
CELALZADE SALiH ÇELEBi 

437). 3. Divan. "Salih" ve "Salahi" mah
laslarıyla Arapça, Farsça ve Türkçe şiir
ler yazan Salih Çelebi'nin divanı, hayatı

nın sonlarına doğru gözlerine perde in
dikten sonra hatırında kalan manzume
lerini dikte ettirmek suretiyle meydana 
gelmiştir. Divanın tezhipli ve ta'lik hatla 
yazılmış güzel bir nüshası Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde (nr. 3846). bulunmak
tadır. Divanın sonunda "Dürer-i Nesa
yih" adlı seksen beyitlik nasihatname 
şeklinde bir manzume ile küçük yaşta 
kaybettiği oğlunun acısıyla kaleme aldı
ğı "Leyla vü Mecnun" adlı diğer bir man
zume yer almaktadır. 

Salih Çelebi'nin bunlardan başka Mif
ttiJ:ıu '1- c ulı1m, el- Mevtilp.f, el- Vi~ ii ye 
şerhlerine ve lşltiJ:ıu1-litiJ:ı'a haşiyeleri 
bulunmaktadır (Uzunçarşılı, s. 437-438). 

Ayrıca gözlerine perde inmesi sebebiyle 
temize çekemediği müsvedde halinde 
kalmış başka çalışmalarının da olduğu 
gerek kendisi gerekse Atai tarafından 
ifade edilmiştir. 
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CEı.A YİRLİLER 

1340-1431 yılları arasında 
İran'ın batısı ile Kuzey Irak'ta 
hüküm süren Moğol hanedanı. 

_j 

Hanedana adını veren Celayir büyük 
bir Moğol kabilesidir. Bu kabile Moğo
listan'ın doğusunda Onon ırmağı kıyıla
rında ve Moğolistan'ın merkezi Karaku-

264 

rum civarında göçebe olarak yaşıyordu. 
X. yüzyılda Hıtaylar ' ın saldırılarına uğ

rayan Celayirliler zayıfladılar. Ancak bir 
müddet sonra toparianarak Cengiz Han'ın 

kabilesi olan Kıyatlar'a saldırıp kayıp ver
dirmelerine rağmen Cengiz Han'ın ata
larından Kaydu'nun şiddetle karşılık ver
mesinden sonra onlarla aniaşmışlar ve 
daima dost ve müttefik kalmışlardır. 

Celayirliler, Cengiz Han'ın seferlerine 
yardımcı kuwet olarak katılıp onun cep
helerde galip gelmesine yardımcı olmuş
lardır. Mesela Cengiz'in Çin seferinde or
dunun sol kanat kumandanı olup Çin'in 
kuzey kısımlarının ele geçirilmesinde bü
yük yararlık gösteren, Cengiz'in gelişen 
olaylar sebebiyle Çin' den ayrılarak Tür
kistan ve Maveraünnehir seferlerine çık
tığı sırada kendisine Çin'de vekalet edip 
ordusunu idare eden Moğol kumandanı 
Mukalı Noyan, Celayirliler'in Cat kabilesi 
reislerindendi. Bunun oğulları da sonra
ları yine devlet hizmetinde önemli mev
kilerde bulunmuşlardır. 

Cengiz Han Moğol, Türk, Tibetli vb. 
kavimlerin boylarını dağıtarak kendi as
li kuwetleriyle karıştırıp meydana ge
tirdiği yeni ordu birliklerine Celayirliler'i 
de dahil etmişti. Bu sebeple Celayirliler 
Moğolistan, Çin, Türkistan, Maveraün
nehir ve Kıpçak bölgesine kadar çeşitli 
sahalara dağılmışlar, bir kısmı da İlhan
lılar'ın maiyetinde İran ve lrak'a kadar 
yayılmışlardır. 

İçinde yaşadıkları kavimlere göre nü
fus bakımından daha az olmaları, coğ
rafi yerleşmeye göre Moğol kalmalarını 
da zorlaştırmıştır. Moğolistan'da kalan
ların dışında Çin'dekiler Çinlileşiyor, Tür
kistan, Kıpçak, İran ve lrak'takilerin bü
yük bir bölümü dinin de tesir iyle Türk
ler'in içerisinde benliklerini kaybediyor
lardı. Çağatay ve Timur'un kumandanla
rıyla İlhanlılar'ın devlet idaresinde önem
li mevkilerde bulunan Celayirliler'in sa
yısı bir hayli kabarıktır. İlhanlı Devleti'
ne hizmet eden Celayirliler'in en meş
hurları ise Hülagü ile Bağdat'a giren ve 
Suriye seferine katılan İlkan Noyan ile 
Geyhatu zamanında beylerbeyilik yapan 
oğlu Ak Boğa ve bunun Gazan Han ve 
Olcaytu zamanında valilik yapan oğlu 

Emir Hüseyin'dir. 

İlhanlı Hükümdan Ebü Said Sahadır 
Han'ın ölümüyle başlayan taht kavgala
rı sırasında bağımsız bir devlet kurmak 
için fırsat bekleyen Emir Hüseyin'in oğ
lu Hasan, önce şehzadelerden Muham
med'i destekleyerek onun ilhan olması
nı sağladı ; ancak şehzadeler arasındaki 
kanlı mücadeleleri kışkırtmaktan da ge-

ri durmadı. Bu karışıklıklardan faydala
narak büyük dedesi İ lkan'a nisbetle İl 
kanlılar, kabilesine nisbetle de Celayirli
ler adıyla anılan bağımsız bir devlet kur
du (1340). Emir Çoban'ın tarunu Şeyh 
Hasan'la karıştınlmaması için kendisi 
daha ziyade Hasan-ı Büzürg diye anıl

mıştır. 

Hasan'ın ölümünden sonra yerine oğ
lu Şeyh Üveys geçti (1356) . Üveys 1358'
de Azerbaycan ile Tebriz'i, 1364'te Mu
sul ve Diyarbekir'i ele geçirerek devletin 
sınırlarını genişletti. Üveys'in oğlu Şeyh 
Hüseyin. iran'ın doğu bölgesinde bulunan 
Muzafferller ve Karakoyunlular ile mü
cadeleye girdi (1 374) Hüseyin'in 1382'
de ölümüyle devlet zayıflamaya başladı 
ve onun iki kardeşi Ahmed ile Bayezid 
arasında paylaşıldı. 

Sultan Ahmed Celayir'e Azerbaycan ve 
Irak, Bayezid'e ise geri kalan bölgelerle 
Irak-ı Acem verildi. İki kardeş arasında
ki mücadele 1384'te Ahmed'in Bayezid'i 
esir alması ile sonuçlandı. Timur'un bu 
tarihten başlayarak Kuzey İran ile Erme
nistan ' ı ve daha sonra 1393'ten itiba
ren de Bağdat, Diyarbekir ve el-Cezire 
bölgelerini ele geçirmesi, Ahmed Cela
yir'i Memlük sultanına sığınınaya mec
bur ettti. Ancak Ahmed, Timur Semer
kant' a dönünce M em! ük Sultanı Ber
kuk'un yardımı ile Bağdat'ı geri aldı. Da
ha sonra Karakoyunlu Kara Yüsuf ile bir
likte Timur'a karşı giriştikleri mücade
leyi kaybedince tekrar Mısır'a kaçtılar 

(1400). Fakat Timur'dan korkan Mısır 

hükümdan onları kabul etmeyince Os
manlı Hükümdan Yıldırım Bayezid'in ya
nına gittiler. Timur'un Yıldırım Bayezid'
den bunları kendisine teslim etmesini 
istemesi ve bu isteğin Yıldırım Bayezid 
tarafından reddedilmesi. Ankara Sava
şı ' na (1402) sebebiyet veren olaylardan 
biridir. Sultan Ahmed Celayir, Timur- Yıl
dırım mücadelesini fırsat bilerek Bağ
dat'ı ele geçirdiyse de daha sonra bura
yı Karakoyuolu Kara Yüsuf'a bırakmak 
zorunda kaldı ve ancak Timur'un 1405'
te ölümünden sonra tekrar Bağdat'a ha
kim olabildi. Bir müddet sonra Karako
yunlular' la arası açılan Sultan Ahmed 
onlarla yaptığı mücadeleyi kaybedince 
kaçmaya çalışırken yakalanıp çocuklarıy
la birlikte öldürüldü (813 / 1410) 

Ahmed'in ölümünden sonra Celayirli
ler'in başına henüz küçük yaşta bulu
nan Şah Veled, ardından Şah Mahmud, 
Üveys ve Muhammed tahta geçmişler
dir. Sultan Ahmed Celayir'in tarunu olan 
Hüseyin son hükümdar olarak tahta ge
çip bazı yerleri ele geçirdiyse de Karako-



yunlu Şah Muhammed b. Kara Yusuf'un 
saldırısına maruz kalınca Hille Kalesi"ne 
kaçtı. Uzun bir kuşatmadan sonra Ka
rakoyunlular kaleyi ele geçirip Hüseyin'i 
öldürdüler (1431) Bu şekilde Celayirliler 
hanedam son bulmuş oldu. 

Celayirliler teşkilat bakımından i lhanlı 
Devleti ile tam bir benzerlik içindedir. 
Esasen devletin kurucuları ve ilk yıllar

da idari kadroya tayin edilenler daha ön
ce iıhanlılar'ın hizmetinde çalışmış kim
selerdi. idari teşkilat şu divanlardan olu
şuyordu: Divan- ı saltanat, divan-ı veza
ret, divan-ı istifa, divan -ı işraf, divan - ı 

uluğ bitikçi, divan-ı nazar, divan-ı kaza 
ve divan-ı inşa. Celayirliler zamanında 
çok sayıda Türk lrak'a yerleşmiş ve Türk
çe Arapça'dan sonra ikinci önemli dil ha
line gelmiştir. Yine bu dönemde Bağdat 
ve çevresi imar edilmiş, ilim ve sanat er
babı hanedan mensupları tarafından ko
runmuştur. 

CElAYiRli HÜKÜMDARlARI 

Hasan -r Büzürg 
ı. üveys 
ı. Hüseyin 
Ahmed 
Şah Veled 
Şah Mahmud 
ll. üveys 
Muhammed 
Şah Mahmud 
ll. Hüseyin 

740 / 1340 
757/1356 
776 / 1374 
784/1382 
813/1410 
814/1411 (birinci defa) 
818/1415 
824/1421 
825 / 1422 (ikinci defa) 
827-835 (1424-1431). 
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CELİ 

(~) 

Hat sanatında her cins yazının 
iri yazılan şekline verilen ad. 

_j 

Celi kelimesi bir yazı çeşidini değil ka
rakterini ifade eder. Hemen bütün hat 
nevilerinde yazının. bir yazı cinsi meşke
dilirken kullanılan meşk kaleminden da
ha geniş bir kalemle yazılan iri şekline 

celi denir. EmevTier'in son ve Abbasller'in 
ilk asrında (II/VIII) kOfinin tadil edilme
siyle ortaya çıkmaya başlayan aklam-ı 
sitte*nin ve aynı t ipteki değişik isimleri 
olan yazıların iri olanlarına celi yerine ce
lll adı verilmekteydi. Büyük boydaki ka
ğıtlarda kullanılması dolayısıyla türnar 
adı da verilen celi, diğer yazıların baba
sı (ebü 'l -aklam) telakki edildiği gibi ka
lem ağzının enini tesbit etmekte bir ge
nişlik birimi olarak da kullanılıyordu. Kal
kaşendi (ö. 821 1 1418), türnar yazıda ka
lem ağzı eninin 24 beygir kuyruğu kılı 

(ı 5 mm.) olduğunu bildirir, yani ona gö
re eelide asgari ölçünün bu olduğu an
laşılmaktadır. Yine onun ifadesine göre 
tümarın üçte biri ölçüsünde olduğu ka
bul edilen sülüs yazı kaleminin ağız eni 
24/3 ~ 8 kıl (5 mm.) idi. Ayrıca sülüs ya
zıda dikey bir harf olan elifın boyunu bul
mak için sülüsün birim ölçüsü olan 8 ra
kamını kendiyle çarpmak gerekiyordu. 
Bu hesaba göre elifin ve dolayısıyla ke
şide verilmeyen ufki bir harfin boyu (me
sela B ı ..., ı harfi) 8 X 8 ~ 64 kıl (40 mm.) 

idi. Bu ölçüler bugün hattatların benim
sediği ölçülerden pek farklı değildir. Es
kiden beri ve bugün, mesela sülüs ve 
nesta'lik yazılarında kalem ucunun ge
nişliği 2,5-3 mm .• nesihte ise 1 mm. ka
dardır. Bu yazılardan biri bu ölçülerin üs
tünde bir kalınlıkta yazılırsa o yazı ce
lileşiyor demektir. Hattatlar genellikle 
meşk kaleminin üç misli genişliğinde ya
zılan bir yazıyı celi olarak kabul ederler. 
Yalnız celi- divani bir istisna olarak bu 
ölçülere uymaz. yani divani geniş bir 
kalemle yazılmakla celi- divani adını al
maz. 

Celi yazılar, yazılacak yerin yüksekli
ğine ve mekanın ölçüsüne göre hazırla

nır. Harflerin incelik ve kalınlıkları. harf 
aralıkları . bünyeleri mesafe ve mekana 
göre hesaplanır. Celi hatların yazılması 
çok zor olduğundan önce kalıpları yapı

lır. Sonra iğnelenip kömür tozuyla silki
lerek yazı bunun üstünden zemine akta
rılır. bu kalıp üzerinden yazılır veya mer
mere hakkedilir. 
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ibnü'n-Nedim, Velid b. Abdülmelik dev
rinde (705-7 ı 5) Mescid-i Nebevfnin kı b
le duvarına celi-küfi hatla Şems süresi
ni yazan Hattat Sa'd'ın ilk "celi-nüvis" ol
duğunu kaydeder. Ancak bu tarz kOfinin 
ayrı bir adı olup olmadığı bilinmemekte
dir. Bundan sonraki devirde küfi dışın
da kullanı lan ve herhangi bir örneği za
manımıza intikal etmeyen celi yazılara 
da "kalemü'l -ceiii" denilmekteydi. 

Aklam-ı sitte adı verilen muhakkak. 
reyhani. sülüs. nesih, tevki' ve rika' ya
zılarından her birinin celi olarak yazıla
cağı akla gelirse de yalnız muhakkak. 
sülüs ve pek az olarak da nesih yazıl a

rının celi şeklinde yazıldığı görülür. ilk 
ikisine "celilü'l-muhakkak" ve "ceiiiü's 
sülüs" adı verilmektedir. Reyhani muhak
kakın küçüğüdür. Bu sebeple ya lnız mu
hakkakın eelisi mümkündür. Tevki' ile 
rika' kullanıldıkları yerler itibariyle kabul 
edilmiş ölçülerin dışına çıkmadıkları için 
bunların da celi şekilleri düşünülemez. 
ancak ri ka' ceır yazılmış olsa.: tevki' gibi 
olur. Celi yazılması mümkün olan yazı
lardan muhakkak ile celisi, herhalde faz
la yer kapladığı ve istife uygun gelme
diği için. bilhassa Osmanlı sanatkarları 

nın elinde gelişen sülüs ve eelisi sebe
biyle bütün islam ülkelerinde XVI. yüzyıl
dan itibaren yerini sülüs ve celi - sülüse 
bıraktı. Reyhaninin yerini de nesih alın
ca celi olarak ortada yalnız sülüs ve nes
hin eelisi kaldı. Aklam-ı sitte ile birlikte 
geliştiği ileri sürülen ve menşei Ernevi
ler devrine kadar geriye götürülen, Ana
dolu Selçukluları devrinde kullanıldığı 

ibn Bibfnin tarihinden öğrenilen siyakat 
yazısının ise maliye kayıtlarını tutmaya 
yaradığı için celi şekli yoktur. 

Aklam - ı sitteden sonra XI-XII. yüzyıl

larda tarih sahnesine çıkmaya başlayan 
ve iranit sanatkarlar tarafından icat edi
len ta 'lik adlı yazı, XVI. yüzyıla kadar di
vanlarda ve yazışmalarda kullanılmıştır. 
Celi şekli yazılmayan bu yazıdan sonra 
yine iran'da XIV. yüzyılda icat edilen nes
ta'lik adlı yazı yaygınlaşınca sülüs eeli
siyle birlikte celi- nesta'lik de bütün is
lam ülkelerinin ortak yazısı oldu. 

Bu yazı ları Türkler'in icat ettiği diva- · 
ni, celi-divani ve rik'a yazıları takip etti. 
Bunlardan yalnız celi-divani ile rik'a celi 
tarzında yazılabildi. Divaninin ise kulla
nıldığı yer ve gördüğü vazife dolayısıyla 
celi şeklinde yazılması mümkün değil
dir. Bu sebeple islam yazı çeşitlerinden 
yalnız küfi, ce li- sülüs, celi- nesi h. celi
nesta'lik, celi-divani ve celi-rik'a yazıları 
kullanılmaktadır. 
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