
CELALEDDiN HARiZMŞAH 

Gürcüler'in Ermeni, Alan, Sabir, Laz ve 
Kıpçaklar'dan oluşan 40.000 kişilik bir 
ordu meydana getirdiklerini haber aldı. 
İki ordu Betak gölü civarında karşılaştı
ğında Kıpçaklar ordudan ayrıldı ve yapı
lan muharebede Celaleddin Gürcüler'le 
müttefiklerini ağır hezimete uğrattı. 

Celaleddin 1224'te Abbasf Halifesi Na
sır- Li dinilla h 'ın hakimiyetinde bulunan 
Hüzistan'a gitti ve kışı orada geçirdi. Ha
lifelik arazisine karşı genel bir saldırıya 
geçmeye kararlı görünen Celaleddin bir 
öncü birliği yolladı. Bu birlik halifeye 
bağlı kuwetleri bozguna uğrattı ve Ziya
ülmülk'ü halifeye elçi olarak gönderdi. 
Elçi halifeden Harizmşahlar'a yardımcı 
olmasını istediyse de Celaleddin'in niyet
lerini bilen halife bunu reddetti. Bundan 
sonra harekete geçen Celaleddin önce 
Tuster şehrini kuşattı. Sonra Basra 'ya 
indi, şehir kuşatıldı fakat alınamadı. Ce
laleddin Bağdat yakınlarındaki Daküka'
yı ele geçirdikten sonra Bevazfc şehrine 
geldi ve burayı da teslim aldı. Bu sırada 
Halife Nasır- Lidfnillah Celaleddin'i Irak'
tan atmak için Kuş Timur kumandasın
da 20.000 kişiden oluşan bir ordu hazır
ladı. Yapılan savaşta Celaleddin Kuş Ti
mur'un ordusunu hezimete uğratıp Bağ
dat civarına kadar takip etti. 

Bu sırada Artukoğulları Selçuklu ta
biiyetinden çıkarak Mısır Eyyübf hüküm
darına bağlanmışlardı. Meyyafarikin (Sil
van) hakimi el-Melikü'l-Eşref Müsa'nın 
da Selçuklular'la münasebeti bozulmuş
tu. Bununla beraber ı. Alaeddin Keyku
bad, Celaleddin Harizmşah'ın Anadolu 
Selçuklu Devleti için bir tehlike olduğu
nu görüyor ve Eyy0bi1er'le dostça ilişki
ler kurmaya çalışıyordu. 

1225 Temmuzunda Azerbaycan' ın 
önemli şehirlerinden Meraga'yı zapte
den Celaleddin ile ı. Alaeddin Keykubad 
Moğol tehlikesine karşı dostane müna
sebetler tesis etmek için gayret sarfet
tiler ve birbirlerine mektup gönderdiler 
(Turan, s. 82- 1 O 1 ; mektupların metni için 
bk. ek, s. 93 -105) 

Celaleddin, 1226'daki Gürcistan sefe
rinden sonra ganimetieri Ahlat civarın
da Hacib Ali tarafından elinden alımnca 
Ahlat'ı kuşattı, fakat başarılı olamaya
rak Tuğtab'a döndü. Tuğtab'da iken ı. 

Alaeddin Keykubad ile münasebetleri 
gerginleşti. Alaeddin Keykubad Celaled
din'in Moğollar'a karşı kayamayacağını 
anlayınca çekingen bir politika takip et
meye başladı. Bunun üzerine Celaleddin 
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Anadolu Selçuklu Devleti'ni ortadan kal
dırıp Anadolu'yu ele geçirmek maksa
dıyla önce Ahlat'ı zaptetti (Nisan 1230). 
Alaeddin ise Celaleddin'in Tiflis'in fet
hinden vazgeçmesini ve Moğollar'la an
laşmasını tavsiye eden bir mektup gön
derdi, aksi takdirde ona karşı cephe ala
cağını bildirdi. Celaleddin bu tavsiyeleri 
dinlemediği gibi Alaeddin'in elçisini de 
alıkoydu . 

Diğer taraftan Alaeddin Keykubad Ey
yObfler'le anlaşarak Celaleddin'i Doğu 
Anadolu'dan çıkarmaya karar verdi. Ala
eddin ve el-Melikü'l- Eşref'in hazırlık yap
tığını öğrenen Celaleddin Erzurum'dan 
Sivas'a doğru yola çıktı. İki ordu Yassı Çi
men mevkiinde karşılaştı (Ağustos 1230) . 
Şiddetli mücadele sürerken Celaleddin 
düşman ordusunun sayıca üstünlüğün

den dolayı savaş alanını terketti. Neti
cede Harizmliler büyük kayıplar verdi
ler, Celaleddin'in değerli eşyası ile hazi
nesi de Selçuklular'ın eline geçti. 

Celaleddin Moğollar'ın kendisini taki
be çıktıklarını duyunca Gence'ye gitti, 
ancak orada kalmayı uygun bulmayarak 
ei-Cezfre'ye inmeye karar verdi. Aras
Eieşkirt-Malazgirt-Hani yolunu takip ede
rek Amid önüne geldi (1231) Moğollar 
ise Bargiri-Ahlat yolundan inerek bir ge
ce sabaha karşı Dicle Köprüsü kenarın 

da Celaleddin'e baskın yaptılar. Celaled
din'in bütün maiyeti öldürüldü veya da
ğıldı, kendisi de Meyyafarikin tarafına 
kaçtı. 

Nesevf'ye göre Moğol süvarileri tara
fından takip edilen Celaleddin tırman
dığı sarp dağda eşkıya ile karşılaştı ve 
öldürüldü. Ata Melik Cüveynf'ye göre ise 
Celaleddin Amid dağlarına vardığı za
man geceyi geçirmek için çadır kurdu. 
Eşkıyadan bir grup elbiselerini çalmak 
için, "ne yaptıklarını ve ne çeşit bir av 
yakalamakta olduklarını bilmeden" onu 
göğsünden bıçaklayarak öldürdüler. Gür
cü kaynakları da hadiseyi Cüveynf'nin 
beyanına uygun olarak kaydederler. An
cak halk Celaleddin'in ölümüne inanma
dı. Onun hakkında birçok efsane yayıldı. 
Bu ise ölümünden yıllarca sonra bile Mo
ğollar'ın endişe duymalarına sebep ol
du. Celaleddin'in maiyetindeki emirler
den bazıları Anadolu Selçuklu Devleti'nin 
hizmetine girmiş, geri kalanlar da Suri
ye ve ei-Cezfre'ye dağılmışlardır. 

Türk devletlerinin devamlılık ve bütün
lük arzettiğine inanan Celaleddin Harizm
şah kendisini Büyük Selçuklular'ın mi-

rasçısı kabul ediyordu. O Türk- İslam ta
rihinin en cesur ve bahadır hükümdar
larından biridir. Gürcüler'e ve Moğollar'a 
karşı mücadelesiyle büyük bir şöhrete 
kavuşmuş ve İslamiyet' i savunan bir kah
raman olarak tanınmıştır. Namık Kemal 
de Celaleddin Hiirizmşah adlı piyesin
de onu bu özelliğiyle tanıtır. 
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Iii AYDIN TANERi 

CEıALEDDİN HÜMAİ 

(bk. HÜMAİ, Celaleddin). 

CEıALEDDİN 
HÜSEYiN ei-BUHARİ 
( ı,S_) ~\ ı:.r.:-- ..:,.:..ıl\J~ ) 

Ebu Abdiilah Celalüddm 
Hüseyn b. Ahmed el-Buhar! 

(ö. 785/1384) 

Celaliyye tarikatının 
kurucusu olarak kabul edilen 

Hindistanlı mutasawıf. 

_j 

_j 

707'de (1308) Hindistan'ın Bahavel
pür bölgesine bağlı Uç'ta doğdu. Şeha
beddin es-Sühreverdf'nin halifelerinden 
Bahaeddin Zekeriyya'nın müridi olan de-



desi Celaleddin Ahmer Hüseyin b. Ah
med (ö 691 / 1292), Sühreverdiyye tari
katının Buhariyye kolunun kurucusudur. 
Uç'ta Kadı Burhaneddin el -Uççfden, Mül
tan'da Rükneddin Ebü'I-Feth el-Mül
tani ve Mecdüddin el -Mültani'den ilim 
tahsil eden Celaleddin tarikat hırkasını 
babasından giydi. Sühreverdiyye ve Çiş

tiyye tarikatlarından hilafet aldı. Kay
naklarda bir bayram günü Şeyh Sahaed
din ve Şeyh Sadreddin adlı iki şeyhin tür
belerini ziyaret ettiği sırada, "Allah alem
deki her şeyi senin hizmetine vermiş; 
senin bayramın işte budur" şeklinde bir 
ses işittiği, bu olaydan sonra "alemde 
var olan her şeyin kendisine hizmet et
tiği kişi" anlamına gelen MahdOm-i Ci
haniyan unvanını aldığı belirtilir. Delhi'
ye giderek "Çerağ- ı Dihli" (Delhi'nin kan
dili) Iakabıyla tanınan meşhur Şeyh Na
sirüddin-i Çişti ile görüşen Celaleddin 
Hüseyin daha sonra bilgisini arttırmak 
amacıyla Hicaz'a gitti. Mir'atü'l-cinan 
müellifi Şeyh Abdullah b. Es'ad el-Yafii 
ile birlikte çeşitli muhaddislerden Kü
tüb-i Sitte'yi, Medine'de iki yıl yanında 
kaldığı Afifüddin Abdullah el - M ata ri' 
den 'Avarifü'l-ma 'arif'i okudu. Hicaz'
dan .sonra KazerOn, Mısır. Suriye, Filis
tin, Irak, Belh. Buhara ve Horasan'ı do
laştı . Bu sebeple kendisine "dünyayı do
laşan seyyah" anlamına gelen Cihangeşt 
Iakabı verildi ve "MahdOm-i Cihaniyan 
u Cihangeşt" unvanıyla anılmaya başlan
dı. Seyahatlerini ve hatıralarını Seferna
me-i Cihaniyon (La hor ı 909) adlı seya
hatnamesinde menkıbe üslObuyla anla
tan Celaleddin el-Buhari, Tuğluk hane
danının kurucusu Tuğluk'un oğlu Sul
tan ll. Muhammed Şah tarafından şey
hülislamlığa getiriidiyse de görevine baş
lamadan hacca gitti. Dönüşünde Firuz
şah Tuğluk'un yakın ilgisini gördü; kırk 
hankahın denetimi kendisine verildi. An
cak o dedesinin Uç'ta bulunan dergahın
da inzivaya çekilmeyi tercih etti. Dede
sinin kurduğu Sünni Buhariyye tarikatı
nın adab ve erkanından bir ölçüde uzak
laşarak Kalenderiler gibi yaşamaya baş

ladı. Uç'ta 1 O Zilhicce 785'te (3 Şubat 
1384) vefat etti. 

Celaleddin Hüseyin hakkında bazı me
nakıbnameler kaleme alınmıştır. Bunlar
dan Cami 'u'l- 'ulU.m, müridierinden Ala
eddin Ala b. Said tarafından 1380'de Ce
laleddin Hüseyin'in sağlığında derlenmiş 
menkıbelerden meydana gelir. Eser ed
Dürrü '1- man;ll1m ii tercemeti teleffu
zati'l-Mal]dum (Delhi, ts ) adıyla Urdu-

ca'ya çevrilmiştir. MenaJ:ab-ı Mal]dum-i 
Cihdniyan adıyla tanınan ljizane-i Ce

lali, Siracü1-hidaye ve ljizanetü'l-te
va'idi'l -Celaliyye adlı eserler de mü
ridleri tarafından derlenmiştir. AbdOl
hay el- Haseni bu son eserden bazı alın
tılar yapmıştır (f'lüzhetü 'l·l]auatır, ll, 26-
32). 
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~ H. KAMİL YILMAZ 

CELALEDDiN KARATAY 
(ö. 652/1254) 

Anadolu Selçukluları'nın 
tanınmış devlet adamlarından. 

_j 

Doğum tarihi bilinmemektedir. İbn Bi
bi. Celaleddin'in aslen bir Rum gulam*ı 
olduğunu söyler. Ebü'I-Ferec İbnü'I-İbri 
ise onu Alaeddin Keykubad 'ın yetiştir

melerinden biri olarak kaydeder. Ancak 
bu bilgi, Karatay'ın sultanla mevcut mü
nasebetleri dolayısıyla bir yakıştırma ol
malıdır. Bu iki kaynağın onun hakkında 
kullandığı "ROmi" nisbesi, o dönemde 
Bizanslı , daha genel anlamıyla Ortodoks 

· mezhebinde bulunan her kavme mensup 
hırıstiyan ve Anadolu'da yaşayan müs
lüman Türk manasma gelen bir tabir
dir. Bununla beraber Karatay büyük bir 
ihtimalle müslüman Türk asıllı değildir. 
Zira o devir vesikalarında mühtedilerin 
baba adı daima "Abdullah· şeklinde de
ğiştirilmektedir. Karatay'a ait vakfiye 
ve kitabelerde adının her yerde Karatay 
b. Abdullah olarak zikredilmesi, onun 
müslüman olmayan bir aileden geldiği
ne dair görüşleri desteklemektedir. 

İbn Bibi'ye göre Karatay, Keykubad'ın 
tahta çıkışından ölümüne kadar hazar
da ve seferde bu büyük sultanın hizme
tinden ayrılmamıştır. Sultanın cülOsu sı
rasında onun orta yaşın üzerinde ve 
önemli bir mevkide bulunduğu muhak
kaktır. Çünkü Keykubad'ın saltanatını 

tasdik ve tebrik maksadıyla halife tara
fından gönderilen elçi Şehabeddin es
Sühreverdi'yi dönüşte Konya'dan uğurla
yanların başına bizzat sultan tarafından 
Karatay ile Necmeddin TOsi tayin edil
mişti. İbn Bibi. onun taştdar*lıktan ön-

CELALEDDi N KARATAY 

ce devatdar* (emir -i devat) olarak görev 
yaptığını kaydeder. Karatay, Keykubad'ın 
saltanatı süresince taştdarlık görevini 
muhafaza etmiş görünmektedir. 

Karatay'ın sonraki yıllarda görülen nü
fuz ve tesirinin yerleşmesinde, Keyku
bad tarafından ona verilen mevkiin ve 
onun da sultanın mahremi olarak edin
diği tecrübe ve bilgilerin büyük rolü var
dır. 

Keykubad'ın ani ölümünden sonra ye
rine geçen oğlu Il. Gıyaseddin Keyhus
rev zayıf bir hükümdardı. Onun 1243'te 
Kösedağ'da İlhanlılar'a yenilmesi üzeri
ne Celaleddin Karatay da bazı devlet 
adamlarıyla birlikte bir köşeye çekildi. 
Fakat işlerin kötüye gitmesi üzerine Sa
hib Şemseddin Muhammed ve Mühez
zebüddin Ali gibi devlet adamları tek
rar iş başına getirildi; Celaleddin Kara
tay da eski görevi olan taştdarlıkla bir
likte hazine-i hassa emirliğine tayin edil
di. Celaleddin Karatay Keyhusrev'in ölü
müne kadar bu görevde kaldı. Sultanın 
ölümünden sonra üç oğlunun ayrı ayrı 
ve birlikte saltanat sürdükleri dönemde 
ise daha etkin bir rol oynadı. 

ll. Gıyaseddin Keyhusrev, Gürcü meli
kesinin kızından olan en küçük oğlu Ala
eddin Keykubad'ı veliaht tayin etmişti. 
Fakat ölümünden sonra Vezir Şemsed
din Muhammed el-İsfahanf, Celaleddin 
Karatay, Has Oğuz, Esedüddin ROzbe ve 
Fahreddin EbO Bekir gibi devrin güçlü 
devlet adamlarının ortak kararı ile tah
ta büyük şehzade ll. İzzeddin Keykavus 
çıkarıldı. Karatay da naib-i saltanat ta
yin edildi. İbn Bfbi. Vezir Sahib Şemsed
din'in kesin hakimiyetinden önceki dev
rede Karatay'ın fikrini almadan memle
ket işlerini görmediğini kaydeder. 

Güyük Han'ın cüiOs merasimine katıl
mak üzere Moğolistan'a giden ll. Gıya
seddin Keyhusrev'in ortanca oğlu IV. Kı
lıcarslan ve taraftarlarının Sultan Keyka
vus ve veziri Şemseddin'in azillerine dair 
yarlık getirmeleri üzerine Celaleddin Ka
ratay, IV. Kılıcarslan'ın elçisi sıfatıyla ge
len Hotanlı Cemaleddin' in de katıldığı 

mecliste büyük kardeş dururken küçü
ğün sultan olmasının şeriata ve örfe uy
gun olmadığını. üç kardeşin birlikte tah
ta çıkarılmasının ve Kılıcarslan'Ia birlikte 
gelen 2000 Moğol süvarisinin geri gön
derilmesinin gerektiğini söyledi. Niha
yet onun nüfuz ve gayretleriyle yalnız 
kardeşler arasındaki ihtilaflar değil bun
lara intisap ederek şahsi ihtiraslar pe
şinde koşan beyler de yatıştırıldı. Ancak 
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