
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 



sonra toplanan divanın kararıyla , yolda 
ölmüş olan Seydi Bey'in yerine nişancılı
ğa tayin edildi (Aral ı k ı 534) 

XVI. yüzyılda bir nişancıda aranan baş
lıca iki özellik, resmi yazışmaların "inşa"
sında ustalık ve devlet kanunlarında uz
manlıktı. Yirmi üç yıl aralıksız olarak ni
şancılık hizmetinde bulunan Mustafa 
Çelebi bu niteliklerin ikisine de tam ola
ra f< sahipti. Ferman. menşur. name gibi 
padişah adına çıkarılan yazılarda Celal
zade'nin kullandığı hitaplar ve ifade bi
çimleri, en az XVII. yüzyılın ilk çeyreğine 
kadar Osmanlı bürokrasisinde örnek tu
tulmuştur. Kendisinden sonra düzenle
nen birçok kanunnarnede kanunların ge
çerliliği için Celalzade'nin yetkili merci 
olarak anıldığı görülmektedir. Sağlam 
bir medrese öğrenimi görmüş olan Ce
lalzade, Osmanlı örfi hukukunu oluştu
ran kanunların yalnız birbiriyle değil ay
nı zamanda şeriatla bağdaşmaları yo
lunda çok emek vererek bu hususta Şey
hülislam Ebüssuüd Efendi ile iş birliği 

yapmıştır. Osmanlı kanunlarının tutarlı 

ve kullanışlı bir hukuk sistemi olarak 
geliştirilmesinde, nişancıya "müfti-i ka
nOn" denilecek kadar bu hukukun iti
barının artmasında, hatta Sultan Süley
man'a "Kanuni" lakabının verilmesinde 
Celalzade Mustafa ' nın büyük payı oldu
ğu şüphesizdir. Hizmetleri padişah ta
rafından takdir edilerek has* ları o za
mana kadar hiçbir nişancıya nasip ol
mayan 300.000 akçeye çıkarıldı. 1557'
de emekli olduğunda Kanuni onu iki yön
den mükafatlandırdı. Selefierinden hiç
birine gösterilmemiş bir lutuf olarak ni
şancılık haslarının tamamını üstünde bı 

raktığı gibi törenler ve seferlerde padi
şahın maiyetinde bulunma şerefini bah
şeden müteferrikalık rütbesine de ka
vuşturdu . Nev'izade Atai ve Peçuylu İ b 

rahim Celalzade'nin müteferrikabaşı ol-

Celalzade 
Mustafa 
Çelebi'nin 
N isan cı 

Camii 
haziresindeki 
mezarı 

Eyüp 1 

Istanbul 

masından bahsediyorlarsa da yetmiş 

yaşlarında bulunan ve askeri tecrübesi 
olmayan bir kişinin ocağın kumandanlı
ğına getirilmiş olabileceği şüphelidir. 

Celalzade'yi yakından tanıyan ve onun 
hayranı olan Gelibolulu Mustafa Ali'nin 
K ünhü'l- ahbdr'da aniartığına göre ni
şancılıktan çekilmesine Veziriazam Rüs
tem Paşa ' nın bir oyunu sebep olmuştur 
(bk. Uzu nçarşı lı . Belleten, sy. 87, s. 398) . 

Rüstem Paşa Celalzade'yi sevmediği için 
kendisine. nişancılıktan çekildiği takdir
de yerine o sırada divan katibi bulunan 
oğlu Mahmud'un tayin edileceğine dair 
söz vermiş, bunun üzerine Mustafa Çe
lebi istifa etmiştir. Ancak yerine oğlu 

getirilmeyip reisülküttablık ve defterdar
lık hizmetlerinde bulunmuş olan Eğri 

Abdizade Mehmed Bey tayin edilmiştir. 
Celalzade ise emekli olduktan sonra ka
leme aldığı eserlerde kendi özgeçmişin
den bahsederken bu hususu sükütla ge
çiştirerek nişancılıktan sırf yaşlılık sebe
biyle çekildiği intibaını vermektedir. Mü
teferrika olarak katıldığı Sigetvar seferi 
esnasında Eğri Abdizade Mehmed'in ani 
ölümü üzerine yeniden nişancılığa geti
rilen ( ı 566) Celalzade Mustafa'nın bu ta
yini Kanuni Sultan Süleyman ' ın ölümü
nün gizli tutulduğu günlere rastlamak
tadır. On üç ay kadar süren bu ikinci ni
şancılığı ölümüyle sona ermiştir. 

Kaynakların hepsi Celalzade Mustafa'
nın cömertliğinden ve şefkatinden bah
setmektedir. Eyüp'te kendisine atfen 
Nişancı (bir zamanlar N i şancı l a r ) adını alan 
semtte yaptırdığı bahçeli konak, alim 
ve ediplerin sürekli uğradıkları bir yer 
olmuştu . Bu kişilerle sohbetten çok hoş

lanan Mustafa Çelebi şairlerin himaye
sini de üstlenerek onlara yüksek caize
ler verirdi. Eyüp'te evinin yakınında bir 
cami, bir Halveti t ekkesi ve Mimar Si
nan ' ın eseri olan bir hamam yaptırmış
sa da bunlardan yalnız cami (Nişancı Ca
mii ) bugün ayakta kalmış durumdadır. 
Celalzade Mustafa'nın mezarı bu cami
nin bahçesinde, kendisinden önce ölen 
( 1565) kardeşi Celalzade Salih Çelebi'nin 
kabrinin yanındadır. 

Eserleri. A) Tarihe Dair Eserleri. 1. Taba
katü'l-memalik*. Tam adı Tabakiitü 'l
memalik ve derecatü '1-mesalik olan 
eser. Kanuni Sultan Süleyman dönemi
nin 1555 yılına kadarki olaylarını ihtiva 
eder. Bazı bölümlerine Fetihname-i Ro
dos, Mohaçname ve Fetihname-i Ka
raboğdan adlarıyla ayrı olarak da rast-

CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ 

!anmaktadır. Birkaç aşamada yazıldığı ve 
ilk tertibinin 1 534'e kadar tamamlandı
ğı anlaşılan (bk. Kappert, Geschichte, s. 
13- 14) Tabakii tü 'l-memalik son şeklini 
Celalzade'nin emekli oluşundan sonra ve 
en geç 968'de (1561 ) almıştır. Eserin tıp
kıbasımı Petra Kappert tarafından yapıl
mıştır (Wiesbaden 198 ı ) z. M easir-i Se
lim Hanf. Daha çok Selimname adıyla 
anılan ve Tabakiitü 'l-memalik tamam
landıktan sonra yazılan eser, Yavuz Sul
tan Selim· in şehzadeliği, kardeşleriyle 

olan taht mücadelesi ve saltanat döne
minin olaylarını anlatır. Eserin önsözün
de, Sultan Selim hakkında yazılmış ki
tapların hepsinin olayların iç yüzünden 
habersiz kişilerin duydukları yanlış ri
vayetlere ve uydurmalara dayandığını. 

kendisinin ise devlet idaresindeki mev
kiinden dolayı gerçekleri bildiğini ileri 
süren Celalzade. özellikle Selim'in baba
sına karşı ayaklanmış olduğu görüşünü 

yalanlamak çabasındadır. Müellif, padi
şahın askeri seferlerini menzil menzil 
an latan "rüzname" niteliğindeki özlü bö
lümlerin dışında genellikle süslü bir üs
lüp kullanmaktadır. Sanatkarane inşa
sıyla ve aralara soktuğu manzum yorum
larıyla Celalzade Mustafa. olayların ob
jektif ayrıntılarını kaydetmekten çok olup 
bitenleri belli bir görüş açısından değer
lendirmeyi amaçlamaktadır. Osmanlı Dev
leti 'ni idealleştirmek, gerek dış düşman
larını gerekse iç düzenini tehdit eder gö
rünen kişileri kötülemek eğilimlerini ta
şıyan bu görüş gereğince Sultan Selim, 
padişahlığı ve zaferleri doğuştan takdir 
edilmiş bir şehzade olarak gösterildiği 
gibi başlıca rakibi Şehzade Ahmed ve 
onun tarafını tutan vezirler Allah ' ın ira
desini anlamamakla, sefahate düşkün
lük ve sorumsuzlukla suçlanmaktadır. 

Measir-i Selim Hani'nin Selim'in cülQ
suna kadarki kısmının tenkitli metni ve 
İngilizce çevirisi Oxford Üniversitesi'nde 
doktora tezi olarak hazırlanmıştır (bk 
bibl) Bütün metni ise asli diliyle trans
kripsiyonlu ve ayrıca günümüz Türkçe'
sine daha yakın bir dile aktarılmış ola
rak Kültür Bakanlığı yayınları arasında 
çıkmıştır (Ankara 1990) ilmi bir iddiası 
olmayan ve yer yer yanlışlar ihtiva eden 
bu yayın Celalzade 'nin Selimname'si 
hakkında genel bir fikir verebilir. 

B) Din ve Ahiakla İlgili Eserleri. 1. Meva
hibü 'l-hallak ff meratibi'l-ahlak. Emek
lilik döneminde yazılan eser. elli altı bab 
halinde ahlakı ilgilendiren çeşitli konu-
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CELALZADE MUSTAFA ÇELEBi 

ları ele almaktadır. 2. Deliiil-i Nübüvvet-i 
Muhammedi* ve Şernail -i Fütüvvet-i 
Ahmedi. 1552-1557 yılları arasında ka
leme alınmış görünen bu eser. Molla Mis
kin diye tanınan Horasanlı Muinüddin 
Muhammed b. Abdullah ei-Ferahfnin (ö 

954/ 1 547) Me caricü 'n-nübüvve ii me
darici'l - fütüvve adlı Farsça siyer kita
bının Türkçe çevirisidir. 3. Hediyyetü '1-
mü'minin. Çeşitli dini konulara dair kü
çük bir risaledir. 4. Cevahirü'l -ahbôr if 
hasôili'l-ahyar. Ebü Hafs Siracüddin 
Ömer b. ibrahim ei-Ensari'nin Kur'an'
daki Kıssa-i Yüsufa dair Zehrü'l-kimam 
adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesi 
olup 972'de (1565) yazılmıştır (din ve 
ahiakla ilgili eserleri ve bunların yazma nüs
haları hakkında daha geniş bilgi için bk. 
Uzunçarş ılı, Belleten, sy. 87, s. 41 1-415). 

Eserlerinin çoğunda kendi manzume
leri bulunan, bazı kaside ve gazelleri ol
duğu da bilinen Celalzade Mustafa'nın 
divanı yoktur. 
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1 CEı.AızADE SALiH ÇELEBİ ı 

(ö. 973/ 1565) 

Kanuni Sultan Süleyman devrinin 

L tanınmış alimi. _j 

Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'nin 
kardeşidir. Babasının kadılığı sırasında 

900 (1494-95) yılı civarında Vulçitrin'de 
doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra 
Kemalpaşazade'ye intisap ederek dersle
rine devam etti. Ayrıca Hattat Şeyh Ham
dullah'tan hat dersleri aldı; Kemalpaşa

zade'nin tarihe ve fıkha dair bazı eser
Ierini temize çekti. 

1520'de Kanüni Sultan Süleyman'ın 
tahta çıkışı münasebetiyle, adet üzere 
bütün ulemaya danişmend*ıerinden Ile
ri gelenlerini mülazım verme hakkı ta
nındığında, Kanüni'nin hacası Hayreddin 
Efendi'nin yeterli sayıda talebesi olma
dığından Salih Çelebi Kemalpaşazade'
den ayrılarak Hayreddin Efendi'nin ta
lebeleri arasında mülazım oldu. Ancak 
bu hareketi vefasızlık sayılarak tenkit 
edildi (Kınalızade , ı. 548) Böylece 25 ak
çe yevmiye ile Edirne'de Saraciye Med
resesi müderrisliğine gönderildi. Bu gö
revi sırasında Kanüni' nin Belgrad. Ro
dos ve Budin seferlerine dair eserini ka
leme aldı. Ayrıca Veziriazam ibrahim Pa
şa·nın faaliyetleri hakkında yazdığı ve 
muhtemelen ağabeyi Mustafa Çelebi va
sıtasıyla paşaya sunduğu manzumeleri 
çok beğeniidi ve görevi istanbul Murad 
Paşa Medresesi'ne nakledildL Burada 
uzun süre müderrislik yaptıktan sonra 
1535 'te 40 akçe ile Divanyolu'nda Atik 
Ali Paşa Medresesi'ne geçti. Veziriazam 
Ayas Paşa'ya yazdığı kasideleri beğeni-
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!erek bir süre sonra Sahn-ı Sernan mü
derrisliğine getirildi ( 1536) . Bu sırada 

Kanünfnin isteği üzerine Ffrüz Şah hika
yelerini kısa zamanda Farsça'dan Türk
çe'ye tercüme ederek padişaha takdim 
etti. Ardından da 1542'de Edirne Beya
zıt Medresesi müderrisi oldu. 

Salih Çelebi, ilme ve talebe yetiştir
meye olan hevesi sebebiyle daima mü
derrisliği tercih etmişse de meslek ha
yatında bazı önemli kadılıklarda da bu
lunmuştur. 1544'te Halep kadılığına ta
yin edilince buraya gitmek zorunda kal
mış, iki ay sonra Mısır Beylerbeyi Hadım 
Davud Paşa hakkındaki itharnları araş
tırmak ve Mısır evkafını teftiş etmekle 
görevlendirilmiş, bu zor işi de kısa za
manda tamamlayarak istanbul'a dön
müştür. Bu sırada Halep kadılığı yeni
den kendisine verilmek istendiyse de ka
bul etmediğinden istanbul Beyazıt Med
resesi müderrisliğine tayin edildi ( 1546) . 
Ancak bu görevi kısa sürdü, tekrar ka
dılık mesleğine geçerek önce Şam. ar
dından Mısır kadılığına getirildi. Üç yıl 
kadar kaldığı bu görevden 1550 ·de 80 
akçe yevmiye ile emekli oldu. ücreti da
ha sonra 1 00 akçeye yükseltildi. 

Hayatının bundan sonraki yıllarını Eyüp 
Nişancası'nda ağabeyi Mustafa Çelebi'
nin camii yakınındaki evinde geçiren Sa
lih Çelebi, zamanını ilmi araştırma ve 
eser telifiyle geçirdi. Bu sırada Şehzade 
Bayezid'in isteği üzerine Cemaleddin Mu
hammed Avfi'nin tarih ve ahlaka dair 
Farsça eserini Türkçe'ye çevirdi. Şehza
de de 1 00 akçelik emekli maaşma denk 
bir ücretle isteği üzerine Eyüp Medre
sesi müderrisliğinin kendisine verilme-


