
CElALÜDDEVLE 

runda kalan Celalüddevle bunların iki
sinde Kerh'teki AlevHer'in nakibine sı

ğınmış, üç defa da vassal emirlerden ve 
diğer hükümdarlardan yardım istemiş
tir. 423'teki ( 1 032) isyan sırasında vezi
ri Amfdüddevle askerler tarafından ya
kalanıp sokaklarda sürüklendiği gibi 
kendisi de benzeri veya daha kötü du
rumlarla karşılaşmıştır. Ayyarlar ve be
devYler halkın malını yağmalayarak ve 
yol keserek ülkede huzur bırakmamış
lardır. Hatta ayyarlar, reisieri Burcumi 
adına hutbe okunmasını isteyecek ka
dar ileri gitmişlerdir. Öldüğünde nüfuz 
ve hakimiyeti sadece Bağdat ve çevre
sine münhasır kalmıştı. Vasıt, oğlu el
Melikü'l-Aziz'in elindeydi. Basra ve Hu
zistan Ebu Kalicar tarafından toprakla
rına katılmıştı. 

Celalüddevle oyun ve avcılığa. özellikle 
çevgana düşkündü. iyi bir hattat ve sa
mimi bir Şii idi. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'in 
türbelerini ziyarete giderken onlara say
gısından dolayı en az 1 fersahlık (6-8 km.) 
mesafeyi yürüyerek katederdi. Meşhur 
edip Nasr b. Ya'kub ed-Dineveri ile Şafii 
fakihi Mahmud b. Hasan el-Kazvini onun 
yakın dostlarıydı. 
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~ A YDlN TANE Rİ 

1 
CElALzADE MUHYİDDİN AMASİ ı 

L 

Fatih Sultan Mehmed devrinde 
şöhret bulan Osmanlı hattatı. 

_j 

Amasyalı olup meşhur hattat Celal 
Arnasi'nin oğlu, Cemal Arnasi'nin kar
deşi, Şeyh Hamdullah'ın halazadesidir. 
Amasya'da valilik yapan Şehzade ll. Ba
yezid 'in sanatkarları teşvik ve himaye 
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etmesi sonucu bir kültür ve sanat mer
kezi haline gelen bu şehirde yetişmiş
tir. Aklam-ı sitte*yi babasından öğre
nerek icazet aldı. içinde bulunduğu çev
renin hat sanatına olan rağbet ve des
teğiyle kendini yetiştirerek Fatih devri
nin ( 14 51- ı 481) ünlü hattatları arasına 

girdi. 

Hayatı hakkında çok az bilgi bulun
makla beraber Celalzade'nin · yaklaşık 

1 00 yıl yaşadığı ve Kanuni Sultan Süley
man zamanında da hayatta olduğu bi
linmektedir. Gülzar-ı Savab'da kayde
dildiğine göre Kanuni cülusunun ilk ay
larında , dedesinin dostu Şeyh Hamdul
lah'ı saraya davet ederek kendisinden 
bir Mushaf-ı Şerif yazmasını istedi. Ham
dullah ihtiyarlığını ileri sürerek Celalza
de'yi tavsiye etti. Bunun üzerine Celalza
de Amasya'dan davet edilerek bir mus
haf yazmakla görevlendirildi. Mushafın 
yazılması bittikten sonra kendisine 1000 
filori caize verildi. Ayrıca istanbul'da kal
ması için yapılan teklifi kabul etmeyip 
memleketine döndü ve orada vefat etti. 

Anadolu'nun yedi büyük hat üstadın
dan biri kabul edilen Celalzade Muhyid
din'in yazısının bilinen tek örneği, Ekrem 
Hakkı Ayverdi koleksiyonunda bulunan 
nesih hatla yazılmış "I:<aşidetü'l-bür,e"
dir. XV. yüzyıl Osmanlı hattının karakte
rini taşıyan bu eser. onun Yaküt el-Müs
ta'sımi yolundan farklı, daha sevimli ve 
yuvarlak harfleriyle yeni bir üslubun sa
hibi olduğunu göstermektedir. MenCi
kıb-ı Hünerveran'da, "Celaloğlu ki hat
tat-ı cihandır 1 Naziri gelmemiş nesh ü 
celide" beytiyle onun nesih ve eelide üs
tat olduğu ifade edilmektedir. 

Celalzade 
Muhyiddin 

Amasi'nin 

nesih hatla 

istinsah 
ettiği 

~aşfdetü 'i· 
Bürde 'nin 

ilk sayfa s ı 

(Ayverdi, 

Fa li h 

De u ri 

Hattalfa rı, 

rs. 27) 
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M MuHiTTiN SERİN 

1 ı 
CElALzADE MUSTAFA ÇELEBİ 

(ö. 975/ 1567) 

L 
Osmanlı tarihçisi, nişancı. 

_j 

"Koca Nişancı" lakabı ile şöhret bul
muştur. Meslek hayatı Rumeli'nin çeşit
li kazalarında geçen Tasyalı Kadı Cela
leddin'in (ö 935 / 1528) üç oğlunun en 
büyüğüdür. Doğum tarihi kesin olarak 
bilinmemekle beraber kendisi Selimna
me adlı eserinde, 964'te ( 1557) nişancı
lıktan emekli olduğunda yaşının yetmi
şe yaklaştığını belirttiğine göre 895-896 
( 1490-1491) yıllarında doğduğu kabul 
edilebilir. Medrese tahsilini Sahn-ı Se
man danişmendliğine kadar sürdüren 
Celalzade Mustafa. 922'de (1516) Vezir 
Piri Mehmed Paşa ile nişancı Seydi Bey'in 
himayesiyle Divan-ı Hümayun katipliği
ne tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 
Yavuz Sultan Selim'in vezirlerden gizli 
tutmak istediği işlere ait yazıları kale
me aldırdığı Mustafa Çelebi, padişahın 
bizzat yazdırdığı fermanlarda usule ay
kırı gördüğü ifadelerin düzeltilmesini ar
zetmekten çekinmezdi. Aynı zamanda Pi
ri Paşa' nın altı yıl süreyle tezkireciliğini 
de yaptı. Piri Paşa'nın 1 S23 'te emekliye 
ayrılmasıyla veziriazamlığa devlet işle

rinde hiç tecrübesi olmaksızın doğrudan 
doğruya saraydan terfi ettirilen ibrahim 
Paşa, Celalzade'yi geniş bilgi ve becerisi 
sebebiyle aynı hizmette kullandı. 1 524'
te ibrahim Paşa, Hain Ahmed Paşa'nın 
isyanında n sonra incelemeler ve yeni dü
zenlemeler yapmak üzere Mısır'a gön
derildiğinde Celalzade Mustafa'yı da be
raberinde götürdü. Bu çalışmaların so
nucunda çıkarılan yeni Mısır kanunna
mesinin düzenlenmesinde Mustafa Çe
lebi önemli bir rol oynamış olmalıdır. 

Celalzade Mısır'dan döndükten hemen 
sonra reisülküttab oldu (931 1 1525) ve 
on yıl bu görevi sürdürdü. Reisülküttab 
olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın lra
keyn Seferi'ne katılan Celalzade Musta
fa Çelebi, Bağdat'a girildikten üç gün 


