
seyin'in yaşadığı dönemle ona mensup 
olduğunu iddia edenler arasında büyük 
bir zaman boşluğu vardır ve dolayısıyla 
Celaliyye'nin tarihi oldukça karanlıktır. 

Aslında Cemaleddin-i Savi'nin (ö 630 / 
1232-33) çardarb* adabını benimseyen
lerin arta kalanlarından bir zümre olan 
Celaliyye tarikatı mensupları, Cevlakiler 
gibi Allah'a yöneliş için nefislerini öldür
meyi sağlamak amacıyla toplumun ge
lenek ve göreneklerine aykırı tutum ve 
davranışlarda bulunurlar. gerek bu dav
ranış gerekse kılık ve kıyafetlerine kar
şı toplumun gösterdiği tepkiden etki
lenmedikleri zaman nefislerini öldürdük
lerine inanırlardı. Bustanü's-seyaha mü
ellifi Zeynelabidin-i Şirvani (ö. ı 253 / 
1838) Celaliler'in kendilerini Şii saydıkla
rını. ilk üç halife ile Emevıler'e küfret
tiklerini söyler. Şirvani'ye göre Celaliler 
namaz, oruç gibi ibadetle ilgili hususları 
bilmedikleri gibi safilere has riyazet, 
mücahede. zikir, evrad ve murakabe
den de habersizdirler. Başta esrar ve 
afyon olmak üzere her türlü uyuşturu
cu madde ve içki kullanırlar, bazıları yı
lan ve akrep gibi canlıları yer, yılda bir 
defa kapı kapı dolaşıp dilenmeyi gerekli 
sayarlardı. Mal biriktirmeyen ve evlen
meyen. "Kadın haram. lokma helal, dem 
Seyyid Celal'in demidir" diyen Celaliler. 
şeyhlerinin sabah abctest alıp kıbleye dö
nerek tarikatlarının büyüklerini anma
sını ibadet sayarlardı. Celaliler'in bir pir
leri, bir de mürşidleri vardı. Pirin görevi 
irşad ve telkinde bulunmaktı. Seyyid Ce
lal'in torunlarından olan 'mürşid Uç'ta 
oturur, Celal! dervişleri yılda bir defa 
onun yanına giderek kendisinden niyaz
da bulunurlardı. Aynı müellif, Seyyid Ce
laleddin Hüseyin el-Buhari'nin yaşadığı 
ve öldüğü Uç şehri sakinlerinin Celali 
dervişlerinden ibaret olduğunu kayde
der. Kalenderiler'in bir kolu özellikle Hin
distan'da Celaliyye diye tanınmışlardır. 
Muhtemelen Zend hanedanının (ı 750-
1 794) son dönemlerinde yaşayan Celal! 
şeyhlerinden Gulam Ali Şah-ı Celal! mün
tesiplerinden bir kol Kaçarlar dönemin
de (ı 779- ı 924) Dervişan-i Devregerd-i Ce
laH adını almıştır. Gulam Ali Şah-ı eelali 
tarikata ŞiTiiği hakim kılmış, Haydariyye 
ve Ehl-i Hakk'ın etkisi altına sokmak su
retiyle de onu eski hüviyetinden uzak
Iaştırmıştır. 

Ma'süm Ali Şah Celaliler'in çardarb 
olup dünyayı gezdiklerini, bazılarının ne 
bulurlarsa pirlerine götürdüklerini, hi
dayet için pirlerinin huzuruna gittikle
rinde para ve eşya olarak neleri varsa 

orada bıraktıklarını, ondan sonra kendi
lerine bir külah verildiğini. bu külahı baş
larına koyup şecerelerini de boyunlarına 
astıklarını . Azrail can almaya geldiğinde 
çok çirkin olan yüzünü görmemek için 
külahı gözlerine kadar indirdiklerini, pir
Ierin müridierinin hanım ve kızlarından 
gayri meşru bir şekilde faydalandıkları
nı , müridierin de bunu hoş karşıladıkla
rını bildirir (Tara'ik, ll, 525). Ni'metulla
hiyye tarikatına ~ensup\ olan Ma'süm 
Ali Şah'ın ifadesine göre, Zendler döne
minin sonlarına doğru İsfahan 'da bulu
nan bir Dervişan-i Devregerd-i Celal! gru
bunun uygunsuz davranışları yüzünden 
diğer dervişler ve özellikle Ni'metullahiy
ye mensupları da Zend hanedanının ga
zabına uğramıştır. Cemaleddin-i Savi'
nin izinden gidenler gibi Celaliler de baş, 
kaş, saka! ve bıyıklarını tıraş etmeyi ta
rikatlarının ilkeleri arasında sayarlardı. 
Tıraşname adlı mesnevi ile bazı risale
lerde çardarbın nelere delalet ettiği an
latılmaktadır. Bir yoruma göre çardarb, 
talibin dünya sevgisini kendi varlığından 
kovduğunu , yürürlükte olan adetlere de
ğer vermediğini gösterir. 

Celaliyye tarikatı Haksariyye, Düde-i 
Acem, Ehl-i Hak. Gulam Ali Şah Celalile
ri gibi büyük ölçüde inanç ve uygulama 
farklılıkları taşıyan birçok kala ayrılmış
tır. 

Genellikle cahil olan tarikat mensup
ları inanç, adab ve meslekleriyle ilgili ko
nuları sır olarak kabul ettikleri için tari
kat hakkında bizzat kendileri tarafın

dan yazılı bilgi intikal ettirilmemiştir. Do
layısıyla bu konudaki bilgiler kendileri 
dışındaki yazarların anlattıklarıyla sınırlı 

kalmıştır. 
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~ ZEHRA T AHİRI HAKİKİ 

CEIALÜDDEVLE 
( .ı_,..UIJ~) 

Ebu Tahir Celalüddevle b. Bahaiddevle 
(ö. 435 / 1044) 

Irak Büveyhi hükümdan 
(1025-1044). 

_j 

383'te (994) doğdu. Babaları Bahaüd
devle 'nin 403 'te (1012) vefatı üzerine 
ağabeyi Emirü'l-ümera Sultanüddevle 
Celalüddevle'yi Basra valiliğine tayin et-

CELALÜDDEVLE 

ti. Celalüddevle, Sultanüddevle'nin 41 5'
te (1024) ölümüne kadar burada kaldı. 
Onun ölümü üzerine Celalüddevle emi
rü'l-ümera ilan edildi. Ancak bazı dev
let adamları Sultanüddevle'nin oğlu EbO 
KalYear'ın emirü'I-ümera olmasını istiyor
lardı. Bu tereddüt devresinde hutbeler
de adının ve unvaniarının zikredilmedi
ğini öğrenen Celalüddevle Bağdat üzeri
ne yürüdü. Ancak Abbas! halifesine bağ
lı kuwetlerce durdurulunca Basra'ya çe
kildi. Daha sonra halifenin ordusundaki 
Türk emirlerin daveti üzerine Bağdat'a 
girdi (418/ 1027). Sultanüddevle'nin oğ
lu EbO KalYear bazı emirlerin teşvikiyle 
Celalüddevle'ye karşı hasmane tavırlar 
takındı. İkisi arasındaki şiddetli müca
deleye halifenin ordusunda görevli olan 
Türkler de katıldılar. Sonunda Celalüd
devle Bağdat'a hakim oldu. 

Daha sonraki yıllarda hilafet ordusu
nun nüfuzlu emirlerinden Bars Togan 
Celalüddevle'yi Bağdat'tan uzaklaştıra

rak Ebü Kalicar'ı davet etti. Ancak Ce
lalüddevle Dübeys b. Ali ile anlaşarak 
Bars Togan'ı mağlOp etti ve esir alarak 
öldürttü. Bu gelişmeler üzerine EbO Ka
IIcar Celalüddevle ile anlaşmaya mecbur 
kaldı; bu arada Celalüddevle'nin kızı Ebu 
KalYear'ın oğlu ile evlendirildi. Bu durum 
Celalüddevle'nin iktidarını güçlendirdi ve 
yıllardan beri özlemini duyduğu "şehin
şah" unvanına kavuşturdu. 

Tuğrul Bey Celalüddevle'ye bir elçi gön
dererek lrak'a gelmek niyetinde oldu
ğunu bildirdi. Ayrıca Tuğrul Bey Celalüd
devle'den halife Kaim-Biemrillah ve Bağ
dat halkına adil davranmasını istiyordu. 
Kaim- Bi emriilah - Tuğrul Bey yakınlaş

masının kendisi için dağuracağı tehlike
yi sezen Celalüddevle, halifeye karşı daha 
mutedil bir siyaset takip etmeye mec
bur kaldı. Celalüddevle yakalandığı ve
rem hastalığından kurtulamayarak S Şa
ban 435 (8 Mart 1044) tarihinde vefat 
etti (İbnü'l -CevzT. VIII, I 18; ibn Kes!r, XII, 
52; ibnü'l-Esir'e göre IIX, 5161 6 Şaban 

--435'te ölmüştür) ve Adudüddevle ile Ba
haüddevle'nin Bağdat'tan Necef'e nak
ledilmeden önce defnedildikleri Darül
memleke'deki evinde toprağa verildi. 

Korkak ve aciz bir hükümdar olan Ce
lalüddevle, kendisini Bağdat'a davet 'eden 
Türk askerleri üzerinde hiçbir zaman 
otorite kuramadı. Emirü'l-ümeralık dö
nemi hemen her yıl çıkan askeri isyan
lar, Şiiler'le Sünniler arasındaki çatışma
lar ve ayyar*ların çapulculuklarıyla geç
ti. 423-431 (1032-1040) yılları arasında 
en az beş defa sarayını terketmek zo-
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CElALÜDDEVLE 

runda kalan Celalüddevle bunların iki
sinde Kerh'teki AlevHer'in nakibine sı

ğınmış, üç defa da vassal emirlerden ve 
diğer hükümdarlardan yardım istemiş
tir. 423'teki ( 1 032) isyan sırasında vezi
ri Amfdüddevle askerler tarafından ya
kalanıp sokaklarda sürüklendiği gibi 
kendisi de benzeri veya daha kötü du
rumlarla karşılaşmıştır. Ayyarlar ve be
devYler halkın malını yağmalayarak ve 
yol keserek ülkede huzur bırakmamış
lardır. Hatta ayyarlar, reisieri Burcumi 
adına hutbe okunmasını isteyecek ka
dar ileri gitmişlerdir. Öldüğünde nüfuz 
ve hakimiyeti sadece Bağdat ve çevre
sine münhasır kalmıştı. Vasıt, oğlu el
Melikü'l-Aziz'in elindeydi. Basra ve Hu
zistan Ebu Kalicar tarafından toprakla
rına katılmıştı. 

Celalüddevle oyun ve avcılığa. özellikle 
çevgana düşkündü. iyi bir hattat ve sa
mimi bir Şii idi. Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'in 
türbelerini ziyarete giderken onlara say
gısından dolayı en az 1 fersahlık (6-8 km.) 
mesafeyi yürüyerek katederdi. Meşhur 
edip Nasr b. Ya'kub ed-Dineveri ile Şafii 
fakihi Mahmud b. Hasan el-Kazvini onun 
yakın dostlarıydı. 
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~ A YDlN TANE Rİ 

1 
CElALzADE MUHYİDDİN AMASİ ı 

L 

Fatih Sultan Mehmed devrinde 
şöhret bulan Osmanlı hattatı. 

_j 

Amasyalı olup meşhur hattat Celal 
Arnasi'nin oğlu, Cemal Arnasi'nin kar
deşi, Şeyh Hamdullah'ın halazadesidir. 
Amasya'da valilik yapan Şehzade ll. Ba
yezid 'in sanatkarları teşvik ve himaye 
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etmesi sonucu bir kültür ve sanat mer
kezi haline gelen bu şehirde yetişmiş
tir. Aklam-ı sitte*yi babasından öğre
nerek icazet aldı. içinde bulunduğu çev
renin hat sanatına olan rağbet ve des
teğiyle kendini yetiştirerek Fatih devri
nin ( 14 51- ı 481) ünlü hattatları arasına 

girdi. 

Hayatı hakkında çok az bilgi bulun
makla beraber Celalzade'nin · yaklaşık 

1 00 yıl yaşadığı ve Kanuni Sultan Süley
man zamanında da hayatta olduğu bi
linmektedir. Gülzar-ı Savab'da kayde
dildiğine göre Kanuni cülusunun ilk ay
larında , dedesinin dostu Şeyh Hamdul
lah'ı saraya davet ederek kendisinden 
bir Mushaf-ı Şerif yazmasını istedi. Ham
dullah ihtiyarlığını ileri sürerek Celalza
de'yi tavsiye etti. Bunun üzerine Celalza
de Amasya'dan davet edilerek bir mus
haf yazmakla görevlendirildi. Mushafın 
yazılması bittikten sonra kendisine 1000 
filori caize verildi. Ayrıca istanbul'da kal
ması için yapılan teklifi kabul etmeyip 
memleketine döndü ve orada vefat etti. 

Anadolu'nun yedi büyük hat üstadın
dan biri kabul edilen Celalzade Muhyid
din'in yazısının bilinen tek örneği, Ekrem 
Hakkı Ayverdi koleksiyonunda bulunan 
nesih hatla yazılmış "I:<aşidetü'l-bür,e"
dir. XV. yüzyıl Osmanlı hattının karakte
rini taşıyan bu eser. onun Yaküt el-Müs
ta'sımi yolundan farklı, daha sevimli ve 
yuvarlak harfleriyle yeni bir üslubun sa
hibi olduğunu göstermektedir. MenCi
kıb-ı Hünerveran'da, "Celaloğlu ki hat
tat-ı cihandır 1 Naziri gelmemiş nesh ü 
celide" beytiyle onun nesih ve eelide üs
tat olduğu ifade edilmektedir. 

Celalzade 
Muhyiddin 

Amasi'nin 

nesih hatla 

istinsah 
ettiği 

~aşfdetü 'i· 
Bürde 'nin 

ilk sayfa s ı 

(Ayverdi, 

Fa li h 

De u ri 

Hattalfa rı, 

rs. 27) 
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M MuHiTTiN SERİN 

1 ı 
CElALzADE MUSTAFA ÇELEBİ 

(ö. 975/ 1567) 

L 
Osmanlı tarihçisi, nişancı. 

_j 

"Koca Nişancı" lakabı ile şöhret bul
muştur. Meslek hayatı Rumeli'nin çeşit
li kazalarında geçen Tasyalı Kadı Cela
leddin'in (ö 935 / 1528) üç oğlunun en 
büyüğüdür. Doğum tarihi kesin olarak 
bilinmemekle beraber kendisi Selimna
me adlı eserinde, 964'te ( 1557) nişancı
lıktan emekli olduğunda yaşının yetmi
şe yaklaştığını belirttiğine göre 895-896 
( 1490-1491) yıllarında doğduğu kabul 
edilebilir. Medrese tahsilini Sahn-ı Se
man danişmendliğine kadar sürdüren 
Celalzade Mustafa. 922'de (1516) Vezir 
Piri Mehmed Paşa ile nişancı Seydi Bey'in 
himayesiyle Divan-ı Hümayun katipliği
ne tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 
Yavuz Sultan Selim'in vezirlerden gizli 
tutmak istediği işlere ait yazıları kale
me aldırdığı Mustafa Çelebi, padişahın 
bizzat yazdırdığı fermanlarda usule ay
kırı gördüğü ifadelerin düzeltilmesini ar
zetmekten çekinmezdi. Aynı zamanda Pi
ri Paşa' nın altı yıl süreyle tezkireciliğini 
de yaptı. Piri Paşa'nın 1 S23 'te emekliye 
ayrılmasıyla veziriazamlığa devlet işle

rinde hiç tecrübesi olmaksızın doğrudan 
doğruya saraydan terfi ettirilen ibrahim 
Paşa, Celalzade'yi geniş bilgi ve becerisi 
sebebiyle aynı hizmette kullandı. 1 524'
te ibrahim Paşa, Hain Ahmed Paşa'nın 
isyanında n sonra incelemeler ve yeni dü
zenlemeler yapmak üzere Mısır'a gön
derildiğinde Celalzade Mustafa'yı da be
raberinde götürdü. Bu çalışmaların so
nucunda çıkarılan yeni Mısır kanunna
mesinin düzenlenmesinde Mustafa Çe
lebi önemli bir rol oynamış olmalıdır. 

Celalzade Mısır'dan döndükten hemen 
sonra reisülküttab oldu (931 1 1525) ve 
on yıl bu görevi sürdürdü. Reisülküttab 
olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın lra
keyn Seferi'ne katılan Celalzade Musta
fa Çelebi, Bağdat'a girildikten üç gün 


