
sedilmekte, ikinci bölümde ise mal kav
ramı incelenmektedir. Tacirleri istifçi 
(hazzan). gezgin (rekkaz) ve ihracatçı (mü
cehhiz) şeklinde tasnif eden Dımaşkf. ma
lı ucuzken alıp depolayan ve fiyatlar yük
selince piyasaya süren ilk türden tacire, 
siyasi i ktidarın muhtemel müdahaleleri 
veya başka sebeplerle oluşan fiyat dal
galanmaları konusunda öğütlerde bu
lunmaktadır. Ona göre gezgin tacir özel
likle nakliyedeki güçlüklere ve beklen
medik aksaklıklara karşı tedbirli olmalı, 
ayrıca malın ı götürdüğü ülkenin piyasa
sı ve gümrük tariteleri konusunda ön
ceden bilgi edinmelidir. İhracat gerçek
leştirildiği beldedeki güvenilir temsilci
lerle yürütülür ve temsilciler ücretle de
ğil kar ortaklığı usulüyle tacirin ve ken
dilerinin çıkarlarını gözetirler (k rş. İA , XII / 
ı . s. 262) Dımaşki ayrıca satılan mala ait 
ödemelerin belirli bir tarihte, taksitle 
veya krediyle yapılmasına göre ticaret 
şekillerini tasnif eder. Ona göre ticari 
hayatı gerekli kılan unsur insanın çok 
sayıda ve değişik ihtiyaçlarıdır. Bir yer
de mevcut ve yeterli olan bir ürün eğer 
başka bir yerde yoksa veya yetersiz ise 
o ürünün belli bir bedel karşılığında el 
veya yer değiştirmesi zorunludur ve bu 
da ticareti doğurur. 

İkinci bölümde malın tanımı , korun
ması , depolanması , paketlenmesi ve pi
yasaya sürülmesi konularını tam bir iş
letmeci ve pazarlamacı tavrıyla incele
yen Dımaşki, bunların yanı sıra ortala
ma fiyatın tesbiti gibi iktisadi analizlere 
de girmektedir. Ayrıca değerli taş, gü
zel koku ( ı t riyat) . baharat. boya. kağıt, 

kumaş , maden ve g ıda maddeleri gibi 
çeşitli ticaret mallarını tek tek ele alıp 

incelerken yalnız iyi ve kötü malın değil 
hakiki ve sahte paranın da ayırt edile
bilmesi için çeşitli bilgiler vermektedir. 
Bu arada ticari ahlaka dair tavsiyelerde 
de bulanan müellif, ele geçen kalp pa
ranın yol açtığı zararı gidermek için ke
sinlikle tekrar piyasaya sürülmemesi ge
rektiğini vurgu lamaktadır. 

Dımaşki'nin el- İşô.re 'de yer verdiği 
"tedbfrü' l- menzil " e (ev ekonomisi) ait 
bölümlerde Yeni Pisagorcu düşünür 

Bryson'un Oikonomikos'unun Arapça 
tercümesinden faydalandığı aniaşılmak

ta !Piessner. s. 29). kitabın Aristo 'nun Po
litika ' sının bazı bölümlerine gösterdiği 
çarpıcı benzerlikler sebebiyle de bu ese
rin Arapça'ya çevri lmediği bil i ndiği için 
dalaylı bir kaynağın etkisinde kaldığı sa
nılmaktadır (Cahen. s. 1681 Gazzalf ve 
İbn Haldün'un iktisat felsefesi ve tica
ret ahlakına dair düşüncelerini etkiledi-

ği görülen el-İşô.re'nin, yazıldığı çağda 
ve daha sonra yaşamış mütefekkirlere 
ne kadar tesir ettiğini belirlemek için 
ise yeni araştı rmalara ihtiyaç vardır. 

Önce Kahire'de (1 318). sonra ei-Bişrf 
eş - Şürbacfnin tahkikiyle İskenderiye 'de 
( 13971 1977) basılan eserin çeşitli bölüm
leri Eilhard Wiedemann tarafından Al
manca'ya tercüme edilmiştir (bk Sarton. 
ll. 463). 1917'de Hellmut Ritter eseri ta
nıtan bir makale ile birlikte kitabı Al
manca ·ya çevirmiş (ls/., s. 45-9 1 ı. daha 
sonra bu makaleden hareket eden ve 
tenkitçi bakışla ayrıntılara inen Claude 
Cahen eser üzerine önemli bir araştır
ma yayımiarnıştır (bk bibll Seyyid Aşar 
da Diriise fi'l- fikri'l- il}tişôdiyyi'l - ~ra
bi (Kahi re 1973) adlı eserinde el-İşô.re '
den iktibaslarda bulunarak Dımaşki' n i n 

görüşlerini tahlil etmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ca'fer b. Ali ed-Dımaşkı . el - işare ila mel)asi· 
ni 't ·ticare, Kah i re 1318; a.e. ( nşr. el -Bişri eş

Şürbaci) , iskenderiye 1397/1 977, nilş irin mu· 
kaddimes i, s. 5-15 ; Safedi. ei -Vafi, Xl, 117 ; M. 
Plessner, Der Oikonomikos des 1'/eupy thago· 
reers, Bryson und sein einfluss auf die isla· 
mische Wissenschaft, Heidelberg 1928, s. 29, 
138; Sarton. lntroduction, ll , 462· 463 ; H. Rit
ter. "Ein arabisches H andbuch der Handel
swissenschaft" , ls/. , VII ( !9 17). s. 1·9 1 ; C. Ca
hen. "A propos et au tour d 'Ein arabisch es 
H andbuch der Handelswissenschaft", Oriens, 
XV !1962), s. 160·171 ; w. Heffening , "Ticaret", 
İA , XII / 1, s. 262. 

~ CENGiZ AYDIN 

L 

CAFERBEY 

(ö. 926/ 1520) 

Osmanlı kaptan - ı deryası. 
_j 

Hayatının ilk devreleri hakkında bilgi 
yoktur. Kaynaklarda adına ilk defa. Ka
pı ağası iken Gelibolu sancak beyliğiyle 
kaptan-ı deryalığa getir ilmesi münase
betiyle rastla nı r. Muhtemelen devşi rme 

olup Enderun'da yetişti ; önce kapı ağa
sı , sonra da kaptan-ı derya oldu (922 / 

15161 Yavuz Sultan Selim'in Mısır seteri 
sırasında deniz yollarının güvenliğini sağ
lamak için gerekli olan donanman ın ha
zırlanmasına çalıştı. Bu maksatla başla 

tılan tersaneyi genişletme faal iyetlerin
de büyük hizmetleri oldu. 300 gemi in
şa tezgahı bulunması planlanan ve Ga
lata'dan Kağıthane deresine kadar olan 
yerde kurulan İstanbul tersanesi 1515'
te onun gayretleriyle tamamlandı. Ya 
vuz Sultan Selim 'e takdim ettiği arlıa
sında açıkladığı gibi Galata ve Gelibo
lu tersanelerinde 106 gemi hazırlayarak 
Mısır' a gönderdiği sı rada Mısır' ın fethi 

CAFER ÇELEBİ, Mol la 

haberi geldi. Bunun üzerine Cafer Bey 
büyük bir donanmayla Mısır'a hareket 
etti. Memlük donanmasını teslim alarak 
Doğu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini 
sağladı. Yavuz'un İstanbul'a göndermek 
istediği kimselerle pek çok eşyayı ve ya
ralıları merkeze o getirdi (ı 5 17). 

Mısır' ın fethinden sonra İstanbul'a dö
nen Yavuz Sultan Selim deniz işlerine 
önem vererek Cafer Bey'den büyük bir 
donanma hazırlamasını istedi. Padişah 
aslında Rodos 'un fethini tasarlıyordu . 

Büyük bir gizlilik içinde süren hazırlık

lar sırasında bir kadırganın izinsiz ola
rak denize indirildiğini gören Yavuz bu
na çok kızarak Cafer Bey'in idamın ı em
retti. Ancak Sadrazam Pirf Mehmed Pa
şa'nın araya girmesiyle kaptan - ı derya 
ölümden kurtuldu. 

Cafer Bey meslek olarak denizcilikten 
yetişmediği halde disiplini ve gayreti sa
yesinde donanmaya düzen verdi. Ancak 
özellikle Yavuz devrindeki sert ve şid

detli hareketlerinden dolayı halk ara
sında Kanlı Cafer olarak ün yaptı. KanO
ni Sultan Süleyman ' ın saltanatının ilk yı
lında hakkındaki şikayetler daha da art
tı. Celalzade Mustafa Çelebi 'nin kaydına 
göre kan dökücü ve zalim bir kişi olan 
Cafer Bey, bir kethüdasının merkeze ge
lip kendisinden şikayet etmesi üzerine 
önce görevinden uzaklaştırıldı; daha son
ra yapılan teftiş sonucu suçları sabit gö
rülerek idam edildi. 
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CAFER ÇELEBİ, Molla 

(ö. 978/ 1570) 

Şeyhülis lam 
Sun'ullah Efendi'nin babası ve 

Kanuni Sultan Süleyman devrinin 
tanınmış a limi. 

_j 

İskHip 'te dünyaya geldi. Babası. Şey
hülislam Ebüssuüd Efendi'nin amcası 

Nebi Efendi ' dir. İlmiyeye mensup bir aile
den geldiği için kendisine Çelebi denm iş , 
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