CELAL HOCA
CEI..ALAMASİ
(ö

893/ 1488)

Fatih Sultan Mehmed devri
hattatlarından.
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Ali Çelebizade Alaeddin Hasan Çelebi' nin oğ lu , meşhur hattat Şeyh Hamdullah'ın dayısıdır. Oğulları Mehmed Cemaleddin ve Celalzade Muhyiddin efendiler
de devrin hattatlarındandır. "Celal oğul 
ları " diye anılan bu iki hattatla akrabası
ve t alebesi Abdullah b. İlyas Efendi (Abdullah Amasf). Anadolu'nun yedi üstadın 
dan (esatize-i ROm) kabul edilir. Celal
Arnasi hat sanatını Hayreddin Maraşi ile
beraber Yahya Süfi Çelebi'den bir müddet meşkettikten sonra Fettaht Yahya
Nfsabürf' den çeşitli hatları öğrenerek
icazet aldı. Hatla beraber Tokatlıoğlu Cemaleddin Yüsuf Çelebi 'den ilim tahsil
etti. ll. Bayezid Amasya valisi olunca onun
yakınları arasına girdi. Bayezid tahta çık
tığı zaman kendisini İstanbul'a davet etti. Celal Arnasi bir süre İstanbul 'da kaldıktan sonra Amasya 'ya geri döndü.
Amasya Valisi Şehzade Ahmed' e hat hocası oldu. 9 Zilhicce 893'te ( 14 Kasım 1488)
arefe günü burada vefat etti.
Osmanlı hat ekolünün doğuşunda
önemli rolü olan Celal Arnasi'nin kendine has bir tavrı vardı. Bu tarihlerde hat
sanatı alanında önemli gelişmelere sahne olan Amasya'da iki hattat etrafında
mektep teşekkül etmişti. Bunlardan biri Hayreddin Maraşf, diğeri de Celal Amasf idi. Osmanlı- Türk hattatları bu iki koldan gelmiştir. Hayreddin Maraşi kolu İs
tanbul'da Şeyh Hamdullah mektebiyle
devam edip bugüne kadar bütün İslam

alemine yay ılarak hakim üslüp olmuş
tur. Celal Arnası kolu ise Amasya'da kı
sa bir müddet devam etmiş, Şeyh Hamdu llah mektebinin daha çok rağbet görmesi sebebiyle daha sonra ilerleyememiştir.
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fakihi.

(hocası Veliyyüddin
ibnü'l-lraki'nin Ten(cihu'I·Lübtib adlı eserinin şe rhid ir): el-Fethu'l- 'azizi (flllul)ta·
sarü 't·Tebrfzf'nin şe r h i dir): Nüket ( fjaşiye)
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2 Safer 807' de ( 1O Ağ u stos 1404) Be hnesa yakınlarında Nil 'in batı kıyıs ınd a
bulunan Dehrüt'ta doğdu. Soyu Hz. Ebü
Bekir'e ulaşan Bekrf ailesine mensuptur.
Meşhur mutasawıf ve alim Ebü 'l-Hasan
el-Bekri'nin babası, Şazeliyye tarikatının
Bekriyye kolunun kurucusu Ebü'l-Mekarim el-Bekri'nin dedesidir. İlk öğrenimi
ni Dehrüt'ta yaptı. Fıkıh dersi aldığı dedesinin ölümü üzerine Kahire'ye giderek
oraya yerleşti. Kahire'de Takıyyüddin b.
Abdülbarl, Şemseddin Sı bt İbnü'l- Lebban, Zeynüddin el-Kumnl, Muhammed
b. Abdüddaim el-Birmavl, Alemüddin elBulkinl, Celaleddin el-Bulkinl, Ebü'l-Feth
İbnü 'l-Kayatf ve Veliyyüddin İbnü'l-lraki
gibi hocalardan fıkıh, usül-i fıkıh ve hadis okudu. 863'te ( 1459) İskenderiye ka-

Celal
e ı -Bek ri 'n in

Haş iye
'ale'I·Minhac
adlı eserinin
ilk iki sayfası
(Silleymanlye Ktp ..
Ayasofya,
nr. 1120)

Zaman ınd a Şafii fıkhını en iyi bilen hukukçulardan biri olarak tanınan ve ömrünün büyük bir kısmını talebe akutmak
ve fetva vermekle geçiren Celal el-Bekrf, Şafii fıkhına dair çeş itli şerh ve haşi
yeler kaleme a ldı. Kaynaklarda adı geçen eserlerinin başlıcaları şun lardır: Şer

hu Ten1).i}Ji'l-Lübdb

Ebü'l-Beka' Celalüdd!n Muhammed
b. Abdirrahman b. Ahmed
el-Bekrl es-Sıdd!ki
(ö. 891 / 1486)
Şafii

tayin edildi. Daha sonra uzun yıl
lar Kahire'de kadı naibliği yaptı, bu arada talebe okuttu. 875'te ( 1470-71 ) naiblikten ayrıldı. Kaya tl' nin ölümünden
sonra Baybars Medresesi şeyhliğine getirildi. İki defa hacca giderek bir müddet orada mücavir ka ldı. 891 Rebfülahirinde (Nisan 1486) Kahire'de vefat etti.
dılığına

'alô. Minhô.ci't-tô.libin; Behcetü 'r-rô.gı
bin bi- havô.şi Raviati't- talibin (son iki
kitap Yahya b. Şe re f en- Nevevi'nin ese rleri üzerine yaz ı l mı ş t ı r )
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HALiT UNAL

CElALHOCA
(1 882 -1961)
İmam- hatip okullarının
açılmasındaki gayretleriyle tanınan,
bu okullarda müdürlük
ve hocalık yapa n din alimi.
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Asıl adı Mahmut Celalettin (Ökten) olup
Trabzon'da doğdu . Baba tarafından Gürcüzadeler olarak bilinen, dini ilimler alanında isim yapmış köklü bir aileye mensuptur. Dört yaşında iken babası Salih
Zihni Efendi 'nin, kısa bir süre sonra da
annesi Güller Hanım'ın vefatı üzerine babaannesinin himayesinde büyüdü. Küçük yaşta hıfzını tamamladı. Rüşd iyeyi
bitirdikten sonra Trabzon İdadfsi'ne kaydoldu: bir yandan da medreseye devam
etti. İdadfde okuduğu yıllarda dedesi
Ömer Feyzi Efendi'nin yerine Trabzon
Çarş ı Camii'nin im am -hatipliğ ini yaptı.
Mezun olunca İstanbul'a giderek Darülmuallimfn -i Aliyye'ye girdi (ı 905) Bu okulu bitirdikten sonra Darülfünun Edebiyat Şubesi'ne kaydoldu. ll. Meşrutiyet'in
ilanı ile İstanbul'da huzurun bozulması
üzerine öğrenimini yarıda bırakarak bir
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