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CELSE 

(~1) 

Namazda iki secde arasındaki 
oturuş anlamında kullanılan terim. 
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Sözlükte "oturmak, oturuş şekli" an
lamına gelir. Arapça'da ka'de* de otur
ma manasında olmakla birlikte ka 'de 
ayakta duran kimsenin, celse ise yatan 
veya secde yapan kimsenin oturuşunu 
anlatmak için kullanılır. Fıkıh terimi ola
rak celse namazda iki secde arasındaki 
oturuşu ifade eder. 

Şafii, Maliki ve Hanbeli fakihlerine gö
re namaz kılan kimsenin birinci seede
den sonra oturması ve bu oturuşun ace
le etmeksizin tam olarak yapılması (ta'
dTI-i erkan) farzdır. Çünkü Hz. Peygam
ber'den nakledilen hadislerde onun iki 
secde arasında böyle oturduğu (Müslim, 
"Şalat", 240; İbn Mace, "~ame", 22), ak
sine davranan bir sahabiye de namazını 
iade ederek secdeler arasında bu şekil
de oturmasını emrettiği (Ebü Davüd, "Şa
lat", 148) bildirilmektedir. Hanefi mez
hebinin meşhur olan görüşüne göre bu 
celse sünnettir. Son dönem Hanefi fa
kihlerden İbnü'I-Hümam'ın tercih etti
ği, İbn Abidin'in de deliilere daha uygun 
bulduğu diğer görüşe göre ise vaciptir. 

Oturmanın şekline gelince, Şafii ile 
Hanbeli mezheplerine, Hanefi imamla
rından da Ebü Yüsuf'a göre sağ ayağı, 
parmak uçları kıbleye gelecek şekilde 
dikme, sol ayağı da yere döşeyerek üze
rine oturma (iftiraş), Maliki mezhebine 
göre ka'dede olduğu gibi ayakları sağ 
taraftan çıkarma ve sol oturak üzerine 
oturma (teverrük) tercih edilmiştir. Elie
rin uyluklar üzerine konulmasında ise 
mezhepler arasında görüş birliği vardır. 
Celsede "J~IY.>" (Allahım, beni bağış
la!) diyerek dua edilmesi sünnettir (İbn 
Mace, "~ame", 23) . 

İki secde arasındaki oturuştan başka 
bir de "istirahat celsesi" denilen ve ikin
ci secdeden hemen sonra ayağa kalk
madan yapılan bir oturuş daha vardır ki 
Hanefi ve Maliki mezhepleriyle bazı Şa
fii fakihlerine göre mekruh. Şafii mez
hebinde sahih kabul edilen görüş ile Ah
med b. Hanbel'den nakledilen ikinci bir 
rivayete göre ise sünnettir. Yapıldığı tak
dirde söz konusu eelsenin kısa olması 

gerekir. Cemaatle kılınan namazlarda 
imam doğrudan ayağa kalksa bile cema
atin istirahat eelsesi yapması caiz gö
rülmüştür (Nevevi, lll, 442). Bu konuda 
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ileri sürülen üçüncü bir görüş de yalnız
ca hasta, yaşlı veya zayıf olanların bu cel
seyi yapması, sağlıklı ve güçlü olanların 
ise doğrudan ayağa kalkması şeklinde
dir. Hz. Peygamber'in eelse-i istin3hatı
nı, hayatının son döneminde yaşlılıktan 
ötürü zaruri bir davranış olarak açıkla
yan bu telakki önceki iki görüşü telif et
miş bulunmaktadır. Özellikle secde ha
lindeki tesbihlerin uzun sürmesi duru
munda birden ayağa kalkmaktan doğa
cak baş dönmesini önlemek amacıyla is
tirahat oturuşunun yapılmasında bir sa
kınca yoktur. 
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CELÜDİ 
( (5)~\) 

Ebu Ahmed Abdülazlz b. Yahya 
b. Ahmed el -CelQd! 

(ö. 332 / 944) 

İmamiyye Şiası'na mensup 
Basralı alim, edip ve tarihçi. 

~ 

Basra ' nın Celüd köyünden veya Ezd 
kabilesinin CelOd kolundan olduğu için 
Celüdi diye anılmaktadır. Kaynaklarda 
kendisinden, Basra· da Şii- İmamiyye'nin 
ileri gelenlerinden, fıkıh alimi, güvenilir 
ravi ve tarihçilerinden biri olarak bah
sedilen Celüdfnin hayatı hakkında he
men hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 

Çeşitli konularda yazdığı ve ekseriye
ti risale şeklinde olan eserlerinin sayısı 
185 'tir. Sir e tü emiri'l-mü, minfn <Ali 
b. Ebi Tô.lib, Ahbô.ru Ebi Bekr ve <Ömer, 
A{ıbô.r~ İbn cAbbô.s, A{ıbô.ru 0A.ipl b. 
Ebi Tô.lib, A{ıbô.ru Efamza b. cAbdil
muttalib, A{ıbô.ru Zeyd b. <Ali, A{ıbô.
ru Beni Mervô.n, Ahbô.ru Eksem b. 
Şayfi, A{ıbô.ru 0 Ömer -b. CAbdiJ'aziz gi
bi biyografik eserleri yanında Kitô.bü '1-
Cemel, Kitô.bü Şıffin, Kitiibü'l-Hake
meyn, Kitô.bü'l-Ijavô.ric, A{ıbiirü'l

cArab ve1-Fürs ve A{ıbiirü't-Tevviibin 

gibi tarihi konularda yazılmış kitapları 
vardır. Fıkıhla ilgili olan eserleri Kitô.
bü'd-Derô.him ve'd-denô.nir, Kitô.bü1-
Mü(a ve mô. cô., efi taJ:ılilihô., Kitô.bü'l
Mürşid ve1-müsterşid, Kitô.bü Mô. ru
viye fi'ş-şatranc'dan başka Kitô.bü'n
Nô.si{ı ve'l-mensii{ı, Kitô.bü'l-Kırô., ô.t, 
Mecmii cu ~ırô., ô.ü 0Ali b. Ebi Tô.lib ad
lı tefsir ve kıraate dair eserleri de var-

. dır. Arap edebiyatıyla ilgili bazı eserleri 
ise şunlardır: Kitô.bü't-Temşil bi'ş-Şi

0

I, 
Kitô.bü Taba~aü'l- CArab ve'ş-şu carô.,, 
A{ıbô.ru Hassô.n, A{ıbô.ru 

0
Abdirral}.mô.n 

b. Ijassô.n, A{ıbô.ru Ümeyye b. Ebi's
Şalt, A{ıbô.ru CAmr b. Ma cdikerib, A{ı
bô.rü '1- Ferezda~, A{ıbô.ru Ebi Nüvô.s 
( eserlerinin gen iş bir listesi için bk. Hediy

yetü'l- cari{fn, I, 576-577; Seyyid Hasan es
Sadr, s. 244-247). Basra'da vefat eden 
CeiOdf' nin eserleri zamanımıza intikal 
etmemiştir. 
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CELÜıA SAVAŞI 
(. -:ıt__p.. ;;.;_, ) 

Hz. Ömer devrinde 
Irak'ta müslümanlarla 

Sasaniler arasında cereyan 
eden meydan muharebesi. 

_j 

Bağdat'ın bir nahiyesi olan Celüla Dic
le nehrinin doğu tarafında aynı adı taşı
yan ırmağın kenarında, Sevad ile İran 
arasında ve Horasan yolu üzerinde ku
rulmuştur. Hanikin'den yaklaşık 40 km., 
Medain'den de 180 km. uzaklıktadır. 

Celüla Hz. ömer zamanında Sasani
ler'e karşı müslümanların kazandıkları 
büyük bir meydan muharebesi dolayısıy
la meşhur olmuştur. Kadisiye Savaşı'nda 
yenilen ve Medain şehrini müslümanla
ra teslim etmek mecburiyetinde kalan 
Sasani kuwetleri, Hulvan'a sığınan Kis
ra Yezdicerd'in teşvikiyle Celüla'da top
lanmışlar, etrafına hendek ve siperler 
kazarak ve barikatlar kurarak şehri tah
kim etmişlerdi. Kisra. Hulvan ve Cibal'
den asker ve silah göndermek suretiyle 
bu ordusuna destek sağlamaya çalışı

yordu. Ordunun kumandanı, Kadisiye Sa-


