
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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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-
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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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bu sırada Keykavus ile Kılıcarslan ara
sında anlaşmazlık çıktı. Aralarındaki si
lahlı mücadelede Kılıcarslan mağlüp ol
du, fakat kardeşi onu affetti. Celaled
din Karatay, üç kardeşin birlikte salta
nat sürmelerini temin ederek devletin 
parçalanmasını önledi. 

Celaleddin Karatay'ın, Keykavus'un 
cülüsundan ortak hakimiyetin başladığı 
647 ( 1249) yılına kadar yürüttüğü sal
tanat naibliğini bırakarak atabeglik (ata
beg-i ROm) mevkiine geçtiği kaydedilmek
tedir. Ölümüne kadar kaldığı bu makam
da kardeşler arasında geçimsizliğe mey
dan vermedi, devlet adamlarının onları 
menfaat ve ihtiraslarına vasıta kılmala
rını önledi. Nitekim bu mevkide bulun
duğu müddetçe kardeşlerin birlikte hü
küm sürmeleri kabil olabilmiş ve ölü
münden sonra tekrar dirlik ve düzen bo
zulmuştur. Karatay' ın nüfuz ve kudreti 
yalnız kendi mevkiinin verdiği yetkilerle 

medresesinin yanındaki (veya kervansa
rayınd aki) türbede defnedildi. 

Bütün kaynaklar. Moğol müdahale ve 
baskılarının en yoğun olduğu bir dönem
de devlete sahip çıkan. ülkede dirlik ve 
düzeni sağlamak için samirniyetle çalı

şan Karatay'ın dindarlığı. hayır severliği, 

ahlaki meziyetleri ve güçlü bir devlet 
adamı olduğu üzerinde birleşmektedir. 

ibn Bfbi Karatay'ın ibadetle meşgul ol
duğunu. her türlü maddi zevkten sakın
dığını, müslüman ve zimmi herkesin 
onun ihsan ve iyiliklerine nail olduğunu 
yazar. Menakıbü'l- 'arifin'de de Kara
tay' ın iyiliklerinden ve Mevlana'nın ona 
saygı duyduğundan söz edilir. ibn Bibi 
ile Aksarayi, menşur ve fermanlarda ken
disine "veliyyullah fi'l-arz" diye hitap edil
diğini kaydederler. Mübarizüddin Erto
kuş' a ait 669 ( 1270) tarihli vakfiyede Ka
ratay'dan "ei-Emirü'r-Rabbanf" diye bah
sedilmektedir. Medresesi dışında yap-

sınırlı kalmamış, diğer bütün önemli iş- tırdığı eserler üzerindeki kitabelerde adı-
!erin hallinde ve büyük mevkilere getiri
lecek kişilerin seçiminde de rol oyna
mıştır. 

Celaleddin Karatay, Moğol hükümda
rı Mengü Han'ın huzuruna çıkmak üze
re Moğolistan· a hareket eden Keyka
vus'u yolcu etmek için gittiği Kayseri'de 
vefat etti. Sivas'ta iken durumu öğrenen 
Keykavus memleketin başsız kaldığını 

görerek geri döndü. Kendi yerine ise kü
çük kardeşi Alaeddin Keykubad'ı bazı 

devlet adamlarıyla birlikte gönderdi. Ka
ratay' ın cenazesi Konya 'ya getirilerek 

Karatay Medresesi 'nin içinden bir görünüs - Konya 
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nı zikretmemesi tevazuunu gösterir. 
Ebü'I-Ferec de Anadolu'da halk ve yük
sek tabakanın ona büyük bir hürmet bes
lediğini yazar. 

ibn Bibf. Karatay'ın ülkenin her tara
fında mescid, medrese, hankah ve ker
vansaray gibi hayır eserleri yaptırdığını 
belirtir. Ancak vakfiye ve kitabelerden 
tesbit edilebilen eserleri, Türkiye- Suri
ye arasındaki yol üzerinde, Kayseri'nin 
Bünyan ilçesi yakınlarında bulunan Ka
ratay Kervansarayı, Konya'daki Karatay 
Medresesi ve Antalya· daki Darüssule
ha'dan ibarettir. 
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CElALEDDiN el-MAHALLI 
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CElALEDDiN MEHMED DEDE 

(b k. MEHMED CElALEDDiN DEDE). 

CElALEDDiN-i RÜMİ 

(bk. MEVlANA CElALEDDiN-i RÜMİ). 

CElALEDDiN es-SÜYÜTİ 

(bk. SÜYÜTİ). 

CEıALEYN 

(bk. TEFSİRÜ 'I-CElALEYN). 

CEIALİ İSY ANLARI 

XVI ve XVII. yüzyıllarda 
Osmanlı idaresine karşı 

Anadolu'da meydana gelen 
isyanların genel adı. 

ı 
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"Celal'e mensup" anlamına gelen Ce
lali tabiri. XVI. yüzyıl başlarında isyan 
eden Bozoklu Şeyh Celal'le ilgilidir. Ce
lalf isyanları başlangıçta. Osmanlı idare
sinden memnun olmayan zümrelerin ve 
Şii eğilimli Türkmen gruplarının Safevf
ler'in de tahrikiyle devlete baş kaldırma
ları şeklinde ortaya çıkmış. XVI. yüzyılın 
sonlarından itibaren büyük bir mesele 
halini alarak değişik bir mahiyet kazan
mıştır. Osmanlı devlet anlayışı, bu isyan
ları "hurüc ale's-sultan" olarak değer
lendirmiş ve kaynaklarda bu ifade sık 
sık kullanılmıştır. 

ll. Bayezid zamanında ( 148 ı- ı 5 ı 2) Şah 

ismail'in propagandası en çok Hamid ve 
Teke illerinde kendini gösterdi. Şahkulu 
(Şeytanku l u) Baba Tekeli liderliğinde dev
lete baş kaldıranlar "devlet ve saltanat 
bizimdir" iddiasındaydılar. Yine I. Selim 
tahta çıktığı sıralarda Nur Ali adlı bir asi 
Tokat ve Amasya taraflarına hakim ol
muştu. Çaldıran Zaferi (1514) Şah isma
il'in tesirini azaltmakla birlikte tama
men ortadan kaldıramadı. 1519'da Bo
zoklu Şeyh Celal adında bir kişi mehdi
lik iddiasıyla Tokat civarında isyan edin
ce bundan sonraki'-isyanlar. hangi gaye 
ile ve ne türden olursa olsun. halk ara
sında onun adına nisbetle Celali sıfatıy
la anılmaya başlandı . Artık halk kendi
sine zarar veren her asiyi Celali olarak 
görüyor, kaynaklarda da asi liderinin is
mi Celali tabiriyle birlikte geçiyordu. Bo
zoklu Şeyh Celal'in çıkardığı isyanın şid
detle bastırılmasından sonra Kanüni Sul-


