
vaşı'nda öldürülmüş olan başkumandan 
Rüstem'in kardeşi Hurrezad idi. 

Düşmanın hazırlıklarını öğrenen Irak 
cephesi başkumandam Sa'd b. EbQ Vak
kas, nasıl hareket edeceğini bir mektup
la Halife Hz. Ömer'e sordu. Halife verdi
ği cevapta kendisinin yerinde kalmasını 
ve onların üzerine bir ordu göndermesi
ni emretti. Bunun üzerine Sa'd b. EbQ 
Vakkas 12.000 kişilik bir orduyu, yeğe
ni Haşim b. Utbe b. Ebu Vakkas'ın (bazı 
kaynaklarda Amr b. Malik) kumandasın
da Celüla'ya sevketti. 

Sağ kala Hucr b. Adi el-Kindi'yi, süva
rilerin başına Amr b. Ma'dikerib'i, piya
deterin başına da Tuleyha b. Huveylid'i 
getiren Haşim Celüla'yı kuşattı. Savaş 

için ciddi hazırlık yapmış olan Sasani as
kerleri Sİperierinden çıkarak ani baskın
larta İslam ordusuna saldırıyorlar, sonra 
da geri çekiliyorlardı. Çok şiddetli çar
pışmalardan sonra müslümanlar büyük 
bir hamle ile Sasani ordusunu mağlüp 
ettiler ve birçok ganimet ele geçirdiler. 
Ordusunun Celüla'da bozguna uğradığını 
öğrenen Yezdicerd Hulvan'dan ayrılarak 
Rey'e gitmek mecburiyetinde kaldı . Ha
şim b. Utbe askerlerinin bir kısmını düş
manı takibe gönderdi; kendisi de Hul
van'a girdi. 

Seyf b. Ömer'in Taberi tarihindeki ri 
vayetleri başta olmak üzere bazı tarih
çiler CelQla Savaşı'nın 16 yılı Zilkade ayı 
başında (24 Kasım 637) meydana geldi
ğini kaydederken Halife b. Hayyat bu 
muharebeyi 17 yılı olayları arasında an
latır. Ayrıca Seyf'in 17 yılına ait bir riva
yeti yanında 19 yılını zikreden bir başka 
haberini de nakleder. 

Celüla Savaşı'yla müslümanlar bir ta
raftan bu şehri ve Hulvan'ı ele geçirir
lerken diğer taraftan da Kadisiye'den 
sonra SasanTier'e büyük bir darbe daha 
vurmak suretiyle Dicle Sevadı'ndaki böl
gelerin fethini tamamlama imkanını el
de etmişlerdir. 

Selçuklu Sultanı Melikşah ' ın (1072-
1092). bugün Kızıiribat İstasyonu'nun bu
lunduğu yerde kervansaray olarak da 
kullanılmak üzere yaptırdığı ribat* (Ri
bat-ı CeiOia) kervanların uğrak yeri ol
muştur (Hamdullah Müstevfı. s. 165) 

İfrikıye'de (Tunus) Kayrevan'a yakla
şık 38 km. uzaklıkta CelQia adlı bir baş
ka tarihi şehir daha vardır. Muaviye b. 
Hudeye'in ordusunda bulunan AbdOlme
lik b. Mervan tarafından Muaviye b. Ebu 
Süfyan'ın hilafeti sırasında fethedilen ve 

bugün harabe halinde olan şehir Ayni
eelula diye bilinmektedir. 
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CELVET 
(~) 

Sillikin benliğinden arınmış 
ve ilahi vasıflarla bezenmiş 

olarak halvetten çıkıp insanlara 
karışması anlamına gelen 

bir tasavvuf terimi. 
_j 

Salikin belli bir süre için toplumu ter
kederek inzivaya çekilmesi, bu süre için
de kötü huylarını bırakıp iyi huylar edin
meye çalışması halvet, bu işi başardık

tan sonra toplum hayatına dönmesi cel
vettir. Celvet halindeki kulda benlikten 
eser kalmadığı için fiilieri Hakk'a nisbet 
edilir ve bunun mümkün olduğuna, "At
tığında sen atmadın, ancak Allah attı" 

(ei-Enfal 8/ I 7) mealindeki ayet delil gös
terilir. 

Halk ile iyi münasebet kurmaya (eel
vet) ihtiyaç duyan bir sQfi mutlaka Hak 
ile sağlam bir halvete sahip olmalıdır. 

Ancak bu sayede celveti halvetinin hima
yesinde olabilir. o zahirde halk, batın
da ise Hak iledir. Celvette iken halvette, 
halvette iken celvettedir; celveti halve
tine, halveti eelvetine engel değildir. İlk 
safileri n "kevn- bevn" dedikleri bu hal 
daha sonraları celvet- halvet deyimiyle 
ifade edilmiştir. NakşibendTier "halvet 
der-encümen" (halk içinde Hak ile olma) 
ifadesini aynı anlamda kullanmışlardır. 

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye göre insan 
nerede olursa olsun görür ve görülür ( şa

hid ve meşhüd) bir halde bulunduğundan 
bir bakıma halvet mümkün değildir. Ger
çek halvet kulun kendi vücudunun Al
lah'a ait olduğunu bilerek benliğinden 
sıyrılması ve alemde zahir olan her şe
yin Allah olduğunu anlamasıdır. Bu id-

CELVETiYYE 

rake ulaşan bir kimse her yerde ve her 
şeyde tecelli eden Allah'ı göreceğinden 
celvette iken bile halvettedir. Esasen bu 
mertebede celvetle halvet aynı şeydir. 

Bununla beraber İbnü'I-Arabi celvetin 
daha üstün bir hal olduğunu söyler. Sü
lük ehli varlık aleminde görülen çokluk
la (kesret) perdeli olduklarından halveti 
tercih ederler; birliğe (vahdet) ulaşan 

arifler ise eelvet-halvet ayrımından bah
setmez, halvette olmak için toplum ha
yatını terketmezler. Onlar celveti değil 
halveti terkederler. 
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CELVETİYYE 
( ;;,_;_p.ıi ) 

Bayramiyye tarikatının 
Aziz Mahmud Hüdayi 

(ö. 1038 / 1628) 
tarafından kurulan bir kolu. _j 

Tasawufta ilk dönemlerde bir meş
rep ve makam adı olan halvet* ve eel
vet* , daha sonra birer tarikat adı ola
rak kullanılmaya başlanmıştır. Bir Cel
veti şeyhi olan İsmail Hakkı Bursevi (ö. 
ı 1371 ı 725), Celvetiyye'nin ilk defa İbra
him Zahid-i Geylani'den (ö 690/ 1291) 
zuhur ettiğini söyler. Ancak Celvetiyye 
tarikat olarak Aziz Mahmud Hüdayi za
manında teşekkül etmiştir. Bazı müellif
ler Celvetiyye'nin İbrahim Zahid-i Gey
lani'nin devrinde "hilal ", Üftade (ö 988/ 
1580) zamanında "ay", Hüdayi dönemin
de "dolunay" durumunda bulunduğunu 
ifade ederler (Bursevi, Sils ile-i Celvetiy

ye, s. 63) 

Esas itibariyle Halvetiyye'nin bir kolu 
olan Celvetiyye'nin silsilesi, İbrahim Za
hid -i Geylani'de aynı tarikatın kolların
dan Zahidiyye, Safiyyüddin-i ErdebTii'de 
(ö. 735 / 1334) Safeviyye, Hacı Bayram-ı 
Veli'de,Jö. 833 / 1429-30) Bayramiyye ile 
birleşmektedir . Tarikatın kurucusu Aziz 
Mahmud Hüdayi'nin şeyhi Üftade'nin 
Sünbül Sinan'a, kendisinin de NQreddin
zade ve Kerimüddin Halveti gibi Halveti 
rica·line mensup olmaları, Celvetiyye'nin 
Halvetiyye ile ilgisini ortaya koymakta
dır. Nitekim Hüdayi de, "Bizim tarikimiz 
hem Halveti hem Celveti'dir" diyerek ta
rikatının Halvetiyye ile iç içe olduğuna 
işaret eder. Öte yandan Celvetiyye'nin 
Bayramiyye ile doğrudan ilgisi vardır. 
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