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ve di~eri ilim ve fazilet cihetinde ~
tercüme-i hal ve eserleri hakk~ nda henüz etrafl~~bir tetkik yap~lmad~~~ ndan, bu iki de~erli ~ ahsiyetin hüviyet ve ilmi kudretleri tamamiyle
tesbit olunamam~~t~ r. Bundan dolay~~ben mevcut kaynaklarla kendi
eserlerinden faydalanarak bu k~ymetli müdekkik iki karde~in tercüme-i
halleriyle eserlerinden bahsetmek suretiyle bu makaleyi yazd~m.
KOCA NI~ANCI CELAL ZADE MUSTAFA ÇELEB~~
Yavuz Sultan Selim zaman~ nda devlet hizmetine giren ve Kanuni
Sultan Süleyman devrinde kanunlar~ n tedvininde bilgisi, ilmi ve
ahlâki fazileti ile ~ öhret bulan ve Koca Ni~anci diye an~lan Mustafa
Çelebi'nin babas~~ Kad~~C el âl ü dd in, Tosya'l~d~ri. Kad~~Celâl,
medreseden yeti~ erek Rumeli taraf~ ndaki kazalarda kad~l~k etmi~~ve
derecesi E~raf-~~Kuzzat rütbesine2 kadar yükseldikten sonra kad~l~ktan
Dürr ül Habeb fi Tarih-i ayan-~~Haleb müellifi, Muhammed bin Ibrahim
Halebi, Haleb kad~l~~~ncia bulunmu~~olan Celal zade Salih Çelebi'nin tercüme-i
halinde bu ailenin aslen Amasya'n~n Celede kasaba veya nahiyesinden olduklar~n~~
beyan etmektedir:
r.
,ç-L)h7.üJb.
(.>‘
rW'J
Nur-~~Osmaniye Kütübhanesi No. 3292 ve Yenicami Kütüb No. 850.
2 Anadolu, Rumeli ve M~s~r kazalar~n'da kad~l~k edenler dereceleri yüksele
denilirdi.
yüksele nihayet Sitte denilen dereceye kadar ç~kar ve bunlara E~raf-~~Kuzzat
Anadolu, Rumeli ve M~s~ r kaza kad~lar~ na âid olmak üzere üç sitte derecesi vard~ ;
Rumeli kazalar~nda kad~l~k edenler Anadolu ve M~s~r kazalar~na kad~~olamazlar
ve mutlaka derece derece Rumeli kazalar~nda kad~l~k ederlerdi. Keza Anadolu ve
M~s~r kazalar~nda kad~ l~ k edernler de kendi k~talar~ nda terfi ederek sitte derecesine
yükselirlerdi.
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çekilerek günde otuz be~~akçe ile tekaüd olmu~~ve 935 h 1528 m
tarihinde vefat etmi~tir. Kad~~ Celalüddin do~rulu~u, halim ve
mütevaz~~olmasiyle kendisini sevdirmi~ ; zahir ve bât~m mamur bir
zat olup me~hur hattat Amasyal~~Ha mdullah'tan yaz~~me~k etmi~tir3.
Kad~~ Celaltiddin'in Mustafa, Salih ve Ataullah adlar~nda
üç faz~l o~lunun en büyü~ü olan Mustafa Çelebi, takriben 895
veya 896 hicret senesinde (14.90-1491) Tosya'da do~du. ~lk medrese
tahsilini mernleketinde gördükten sonra Istanbul'a gelmi~, sahn-t
se~nan medresesinde dani~mendli~e (yüksek tahsil derecesi) kadar
ç~km~~~ve divani yaz~daki meharetine mebni Vezir-iazam Piri Mehmed Pa~ a ile Ni~anc~~Seycli Bey'in kendisini himaye etmeleriyle
Medrese hayat~n~~ b~rakarak 922 h 1516 m de ve Yavuz Sultan
Selim zaman~ nda divan-~~hümayun katipli~ine al~nm~~t~r 6.
Mustafa Çelebi, çali~ kanl~~~~ve vazifesini kavramas~, ketum
olmas~~sebebiyle k~sa zamanda kabiliyetini gösterdi ve hâmilerinin
tavsiyeleriyle Sultan Selim de Celal zade'ye itimad etmi~ti8.
~alcayik tercitmesi Med! s 466 ve Tuhfet Hattatin (Milstakim zlide) s 152.
Ili (Kiinladahbar) banlmann~~ikinci cild (küttlphanernizdeki nüsha s 167 ve Peoui
tarihi c 13 43 "Üç kar~nda* olup birbirinden faik ve mümtaz adamlard~".
Mustafa Çelebi Divan katipli~ine nas~l tayin edildi~ini ve kimlerin himayesini gördü~ünü Selin~ndme'sinde ~öyle anlat~yor: "Iki zat-~~sütude s~fat teveman
salah-~~mülk-ü devlet husus~~heminan olmu~tu ki biri Piri Pa~ay-~~kamran ve biri
naz~r-~~ahka~n Seycli seyadet ni~an idi... Padi~ah bihi~t a~iyan (Yavuz Sultan Selim)
anlarm vücud-~~mevdudlar~~ile kemal-i iftiharda olup cümle mühimmat-~~saltanatta
rey-i rezinlerini refik edinitip mecmu-~~levaz~m-~~hilAfette aray-~~saibe-i isabet nümalar~~
karir~-i tevfik olurdu. Kemine, »lar~n vüfur-~~refet ve aufertlerine n~azhar ve kemal-i
riayet ve talim-i Adab-~~saltanatta hüsn-i ihtimamlar~~ile zib-ü fer bulup hazret-i
padi~ah-~~bihi~t a~iyane hüsn-i terbiyet ile arz olunup silk-i katiban-~~divan-~~saadet
=yan~na münselik olmakla tahsil-i mübahat olundu..."
Bu hususta A~~k Çelebi ~öyle diyor: "Ke~adüler dani~mend iken Piri Pa~a
merh~~m terbiyyeti ile
sene is~aa ve i~rin ve tisamie de divan
katibi olup ..." "Latifi'de "Salm-~~semaniyede medrese sakinlerinden ve cümle-i
muhassilinden iken ahd-~~Selim Hanide fahrül vüzera Piri Pa ~a'ya tezkireci
oldu" demektedir. Latif inin, Celal Zadeyi birdenbire tezkiseci göstermesi yanl~~t~r. Nitekim kitabuun ba~ka bir yerinde Reistilküttab'l~~~ndan bahsetmiyerek birdenbire ni~anc~~yap~vermi~tir.
Sultan Selim'e Ama~ya'da Gümü~lü o~lu ~eyh Mehmed'in, ba~~na
adamlar toplayarak Sultan Korkud sa~d~r diye propaganda yapt~~~n~~haber
vermi~ler. Padi~ah, ~eyhi getirtip Istanbul'da hapis ettirmi~. Vezir-iazam Piri Pa ~a,
~eyh Mehmed hakk~ndaki sözlerin as~ls~z oldu~unu ve bunu tahkik için mütemed
birisinin memur edilmesini arz etmesi üzerine Sultan Selim "Ehl-i vukuftan biri4
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Yavuz Sultan Selim, devlet erkan~ndan mahrem olarak baz~~
yerlere gönderece~i emirleri Mustafa Çelebi'yi ça~~rtarak kendisine yazd~ r~rd~. Padi~ah ~öyle yaz, böyle yaz diye emretti~i zaman
Mustafa Çelebi divan kitabeti usulüne ve derece te~rifat~na ayk~r~~
mütalâalar yazmakta tereddüd ederek padi~ah~~ ikna ederdi'.
Celal zâ d e'nin divan muamelât~nda yeti~ mesine ikinci hâmisi
Ni~anc~~Seycli Bey gayret etmi~ tir. Bundan dolay~~nimet~inas olan
Mustafa Çelebi, Seyd i Bey hakk~nda "benim mürebbi ve muallim ve üstad~m idi; kanun~ inas idi; ve umur-~~kalemiyede gayet
mahir idi" demektedir8.
Celfilzadenin tezkireeili~i :

Mustafa Çelebi daha sonra hâmisi olan vezir-iâzam Piri
a'ya
tezkireci (kalemi mahsus müdürü veya mektupçu) oldu;
Pa~
tahkiki icab eden baz~~mühim i~ lerde bulundu; Piri Pa~ a, vezir-iâzam bulundu~u müddet onun tezkirecili~ini yapt~. 929 ~aban, ve
sini bana gönderesin" demi~. Bunun üzerine Piri Pa~ a, Çelal zâde Mustafa Çelebi'ye : "divan dag~ld~ktan sonra padi~alun huzuruna ç~kacaks~n bir
tarafa ayr~lma" demi~. Padi~ahm huzuruna ç~kaca~~n~~ duyan Celal zâde epiy
heyecan geçirmi~~ve divandan sonra Enderuna arz odas~na gitmi~. Sultan
Selim gözünde gözlük oldu~u halde mütalea ile me~gulmü.~ ;Celal zade'yi
görünce "Celal o~lu Mustafa sen misin?" diye sormu~ . Ben kulun padi.~ah~m
diye cevap verince "Gömü~ lü oglu'nu nas~ l bilirsin? cevher veya medrere
midir? (yani cevher veya toprak m~d~r) nice idrak k~lurs~ n?" demesi üzerine
Mustafa Çelebi "vilayet madeninin cevheri ve riyazat putasuun halis zeri
bir ulu ki~ i bilürin" demesi üzerine "ulu mu, ulu mu, ulu mu?" diye üç kere
tekrar ederek hiddet ve gazab göstermi~. Fakat Mustafa Çelebi evet padi~ah=
ulu ki~idir demesiyle gazab~~geçmi~, bir az yumu~ak konu~mu~~ve ber~~~gel diyerek ulufesini yâni yevmiyesini sormu~. Celal zâde yev~niyesinin on akçe oldu~unu
arz edince yine acele acele "on mu, on mu, on mu" diye tekrarlayarak yevnnyesinin
azl~g~ndan dolay~~istigrap etmi~, sonra "~eyhe bizden selam eyle hat~r~n~~ho~~tutsun"
diye Mustafa Çelebi'yi Gümü~lü o~luna göndermi~. "Bizzat Celal zade'den naklen Ali. Künhülahbar bas~lmarru~~birinci cild s 300.
7 " S ultan Selim-i kadim vüzeradan mahfi etrafa baz~~ahkâm ve evamir
gönderilü oldukta bana yazd~r~rd~, baz~~umurda muhalefet ~eklini gösterip münasib
olan~~böyle eylemektir padi~ah~rn der idim; bir iki defa ar~k ve ~rgad edip izhar-~~
gazab ederdi; ben mus~ r olup saadetlu pâdi~ahun ferman senindir ama sahib k~rana
münasib olan budur dedi~im gibi münbasit olup imdi öyle yaz der idi" Celal zâdeden naklen Bey ani (~tiara tezkiresi Millet kütübhanesi numara 757).
Osman mukaddi8 Ali'den naklen Mehmed Arif Bey "Kanunnâme-i
mesi sahife ..h "Tarih-i Osmani Encümeni ülke k~smi.
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1523 Haziranda Piri Pa~ a tekaüd edilerek yerine Rumeli Beylerbeyli~i de üzerinde olarak enderundan hasodaba~~~ ~ brahim A~a
-kanun hilâfina- vezir-iazaml~~a getirildi. Yeni vezir-iazam, devlet
adamlar~~içinden yeti~meden sarayladan ç~k~p hükümet reisli~ine tayin
olundu~u için i~lerde acemi idi. Bundan dolay~~Ni~anc~~S eyd Bey'in
tavsiyesiyle Mustafa Çelebi; ~ brahim Pa~ a'ya da tezkireci
oldu. Celalzkle vezir-iazam~ n divan müzakeresi dolay~siyle bunu
~öyle anlat~yor 9 :
" Mak tul ~ brahim Pa~ a harem-i padi~ahiden defaten vezir-i
azaml~kla ç~kt~kta küttabdan bir gayetle ehl-i vukuf kimesne isteyip
hakiri getirdüp tezkireci edindi; kendisinin ahval-i âleme vukuf~~yok,
~ikayetçi ise izdiham eder; mabeynimizde tenhada ittifak olunmu~tur
ki e~er ~er'i ~erife müteallik ise kazaskere sal~na ve e~er mal-i padi~ahiye
müteallik ise defterdara göndere ve e~er kendüye vezarete müteallik
ise ben divit ve kaleme yap~~~rum, ol dahi hüküm yaz~ lsun deyu
buyururdu" ".
Celil alldenin Reisülküttapli~u

Yavuz Sultan Selim taraf~ndan M~s~r'~ n fethinden sonra
orada tatbik edilen Osmanl~~kanunlar~~ile halk a~~r vergilere ba~lanm~~lar, bu hal ~ikayeti mûcib olmu~, bu durumdan istifade eden Çerkes
beyleri ikide bir Isyan ederek eski Çerkes kölemen oca~~m yeniden
tüttürmek istemi~lerdi. Bu ~ ikayetleri mahallinde tetkik ve tahkik
eylemek üzere vezir-iâzam ~ brahim Pa ~ a'n~n M~s~r'a gitmesine
lüzum has~l olmu~~ve tezkireci C ela lz â. d e Pa~ asiyle beraber, oldukça
9 Sarayda divan-~~hümâyun müzakerelerinde divan muamelât~m divan ~~hümâyun kalemi reisi olan Reisülküttab idare eder ve vezir-iazamlar~n kendi dairelerindeki divan muamelât~ m yeni divan kâtiplerinin müsteidlerinden seçilen vezir tezkirecisi görürdü. Daha sonralar~~Reisülküttaplar, vezir-iazamlar~n ikincdi divan~da
bulunmu~lard~r.
" Celal Zade'den naklen Beyani'nin ~üara tezkiresi (Millet Kütüphanesi
numara 757 ve Üniversite kütüphanesi T.
numara 2558k.
ll Celal zâde Mustafa Çelebi, M~s~r'a gidi~lerini Tabakat ül Memalik
adl~~eserinde ~öyle anlat~yor: "Vezir-iazam ~ brahim Pa~a M~s~r'a gönderilmek
hât~r-~, at~r-~~padi~ahide musammem olma~~n h~zane-i âmirenin Rumeli taraflar~~defterdar~~(ba~~, ~~kk-~~evvel defterdar~) ~ skender Çelebi ile Südde-i saadette ulufeciler a~as~~ Hayrettin A~a ve Çavu~ba~~~ Sofu o~lu Mehmed ile otuz nefer
çavu~~bile gitmek emrolunup atebe-i alem penahtan bu kemine-i hâk rah dahi katib-i
divan tayin olunup baz~~küttab-~~h~zane-i arnire ile be~yüz nefer yeniçeri konulup
on k~ ta kadirgalarla deryadan sene selasin ve tisamie zilhiccesi gurresi cuma günü
mahrusa-i Istanbul'dan diyar-~~ M~s~r'a azimet °buldu .." Tabakat ül Memalik, üniversite nüshas~~varak 94 b.

r.

ONAALT~NC/ ASIRDA YA~AMI~~~K~~~AHS/YET

395

kalabal~k bir maiyet ve be~ yüz kadar yeniçeri ile ve deniz yoluyla
930 zilhicce ibtidas~nda (30 Eylül 1524) hareket etmi~lerdir". Mevsimin son bahar ve gün dönümü f~rt~nalar' zamanma tesadüf etmesi
sebebiyle ancak Rodos önlerine ve Marmaris taraflarma kadar gidilebilip
oradan kara yoluyla Suriye üzerinden M~s~r'a var~lm~~t~r.
Vezir-iâzam Kahire'de durumu tetkik etti; Memlük Sultanlar~ndan Kay~ t Bay ve Kansu Gayri ile M~s~r'~n ilk Osmanl~~Beylerbe~isi Hay~ r Bey'in tatbik ettikleri kanunlar~~getirterek tatbik suretini anlad~. Bunun üzerine hem hazineyi ve hem de halk~~koruyacak
âdilâne bir kanun tertib ettirdi ve bu yeni kanunun tedvininde Celal
z â d e'nin hizmeti görüldü 12.
Ibrahim Pa~ a on bir ay sonra kara yoluyla Istanbul'a geldi
(931 zilkade ve 1525 A~ustos). Mustafa Çelebi göstermi~~oldu~u
hizmet ve liyakatine kar~~l~k olarak ayn~~tarihte katledilen Reisülküttab Haydar Çelebi'nin yerine Reisülküttab tâyin edildi 13. Bu
hizmette on sene bulundu ve seferlere i~ tirak etti.
Cem :Liderdi& Ni~~~nal41

Kanuni Sultan Süleyman'~ n Irakayn (Irak-1 Acem ve Irak-1
Arab) seferinde Tebriz' den Ba~dad'a hareketini müteakib Cemaziyelevvel 941 ve ~ o Kas~m 1554 de Ni~anc~~bulunan Seydi Bey
vefat etmi~~makam~~münhal kalm~~t~ ; Ba~dat'a girildikten sonra 28
Cemaziyelevvel ve 5 Aral~ k'da yüzseksen bin akçe has ile Celâl
zâde Mustafa Çelebi Ni~anc~l~~a tayin edildi". Celâl zade'nin
"Mukaddema Ibrahim Pa~a'ya katib-i s~r olup vezir-i merkum diyan
M~s~riyeye gittikte baht-~~izzet gibi yan~nda revan olup nazar-1 iksir tesiri ile günden
güne terakkide olup... vezir-i mezburun mabihülistizan ve kAr-1 slah-~~memalik-i
~slamda mütemen ve müstes~an olmu~tu" Hasan Çelebi tezkiresi Ni~ar~ f maddesi.
la Gerek Celal zade'nin tabakaunda ve gerek tarihlerde Mustafa Çelebi'nin
reisülküttabl~~a tayini M~s~r seferinden dönüldükten sonra 931 zilkadc ve 1525
Agustos"tad~r. Halbuki Tabakat ül-rnekalik'ten sonra kaleme ald~~~~Seli~muhne'sinde
ise "sene
ztds~t
sene selasinve tisamiyede pertev-i at~fet-i ~ahane berterin-i
karin-i hal-i bende-i kemterin olup riyasct-i kütab-~~divan-1 ~lliyyin A~iyan ihsan
olundu" diyerek reisülküttabl~ga tayinini bir sene evvel göstermekte ise de aradan
otuz dört sene geçtikten sonra Selimnâmeyi yazd~g~na göre bu hizmete tayini senesinde yan~lm~~~demektir. Çünkü bu tarihte istanbuPda Haydar Çelebi reisdi.
Ibrahim Pa~a, M~s~r'da iken ~stanbul'a reisülküttab Haydar Çelebi ve yeniçcri a~as~n~n tahrikleriyle yeniçcri Isyan~~olmu~~ve vezir-iazam~n avdetinden sonra
~syan mü~evviklerinin bu iki ~ah~s oldu~u tahakkuk ettiginden her ikisi de katledilmi~~
ve Haydar Çelebi'nin yerine Celal zade reisülkuttab olmu~tur.
14 28 Cemaziyclevvel 941 "Oturak divan olup, divan katiplerinin reisi Mustafa Çelebi'ye ni~anc~hk verilip" Ruznâme Feridun Bey Münfeatt s 592 . ~air Kandi
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bu yeni vazifesinin ehemmiyetini belirtmek için Ni~anc~l~k hakk~nda
bir az malC~mat vermek icab etmektedir.
MaMm oldu~u üzere Osmanl~~diyarunda devlet kanunla=
iyi bilmek laz~md~r. Yeni konan kanunlarla evvelki kanunlar~~ ~er'i ve
hukuki kanunlarla telif etmek kudret ve salâhiyetini haiz olan ve divan~~
hümâyun içtimalannda ve hususi müzakarelerde bu hususlar hakk~nda fikir ve mütalealarmdan istifade edilen, devlet kanunlar= aid
hükümleri yazan (çünkü emri alt~nda bir kalem heyeti vard~) ve vezirlere ve devlet ricaline verilen men~ur veya beratlan bizzat tahrir
veya müsveddelerini tetkik ederek padi~ahm ismini havi tugray~~çekmek selâhiyetini haiz olan zatâ Ni~anc~~ veya Tevkii veyahut da Tu~rat
denilmi~~ve hizmeti olan ni~anc~l~ga da (tu~ray-~~~erif hizmeti) ad~~verilmi~tir. Bunlardan ba~ka ni~anc~mn mühim hizmetlerinden birisi de
memleketin tahrir (tapu) defterlerindeki has, zeamet, timar, vak~f,
mülk arazi üzerinde yap~lacak de~i~ikliklerin mutlak surette ni~anc~run
kalemiyle yap~lmas~n~n kanun olmas~~idi. Ni~anc~~veya tevkii, tahrir
defterleri üzerinde yapaca~~~tashihi divan-~~hümayunda vezirlerin
huzurunda bizzat kendi kalemiyle yapar ve o s~rada divanda bulunan
vezirlerin isimlerini zikretmek suretiyle defterdeki yer veya ismin
üzerine ~erh verirdi. Ni~anc~mn vazifesi hakk~nda kanunnamede topluca izahat vard~r 15.
Celal zf~de'nin ni~anc~l~gma
435(!..
Mustafa bin Celal i~t tevkii) terkibini tarih dü~ürmü~tür. Tabakat al Memalik'te "Ni~anc~l~k hizmeti paye-i refi ve
berter ve menzile-i ment ve asari fuzunterdir; ~ol cihetten ki daima i~leri nak~~ve
tahrir-i nam-~~hümayun, her zaman celisleri ol nak~~içinde i~tigal-i duay~~devlet
ruz efzundur ki her ni~an-~~ali~an içinde muzaffer daima &zam ederler" Millet kütüphanesi Hekimo~lu Ali Pa~a nüshast numara 779 s. 457. Yine Mustafa Çelebi Selimndme'sincle de "Darülislam Bagdad behi~t abad'da hizmet-i tugray-~~saadet Asa himmet
ve inayet buyurulup" demekteciir (Arkeoloji kütüphanesi numara 362 varak 21).
" Kan~uma.menin ni~anc~ya ait k~sm~: Tevkii veya ni~anct "tugray-~~~erif hizmetiyle mem~~rd~~r ve kendi hanelerinde kanuna müteallik ahkam yaz~hr ; mümeyyizi tashih eyledikten sonra kendisi tugrasuu çeker ve defter (tahrir defteri) tashih
edilmek laz~m gelse kendüye hitaben varid olan ferman-~~htimayun mucibince defterhaneden getirdüb tashih eder, kendi kalemiyle. Tashih-i ferman varid oldukta
kanun budur ki ol zaman ferman-~~~erifin tugrasuu bizzat vezir-iazam hazretleri çeker. Ferman kendüye (ni~anc~ya) geldikçe zahr~n~n bir kö~esine (defteri gele) diye kalemiyle i~aret edip defter eminine (Tapu ~unum müdürü) gönderir. 01 saat defterhane
kesedan (defterhane evrak muhaf~z') defteri ve ol ferman-~~~erifi bile götürür. Pes
ber mucib-i ferman-~~hümayun mahallini bulup tahrir ve tashih eyledikten sonra
ferman-~~~erif i kendü h~fzeder. Ve kazasker efendilerden memhur kese ile gelen cihet
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Celal zade ni~anc~l~kta yirmi üç sene kald~~ ve as~l ~öhretini
bu çeyrek as~rda temin etti; devlet kanunlar~ nda yegane merci oldu;
kendisini yeti~tiren Seydi Bey'iden ziyade ~öhret buldu; devlet
idaresine âid bütün kanunlar onun elinden geçti ve onun tedbirleriyle
hallolundu; kanunnâmedeki tâbir üzere bihakkin Mi4fti-i kanun olup
Koca Ni~anc~~ diye ~öhret buldu 16 . En mu~lak meselelerin halli için
onun mütaleas~~al~n~yordu".
Me~hur Tâcizâde Cafer Çelebi'den sonra Celalzade kudretinde bir ni~anc~~gelmemi~" ve yapm~~~oldu~u kanunlar ve tahrirat
ve ahkâm ve men~urlardaki yaz~~~tarz~~kendisinden sonra yar~m as~rdan
ziyade nümune olmu~tur". Celal z ad enin yüksek vukuf ve mesaisine mükâfat olarak ni~anc~l~k haslan o tarihe kadar hiçbir ni~anc~ya
nasib olmayan üçyüz bin akçeye ç~kanlm~~t~r20.
beratlarmm tu~ralar~m çektikten sonra ehl-i cihatm esarnisini defterlerine S~~h çekip
ve yine kesesine (dosyas~na) koyup mühürleyip kendi keseciar~~ile defter eminim gönderir. Divan taraf~ndan verilen ~ikayet ahkam~~reis (reisülküttab)
Resit ettikten
sonra kesedar cem edip kendüye getürür; tu~ralar~m çeker. Resid i~areti reisülküttabm sah yani do~rudur i~aretidir. Kavanin-i Osmaniye ve merasim-i sultaniye ni~anc~lardan sorula gelmi~tir; sab~ka bunlara Müfti-i Kanun ~tlak okulu gelmi~tir. (Abdurrahman Pasa kanut~nâmesi-Milli tetebbular mecmuas~~s 515.
K~naliz~lde ve Riyazi tezkireleri.
17 "Ol mans~b~~celilde dür-ü d~raz rebib-i nimet-ü naz müste~ar-1 ~nnur-1 divanl
ve mü~kil kü~ey-~~kanun-~~Osman' olup üç kere yüz bin akçe has ve mezid-i iltifat ve
~an-1 has~la ihtisas ibtida bunlara müyesser oldu... Vüzera meclisinde vecahat ve
nezahatle kadri refl ve umur-~ muazzamada müste~ar idi "Atayi s 133, 114 vel....;)~ s-.
a
Sefinet ür rüesa s. 5.
18 Celal zâde "mün~i-i men~ur-~~belagat ve muha~~i-i metn-i mensur-~~fesahattir.Merh~nn Taci z â d e'den sonra ni~anc~l~k makam~na ~an-1 ~erifine muadil ve mümasil araste-i fünun-~~fezail bir zat-~ ka~nil ve faz~l sahib vücu bir vücud gelmemi~ tir."
(Lâtiff tezkiresi-Ni~ânt maddesi . Taci zâ de Cafer Çelebi'nin Osmanl~~divan~ndan ç~kan men~~~r ve fermanlarm tertip ve terkiplerindeki imla ve in~a tarz~nda
koydu~u usül ve kaide Celal zade'nin ni~anc~l~~~ na kadar devam etmi~tir. ~akay~k-i
Numaniye tercümesi-Mecdi- s. 336).
Müverrih Ali kendi zaman~nda (onalt~nc~~as~r sonlar~) müstamel olan berat
ve ahkam sernameleri hod mü~arünileyhin ni~anlar~nclan idü~i kibar ve sigara malümd~r" diyor (Künhülahbar bas:imam:~~ikinci cild s 14). Kezâ Pefed tarihi de ( cls43)
ayn~~mütaleay~~kaydediyor: "hala divanda yaz~ lan elkab ve in~a ekser bunlar~nd~r;
Kanunnâme dahi yazm~~t~r ve el'an rüusda (rt~us kaleminde) mahfuzdur; az mahalli
tebdil ve tagyir olmu~tur demektedir.
10 Atayf (~akayik zeyli) s 113.
Tezkire sahibi S e hi Bey ~öyle diyor; "Hazret-i
Padi~ah sahibk~ran huzur-u ~erifinde bunlara olan itibar nesl-i osmanide bir ni~anc~ya
olmam~~t~r."
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Celil midenin tekafid olmas~~ t

Mustafa Çelebi 964 h 1557 m senesine kadar makam~n~~
muhafaza etti; ya~~~yetmi~e yakla~m~~t~ ; rivayete göre o tarihte vezir-i
azara. bulunan Damad Rüstem Pa ~ a, ninac~liktan çekilecek olursa
yerine -divan kâtibli~inde bulunan- o~lunu (Mahmud Beyi) ni~anc~~
yapaca~~n~~vadetmi~~oldu~undan Celal z de istifa etti ve müteferrika
ba~~lik rütbesi verildi; fakat yerine o~lu tayin edilmiyerek de~erli bir
zat olan E~ ri Abdi zâde Mudurnulu Mehmed Bey tayin
olundu 21.
Sultan Süleyman Kanuni Celal Zâde'nin k~ymet ve ehliyetini ve uzun y~llar devam eden hizmetini takdir etti~inden Vezir-i
azam Rüstem Pa~a'ya ra~men o tarihe kadar emsali görülmemi~~
olan bir mükâfatla kendisini taltif etti; yâni in~anc~l~~~nda almakta
oldu~u haslar ile tekaüd yapt~22.
Mustafa Çelebi, tekaüd olduktan sonra Eyyub'da bugün Ni~anc~~semtindeki" kona~~ na çekilerek zaman~n~~telif, tercüme ve ziyaretine gelen dostlariyle musahabe ile geçirdi ve onun tekâüdlük hayat~~
974 Safer ve 1566 Eylül tarihine kadar on sene devam etti.
21 41i (Kiinhülahbar bastitnamt~~ikinci cild s 167. Kütüphanemizdeki nüsha ~uara
k~sm~nda.
" ~f/i (Künhülahbar, bas~lmam~~~ikinci cild s. 167) " ... R üstem Pa~ a kenduyi
sevmemegin yerinize o~lunuzu arzedelim deyu evvelâ azline ~rza eyledi; bâdehu
akar kimesneye verip kenduyi bir miktar tekaütle müteselli kalmak istedi. MM ki
kadir ~inas-~~devran yani ki pâdi~ah alempenah riayetinde cell-i himmet k~ld~, mans~b~~halinde mutasarr~~f oldu~u haslar~~cem'an berveçhii tekaüd verilmesini emretti".
Pegvi tarihi (c1343) bunu ~öyle anlat~yor :
Rüstem Pa~ a kendusini sevmeme~in yerinize o~lunuzu idelim dedikten sonra
ahar~~arzedip ve kenduye tekaüd arz ettikte hâlâ ki padi~ah-1 alempenah kadir~inas
olma~~n tazeli~inde bize hizmet eyledi; pirlik vaktinde illere muhtac m~~edelim? deyu
cümle ni~anc~l~k has~~berveçh-i tekaüd verilmek fe~ rman etti". Celal zâde ni~anc~l~ktan ayr~l~~~~n~~ bizzat kendisi ~öyle anlat~yor: "Salhây-i f~ravan hizmeti ni~ân-~~ali~an
ile behremend olub sinin-i ömr-i fena nesib heftada karib olup fark-~~hüddam-~~atebe-i sipihr intizamdan müteferrikal~k inayet olundu" Selimnâme s. 21. Müverrih
Ali, Celal zâde'yi yak~ndan tan~d~~~~için Rüstem Pa~ a'n~n Celal Zâde'yi
atlatmas~n~~her halde duymu~~olacak ki tarihine kaydetmi~tir. Tabii Celâlzade
bunu aç~ktan yazamazd~.
" Celal zâde Mustafa ve Salih Çelebi'ler Ni~anc~~ camii kabristan~nda
medfun olduklar~ndan bu semte yak~n zamana kadar Ni~anctlar denilirdi. Hadikat ül
cevamide de böyledir. ~imdi do~ru olarak o mahalleye Ni~anc~~deniliyor.
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Sultan S üleym a'~n son seferinde müteferrika olmas~~dolay~siyle
padi~ah~n maiyyetinde bulundu". Sigetvar muhasaras~~ esnas~nda
Ni~anc~~ E~ri Abdi Zâde Mehmed Bey vefat etti~inden Celal
zâde ikinci defa Ni~anc~~tayin edildi, kendisi ihtiy-arl~~~ndan bahis ile
kabul etmek istememi~~ise de kat'i emir üzerine kabule mecbur oldu.
Onun ni~anc~l~~a tayini esnas~nda Sultan Süleyman vefat
etmi~~(22 Safer 974 ve 8 Eylül 1566). Fakat vefat~~pek gizli tutuldu~-'undan hariçten duyulmam~~t~. Celal zade padi~ah~n ölümünden haberdar olmad~~~~için ni~anc~l~k hil'ati giymek için ota~-~~hümâyuna girdi~i
zaman hayatta zannetti~i kadir~inas padi~ah~= öldü~ünü anlay~nca
kendisini tutam~yarak a~lamaya ba~lam~~t~ r; fakat Vezir'-iâzam
Sokollu Mehmed Pa~ a'n~n ikaz~~üzerine kendisini toplam~~~ve
memuriyet hil'atini giydikten sonra memnun bir halde sevinerek
ota~'~~hümâyundan d~~ar~~ ç~ kt~. Onun bu halini görenler padi~ahm
s~hhatte oldu~u zannile ~üphelerini giderdiler.
Mustafa Çelebi, ordu ile beraber Istanbul'a döndü ve ~ kinci
Selim zaman~nda da k~sa bir müddet yâni on üç ay kadar ni~anc~l~kta
bulunduktan sonra 975 rebilulâhir ve 1567 Ekimde takriben yetmi~~be~~
ile seksen ya~~~aras~nda vefat ederek 25 Eyyub Ni~anc~s~nda yapm~~t~r
oldu~u caminin bahçesine ve kendisinden evvel vefat etmi~~olan karde~i
Salih Çelebi'nin yak~n~na defnedildi. Vefat~na Deli K a d~' n ~ n
söylemi~~oldu~u manzum tarih mezar ta~~na hâk edilmi~~olup aynen
~öyledir:
Geldi o~lu ni~âni ki cihân~n
Fenâs~n gördü azmetti bekaya
Ten-i hâki olup asl~na râci
Kar~~t~~ruh-~~ pdki esf~yaya
Yeri cennet ola deya melekler
Feleklerden el açt~lar duâya
~~itip ruh-~~kudsi dedi târih
Ilâhi rahmet eyle Mustafaya
975
Peçevi tarihi c. L s• 43.
Selimnâmesinde ya~~n~ n yetmi~e yak~n olmas~ndan dolay~~964 h 1557 m de
Ni~anc~l~ktan çekilip müteferrikal~k verildi~ini beyan etti~ine göre yetmi~~be~ten
ziyade ve seksenden noksan bir sinde vefat etmi~~oldu~undan metinde o suretle gösterilmi~tir.
24

25
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Celal zade Mustafa Çelebi camiinden ba~ka yine o civarda
bir hamam ve halvetiye tarikati için bir tekke yapt~rm~~t~r 26. Camiinin
yan~ ndaki mekteb ile alt~ ndaki çe~ meyi Ikinci Mustafa zaman~nda
sadr-lazam olan ~air Eyyüpl~~ Rami Mehmed Pa~ a yapt~rm~~t~r.
CELAL ZADE MUSTAFA ÇELEBI'NIN ILMI HAYATI
Mustafa Çelebi'nin biri devlet kanun ve nizamlarma vukufu
ve yeni kanunlar tanzim ve tedvini cihetinden ve di~eri de ilmi
faaliyeti ve ilmi hüviyeti yönünden iki cephesi vard~r. Mustafa
Çelebi, Türkçe in~adaki kudret ve maharetinden ba~ka arapça ve farsçada da kalem sahibi alim, ~air bir zatt~. Kaleme alm~~~oldu~u berat
veya men~urlardali in~a sanat~~kudreti, zamamna göre pek kuvvetlidir
ve mün~eat~~senelerce nümune olarak kullan~lm~~t~r; bilhassa Safeviye
hükümdar~~ ~ah Tahmasb'e yaz~ lan name-i hürnayun ve Padi~ah~n
" ~akayik zeyli Atay! s 114 "Kasaba-i ebi Eyüb civar~nda Camii ~erif ve hamam
ve sulehAy-~~halvetiye için bir hankah bina etmi~tir" ve A~~k Çelebi ve Riyazi tezkireleri Ni~ant maddeleri ve Sefinet ür Rftesa s 6. Yapt~rm~~~oldu~u hamam ile tekkenin
nerede oldu~u bilinemedi. Hamam~n, bugün mevcut olmayan ve onalt~nc~~ as~rda
yap~lm~~~sanatl~~bir mimari eser olan Otaklarc~ lar hamam' olmas~~m~~htemeldir ki
a~a~~daki kay~d da bunu gösteriyor: Evliya Çelebi, ~stanbul surunun d~~~nda
Ni~anc~~mahallesini ve Ni~anc~~camiini ~öyle anlat~yor:
"Surun canib-i garbinde bir havadar ve mürtefi k~lh üzere bina olurmu~~ba~~
ve bahçeli üç bin kadar mamur ve âbdan saray-~~azimleri havi bur& bir mahalledir. Camilerinin içinde Ni~anc~~Pa~a camii en mamur ve güzel olan~d~r. Bir puste-i
Mi üzere vaki olmu~~ru~en bina bir cami-i zibad~r (cIs 393). Evliya Çelebi Topçular mahallesini zikrederken orada defterdar (ve) Ni~anc~~Pa~a saray~~me~hur saraylardand~r. Kurbinde çe~menin tarihi ~udur:
Nin~nf fikrederken bu binan~ n sâl-i garsas~n
Dedi snülhe~n an~n tarihini di
(Hayr-i sultanf)
Sene 970
derni~tir. Bu kay~ ttan saray ve çe~menin Ni ~~a ni mahlasl~~CeIM zde Mustafa
Çelebi' ye-Evliya Çelebi yanl~~~olarak defterdar Ni~anc~~Pa~a diyor - ait oldu~unu
ö~reniyoruz. Bundan ba~ka Mustafa Çelebi'nin yine Ni~anc~~mahallesinde Mimar
Sinan binas~~"bir müferrih hamam-~~dilkii~~as~~vard~r ki lA nazirdir" kaydiyle bir
hamam~ndan bahsediliyor ki (c/s 393) bunun bir yukar~daki notta bahsetti~imiz
otakc~lar hamam~~olmas~~pek muhtemeldir. Fevkakide güzel, ferah ve içerisi sanatl~~
olan bu hamam otuz, sene evvel y~k~lm ~~t~r. Yine Evliya Çelebi ( cls 4.06) Mustafa
bin Celâ1 Tevkiinin biraderi Salih Efendi ile beraber, bina etti~i ca~niinin sahas~nda
medfun oldu~unu yaz~yor.
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emriyle bilhassa vezir-iazam ~ brahim Pa ~ a için kaleme ald~~~~
seraskerlik men~ur~~kudret-i kalemiyesinin en parlak nümunelerinden
dir".
Celal zad e'nin ilmi hayat~~ve in~a sanat~ndaki mehareti hakk~nda L â tifi ~unlar~~yaz~ yor :
"Derya'y~~fazl ve irfan ve maarif ve avarifi bi payand~ r; kütüb-i
müteberinin mütaleas~ na kadir, ilm-i tefsir ve hadiste mâhir ve faz~l-~~
dani~mend ve cevelan-~~ tab-~~letafet disar~~ve ~an-~~~eref ~iar~~nihayette
bülenddir; zamanede hüsn-i ibaret ve lâtif istiaratla in~a-i dilkü~a
seyretmek isteyen Memalik-i Osmaniye ve asakir-i mansure-i Sultaniye
hakk~nda Tabakat-ül Memalik tesmiye olunur kitab-~~belagat nisab~n~~
mütalea k~ls~n ve elkab ve elfaz ve mâani kande olur görsün; bir kitab-~~
kemyJ3d~ r ki imlâ ve in~as~~semt-i kadh ve ay~ptan muarra ve müberra
olup elfaz-~~beligas~na ve mani-i bedias~na mün~iyan-~~mena~ir-i
divan-~~belagat.. engü~t her dehan ederler" 28. Filhakika Tabakat
fil Memalik ve Dereceateül Mesalik ad~ndaki tarihi Celal zadenin in~adaki
kudretinin ~aheseridir.
Mustafa Çelebi, fevkalade olan divan i~ lerinden dolay~~
ni~anc~l~ k zaman~ nda eser telif veya tercümesine pek vakit bulamam~~~
ekser eserlerini on sene devam eden tekaütlü~ü esnas~nda yazm~~t~ r
Celal ziide'nin hamsi hayat~~ve cömertli~i:

Mustafa Çelebi, ni~anc~l~ ktan tekaüd olduktan sonra Eyyüb'
da ismine mensup mahallcdeki konak ve bahçesinde oturdu. Za27
Zâde'nin Reisülküttabl~~~~zaman~nda Iran ~alu Tahmasb Han'a
gönderilen nâme-i hümâyun sureti Feridun Bey Mün~iati cls 478 (1264 tabi) ve Kezâ
Ibrahim Pa~ a'ya verilen seraskerlik berat~~ sureti ayn~~eser s. 480. Celâl zâ de
955 senesi recebinde (1529 Mart) divan-~~hümâyun içtima~ndan sonra Sultan
Süleyman Kanuni taraf~ndan davet olunarak: "Me~iyyet-i ilâhi bine eknaf-~~
memleketimin uzay~p mesalih-i mühimme için mühimmat~m~ za nihayet yok. Her
hususta bizzat kendümiz müba~ eret etmek münasib olmay~p Mühimmat-~~din-ü
devletin tenfiz ve icras~~ için Ibrahim Pa ~ a serasker ad~na olup cümle kullar~m~z
ana mütavaat ve inkiyad etmek için bir berat-1 ~erif suretin tesvid edip getür deyu
buyurdular... Yar~nclas~~geru cenab-~~ mualialarma maruz olup mazmun-~~ sem-i
hümayuna iri~ tikte makbul buyurup istihsana karin oldu. Yaz~l~p ni~an-~~hürnâyun
(tu~ra) ile mükemmel oldukta pâye-i serir-i alâlar~ na götürmek emir buyurdular.
Enva~~teklitaf ile mükellef yaz~l~p ve tu~ray-~~garrây-~~alem aray ile zib ve ziynet
bulduktan sonra izz-i huzur-~~mevfur ül huburlar~ na teslim olundu. 18 Receb 935
( Tabakatül Memalik Millet Kütüphanesi- Hekimo~lu Ali Pa~a kitaplar: numara 779 s. 315.
28 Lâtifi tezkiresi matbu nüsha s 336.
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man~n~n alim, ~air ve edipleri kensdisini ziyarete gelip musahabe,
ilmi ve edebi mübahese ve münazarada bulunurlard~~ 29 . Daha evvel
söyledi~imiz gibi, ekser eserlerini (1557) de tekaüd olduktan sonra
vücuda getirmi~tir.
Celal z âde'nin fevkalade cömert oldu~unu muas~r~~olan "tezk~re
sahipleri ile Atayi kaydetmektedir; bundan ba~ka çok merhametli
ve iyilik sever bir zat oldu~unda da ittifak vard~ r. Celal z ad e'nin
yeti~tirmelerinden olup sonralar~~ ni~anc~l~~a kadar yükselen sarho~~
Abdi Çelebi:
"Ni~anc~~merhuma verilen kasideleri ben h~fzedip verilen caizeleri
i~aret ederdim; badehu hesap ettim cins -i esvab ve sair resülmal-i
sevaptan gayri nukud ve mebali~~yirmi yedi yük (iki milyon yedi yüz
bin) akçeye bâli~~olmu~tu" demektedir ki3° bu miktar Celal z ad eye
takdim edilen kasidelere verilen miktar olup bunun haricinde dü~künlere ve yoksullara da yard~m~~vard~.
965 h 1558 m de Istanbul'a gelerek E_yyüb'taki kona~~ nda kendisini
ziyaret etmi~~olan Mekke emirinin elçisi Ku tbüttin Mekki, Mustafa Çelebi hakk~nda :
"Bu zat huyunun güzelli~i, cömertli~i ile o günkü insanlar~n
hepsinden üstün idi. Beni davet ile çok ihsan etti. Ezcümle Istanbul'dan ç~kaca~~m s~ rada bana karadan m~~ denizden mi gideceksiniz?
diye sordu, ben denizden gidece~im dedim. Niçin deniz tehlikesini
kabul ediyorsunuz? dedi. Ben de elim dard~ r onun için diye mukabele ettim; derhal bana yüz liradan ziyade para verdi~i gibi gayet
lâtif çuhalar ve güzel elbiseler verdi. Bir gece onun kona~~nda yatt~m;
pek ziyade ikram gördüm; Allah da onu aziz etsin, ona ikram etsin,
onun ~an~n~~yükseltsin" diyerek fevkalade cömertli~inden bahsediyorn.
Celal zacle'yi yak~ndan tan~y~p caizelerini alm~~~olan La tifi
de ~u mütaleada bulunuyor": "Mekarim-i ahlâkda ve hasail-i e~29 -".. Fera'gat~~ (yani tekaütlü~ü) zaman~ nda Eyyub E nsari civar~ nda ba~,
bahçe ve cami ve hamam âbâdan etmi~lerdi; kendi anda sakin olup sohbetin hasr-~~
ehl-i irfan etmi~lerdi... "A~~k Çelebi tezkiresi Ni~ani maddesi.
8° ~akayik zeyli Atayi s. 1 14.
31 Kutbüddin Mekki seyahatnamesi (Vel(yüddin Efendi kütüphanesi)
Arapça
nüshadan tercüme edilmi~ tir. Celal Zâdenin kendisine yüz liradan ziyade para vererek kara yolundan gitmesini tavsiye etmesine ra~men Kutbüddin Mekki her
nedense yine deniz yolunu tercih etmi~tir.
82 Urtifi tezkeresi 5 336.
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fak'ta ol zat-~~kerim üs s~fata adil ve nazir olmam~~t~r. Alelhusus tarik-i
kanun-~~Osmaniye'nin miifti-i müctehidi ve ol fennin ferzane ve feridi
idi. Bir kerimü~~an-~~sahib-i ihsand~ r ki bab-~~did ve sahada vüfür-~~
in'am ve atâda hatem-i zamand~r., bir zat-~~kerim ve mü~fik ve rahimdir ki lutf-~~beli~ini ve makdur-~~bi diril~ini birkese diri~~etmez ve
erbab-~~rica ve ümmid asitanesinden de~me gez nevmid ve mahrum
gitmez ve bir seyyad~~kulubdur ki dane-i in'am ve dam-1 ihsanla mürg-i
hat~r-~~has ve âm~ ... atasiyle alemi ~ermende etmi~tir. Ve bilcümle
bu ahd ve as~rda saha ve d~d onun vücud-~~pürcuddiyle kaimdir ve
fi zamanina kerem-i zatta ve mekârim-i s~fatta adil ve naziri vardemek
nâ münasib ve nâ mülâyimdir".
Yina Celal zadeyi tan~yan ve meclisine devam eden Tezkire sahibi
A~~ k Çelebi de Celal z â de'nin mahlas~~olan Ni~ani maddesinde
onun irfan erbab~n~, ~airleri himayesini ve cömertli~ini tavsif etmekle
bitiremiyor ve :
"Sahas~ndan sehab feyz bulurdu, her birinin m~trib ve mugannisi
onun bezl-i vasfi ile bezle gül~k edip ~iirle terennüm ederdi. Kap~s~~
vüfur-~~halk-~~etrafa musaf hususa tevaif-i ehl-i irfan-~~uryan haremine
mutaf oldu.... elk~ssa eyyarn-~~devleti mütemadi oldu"
K~ nal~ zade Hasan Çelebi de Koca Ni~ anc~'n~n pi~vay-~~
ehsab-~~beyan ve mâani oldu~unu yâni in~adaki kudret-i kalemiyesini
sena ettikten sonra cömertlikte hatem-i zaman ve ~ahsen mehasin ve
mekarim-i ahlak ile ~öhret buldu~unu, in'am ve ihsan~n~n bol ve
müstaidlerin hâmisi oldu~unu söylüyor.
C elâlz ad e uzun süren reisülküttapl~k ve ni~anc~l~kta çok adam
yeti~tirmi~~olup bunlar gerek kendi zaman~nda ve gerek sonradan
devlet i~lerinde mühim mevkiler i~gal eylemi~lerdir. Kendisinin maiyyetinde bulunmu~~olan Nevbahar z ad e, Celal z ad e'nin ni~anc~l~~~~
zaman~nda onun divittar~~idi. Sonradan süratle yükselerek defterdar
olmu~tu. Defterdarlar, kanun üzere divân hümâyunda ni~anc~n~n
üst taraf~nda otururlard~ ; bundan dolay~~Nevbahar zade'nin ni~anc~~
Celal zade'nin üstünde oturmas~~icab ediyordu. Fakat Nevbahar
zâde "senelerce kar~~s~nda el kavu~turup durdu~um devletltInun üst taraf~na
oturmam, azli ihtiyar ederim" demesi üzerine keyfiyet Sultan Süleyman'a arzedilmi~tir, Padi~ah Nevbahar zâde'nin bu kadir~inas-
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l~~~na memnun olmu~~ve bundan sonra ni~anc~~ve defterdardan hangisi k~ demli ise o takaddüm etsin diyerek kanuni tadil ettirmi~tir33.
Celil silde~lin eserleri:
— Tabakat ül Memalik ve Derccat ül Mesalik 2 - Muhacnâme
3 - Fetihnâme-i Rodos 4 - Fetihnâme-i Karabo~dan 5 - Selimnâme
6 - Mevahib ül Hallâk fi Meratib il Ahlâk (Enis üs Selâtin) 7 - Delil-i
Nubüvvet-i Muhammedi ve ~email-i Fütüvvet-i Ahmedi 8 - Hediyyet-ül Müminin 9 - Cevahir-ül Ahbar fi Hasail-il Ahbar ~~o - Kanunnâme ~~~~- Tarih -i Kale-i Istanbul ve Mâbed-i Ayasofya 12 - Yaln~z
ad~~zikredilen ve nüshas~~henüz görülmeyen Mensur ~ehnâme.
~imdi Celâl zâdenin bu eserleri hakk~ nda derli toplu malûmat
verelim :

— d..11L-1.1)6.-J.5.3 L:4A
Mesalik :

Tabakat fil Memalik ve Derecat el

Celâl zâde in~adaki kudret ve maharetini göstermek üzere tekellüflü senayü lâfziye ve istiârelerle tavsif ederek kaleme alm~~~oldu~u
Tabakat ül Memalik ve Derecat ül Mesalik ad~ndaki mühim eserini 964
h 1557 de tekaüd olduktan sonra yazm~~t~r.
hah ismiyle ger ba~lansa ndme
Saadet ola unvan ol keldme
Mesnevisi ile ba~layan eser, uzun bir mukaddemeden sonra Sebeb-i
telif-i kitap k~sm~nda kendi zamamna kadar yaz~lm~~~olan tarihlerin
devlet müesseseleri, askeri ve eyalet te~kilâtlar~, Istanbul'daki müteaddid ve muhtelif tesisler hakk~ nda hiç bir malûmat vermedilderinden
dolay~~ bu eserini kaleme ald~~~ n~~beyan etmektedir.
Tabakat ül Memalik otuz tabaka ve üçyüz yetmi~~be~~derece üzerine
tertib olunmu~tur. Bu otuz tabakan~n yirmi dokuz tabakas~~saray,
hazine, merkez te~kilât~, kap~kulu ocaklar~, geri hizmette müstahdem
askeri ocaklar, donanma, eyaletler ile Istanbul'daki dini, ilmi ve içtimai tesisler ve saireye aid olup otuzuncu tabaka ise Kanuni Sultan
Sülayman zaman~ ndaki vekayie ve 966 h 1559 da Süleymaniye camii
in~aat~n~n sonuna kadar gelmektedir; fakat Tabakat ül Memalik'in
ba~~taraf~nda fihrist halinde zikredilen ve pek mühim olan yirmi dokuz
33

;ili (bastbrtam~~~ikinci cild s 113 ve Peçevi tarihi cl s 46, 47 •
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tabakay~~ havi cilt bugüne kadar görülmemi~tir. Celal z d e'nin
o~lu Mahmud Çelebi taraf~ndan yaz~lm~~~olan ve Hekim o~lu
Ali Pa~ a kitaplar~~aras~nda bulunan 778 ve 779 numaral~~yaz~lar~~ve
tezhipleri güzel iki nüshadan 778 numaral~~nüshan~n on sekizinci
sat~r~nda yirmi dokuz tabakan~n ayr~~bir cilt olarak yaz~lm~~~oldu~u
kitab~n kenar~na ayn~~yaz~~ile yald~zl~~olarak i~aret edilmi~tir ki bu
derkenar di~er gördü~ümüz nüshalarda yoktur. Derkenarda ~öyle
deniliyor :
"Bu tabakat-~~külliyye-i memâlik ve derecat-~~asker-i zafer
mesalik muktezay~~ tertib-i bedi üzere takdim olunsa cüsse-i
kitab cild-i vahide mütehammil olmay~p ziyade mutavvel olmak
laz~m geldü~i ecilden memalik ve asker ahvali mufassalan mücellid-i
aharda beyan olunup dibâce-i hümâyunda asker ve memleket umur~~
icmalen (yani fihrist halinde) zikrolunup eyyam-~~hümâyunlannda
zuhur eden vekayi ve hikâyat takdim olundu" denilmektedir 34.
~u halde Celal zâde te~kilat k~sm~n~~yazm~~~olmah; belki
müsvedde halinde kalm~~t~ r. Zaten bu k~s~m yaz~lmam~~~olsa eserin
ismi ile müsemmasm~n birbirini tutmamas~~icab ederdi; her ne ise bu
eser veya müsveddesi bugüne kadar görülmemi~tir.
Tabakat ül Memalik'teki tasvirler dikkate ~ayand~r; çünkü bu
tavsifler o zamanki k~yafetleri, çad~r, silah ve sair hususlar~~göstermeleri itibariyle mühimdir ve manzumeleri de öyledir; mesela Padi~ah~n solak denilen muhaf~z te~kilat~ndan bahsedilirken :
"üsküf pû~, keman dera~us, tirendaz, serefraz, sefiddâmen, ailen
pirâhen solaklar" terkipleriyle solaklar~n k~yafetleri, silah ve z~rhlar~~ve elbiseleri gösterildi~i gibi35 yine solaklar hakk~nda di~er bir
yerde :
"Beyaz börk, üsküf pu~, bahr-i cinan, derya huru~, sepid pirahen,
Damenke~an, keman dest, Tirmiyan serv hiram ve nazenin endam üçTabakat ül Memalik'ten benim tetkik etti~im en eski ve nefis nüshalar Millet
kütüphanesinde Hekimo~lu Ali Pa~ a kitaplar~~aras~ndaki 778 ve 779 numaral~~nüshalar olup bunlardan ba~ka Ayasofya, Fatih, Hamidiye, Köprülü (Faz~l Ahmed
Pa~a) Topkap~~saray~~Ba~dat Kö~kü Cniversite kütüphanelerinde de birer nüshas~~
bulundu~u gibi Avrupa'da muhtelif kütüphanelerde de birer nüshalar~~vard~r.
Süleymaniye kütüphanesinde Esad Efendi kitablar~~ aras~nda Tabakat ül Memalik
adiyle 2315 munarada kay~tl~~nüsha Tabakat ül Memalik'in yaln~z Kara Bo~dan
seferi k~sm~d~r.
85 Tabakat ül Memalilc Hekimo~lu
Ali Pa~a niishast numara 779 s 74.
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yüz miktar~~güzide-i afak civanbaht solaklar kudum-~~saadet lüzuma
nigehban" kay~tlar~~vard~r 36.
932 h 1525 m senesinde Mohaç muharebesinden bir gece evvel
ordugâhta yap~lan deli kuvvetlerinin e~lence ve oyunlar~ndan bahs
ederken :
"Din yolunun serbazlan, meydân-~~gaza kurbanlar~, Rumeli'nin
delüleri, divaneleri, ~e~ tar tanburlar, kopuzlar nevaht edip o~uz
gazalann~ n hiyâyet efruzlar~~ozanlar çal~p-ça~~r~p ~enlikler, ~adilikler
ederlerdi 37.
Yine Tabakat ül Memalik'te Kap~kulu süvarileri (alt~~bölük)
manzum olarak a~a~~daki beyitlerle tavsif ediliyor ".
Her biri bir ~irnerdir pehlivan
Böbr-i-rezm-i, ruhgir-ü cansitan
Tak~n~p ota~alan pür lâtif
Bey yi~itler gayiya serv-irevan
Ellerinde nizelerdir ejdeha
Ha deyince dü~mana vermez aman
Bellerinde hep murassa tirke~~
Pür hadenek ü pürsihanm ü pürkeman
Yanlar~nda ti~~ile ~im~ir-i tLz
Zeynleri gaddarelerle bozdo~an
Kollannda her birinin bir siper
Pullar~~zerrin, murassâ zern~an
Sinede hem arkada Puladdan
Ol lâtif âyineler mihr-i cihan
Bdd paye binseler kotas ile
Zahir olur rah~-~~rüstemden ni~an
Bu beyitlerle Kap~kulu suvarilerinin ota~a (sorguç) ve m~zraklan,
bellerinde içerisi oklarla dolu tirke~~(okluk)leri bellerinde keskin k~l~ç,
gaddare ve bozdo~anlar~~ve kollar~nda murassâ pullarla süslü kalkan
ve gö~üs ve arkalannda z~rhlan ve altlar~nda atlar~~zikredilmektedir.
Tabakat ül Memalik Hekimo~lu Ali Pa~a nüshas~~numara 779 s 237
Tabakat ül Memalik Hekimo~lu Ali Pa~a nüshas~~numara 779 s 254
58 Tabakat ül Memalik ( Hekimo~lu nüshas~~numara 779 s 370.
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Daha bu suretle yeniçeri, ak~nc~~ve sair askeri s~n~flar~n ve ota~,
sancak ve tu~larm tavsifleri vard~ r ki bu eseri dikkatle okuyanlar o
devrin askeri te~ kilat ve techizat~~hakk~nda bir fikir elde ederler.
Mustafa Çelebi, bu eserinde türlü türlü terkiplerle anlatt~~~~vekayii
canland~ rmakta maharet göstermektedir. C elâl z âd e 965 h 1558 m
de Istanbul'a gelmi~~olan Mekke Emirinin elçisi Ku tb ü d din ile görü~tü~ü s~rada söz Tabakat Memalik'e intikal edince Celal z âd e:
Pâdi~ah~n hükmü alt~nda bin iki yüz kale var, bu kalelerin herhangi birisini yücelikte ve dayan~kl~kta ve sa~laml~ kta hususi birtak~m
s~fatlar ve secilerle zikretti~im zaman ba~ ka bir kaleyi ziksederken o
s~fat ve secileri tekrar etmedim" demi~tir39. Sehi bey de tezkiresinde
ayn~~mütaleay~~kaydediyor4°.
Ta bak a t- ~~ Memalik hakk~nda tezkere sahibi A~~ k Çelebi de:
"Tensik-i s~fatta ve sair tarifatta, ahengi cenkte, azm-i rezmde,
seyr-i süvaride, sayd-~~~ikârda alay atland~ rmakta, asker yarakland~np
yatland~rmakta, surlar sevrverlerin tarifte, ~urlar ~ürurlar~ n tavsifte
muhassal suhan sazl~kta, k~ssa perdazl~ kta kendi, ser defter-i ~uarây-~~
mâhirin ve kitab~~gayret-i esatir-i evvelin"dir demektedir.
Me~hur alim, K~nal~zâde Ali Efendi, Celâ 1 zâde'nin Tabakat
ül Memalik'i hakk~ nda, ekseriya tumturak elfazla mukayyed oldu~u
için mana tarafi ihmal olunmu~tur diye tenkid edermi~41. Yine bu
eser hakk~nda tezkire sahibi Beyan! de "Beynelenam in~asiyle ~öhreti
tamm~~vard~r; lakin in~as~~tumturak elfazd~ r, âmiyanedir, üstadane
de~ildir" diyor.
.~.N.,131 El Fevaid üs Seniyye Fi er R~hlet il Medineti
(
Veliyyüddin
Efendi
kitaplar:
numara 2440).
ver Rumiye
" Mustafa Çelebi Sultan Süleyman'~n cülüsundan itibaren "bir kitap telif
edip ve yaz~p Tabakat ül Memalik ve Derecat al Mesalik deyu tesmiye olunur. Taht-~~
saltanatta olan k~ladan bin bir kalenin evsaf~nda in~a eyleyip kendinin icad ve
ihtiramdan her bir kaleye bir nev'a elkab yaz~p birine yazd~~~~elkab~~birine dahi yazmay~p bunda olan kudret ve meknet bir kimseye dahi müyesser ve belki makdur-i
nev'i be~er olmu~~de~ildir; fesahat ve belagat anda hatmolmu~tur" Sehi Bey tezkiresi
39 •te~.j)1

rnatbü nüsha s 33.
" Kmal~zlide Hasan Çelebi tezkiresi : "E~erçi ia~ada yedi beyzas~~var deyu halk
içinde me~hurdur; lakin müellefat~~çendan mezkür de~ildir; Hattâ validimiz
firdevs mekân bugüne gevhez fe~an olurlarch ki ekseriya tomturak-~~elfazla mukayyed oldu~undan canib-i mâna riayet okumaktan kalurd~ ; cümleden yeniçeriler ve
çavu~lar vasfinda yeniçeriyan sorguç ser ve Serhenkân-~~~e~per migfer der idi".
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Tabakat ül Memalik Müverrih Ali ve Peçevrnin mehazlanndand~r.
2 — Muhafnâme :
Sultan Süleyman Kanunrnin 932 h 1526 m de Macaristan
lurah ile yapm~~~oldu~u muharebeyi tasvir eden bu eser, ordunun
Belgrad'a van~~ ndan itibaren tamamen Tabakat ül Memalik'ten
al~nm~~t~ r. Üniversite kütüphanesinde 2623 numarada bulunan Muhaçnâme orta lutada güzel talik ile yaz~lm~~~olup yüz yetmi~~bir varakt~r. Ba~~tarafinda :
"Bu derece, Hazret-i Padi~ah-1 Zafer neval ve Feth-i Hisal, ongürüs k~rd~~Lavo~~(Layo~:=-Lui) dalâlet meal ile bulu~up sahray~~
Mohay'ta vaki olan gaza beyamd~ r" denilmektedir".
3 — Rodos Fetihndmesi (Fetihndme-i Rodos) :
Kanuni Sultan Süleyman'~ n 929 h 1523 m deki Rodos
adas~n~n zabundan bahseden bu eser tetkik edilince Tabakat ili Memalikteki Rodos fethinin muhtasar~~oldu~u görülüyor 43. Bu eserin Üniversite kütüphanesinde küçük k~ tada dört nüshas~~oldu~u gibi Nur-~osmaniye ve Üsküdar'da Selim A~a Kütüphanelerinde de birer nüshas~~
vard~r 44 . Mukaddemesinde :
Ni~an-~~bast edip fer~-i rivayet
Sefer ahvalini eyle hikdyet
4a Osmanl~~müelliflerinde (S 2 S 279)
bu eser, Mustafa Çelebi'nin biraderi
Salih Çelebi'nin olarak gösterilmi~tir. Halbuki Muhacnâmenin mukaddimesindeki
manzumenin ortalar~ nda.

"ad ol ~ehin biz bendesi yüz
Kemine bende-i efkendesi yüz
beytiyle bunun Ni4y~nf mahlasl~~ Mustafa Çelebi'nin oldu~u anla~~ld~~~~
gibi Tabakat ül Memalik'teki Muhac muharebesinden al~nd~~~~görülüyor.
Gazavatndme ve Mihalo~lu Ali Bos'in Gazavatndmesi adli eserinde
Muhterem
Agâh S~ rr~~Levend üsk~p itibariyle bu Fetihnâmenin Mustafa Çelebi'nin
olanuyaca~m~~beyan etmektedir. Filhakika Tabakat ül Memalik
gibi tomt~ralch
de~ilse de Ni~ani mahlas~~bunun Çel âlzâde'nin eseri oldu
~unu göstermektedir.
Celâl zâde bu Fetihnâmeyi, Tabakat fil Memalik'ten çok zaman evvel tezkireci
bulunurken yaznu~~ve daha sonra mak= üshlbiyle Tabakat ül Memalik'e
geçirmi~tir.
44 Üniversite kütüphanesi niishalan 501, 833, 2599 ve 2628 numaralarda
bulundu~u
gibi Nur-~osmaniye nüshas~~3170 ve Selim A~a nüshas~~
da 757 numaralarciad~r.
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beytiyle Ni~ ani mahlash Mustafa Çelebi'ye âid olan eser, biraderi Salih Çelebi'nin de bu isimdeki eseriyle kar~~ t~r~lm~~t~ r.
4 — Fetihname-i Kara bo~dan (Gazavat-~~Sultan Süleyman) :
Celâl zade'nin ni~anc~l~~~~esnas~nda 945 h 1538 m de yap~lan
bu sefere âid malürnat Tabakatül Memalik'te tamaemen vard~r. Birer
nüshas~~Ayasofya kütüphanesinde 3319 ve Süleymaniye Kütüphanesi
Esat Efendi kitablar~~ aras~nda 2315 mnumaralarda bulunmaktad~r.
Anla~~llyorki Celal zade yukar~da zikredilen dört eseri ayr~~ ayr~~
yazm~~~ve daha sonra Tabakat-ül ~nemalik'te toplam~~t~r.
5 — Selimnâme (Meâsir-i Selim Hâni)
Celal zâde Mustafa Çelebi bu eserini 964 h 1557 m de ni~anc~l~ktan çekildikten sonra yazm~~t~r. Selimnâme, Yavuz Sultan
Selim'in Trabzon valili~inden itibaren vefat~na kadar olan harekât~n~~
ve ba~ar~lar~n~~ havidir. Celal zâde yazd~klar~mn birço~unu Vezir-i
âzam Piri Pa ~~a'dan duymu~tur 45 .
Selimnâme'nin 3 Safer 998 (12 -Aral~k 1589) da Mustafa
Çelebi'nin o~lu Mahmud Çelebi taraf~ndan istinsah edilmi~~
bir nüshas~~ ~stanbul Arkeoloji kütüphanesinde 362 numarada bulunmaktad~r. Selimnâmenin di~er nüshalar~~Topkap~~saray~~Revan kö~kü
kitaplar~~aras~nda 1274 ve hazine kitaplar~~aras~nda 1415 numaralarda
bulundu~u gibi baz~~Avrupa kütüphanelerinde de nüshalar~~vard~r 46 .
Arkeoloji müzesindeki nüsha di~er nüshalardaki 23 üncü fasl~~
yani Selimnâmenin sonundaki hikâye k~sm~n~~ ba~~tarafa almakla devam ediyor. Eserin mukaddimesinde :
"Kemine-i haksar, ol zat-~~büzürkvar-~~saadet asa= yümün ve
himmet ve at~fetleri ile garik-i ihsan ve keremleri vaki olup ~ükran-1
nimet ve refet ve lazime-i dayire-i be~eriyyettir; hât~r-~~fatira aztn-i
Celâl zâde ~öyle diyor :
Pire Pa~a idi zat-~~ mükemmel
Zekâ ve fazl ile ol idi ekmel
Ebu Bekr-i S~dd~k~n nesli idi
Hidayet nimetiyle besli idi
Anun takriridir mastur olanlar
Lisan-~~ s~dk ile mezkür olanlar
48 Selimnâmenin birer nüshas~~ Dresden 350 ve Londra British Muzeum kütüphanesinde numara Add 7848 de vard~ r. Müteaddid Selimnâmelere dair Say~n
Prof. Ahmed Ate~'in bir travay~~ olup Türkiyat Enstitüsü numara 31 dedir.
45
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samimi hut~~r ettiki, zaman-~~devletlerinde vaki olan umur, alâmâcera
tesvid ve tahrir oluna ve hem merhum mü~arünileyhin ahbar-~~saltanatlar~n~n s~hhati üzere ayan ve beyan olunmas~na ruhaniyetleri
taraf~nda nev'i i~aret dahi olma~~ n temhid-i makalât olundu; mü~ahede olunan umur ve âsar s~ hhati üzere tahrir olundu" demektedir.
Selimnâme yirmi üç fas~ld~r. ~~- Sultan Selim'in Menakibi
ve hasletleri 2 - Trabzon valili~i zaman~~3 - O tarihlerdeki askeri
(kap~kulu ocaklar~ ) durum ve vezirlerin ahvali 4 - Selim'in Gürcistan seferi 5 - O~lu Süleyman'a sancak istemesi ve Süle yman'~n
kefe sanca~~na tayini ve Selim'in Kefe taraf~ na geçmesi 6 - K~nm
Hani Mene~ li Giray ile görü~mesi ve Han~n o~lu Saadetgiray'l
yan~na almas~~7 - Selim'in Akkerman'a gelerek babasiyle görü~mek
istemesi ve bu s~ rada cereyan eden olaylar 8 - Anadolu'da ~ahkulu
Isyan~~ve Amasya valisi ~ ehzade Ahmed 9 - ~ahkulu isyan~m bast~rmak üzere vezir-iâzam Had~ m Ali Pa~ a'n~n Anadolu'ya gitmesi.
~ o - Selim'in Istanbul'a do~ru gelmek istemesi ii - yapt~~~~muharebe
Ma~lup olan Selim'in deniz yoluyla Kefe'ye kaçmas~~12 - Bu
hâdise üzerinde ~ehzade Ahmed'in hükümdar ilan edilmek üzere
Istanbul'a daveti ve bu s~ rada vukua gelen ahvalin tafsili 13 - Selim'in
Istanbul'a davet olunarak hükümdar ilan olunmas~~14 - Anadolu'ya
geçen Sultan Selim'in, ~ehzade Ahmed'le muharebesi, Ahmed'in
katli ve Bursa'daki ~ ehzadelerle Sultan Korkud'un katilleri 15Iran seferi ve Çald~ran muharebesi 16 - Amasya k~~la~~ ndaki olaylar
ve Dülkadir o~lu Alaüddevle üzerine kuvvet sevki 17 - Diyarbekir ve Do~u Anadolu'nun al~nmas~~18 - Do~u Anadolu'da ~ah
Ismail'in faaliyeti üzerine kuvvet sevki 19 - M~s~r seferi 20 - Istanbul'a
avdet 21 - Celali hareketi ve Ferhad Pa~ a'n~n o tarafa sevki 22 Sultan Selim'in vefat~~23 - Baz~~hikayeler.
Arkeoloji Müzesi kütüphanesindeki Selimnâme Mustafa Çelebi'nin o~lu Mahmud Çelebi tarafindan güzel bir talik ile yaz~lm~~~olup sonunda ~u kay~t vard~r :
"Bu gazavat-~~Behçet â yat-~~Hazreti Selim Hani, cihad-~~nusret
gayat-~~sahibk~ rani tahrir ve tenmiki tarih-i hicretin dokuz yüz doksan sekiz salinin ~uhurundan mah-~
safer
- •
hatemallahü bilhayr vez zaferin üçüncü gününde müellif kitab-~~beraat i~timal merhum Mustafa bin Celal'in L~ r• >Z.. 4.1 ie..> 411
gafrallah-ü zünubihi ve setr-i uyubihi ferzend-i derdmendi Mah-
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mud müstemendin elinden biinayet-illah-il-melik-el-allam ihtitam
buldu".
6— (351.1

L,;51.4:1 4.7..Le I

Mevaib-ül Halk& fi Meratib-il

Ahlak:
~yi ve kötü huylann faide ve zararlarmdan bahseden bu eser
elli alt~~bab ve bir hatime üzerine tertib edilmi~tir. Celâl zâde bu
eserini tekaüd olduktan sonra yazarak Sultan S üleyman'a ithaf
etmi~tir. Eserin mukaddimesinde esma-i hüsna (esma-i ilâhiye) ~erh-i
ve sonunda Hazret-i Peygambere salâvat vard~r. Mustafa Çelebi
bu eserinin baz~~lus~mlar~m bizzat tezkire sahibi A~~k Ç ele bi'ye
okumu~tur 47. Celal zâde'nin bu eserinde de kudreti kalerniyesi
görülür. Mevahib ül Hallak üç Padi~ah (Süleyman, Selim, Murad)
tarafmdan mütalea edildi~i için Enis üs Selatin diye me~hur olmu~tur.
Mevahib ül Hallak'~n 964 h 1557 m tarihinde yaz~lm~~~bir nüshas~~
Süleymaniye kütüphanesinde A~ ir Efendi kitaplar~~aras~nda ~~74
numarada bulunmaktad~r. Di~er baz~~kütüphanelerde de birer nüshas~~vard~r". Kitab ~u suretle tertib edilmi~tir :
Birinci bab mertebe-i 'iman 2- mertebe-i ahlak 3 - Mertebe-i
s~dk 4 - mertebe-i ibadet 5 - mertebe-i ihlâs 6 - mertebe-i dua 7 Mertebe-i ~erm ve haya 8 - mertebe-i tevekkül, 9 - Mertebe-i r~za,
'o - Mertebe-i emanet ve denaet, ii - Mertebe-i saadet ~~2 - Mertebe-i
akl 13 - mertebe-i ~ükr 14 - Mertebe-i sabr 15 - Mertebe-i uluvv-i
himmet 16 - Mertebe-i edeb, 17 - Mertebe-i tevazf~~18 - Mertebe-i
afiv 19 - mertebe-i saltanat 20- mertebe-i vezaret 2! - Mertebe-i
adi ve insaf 22- Mertebe-i me~veret 23 - Mertebe-i ~ecaat 24 - mertebe-i sahavet 25 - Mertebe-i ilm ve suhan 26 - Mertebe-i pend-ü nasihat 27 - Mertebe-i ketm-i esrar 28 - Mertebe-i Ismet 29- Mertebe-i
hilm 30 - Mertebe-i vefa 31 - Mertebe-i Merha met-ü ~efekat 32 - Mertebe-i riayet-i hukuk 33 - Mertebe-i azm 34 - Mertebe-i hazm 35 - Mertebe-i gayret 36 - Mertebe-i firaset 37 - Mertebe-i hayrat 38 - Mertebe47 -"
Bâdettekaüd fenr~i ahlakta ~nevahib ül hallak fi meratib-il ahltlk nam
bir kitab tertib etmi~lerdir. Bir iki faslm~~hakire kendüler okudular; möcize ve mini,
~iir ve in~a z~mmnda terkib etmi~lerdir. ." A~~k Çelebi tezkiresi Nisanf maddesi.
"- Topkap~~saray~~Revan Kö~kü kitaplar~~ .110,396 ve Topkap~~saray~~Ahmed Salis kütüphanesi 3068 ve Üniversite kütüphanesi Türkçe yazn~alan arasmda 6 ve 598 ve Süleymaniye kütüphanesi Hamidiye kitaplar~~706 numaralarda
vard~r.
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i teyakkuz 39 - Mertebe-i teenni 40 - mertebe-i hakd ve hased 41 -Mertebe-i mücaleset 42 - Mertebe-i i~tinam 43 - mertebe-i sebat
ve tereddüd 44 - Mertebe-i iz ve zül 45 - Mertebe-i cidd-ü cehd 46Mertebe-i s~hhat 47 - Mertebe-i batalet 48 - Mertebe-i mezemmet ve
gaybet 49 Mertebe-i riayet-i ahd 50 - Mertebe-i nef-ü zarar ve kat'~~
rahm - Mertebe-i siayet ve nemimet 52 - Mertebe-i incaz-~~ hacat
53 : Mertebe-i siyaset 54 - Mertebe-i tam, 55 - Mertebe-i taharet.
56 - inci bab'da Hazret-i Peygambere Salavat.
Mustafa Çelebi'nin bu eserinde her bap izah edildikten sonra o
babla münasebeti olan âyet, hadis, kibar-~~kelâm ve o babla alâkadar
hikayeler zikredilmek suretiyle okuyan tenvir edilmektedir. Bu gün
de okunmas~~faydal~~ahlaki güzel bir kitapt~r.
7 — (s-1,74 ~.
Jcj
Mukammedf ve ~~email-i Fütüvvet-i Ahmed'? :

cp.)

Delâil-i Nübilvvet-i

Celal z d e'nin bu eseri siyer kitaplar~ndan Mearic-ün Nübüvvet fi Medaric il Füttivve adl~~Farsça eserin tercümesidir. Eserin müellifi
954 l~~1547 m de vefat eden ve Molla Miskin diye me~hur olan Muinüddin El Hac Muhammed El F evahrdir. Celal zâde Maaric
ün Nübüvve'yi Ni~anc~~bulundu~u s~rada tercüme etmi~~olup burada da
kendisine mahsus in~adaki kudret ve sanat~n~~göstermi~~ve kitab~na
Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedi ve ~email-i Fütuvvet-i Ahmedi ad~n~~
vermi~tir."
Eser bir mukaddime, dört rükün ve bir hatime üzerinde olup
birinci rükün yâni birinci k~s~m Nur-~~Muhammedi ve bunun baz~~
Peygamberlere intikali ile ~ smail Peygamber'e ve nihayet sahibi
olan Hazret-i Muhammed'e intikalini ikinci rükün Cenab-~~Peygamberin tevellüdlerinden bisetlerine yâni peygamber olarak tebli~e memuriyetlerini ve üçüncü rükün vahi, hicret ve mirac~~ve dördüncü
rükün de hicretten vefatlar~ na kadar olan vekayii ve mucizeleri havidir.
Delâil-i Nübitvvet-i Muhammedenin birer nüshas~~Süleymaniye
kütüphanesinde Fatih kitaplar~~aras~nda 4289 ve Üniversite kitaplar~~
Türkçe yazmalar~~aras~nda 4110 numaralardad~r: tetkik etti~im Fatih
nüshas~~büyük k~tada 392 varak olup yaz~s~~nesihtir. Mütercim mukaddemesinde hulâsaten ~öyle diyor :
49 "Ni~anc~~ iken •,;.:.~~ c.)1,.. Mearic ün Nübüvve nam vasf-~~ resulde bir
kitab~, ina~a-i lâtif ve ibda-~~nazifle Farsiden tercüme edip çok hüner harc ve hayli
maarif derc etmi~lerdir..." A~~k Çelebi tezkiresi.
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959 h 1552 m senesinde Sultan Süleyman Edirne'de bulunuyordu. "Kemine-i ~ikeste bal kemterine-i zay~f ül ahval Mustafa
bin Celal atebe-i ülyalar~nda hidmet-i tu~raya i~tigalde olup çaker-i
katil ül bidaa bihasebil istitaa mütalea-i kütüb-i tevarih ve siyer
ederken ittifaken kühl-i diyar-~~ Horasandan... Mu inülm iskin
siyer-i seyyidülmürselinden bâhis bir kitab-~~müstetab telif ve tasnif
edip Mearic ün nübüvve tesmiye eylemi~ler.... Vekayi ve hikayat-~~seyyidülmürselin farisi lisan üzere beyan olunmu~ . Ekser ahali-i Rum
(Türkiye Halk~) ol zeban ile munis olmay~p fevayid-i am olup herkes
hulasa-i mevcudat~n ta ibtidadan intihaya var~nca vuku bulan ahval-i
saadet meallerine ~tt~la edip mezkûr kitab~-~~müstetab Türkçeye tercüme olunmak daiyesi hat~r-~~ k~r için hel,..can eyledi.... 01 kitab-~~
müstetab ki deryay-~~meanidir. Beyan olunan vekayide rivayat-~~
muhtelife ibraz olunmu~ . 01 rivayetlerin cümlesi zikrolunmay~p birisi
ile iktifa olunup tatvilden ictinab olunma~~ n mehmaemken intihab
olundu... Bu sefer-i saadetmeab nazar-~~ kabulleri ile kâmyab olan erbab-~~kerem ve ashab-~~lutf ve niamden mültemes ve memuldür ki
meclis-i kerime ve mahfel-i azimelerinde okundukça hâmi-i din-i
mübin olan Padi~ah-1 müslüminin cenab-~~rahim ve gafurdan ma~firet
ve gufranlar~~saniyen cami-i siyer merhum Muin-i Miskin'in tezayüd-i ma~firetleri için salisen mütercim ül kelâm ezaf-ül enam
Mustafa bin Çe.lâl'in Afv-~~seyyiat ve asam~~bab~nda fatiha ihsan
edip kendu ecirleri ba~~n~~ âbad eyliyeler.."
8—

Hediyet ül Müminin :

Celal zâde Mustafa Çelebi'nin risale ~eklinde bir tak~m
münasip hikayelerle, tevhidi, Peygamber sevgisini, ciharyar-~~güzin
(Ebu Bekiz, Ömer, Osman, Ali) evsaf~n~ , iyi ahlaki Allaha kalben
ba~l~l~~~~ve en sonunda da hafid-i peygamberi ~ mam Hasan ve
Imam Hüseyin haklar~ ndaki hürmeti beyan etmi~~olup k~smen
mensur ve k~smen manzumdur. 26 varak olan bu eserin nesih hatla
yaz~lm~~~bir nüshas~~Üniversite kitaplar~~Türkçe yazmalar~~aras~nda
7204 numarada bulunmaktad~ r. Risalenin en sonunda "Ni~an~~hâkrah-~~
Mustafad~r" m~sra' vard~r.
9—
Cevahir ül Ahbar fi Hasail-il
Akyar:
Arap edip ve müelliflerinden Ebi Hafs Saracü ddin Ömer
bin Ibrahim El-Ensari'nin Yusuf Peygamber k~ssas~ na dair
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olan (4,..‹.11.7te Zehr ül kimam fi k~ssat-~~Yusuf aleyhisselatüvesselâm
ad~ndaki on yedi meclis üzerine tertip edilen eserinin tercümesidir".
Nefis bir nüshas~~Niir-~osmaniye kitaplar~~ aras~nda 2356 numaradard~r. Bu tercümeyi ya~~~yetmi~i geçtikten sonra tekaüd hayat~nda yapm~~~oldu~unu hülâsaten ~öyle anlat~yor :
"Erbâb-~~ilmü kemalin bendesi ashab-~~fazl ü efdalin çaker-i
efkendesi... lakabda Ni~ant ez'af ül enam Mus ta fa bin C elâl
ibtidai ne~et-i Comr-i Divani ve ol ne~vü nema-i zindegâniden müddet-i
hayat-~~müstear sal-i seb'inden tecavüz eyledi. Fuzelay-~~menakib ~iar-~~
mütebahhirinin telif ve tasnif ettikleri kitaplar~~mütalea ile sarf-~~ahd
ve zaman bezl-i takat-~~tuvan eyledi. Çihl salden ziyade k~dve-i selâtin-i
rub-~~meskûn olan südde-i sami-i cenab-~~osmaniyana vas~ta-i aklâm-~~adalet irtisam ile hidmetkâr hassaten zaman-~~ Selim Han'ide
ve südde-i âli mekân-~~Süleymanide halle dallahü mülkehu yirmi y~l
miktar~~kâtib-i esrar hakayik ~i'ar olup mesalih-i mühimmat ifas~na
mehmaemken daire-i itidalde pi~ever oldu, yirmi dört miktar~~dahi
in~â-i menâ~ir-i hakanl ve u~ray-i âlem ârây-~~kiti sitani hidematma
müba~ir ve râi olup sadhezar ~ükür zulme inkiyad ve iktidar gösterilmedi... fakir-i kesirüt taksir hücum-~~evan-~~ ~eyhuhat-i aklam ile
me~agil ve mühimmat-~~ saltanat ifas~na adcm-i iktidar yüz gösterme~in feragat olundu. Bu uzlet zaman~nda bo~~durmay~p bir eser
telif etmek arzu olundu. Ittifak lisan-~~arapta telif olunmu~~bir kitab-~~
fâhir ki ele getirilip me~er kur'an-~~ azimde ahsen ül k~sas olan k~ssa-i
Yusuf-~~S~dd~k imi~ ; arab bcli~lerinden Ebu Hafs Ömer bin ~ braZ ehr
him El-Ensari telif, eslub-~~garib üzere tasnif eyle mi~ ;
ül ki ma m isimiyle müsemma bir ba~-~~râna ve bir ravza-i cennettir
ki elsine-i enamda ol k~ssa-i pür hisse ekser tarz-~~nazm ile müve~~ah
ve arastedir, Türki dilde nesir ile me~hur olmad~~~~icilden ol kitab~-~~
celilü~~an arabiden türki dil ile tercüme olunma~a cüret olundu ve
Cevahir ül ahbar ve Hassail ül ahyar ile tesmiye olundu.
Cevahir il Ahbar tercümesi on yedi meclis (k~s~m) üzerinde tertib
olunup her meclisin sonu manzumdur. Celâ 1 z de bu tercümeyi
Sultan Süleyman'~n o~lu ~ ehzade Selim "Ikinci Selim" nam~na
tercüme etmi~tir. Tercümenin son yapra~~nda Kanuni Sultan
5° Cevahir ül Ahbar'~n Arapça metni olan Zehrii/kima'm~n bir nüshas~~Nur-i osmaniye kütüphanesindedir.
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S üley ma n'~n mührü vard~r. Saray kitaplar~~aras~ndan ç~kar~larak
(ücüncü Osman zaman~ nda) Nur-iosmaniye kütüphanesine verilmi~tir. Eserin yaz~s~~güzel nesih, cilt ve kab~~fevkalade sanatl~d~r ve
üçyüz elli sahife kadard~r. Tercümenin di~er bir nüshas~~ tercüme-i Zehr
ül kimam ismi alt~nda Üniversite kitaplar~~Türkçe yazmalar~~aras~nda 787 numaradad~ r. Tercümenin sonunda ~u tarih manzumesi
vard~r:
Avn-i hak ve himmet-i hayrülenam
tahir oldu Hamdülillah ey hümam
Evvel-i fasl-~~rabi idi zaman
Eri~ip yirmi üçte ~nâh-~~ s~yam
Ahir-~~asr idi ruz-~~müstetab
Eylemi~ti arz-~~çehre mihri ~am
Ittifaka feyz edip Fazl-~ilah
Bu kitaba geldi hüsn-i ihtitam
Çekmedin dil zahmet ü renc-i hisab
Bi taab tarih ola hasbelmeram
Bu dua makbul olup ol dem hemin
Erdi tab'a feyz-i hayy-~layenam
HatU:i Gaybi dedi tarihini
K~ssa-i Yusuf bugün old~~temam
Bu tarih manzumesine göre tercüme 972 senesi ramazan~n~n
yirmi üçüncü günü ikindi zaman~~(asr-~~ sani) tamam olmu~tur ki
24 Nisan 1565 senesine rastlamaktad~r.
~ o — Kanunnelme :
Celal z a d e'nin ni~anc~l~~~~zaman~nda tedvin edilen kanunlar~~
havi olup bir nüshas~~Süleymaniye kütüphanesinde A~ ir efendi
kitaplar~~aras~nda 1004 numarada bulunmaktad~r. Yaya, müsellem,
yürük, voynuk kanunlariyle çekik kanunu ve muüteferrik iki yüze
yak~n yeni veya muaddel kanunlar~~havidir. Ni~anc~n~n eski ve yeni
kanunlar~~ ~erh ve tadil suretiyle tedvin etti~i kanunlara kanun-: cedid
denilmektedir. Celal zâdenin tertib eyledi~i kanunlara âid madde veya
fas~ llar kütüphanelerimizdeki kanunnâmelerde Koca Ni~ anc~~
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veya Celal zâd e diye zikredilmektedir. Bunlardan Celal Z â de'ye
âid bir kanunname de Ayasofya kütüphanesinde 2894 numaradad~r"
~~—Tarih -i Kale-i Istanbul ve Mdbed-i Ayasolya? (Tuhfet ül
Farisiden tercüme edilmi~~küçük bir eser olup ~stanbul belediyesi
kütüphanesinde Muallim Cevdet kitaplar~n~n yazmalar~~aras~nda
küçük tasnifli k~s~mda 138 numaral~~mecmuan~n içindedir. Eserin
münderecat~~ ~unlard~r: Mukaddime Sultan Süleyman'~~medh-ü
sena, huruf-~~hece tertibli bir kasideden bir ahbab~n~n Farsca olarak
vermi~~oldu~u bu risalc tercümesi ve sonra Padi~ah Ustunyano ( Justinyen)in vak~as~, Ayasofya'n~n binas~, Ayasofya'n~n binas~~hakk~nda
imparatorun rüya görmesi, Ayasofya'n~ n kubbesi ve ziyneti, Baba
Cafer'in medhi, imparatorun Ayasofya camii mimarma gazap etmesi.
Eserin fas~llar~~aras~nda manzum parçalar vard~r. Bu gördü~ümüz nüsha 1165 h 1752 m tarihinde istinsah edilmi~ tir. Bu eserin hiç
bir yerinde Celal z d e'ye dair bir kay~t görmedi~imden ~üpheliyim; çünkü tercümedeki manzumelerden ikisinin makta beyitlerinde
S~nayi mahlas~~geçiyor; ayn~~zamanda-eser ~stanbul kalesinden bahsetmiyerek do~rudan do~ruya Ayasofya'dan bahsetmektedir. Osmanl~~
müelliflerinin bahsetti~i Celâl z d e'nin eseri bu eser olmamal~d~r.
Mensur ~ehndme :
Osmanl~~müelliflerinde ba~ ka bir eserden naklen C elâl z ad e'nin
böyle bir eseri oldu~u zikrediliyorsa da henüz görülmemi~tir 33.
12 -

‘1 Hammer tarihi (Ata Be, terciimesi) c 6 $ 155 de: Müteaddid nizamat E~ri
Abdi Çelebi zade Mehmed Çelebi ile büyük ni~anc~~Mustafa'n~n eser-i
tahriri olarak o zamana (onalt~nc~~as~r ortalar~na) kadar ne~rolunan nizamlann
bir mecellede cemi de bunlar~n hiaunetiyle vuku bulmu~ tur. Birincisi Mehmed
Sani'nin Kanunnasini ve ikincisi Selim-i evvel zaman~nda tanzim olunan
Kantu~name-i maliyi cem eylemi~tir demekte ise de E~ri Abdizade Celal
zade'den sonra ni~anc~~oldu~undan an~n Fatih Sultan Mehmed kanunnâmesini tanzim etmesi mevzu-~~bahis olamaz. Hammer, Ni~anc~~Mehmed Pa~a'n~n sadaretinde Fatih'in kanunnâmesini tedvin etmi~~olan Lesys zâde Mehmed
Çelebi ile E~ri Abdi Zade'yi kar~~t~rm~~t~ r. Bundan ba~ka Kanuni devrindeki
kanunlar~n tedvini ise evvela Celal zade ve sonra da on sene kadar ni~anc~~olan
E~ri Abdi zade Mehmed Çelebi'ye aittir.
52 " . Keseret-i kuyud ve viifur-~~umurdan ruhsat ve f~rsat müyesser olmama~~n fenn-i nazma müdavemet ve mülnareset edememi~lendir. Bu baisten e~'ar-~~
dür nisarlan vaktüha sada olup nedret üzere vaki olmu~tur.." Ldtfi tezkiresi $ 337.
A~~k Çelebi de "ol zamanedek mün~a in~a ettikleri malüm ama, e~'arla ~iarlann i~'ar
etmezlerdi" diyor :
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13 — 1;14 Mün~eat :

Celal zade Mustafa Çelebi'nin mün~eat~~havi bir mecmuas~~ olaca~~~~üphesiz ise de böyle toplu bir halde mün~eat~ na tesadüf
etmedim.
14 —

Divançe :

Mustafa Çelebi'nin baz~~ mecmua ve ~üera tezkirelerinde
ni~ ani mahlasiyle manzumeleri vard~ r; fakat kendisinin bir divan~~
oldu~una dair bir kay~t yoktur. Eserlerinde parça parça manzume
ve mesnevileri görülüyor. Her halde bir divançe te~kil edecek kadar
manzumesi oldu~u ~üphesizdir.
Celal zadenin manzumeleri

Mustafa Çelebi'nin Türkçe, Arapça ve Farsça'da kudreti ve
lisana hâkimiyeti ile zaman~n~ n mustalah ve mün~iyane Türkçesinde
ön safi i~gal etmi~~oldu~u eserileriyle -bilhassa Tabakat ül Memalik
ile- sabittir. Kendisi de ~air olup ni~anc~l~ kta bulunmas~ndan dolay~~
Ni~ ani mahlasiyle baz~~manzumeleri varsa da henüz bir divan veya
divançesi görülmemi~ tir. Fakat as~l kudreti nesir vadisinde olup ~iir
vadisinde ~öhret bulmam~~~ve çok ~iir de yazmam~~t~r". Kendisi çok
cömerd ve ihsan~~ bol oldu~undan yazd~~~~manzumelerine meclisine devam eden ~airler nazireler kaleme alm~~larsa da53 bu, Celal
zâde'nin ~ iirdeki kudretinden ziyade kendisinden caize almak için
yap~lm~~~olacakt~r 54 .
Tabakat ül Memalik'in baz~~ yerlerinde bilmünasebe baz~~naz~mlar~~ ve ~uera tezkirelerinde heman birbirinin ayn~~ bir kaç gazeli
görülmekte olup ~airden ziyade nasirdir. Manuzumelerinden baz~lar~ :
53 " .Arnma ol vakitten beru matlalar~~ ve gazelieri el sir~e-i efvahda caygir ve mahlaslar~~Ni~anl~~iyle zahir olup ~iirle ~öhret pezir oldu. Celal zadenin
kevkeb redifli bir manzumesinin son beyti:
Rakibiyle ali~maz y~ld~z~~cana Ni~aninin
Yüzü mâlz~m kamer yan~nda arzetmez hüner kevkeb
olan bir gazeline A~ki, Baki, Saliki nazireler söyledikleri gibi :
Leblerin yadtna ciintz ~ehd-ü ~ekerbtir ~iir
Di~lerin nazmiyle olur lülü-i ~ehvar ~iir
matlal~~bir gazeline de baz~~ ~airler ve biraderi Salih Çelebi nazireler kaleme alm~~lard~r. (Sehi, A~~k Çelebi tezkireleri ile Pervane bin Abdullah'~n nazireler mecmuart.
54 Mustafa Çelebi de, Sultan Süleyman'a bir kaside takdim ederek yirmi
yük (iki milyon) akçe caize ile taltif olunmu~tur (Sicilli Osmani).

Benden C. XXII. F. 27
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Bahar erdi safa kesb edecek demdir çemenlerde
Hususa sâl~na yaln~zca serv sim tenlerde
Zebun olma nedendir gam, ~arap iç devri gül~ende
Kavi himmet gerektir bu cihan içre erenlerde
Sanlur bir gül endama çeker pehluye mehriiyi
Ne haletler, nezaketler komu~~hak pirehenlerde
F~rak~nla Ni~ani bendenin hdii mükedderdir
Visalin vâdetmi~tin behey afet geçenlerde
Fenn-i a~ka ba~lad~ m dikkatle gördüm nice bab
Metni derd, fasit hicran ile dolmu~~bir kitab
Ey ni~ an ahar ir~~ad eyledi üstad-~~ a~k
Hal olunmaz mesele mâ~uka râcidir cevab
Cebini mahveden mâh-~~münirin pertevin
R~l~en eyle n~ir-~~ruhsar~ nla gel gönlüm evin
Meded yârim benim a~yar besler
Figan ol gül elinden hâr besler
Esirge bu dil-i zâr~~kapunda
Ki sahib hayr olan Umar besler
Ni~ani e~k-i hanin hemdemimdir
Ki~i gurbette bir gambhâr besler
Tabakat-ül Memalik'teki manzumelerinden bir kaç beyit :
Tab'~~ ~eh âyinedir safvet nüma
Çehre-i ikbal ü devlet gösterir
Her ne dem baksa nigâh etse ana
Kesr-i dü~mean feth-i mülket gösterir
Cünd-i mansur~~muzaffer olmaga
Rey-i nasr ü ri'~y-i nusret gösterir
Bir mü~ir-i adi rehberdir kim ol
Su-i mihr ü râh-~~ ~efkat gösterir

Celal zâde Mustafa Çelebi'nin, Mahmud ad~ nda bir
o~lu oldu~unu babas~n~ n baz~~ eserlerini güzel olan talik yaz~siyle
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istinsah etmesinden ö~reniyoruz. Mahmud Çelebi'nin divan-~~
hümâyun kâtipli~inde bulundu~u anla~~llyorsa da daha sonra ne gibi
hizmetlerde bulundu~u malûm de~ildir. Babas~n~n Selimnamesini
998 safer 1580 m de istinsah etti~ine göre vefat~~ bu tarihten sonrad~r55. Mahmud Çelebi ~airdir. Kanuni Sultan Süleymân'~n
yapt~rm~~~oldu~u Süleymaniye camiine a~a~~daki manzum tarihi
söylemi~tir 56 .
Hân-~~âzam Hazret-i Sultan Süleymdn-~~zaman
Zat-~~pâki cümle-i ~ahan içinde namdar
Adli ile mülket-i islâm~~âbâd eyledi
Hayr ile nâm-~~ ~erifi bulmak ~çin i~tihar
Hasbetenlillah edip hakk~n r~zas~n~~taleb
dilden eyledi hayrata bezl-i iktidar
Mevkiinde yapt~~bir cami ki bünyad olmaya
Alem-i fânide emsali ild yevm il k~yam
Çin urulmu~d~~esas~~saad-~~saatte ân~n
Lacerem itmama iri~ti, biavn-i girdigâr
Didi Mahmud bendesi tâzim ile tarihini
Cami-i sultan-~~ ddil padi~ah-~~kâmkâr
965
* * *

Yaz~m~z~n ilk k~s~mlar~ nda ni~anc~lar~n berat (men~ur) ve rüuslara tu~ra çekmelerinden ba~ ka arazi tahrir defterlerinde yap~lacak
de~i~ikliklerin divan-~~ hümâyunda vezirlerin huzurlariyle bizzat
ni~anc~n~n kalemiyle yap~ld~~~ndan bahsetmi~ tik. C elâ 1 zâde'nin
tahrir defterinde yap~lan de~i~iklikler dolay~siyle derkenar~n~~ a~a~~da
gösterdi~im gibi defterden naklen o kimin foto~rafisini de koydum57.
55 Mustafa Çeleb i'ni~~~ mezar~~ haziresinin kar~~s~ndaki di~er bir kabristanda Mahmud bin Mustafa adl~~ bir mezar varsa da tarihi tutmayor.
58 Tabakat-ül Memalik (Millet çkütüphanesi) Hekimo~lu Ali Pala kitaplar~~numara
779. Mahmud Çelebi'nin bu tarih manzumesi Tabakat-iil Men~alik'in bütün nüshalar~= sonunda vard~r.
57 Ba~vekâlet at-çivi 996 numaral~~Ayd~n livas~~miffassal defteri.
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Devlet Han
Veled-i Ramazan
nim (58)
Ilyas
Veled-i o

J>. (5.-"•A 64 1
1 Kariye-i
Balç~k havl~~
Hamza
Veled-i o
k (59)
Câmi Birader-i
Yunus
Muhass~l
Tabi-i Izmir

Yunüs Veled-i
Ilyas
nim
Hüseyin Veled-io

Isa Birade-i
Devlethan
nim
Halil Veled-i o
Yah~i Veled-i
Turasan

Cafer
Veled-i o

Pirl Veled-i o
k
Mustafa
Veled-i Bali

Sülüman
Birader-i O

Seyyid Ali
Veled -i o
Ayd~n Veled-i
Bayramlu
nim

Pir Ali
Birader-i o
m (6o)
Turgut
Birader -i o
nim c(61)

Tur Hoca
Veled-i Mustafa
k
~eyh Vled-~~
üveys
nim
Abdullah
Mutakk-~~Elvan
k(62)

Veli Veled-i
Tur Ali
Tur Ali
Veled-i H~z~r
Habib
Birader-i o
k
Mecit
Veled-i o
Mübarek Mutakk-~~
Ilyas
k

Nim yar~m demek olup burada yar~m çifti olana i~arettir.
K i~areti Bennak
demek olup ekinli bennak ve cebe bennak olarak iki
k~.z~mdtr. Ekinli bennak yar~m çifti olan evli köylüye ve cebe bennak de çifti ve hiç
bir yeri olmayan köylüye denilirdi.
5° I. M mücerred demek olup âkil ve bali~~
olup babas~n~n yaiunda kesb-ü kâra
muktedir olana denilirdi.
8°
Ç i~areti çifte sahip olan reayaya yani köylüye denilirdi.
82 Abdullah ~nûtakk-~~ Elvan demek Elvan'~n azadl~~ kölesi olan Abdullah demektir. Kez. Mübarek mûtakk-~~Ilyas da Ilyas'~n azad edilmi~~kölesi Mübarek'tir.
58

59 .!..1
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Ayd~n ltvas~~mufassal tahrir defterinde bu köy havas-~hümâyuna
yâni devlet hazinesine âid iken Istanbul'da ~ehzade Camii yap~ld~ktan
sonra buras~~Havass-~~hümâyundan ç~ kar~larak camie vak~f olarak
verilmi~ ; bunun üzerine Ayd~n livas~~tahrir defteri, Defterhaneden
getirilerek divanda mevcut vezirlerin huzurlariyle 957 Rebülâh~r
(1550) Nisan da ~ erh verilmek suretiyle bizzat Celal zâde'nin kalemiyle a~a~~ daki tashih yap~ lm~~t~r.
"I~bu karye-i Balç~ k hayli? merhum ve magfurun leh ~ehzade
Sultan Mehmed tâbe serahm mahrusa-i Istanbul'da vaki olan cami-i
~erifelerine vak~ f olup vakfiye-i ~ erifte mastur ve mukayyed olama~~n
defter-i cedid-i hakaniye sebt olunmak buyrulma~~n bi marifet-i mefahir ül vüzera il kiram Hazret-i Rüstem Pa ~ a ve Hazret-i Ahmed
Pa~ a ve Hazret-i ~ brahim Pa~ a ve Hazret-i Haydar Pa ~ a
edamullahü taala meâlihim kaydolundu. Tahriren fi evas~t-~~Rebius
sâni sene 957
Harrehu Ez'afül ibadullahil melik-el-müteal
Mustafa bin Celal Tevkii
Celal zâdenin di~er bir kay~d tashihi 63 .
Mezrea-i
Telin vakf-~~zaviye-i Hazret-i Cafer Tayyar. has~h
162o
~~bu bin alt~~yüz yirmi akçe yazar mezrea mukaddema padi~ah-1
âlempenah haledallahu teâla hazretleri caniplerinden Cafer Tayyar
hazretleri zaviyesine vakfolunup 934 senesi dergah-1 mualladan vak~fname inayet olunmu~~imi~. Sab~ ka vilayet-i Diyarbekir müceddeden yaz~ hp defter olundukta mezbûr mezraa sehiv ile defteri cedid-i
hakaniye yaz~lmay~ p kald~~~n~~Diyarbekir Beylerbe~isi atebe-i ulyaya
arz ettü~i icilden defter-i cedide kaydolunmak buyrulma~~n bimarifet-i
mefahir ül vüzera il izam Hazret-i Rüstem Pa ~ a ve Hazret-i Mehmed Pa~ a ve Hazret-i Husrev Pa~ a edamullahü taala maalihim
sebt olundu. Tahriren fi evahir-i ~ ehr-i safer ül muzaffer sene 949
Harrerehû Ezaf ül ibadullah el melik elmüteal
Mustafa bin Celal üt Tu~ral
63

Ba~vekâlet ar~ivi 585 numaral~~tahrir defteri
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Bunlardan ba~ka Celal zâdenin me~ruhat~n~~havi di~er iki vesikan~n da foto~rafisi makalenin sonuna konulmu~tur.
CELAL ZADE SALIH ÇELEB~~
Celal Zâde Mustafa Çelebi'nin ya~ça küçük biraderidir.
Tuhfet ül Hattatin' de do~umu 890 h 1485 m tarihinde gösterilmekte
ise de 64 do~ru de~ildir. Di~er muhtelif rivayetlerden" en do~rusu
kendisinin divan-~~mukaddemesindeki kayd~na göre do~umunun
takriben 899 h 493 m oldu~u anla~~llyor66.
Salih Çelebi, babas~ n~ n Volçitrin kad~s~~bulundu~u s~rada
orada do~mu~ tur". Mutad medrese tahsilinden sonra Istanbul'da
Ibn Kemal Ahmed ~ emseddin'in dersine devam etti. Me~hur
hattat ~ eyh Hamdullah'tan yaz~~me~k etti~i için yaz~s~~güzeldi"
Bir taraftan ders okuyup bir taraftan da hocas~~ Ibn Kemal'in baz~~
eserlerini beyaza çekerdi". Bu s~ rada yâni 926 h 1520 m de Sultan
Süleyman hükümdar olmu~ tu. Kanun üzere Padi~ah hocalar~n~n
cülüsu münasibetiyle dani~ mendlerine mülâzimet vermeleri sebebiyle
Ibn Kemal'i terk ederek Padi~ah hocas~~ Hayrettin Efendi'ye
Dani~mend kaydolundu 70 ve ayn~~senede mülâzemete nail olarak
Tulzfetülhattat~n ( Müstakim z'dde) S. 229.
Atayi, ~akayik zeylinde (s. 48) ya~~n~n seksene yak~ n olarak vefat etti~ini
yaz~yor. Di~er bir eserde de 910 h ~ om de do~du~u kaydolunuyor. A~~ k Çelebi
tezkiresiyle Atayrde altm~~~ya~~nda iken evlenerek ( halef-i Salih ide celle Geldi) m~sra~ndaki tarih üzere 956 h 1549 m de bir o~lunun do~du~u zikredildi~ine göre do~um
tarihi 895 h 1490 m oluyor.
88 Divan~n~ n mukaddemesinde 969 safer 1561 Ekimde müderrislikten çekilmesini "ol zaman ki evvel-i evân-~~ ~ebabtan ~itab eden ömür kafilesi menzil-i heftada yetmi~ti." diye beyan etti~ine nazaran 899 h 1493 m de do~mu~~oluyor.
67 Tezkire sahibi A~~k Çelebi Salih Çelebi hakk~nda :
Ülemâ-i fuzeld-~~ f~ckhadand~r ol
bulega-i fusahadand~r ol
dedikten sonra "uzamâ-i uleman~ n ercümendi Celâl zâde Salih Çelebi Efendinin
mevlidi fakir müvlidi Rumelinde Volçitrin oldu~unu beyan etmektedir. Topkap~~
saray~~kütüphanesi nüshasiyle benim kütüphanemdeki nüshada bu kay~t atlanm~~~
ise de di~erlerinde mevcuttur.
68 Tuhfet ül Hattatin s 229.
69 "Kemal Pa~a zâde merhumun makbul dani~ mendi ve enisi ve müellefat
ve tevarihi beyaz edici ve kâtib nüvisi" idi. A~~k Çelebi.
7° K~ nal~~ zâde Hasan Çelebi, Inb-i Kemal gibi allame bir üstad~~
terk ederek pâdi~ah hocas~ndan mülâz~m olmas~n~~tenkid ve Salih efendiyi muahaze
84

68
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yirmi be~~akçe yevmiye ile Edirne'de Saraciye müderrisli~ine tayin
edildi. Salih Çelebi, burada müderris bulundu~u s~rada Kanuni
Sultan Süleyman'~n Belgrad, Rodos ve Budin seferlerini yazarak
takdim etmi~~ve vezir-iâzam Ibrahim Pa~ a'mn M~s~r'a hareketi
esnas~nda -her halde o tarihte Ibrahim Pa~a'n~n tezkirecisi olan biraderi
Mustafa Çelebi vas~tasiyle- takdim etti~i bir manzumesi makbul
olarak"- 930 h 1524 m de otuz akçe yevmiye ile Istanbul'da Murad
Pa~a medresesi müderrisi olup sonra yevmiyesine be~~akçe zam edildi.
Salih Çelebi'nin bu müderrislikte on seneden ziyade kald~~~~
anla~~l~yor. 942 h 1535 m de k~ rk akçe yevmiye ile Divanyolundaki
eski Ali Pa~ a (Had~m Ali pa~a) müderrisli~ine tayin ve medresesi
dahil itibar olunarak yevmiyesi elli akçe oldu. Bu tarihlerde vezir-iâzam bulunan Ayas Pa~ a'n~n Salih Çelebi hakk~ndaki teveccühü
ve ilm-ü faziletine itimad~~dolay~siyle 943 h 1536 m de sahn-~~seman
müderrisli~ine tayin edildi72. Burada müderris bulundu~u s~rada
Sultan Süleyman'~n emriyle Firuz ~ah hikâyesini k~sa zamanda
sekiz büyük cild halinde Farsçadan Türkçeye çevirdi". Bu hizmeti
ederek ~öyle diyor: ".. Merh~~m Sultan Süleyman Han ferman fermay-~~cihan
oldukta hocalar~~Hayrettin efendi kavabil-i zamaneyi cem edip mülazim verme~e azim oldukta mezbur dahi ~ifte-i zaharif-i dünya olup manend-~~tekrek ol sema-i
fazl ve ular terk edip n~talc-~~hukuk yerine kemer-i ukuk~~miyan-~~dil ü can~na berk
eyledi ve rifatte iken tenezzül ve izzette iken tezellül etti" demektedir.
71 Vezir-iazam Ibrahim Pa~a M~s~r'a giderken Salih Çelebi'nin takdim
etti~i manzume.
Hazret-i Palây-: Ali menzilet Ilicenab
Hak Teâla izzetiyle daima ~ed tyliye
Asker-i manusur-: ~lihile geçip deryalars
~eh Süleymen-: zaman devrinde bir dd 0,leye
Zulm ile aran olan iklimi memur etmege
Verup islem ehlini her garndan lized orleye
gaybi dedi tarihin ilham eyleyip
isaf-t devran-: âdil M~sr~~&red aleye
Kmal~zade tezkiresinde son beytin birinci ~zusra~~ (1-lâtif-i kudsi dedi tarihin ilham
tarzmciad~r.
73 Salih Çeleb i'nin divan~nda Ay as Pa~a hakk~nda üç kasidesi vard~r.
73 ...Ayas Pa~a devri oldukta fazl-ü kemallerine külli itikad edip sahn'a
getürdüler; Padi~ah-~~merhum dahi Firuz~ah hikâyetin ana tercüme etmek buyurdular; kitab-~~mezkör sekiz dokuz cilt vard~r, az zamanda itmam ettiler, elhak ol
makule kitap-~~kebir ve kelam-~~kesir ondan eyu tercüme ol~ mrr~a7, hem vaz~ht~r
ve hem fasihtir, Türkidir; amma Acem dilberleri gibi bir giri~me ve Arap i~vegirleri
gibi melihtir..." A~~k Çelebi tezklresi. Yine tezkire sahibi K~nalizade Fizruz~ah kissasuu sekiz kal~n cilt halinde Türkçeye çevirdi~ini yaz~yor.
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takdir. olunarak 949 h 1542 m de terfian Edirne'de Sultan Bayezid
müderrisi oldu ve 951 h 1544 m de arzu etmedi~i halde terfian Haleb
kad~l~~~~verildi; o sene ~evvalinin üçünde (15 Aral~k) Haleb'e geldi";
fakat ancak elli be~~gün kald~") ve sonra buradan al~narak M~s~r
Beylerbeyisi Had ~ m Davud Pa ~ a'n~n ahvalini ve M~s~r evkaf~n~~
tahkik ve tefti~~etmek üzere M~s~r'a gönderildi (28 Zilkade 28 ve ii
~ubat 1545).
Salih Çelebi M~s~r tefti~ini muvaffakiyetle yaparak Istanbul'a
döndü ve 953 h 1546 m de tekrar Halep kad~l~~~na tâyin edildi ise
de kabul etmedi ve seksen akçe yevmiye ile Istanbul'da Sultan Bayezid
medresesi müderrisli~i verildi; fakat ayn~~tarihte ~am kad~s~~ve ertesi
sene de M~s~r kad~s~~ oldu; M~s~r'da üç sene kald~ ; 957 h 1550 m de
seksen akçe yevmiye ile teküd olup 76 sonra yevmiyesi yüz akçeye
ç~kar~ld~.
Salih Çelebi bu tekaütlü~ü zaman~nda Eyyüb'ta biraderi
Mustafa Çelebi'nin konak ve bahçesi yan~ nda bir hane ve bahçe
alarak77 uzleti ihtiyar etti; sohbetine gelenlerle ve talebeleriyle muSalih Çelebi kad~l~k ile Halab'e gelince ~eyh izzüddin Halebi a~a~~daki
Arapca tarihi söylerni~tir :

u.4.~~~

„,,y1

Jid

Cc..,17
z z üddin'in tarihi manzumesini okuyan Nevi zâde Atayi ikinci m~sram:
jl~~~
,j 1:41~~
ve dördüncü m~sra~ n : y3Y1.>;-1
Y.%
denilse daha münasip olaca~~n~~beyan etmektedir. (~akayik zeyli Atayi s 48 .
73 Dürr ül haleb fi tarih-i ayan-~~Haleb (Nur-iosmaniye kütüphanesi 3293.
76 Salih Çelebi kad~l~ktan çekilmesinin sebebini Cevami ül Hikâyat mukaddemesinde ~öyle anlat~yor:
"Diyar-~~ araptan M~s~r ve ~am ve Haleb kazalar~na istilâ esnas~nda cadde-i
~er-i kavimden bir kadem ta~ra basmad~ m; ne kimsenin bir habbe mal~na tamâ
ettim ve ne hilaf-~~~er'i bir kaziyye hüküm eyledim; lakin ol diyarlarda olan zaleme
ile imtizac, gök yere inip gökten ç~ kmak gibi asir oldu; ne anlar beni zulme uydurabildi ne ben anlar~~adille. Akibet anlar zulmiyle galib ve ben âdille ma~lup oldum;
tahayyür âleminde bir zaman tefekküre dald~m... Sinin-i hicretin 957 tarihi esnalar~ nda ve cümle hava ve hevesleri bertaraf edip dünya manas~b~~sevdalar~ndan
el çektim... Istanbul civar~ nda Ebi Eyyüb Ensari Radiyallahü anhül Bari
kasabas~ nda tekaüd edip hemin halktan dameni" çektim.
77 Tekaüd olunca "Eyyüb-~~Ensari civar~nda kannda~lan Ni~anc~~ ihdas etti~i
cami kurbinde ev ve bahçe ihdas ettiler. Vahdet ve uzlet niyetin edip tereddüd-i
ekabirde tereddüd üzere olup erbab-~~caha amed ü ~üd aya~~n kesip akdam-~~
ikdarnla kûyi ünsullaha gidenler isrine gittiler" A~~k Çelebi tezkiresi.
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sahabe ve münazara ile tatl~~bir ömür sürdü, eser telif ini de b~rakmad~.
Sultan Süleyman'~n ~ehzadesi Bayezid'in emriyle Cemalüddin
Mehmed Avfrnin büyük Selçuk Devleti veziri Nizam ül Mülk
ad~na Farsca olarak yazd~~~~
Cevami-ul Hikâyat ve Levâmi ur rivayat adl~~tarih ve ahlâka dair olan
eserini büyük bir ba~ar~~ile Türkçeye çevirdi". Muvaffakiyetini
takdir eden Sehzade Bayezid : "murad ve meram~~ne ise arz etsin"
demesi üzerine hiç bir memuriyet iste~i olmayan Salih Çelebi,
iradeyi red etmiyerek talebeleriyle bir arada bulunmak ve tetebbuat
ve telifata devam etmek arzusiyle Eyytib müderrisli~ini rica etmesi
üzerine ~ehzadenin arziyle yevmiye yüz akçe ile -ki tekaütlü~ünde
de ayn~~yevmiyeyi al~yordu- 966 safer 1558 Kas~m'ada Eyyüb
medresesine müderris oldu.
Salih Çelebi, bu müderrislikte üç senekald~, gözlerine perde
indidi~inden 969 safer 1561 Ekim'de bu müderrislikten afv~n~~ istirham etti'~inden yevmiye yüz akçe ile tekaütlü~e döndü ve yerine
ümmi Veledzâde -Ali bin Abdül aziz tayin olundu. Divan~n
mukaddemesindeki beyan~na göre bu tarihte yetmi~~ya~~nda bulunuyordu".
Celâl zâde 973 Rebiulevvel ve 1565 Eylül veya Ekimde yetmi~~üç veya yetmi~~dört ya~~nda vefat ederek Eyyüb ni~anc~s~nda
biraderi Mustafa Çelebi'nin yapt~rm~~~oldu~u camiin haziresinde
yol kenar~na defnedildi 80. Kabir ta~~ndaki manzum kitabe biraderi
79 "Sultan Bayezid (bin Süleyman) Cevami ul Hikâyat kitab~n~n tercümesini
emretti. "anda birveçhile arz-i kemal ve izhar-~~sihr-i helal etmi~tir ki naziri muhald~r; asla müsvedde etmedin ser-i kalemden ancileyin kitab-~~l~zmay~~mukaffa ve
müseccâ ve musennâ tercüme edip metin mebâni ve rengin meani üzere bir cildin
kendü hattiyle yaz~p bir cildin âhara yazd~rd~. Bu bir sehl-i mümtenidir; ~ehzade
hayli pesend etti. "A~~k Çelebi tezkiresi. K~nal~zade bu tercüme dolay~siyle Salih
Çelebi'nin Haleb kad~l~~~na tayinini söylüyorsa da yanl~~t~r.
79 Gözlerine perde inip müderrislikten afv~n~~havi takdim etmi~~oldu~u arr~l~aline a~a~~daki rubaiyi rabt etmi~tir:
Ey ~eh-: encum ha~em sultan-: gerdun iktidar
perverdigâr
Pâdi~ah-t zerre perver
Dinle benden arz-~halimdir yüce dergâhna
Gök yüzünden aftâba yer yüzünden zerre var
99 Haf~ z Hüseyin Ayvansarayi vefiyat mecmuasmda "Eyyüb'da Sivas?
(Abdülmecid) Efendi Hazretlerinin bahçesi k~~rbinde biraderinin carniine karib
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Mustafa Çelebi'nin'dir. Kabrinin ba~~ ta~~nda : 4511)/1 41IV

_

_ 411,4, _

-1~4 Lailahe illahllah -

Muhammed Resulullah - Rabbi Allah - ve Nebi Muhammed - ve
din-el islam.
Ayak ta~~nda :
Dâr-~~dünya menzil-i fâni imi~~
Hep geçer mir-ü vezir ü pâdi~ah
Irseger takdir-i hayy-t lâyemut
Saç~ltr topra~a tohm-~~izz-ü câh
Avn-i hak ile biraderi ferid
Fazl-ü irfan ü ulum âna sipah
Azm-i ta~f-~~âhiret k~ldt bu dem
Rahmet-i hakdan teâla lutf hâh
Rthleti sâlini malâm etmege
istedi haktan Ni~~an f pür günah
Dedi hâtif bu dua târihtir
Kabr-i Salih cennet ola yi hah
973
Salih Çelebi yüksek ilmi vukufu, nesir ve naz~ m vadisindeki
kudreti, bilhassa f~k~htaki ihtisas~~ 81 ve ahlaki fazileti, dürüst ve hak~inasl~~~~ile kendisini tan~tm~~, zaman~~ulemas~~aras~nada mevki sahibi
olmu~~a~a~~da görülece~i üzere telif ve tercüme suretiyle mütedaddid
eserler vücuda getirmi~tir. Kendisi M~s~r, ~am ve Haleb kad~l~klannda
bulundu~u s~ rada mütegallibe ve zalemenin haks~z muamelelerini
görüp bu yüzden yap~lan haks~zl~klara mani olamamaktan mütevellid
yeisle kad~l~k mesle~ini terk etmi~~ve bundan sonra pek sevdigi müpeyda eyledi~iy bahçede sakin iken vefat ederek bahçesine defnedildi~ini ve yine
ayn~~zat Hadikat ül Cevami isimli eserinde de (C. L $ 296)"Biraderine karib hanesinden ifraz olunan mahalde medfun oldu~unu beyan ediyorsa da yanl~~~olup her iki
biraderin kabirleri de caimiin yan~n~/ad~n
al Hammer (Ata By tercümesi c 6 s 151) Kanuni Sultan Süleyman zaman~n~n
mütebahhir fukahas~ndan olarak zikretmi~~oldu~u on alim aras~nda Salih Ç el ebi'yi
de zikretrni~tir. O devirdeki di~er dokuz f~k~l~~mütehass~s~~ ~ bni Kemal, Eb uss uud, Halebi Ibrahim, Ta~köprülüzade, Haf~ z Acem, Musluhuddin
Larl, Birgivi Mehmed, Hayrüddin ve Mustafa Süruri efendilerdir.
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derrislik ve tetebbuat ile me~gul olma yoluna tutmu~~ve yolu aç~k
oldu~u halde daha yüksek mevleviyetlere yükselme~i hat~rma bile
getirmemi~tir.
Salih Çelebi kendi tahsil ve tetebbuundan bahsederken :
"Tabiatta her ilme kabiliyet âsar~~zâhir ve her fen tahsiline istidad envar~~bâhir idi; külli ulumdan her kangisine cüz-i ilitifat olunsa
def'i zihinde has~ l ve her ne cüz-i marifet canibine ki ta~libi-i hadeka
edilse nefs ana mâil görünürdü... Elli y~ ldan ziyade bu yolda g-û~i~~
ettim... Husûsâ agleb-i evkat~m~ ... ulum-~~dakika-i belagate, meâni
ve bedi ve beyan ilimleri nahvine sarf eyledim ki kur'an-~~azimin kazma ve dekayik-i ilm-i tefsire vukuf, bu üç ilim tahsiline me~guf
idi. 82
Salih Çelebi, elli ya~~n~~geçti~i halde evlenmemi~~ve kölelerinden birisini evlâd edinmi~ ti ve herkes bu çocu~u onun hakiki
o~lu zannederdi." Mehazlar~m~ za göre -herhalde M~s~r kad~h~~~
esnas~ nda- validesi tarafindan verilen bir cariye ile evlenerek bundan
~ shak ad~nda bir o~lu olmu~~ise de 84 bu çocu~un on ya~~n~~
mütecaviz olarak vefat etmesi C elâl Z d e'yi çok müteessir etmi~~ve
bu teessür saikasiyle manzum olarak k~sa bir zamanda Leyla ve Mecnun hikâyesini kaleme alm~~t~r 88 .
Salih Çelebi halim, temiz kalbli, vefakâr ve biraderi gibi fevkalâde cömerd idi. Gerek kad~l~~~~zaman~nda ve gerek tekaüd bulundu~u zaman yoksullara, akrabas~ ndan olanlara ve civar~ ndaki muhtaçlara yedirir, içirir, elbise ve para vermek suretiyle yard~m eder,
Fukara babal~~~~yaparlard~. Her gece sofras~ nda ahbaplar~~ve talebelerinden misafirleri bulunurdu.
Salih Çelebi kad~l~~~ nda dürüst hareketi, irtikâb~~olmamas~~
ve ~ er'an müstahik olmadan hiç kimseyi azl ve tecziye etmemesi,
fukaray~~himaye etmesi gibi güzel hallerini Arab tarihleri yazmakCevami ul Hikâyat m~~kaddemesinden.
"Ls-d, "ak
JL. .L k,~ l Z1t5'i r ):•-41
,}• 1±
4.15.
y-la• >Ir (Nur-iosmaniye kütüphanesi nüshas~~numara 3292).
7 4 A~~k Çelebi'nin kayd~ncian ~shak ad~~verilen bir o~lu oldu~u anla~~l~yor.
~akayik zeyli Atayi ise ~shak ve ~~smail adlar~nda iki o~lunun dünyaya geldi~ini
beyan ediyor (s 48) A~~k Çelebi'nin kendisiyle tan~~~ p görti~til~üne göre onun mütaleas~n~~ tercih etmek laz~md~r.
55 Leyla ve Mecnun hikayesini k~ rk iki günde tamamlam~~t~r. ~u halde bu
manzumesini 962 h 1555 m de yazm~~~oldu~u tahmin olunur.
82
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tad~rlar 86. Haleb'te kad~~bulundu~u s~rada ora halk~n~n kahveyi
~arab içenlerin adetleri üzere birbirlerine devr ederek içmelerini
menetmi~tir.
Tezkire sahibi A~~ k Çelebi, ahbaplanndan olan Salih Çelebi'nin muidi Çorlulu Hat~ni Çelebi vas~tasiyle Celal Zâde ile
görü~mü~~ve fazl-ü kemali hakk~nda senashida bulunmu~tur 87 . Salih
Çelebi'nin Salih ve Salahi mahlasiyle ~iirlerini havi divan~~vard~r;
nesir vadisindeki kalemi ~iirlerinden üstündür 88 . Nesirde bazan mün~iyane ve bazan da -M~s~r tarihi mukaddemesinde oldu~u gibi- bugün
de seve seve okunacak surette sade kalem kullanm~~t~r. Hüsn-~~hatt~~
gençli~inde Amasyah ~ eyh Hamdullah'dan yazm~~t~r.
Salih Çelebi'nin eserleri:
I — Belgrad Fetihndmesi 2 - Rodos Fetihndmesi 3 - Tarih-i Budin 4 Tarih-i Sultan Süleyman 5 - Firuz~ah menak~b~~tercümesi 6 - Tarih-i M~s~r
7 - Kitab ül Muhtasar fi ahval il be~er? 8 - Cevami ul Hikdyat ve Levami ur
Rivayat 9 - Leyla ve Mecnun manzumesi ~~o - Dürer-i Nesayih ~~~~- Miftah
~erhi ~~ha~iyesi 1 2 - Mevak~f ~erhi hd~iyesi 13 - Vikaye ~erhi hd~iyesi
- Islah ul izah hd~iyesi 15 - Tagyir üt tenkih adl~~esere talikat~.
- Mün~eat 17 - Divan.

— Belgrad Fetihndmasi :
Salih Çelebi'nin 1521 deki Belgrad seferinden bahseden bir
eseri oldu~unu kendisini yakinden tan~yan ve meclisine devam eden
A~~ k Çelebi ve daha sonra tezkire yazan -ihtimal ki A~~k Çelebi'den
naklen- K~ nal~~zâde Hasan Çelebi beyan etmekte iseler de
görmedim.
Rodos Fetihndmesi :
A~~ k Çelebi ile K~ nal~~zâde Hasan Çelebi teszkirelerinde
Salih Çelebi'nin böyle eseri oldu~u zikredilmektedir. Bunun bir
2 -
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ti~tk Çelebi tezkiresi.
Leltiff tezkiresi (matbil nüsha? s 218). Ktnalt zdde ~unlan yazyor: "E~erçi edas~~

ru~en ve vaz~h tarif ve tavsife lâyik ve Salih e~ar~~vard~r; lâkin in~as~~e~'ar-~~dilkü~as~ndan racih idü~i manend-i fevayih-i ud ve menâyih-i Cud zahir ve layihd~r" Salih Çelebi maddesi Tarih-i haleb müellifi "kahvenin devren içilmesini menetti~i gün yan~nda idim, devirle içermisiniz diye bana da sordu, ben de evet dedim diyor.
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nüshas~n~ n Viyana Milli kütüphanesinde 993 numarada bulunmakta
oldu~unu Prof. Ba b in ger Osmal~~tarihçilerine dair olan eserinde
(s !ot) ve A. S~rr~~Levend gazavatnamede zikrediyorlarsa da görmedim 89 . A~~k Çelebi'nin yazd~~~~üzere herhalde böyle eseri olacakt~ r.
3 — Tarih-i Feth-i Büdün
Salih Çelebi'nin kendi el yaz~ siyle kaleme alm~~~oldu~u nüsha
Topkap~~ saray~nda Revan kitaplar~~ aras~ nda 1280 numaradad~ r.
Bunun ikinci bir nüshas~~ Tarih-i öngürüs ad~~ile yine Topkap~~saray~nda
Üçüncü Ahmed kitaplar~~3096 numarada ve üçüncü bir nüshads~~
da Muhaçndme ad~ yle Üniversite kütüphanesinde 1285 numaradad~ r.
Eser mün~iyane ise de üslübu güzeldir. Bir mukaddemeden sonra otuz
dastane ayr~lm~~t~ r. Bu dastanlar~ n yirmi dördü Sultan S üleym an'~n
Istanbul'dan hareketi, Macaristan'a geçmesi ve muharebeden sonra
muzafferen Budin' e girmesini ve Istanbul'a avdetini beyan ediyor.
Bundan sonra yaz~lan be~~dastan ise Anadolu'da Alevi isyan~~üzerine
Vezir-iâzam I brahim Pa ~ a'n~n o tarafa giderek isyan~~bast~rmas~~
ve otuzuncu dastan da Sultan S ül e ym an'~n Vize taraf~na avlanma~a
gitmesini zikreder.
Salih Çelebi'nin Budin tarihinin sonunda koydu~u yirmi
be~inci dastandan otuzuncu dastana kadar olan k~s~m, Tarih-i Sultan
Süleyman diye ayr~ ca bir eser telâkki edilmi~~olmal~d~r; filhakika bu
sonraki dastanlar~n Budin fethiyle hiçbir münasebeti yoktur. En son
dastan ise Sultan Süleyman'~n Vize'ye ava gitmesidir.
4 — Tarih-i Sultan Sülayman :
Bu isimde bir eseri henüz görülmemi~tir. Bunun yukar~ da zikredilen tarihleri olmas~~muhtemel oldu~u gibi biraderi Mustafa Çelebinin Tabakat ül-memalik adl~~eserinin bunun oldu~unun zan edilmesinden
ileri gelmi~~olmal~d~ r.
5 — Firuz ~ah Menakbi tercümesi :
Salih Çelebi'nin tercüme-i hali k~sm~nda görüldü~ü üzere
943 h 1536 m de sahn-~~seman müderrisi olduktan bir müddet sonra
Sultan S ül e ym a n'~n emriyle Firuz ~ah hikayesini tercümeye ba~lam~~~ve sekiz cild üzerine Farscadan Türkçeye çevirmi~tir; Kâ tib
89 Die Geschitsschreiber der Osmanen und ihre Werke (Ord. Prof.) von Franz
Babinger 1927 s ~ o~~ (Flugel Katalogu II, 216).
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Çelebi, tercümenin Yavuz Sultan Selim'in emriyle yap~ld~~~n~~
beyan ediyorsa da isimde yan~lm~~t~r. Salih Çelebi her cildin sonunda o cildi hangi tarihte ve kaç ayda tamamlad~~~n~~göstermi~tir. 9°
Nitekim mütercim Topkap~~saray~~Revan kö~kü kitaplan aras~nda
bulunan 1485 numaral~~dördüncü cildin sonunda : "Bu mecelle Türkçeye iki ayda tercüme olundu. Mütercim fakir Salih bin Celal'in
müsveddesidir ve Dar üs Saltanat ül Kahire-i Istanbul'da (tercüme)
edildi emr-i padi~ah-~~âlempenah ile. Ebedi ö~nürleri ve devletleri
paydar olsun âmin ya mum. Tarih-i hicretin dokuz yüz k~rk alt~~senesinde tamam oldu sene 946" demektedir. Bu elimizdeki dördüncü
cildin 951 (~~544) senesinde Salih Çelebi'nin müsveddesinden naklolundu~una dair kitab~n sonunda "Tarih-i hicretin 951 inde müsveddesinden yaz~ld~~sene 951" kayd~~görülüyor.
Firuznâme tercümesinin tamam~~bir arada bulunmay~p muhtelif
ciltleri muhtelif kütüphanelerdedir. Üniversite kütüphanesinde ba~~
lusm~n ciltleri noksan olarak ~~165 ila 1169 numaralarda be~~cildi vard~r. Belediye kütüphanesinde Muallim Cevdet kitaplar~~yazmalar~~
aras~nda da yine ba~~k~s~mlar~~noksan 35 a ila 37 a numaralarda da
üç cildi görülüyor.
6 — Tarih-i M~sr-~~Cedid:
Baz~~~stanbul kütüphanelerinde nüshalar~~vard~rn. Salih Çelebi
951 h 1544 de Edirne'de Sultan Bayezid medresesi müderrisi bulunurken Haleb mevleviyetine tayin ve oradan M~s~r'a gönderildi~ini tatl~~
bir üslûp ile ~öyle anlat~yor :
"Bu fakir-i bi mecal Salih bin Celal bunun gibi padi~ah-~~
alicalun zaman-~~ferhunda falinde ki hezar ihsan~~ile mümtaz ve
akran ve emsalim içinde serefraz olmu~tum. Tarih-i mezkû'rda Edirnede Sultan Bayezid medresesinde müderristim; hemi~e celisim kitab
ve enisim ders ve hitabd~ ; mesâil-i mü~kile-i ulumda tahkik ve mebahadd-ü rüsumda tetkik ederdim. Alemde bir ho~~halim
his-i
ve fera~-~~balim var idi; hat~r~mdan dünya hevesleri dür ve cihan
arzular~~mehcur idi; hemi~e kar~m uzlet kasanelerinde ihtifa ve ka9° Osmanl~~ müelliflerinde dördüncü cildin sonunda görülen iki ayda tercümesinin bitti~i kayd~~ bütün eserin iki ayda bitti~i zann~n~~vermi~tir. Halbuki iki
ayda tercümesi tamamlanan Menak~b~n dördüncü cildidir. Di~er ciltlerde tabii daha
sonra tercüme edilmi~tir. Zaten sekiz veya dokuz büyük vcilt olan eserin tercümesi
de~il yaln~z okunmas~~bile iki aydan ziyade sürer.
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naat kö~elerinde inziva idi. Dünya için ehline tenezzül ve tereddüd
matbuum ve cah için çaha dü~mek maksudum de~il idi. Sahn-~~
dünyada sürur gibi azadelik ve u~run kö~elerinde benef~ e gibi üftadelik severdim; kendi halime ~akir ve fakr-ü fak~ma sab~r idim.
Lâkin kendüme bu huzur~~pâydar ve berkarar olur sanurdum.
Nagâh az geçmeden gördüm, hâh nâhâh sürurum ~urura ve huburum
fütura mübeddel oldu. Emr-i pâdi~ahla bel takdir-i hükmüilah ile
darüleman-~~ Edirne'den ç~kt~ m. Diyar-1 Araptan Medine-i Haleb'e
andan Dar ül Kahire-i M~s~r'a azm itdüm.
"Edirne'den M~s~r'a üç ay peyapey sefer ettim; bu yolda hezar
zahmet ve bi~ ümar me~ekkat çektim . . . Mesalik ve menazil ve meabir ve merahilde hezar asar-~~kadime gördüm ki her birin bir zamanda
bir bülheves âbad etmi~, kendi gitmi~~yerinde ni~amn~~komu~, ad etmi~.
Bunlardan bir zaman taaccübe kald~m ve deryay-~~fikre dal~p anlardan
nice ibret ald~ m. Fenay-~~ö~nrün fenas~n~ , dünyay-~~dehrin anas~n~~yâd
edip derundan feryad ettim; bakt~ kça refikler (eski eserleri gezdirenler) her birinin binalar~n~~zikrederler ben ise bennalann~~(Mimarlar~n~)
zikrettim. Anlann gözü ol asar-~~kadime ve emakin-i haliyede benim
gönlüm onlar~~yapan ve yapt~ ran izam-~~remime (çürümü~~kernilderde)
ve ecsam-~~baliyede . . . .
"Bu üslübla diyar-~~rum (Anadolu) ve Araptan ve arazi-i ~am
ve Halep'ten.. Dar ül Kahire-i M~s~r'a eri~erek gördüm. M~s~ r, (ümm-i) dünyad~ r dediklerini musaddak bir sivad-~~cihan peymad~r.
Sergüze~ tin bi gaye ve hikâyetin bi nihaye anlad~m, derun-ü birun~n~~acayib asarla dolu ve garaib-i âhbarla memlû gördüm . . . Bunlardan hezaran hezar hisse ve ibret ald~ m ve nice zaman taaccüplerinde
kald~ m; gönlüme bu sevda dü~tü ki ahbar-~~ mülk-i M~sr~~ve an~n
üzerine mürur eden asr~~ve beni .demden, evvel buna kim kudum
Salih Çelebi'nin M~s~r tarihi nüshalar~~Cnivesite kütüphanesinde
4134., 4404., 9361, 2588, 1524., 778 numaralarda ve Topkap~~saray~~Revan kö~kü
kitaplar~~1405, Süleymaniye kütüphanesi Esad Efendi kitaplar~~2176 ve ayn~~kütüphanede Damad ~brahim Pa~a kitaplar~~numara 920, yine o kütüphanede Halet
Efendi kitaplar~n~n ilave k~sm~nda 190 numaralarda vard~r. Baz~~Avrupa kütüphanelerinde de nüshalar~~bulunuyor. ( bak~n~z Franz Babinger Osmanl~~tarihçileri s ~oo)Halet
Efendi nüshas~n~ n sonunda : "Ahval-i M~s~r'dan beyan~~ihtiyar olunan ahbar burada
tamam oldu ve bu müsveddede mütercim fakir Salih bin Celal elinden tarih-i
hicretin.... dokuz yüz elli üçünde zilkade ay~nda tamam oldu. Ketebehül fakir
"kayd~~bu nüshan~n bizzat Salih Çelebi'nin el yaz~siyle
Salih bin Celal t-e:A
göstermektedir.
yaz~ld~~~n~~
91
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etmi~~ve imaretine cümleden akdem ikdam eden kimdi? ve sonradan
dahi bu arza, Feraine ve Amâlikadan ve kayasire ve ekasireden kimler
hükmetmi~ler? ve bu mülke ne as~l padi~ahlar gelip gitmi~ lerdir....
"Kütüb-i tevarih-i bulup alettafsil malüm idindim; selef-i
ulema tevarih-i M~s~r'a dair yazd~klar~~kitaplardan elime girenleri
gözden geçirdim; cümleden e~ beh ve ecmelini ve ekmel ve mufassal~n~~
ulema-i ~afiiyyeden Mevlana ~ eyh Ta kiyy üddin Ahmed bin
Ali'nin ki ~bn-i Makrizi demekle maruftur, Jtg-c.)11.!
j1.%11, J6L~i JSL Kitap ül Mevaiz yel itibar bi zikril H~ttat yel dsar
adl~~kitab~n~~ buldum ki hakka bu babta sahib yed-i beyza ve bazuy-~~tüvana göstermi~tir. An~ n içinden der ho~ eleri çin eder gibi
mühim olan ferayid fevaidini bennan-~~kalem ile dirdüm; silk-i
araptan ç~kar~p türki eda ri~ telerine dizdüm.
Bundan gayri
I
JJ
Kitab-ül- muhtasar fi
Ahbar il Be~er adlu kitab-ki kütüb-i tevarihten on üç mutavvel
ve mufassal kütüb'i muhtasareden ihtisar olunmu~t~r; M~s~r'a müteallik
buldu~um ahval ve ahbar~~ ve ulema-i müteahhirin-i M~s~ r'dan
Suyu t i'nin
Kevkeb-ür Ravza ve I y-1 j o
Hüsn-ül muhazara fi ahval-i M~sr-~l Kahire dernekle mersum
kitaplar~ndan ve sair M~s~ r ahvalinde ulema-i selef ve halef yazd~klar~~baz~~resayilde gördü~üm havadis ve asar~~dahi ana zam ve ilhak
edip cümlesinin has~l~n~~cami bu bir kaç kürraris (fasikül) de nice
nevadir-i ahbar yazdum".
Celal zade Salih Çelebi M~s~ r tarihini 953 Zilkade ve 1547
Ocakta Istanbul'a geldi~i zaman tamam etmi~ tir. Benim tetkik etti~im
müteaddid nüshalardan Esat Efendi kitaplar~~aras~ ndaki nüsha nesih
hatla yaz~lm~~~olup güzel ve okunakhd~r.
Eserin ba~lang~c~ nda tevhid, naat, ç~haryar-~~güzin menakibi ve
pâdi~ aha duay~~havi lus~ mdan sonra ibtidadan 953 hicret senesine kadar
M~s~ r ahvali, Fezail ve mehasin-i M~s~ r, vilayet-1 m~s~ rda olan t~ls~ mlar
ve baz~~acaip ~ eyler, tufandan evvel M~s~ r hükümdarlar~ , tufandan
sonraki M~s~ r hükümdarlar~, M~s~ r diyar~~ümerasi, Çerkes Memlükleri, define ve hazineler, M~s~ r mabedleri, fezail-i Nil, Idü~~ehid, Nil'in
feyezan~, M~s~r'~ n sulanmas~ , ehram, Ebülhevel'ler, da~lar, M~s~r'~n
maruf beldelerinden, Iskenderiye ve di~er M~s~ r beldeleri ve buradaki
tarihi eserler. Kahire'nin banisi ve ~ ehrin büyümesi. Kahire'nin Fat~mi
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halifelerinden Müstansirbillah zaman~ nda Emir-ül-Cüyü~~Bedr-ülCemali zaman~ndaki imar~.
Celal zâde'nin bu M~s~r tarihi ~spanyolcaya da tercüme edilmi~tir.92
7 — Kitab ül Muhtasar fi Ahbar-il Be~er ?
Osmanl~~müelliflerinde (c 2 S 279) Salih Çelebi'nin bu isimde
bir eseri oldu~u gösteriliyor ise de do~ru de~ildir. Yukar~da M~s~r
tarihinin mukaddemesinde söyledi~i gibi eserini yazarken Makrizrnin H~tat~ndan istifade etti~i gibi Eyubiyye ailesinden Hama hükümdar~~ Melik Müeyyed Ismail'in Kitab ül Muhtasar fi Ahval-ilbe~er
isimli eseriyle Abdurrahman Suybutrnin K evkeb ür Ravza ve
Hüsn ül Muhadara fi ahbar-~~M~sr-el Kahire adl~~tarihinden istifade etmi~~
oldu~unu söylemek istemi~ tir. Yoksa bu isimde bir eseri veya tercümesi
oldu~u henüz görülmemi~tir.
8 — Leyla ve Mecnun manzumesi :
Salih Çelebi uzun y~ llar bekâr ya~am~~, ihtiyarl~~~nda evlenerek ~ shak ad~nda bir o~lu olmu~tur. Bu çocu~un on ya~~n~~geçkin
olarak vefat etmesinden dolay~~evlad ac~s~~kendisini fevkalade müteessir etti~inden bu teessürle 962 h Leyla ve Mecnun hikâyesini k~sa
zamanda manzum olarak kaleme alm~~ t~r.
Ba~~tarafinda tevhid, neat-~~ ~erif ve ashab-~~kirama sena ile ba~l~yor. Mesnevi tarz~ndad~r. Naat-~~~eriften:
Ne resul ol ki fahr-~~diem
Dürr-i yekdane-i beni âdem
Gerçi mülk-i arabtan etti zuhur
~e~~cihat-~~zemini tutt~, o nur
Din-i islâm~~kim uyan etti
Küfür nam~n~~bini~an etti.
Old~~Cihir zamanda ol yüzü gül
Hâtem ül enbiya ve hatm-i rüsül
Hak keldnun ki a~ikdr etti
Okuyup halka dür nisar etti
Zdhir old~~ ~eayir-i islâm
Verdi kanun-~~ ~eri âna nizam
92

Franz Babinger'in Osmanl~~tarihçileri s m~ .
BeUe~en C. XXII , F. 28
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Daveti âm olup kamu halka
~rdi â~az~~garb ile ~arka
Pek suzi~li parçalar~~ihtiva eden manzumesinin "A~az-~~ k~ssa-i
pür gussa-i Mecnun ve Leylâ" k~sm~na ~öyle ba~l~yor :
Fars dilinde ibtida üstad
Söze bu resm ile urur bünyad
Var idi dir me~er ol ilde
Arab içre olan kabâilde
AMir adlu kabileden bir er
Hayli dânâ idi ve ehl-i hüner
Hasebiyle nesebiyle kâmil idi
Gün gibi lutfi halka ~âmil idi.
Ad-u san ehli idi gayette
Mülk-ü maliyle ol vilâyette
Salih Çelebi bir k~ ta ile Leyla ve Mecnun k~ssas~n~~ k~ rk iki
günde ve 962 tarihinde nazmetti~ini söylüyor93. Elimizdeki nüsha
Salih Çelebi'nin sa~l~~~ nda 969 h 1561 de ihtimal ki asl~ndan
istinsah edilmi~ tir". Salih Çelebi bir de Hamse kaleme almak
istemi~se de henüz görülmedi~ine göre belki kuvvede kalm~~t~ r.
Elimizdeki Leyla ve Mecnun nüshas~~Nur-~ osmaniye kütüphanesindeki divan~n~ n sonunda bulunmaktad~ r. Yaz~s~~pek nefis talik hatla
yaz~lm~~~olan nüshan~ n cildi de pek güzel olup saraydan ç~ km~~t~r.
Ve 3846 numarada kulunmaktad~ r.
9 — fL2.; jj.5 Dürer-i Nesayih :
Celal zade altm~~~ile yetmi~~ya~~aras~ nda gözlerine gelen zaaf
dolay~ siyle inzivaya çekilmi~~ve bu s~ rada nefsin sulaine cevab ve
ba~kalar~ na nasihat yollu Dürer-i Nesayih ad~n~~verdi~i seksen beyitli
Leylâ ve Mecnun hikâyesinin sonunda :
Dürr-i mensurz bu k~ssa bahrinin
K~rk iki günde olundu nam hep
Sana tarihin verir bunun haber
Ayn-1 nam-~~fa ve si~~~ lam-~~leb
94 En nihayette :
urt.7
r)A593
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kaydiyle istinsah tarihi ve Abdülvahid ad~nda bir kâtip taraf~ ndan
yaz~ld~~~~görülüyor.
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manzume kaleme alm~~~ve dostlar~ ndan birisi ekserisi tamiye ve muammay~~havi olan bu manzumenin yine kendisi taraf~ndan ~ehrini
rica etmesi üzerine her bir beyti ayr~~ayr~~~erh etmek suretiyle bu eseri
vücuda getirmi~tir. Dürer-i Nesayih divan~n~n sonunda ve bundan ba~ka
ayr~ ca Üniversite kütüphanesinde 3046 ve 3094 numaralarda bulunmaktad~r 95 . Dürer-i Nesayih-in birinci beyti :
ezel sana beMd~r diken
K~smet-i
Kaçma belddan sak~n sen bu beldy~~be~en

Son beyit :
Dinle sözün S alih'in tecrübe k~l kim sahih
Hads-ü-cinsiyledir söyledi~i her sühan
Dürer-i nesayihdürür bahr-~~cihan içre bu
Müfierlün failün müfteilün failün.
~o —

Cevami ul Hik4yat ve Levami

-ur- Rivayat tercümesi :

Baz~~ ~stanbul kütüphanelerinde nüshalar~~bulunan 96 Cevami -ulhikdyat ve Levami -ur- Rivayat tercümesinin asl~~Farsca olup Ce ma 1 ü d95 Güzel talik ile yaz~lm~~~olan 3094 numaral~~nüsha yirmi varak olup mukaddemesinde ~öyle diyor:
"Bu varaklar tabaklarm dest-i zebanile sadef-i sineden ç~kard~~~~leal ile mali
eden Salih bin Celal eydür; çun sinin-i ömr-i güzerandan sinnim hesab~~mabeynes
sittin ve sebine yetmi~ti. ~ebab halleri yel gibi ~itab ve ~ib alâmetleri ate~~gibi iltihab etmi~ ti. Nâgâh emr-il-lah ile hezar bela ve mihnete ve t anâ ve me~akkate
giriftar oldum ki cümleden es'ab ve etab~~ihtilal-i mizacla kuvve-i bas~raya gelen
zaaf-u kemaldir. Bari bu belalar ibtilasiyle hemi~e dilgir ve LA ana'lar istilasiyle
hemvare tire zamir olacak sual-i nefsin cevab~nda ve gayr~n n~~sh ve pendi
bab~ ncla ki Dürr-i Nesayih ile mevsum olan Cevahir-i Ebyat nazm ettim. Bu
esnada ehl-i dâni~~aras~nda me~hur ol~cak anlardan bir dilnüvaz-~~suhan perdaz
her ne kadar Türki ise bu ebyat~n binas~~ latif ve icaz üzere olma~~n bunlardan
az beyit vard~r ki anda tamiye ve elgaz olmaya. Ebkar-~-maanisi yüzünden ke~f-i
hicap ve ref'i nikaba tamam ihtiyaç vard~ r. Mensur ibariyle ~erh ve beyan ile
âyân lutf-1 naz~mdan emr-i bedi de~ildir, Dedü~i bahisten mes'ulünün kabulünde
matladan maktaa var~nca her beytin bu veçhile ~erhine a~az olundu".
95 Görülen nüshalar Hekimo~lu Ali Pa~a kitaplar~~603, Topkap~~saray~~Revan
kö~kü ~~(385 Millet kütüphanesi Re~id Efendi kitaplar~~723 ve Nur-iosmaniye kütübhanesi 3232 ve 3274 numaralarda bulunmaktad~r. Sultan Süleyman'~n mührünü havi
olup saraydan ç~km~~~ ve musahib Mustafa Pa~ a muhallefat~ndan al~nm~~~bir
cild Husrev Pa~a kitaplar~~aras~nda 499 numarada bulunmaktad~r.
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din Mehmed Avfi'nin eseridir. Avfi bunu Vezir Nizamülmülk
namma telif etmi~tir. Müteaddid tercümeleri olan Cevami ül hikayaÜn bu tercümesi de Kanuni Sultan Süleyman'~n o~lu ~ehzade Bayezid'in emriyle Salih Çelebi taraf~ndan yap~lm~~t~r". Salih
Çelebi'nin tercümesine esas olan nüsha Hekimo~lu Ali Pa~a kitaplar~~
aras~nda 609 numarada bulunan nüshad~r; Salih Çelebi kendi el
yaz~siyle olan Cevami ul Hikayat'~n ikinci cildi de yine ayn~~kütüphanede 603 numarada bulunmaktad~r. Salih Çelebi'nin el yaz~siyle
olan birinci cild henüz görülmemi~tir. ~kinci cilt ise onbirinci babtan
ba~lamaktad~r. Eser muhtelif mevzulara göre hikayeleri havidir.
Salih Çelebi, cevami ul hikthat'~n ikinci cildini ~ g cemaziyelah~r
964 ve 19 Nisan 1557de Eyyub'daki evinde tamamlam~~~oldu~unu bu
cildin sonunda beyan etmi~ tir ". Bu cild büyük k~tada olup Topkap~~
saray~~Revan kö~kü kitaplar~~aras~nda bulunan Üçüncü cilt ise 965
Muharrem ve 1557 Ekim'de tamamlam~~t~r". Nuri-osmaniye nüshalar~~ayr~~ayr~~birer cilt halindedir.
Cevami ul Hik4yat asl~~ gibi dört k~s~m üzerine tercüme edilmi~~
olup her bir k~s~m yirmi be~~baba ayr~lm~~t~r. Birinci k~s~m Allah~,
Peygamberleri, keramat-~~evliyay~, Arab ve Acem padi~ahlar~n~, hülefay-~~ra~idini, adaleti, pâdi~ahlara müteallik ahvali, padi~ahlann siyasetlerini, tevki ve hükümlerini (fermanlaruu) firaset ve kiyaset ehli
kimsele~i, rey ve tedbirlerin faidesini, vezirlerin ahvalini, bahad~rl~~~,
alim, zahid, vaiz ve kad~lar~ , zemin ve zamana muvaf~k nükte ve güzel
sözleri, padi~ah nedimlerinin lâtifelerini, tabipleri, ilaçlar~, muabbirlerin lâtif tâbirlerini, ~airelerin rengin sözlerini, s'azende ve güyende!erin lâtifelerini, seri ul intikal olanlara, vezirlere dair sözleri ve münasib hikayeleri havidir.
9' Cevami fil HikIlyat, Ikinci Murad'~n emriyle hocas~~/bn-i Arab~ah ve
~ kinci Bayezid'in o~lu ~ehzade Mehmed'in emriyle ~air Necati taraflar~ndan da Türkçeye çevrilmi~tir. Ibn Arab~ah tecrcümesi Ayasofya kütüphanesinde
3167 numaradad~r.
98 Salih Çelebi, kendisinin kalemiyle olan Hekimo~lu Ali Pa~a nüshas~n~n
sonunda:
L ,•N•• Ze•j.iJl
JI .h „4.
r:•0 c-421 >211 j Le:0 j
"'4.!t•
,.,t~~
, ,
j;:r
kaydiyle ikinci cilt tercümenir~~bitti~i sene ve ay~~göstermektedir.
” Topkap~~saray~~Revan kö~kü kitaplar~~aras~nda 1086 numaral~~nüshada da:
"Cevami ul Hikâyat ve Levami ur Rivayat kitab~n~n Türkçe terciimesi tamam
oldu.Tarih-i hicretin 965 inci y~l~n~n Muharremül haram~n evayilinde Kostantinyye
~ehri civar~nda Ebu Eyüp Ensari kasabas~nda" tamamland~~~~beyan ediliyor.:
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~kinci k~s~mda haya, meskenet ve tevazil, himmet, edeb, rahm,
~efekat, tevekkül, sahavet, kerem, bahad~rl~k, sab~ r, ~ükür, cürmün
afv~na ve saireye dair hikayeler.
-üçüncü k~s~m, Halk~n fena huylanna dair olup bu da yirmi
baba ayr~lm~~t~r; hased, h~ rs, tamâ, yalan, hasislik vesaire hakk~nda
münasib hikayeler.
Dördüncü k~s~m ise acayib ve garayib denilerek bunda da padi~ahlara hizmetin faidesi, padi~ahlann sanat ve hüner sahiplerine ihsanlar~~; beynelhavf ver reca vaziyeti, dualann tesirini, fal açmak,
e~yan~n havas ve tesiri, yollar, memleketler, t~ls~mlar, ku~lar, y~ rt~c~~
hayvanlara ve saire dair k~ssa ve hikayeler.
Cevami ul
644 varak olan Millet kütüphanesi Re~id Efendi kitaplar~~nüshas~n~n sonunda
Melhar-z evldd-z Osmdn-z kiram
villa ü in' d~zz-z mezid
Layik-i tac-z serir-i saltanat
Tani ~dhztide Siultan Bayezid
k~tas~~ varchr"°.
~~
Miftalz ~erki l~d~iyesi :
Seyyid ~erif Cürcanrnin belagatten Miftah ul ulum ~erhinem
Celal zadenin ha~iyesi olup ad~~c.:.7 1
(.3 c:;;;;41-LiU Nak~d ür reyeyin fi Kavaid il fenneyn'dir. Bir nüshas~~Süleymaniye kütüphanesinde D a ma d ~ brahim Pa ~ a kitaplar~~ aras~nda 894 numarada
bulunmakta olup Arabçad~ r.
100 Salih Çelebi Cevami ul Hikâyat mukaddemesinde ~öyle diyor :
"Mütekaid olup... bu f~rsat~~ganimet bilip ~eb-ü ruz evkat-~~ibadetten faz~l olan
evkatnn~~tasnif-i kütüb ve resail ve telif-i ulum-~~evah~r ve evail i~galine sarf-1 eyleme~e
ettim... nagâh hazret-i ~ehzade-i Civanbaht... Bayezid ibn-i
Sultan Süleyman atabe-i aliyyelerinden Cevami ul Hik4yat ve Levami ur
Rivayat ismiyle mevsum Parsi dilde kütüb-i tevarihten mufassal ve mutavvel bir kitab~~
mükemmel vas~l oldu; Pariisden Türkçeye tercüme olunmas~na ferman olunm~~~ ..
ferman-~~hümâyunlar~~hüsn-i kabul ile telâkki olundu ve bi ihmal ve bi imhal tereümesine ~urû olunup bu hidemat edas~~can~m~za minnet bilindi".
~i~~~ Miftah ul ulum 626 h 1229 m senesinde vefat eden Allame S iracüddin
S e kka k i'nin belagatten muazzam bir eseri olup bir çok ~erh, ha~iyeler yaz~lm~~t~r.
Salih Çelebi bu ha~iyelerder~~ Cürcani'nin ~erhine ha~iye yazm~~t~r.
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Mevak~f ~erhi hd~iyesi :

1 2 — Jy

Seyyid ~erif Cürcanrnin kelâmdan Mevak~f ~erhine ha~iye
yazm~~t~r arapcad~r.
13

—

Vikaye ~erhine hd~iyesi :

Burhan ü~~ ~eria Mahmud bin Sadr-ü~~ ~erian~n f~k~htan Hidâye
meselelerine dair Vikaye adl~~eserinin ~erhlerinden birisine ha~iyesi,
olup arabcad~r.
14 —
c51.,01 Isldh ul izah hâ~iyesi :
Salih Çelebi'nin hocas~~ Ibn Kemal Ahmed ~ emseddin-'
in f~k~htan
Vikaye el müsemma bilizah adl~~eserine bir hâ~iye
yazarak (Hd~iye alel~sldh ve el izah) ad~n~~vermi~tir. Bu hâ~iyenin bir
nüshas~~ Süleymaniye kütüphanesinde Damad Ibrahim Pa~ a
kitaplar~~aras~ nda 512 numarada bulunmakta olup Arabçad~r.
15

— Tagyir üt Tenkik talikast :

Celal zâde yine üstad~~ Ibni Kemal'in usul-i f~k~htan
Tagyir üt Tenkih adl~~eserine de talikat~~vard~r.'"
16 — Mün~eat :
S ali h Çelebi'nin bir müseat~~ old~~~~Osmanl~~Müelliflerinde
zikredilmi~~ise de (C, 3, S 279) görmedim. Mamafih bir çok eser
ve naz~m kaleme alm~~~olan Celalzz.denin mü~eat~~old~~~nda ~üphe
yoktur. Merhum Bursal ~~ Tahir bey gördü~ü bir çok eserleri
nerelerde gördü~ünü eserinde yazmad~~~ndan ben de aramama
re~men tesadüf etmedim.
~~7 — Divan :
Salih Çelebi üç lisanda ~airdir. Kendisinin son zamanlar~nda
gözlerine perde geldikten sonra hat~r~ nda kalan manzumelerini okuyarak yazd~rm~~t~r. Divan~n~n tezhibli ve güzel talik ile yaz~lm~~~saraydan
ç~km~~~bir nüshas~~ Nur-~ osmaniye kütüphanesinde 3846 numarada
bulunmaktad~ r. Durmadan çal~~an bu büyük alim zaaf-1 basra mübtela. olunca okuyup yazamad~~~ ndan müteessiren bu ac~kl~~halini
divan~n mukaddemesinde ~öyle anlat~yor :
102 Ke~füz
zünun (Maarif Vekaleti nesrinyat~ndan c I s 199 ve Osmanl~~müellifleri
c 2 5 279.
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Res. 4 -- Cemi Zâcle'nin 51 No. ht Bolu tahrir defterincleki bir tashihi

Belleten C. XXII

Res. 5 — Istanbul Arkeoloji Muzesi Kütüphanesinde 562 No. da bulunan
Selimnâme- nin birinci sahifesi
Belleten C. XXII

Res. 6 — Selimnâme'nin son sahifesi
Belirten C. XXII
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Bu elest bezminin mest-i bigeran~~ve bu sekranlar cem'inin bi
serrv-ü sâmam.
Ya~~' ken /mide hdr~n akl-u h~2~i
Ezel meyhanesinin bâde nu~i
Salih el maruf bicelal zâde Zadullahü taalâ zâde ider (eydür).
01 zaman ki evvel-i evan-~~ ~ebabdan ~itab eden ömür kafilesi menzil-i
heftade yetmi~ ti; bu miyanda hezar me~ekkat ve bela ve renc-ü anâ
tahsil etti~im ulum~~tekmil eyledim ve alemde ~uru etti~im cüz'i ve
külli ulum-~~maariften az nesne kald~~ ki ana alim ve arif olmay~m" bu
tahsilin dünyevi iyiliklerini ve faide ve semerat~n~~ gördüm "halime
münasib nice ah manas~ba vali oldum; nihayet avahir-i örnürde,
etti~im keseret-i mütaleat ve tahrirat ile zaaf-~~basar'am oldu. Çe~m
hadikas~ndan hadeka-i abdar~ n nur ve tabi eksilme~e ... yüz tuttu
ve bu cam-~~musaffan~n ruyi dondu ~öyle ki ka~~d-~~beyaz kâfurisi
üzerinde sevad-~~han-~~ mü~kini mur aya~~~veya örümcek a~~~gibi
seçerdim; ulum-~~ ~etta'dan musannefat~m evrak~~ beyaz olmad~n müsvedat içinde kald~ ; güya ab-~~hayat zulmatta ve ayn~-~~âfitab gayn
içinde nihan oldu... Min bâd leyl-ü nehar beytül ahzan~mda yargar~m gam-u efkard~ ; ~öyle ki hanede mescuna ve viranede mecnuna
döndüm; muttas~l kendümle söyle~ür ve kefal-n-1 nefs ile e~lenürdüm;
gâh yi~itlik .1eminin ~eydal~ klar~n anard~m ve Ol pirlik zaman~n~n
nâ peydarl~kalrin. gâh bi ihtiyar a~lar, gâh sine cerahatin merhem-i
sabr ile ba~lard~m: haliya hassa-i basar süstlü~ü ve ten nâ dürüstlü~ü
ve dil hastal~~~~ve hat~r ~ikesteli~i zaman~ndaki ~eb-ü ruz efkarla e~lenürin; anlar~n baz~lar~~hat~ r~ma dü~ tü; bu peri~an evrak~m yazd~rdum
ta sahife-i rüzgâr üzere bu mecmua-i e~'ar benden sonra ehl-i u~~aka
yadigâr kala."
Divan malûm tarzda münacat tevhid, nât ile ba~l~yor. Sonra
padi~aha, Ibrahim ve Ayas Pa~alara ve hocas~~ I bni Kemal'e
söylenen kasideler 103 ve an~~müteakib gazeller geliyor. Salih Ç el e1°3

~bn-i Kemal hakk~nda söyledi~i kasideden üç beyit :
~lm-i dinin ~imdikim sensin imam-t dzamt
.4tihad~ndzr eden mü~killerin ~er'in beyan
Ald~~ gitti Rumdan her mülekete nii~n~n saba
Mi~k bdr~n ba~lad~~ sankim hatadan kârban
Âkibet bilmi~~olursun dircib-~~ ~er-ü din
Nam-t Mahmud~ n ezel Ahmed komu~~bir kârdan
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bi'nin manzumeleri a~ikane, rindane ve ~uhanedir. Bir naat-i ~erifinden :
Acep hayretle kald~ m ben, hidayet Tâ Resulallah
Ne tahsil-i metâl-ib var ne tâat ya Resulallah
Halay~k cümle yer yer hep huzur-~~hakka vard~kta
Kerem k~l Sâlihi etme melâmet yâ Resulallah
Divan~ ndan baz~~ beyitler :
Halin üzere kâkülün büklümleri neyler dedim
Dedi bu dâm ile çok canlar ~ikâr etsem gerek
Nak~-~~hüsn-~~yani ko tahsin anun üstad~na
Saliha bakidir ol nak~-ü nigâr elden gider
ihtiyari dii~medim mihrine ol mehparenin
Ruhleri [JT] dl eyledi geçdi bana gisus~~bend
Felekten geçdi efgan~m der-i dildare irmez mi?
Kemend-i ah iri~mez ne yüce Astand~r bu!
Divan~nda ve ~ üara tezkirelerinde görülen son demlerinde söyledi~i
~imdengeru redifli me~hur gazeli :
Ahir old~~ ömür çun geçti heva ~imdengeru
Nideyin el verdi~in dünya bana ~imdengeru
Pirlik hengâm~~geldi gitti eyyam-~~ ~ebab 104
Su gibi dil t~fl~~ akmaz her yana ~imdengeru
Tair-i kudsiydi dil and~~tecerrüd âleminm.
Cife-i dünya gam~~ dü~mez ana ~imdengeru
Ben cihan sevdalar~ndan çektim el ey müddei
Serbeser kavga)-~~ dehri al sana ~imdengeru
Bir gün agâh olmad~n dü~~gibi geçti mâ meza
Saliha halin nolur bari ana ~imdengeru
Bu m~sra tezkierelerde "Pirlik hengüm~d~r iri~ti eyyam-a sükün" tarz~ndad~r.
Divan~nda bu m~sra "Tâhir-i kudsidi nefs and~~tecerrüd âlemin" ve Atayi'de
de "Tair-i kudsi-i ruh and~~tecerrüd âlemin" olarak yaz~lm~~t~r.
1"
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Gerek divan~n~ n mukaddemesinden ve gerek Atayi'nin kay~tlar~ndan anla~~ld~~~ na göre mevcut eserlerinden ba~ka müsvedde halinde kal~ p beyaza çekilmeyen eserleri de varsa da gözlerine ar~z
olan illet sebebiyle bunlar meydana gelememi~tir. Salih Çelebi'nin
~akayik-i Osmaniye tarz~ ndaki Osmanl~~ulemas~n~n baz~~menkibelerini
havi bir eser haz~ rlamakta iken vefat~~ vuku buldu~unu Atayi yaz~~
yorum.
Mustafa ve Salih Çelebilerin karde~leri olan Ataullah Çele bi'nin de~erli bir zat oldu~unu Künhül ahbar da Mi yaz~yorlarsa
da'°7 tercümeihalini bulamad~ k. Salih Çelebi k~ ymetli talebeler
yeti~tirmi~ tir. Bursal ~~ Rahmi, eskiipl ~i Riyaz i, Çorlulu Hatmi
bunlardand~r 1".

~akkyik zeyli Atayi s 49.
Ali, Ni~ani mahlasl~~ Celal zade Mustafa Çelebi'nin tercüme-i halinde
(bas~lmam~~~Künhülahbar C 2 s. 167) "üç biraderdi, üçü de maarif ve letayifte
birbirlerine hemser idi. Biri mevaliden Salih Efendi idi ki ~iir ve in~ada bir namdar
hünerver idi; biri dahi Ataullah Bey idi ki Atâyi mahlas~~ile zümre-i ~üaraya ser
defter idi.." dedi~i halde eserindeki ~uara k~sm~nda bahsetmemi~tir.
108 Celal zadeleri yazarken eserlerinin tetkikinden ba~ka a~a~~daki eserlerden
istifade edilmi~tir :
~akayik-i Numaniye tercümesi ( M e c d I) ~akayik Zeyli Atay', Künhülahbar ( Al i)
bas~lmam~~~ciltler, Peçevi tarihi, Hammer (Ata Bey tercümesi) Feridun Bey MünIsmail
seat~, Kesfüzzünun (Kâtib Çelebi) Izah ül Meknun ( Kesfüzzünun
Pa~ a) Osmanl~~ müellifleri (Bursal~~ Tarhir Bey) Eyyub Rehberi ( ~ smail
Hakk ~~ Uzunçar~~ l ~ ) Hadika-ül Cevami (Haf~ z Hüseyin Ayvansarayi) yine
ayn~~ zat~n Vefiyet mecmuan, Tuhfet ül Hattatin ve Mecelletün Nieab (Müstakim
zade) Sehi Bey, A~~k Çelebi Lâtifi, K~nal~ zade Hasan Çelebi, Riyaz-t, Beyani, Kaf zâdetezkireleri, Sefinet ür Rüesa ( Resmi Ahmed Efendi) Dürrül Habeb fi Tarih-i Ayan-t Haleb
Nur-~osrnaniye 3292 (Mehmed bin Ibrahim Halebi) Tarih-i Silsile-i Ulema
(Süleymaniye kütüphanesi Esad Efendi kitaplar~~2142) Sicill-i Osmani (Mehmed
Süreyya) Celal zâdeler maddesi ( Islam Ansikolopedisi - Tayyip Gökbilgink Ayine-i
Zurefa ( Osmanl~~Tarih ve Müverrihleri) ~iir mecmuast (Topkap~~saray~~Ba~dad K. kitaplar~~numara 406 (Pervane bin Abdullah) Gazavatnâmeler ve Mihal o~lu Ali Bey'in
Gazavatniimesi (Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ndan, Agâh S~ rr ~~ Levend) Evliya
Çelebi Styahatnamesi c I s 293, 294.
Die geschichtsschreiber der Osmanen und ihre werke von Franz Babinger 1927
Leipzig.
106
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