
cak bu devirde yetişen Yesarl Mehmed 
Esad 'ın (ö 1798 ) yazılarında milli bir ka
rakter ve zevkin izleri görülmeye baş
ladı. Oğlu Yesarizade Mustafa izzet (ö . 

1849) bu üs!Obu işleyerek XIX. yüzyılın 
ilk çeyreğinde Türk nesta'lik ve ce ll- nes
ta'lik ekolünü kurmuştur. Sultan ll. Mah
mud devrinde yapılmış olan tarihi bina
lardaki kitabelerin çoğu onun tarafın

dan yazılmıştır. Bunlar arasında Nusre
tiye Camii Sebili, ll. Mahmud Türbesi'nin 
ve Babıali'nin kitabeleri kendisinin en 
güzel yazılarındandır. Yesarizade Mus
tafa izzet ekolünün ilk temsilcilerinden 
olan Kıbrıslzade İsmail Hakkı (ö 1862 ). 

Ali Haydar Bey (ö ı 870 ). Kazasker Mus
tafa izzet Efendi, Çarşambalı Arif Bey ve 
Abdülfettah Efendi'den sonra yetişen 

ve Yesarizade ekolünün bir kolunu ku
racak kadar usta bir hattat olan Sami 
Efendi. Yesarizade'den sonra bu vadide 
ikinci büyük sanatkardır. Talebeleri ara
sında en tanınmışları Nazif Bey, Ömer 
Vasfi (ö 1928). Aziz Efendi (ö 1934). Meh
met HuiOsi Yazgan (ö. ı 940) ve Necmet
tin Okyay' dı r (ö ı 976) Ayrıca Mustafa 
Halim Özyazıcı , Kemal Batanay ( ö 198 1 ı 
ve Harnit Aytaç da bu eski kuşağın son 
büyük temsilcileridir. 

Celi-Divani. Türk hattatları tarafından 
icat edilen bu yazı çeşidi , divaninin eelisi 
yani irisi manasma geliyorsa da ikisi ara
sında oldukça fark vardır. Ne zaman ve 
kimin tarafından icat edildiği bilinmeyen 
bu yazının gelişmesinde , divaniye istika
met verdiğ i bildir ilen Taceddin ·in (XVI . 
yüzy ı l) rolü olduğu muhakkaktır. XVI. yüz
yılın cell- divan i yazılarında harfler he
nüz cılız bir görünüme sahip olmakla bir
likte bu tarzın daha önceki bir tarihte 
meydana çıktığı anlaşılmaktadır. Bu de
virde bilhassa ( ..s • ~ • ...; ·..;, · ._.., ·.;. • .r ) 
gibi harflerin "çanak" denilen alt kısım
ları fazla geniş olduğu gibi istif de (kom
pozisyon) çok zayıftır. 

Celi- divan i , kusurlarından yavaş yavaş 
kurtularak en güzel şekline XIX. yüzyıl 

da Divan-ı Hümayun'da ulaşmıştır. istif 
bakımından giriftlik arzetmesine karşı
lık ( 3 · ,J • J • ı ) harfleri kendinden son
raki harfle birleşmediği için bu yazının 
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okunuşu bir dereceye kadar divaniden 
daha kolay görünmektedir. Mehmed Şe
fik Bey ce ll- divaninin azametli görünü
şünden istifade ederek bazı tipik levha
lar vücuda getirmiştir. 

Celi-divani divaniye nisbetle daha ge
niş bir kalemle yazılır. Harfleri daha süs
lüdür. istifli yazılır. Harfler sülüsteki gi
bi birbirini keser. Kompozisyon i cabı sa
tırda boşluk bırakılmamasına dikkat edi
lir. Anatomisi daha girifttir. Aklam-ı sit
tede kullanılan hareke çeşitleri bu yazı
da da kullanılır. Harfler ve kelimeler ara
sında kalan boşluklar süs işaretleri ve 
küçük noktalarla doldurulur. 

Bu yazı temliknamelerde, fermanlar
da, menşurlarda ve antlaşmalarda kul
lanılmıştır. Biri altın , biri siyah mürek
keple (bazan k ırm ı z ı , siyah, hatta yeşil mü
rekkeple) yazılan satırların sonu divanlde 
olduğu gibi yukarı doğru yükselir. Baş
ta süslü bir tuğrayı da ihtiva eden böyle 
resmi bir yazı , geniş ebadı ve uzun bo
yu ile muhteşem bir görünüş arzeder. 
Gerek divan! gerekse celi-divani, yazılış
ları kadar okunuşlarıyla da büyük me
leke istedikleri, ayrıca satıra bir harf ve
ya kelime ilavesi yahut çıkarılması he
men hissedileceği için devletin resmi ya
zışmalarına tahsis edilerek ciddiyet te
min edilmiştir. 

Resmi evraka imza atma adeti olma
dığı için !XIX. yüzyı ldan itibaren bazan ve
si ka l arı n a rkasına onu yazank hattat imza 

Ali Alparslan hattıyl a celi . divani levha 

CELTL 

atmı ştı r ) Divan-ı Hümayun'dan çıkan di
van! ve celi-divanl vesikaların kimler ta
rafından yazıldığını bilmek mümkün de
ğildir. Divaniyi yazan bir hattat eeli-diva
niyi de kolaylıkla yazdığı için bu iki yazı
nın hattatları müşterektir. 
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( J:kll) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma · i hüsna ) biri. 

_j 

"Azamet sahibi, büyük. yüce ve münez
zeh olmak ; uzun ömürlü olmak" mana
larına gelen celal (veya celale) kökünden 
türemiş bir sıfattır. Allah 'a nisbet edil
diğinde "hiçbir kayıt ve kıyas kabul et
meksizin azarnet sahibi, kadrü kıymeti 
ve mertebesi en yüce olan" gibi anlam
lar taşır. Kur'an -ı Kerim'de aynı muhte
vada olmak üzere zü'l -celal terkibiyle iki 
ayette yer almıştır (er-Rahman 55/ 27, 78) 

Hadislerde ise doksan dokuz isim için
de sayılmakta ( İbn Mace, "Du'a' ", 10 ; Tir
mizi, "Da 'avat", 82 ), ayrıca Allah için ta
zim ifade eden "azze ve celle" (daima ga
lip ve azarnet sahibi olan) cümlesinde ve 
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daha başka kelime kalıplarıyla Allah ' ı 

niteleyen bir kavram olarak geçmekte
dir (bk. Wensinck, Mu'cem, "cil" md.). 

Celal kelimesinin ifal babından gelen 
iclal masdarının taşıdığı sözlük manala
rından hareketle celTI isminin muhteva
sını belirlemek de mümkündür. 1. CelTI, 
Allah'ın zatını sıfatlarından tecrit etme
nin (ta 't\J) mümkün olmadığını ifade et
tiği gibi zatına izafe edilecek sıfatiarın 
yaratılmışlık özellikleri (teşbih) taşıma

dığını da ifade eder. Ayrıca O, varlığına 
delil teşkil edecek harikulade mükem
mel nesneleri yaratması, duyularla id
rak edilmekten ve mahiyetinin akıl yo
luyla kavramlmasından münezzeh bu
lunması açısından da celfl yani yüce ve 
aşkındır. 2. "Fail" kahbındaki bir sıfatın 
"mefül" manasma da kullanılabildiğ i göz 
önüne alınarak celflin "kendisine tazim 
edilen. ulühiyeti ve aşkınlığı benimse
nen" anlamını ifade edebileceği düşünül
müştür. 3. Celalin taşıdığı "uzun ömürlü 
oluş" şeklindeki sözlük anlamı, zaman
dan münezzeh bulunan Allah'a nisbet 
edildiğinde "varlığının başlangıcı olma
ma" (kıdem) anlamına dönüşür. Bu açı

dan celTI "kadim" manasma gelir. CelTI 
bu üç anlamıyla Allah'ın zati isimleri ve 
tenzihi sıfatları grubuna girer. 4. Celal 
kökü iclal (yüceltmek) masdan ile eş an
lamlı kabul edilirse celfl "müminleri yü-
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celten. onların arnellerini kabul edip mü
kafatlarını arttıran" manasma gelir. s. 
İclalin bir anlamı da "vermek" (i'ta) ol
duğundan celfl "bol bol veren. lutufta 
bulunan" anlamını da taşır. Bu sonuncu 
kullanışlar bakımından celfl. Allah'ın ka
inat ve insanla ilgili isimleri ve fii li sıfat
ları grubuna girer. 

Esrna-i hüsna içinde yer alan kebir. 
cem ve azim isimleri yakın anlamlı keli
meler olmakla birlikte kebir Allah'ın za
tının, celfl s ıfatlarının . azim ise hem zat 
hem de sıfatlarının kemalini ifade et
mek için kullanılmıştır. Gazzali'nin de 
belirttiği gibi (el-fl1akŞadü ' l-esna, s. 38) 
doksan dokuz isim içinde eş anlamlı ba
zı kelimelerin tekrar niteliğinde yer al
dığı zannedilirse de gerçekte durum böy
le değildir. Çünkü sözlük anlamları ya
kın veya aynı olsa bile kelimelerin çeşit
li alanlarda kullanılmalarıyla kazandık

ları manalar. aralarında muhteva farklı
lıkları meydana getirmektedir. 

Celflin fi' ı- i mazisini oluşturan celle 
ile "daima galip ve üstün" anlamındaki 
aziz isminin mazisini oluşturan azze fiil
leri, "azze ve celle" şeklinde İslami me
tinlerde Allah'ı tazim için en çok kulla
nılan cümlelerden biri olmuştur (bk. CEL

LE CElALUH ; ayrıca bk. ZÜ'I-CElAL ve'I- İK

RAM)_ 
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1726- 1834 yılları arasında 
Musul eyaletinde birçok ferdi 

valilik yapmış olan bir yerli aile. 

Ailenin ilk ferdi olarak bilinen Abdül
celil'in hıristiyan olduğu. Musul paşası
nın maiyetinde bulunduğu ve mezarının 
da bir kilise avlusunda olduğu hakkın
daki bilgiler ancak bir rivayet olarak kal
mıştır. Aile Abdülcelil'in oğlu İsmail'den 
itibaren belirginlik kazanmaktadır. İyi 
bir tahsil görmüş olan İsmail çeşitli dev
let hizmetlerinde bulunduktan sonra 
Musul valisi olmuştur. İsmail Paşa'nın 

oğulları Hacı Hüseyin ile Abdülfettah'ın 
da Musul valiliği yaptıkları bilinmekte
dir. Özellikle Hacı Hüseyin Paşa, sekiz 
defa Musul valiliği yapması ve iran'daki 
Kaçar hanedanının akıniarına karşı Mu-


