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CEI..ALAMASİ 

(ö 893/ 1488) 

Fatih Sultan Mehmed devri 
hattatlarından. 

_j 

Ali Çelebizade Alaeddin Hasan Çelebi' 
nin oğ lu , meşhur hattat Şeyh Hamdul
lah'ın dayısıdır. Oğulları Mehmed Cema
leddin ve Celalzade Muhyiddin efendiler 
de devrin hattatlarındandır. "Celal oğul 

ları " diye anılan bu iki hattatla akrabası 
ve t alebesi Abdullah b. İlyas Efendi (Ab
dullah Amasf). Anadolu 'nun yedi üstadın 

dan (esatize-i ROm) kabul edilir. Celal 
Arnasi hat sanatını Hayreddin Maraşi ile 
beraber Yahya Süfi Çelebi'den bir müd
det meşkettikten sonra Fettaht Yahya 
Nfsabürf' den çeşitli hatları öğrenerek 

icazet aldı. Hatla beraber Tokatlıoğlu Ce
maleddin Yüsuf Çelebi 'den ilim tahsil 
etti. ll. Bayezid Amasya valisi olunca onun 
yakınları arasına girdi. Bayezid tahta çık
tığı zaman kendisini İstanbul'a davet et
ti. Celal Arnasi bir süre İstanbul 'da kal
dıktan sonra Amasya 'ya geri döndü. 
Amasya Valisi Şehzade Ahmed' e hat ho
cası oldu. 9 Zilhicce 893'te ( 14 Kasım 1488) 
arefe günü burada vefat etti. 

Osmanlı hat ekolünün doğuşunda 

önemli rolü olan Celal Arnasi'nin kendi
ne has bir tavrı vardı. Bu tarihlerde hat 
sanatı alanında önemli gelişmelere sah
ne olan Amasya'da iki hattat etrafında 
mektep teşekkül etmişti. Bunlardan bi
ri Hayreddin Maraşf, diğeri de Celal Ama
sf idi. Osmanlı-Türk hattatları bu iki kol
dan gelmiştir. Hayreddin Maraşi kolu İs
tanbul'da Şeyh Hamdullah mektebiyle 
devam edip bugüne kadar bütün İslam 

alemine yayılarak hakim üslüp olmuş
tur. Celal Arnası kolu ise Amasya'da kı

sa bir müddet devam etmiş, Şeyh Ham
dullah mektebinin daha çok rağbet gör
mesi sebebiyle daha sonra ilerleyeme
miştir. 
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Ebü'l-Beka' Celalüdd!n Muhammed 

b. Abdirrahman b. Ahmed 
el-Bekrl es-Sıdd!ki 

(ö. 891 / 1486) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

2 Safer 807' de ( 1 O Ağustos 1404) Be h
nesa yakınlarında Nil 'in batı kıyısında 

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-Meka
r im el-Bekri'nin dedesidir. İlk öğrenimi
ni Dehrüt'ta yaptı. Fıkıh dersi aldığı de
desinin ölümü üzerine Kahire'ye giderek 
oraya yerleşti. Kahire 'de Takıyyüddin b. 
Abdülbarl, Şemseddin Sı bt İbnü'l- Leb
ban, Zeynüddin el-Kumnl, Muhammed 
b. Abdüddaim el-Birmavl, Alemüddin el
Bulkinl, Celaleddin el-Bulkinl, Ebü'l-Feth 
İbnü 'l-Kayatf ve Veliyyüddin İbnü'l-lraki 
gibi hocalardan fıkıh, usül-i fıkıh ve ha
dis okudu. 863'te ( 1459) İskenderiye ka-

Celal 
eı -Bekri'n in 

H aş iye 
'ale'I·Minhac 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(Silleymanlye Ktp .. 

Ayasofya, 

nr. 1120) 

CELAL HOCA 

dılığına tayin edildi. Daha sonra uzun yıl
lar Kahire'de kadı naibliği yaptı, bu ara
da talebe okuttu. 875'te ( 1470-71 ) na
iblikten ayrıldı. Kaya tl' nin ölümünden 
sonra Baybars Medresesi şeyhliğine ge
tirildi. İki defa hacca giderek bir müd
det orada mücavir ka ldı. 891 Rebfülahi
rinde (Nisan 1486) Kahire'de vefat etti. 

Zamanında Şafii fıkhını en iyi bilen hu
kukçulardan biri olarak tanınan ve öm
rünün büyük bir kısmını talebe akutmak 
ve fetva vermekle geçiren Celal el-Bek
rf, Şafii fıkhına dair çeşitli şerh ve haşi
yeler kaleme a ldı. Kaynaklarda adı ge
çen eserlerinin başlıcaları şunlardır: Şer

hu Ten1).i}Ji'l-Lübdb (hocası Veliyyüddin 

ibnü'l-lraki'nin Ten(cihu'I·Lübtib adlı ese

rinin şerhid ir): el-Fethu'l- 'azizi (flllul)ta· 

sarü 't·Tebrfzf'nin şe rh i dir): Nüket ( fjaşiye) 

'alô. Minhô.ci't-tô.libin; Behcetü 'r-rô.gı
bin bi-havô.şi Raviati't- talibin (son iki 

kitap Yahya b. Şere f en- Nevevi'nin eserle

ri üzerine yaz ı l mışt ı r) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Sehavi. ed·Dau'ü 'l·lami', VII , 284·286 ; Şev
kani. el·Bedril't-tali', ll , 182·183; Keş{ü'z·zu· 
nan, ll, 1542, 1626 : Ali Paşa Mübarek. el-Hı
tatü't- Tevfikıyye, Kahire 1983, lll , 431; lta
hu'l-meknuıı, ı . 200, 271; ll , 588; Hediyyetü'l
'arifin, ll , 214: ZirikiL ei ·A'Iam, VII, 67: Keh
hale, Mu'cemü'/-mü'elli{fn, X, 134; el-Kamu· 
sü 'i -islami, ı . 344. G.l .. 

J!liıl HALiT UNAL 

L 

CElALHOCA 

(1882 -1961) 

İmam- hatip okullarının 
açılmasındaki gayretleriyle tanınan, 

bu okullarda müdürlük 
ve hocalık yapan din alimi. _j 

Asıl adı Mahmut Celalettin (Ökten) olup 
Trabzon'da doğdu . Baba tarafından Gür
cüzadeler olarak bilinen, dini ilimler ala
nında isim yapmış köklü bir aileye men
suptur. Dört yaşında iken babası Salih 
Zihni Efendi 'nin, kısa bir süre sonra da 
annesi Güller Hanım'ın vefatı üzerine ba
baannesinin himayesinde büyüdü. Kü
çük yaşta hıfzını tamamladı. Rüşdiyeyi 

bitirdikten sonra Trabzon İdadfsi'ne kay
doldu: bir yandan da medreseye devam 
etti. İdadfde okuduğu yıllarda dedesi 
Ömer Feyzi Efendi'nin yerine Trabzon 
Çarşı Camii'nin imam -hatipliğ ini yaptı. 

Mezun olunca İstanbul'a giderek Darül
muallimfn -i Aliyye'ye girdi (ı 905) Bu oku
lu bitirdikten sonra Darülfünun Edebi
yat Şubesi'ne kaydoldu. ll. Meşrutiyet'in 

ilanı ile İstanbul'da huzurun bozulması 
üzerine öğrenimini yarıda bırakarak bir 
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CELAL HOCA 

Celal Hoca 

arkadaşıyla birlikte Turgutlu 'ya gidip 
edebiyat öğretmenliğine başladıysa da 
(24 Hazi ran 1909) burada fazla kalmaya
rak istanbul 'a döndü (5 Kas ım 1909) ve 
tahsiline devam etti. Darülfununda ho
calan Babanzade Ahmed Naim, İzmirli 
İsmail Hakkı ve Mehmed Akif beylerin 
yakın ilgi ve sevgiler ine mazhar oldu. 
Arap edebiyatını Ali Fehmi (Cabiç) ve Şev
ket efendilerden okudu. Bu arada Fatih 
dersiamlarından Mustafa Asım ve Muğ
Ialı Ali Rıza efendilerden kelam ve usül-i 
fıkıh sahasında özel dersler aldı. 

Celalettin Efendi 1911 yılında Darül
fünun Edebiyat Şubesi 'den mezun olun
ca istanbul Sultanisi Arapça muallimli
ğine tayin edildi (29 Ocak 19 ı 2) ilmi ye
tişkinliği yanında başarılı öğretim me
todu sayesinde kısa sürede "Celal Ho
ca" olarak şöhret buldu. 

Mütareke yıllarında kayınpederinin 

yerine Vasat Atik Ali Paşa Camii 'nde on 
yıl kadar imamlık görevinde de bulun
muş olan Celal Hoca, 1925'te istanbul 
imam- Hatip Mektebi Arapça muallim
liğine tayin edildi. Bir süre sonra "Tev
hld-i Tedrlsat Kanunu"nun aleyhinde ko
nuştuğu iddiasıyla açığa alındıysada ya
pılan tahkikat neticesinde görevine iade 
edildi. Ardından da istanbul Sultanisi 
Arapça muallimliğine geçti. Harf inkıla
bından sonra Arapça derslerinin kaldırıl
ması üzerine okulun Türkçe hocalığını 
üzerine aldı. Uzun yıllar istanbul'un çe
şitli okullarında Türkçe, edebiyat, felse
fe ve mantık dersleri okuttu. Vefa Lise
si 'nde felsefe hocası iken 1947 yılında 
emekliye ayrıldı. 

Celal Hoca. 1949 yılında Maarif Veka
Ieti'nce istanbul 'da açılan imam- hatip 
kursuna müdür ve öğretmen olarak ta
yin edildi. Bu vesile ile sadece pratik bil
giler vermeyi hedef alan bu tip kursla
rın yeterli olmadığını gördü ve bunların 
orta dereceli okullar haline getirilmesi 
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gerektiğ i kanaatine vardı . Bu konuyla 
ilgili olarak daha sonra başta dönemin 
Maarif Vekili Tevfik İleri olmak üzere bir
çok yetkiliyle görüşmeler yaptı. Sonuçta 
imam- hatip okullarının açılması yönün
de karar alındı ve Celal Hoca, 17 Ekim 
1951 tarihinde öğretime başlayan istan
bul imam- Hatip Okulu'nun ilk müdürü 
oldu. Türkiye'nin .dini. ilmi, kültürel ve 
sosyal hayatında önemli yeri olan imam
hatip okullarının kurulması fikrinin ilk 
sahibi ve ilk program yapımcılarından 
bir i olması dolayısıyla Celal Hoca ' nın bu 
okulların tarihinde çok önemli ve unu
tulmaz bir yeri vardır. 

1956, 1959 ve 1960 yıllarında üç defa 
hacca gitti. istanbul Yüksek islam Ensti
tüsü 'nde iki yıl ilm-i tevhid ve kelam 
derslerini okutan Celal Hoca 21 Kasım 

1961 'de vefat etti , Edirnekapı (Sak1za
ğac 1 ) Şehitliği ' ndeki aile kabristanına def
nedildi. Oğlu Sadettin Ökten halen Mi
mar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakül
tesi 'nde öğretim üyesidir. 

Arapça, Farsça, Fransızca bilen, özel
likle Arap edebiyatma vukufuyla tanı

nan, islamı ilimler yanında Batı kültürü
nü de yakından incelemiş bir din alimi 
olan Celal Hoca, bütün ilmi hayatı bo
yunca tahkik metodunu uygulamıştır. 

Genel felsefe, kelam ve islam felsefesi 
alanlarında iyi yetişmiş, bu konularla il
gili olarak Arapça ve Fransızca'dan ter
cümeler yapmıştır. Resmi derslerinin ya
nı sıra Beyazıt ' ta evinin yakınındaki So
ğanağa Camii'nde cumartesi günleri al
tı yıl süreyle İhyô , ü 'ulUmi 'd-din akut
muştur. 

Birçok din alimi ve muhafazakar mü
newerin bir köşeye çekildiği Cumhuriyet 
Türkiyesi'nin ilk yıllarında Celal Hoca. her 
zaman ve her şartta yapılabilecek işler 
olduğunu düşünen iyimser kişiler ara ~ 

sında yer aldı. Gayretli, aynı zamanda 
sabırlı ve kanaatkar bir anlayışla eski 
kültürün yeni nesle aktarılmasında ba
şarılı hizmetler gerçekleştirdi. Günümüz 
insanının tasawur ederneyeceği kadar 
sade bir hayat yaşardı. Bununla birlikte 
hayatı severdi. Ona göre hayat, meşrü 
sınırlar çerçevesinde, güzel insanlarla 
güzel mekanlarda geçirilen güzel zaman
Iardır. Çevresindeki içten muhabbet ve 
saygı kuşağı ölümüne kadar devam et
tiği için Celal Hoca yaşlılığın terkedilmiş
liğini hiç tatmadı. 

Celal Hoca ' nın . tabiatındaki aşırı titiz
lik ve müşkülpesentlik, okuduğu ve yaz
dığı her kelime uzerinde duruşu, her 

noktada kaynak eserleri uzun uzadıya 

tahkik edişi gibi sebeplerle bazı maka
leleri dışında yayımianmış herhangi bir 
eseri bulunmamaktadır. Doğu ve Batı 

kaynaklarından tercüme ederek derle
diği sarf. nahiv, edebiyat, kelam. islam 
felsefesi , felsefe ve ahlaka dair kitap ve 
makaleleri 1 00 kadar defter tutmakta
dır. islami ilimlerde modern metodoloji 
ve sosyolojinin uygulanmasını arzu eden. 
klasik kelamın, çağımız insanının ve is
lam dünyasının ihtiyacını karşılayacak 

yeni ilm -i kelam haline getirilmesini ge
rekli gören Celal Hoca ' nın bu gaye ile 
hazırladığı tamamlanmamış bazı çalış

maları da bulunmaktadır. 1000 cildi aş
kın eserden oluşan kitaplığını Süleyma
niye Kütüphanesi'ne bağışlamıştır. 

Vefatından sonra dost ve talebeleri 
tarafından Celal Hoca : Hayatı ve Şah
si yeti adlı bir anma kitabı neşredilmiş, 
bu kitapta hocanın tercüme eserlerin
den bazı örneklere de yer verilmiştir. 
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CELAL NURi İLERi 
(1882 · 1936) 

II . Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin 
tanınmış gazetecisi, fikir ve 

siyaset adamı. 
_j 

Gelibolu'da doğdu . Babası , mektupçu
luktan valiliğe kadar çeşitli hizmetler
de bulunduktan sonra 1908'de Meclis-i 
A'yan üyeliğine seçilen Mustafa Nuri Bey. 
annesi de Meşnevi mütercim ve şarihi 
Abidin Paşa'nın kızı Nefise Hanım ' dır. 
Celal Nuri'nin çocukluğu babasının gö
revli olarak bulunduğu Gelibolu, Sakız 
ve Canik'te geçti. İlk öğrenimini taşra 
mekteplerinde ve özel hocalardan gör
dü. Orta öğrenimini Galata Sarayı Mek
teb- i Sultanisi ·nde yaptı. Daha sonra 
Mekteb-i Hukuk'a devam etti ve Il. Meş
rutiyet 'in ilanından önce buradan me
zun oldu. 

Çalışma hayatına avukat olarak baş
layan Celal Nuri'nin asıl faaliyet gösterdi
ği alan gazeteciliktir. Gazeteciliğe 1909'
da Ebüzziya Tevfik ile birlikte Currier 
d 'Orient'da başladı. Celal Nuri 1911 yı-


