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TA‘LÝK

sanatkârlarý Ýstanbul’a getirmesiyle Os-
manlý ülkesine de girmiþtir. Ta‘lik hattýy-
la Ýstanbul’da eser verdiði bilinen ilk hat-
tat Seyyidî Muhammed Münþî’dir. Onun
Fâtih’in kütüphanesi için 882’de (1477) is-
tinsah ettiði Þehâbeddin es-Sühreverdî’-
ye ait ¥ikmetü’l-iþrâš adlý kitap (TSMK,
nr. A 3267) zamanýmýza kadar gelmiþtir.
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
mevcut Risâle-i Vücûdiyye (Revan Köþ-
kü, nr. 472) ve sarayýn arþiv bölümünde
Eðriboz Fetihnâmesi (nr. 10.822) ile Türk
ve Ýslâm Eserleri Müzesi’ndeki Risâle de
(nr. 2179/1) ayný hattatýn yazýlarýndandýr.

Kadîm ta‘lik hattýnýn Osmanlýlar’daki asýl
tesiri Dîvân-ý Hümâyun’da kullanýlan tev-
ký‘ ve rika‘ yazýlarý üzerinde olmuþtur. Fâ-
tih devrindeki divan teþkilâtýnda esasen
tavrýndan uzaklaþmaya baþlayan bu iki ya-
zý kadîm ta‘likin etkisiyle süratli bir deði-
þime girmiþ ve bundan divanî adý verilen
yeni Osmanlý resmî yazýsý doðmuþtur. II.
Bayezid döneminde bu baþkalaþým tam
anlamýyla ortaya çýkmýþ, XVI. yüzyýlda bu-
nun tevký‘ yazýya karþýlýk daha kalýn kalem-
le yazýlan, hareke vb. iþaretlerle doldurul-
muþ bir kanal halinde sonu yukarýya doð-
ru çýkan satýrlarýyla celî divanî, Kanûnî Sul-
tan Süleyman devrinden itibaren devletin
âdeta azametini gösteren ikinci resmî hat
nevi olarak ortaya çýkmýþtýr. Gelibolulu Mus-
tafa Âlî, Menâkýb-ý Hünerverân’da (s.
61) ta‘lik hattýný divanî adýyla anarak þöyle
açýklar: “Lâkin vilâyet-i Rûm’daki Kalem-i
Dîvânî hattatlarý ki üslûb-ý Acem’i tamam
tagyir eylemiþlerdir, amma okunmasý âsan
resm ü hey’etle nakl-i dilpezîr etmiþlerdir”.
Osmanlýlar’da XV. yüzyýldan kalma birkaç
eser dýþýnda hiç revaç bulmadan unutulan
kadîm ta‘lik hattý Ýran’da resmî kullaný-
mýn dýþýnda eskisi kadar olmasa da devam
etmektedir. Günümüzde bu yazýyý hattat-
lar bilhassa celî kalemle kýta ve levha yaz-
mak için kullanmaktadýr.
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Ýslâm telif geleneðinde
bir metnin daha iyi anlaþýlabilmesi için

sayfa kenarlarýna yazýlan notlar,
bir müellifin bazý görüþ

ve düþüncelerinin notlar halinde
toplandýðý eserlerin

ortak adý.
˜ ™

Sözlükte “asýlý olmak, yapýþmak, iliþmek”
mânasýndaki alak kökünden türeyen ve
“iliþtirmek; iliþtirilen þey” anlamlarýna ge-
len ta‘lîk (ta‘lîka) kelimesinin çoðulu olan
ta‘lîkat (teâlîk) “bir eserdeki ifade ve gö-
rüþlere yönelik tenkit, açýklama, ilâve, çý-
karma ve tashih mahiyetinde sayfalarýn
kenarlarýna ya da alt kýsýmlarýna eklenen
notlar” demektir. Ayrýca bir âlimin bir ilim
alanýndaki görüþ ve düþüncelerinin notlar
halinde toplandýðý risâle veya kitaplar için
kullanýlýr. Ta‘lîk kelimesi dil bilgisi kuralla-
rýnýn, lafýzlarýn ve anlamlarýnýn doðru þe-
kilde tesbiti için nazým ve nesir örnekleri-
nin delil kabul edildiði dönemlerden (istiþ-
hâd devri) sonra türetilmiþtir. Nitekim Fâ-
râbî’nin et-Te£âlîš (et-Ta£lîšåt) fi’l-¼ikme
ve Ýbn Sînâ’nýn et-Ta£lîšåt adlý kitaplarý
baþka bir eserin üzerine yapýlan açýklama-
lar olmayýp dersler esnasýnda üzerinde
durduklarý konularýn veya sorulara verdik-
leri dolaylý cevaplarýn bir araya getirildiði,
belli bir iç düzeni bulunmayan eserlerdir.
Ayrýca Ýbn Sînâ’nýn et-Ta£lîšåt’ýnýn, ders-
ler sýrasýnda öðrencisi Behmenyâr b. Mer-
zübân’ýn tuttuðu notlardan oluþtuðu bilin-
mektedir. Ýbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’in-
de et-Ta£lîšåt ismiyle sadece iki eser zik-
redilmekte olup bunlar, Osman b. Süveyd
el-Ýhmîmî ve Ýstefan er-Râhib (Stephen of
Alexandria) adlý müelliflere ait kimya ilmi-
ne dair kitaplardýr. Bilindiði kadarýyla “bir
esere düþülen notlar” anlamýnda ta‘lik ke-
limesini ilk kullanan âlim Ahfeþ el-Evsat
(ö. 215/830 [?]) olup kendisine Kitâbü Sî-
beveyhi üzerine notlardan meydana ge-
len bir eser nisbet edilmektedir.

Açýklama niteliðinde kaleme alýnan ta‘-
lîkat, bir eserin anlaþýlamayan yerlerini açýk-
lýða kavuþturmaya yönelik olabildiði gibi
konuyu daha ayrýntýlý biçimde ortaya koy-
mak amacýyla da yapýlmýþtýr. Yazma ve bas-
ma eserlerde ta‘lîkat hâþiyede görüldüðü
üzere sayfa kenarlarýna konulur. Satýr ara-
larýna düþülen kýsa notlara ise hâþiyenin
yaný sýra ta‘lîkat da denilmiþtir. Genel bir

1229/1814).

Zaman içinde ta‘lik hattýndan doðmak-
la beraber onu ortadan kaldýrdýðý (neshet-

tiði) için bu ismi aldýðý söylenen nesta‘lik
yazýsý bütün Ýslâm âlemine yayýlmýþ, ancak
Osmanlýlar buna sadece ta‘lik demeyi ter-
cih etmiþlerdir. Kadîm ta‘likin günlük iþler-
de kullanýlan, harf birleþimlerini ve nokta
iþaretlerini ihmalinden dolayý okunmasý da-
ha da güçleþen þikeste ta‘lik (þikeste) adlý
bir baþka þekli XIV. yüzyýlýn sonlarýnda or-
taya çýkmýþtýr. Ta‘lik hattý resmî yazýþma-
lara mahsus olsa da hüsn-i hat sahasýna
intikal etmiþ sýnýrlý sayýda örnekleri mev-
cuttur. Bunlara yazma kitaplarda veya
murakka‘lardaki müstakil kýtalarda rast-
lanmaktadýr. Ta‘lik hattý kitap yazýmý için
kullanýldýðýnda satýrlarý düz olarak bitiri-
lir.

Ta‘lik Celâyirli, Timurlu, Akkoyunlu, Ka-
rakoyunlu ve Safevî hânedanlarýnýn hüküm
sürdüðü çaðlarda daha çok yayýlmýþ, Fâ-
tih Sultan Mehmed’in Otlukbeli Savaþý’n-
daki galibiyeti neticesinde Akkoyunlu Hü-
kümdarý Uzun Hasan’ýn sarayýnda mevcut

Ýhtiyar Münþî’nin ta‘lik hattýyla 947 (1541) tarihli bir kýtasý (M.

Uður Derman fotoðraf arþivi)
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Ta£lîš fi’n-na¼v’in (Ta£lîšu’l-³urfe) on beþ
ciltlik bir eser olduðu belirtilmektedir. Ali
b. Abdurrahman b. Ebü’l-Biþr el-Ensârî’-
nin Ýbnü’s-Serrâc’a ait el-U½ûl’ü, Þerîf er-
Radî’nin Ebû Ali el-Fârisî’ye ait el-Î²â¼’ý,
Ýbn Ebü’l-Hadîd’in Zemahþerî’ye ait el-
Mufa½½al’ý ve Arapkirli Hüseyin Avni’nin
Ýbnü’l-Verdî’ye ait et-Tu¼fetü’l-verdiyye
fî müþkilâti’l-i£râb adlý kasidesi üzerine
ta‘lîkatý da bu alandaki eserler arasýnda
yer alýr. Hârûn b. Zekeriyyâ el-Hecerî’nin
et-Ta£lîšåt ve’n-nevâdir’i ile Ahfeþ el-As-
gar’ýn Asmaî’nin Kitâbü’n-Nebât’ýna ta‘-
lîkatý Arapça sözlüklerle ilgili çalýþmalardýr.
Fritz Krenkow’un Lisânü’l-£Arab’a ese-
rin yarýsý hacminde, Seyyid b. Ali el-Mer-
safî’nin ise kitabýn hacmine yakýn ta‘lîka-
tý vardýr. Adudüddin el-Îcî’ye ait er-Risâ-
letü’l-va²£iyye’nin Ali Kuþçu þerhine Sey-
yid Hâfýz’ýn yazdýðý hâþiyeye Mustafa Þev-
ket Efendi’nin ta‘lîkatý da bu türdeki eser-
lerden biridir.

Kelâm literatüründeki ta‘lîkat arasýnda
£Ašåßidü’n-Nesefî’ye Teftâzânî þerhinin
Hayâlî hâþiyesi üzerine Siyâlkûtî’nin ta‘lî-
katý ve Nasîrüddîn-i Tûsî’nin Tecrîdü’l-ke-
lâm’ýna Ali Kuþçu’nun yaptýðý þerhin ilâ-
hiyyât bölümü için Þemseddin Haferî’nin
kaleme aldýðý hâþiyeye Abdürrezzâk b.
Ali el-Lâhîcî’nin ta‘lîkatý ve Hasan Fehmi
Efendi’nin Ta£lîša £alâ ¥âþiyeti’s-Siyâl-
kûtî £alâ Þer¼i’l-£Ašåßid’i anýlabilir. Fýkýh
usulündeki ta‘lîkatlar arasýnda Kiyâ el-
Herrâsî’nin Ta£lîš fî u½ûli’l-fýšh’ý ve Ýb-
nü’l-Hâcib’in Müntehe’s-sûl ve’l-emel’i-
nin Adudüddin el-Îcî þerhi üzerine Seyyid
Þerîf el-Cürcânî’nin yazdýðý hâþiyeye Hasan
el-Herevî’nin ta‘lîkatý, fýkýhta ise Ebû Hâ-
mid el-Ýsferâyînî’nin Müzenî’nin el-MuÅ-
ta½ar’ý için kaleme aldýðý elli cilt civarýn-
daki et-Ta£lîšåtü’l-kübrâ adlý eseri, Ebü’l-
Berekât en-Nesefî’nin Kenzü’d-dešåßiš’ý
üzerine Keþfü’l-¼ašåßiš £an esrâri Ken-
zi’d-dešåßiš adlý Ýbn Sultân’a ait þerhe Mu-
hammed el-Behnesî’nin ta‘lîkatý, Kemal-
paþazâde’nin I½lâ¼u’l-Višåye’sine Molla
Uzun Bâlî, Gazzâlîzâde Abdurrahman ve
Birgivî’nin ta‘lîkatlarý, Muzafferüddin Ýbnü’s-
Sââtî’nin Mecma£u’l-ba¼reyn ve mülte-
ša’n-neyyireyn’i üzerine Ebü’l-Mevâhib
Ahmed b. Ebü’r-Rûh Îsâ b. Halef er-Reþî-
dî’nin Æurretü’l-£ayn fî ¼alli elfâ¾i Mec-
ma£i’l-ba¼reyn adlý ta‘lîkatý, Humeynî’nin
Muhammed Kâzým-ý Horasânî’nin Kifâye-
tü’l-u½ûl’üne yazdýðý Envârü’l-hidâye fi’t-
ta£lîša £ale’l-Kifâye’siyle Ebü’l-Hasan Ýs-
fahânî’nin Vesîletü’n-necât’ýna yazdýðý
Ta£lîšåt £alâ Vesîleti’n-necât’ý sayýlabi-

lir. Ayrýca fýkýh mezhepleri arasýndaki ih-
tilâflarý konu edinen hilâf ilmine dair et-
Ta£lîša fi’l-Åilâf adýyla birçok eser kale-
me alýnmýþtýr.

Tefsirle ilgili olarak Ahîzâde Yûsuf Efen-
di ve Menteþzâde Abdürrahim Efendi’nin
Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl’ine ta‘lîkatla-
rý zikredilebilir. Hadis usulünde Yemlihazâ-
de Mustafa Kâmil Efendi’nin Ýbn Hacer el-
Askalânî’ye ait NuÅbetü’l-fiker’in sonrala-
rý nazma çekilmiþ þekline Ta£lîšåt £ale’l-
man¾ûmeti’l-£aliyye fi’l-aÅbâri’n-nebe-
viyye adlý ta‘lîkatý, hadiste Murtazâ ez-
Zebîdî’nin Ýbn Akýle’nin el-Fevâßidü’l-ce-
lîle’sine, ayrýca Muhammed Tâhir Ýbn
Âþûr’un Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine
ta‘lîkatlarý anýlabilir. Muhyiddin Ýbnü’l-Ara-
bî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem’ine Ebü’l-Alâ el-
Afîfî’nin ta‘lîkatý, Dâvûd-i Kayserî’nin Fu-
½û½ü’l-¼ikem þerhiyle Sadreddin Konevî’-
nin Miftâ¼u’l-³ayb’ýna Molla Fenârî’nin
yazdýðý þerh için Humeynî’nin kaleme al-
dýðý ta‘lîkat tasavvuf alanýndaki eserler-
dir. Ýslâm felsefesindeki ta‘lîkatlar arasýn-
da Esîrüddin el-Ebherî’nin Hidâyetü’l-
¼ikme’sinin Kadî Mîr þerhine Muslihud-
dîn-i Lârî’nin hâþiyesi üzerine Ýsmâil Gelen-
bevî’nin ta‘lîkatý ve Þehâbeddin es-Sühre-
verdî’nin ¥ikmetü’l-iþrâš’ýna Kutbüddîn-i
Þîrâzî’nin yazdýðý þerhe Vedûd Tebrîzî’nin
ta‘lîkatý zikredilebilir. Ýbn Bâcce’nin Te£â-
lîš £alâ kitâbeyi’l-Æýyâs ve’t-Ta¼lîl li’l-
Fârâbî ve Mehmed Nûrî es-Sofyevî’nin
et-Ta£lîšåt £ale’þ-Þemsiyye fi’l-šavâ£i-
di’l-man¹ýšýyye adlý eserleri mantýk ala-
nýndaki ta‘lîkat türü çalýþmalardýr. Muham-
med b. Eþref es-Semerkandî’nin Risâle
fî âdâbi’l-ba¼¦’ine Mes‘ûd b. Hüseyin eþ-
Þirvânî’nin yazdýðý þerhe Bihiþtî Ramazan
Efendi’nin ta‘lîkatý ile Adudüddin el-Îcî’-
nin Âdâbü’l-ba¼¦’ine Muhammed et-Teb-
rîzî el-Hanefî tarafýndan yapýlan þerhe Mîr
Zâhid Ebü’l-Feth es-Saîdî’nin yazdýðý hâ-
þiye üzerine Gelenbevî’nin ta‘lîkatý müna-
zara âdâbýna dairdir. Leknevî’nin el-Fe-
vâßidü’l-behiyye fî terâcimi’l-¥anefiy-
ye’sine kendisinin yazdýðý et-Ta£lîšåtü’s-
seniyye £ale’l-Fevâßidi’l-behiyye’si ve Ah-
med Râfi‘ et-Tahtâvî’nin Te×kiretü’l-¼uf-
fâ¾ zeyilleri üzerine kaleme aldýðý et-Ten-
bîh ve’l-îšå¾ li-mâ fî ×üyûli Te×kireti’l-
¼uffâ¾’ý biyografi eserlerine dair ta‘lîkata
örnektir. Matematik alanýnda Ýbnü’l-Hâ-
im’in Nüzhetü’n-nü¾¾âr fî ½ýnâ£ati’l-³u-
bâr’ýna Ýbn Emîru Gafele’nin, ayrýca Nasî-
rüddîn-i Tûsî’nin Ta¼rîrü’l-u½ûl’üne Takýy-
yüddin er-Râsýd’ýn ta‘lîkatý anýlabilir. Ta‘lî-
kat türüne giren bazý eserlere “takrîrât”

kural bulunmamakla birlikte meselâ Arap-
ça metinde karýþýklýða yol açan zamirin
merciini göstermek, bazý kelimelerin mâ-
nasýný izah etmek veya gramer bakýmýn-
dan cümle içindeki fonksiyonunu belirt-
mek için üstüne iþaret niteliðinde bir ra-
kam veya harf yazýlýr, sayfa kenarýnda ay-
ný iþaret altýnda gerekli açýklamalar yapý-
lýr. Metinde geçen âyet ve hadisleri açýkla-
yýp bunlarýn kaynaðýna dair bilgi vermek
amacýyla yazýlan ta‘lîkatlar da vardýr. Bir-
çok eserde sayfa kenarlarýna düþülen not-
larýn baþýnda “fâide, latife, tenbih, nükte”
vb. kayýtlarýn yer aldýðý görülür. Bu kayýt-
larý taþýmayan bir kýsým ta‘lîkat sonraki
müstensihler tarafýndan asýl metinle ka-
rýþtýrýlmýþtýr.

Ta‘lîkat türü eserler daha çok baþka mü-
elliflerin kitaplarýna yazýlan, bazan doðru-
dan metin, bazan þerh, bazan hâþiye üze-
rine düþülmüþ notlardýr. Ta‘lik ile hâþiyeyi
birbirinden ayýrt etmek zaman zaman güç
olmakla birlikte bazýlarý ta‘likin hâþiyeden
daha seyrek rastlanan mülâhazalar oldu-
ðunu söyler. Ayrýca Ebû Dâvûd’un es-Sü-
nen’inin þerhi £Avnü’l-ma£bûd’a müellifi
Azîmâbâdî’nin yaptýðý gibi müelliflerin ken-
di eserlerine ta‘lik demeleri tevazu olarak
deðerlendirilmiþtir (Çakan, s. 206). Doðru-
dan metin üzerine yazýlan ta‘lîkata Ebû
Ali el-Fârisî’nin Ta£lîša (Ta£lîšåt) £alâ Ki-
tâbi Sîbeveyhi adlý eseri örnek gösteri-
lebilir. Diðer taraftan Muhammed Emîn b.
Ebû Bekir en-Niðdevî’nin Ta£lîšåt £ale’n-
Netâßic’i, Birgivî’nin Ý¾hârü’l-esrâr’ýna
Adalý Þeyh Mustafa’nýn yaptýðý Netâßicü’l-
efkâr adlý þerhe düþülen notlardan iba-
ret olup hâþiye þeklinde de anýlmaktadýr.
Adudüddin el-Îcî’nin el-Mevâšýf’ýna Sey-
yid Þerîf el-Cürcânî’nin yazdýðý þerhin Ha-
san Çelebi Fenârî tarafýndan yapýlan hâþi-
yesine Kýnalýzâde Ali Çelebi’nin ta‘lîkatý ise
hâþiyeler üzerine yazýlan pek çok ta‘lîkat-
tan biridir. Ta‘lîkat türü çalýþmalarýn çoðu
ilgili olduklarý eserin bütünü, bazýlarý ise
bir bölümü için kaleme alýnmýþtýr. Lâlezâ-
rî’nin Ta£lîšåt £alâ mevâ²i£a mine’l-Fü-
tû¼âti’l-Mekkiyye’si, Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî’nin eserinin “er-Risâletü’l-beþeriyye”
adlý bölümünde yer alan “yâ” harfinin es-
rarýna dair görüþleri açýklamaktadýr.

Ýslâm kültüründe pek çok ilim dalýnda
ta‘lîkat kaleme alýnmýþtýr. Önemi dolayý-
sýyla Kitâbü Sîbeveyhi, hakkýnda en çok
ta‘lîkat yazýlan nahiv eserleri arasýndadýr.
Ahfeþ el-Evsat, Ebû Ali el-Fârisî, Þelevbîn
el-Kebîr ve Ýbnü’z-Zübeyr es-Sekafî’nin ta‘-
lîkatý bunlardandýr. Ýbn Bâbeþâz’a ait et-
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ta‘likte icâzet sahibi bir hattat olduðu söy-
lenebilir. Mart 1562’de Manisa sancak bey-
liði görevine gönderilen Þehzade Murad’ýn
hizmetine girdi. On iki yýl bu görevde kal-
dýktan sonra 1574’te III. Murad’ýn tahta
çýkmasý üzerine Ýstanbul’a gitti. Dîvân-ý
Hümâyun’da kâtiplik görevine tayin edil-
di ve ölümüne kadar bu görevini sürdür-
dü. Bunun yaný sýra bazý eyaletlerin tahrir
kâtipliði, 991’de (1583) Revan seferinde
Serdar Ferhad Paþa’nýn ve 983 (1585) Ýran
seferinde Özdemiroðlu Osman Paþa’nýn se-
fer kâtipliði görevlerinde bulundu. Bu sýra-
da Tebriz fetihnâmesini kaleme aldý.

Tebriz seferinden döndükten sonra di-
van kâtipliðine devam ederken Türkçe hü-
mâyunnâme tarzýnda bir eser yazmak is-
teyince vekayi‘nüvis sýfatýyla görevlendi-
rildi. Bu göreve getiriliþ tarihinin Aðustos
1591’den önce olduðu bilinmektedir (Af-
yoncu, XXI [2001], s. 286). 8 Zilkade 999’-
da (28 Aðustos 1591) Türkçe mensur þeh-
nâme yazmak için þehnâmeci tayin edildi.
Sadrazam Sinan Paþa’nýn maiyetinde Ey-
lül 1594’te Yanýkkale’nin fethiyle sonuçla-
nacak sefere katýldý ve sefer vekayiini kale-
me aldý. Mensur olan bu esere Ocak 1595’-
te vefat eden III. Murad ile halefi III. Meh-
med hakkýnda manzum uzun bir bölüm ek-
ledi. Seferden dönmesinin ardýndan Fars-
ça þehnâme yazmak üzere görevlendiri-
len Lokman b. Hüseyin’in azledilmesiyle 15
Muharrem 1004’te (20 Eylül 1595) der-
gâh-ý âlî müteferrikalýðý tevcihiyle beraber
tek þehnâmeci olarak kaldý. III. Mehmed’in
yanýnda Ekim 1596’da Eðri Kalesi’nin fet-
hiyle neticelenen sefere katýldý. Bu sefere
dair kaleme aldýðý þehnâmeyi 1598’de sul-
tana takdim etti. 1597’de Reîsülküttâb
Yahyâ tarafýndan hazýrlanan kýrk kiþilik ký-
demli kâtipler listesinde Tâlikîzâde yedinci
sýrada yer almaktadýr (BA, KK, nr. 7530, vr.

5a-b). Cemâziyelâhir 1010’da (Aralýk 1601)
þehnâmecilikten azledilip yerine Hasan
Hükmî Efendi getirilmiþse de daha sonra
herhangi bir göreve tayin edilip edilmedi-
ði bilinmemektedir. Tâlikîzâde’nin ölüm ta-
rihi belli olmayýp bazý kaynaklarda zikredi-
len 1008 (1599-1600) ve 1013 (1604-1605)
yýllarý doðru görünmemektedir. Vefatý üze-
rine tasarrufundaki Kýrklý Dîvân-ý Hümâ-
yun gediði 1014 yýlý Zilkadesi sonlarýnda
(29 Mart – 8 Nisan 1606) Fî Mustafa’ya
verildiðine göre (Emecen, sy. 35 [1994], s.
139) Tâlikîzâde’nin ölümü bu tarihte veya
bundan önceki bir tarihte olmalýdýr (Afyon-
cu, XXI [2002], s. 290). Þiirlerinde “Subhî”
mahlasýný kullanmýþtýr.

Eserleri. 1. Gürcistan Seferi. Ferhad
Paþa’nýn 1584 Tomanis seferini ele alan
eser (TSMK, Revan Köþkü, nr. 1300) yanlýþ-
lýkla Revâniyye þeklinde de bilinir. 2. Teb-
rîziyye. 1585’te Özdemiroðlu Osman Pa-
þa’nýn Tebriz’i fethini anlatýr (TSMK, Re-
van Köþkü, nr. 1299). 3. Þehnâme-i Hü-
mâyun. Koca Sinan Paþa’nýn 1593-1594’te-
ki Yanýkkale seferine dair olan eser (TÝEM,
nr. 1963), Christine Woodhead tarafýndan
doktora tezi olarak hazýrlanmýþtýr (bk. bibl.).
4. Eðri Fethi Târihi (Fetihnâme-i Eðri, Þeh-
nâme-i Sultan Mehmed). 1598’de tamam-
lanmýþ olup III. Mehmed’in Eðri’nin fethi
ve 1596 Haçova zaferini ihtiva eder (TSMK,
Hazine, nr. 1609). Vahit Çabuk eser üzeri-
ne Tâlîkî-zâde Mehmed Subhî Efendi’-
nin Eðri Seferi Þehnâmesi adýyla bir dok-
tora çalýþmasý yapmýþtýr (1986, ÝÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü). Tâlikîzâde’nin 1574’-
te III. Murad’a cülûsü münasebetiyle yaz-
dýðý Firâsetnâme ile (Paris Bibliothèque
Nationale, Suppl., nr. 1055) 1592-1593’te
kaleme aldýðý, Osmanlý hânedanýnýn yirmi
belirgin özelliðinin anlatýldýðý Þemâilnâ-
me-i Âl-i Osmân (TSMK, III. Ahmed, nr.
3592) adlý iki eseri daha vardýr. Onun eser-
leri Osmanlý inþâ sanatýna uygun biçimde
yazýlmýþ, Eðri Fethi Târihi’nde ise sade
bir Türkçe tercih edilmiþtir. Bu eserlerden
Tebrîziyye dýþýndakiler minyatürlerle süs-
lüdür.
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Osmanlý sahasýnda Necmeddin en-Ne-
sefî’nin £Ašåßidü’n-Nesefî, Zemahþerî’nin
el-Keþþâf, Kadî Ýyâz’ýn eþ-Þifâß, Burhâ-
neddin el-Mergýnânî’nin el-Hidâye, Sek-
kâkî’nin Miftâ¼u’l-£ulûm, Ali b. Ömer el-
Kâtibî’nin eþ-Þemsiyye, Adudüddin el-Îcî’-
nin el-Mevâšýf, Teftâzânî’nin el-Mu¹av-
vel, Birgivî’nin Ý¾hârü’l-esrâr ve el-£Avâ-
mil gibi çoðu medreselerde okutulan eser-
ler üzerine pek çok ta‘lîkat yazýldýðý görül-
mektedir. Ta‘lîkat kaleme alan Osmanlý
müellifleri arasýnda Kemalpaþazâde, Taþ-
köprizâde Ahmed Efendi, Ebüssuûd Efen-
di, Vanî Mehmed Efendi, Ahmed Cevdet
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ti’nde pek çok Osmanlý müellifine ait ta‘lî-
kat yer almaktadýr.
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ÿSedat Þensoy

– —
TÂLÝKÎZÂDE MEHMED SUBHÝ

(ö. 1014/1606 [?] )

Dîvân-ý Hümâyun kâtibi
ve þehnâmeci.

˜ ™

Aydýn’da dünyaya geldi. 1540’larda doð-
duðu tahmin edilmektedir. 1390’lardan iti-
baren Osmanlý ilmiye sýnýfýnda önemli ki-
þilerle temsil edilen Fenârî ailesine men-
suptur. Lakabýndan hareketle babasýnýn

Tâlikîzâde Mehmed Subhi’yi Nakkaþ Hasan ile gösteren min-

yatür (Þehnâme-i Sultan Mehmed, TSMK, Hazine nr. 1609,

vr. 74a’dan detay)


