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onu tanıdıklarını söyleyerek öteki müiO
kü't-tavaifin de ona biat etmesini iste
diler. Aslında CehverYier ne HammOdf
ler'e tabi olmak ne de Hişam'a biat et
mek istiyorlardı. Ancak AbbadYier gibi 
başka hanedanların da Hişam'a biat et
meleri karşısında yalnız kalmamak için 
onlar da aynı yolu takip ettiler. 

Ebü'I-Velfd Muhammed babasının ak
sine daha hayatta iken oğullarından Ab
dülmelik'i yerine veliaht tayin etti. Ab
dülmelik emfr olunca babasının ve de
desinin mütevazi hayat tarzlarını terke
derek "ei -MansOr Billah" ve "ez-Zafir Bi
fadlillah" şeklinde iki unvanı birden al
dı. Ayrıca minberierde hutbeyi kendi adı
na okutma emri verdi ve kötü bir ida
recilik örneği gösterdi; makamların ehil 
olmayanların eline geçmesine de zemin 
hazırladı. Kurtuba'da işlerin yeniden ka
rışması üzerine Abdülmelik idareyi, hal
kın arasından sivrilerek vezirlik maka
mına kadar yükselen İbrahim b. Sekka'
ya bıraktı. İbnü's-Sekka işleri tekrar yo
luna koymayı ve huzuru sağlamayı ba
şardı. Ancak onun bu başarıları Kurtu
ba'yı ele geçirme planları yapan Abbadi
ler'in hiç hoşuna gitmiyor ve onu kendi
leri için önemli bir engel olarak görü
yorlardı. Bu engelden kurtulmak için de 
Abdülmelik'e, İbnü's-Sekka'nın Cehve
rYier hanedanını kendi sultası altına al
mak niyeti taşıdığına dair haberler ulaş
tırarak ondan kurtulması gerektiğini tel
kin ettiler. Bunun üzerine Abdülmelik 
455 yılında ( 1 063) bu değerli vezirini öl
dürttü. İbnü's-Sekka'nın öldürülmesi Kur
tuba'da düzenin bozulmasına sebep ol
du; bu arada Abdülmelik'in kardeşi Ab
durrahman tahtı ele geçirmek için ha
rekete geçti. Fakat Abdülmelik çok geç
meden kardeşini hapsetti. İdare tekrar 
ehil olmayanların ve fırsatçtiarın eline 
geçti. Tuleytula'da (Toledo) hüküm sü
ren ZünnünYier bunu fırsat bilerek Kur
tuba'yı kuşattılar. Abdülmelik'in isteği 

üzerine AbbadYier CehverYier' e yardım 
gönderince Zünnünfler geri çekilmek zo
runda kaldılar. 

Abbadfler Cehverfler'e yardım etmek
ten ziyade Kurtuba'yı ele geçirme gaye
si taşıyorlardı. Bu sebeple Zünnünfler'e 
karşı yardıma gelen Abbadl kuwetleri 
1070 yılı Mayıs ayında şehri istila etti
ler. Abdülmelik aldatıldığını geç anladı. 
Ailesiyle birlikte önce İşbfliye'ye, oradan 
da Saltis adasına sürgüne gönderildi. 
Böylece Kurtuba ve çevresinde kurulup 
yaklaşık kırk yıl süren Cehverfler hane
danı da yıkılmış oldu. 
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Iii MEHMET ÖZDEMİR 

CEıA-yi VATAN 
( -:.,b_,L>~) 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru 
artan Celali saldırıları ve 

suhte baskıları yüzünden halkın 
yerini yurdunu terketmesini 

ifade eden bir tabir. 
_j 

Umumiyetle devlet otoritesinin zayıf

ladığı devirlerde meydana gelen bu olay 
kaynaklarda genel olarak "zalemenin zul
münden cela-yi vatan, terk-i diyar· şek
linde geçer. Ayrıca "terk-i mesken" ve 
"çift bozan reaya· ifadeleri de aynı hu
susu belirtir. Özellikle XVI. yüzyıl sonun
da başlayan Osmanlı- İran savaşlarında 
Anadolu'nun doğusunun İran saldırıları
na uğraması ve Celall isyanları bu hare
ketin başlıca sebebini teşkil eder. Bu or
tamda Anadolu'da halkın kitleler halin
de yerlerini terketmeleri yani cela -yi va
tan etmeleri, resmi kayıtlarda "büyük 
kaçgunluk" veya "büyük firari" adlarıyla 
anılan yedi yıl sürecek çok karışık bir 
dönemin (1603-1610) yaşanmasına yol 
açmıştır. Anadolu'daki sosyal ve iktisadi 
yapıyı altüst eden bu olaylar sonucu Üs
küdar 'dan Karaman'a, Halep'ten Bağ

dat'a ve Sivas'tan Erzurum'a ve Van'a 
kadar mevcut yerleşim birimlerinden 

ancak dörtte biri meskOn kalabilmiştir 
(Kitab - ı fVlüstetab, s. 12, 22). 

Celall isyanlarının yoğun laştığı XVI. 
yüzyıl sonları ile XVII. yüzyı l başlarında 

çeşitli bölgelere yerleşmiş bulunan Ce
lalf liderleri, geçtikleri yerleri ve bulun
dukları bölgelerdeki köy ve kasabaları 

dayanılmaz bir baskı altına almışlardı. 

Halk ağır hakaretlere uğruyor, elindeki 
bütün mahsulünü eşkıyaya vermek zo
runda kalıyor ve hayati tehlike içinde 
bulunuyordu. Celall grupları hareket ha
linde iken halk fakirleşiyor, oraya bura
ya kaçışıyar ve perişan oluyordu. Genç
ler için eşkıyaya katılma mecburiyeti de 
vardı. Bu güvensizlik yüzünden halk ço
luk çocuğunu alıp daha emin yerlere ve
ya şehirlere göç ediyordu. 

Aynı yıllarda bir kısım medrese tale
belerinin (suhte) zulümleri de Celalfler'
den aşağı kalmıyordu. Bunlar da adam 
öldürüyor, kadın kaçınyar veya bedava 
yiyecek temin etmek için çeşitli zulüm
ler yapıyorlardı. XVII. yüzyıl başlarında 

suhte gruplarının baskısı had safhaya 
ulaşmıştı. Hükümet merkezine her yan
dan, "taaddl ve tecavüzün nihayeti ol
mayıp halkın terk-i diyar ve cela-yi va
tan" etmek üzere oldukları yolunda ha
berler geliyordu. 

Kalenderoğlu Mehmed ve Karayazıcı 

Abdülhalim gibi Celalfler'in isyanı sıra
sında Erzurum ve Sivas bölgelerinden 
birçok insan daha batıya göç etmiş, Is
parta, Burdur ve Muğla taraflarından 
da birçok kişi daha emin yerlere kaç
mıştı. Cennetoğlu adlı Celalfnin faaliyet
leri dolayısıyla Karesi, İzmir, Aydın ve Sa
ruhan sancaklarından terk-idiyar eden
leri yerlerine iade etmek çok zor olmuş
tu. Abaza Hasan Paşa isyanında da Ana
dolu, Karaman, Maraş ve Sivas eyaletle
rinden binlefce kişi İran'a, Bağdat'a ve 
Erzurum'a göç etmişti. 

Halkın yerini yurdunu terketmesi sa
dece Celall ve medreseli isyanları sonu
cu değil aynı zamanda resmi devlet gö
revlilerinin, askerlerin baskıları yanında 
bazı iktisadi-sosyal sebepler ve savaş 
hali dolayısıyla da meydana geliyordu. 
Özellikle "ehl-i örf" denilen taşra idare
cilerinin zulümleri, Celall isyanlarından 
sonra halkın cela-yi vatan etmesinin en 
başta gelen sebeplerinden birini oluş

turuyordu. Ehl-i örfün yani beylerbeyi, 
sancak beyi ve bunların adamları ile su
başı, kadı ve timarlı sipahilerin, resmi 
belgelerde "mugayir-i defter", "hilaf- ı 

kanun", "mugayir-i narh - ı rüzlve resm-i 



yaylak" şekillerinde ifade edilen zulüm
leri de (Barkan. Kanun/ar, s. 67, 131, 317) 

halkın dağılmasına yol açıyordu. Halk 
üzerindeki baskıların yoğunlaştığı dö
nemlerde devlet merkezi halkı himaye 
için adaletml.me*ler çıkarıyor ve bu ko
nuda beylerbeyileri, sancak beylerini, ka
dıları . naibleri. tirnar sahiplerini. vakıf 

idarecilerini ve voyvodaları itharn edi
yordu. 1540 tarihli adaletnarnede (inal
cık . 11 / 3-4. s. 114- 11 5). bunların kendi 
hizmetleri için halka angarya yükleme
leri dolayısıyla memleket ve reayanın "ta
mam ihtilal " içinde bulunduğu belirtil
mişti. Öte yandan kapıkulu kılığında
ki sarıca ve sekban gibi başıboş askeri 
grupların köylere baskınları da halkın 

yerini terketmesinin bir başka sebebini 
teşkil ediyordu. Nitekim 1688'de Saru
han bölgesinde sarıca ve sekban bölük
lerinin zulümleri sebebiyle köylüler ka
dıya temsilciler gönderip bunların deva
mı halinde terk-i diyar edecekleri yolun
da tehditte bulunmuşlardı. 

Han~ı ce la- yi vatana zorlayan bir ör
nek de Erzurum· da görülmektedir. Şe
hirdeki yeniçeriler halka çeşitli zulüm-

Yerlerini terkedenlerle ilgil i Osmanlı iskan kanunu 

(BA. MAD. nr. 10159. s. 10) 

lerde bulunduktan başka gelen yiyecek 
maddelerine el koyup fahiş fiyatla satı
yorlardı. Bundan başka Erzurum'un, do
ğu sınırına yakın bir serhad kapısı ol
masından dolayı burada toplanmış bu
lunan bölük h alkı, cebeci, topçu ve ara
bacı gibi sınıfların da halk üzerinde bas
kıları eksik değildi. Her iki durumdan 
şikayetçi olan halk hükümet merkezine 
başvurup. "Bizi renelde vü remlde eder
ler. ce la-yi vatan etmemiz mukarrerdir 
veyahut küllf kabahat ve fesada sebep
tir" diye feryat ediyorlardı. 

Bundan başka tefecilerin eline düşen 
halkın da yerlerini terketmek zorunda 
kaldıkları görülmektedir. Yüksek faizle 
borç veren tefeciler borçlarını ödeyeme
yenıerin emlak ve arazilerini alıyorlar. 

kendi toprağında ırgat durumuna dü
şen veya hapse mahkum edilen kişiler 

de çareyi ce la-yi vatan da buluyarlardı 

(BA. MD, nr. 16. hk. 525) Ayrıca ziraat 
yapmanın güç olduğu bölgelerdeki köy
lülerin zaman zaman kendiliklerinden 
yerlerini terkettikleri kanunnamelerde 
zikredilmektedir. Nitekim 1540 tarihli 
Erzurum sancağı kanunu ile 1583 tarih
li Trabzon sancağı kanununda ziraat sa
halarının yetersizliği ve çoğunun ziraata 
uygun olmaması dolayısıyla insanların 

ce la- yi vatan ettikleri zikredilmektedir 
(Barkan. Kanun/ar, s. 60, 72). Bazı yıllar
da ortaya çıkan kıtlık da göç için bir se
bep teşkil etmekteydi (BA. MD, nr. 3. hk. 
949 ). 

istanbul cela-yi vatan edenlerin en 
önemli sığınma yeriydi. Nitekim Katib 
Çelebi bu hususta. "Celalfler zuhuru ile 
reayaya za'f gelip terk-i diyar ve karye
lerden şehre firar ettiler. hala istanbul 
etrafı bile doldu" demektedir Wüstarü'l· 

amel, s. 127) 

Savaşların yenilgiyle sonuçlanması üze
rine meydana gelen toprak kayıpları da 
istanbul'a doğru göçü hızlandırdı. Özel
likle Rumeli'deki bozgunlar üzerine Türk 
ahalinin büyük kitleler halinde istanbul'a 
veya Anadolu 'ya geldiği bilinmektedir. 
Karlofça Antiaşması'ndan sonra büyük 
kitlelerin istanbul'a göç etmesi şehirde 
sıkıntılara sebep oldu. Bu hususta dev
let ciddi tedbirler almak zorunda kaldı. 
Nitekim 1716 yılında çıkarılan bir fer
manda. "bi l ad -ı selase" denilen istanbul. 
Bursa ve Edirne'ye bu şekilde gelip yer
leşmiş ahalinin iskan kanunu hilafına 

"zaman itibar olunmadan" eski yerleri
ne nakli istenmişti. iskan kanununda ce
la- yi vatan edenlerden tim ar reayasının 

CEl.A-yi VATAN 

on yıl içinde yakalanmaları halinde ter
kettikleri yurtlarına nakledilmeleri , ora
nın avarız* hanesine kaydedilen ve on 
yılı geçirenlerin ise bulundukları yerde 
bırakılmaları hükme bağlanmıştı. Bu 
hükmün derbend ve vakıf reayasına uy
gulanmayacağı ve hangi şartta olursa ol
sun bunların eski yerlerine gönderilme
leri gerektiği de belirtilmişti (BA, MAD, 

nr. 10. 159. s. 10). Bu göçler imparator
luğun son devirlerine kadar devam et
miştir. 

Cela-yi vatan etmek zorunda kalan 
ve genellikle kaleye sahip şeh ir ve ka
sabalara sığınan halk bazan dağlara ka
çar. yanlarında taşıyamayacakları eşya
yı çeşitli yerlere saklarlardı. Bazıları eş
kıyaya direnir. bulundukları yerlerde sa
vunma tedbirleri alırlar. hatta bu mak
satla kale veya palanga da inşa eder
lerdi. 

insanların sağa sola kaçışmaları dev
letin zarara uğramasına da yol açıyor

du. Zira has. zeamet, tirnar ve vakfa ait 
yerleşme yerlerinin reayasız kalması. ver
gi gelirlerinde büyük ölçüde azalmaya 
sebep oluyordu. Dolayısıyla arazinin boş 
kalmasını önleyici tedbirleri almak dev
letin esas hedefini teşkil eder. normal 
şartlar altında toprağını terkeden çift
çiden "çift bozan resmi" alınırdı. Fevkala
de bir hal olarak yorumlandığından her
hangi bir zorlama ile cela -yi vatan et
miş olanlar için belli bir süre tayin edil
miş ve bunların üç yıl içinde dönmeleri 
halinde eski topraklarını alabilecekleri 
hükme bağlanmış, daha sonra bu süre 
on yıla kadar uzatılmıştı. Boş kalan top
rakların eski sakinleri tarafından şen
lendirilmesi temel prensipti. Bu sebeple 
kaçan halkı yerine döndürmek için bü
yük gayret sarfedilmiş, bu iş için çeşitli 
teşvikler. vergi muafiyeti sağlandığı gi
bi memurlar da görevlendirilmişti. 

Hükümetin bu hassasiyeti bir bakıma 
halk için de önemli bir avantaj olmuş, 
merkezin ilgisini çekip mahallf idareci
lerin zulmünden ve baskılarından kur
tulabilmek içincela-yi vatan halk tara
fından bir tehdit unsuru olarak kullanıl
mıştır. Cela-yi vatan ve terk-idiyar Ana
dolu'nun sosyal yapısının kökünden de
ğişmesini hazırlamış. XVI. yüzyılın son
larına doğru başlayan bu hareket elli yıl 
kadar Anadolu insanının sağa sola sav
rulmasına sebep olmuştur. Bu şekilde 

çığ gibi büyüyen çift bozan yığınlarının 
mail külfetleri de devletin üzerine yük
lenmiştir. 
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L 

cELAL 
(bk. ei-AKAİDÜ'I-ADUDİYYE). 

CELAL 
( JYı::JI ) 

Allah'ın 

kahr ve gazabına delillet eden 
isim ve sıfatları için 

kullanılan bir tasawuf terimi. 

_j 

_j 

Mutasawıflar Allah'ın isim ve sıfat

Iarını celal ve cemal olmak üzere ikiye 
ayırır ve iki türlü zuhur* ve tecelli* den 
bahsederler. Allah'ın kahr ve gazabına 
delalet eden isim ve sıfatiarını celal, lu-
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tuf ve rızasına delalet eden isim ve sı

fatlarını da cemal tabiriyle ifade eder
ler. Kaşani celali , Hakk'ın mahiyetinin 
bilinemeyecek bir şekilde izzet perde
siyle gizli kalması, zatını kendinden baş
ka kimsenin bilmemesi ve görmemesi 
şeklinde tarif eder. Perdelenme ve izzet 
celalin özelliği olduğundan celalde Hak 
açısından yücelik ve kahhariyet, kul açı

sından boyun eğme ve heybet* hisset
me söz konusudur. Bu tür isim ve sıfat
Iara sahip olması itibariyle Allah'a cem 
ismi verilmiştir. Celal Allah'ın en yük
sek seviyede ululuğunu ifade eder; bu 
anlamdaki celalin Allah't~n başka hiç
bir kimse tarafından bilinmesi müm
kün olmadığından celal ile ilgili açıkla
malardan sadece cemal (i lahi güzellik) ve 
bu cemalin eelali (celalü'l-cemal) yani gü
zelliğin aşkınlığı anlaşılır. Akıl Allah'ın 

mutlak celalini kavrayamadığından (İb

nü'l-Arabf, Kitabü'l-Celal ve'l-cemal, s. 2) 
celal denilince mutlak değil izaff celal 
yani cemalin eelali anlaşılmalıdır. Fah
reddin er-Razi celal kelimesinin Allah'ın 
selbf sıfatiarına delalet ettiğini söyler 
(Te{sfr, VIII, 25, 52) 

Abdülkerfm el- CTif, Allah 'ın celalinin 
genelde O'nun yüce vasıflarını ve güzel 
isimlerini, özel olarak da lutuf ve kerem 
türünden vasıflarını ifade ettiğini söyler. 
Celal ile cemal sıfatları arasında bir yö
nüyle ilki ne, diğer yönüyle ikincisine ben
zeyen rab ve rabman gibi sıfatlar da var
dır (el-insanü'l-kamil, ı. 75) İbnü'd-Deb
bağ Allah'ın sıfatiarını celal, cemal ve 
kemal olmak üzere üçe ayırır. Eğer Hak 
bir kimseye ihsan , lutuf, rahmet, iyi
lik, yakınlık, rıza ve nüraniyet, sevgi ve 
kerem gibi sıfatla rıyla tecelli ederse o 
kimse cemal sıfatiarını temaşa halinde 
bulunur; izzet, kibriya, kahr, cebr, ga
zab ve kudret gibi heybet ve azarnet sı
fatlarıyla tecelli ederse bu tecelliye maz
har olan kişi celal sıfatiarını temaşa 

eder. ilim, kudret, halk ve kayyümiyyet 
gibi Allah' a mahsus sıfatları seven ve 
kamil marifete özlem duyan bir kimse 
kemal sıfatiarını temaşa halinde bulu
nur. Cemal sıfatı neşelenme, celal sıfatı 

fani olma, kemal sıfatı sevme sonucunu 
verir. 

Celal sıfatları salik üzerinde heybet, ce
mal sıfatları üns* tesiri meydana getirir. 
Celalin sonucu korkma, sıkılma ve üzül
me, cemalin sonucu ümitlenme, rahatla
ma ve sevinmedir. İbnü'I -Arabf Kur'an'
dan verdiği örneklerle alemdeki her şe-

yin celal ve cemale bağlı olarak bir mü
tekabiliyet içinde olduğunu göstermeye 
çalışmıştır. Mesela, "AIIah'ın azabı şid

detlidir" ayeti (el-Bakara 2/ 165, 196, 21 1) 
celali, "Allah tövbeleri kabul eder" ayeti 
ise (eş-Şüra 42 / 25) cemali ifade eder. 
"Allah'tan gereği gibi korkun" (Al-i imran 
3/ 50) celal, "Gücünüz yettiğince Allah'
tan korkun" (et-Tegabün 64/ 16) cemal 
içinde mütalaa edilir. "AIIah'ın iki eli "n
den (bk. ei-Maide 5/ 64) maksat da bu
dur; Allah her şeyi bu "iki el" ile yani ce
lal ve cemal ile yapar. 

Kamil insanlarla veıner Allah'ın celal 
ve cemal tecellilerini aynı derecede gö
nül rahatlığıyla karşılar, "Lutfun da hoş, 

kahrın da hoş" der, tam bir rıza ve tes
limiyet hali içinde bulunurlar. Zira bun
ların ikisi de aynı kaynaktan ve özden 
gelir, zat mertebesinde hepsi birdir. 

Mutasawıflar genellikle insanların ka
rakterlerini celal ve cemal tecellilerin
den aldıkları nasip miktarıyla - açıklamış

lardır. Celal sıfatlarının tecellfsine maz
har olan kişiler eeladetti ve heybetli ol
duğundan böylelerine "abdülcelfl", cemal 
sıfatlarının tecellfsine mazhar olan ha
lim selim kişilere de "abdülcemal" denil
miş, ilkine Hz. ömer, ikincisine Hz. Ebü 
Bekir örnek gösterilmiştir (ayrıca bk. CE

MAL). 
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