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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-

Celalzade 
Mustafa 

Çelebi'nin 
T abakatü · 1-
memalik ve 
derecl!tü'l

mesalik 
adir eserinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp. , 

Ayasaf ya, 

nr. 3296) 

!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-
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sini sağladı (ı 558) Üç yıl sonra gözleri
ne perde inince müderrislikten ayrılmak 
zorunda kaldı. Vefatında Eyüp 'te ağa
beyinin yaptırdığı Nişanca Camii hazire
sine defnedildi. Manzum mezar taşı ki
tabesi Mustafa Çelebi'ye aittir. 

Salih Çelebi'nin hak ve adalet kavram
Iarına bağlı olduğu , özellikle Mısır. Şam 
ve Halep'te kadılık yaptığı dönemlerde 
zorbalığı önlediği ve mazlumları himaye 
ettiği kaynaklarda belirtilir . Kadı iken 
merkeze sunduğu tayin tekliflerinde çok 
titiz ve dürüst davrandığı. o bölgelerin 
Arap tarihçileri tarafından da kaydedilir. 

Eserleri. Salih Çelebi çok yönlü bir mü
ellif olup başta tarih olmak üzere ede
biyat, gramer ve fıkıh alanlarında çeşitli 
eserler kaleme almıştır. 

A) Tarihe Dair Eserleri. 1. Tarih-i Sul
tôn Süleyman. Bilinen tek nüshası Leip
zig Stadtbibliothek'te bulunan (H. O. 
Fleischer - F. Delitzsch, s. 522, nr. 288) 
eser, Kanuni Sultan Süleyman'ın cülüsun
dan itibaren 935 ( 1528) yılına kadar ce
reyan eden olayları içine alır. F. Tauer, 
eserde mukaddimeden sonra 7b-194". va
rakları arasında Kanuninin cülüsu, Can
birdi Gazali isyanı, Belgrad Seferi. Rodos 
Seferi, Mısır'da cereyan eden olaylar. 
Mohaç Muharebesi ve Anadolu'daki is
yanların konu edi ldiğini . 197. varağa ka
dar da padişahın Vize taraflarına ava gi
d i şi anlatılarak eserin b itirildiğin i yazar. 
Salih Çelebi'nin tarihe dair eserleri üze
rinde bir inceleme yapmış olan Hüseyin 
G. Yurdaydın ise bu eserin bazı kısımla
rının müstakil yazma nüshalar halinde 
çeşitli kütüphanelerde bulunduğunu. Aşık 

Çelebi ve Kınalızade Hasan Çelebi tara
fından Celalzade Salih'in Belgrad, Ro
dos ve Mohaç seferlerinin tarihlerini yaz
dığının belirtildiğini , aslında bunların ese
rin çeşitli kısımlarının muhtelif istinsah
ları olduğunu kaydeder. Bu nüshalardan 
bazılarının müstakil eser özelliği taşıdı
ğını da belirten Yurdaydın. Mohaç Sefe
ri'ne ait kısmın Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi'nde (Revan, nr. ı 280) yer 
alan ve 1530 Ağustosunda tamamlanan 
Tarih-i Budin (Tarfh-i Feth·i Budin ) adıy

la kayıtlı müellif nüshasını buna örnek 
olarak gösterir. Bunun Tarih-i Üngü
rus adıyla kayıtlı ikinci bir nüshası Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (lll. 
Ahmed, nr. 3096), Mohaçname adıyla ka
yıtlı diğer bir nüshası ise istanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi 'ndedir (TY. nr. ı 285). 

Rodos Seferi'ne ait kısmın (Rodos Kal'as ı 

Fetihnamesil müstakil bir nüshası . Viya
na'da (Nationalbibliothek, H. 0 ., nr. I 59) 

bulunan bir yazmanın 19" -39" varakla
rı arasında yer almakta ve içindeki bir 
kayıtta bunun Celalzade Salih'in "mu
sannif nüshasından " istinsah edildiği be
lirtilmektedir. Agah Sırrı Levend, Salih 
Çelebi'nin Leyla vü Mecnun adlı mes
nevisi ve Münşeat'ı ile birl ikte Belgrad 
Fetihnamesi'riin bir nüshasının kendi
sinde bulunduğunu yazar ( Gazavatname· 
ler, s. 379) 2. Tarih-i Mısır. Müellif. Sü
yüti, İbn Makrizi ve Melik İsmail gibi Arap 
müelliflerin eserlerinden faydalanarak 
kaleme ald ığı bu eserine Mısır evkafını 
teftişle görevlendirildiği 1544 yılında 

başlamış, görevini tamamlayıp 1547'de 
istanbul'a döndüğü zaman bitirmiştir. 
Eserde kainatın yaratılışından itibaren 
953'e ( 1546) kadar bütünüyle Mısır tari
hi, Mısır'da cereyan eden belli başlı olay
lar, imar faaliyetleri ve özellikle Mem
lükler ve Osmanlılar zamanında Mısır' ın 

tarih ve coğrafyası yer yer menkıbeler 
de eklenerek anlatılmıştır. Tarih-i Mı
sır'ın istanbul Üniversitesi (TY, nr. 778, 
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ı 524, 2588, 4 ı 34, 4404), Topkapı Sarayı 

Müzesi (Revan, nr. 1405) ve Süleymaniye 
(Esad Efendi, nr. 2 I 76; Dama d ibrahim 
Paşa , nr. 920 ; H alet Efendi, ilave, nr. ı 90) 
kütüphanelerinde çeşitli nüshaları mev
cuttur. Eser ayrıca ispanyolca'ya da ter
cüme edilmiştir (Babinger, s. ı ı 2) 

B) Diğer Eserleri. 1. Kıssa-i Behmen 
Şah b. Firı1z Şah (Kıssa-i Ffraz Şah Ter· 
cümes i) . 1536'da Sahn - ı Sernan müder
risi olduktan sonra Kanuni Sultan Süley
man'ın isteği üzerine Farsça'dan tercü
mesine başladığı bu eser sekiz cilttir. 
Salih Çelebi, her cildin sonunda o cildi 
hangi tarihte ve ne kadar zamanda ta
mamladığını belirtmiştir. Eserin istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bazı 
larının baş tarafı eksik beş cildi ile is
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı ' nda 

yine baş tarafı eksik üç cildi mevcuttur 
(Uzunçarş ılı. s. 429-430) Ayrıca IV. cildi 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Revan, nr. 1485) Bu 
tercümenin zamanında çok beğeni i di

ğ i kaynaklarda belirtilmektedir. 2. Ter
cüme-i Cevamiu'l -hikayat ve leva
miu'r-rivayat. Cemaleddin Muhammed 
Avfl'nin aslı Farsça olan eserini KanO
ninin oğlu Şehzade Bayezid'in isteği üze
rine tercüme etmiştir. Tarih ve ahlaka 
dair olan eserde yer yer konulara uygun 
hikayeler de anlatılmıştır. Üç büyük cilt
ten meydana gelen tercümenin Süley
maniye (Hekimoğl u Al i Paşa , nr. 603), Top
kapı Sarayı Müzesi (Revan, nr. ıo86), Nu
ruosman iye ve Millet kütüphanelerinde 
nüshaları mevcuttur (Uzunçarş ılı , s. 436-
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437). 3. Divan. "Salih" ve "Salahi" mah
laslarıyla Arapça, Farsça ve Türkçe şiir
ler yazan Salih Çelebi'nin divanı, hayatı

nın sonlarına doğru gözlerine perde in
dikten sonra hatırında kalan manzume
lerini dikte ettirmek suretiyle meydana 
gelmiştir. Divanın tezhipli ve ta'lik hatla 
yazılmış güzel bir nüshası Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde (nr. 3846). bulunmak
tadır. Divanın sonunda "Dürer-i Nesa
yih" adlı seksen beyitlik nasihatname 
şeklinde bir manzume ile küçük yaşta 
kaybettiği oğlunun acısıyla kaleme aldı
ğı "Leyla vü Mecnun" adlı diğer bir man
zume yer almaktadır. 

Salih Çelebi'nin bunlardan başka Mif
ttiJ:ıu '1- c ulı1m, el- Mevtilp.f, el- Vi~ ii ye 
şerhlerine ve lşltiJ:ıu1-litiJ:ı'a haşiyeleri 
bulunmaktadır (Uzunçarşılı, s. 437-438). 

Ayrıca gözlerine perde inmesi sebebiyle 
temize çekemediği müsvedde halinde 
kalmış başka çalışmalarının da olduğu 
gerek kendisi gerekse Atai tarafından 
ifade edilmiştir. 
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CEı.A YİRLİLER 

1340-1431 yılları arasında 
İran'ın batısı ile Kuzey Irak'ta 
hüküm süren Moğol hanedanı. 

_j 

Hanedana adını veren Celayir büyük 
bir Moğol kabilesidir. Bu kabile Moğo
listan'ın doğusunda Onon ırmağı kıyıla
rında ve Moğolistan'ın merkezi Karaku-

264 

rum civarında göçebe olarak yaşıyordu. 
X. yüzyılda Hıtaylar ' ın saldırılarına uğ

rayan Celayirliler zayıfladılar. Ancak bir 
müddet sonra toparianarak Cengiz Han'ın 

kabilesi olan Kıyatlar'a saldırıp kayıp ver
dirmelerine rağmen Cengiz Han'ın ata
larından Kaydu'nun şiddetle karşılık ver
mesinden sonra onlarla aniaşmışlar ve 
daima dost ve müttefik kalmışlardır. 

Celayirliler, Cengiz Han'ın seferlerine 
yardımcı kuwet olarak katılıp onun cep
helerde galip gelmesine yardımcı olmuş
lardır. Mesela Cengiz'in Çin seferinde or
dunun sol kanat kumandanı olup Çin'in 
kuzey kısımlarının ele geçirilmesinde bü
yük yararlık gösteren, Cengiz'in gelişen 
olaylar sebebiyle Çin' den ayrılarak Tür
kistan ve Maveraünnehir seferlerine çık
tığı sırada kendisine Çin'de vekalet edip 
ordusunu idare eden Moğol kumandanı 
Mukalı Noyan, Celayirliler'in Cat kabilesi 
reislerindendi. Bunun oğulları da sonra
ları yine devlet hizmetinde önemli mev
kilerde bulunmuşlardır. 

Cengiz Han Moğol, Türk, Tibetli vb. 
kavimlerin boylarını dağıtarak kendi as
li kuwetleriyle karıştırıp meydana ge
tirdiği yeni ordu birliklerine Celayirliler'i 
de dahil etmişti. Bu sebeple Celayirliler 
Moğolistan, Çin, Türkistan, Maveraün
nehir ve Kıpçak bölgesine kadar çeşitli 
sahalara dağılmışlar, bir kısmı da İlhan
lılar'ın maiyetinde İran ve lrak'a kadar 
yayılmışlardır. 

İçinde yaşadıkları kavimlere göre nü
fus bakımından daha az olmaları, coğ
rafi yerleşmeye göre Moğol kalmalarını 
da zorlaştırmıştır. Moğolistan'da kalan
ların dışında Çin'dekiler Çinlileşiyor, Tür
kistan, Kıpçak, İran ve lrak'takilerin bü
yük bir bölümü dinin de tesir iyle Türk
ler'in içerisinde benliklerini kaybediyor
lardı. Çağatay ve Timur'un kumandanla
rıyla İlhanlılar'ın devlet idaresinde önem
li mevkilerde bulunan Celayirliler'in sa
yısı bir hayli kabarıktır. İlhanlı Devleti'
ne hizmet eden Celayirliler'in en meş
hurları ise Hülagü ile Bağdat'a giren ve 
Suriye seferine katılan İlkan Noyan ile 
Geyhatu zamanında beylerbeyilik yapan 
oğlu Ak Boğa ve bunun Gazan Han ve 
Olcaytu zamanında valilik yapan oğlu 

Emir Hüseyin'dir. 

İlhanlı Hükümdan Ebü Said Sahadır 
Han'ın ölümüyle başlayan taht kavgala
rı sırasında bağımsız bir devlet kurmak 
için fırsat bekleyen Emir Hüseyin'in oğ
lu Hasan, önce şehzadelerden Muham
med'i destekleyerek onun ilhan olması
nı sağladı ; ancak şehzadeler arasındaki 
kanlı mücadeleleri kışkırtmaktan da ge-

ri durmadı. Bu karışıklıklardan faydala
narak büyük dedesi İ lkan'a nisbetle İl 
kanlılar, kabilesine nisbetle de Celayirli
ler adıyla anılan bağımsız bir devlet kur
du (1340). Emir Çoban'ın tarunu Şeyh 
Hasan'la karıştınlmaması için kendisi 
daha ziyade Hasan-ı Büzürg diye anıl

mıştır. 

Hasan'ın ölümünden sonra yerine oğ
lu Şeyh Üveys geçti (1356) . Üveys 1358'
de Azerbaycan ile Tebriz'i, 1364'te Mu
sul ve Diyarbekir'i ele geçirerek devletin 
sınırlarını genişletti. Üveys'in oğlu Şeyh 
Hüseyin. iran'ın doğu bölgesinde bulunan 
Muzafferller ve Karakoyunlular ile mü
cadeleye girdi (1 374) Hüseyin'in 1382'
de ölümüyle devlet zayıflamaya başladı 
ve onun iki kardeşi Ahmed ile Bayezid 
arasında paylaşıldı. 

Sultan Ahmed Celayir'e Azerbaycan ve 
Irak, Bayezid'e ise geri kalan bölgelerle 
Irak-ı Acem verildi. İki kardeş arasında
ki mücadele 1384'te Ahmed'in Bayezid'i 
esir alması ile sonuçlandı. Timur'un bu 
tarihten başlayarak Kuzey İran ile Erme
nistan ' ı ve daha sonra 1393'ten itiba
ren de Bağdat, Diyarbekir ve el-Cezire 
bölgelerini ele geçirmesi, Ahmed Cela
yir'i Memlük sultanına sığınınaya mec
bur ettti. Ancak Ahmed, Timur Semer
kant' a dönünce M em! ük Sultanı Ber
kuk'un yardımı ile Bağdat'ı geri aldı. Da
ha sonra Karakoyunlu Kara Yüsuf ile bir
likte Timur'a karşı giriştikleri mücade
leyi kaybedince tekrar Mısır'a kaçtılar 

(1400). Fakat Timur'dan korkan Mısır 

hükümdan onları kabul etmeyince Os
manlı Hükümdan Yıldırım Bayezid'in ya
nına gittiler. Timur'un Yıldırım Bayezid'
den bunları kendisine teslim etmesini 
istemesi ve bu isteğin Yıldırım Bayezid 
tarafından reddedilmesi. Ankara Sava
şı ' na (1402) sebebiyet veren olaylardan 
biridir. Sultan Ahmed Celayir, Timur- Yıl
dırım mücadelesini fırsat bilerek Bağ
dat'ı ele geçirdiyse de daha sonra bura
yı Karakoyuolu Kara Yüsuf'a bırakmak 
zorunda kaldı ve ancak Timur'un 1405'
te ölümünden sonra tekrar Bağdat'a ha
kim olabildi. Bir müddet sonra Karako
yunlular' la arası açılan Sultan Ahmed 
onlarla yaptığı mücadeleyi kaybedince 
kaçmaya çalışırken yakalanıp çocuklarıy
la birlikte öldürüldü (813 / 1410) 

Ahmed'in ölümünden sonra Celayirli
ler'in başına henüz küçük yaşta bulu
nan Şah Veled, ardından Şah Mahmud, 
Üveys ve Muhammed tahta geçmişler
dir. Sultan Ahmed Celayir'in tarunu olan 
Hüseyin son hükümdar olarak tahta ge
çip bazı yerleri ele geçirdiyse de Karako-


