CELiLi. Hamidizade
sul'u başarı ile savunması sebebiyle ailenin en tanınmış ferdi olmuştur. 1730'dan vefatma kadar ( 1759) devlet hizmetinde çalışan Hüseyin Paşa Musul valiliği dışında Amasya, Bağdat, Basra, Erzurum, Sivas, Kars gibi yerlerde de mutasarrıflık ve valilik yapmıştır {Sicill·i Os·
manf, ll, 209-210)

1733'te Şah Tahmasb'ın kumandanNergis Han ' ın idaresindeki bir
ordu Musul'a bir baskında bulundu ; ancak Hüseyin Paşa tarafından buna şid
detle karşı konularak baskİnda birçok
elebaşı öldürüldü, diğerleri de geri çekilmek zorunda bırakıldı. 1743'te de Nadir
Şah büyük bir ordu ile Kerkük ve Erbil'den geçtikten sonra İran reisüluleması
imzasıyla Musul müftüsüne gönderdiği
mektubunda kan dökülmeden şehrin
teslimini istemişti. Bu durum karşısın 
da Hüseyin Paşa halkı Kızılcami'ye toplayarak tehlikeyi anlatınca halk galeyana gelerek şehri İran saldırısına karşı
korumaya karar verdi. Bu sırada Hacı
Hüseyin Paşa , kardeşi Abdülfettah ve
oğulları Murad ve Mehmed Emin beylerle Musul muhafızı Kazıkçı Hüseyin Paşa yoğun bir hazırlık içine girerek surları tamir ettirdiler ve hendekler kazdır
dılar. Böylece Nadir Şah'ın ordusu geri
püskürtülmüş oldu. Bu başarılarından
dolayı valiye ve Kazıkçı Hüseyin Paşa 'ya
ı. Mahmud tarafından bir ferman gönderilmiş, ayrıca iki hil'at, iki kılıç ve 7SOO'er
sikke-i hasene ile taltif edilmişlerdir (Sublarından

hi. s. 235-236) .
Hüseyin Paşa ' dan sonra oğlu , torunve yeğenierinden birçok kimse Musul'da ve başka eyaJetlerde idarecilik yaptı ; böylece aile Musul'daki diğer aileler
arasında üstünlüğünü kabul ettirdi.
ları

ll. Mahmud ' un merkezi idareyi güçlendirme teşe b b ü s leri ve ayrı ca Musul'da başka ailelerin zamanla güç ve itibar kazanmaları neticesinde Celili ailesi
giderek nüfuzunu kaybetti. Celilizacteler'den son olarak Yahya Paşa 1833'te
güçlükle Musul valiliğini elde ettiyse de
bir yıl sonra o da görevinden uzaklaştı
rıldı. Bundan sonra aile nüfuz ve iktidarını tamamen kaybetti.
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CELİLi, Hamidizade
(ö.

977 1 1569)

Daha çok hamsesiyle tan ınan
divan şairi.
L

hamsesinde şu mesneviler bulunmaktaa) Hüsrev ü Şirin (vr. 3b- 64• ). Şair
1967 beyitlik bu mesnevisine 14 Ağus
tos 1512'de başlamış ve 10 Aralık'ta tamamlamıştır. Yavuz Sultan Selim'e takdim ettiği eserin 2019 beyitlik başka bir
nüshası Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi'ndedir (m. 44 .923; geni ş bilgi için bk. Levend. TDAY Selleten 1965, s. 103-127) . b)
Leylô vü Mecm1n (vr. 64b_ 128b) Ocak
1514'te nazmedilen 2116 beyitlik bu
mesnevi iki tevhid. bir münacat, bir na't
ve Yavuz Sultan Selim'e bir methiyeden
sonra başlamaktadır ( geniş bilgi için bk.
Ayan, TDA, s. 67-9 3) c) Gül-i Sadberk-i
bi- Hô.r. Külliyatın 3b- 86b varakları arasında sayfa kenarında yer alan eser mesnevi ve gazellerden meydana gelmektedir. Bazı kaynaklarda sondaki gazellerden dolayı divançe zannedilerek "Gül-i
Sadberk Divanı" şeklinde adlandırılmış
tı r. Tevhid, na't ve dibace denilebilecek
altmış yedi beyitlik bir mesneviden sonra gazeller kısmı gelmektedir. Dibacede
gül bahçesinde yapılan bir gezinti sıra
sında 100 yapraklı bir gü le rastlandığı
anlatılmakta, ayrıca bülbülün feryadı ve
güllerin geçiciliği dile getirilmektedir.
Bundan sonra gelen 100 gazel gül ile
bülbülün birbiriyle münazarası mahiyetindedir (bk Ayan, TKA, s. 22-23, 30- 34)
d) Hecrnô.me (vr. 108b -12J • ). Aynı külliyarta sayfa kenarında yer alan 483 beyitlik mesnevi, eelili'nin yirmi iki yaşın
da iken nazmettiği bir eserdir. 91S 'te
( 1509) kaleme alınan ve şairin aynı zamanda Hazannô.me adını verdiği eser
yirmi beyitlik bir besmele manzumesiyle başlamaktadır. Daha sonra tevhid. na't
ve çaryar-i güzin methiyesinin yer aldı
ğı, aşk konusunun işlendiği eserde olayların kahramanı doğrudan doğruya müellifin kendisidir. Şair genç yaşta başın
dan geçen bir a şkın t esiriyle yazd ı ğ ı bu
orüinal mesnevide kendi iç dünyasına da
ışık tutmaktadır {eserin metni için bk.
Ayan. EFAD, s. 155-173). e) Meheknô.me
{vr. 89b-92 • ). Külliyatın sayfa kenarında
yer alan eser seksen yedi beyitlik küçük
bir mesnevidir. Tevhid ve na'ttan sonra
gelen sekiz beyitlik bir "pend"in ardın
dan elli yedi beyit tutan asıl hikayeye
geçilir. Altın, gümüş ve mehek (mihenk
taş ı ) arasında geçen hikayede şair malın, mülkün, güzelliğin geçiciliğini. bunların cazibesinin aldatıcı olduğunu belirtmektedir (eserin metni için bk. Ayan.
TDEAr., ll, 5-13)
dır:
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893'te (1 488) Bursa'da doğdu . Asıl adı
Abdülcelil olup Hamidi-i Acem veya Hamidi-i İsfahani olarak da tanınan, Farsça ve Türkçe şiirleri bulunan Mevlana
Hamidi'nin küçük oğludur (Ünver, s. 197198) . Türk edebiyatında Celili ma hlasını
taşıyan İznikli ve Edirneli iki şairin daha
bulunduğu kaydedilmektedir. Bu sebeple bazı kaynaklar Hamidizade 'yi yanlış
lıkla İznikli olarak gösterirler.
İyi bir tahsil gören eelili bir ara İstan
bul'a gitti. Kaynakların bildirdiğine göre
bu sırada Ahi (Benli Hasan, ö. 15 I 7) ile
dostluk kurdu. Yavuz Sultan Selim'e methiyeler yazmasına rağmen padişahtan
herhangi bir iltifat göremedi. Bursa'ya
dönüp Muradiye zevaid•inden aldığı 6
akçe ile geçimini sağlamaya mecbur kaldı. Daha sonra 3 akçeye inen bu ücretle
çok sıkıntılı günler geçirdi. Yalnız yaşa
mayı seven, içine kapanık bir mizaca sahip olan eelili'nin son zamanlarında kimse ile konuşmak istemediği kaynaklarda zikredilmektedir. Gittikçe daha münzevi bir hayat sürmeye alışan Celili Bursa'da vefat etti.
Küçük yaşta yazmaya başladığı şiirle
rinde genellikle sade, akıcı bir üs!Qp görülür. Bazı tezkirelerde bilhassa mesnevi ve gazel yazmakta başarılı olduğu belirtilmektedir. Son araştırmalara göre
Türk edebiyatında Ali Şir Nevai (ö. 906 /
1501). Hamdullah Harndi (ö. 909 / 1503)
ve Bihişti Ahmed Sinan Çelebi 'den (ö
917/ 1511-12 [?[)sonra hamse yazan şa 
irler arasında dördüncü sırada yer aldı
ğı halde gerek yaşadığı dönemde gerekse daha sonraki devirlerde pek ta nın 
mamıştır. Eserlerine Türkiye kütüphanelerinde rastlanmaması da bunu gösterir. Şairin eserleri üzerinde Hüseyin
Ayan tarafından çeşitli araştırmalar yapılmıştır (bk. bibl.)
Eserleri. 1. Divan. Tek nüshası Bibliotheque Nationale'deki (Les manus. Turc
[Supplement[. m . 364) 130 varaklı k külliyatı içinde (5 " -89b varakl a rı arasınd a sayfa ke narında) yer alan mürettep divanın
da yirmi üçü Farsça 303 gazel, ikisi Farsça, ikisi Arapça, biri mülemma' altı kıta.
üç Farsça rubai, ikisi Farsça yedi matla',
ikisi Farsça üç müfred, Farsça-Türkçe
on iki tarih ve sekiz muamma mevcuttur. z. Hamse. Aynı yazmada yer alan

Bunlardan başka bazı kaynaklar CeITii'nin Terceme-i Şehnô.me ile Yı1sı1f u
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CELTLf. Hamidizade
Züleyha adlı iki eseri daha olduğunu
kaydederler. Aşık Çelebi. Terceme-i Şeh
name'nin yarısının yazılmış olduğunu
bizzat müelliften nakletmektedir. A. Sır
rı Levend ise bir fotokopisinin kendisinde bulunduğunu belirttiği cemi'nin külliyatı içinde Yusuf u Züleyha ' nın da
mevcut olduğunu bildirmektedir ( TDA Y
Belleten 1967, s. 99). Şairin ayrıca çeşitli
şiir mecmualarında bazı gazellerine rastlanmaktadır.
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HASA N A KSOY

CELlAT

için

kimseler görevlendirilsaadet'te ölüme mahküm
olanların bizzat Hz. Peygamber'in emriyle boyunlarının vurulduğu bilinmektedir. Kettani, Hz. Peygamber'in huzurunda sahabeden Ali b. Ebü Talib, Zübeyr b. Awam, Mikdad b. Amr. Muhammed b. Mesleme, Dahhak b. Süfyan ve
Asım b. Sabit'in ölüm cezalarını yerine
getirdiklerini. bunlardan bazılarının bu
işi birçok defa yaptığını yazmaktadır (et çeşitli

miştir. Asr-ı

Teratibü 'l-idariyye, ll. 107- 108).

Evliya Çelebi, "Esnaf -ı Celladan-ı Biaman " başlığı altında bu zümreye ayırdı
ğı bölümde. cellatların pirinin Hz. Peygamber'in huzurunda bir katilin başını
gövdesinden ayıran Eyyüb-i Basri olduğunu söylemektedir. Ayrıca Eyyüb -i Basri'nin infazdan önce öldürülecek kişiyi
yıkattığını. teselli ettiğini. kelime-i şeha
det getirttiğini , boynunu kıbleye çevirdiğini. kılıcı iki eliyle kullandığım. infazdan sonra ise hazır bulunanlara ruhu
için Fatiha okuttuğunu ve bu olaydan
ibret almalarını hatıriattığını yazarak çok
yaşlı ölen Eyyüb-i Basri için Muaviye'nin
Şam'da Paşa Sarayı civarında bir türbe
yaptırdığını ilave etmektedir (Seyahatnam e, 1, 5 ı 8). İbn Ferhün, Hz. Ali'nin Hz. Ebü
Bekir ve Ömer zamanlarında da idam
cezalarını yerine getirdiğini belirtmektedir. Daha sonraki İslam devletlerinde ise bu cezaları "şurtf"'er infaz ederdi
(Atar, s. 216) . Selçuklular'da bu görevin
genellikle candar ve emir-i hares tarafından yapıldığı bilinmektedir.
Osmanlı

(~~)

L

İslam dünyasında da ölüm cezalarının
infazı
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Devleti'nde cellatlığın bir kuolarak ne zaman ortaya çıktığı ve
nereye bağlı olduğu bilinmemekle birlikte )01. yüzyıldan itibaren infaz için
ruluş

Arapça "kı rbaçlamak" manasma gelen celd masdanndan mübalağalı ism-i
cellatların kullanıldığı anlaşılmaktadır.
fail olan cellat. "kırbaçlayan. çeşitli ezi)011. yüzyılda padişahın koruma hizmeyetler uygulayan" anlamına gelmekle
tinde bulunan dilsizlerin ileri gelen devlet adamları ve hanedan mensuplarının
birlikte daha çok ölüm cezalarını infaz
edenler için kullanılmıştır. Cellatlığın bir
idamlarını infaz ettikleri ve bunların da
görev olarak ne zaman ortaya çıktığı tescellat olarak adlandırıldıkları görülmekbit edilememekte. ancak eski çağlardan
tedir (Peçuylu İbrahim , ı . 441 ). Teşkilatberi var olduğu bilinmektedir. Eski Ro- -- ta ki yerleri tam olarak belirlenemeyen
ma'da ölüm cezalarını önceleri halk yecellatların bostancıbaşı ve çavuşbaşının
emri altında çalıştıkları, esas teşkilat sarine getirirken daha sonra bu iş için özel
görevliler tayin edilmiştir. Avrupa ülkerayda olmakla birlikte taşrada da cel lerinde infaz görevinin değişik kişiler talatların bulunduğu söylenebilir. Cellatrafından ifa edildiği. mesela Ortaçağ'lar
lar subaşı, asesbaşı ve istanbul'da muhda Almanya ve Rusya'da idam kararlazır ağanın elemanı olarak da görev yarını bazan hakimierin uyguladığı kaynakparlardı. Sarayda cellatbaşının emrinde
larda belirtilmektedir. Fransa'da XIII. yüzbirçok cellat. bunların da yamak ve şa
yıldan itibaren "yüksek adaletin infazcı
kirtleri bulunurdu. "Üstadan-ı Divan-ı
sı" sıfatıyla merkezde ve eyaJetlerde celHümayun ", "meydan-ı siyaset ustaları",
" cemaat-ı cellactan" adlarıyla anılan cellatlar bulundurulur, her idam için bunlatlar Topkapı Sarayı'nda ayrı bir bölük
lara belirli ücretler ödenirdi.
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Cellat ve

cell i3 tbaşı (Arıf Mehmed Paşa. Mecmüa-i Tesaurr-i Os·

maniyye. istanbull279. levha XlV)

teşkil

ederlerdi (BA, KK , Ruus, nr. 255 , s.
56) Bunların sayısı )0111. yüzyı lda beş iken

)01111.

yüzyılda yetmişe ç ı kmıştır

(Paka-

lın . ll, 526- 527)
Cellatların idam hükmünü infazı. mahkümun statüsü ve seviyesine göre farklı olurdu. Padişah, valide sultan ve şeh
zadeler hanedan mensubu oldukların 
dan eski Türk geleneğine göre kanları
nın yere akması uygun görülmez. yay
veya kementle boğularak öldürülürlerdi. idam hükmünün tebliği ve infazında
bazan bir veya birkaç devlet erkanı da
hazır bulunurdu. 1622'de ll. Osman'ın
öldürülmesi esnasında cellatlık görevini
yapan cebecibaşı ve yardımcılarının yanında bizzat Veziriazam Kara Davud Paşa (Naima , ll, 230). meşhur cellat Kara
Ali'nin kementle boğduğu Sultan İbra
him'in idamında ise Sadrazam Sofu Mehmed Paşa, Şeyhülislam Hoca Abctürrahim Efendi ve yeniçeri ağası hazır bulunmuşlardı.

Devlet erkanı ve siyasi mahkümların
kendi evlerinde. hapsedildikleri
yerde veya sarayda infaz edilirdi. idam
emrini alan bostancıbaşı veya çavuş görevli cellattarla birlikte giderek emri hürmetle bildirir, mahkümun abctest alıp
namaz kılmasına . son arzusunun yerine
getirilmesine müsaade ederdi. Bu seviyedeki mahkümlar çok defa kararı metanetle karşılar. hatta cellatla latife yaptıkları bile olurdu. 1683 Viyana bozgucezası

