
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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CELVETiYYE 

Celveti şeyhlerind'erıı Yakub Afvi (ö. 1149/ 
1736ı)ı CeEvetiyye'nin Bayramiyye'den d'oğ
duğum] söyler ı.Hediyyetü 's -salikfn, s. 4). 

Aziz Maınmu:dl Hüdaıyii' nin tariıkat silsile
si Üftade. Hızır Dede lô 918/ 1512). Ak
bLyıtk Sı.ıRI:an ~ö- 8'60/ 14l5ı!iıJ vasıtasıyla Ha
cı Bayram-ı Velfye ulaştığından Celvetiy
ye Ba~ramiyye"nin lıi·r şubesi sayılır. Öte 
yandan Baıyraımiwe silstresinin Nakşi

beııdiyye ile münasebeti dolayısıyla Cel
vetiyye bu tarikattan da bazı izler taşır. 

Mesela Naıkşnbendii:yye'dek1 ~rıazar ber 
kademw. "llalvet der-encümen· ve ~hafi 
ziikir" Ceivetiyye"de de vardır. 

Aziz Mahmud E·mdlayı~nin isı:aıııbı.ıl'da 
bi1yi1k sayıya !.lfaşaın müridierinin yanı 
silia çeş;iitii bölgelere gönderdiği halife
leri saıyes!nde Anadaltı ve Bahkanlar'da 
yaıyı!maıya başlayan CeLvetiı:yye özellikie 
istanbı..ıl. Fzmiır. Ba1nkesir. Orta Alladolu 
ve Baılkaınlar"da bir hayli yaygırılaşmıştı. 

Hi.h:layfdeli] sonra tistanbuıl'cla aynı kı.ıv
vetle temsil edilmemekie birlikte ni.ifu
z.mıu devam ettirmiş ve istanbul son dö
nemlere kadar tarnkatın en yaygın bu
lnmdiuğ1!.11 yer olma hıüvi:Yetiıni sfırdürmiiş

rur. Gerek l-li!Idayi devrinde gerekse da
lhaı sonraıki devirlerde Balkanlar'da Fili
belii isınail Efi:mdi.i, Saçlı ibral'tim Efendi, 
Atpazan Osmaın Faızm Efendi gibi seçkin 
ş:eyhler tarafindiarı temsil edilen Celve
tiiyye Bafkarıılar"ırı en yaygın tarikatlarm
dianı biri oimurş . ikinci merkezi durumun
da bı..ılunaııı Bursa'da ise Üftade ve to
liı.mılaıııyılaı. ismatl Hakkı Bursevı gibi ş:eyh
Eer vasıtasııyRa son dönemlere kadar iti
bamlı devam ettirmiş:tir. 

Celvetiyye. Aziz Malhmud Hüdayi'nin 
vefatıındiall soıııraı SeRamiyye (kurucusu 

aıdınaı ırlıilızeml'efilenlbirr- levha1 
fAzfz Mah.mı:rcll Htıdayi Türbest- Üsktidar / !stanbul 
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Seliimi Ali Efendi lö. 1104 / 169211. Hak
kıyye (kurucusu İsmail Hakkı Bursevi), Fe
naiyye (kurucusu Fenili Ali Efendi lö. 1158/ 
17451). Haşimiyye (kurucusu Haşim Baba 
lö. 11971 17831) adlı dört şubeye ayrıl

mıştır. 

Hz. Ali kanalıyla geldiği için cehri zikri 
esas alan bir tarikat olan Celvetiyye'nin 
sülük adabmm temelini. Hüdayfnin "tev
hid zikri" adını verdiği (Vakıat Tercümesi, 
vr. 9•) kelime-i tevhid zikri teşkil eder. 
Salike intisabından itibaren tevhid zikri 
telkin edHir. Salik bu zikre kendi duru
muna göre üç mertebede ve her birine 
ayrı ayn niyet ederek devam eder. Müb
tedf olan safik kelime -i tevhidi "la ma·
biide illallah"ın (AIIah'tan başka mabud yok
tuı) manasını düşünerek zikreder. Bu 
mertebe tevhid:in ilk mertebesi olup bu
nun manası şerT ve zahirf manadır. Mu
tavassıt olan salik ise kelime-i tevhidi 
"la matlübe illallah" .veya "la maksüde 
illallah" (AIIah'tan başka maksact ım yokt ur) 
düşüncesiyle icra eder. Bu sırada kalp
te bir Allah'ın dışında bir sevgi hissi du
yulur ve o varlık peygamber veya velf sı
nıfından bir vasıta değilse o zaman "la 
mahbıJbe illallah" (AIIah'tan başka sevgili 
yoktıır) diye düşünülerek zikredilir. Mün
tehf olan salik ise tevhidin "la mevcüde 
illallah" (AIIah'tan başka varlık yoktur) ma
nasırıı düşünerek zlkreder. Salik bu zik
re. kainatın itibarı varlığı nazarında zail 
olup tevhidin nuru zahir olana kadar de
vam eder. Hüdayf tevhid zikrinin uygu
lama tarzını anlatırken (Ecuibe -i fVfuta
sauuı{ane, vr. s • ı belli bir zaman tesbiti 
yapmakla beraber asıl amacın her an bu 
zikre devam etmek olduğunu söyler. 
Mübtedl salik tevhid z.ikrini cehrf. mer
tebesi yükseldikçe hafi olarak i cra eder. 

Celvetiyye tarikatında tevhid zikri esas 
olmakia beraber Halveti sülükünün esa
sı olan esrna-i seb'a (la ilahe illallah. Al
lah, hü, hak, hay, kayyüm, kahhar) zikrinin 
de büyük önemi vardır. Özellikle Hüda
yfden sonraki dönemde Celveti şeyhleri 
salike esrna-i seb'a zikrini telkin etmiş
lerdir. 

Tarikatın adabına göre Celvetiyye'ye 
intisap etmek isteyen mürid adayı istiha
re. istişare ve abdest gibi ön hazırlıkları 
yaptıktan sonra şeyhin huzuruna varıp 
elini dizine koyarak oturur ve şeyhi ile 
beraber üç defa. "Allah'tan ameli. fiili ve 
kavlf bütün günahlarıının bağışlanmasını 
dilerim" ( ~J ~1..!3 ~} ..,...;~ J5 :.ro .uı~..<a:..!) 
dedikten sonra yine istiğfar ederek ·a
mentü"yü okur. Bundan sonra şeyh ta
libe her gün 100 defa istiğfar etmesini. 
100 salavat 700 defa kelime -i tevhid 

Celveti 

dervisi 

tasviri 
{ Turkische 

Gewander 
und Osmanische 

Geseflscha{L 

İstanbul 

1966. Levha 146) 

okumasını, sabah namazından sonra te
fekkürle meşgul olmasını, sonra da dört 
veya altı rek'at işrak, kuşluk vaktinde 
iki, dört veya altı rek'at duha (kuşluk), 

akşam namazından sonra altı rek'at ev
vabfn, gece de iki veya on iki rek'at te
heccüd namazı kılmasını, pazartesi. per
şembe günleriyle zilhicce ve muharre
min on gününde. receb ve şabanın ta
mamında. şewalin altı gününde oruç tut
masını , daima abdest li bulunmasını. ab
dest aldığı zaman iki rek'at şükür na
mazı kılmasını söyler. Müride ayrıca sa
bah namazından sonra Hüdayi'nin ter
tip ettiği ve "hizb- i Hüdayi" diye meşhur 
olan virdin okunınası telkin edilir. 

Celvetiyye'de sülükün tabiat nefıs. ruh 
ve sır olmak üzere dört mertebesi var
dır. Şeriatın mukabili olan ilk mertebe
de sillik bedeni ihtiyaçlarını ibadetini en
gellemeyecek şekilde karşılar ve helal 
olanlarla yetinirse nefıs mertebesine yük
selir. Bu mertebe. nefsi kötü huy ve fiil 
lerden arındırma mertebesidir. Bu ise 
ancak sürekli mücahede ve riyazetle ger
çekleştirilebilir. Ruh ve sırrın ıslahı bu 
mücadele neticesinde mümkün olur. Bu 
mertebenin mukabili de tarikattır. Ruh 
mertebesi, salikin ruhu ile ilgi kurduğu 
ve marifetullaha yöneldiği mertebedir. 
Bu mertebede ilm -i ledün esrarı da za
hir olmaya başladığından aynı zamanda 
keşf mertebesidir ve marifet makamı

na t ekabül eder. Marifet ve ilahi aşk ma
kamına ulaşansalik son olarak sır mer
tebesine yükselir. Hakikatin mukabili 
olan bu mertebe mahv. fena; tecelli ve 
vuslat makamıdır. Salik bu mertebede 
kemale ermiş olarak mücahedattan tez
zet duymaya başlar ( Va/cıat Tercümesi, 
vr. !3•-!7b). 

Bu dört makamın her birini ayrı ayrı 
sembolik renklerle yorumlayan Hüdayi'
ye göre tabiat mertebesinin rengi siyah
tır; siyah bedenin aslı olan toprağın sem-



bolüdür. Nefis mertebesinin rengi olan 
kırmızı havanın sembolüdür. Ruh mer
tebesi sarı renk ile temsil edilir ve ate
şe tekabül eder. Sır mertebesi ise say
dam olup suyu temsil eder. Böylece dört 
makam ve mertebe "anasır-ı erbaa" ile 
temsil edilmiş olur. Salik bu mertebele
ri aşınca kendi vücudu ortadan kalkar. 
geriye vacibü'l-vücüd olan Hakk'ın vü
cudu kalır. Celveti dervişi, bu usul üzere 
sülükünü tamamladıktan sonra şeyh i 

tarafından halife tayin edilerek kendisi
ne irşad görevi verilir. 

Celveti tacı on üç terkli olup kubbesi 
siyaha yakın koyu yeşildir: ortasında 

aynı renk bir düğme vardır. Celveti Asi
tanesi'ne mensup dervişlerin giydikleri 
tacın destarının ucu tuğ gibi ön taraf
tan gösterilir ve bu cemal alameti sayı
lır. Tacın on üç terkinden on ikisi keli
me-i tevhidin harflerine. on iki imama 
ve esma-i seb'adan mazhar olunan is
me delalet eder (Bursevl, Tamamü 'l ·feyi, 

vr. 51 • b) Bir başka rivayete göre on üç 
terk on iki imam ile Hüdayf'nin kutbiye
tine işaret olup tacın tepesindeki düğ
me nübüwet-i Muhammediyye'nin ifa
desidir. Tacın ön kısmı mihrabi ve min
beri, arka tarafı da kafesi biçimde sarı
lır ki bu şekil diğer tarikat taçlarının hiç
birinde yoktur. Celveti Asitanesi 'ne de
vam eden muhiblere intisaplarından ön
ce beyaz destarh taç giydirilirdi. Tepesi 
siyah olmakla birlikte destarının sarıl

ma şekli ilmiye sarığına benzediğinden 
bu tacı giyen muhiblere "Celveti sofusu" 
denilmiştir. Tarikata intisap edip derviş 
olanlar yeşil destar sararlardı. 

Diğer tarikatlarda kıyam. devran. se
ma gibi isimler verilen ayine Celvetiy
ye'de " nısf-ı kıyam" adı verilir. Diz üs
tüne kalkılarak icra edilen bu ayine "H ı

zır kıyamı" da denir. Bu zikir tarzı ile il
gili iki rivayet vardır. Kuüd tevhidi esna
sında Hüdayi postunda otururken Hz. 
Peygamber'in ruhaniyetini müşahede et
miş, tazim için ayağa kalkmak isteyince 
Hz. Peygamber işaret ederek ayağa kalk
mamasını emretmiş, o da zikre dizi üze
rinde devam etmiş, bu olaydan sonra 
Celvetiyye'de bu şekilde zikir yapmak 
gelenek halini almıştır. Bir başka riva
yete göre Hüdayi Hz. Peygamber'i değil 
Hızır'ı müşahede etmiştir. Bu sebeple 
nısf-ı kıyama Hızır kıyamı da denilir. 
Nısf-ı kıyam. Celvetiyye'nin merkezi Hü
dayi Dergahı ' nda cuma namazından son
ra i cra edilirdi. Zakirbaşı kelime- i tev
hid zikrini başlatır. toplu olarak ağır ağır 
on iki kelime -i tevhid çekildikten sonra 

zakirbaşı "Ya Allah hü" deyince diz üs
tü kalkılır. Bu sırada zakirler Hüdayi'nin 
ilahilerinden birini okurlar. ilahi bitip za
kirbaşı, "Ya Allah hü" deyince kıyama 
kalkılırdı. Bir süre ism-i hü zikrine de
vam edildikten sonra zakirbaşı ism-i Ce
lal (Allah) zikrine geçer. daha sonra üç 
defa "hü" der. zakirler de uygun bir ila
hi okurlar, ilahi bitmeden şeyh efendi 
yerini alır. ilahinin sonunda okunan du
rak sessizce dinlenirdi. Daha sonra şeyh 
efendi, "Ya Allah hü" deyince zikrin ikin
ci safhası başlamış olur. Giderek hızla
nan "hü zikri" başlar. bir sağa, bir sola 
çevrilerek devam eder. Bu arada zakir
ler usule göre ilahi okurlar, yine bu sı

rada şeyh efendi ritmi değiştirerek üç 
ism-i Celal okur. İlahiler zikrin ahenk ve 
temposuna göre bir süre devam edip 
sona erdiğinde zakirbaş ı zakirierin biri
ne işaret eder. o da bir başka ilahiyi ken
di başına okur. bitirince başkası devam 
ederdi. Şeyh efendinin gelişiyle birlikte 
başlayan zikrin bu bölümü yarım saat 
kadar devam ettikten sonra şeyh yük
sek sesle söylediği uzun bir "hü" ile zik
ri keser. Zakirler daha sonra ağır aksak 
usulünde cumhur ilahisi okurlar. bu da 
bitince şeyh efendi kısa bir dua yapar ve 
böylece ayin tamamlanmış olur. 

Celvetiyye'nin Üsküdar'daki merkez 
dergahında Hüdayi'nin vefatından tekke
lerin kapatılmasına kadar yirmi üç şeyh 
postnişin olmuştur (bunların isimleri için 
bk. Yılmaz, s. 258). Dergahın son şeyhi 
Abdülgafir Abid Efendi'dir (ö 1946) . 

Tarikatın merkezi olan istanbul'da Cel
veti meşihatı vaz'olunduğu tesbit edilen 
otuz kadar tekkenin on altısı Üsküdar'
dadır . Bu otuz tekkeden dokuzu (Hüda
yl Asitanesi, Sel amsız, Ac ı badem, Kı sıkl ı 

Selami Ali Efendi tekkeleriyle Fenai Ali, İ s
kender Baba, Bandırmalı, Şeyh Camii, Sar
maş ı k tekkeleri) kuruluşlarından son dö
nemlerine kadar tarikat değiştirmeden 
Celvetr olarak kalmış, bazıları birkaç de-
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fa (Küçükayasofya, Mehmed Paşa tekke
leri gibi), bir kısmı ise (Bezirgan Tekkesi) 
bir defa CelvetTier'in eline geçmiştir. 

Mutasawıf ve şair hüviyetinin yanı sı
ra bir müsikişinas olan tarikatın kuru
cusu Aziz Mahmud Hüdayi yazdığı ilahi
Ieri bizzat besteleyerek tekkesinde okut
muş, sonraki asırlarda yaşayan müsiki
şinaslar onun manzümelerinden beste
ler yapmışlardır. Hüdayi devrinde tek
kede. aynı zamanda halifeleri olan Ha
fız Kumral ve Şaban Dede gibi meşhur 
müsikişinasların zakirbaşılık yapmaları 

ve Celveti şeyhlerinin birçoğunun beste
kar olması , bu tarikatta müsıkiye veri
len önemi gösterir. Asitane şeyhlerinden 
Divitçizade Mehmed Efendi (ö ı 090/ 
1679), Talib mahlasıyla yazdığı ilahiler
den bir kısmını bestelemişti. istanbul'
daki Celveti meşayihi ve mensuplarının 
yanı sıra Bursa Celvetiler'i de müsikiyle 
yakından ilgilenmişlerdir. Meşhur Celve
ti şeyhi İsmail Hakkı Bursevi. Hüdayi'nin 
bazı ilahileriyle kendi yazdığı şiirleri çe
şitli makamlarda bestelemiştir. 
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