eser Ýbrâhim Müteferrika’nýn kurduðu
matbaada ilk basýlan kitaplardandýr (1728-
1729); daha sonra da çeþitli baskýlarý ya-
pýlmýþtýr.
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Ýbn Kutluboða’nýn
(ö. 879/1474)

Hanefî âlimlerinin
biyografisine dair eseri
(bk. ÝBN KUTLUBOÐA).
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Hoca Sâdeddin Efendi’nin
(ö. 1008/1599)

Osmanlý tarihine dair eseri.
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Kaynaklarda Hoca Tarihi adýyla da ge-
çer. Osmanlý Devleti’nin kuruluþundan Ka-
nûnî Sultan Süleyman dönemine kadar ge-
lir. Padiþah hocalýðý yapan, þeyhülislâmlýk
makamýna yükselen, ayný zamanda siyasî
meselelere karýþarak dönemin önde gelen
simalarý arasýnda yer alan Hoca Sâdeddin

ler grubunda yer almadýðýndan daha istik-
rarlý olduðunu ve daha az deðiþime mâruz
kaldýðýný göz önünde bulundurup son har-
fi ayný olan köklerle türevlerini bir bölüm-
de toplamýþ, böylece hem daha pratik bir
yöntem ortaya koymuþ, hem de þair ve
yazarlara ayný yerde toplanan kafiyedeþ ve
secideþ kelimeleri bulma kolaylýðý saðla-
mýþtýr. Bu sebeple onun tertibine “kafiye
sistemi” denilmiþtir. Kökün son harfi “bab”,
ilk harfi “fasýl” baþlýðýný taþýyan sözlükte al-
fabe harfleri sayýsýnca yirmi sekiz bab ve
her babda on altýdan yirmi sekize kadar
deðiþen fasýl bulunmaktadýr. Köklerin bü-
tün harfleri bu tertip içinde alfabetik sýra-
lanmýþtýr. Cevherî’nin Arap sözlükçülüðün-
de yaptýðý bir yenilik de kelimelerin istin-
sah, tashîf ve tahrîf hatalarýna sebep teþ-
kil eden hareke ile deðil daha güvenli bir
yol olan yazý ile tesbit edilmesidir. Bu yön-
temde isimlerden sonra gelen “bi’l-fethi,
bi’l-kesri, bi’z-zammi” kayýtlarý ilk harfin,
fiillerden sonra gelen ayný ifadeler muzâ-
rinin orta harfinin harekesini gösterir. Cev-
herî de ilk dilci ve sözlükçüler gibi hadisçi-
lerden esinlenerek kelimelerin sýhhat de-
recelerini sahih, zayýf, metrûk, mühmel,
mezmûm, redî þeklinde belirttiði gibi muh-
des / müvelled, muarreb, dahîl, müþterek,
müterâdif ve ezdâd gibi kelime kategori-
lerine de iþaret etmiþtir. Ayrýca sözlükçü-
ler arasýnda grameri en iyi bilen kiþi ola-
rak birçok sarf ve nahiv meselesine deðin-
miþtir.

Þöhretinden dolayý hemen her kütüpha-
nede nüshalarý bulunan Tâcü’l-lu³a (Sez-
gin, VIII, 215-217) ilk defa Tebriz’de (1270),
ardýndan Bulak’ta (1282, 1292) ve Kahire’-
de (1301) basýlmýþtýr. Sözlüðün ilmî neþ-
rini Ahmed Abdülgafûr Attâr (I-VI, Kahi-
re 1376/1956, 1399/1979, 1404/1984, 1990)
ve Þehâbeddin Ebû Amr (I-II, Beyrut 1418/
1998) gerçekleþtirmiþtir. Nedîm ve Üsâ-
me Mar‘aþlî kitabý, asýl köklerin ilk harfle-
rini dikkate alarak yeniden düzenlemek
ve bazý teknik terimleri Fransýzca, Ýngilizce
ve Latince karþýlýklarýyla birlikte eklemek
suretiyle e½-Øý¼â¼ fi’l-lu³a ve’l-£ulûm
adýyla iki cilt halinde yayýmlamýþtýr (Bey-
rut 1974). Eser ayrýca Ýbn Berrî’nin e½-Øý-
¼â¼ hâþiyeleri, Abdurrahman b. Abdü-
lazîz et-Tâdilî’nin Fîrûzâbâdî’nin el-Æå-
mûsü’l-mu¼î¹’inde es-Øý¼â¼’a yönelttiði
eleþtirilere cevap olarak yazdýðý el-Viþâ¼
ve te¦š¢fü’r-rimâ¼ fî reddi tevhîmi’l-
Mecd e½-Øý¼â¼’ý ile birlikte beþ cilt halin-
de basýlmýþtýr (Beyrut 1419/1999).

Tâcü’l-lu³a yazýldýðý dönemden itiba-
ren ihtisar, tekmile, hâþiye, tenkit, savun-
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