
( 177 4-1782) yılları arasındaki olayları 

ihtiva eder. Müellif bu eserini Katip Çe
lebi, Nalmit Fındıklılı Mehmed Ağa, Çe
lebizade Asım, Enverl, Vasıf, Ahmed 
Resmi ve Edlb efendilerin tarihleri ile 
Vasıfın İspanya sefaretine gitmesi sı
rasında onun yerine vekalet eden Teş
rifatl Hasan Efendi'nin Ceride'sinden 
faydalanarak, son kısımlarını ise bizzat 
kendi gözlemlerine dayanarak kaleme 
almıştır. lll. Selim'e sunulan ve son kı

sımları birinci elden tarih kaynağı oldu
ğu için ayrı bir değer taşıyan bu eser 
Cevdet Paşa'nın kaynakları arasındadır. 
İki nüshası istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndedir (TY, nr . 92 ve 93). Ahmed 
Cavid, Osmanzade Taib'in Hadikatü'l
vüzenJ'sına Dilaver Ağazade Ömer Efen
di tarafından yapılmış olan zeylin de
vamı olarak Verd-i Mutarra adıyla bir 
başka zeyil de kaleme almıştır. Ragıb 

Mehmed Paşa ile Yüsuf Ziya Paşa ara
sındaki vezlriazamların ( 1757'den 1798'e 
kadar) biyografilerini ihtiva eden bu eser 
istanbul'da yayımianmış ( 1271), daha 
sonra da bunun tıpkıbasımı yapılmıştır 
(Freiburg 1969) 

Ahmed Cavid'in Müntehaba t· ı Cauid Bey ad l ı eserinin ilk 
sayfası (iü Ktp., TY, ne. 92) 
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AHMED CElALEDDiN DEDE 

1 

(1853 -1946) 

Galata Mevlevihanesi'nin son şeyhi, 

L 
şair ve musikişinas. 

_j 

Gelibolu'da doğdu. Gelibolu Mevlevi
hanesi şeyhi Hüseyin Azmi Dede'nin oğ
ludur. 1870'te babası Mısır Mevlevlha
nesi'ne tayin edilince onunla birlikte Mı
sır'a gitti. Orada bir yandan Camiü'I-Ez
her'e devam ederken bir yandan da ba
zı hocalardan özel dersler aldı: dergah
ta da edebiyat ve müsiki bilgisini iler
letti. Bu arada klasik müsiki ile Mevlevl 
ayin ve na'tlarını , ayrıca Mısır hidivinin 
kölesi neyzen Mehmed Subhi Bey'den 
ney üflemesini öğrendi. Manastırlı Nailf 
Efendj:den Farsça dersleri aldı. 1873'
te yirmi yaşlarında çileye girdi. Çilesi
ni tamamladıktan sonra bir süre Kahire 
Mevlevlhanesi'nde kudümzenbaşılık ve 
neyzenbaşılık yaptı: devri n seçkin ney
zenleri arasına katıldı. 1893'te babası
nın ölümü üzerine istanbul'a geldi. Üs
küdar'daki evinde uzunca bir süre mün
zevi bir hayat yaşadı. 1908 yılında önce 
vekaleten. daha sonra asaleten Üskü
dar Mevlevlhanesi'ne şeyh ve mesnevi
han oldu. 191 O'da Ataullah Efendi'nin 
vefatı ile Galata (Kulekapısı) Mevlevfha
nesi şeyhliğine ve mesnevihanlığına ge
tirildi. Tekkelerin kapatılmasına kadar 
(30 Kasım 1925) bu görevi yürüttü. So
yadı kanunundan sonra Baykara soya
dını alan Ahmed Celaleddin Dede'nin 
kabri Karacaahmet Mezarlığı'nda Mis
kinler Tekkesi'nin arkasındadır. 

Mesnevihan olarak uzun müddet Meş

nevi okutan, derin bir tasawuf bilgisi 
yanında geniş müsiki bilgisine de sahip 
olan Ahmed Celaleddin Dede na'thanlık 
da yapmıştır. Kaynaklarda, Hamparsum 
ve Batı notalarını da çok iyi bildiği ve 
kıymetli bir nota koleksiyonuna sahip 
bulunduğu da belirtilmektedir. Genç 
yaştan itibaren şiir ve edebiyatla da 
meşgul olmuş, ancak bir divariçe doldu
rabilecek sayıdaki şiirleri ni ise bir araya 
getirmemiştir. 

AHMED CELAViR 

Ahmed 
Celaleddin 

De de 
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AHMED CEIA YİR 
( ..)'!.~ ....,..1) 

(ö. 813/ 1410) 

Celayirliler Devleti hükümdan 
(1382- 1410). 

_j 

Ahmed Sahadır ve Sultan Gıyaseddin 
Ahmed adlarıyla da tanınır. Celayirliler 
Devleti'nin kurucusu Şeyh Hasan'ın (Bü
zürg) torunu. Sultan Üveys'in oğludur. 
Doğum tarihi bilinmemektedir. Ağabeyi 
Sultan Hüseyin zamanında bir süre Er
debi! ve yöresini idare etti. Sultan Hü
seyin zayıf bir şahsiyet olduğundan dev
letin idaresi emirlerinden Adil Aka'nın 
eline geçmişti. Ahmed 1382'de Tebriz'e 
baskın yapıp Sultan Hüseyin'i öldürdü 
ve Celayir tahtını ele geçirdi. Kendi adı
na Tebriz'de para bastırdı. Fakat bu 
arada Sultaniyye'ye kaçan kardeşi Ba
yezid, Adil Aka tarafından hükümdar 
ilan edildi. Bundan sonra tahtı kesin ola
rak elinde tutabiirnek için kardeşleri ve 
Adil Aka ile amansız bir mücadeleye gir
mek zorunda kaldı. Tahtı ele geçirmek 
için Tebriz üzerine yürüyen Bağdat'taki 
kardeşi Şeyh Ali'den Karakoyunlular'ın 

reisi Kara Mehmed'in onu mağlüp et
mesiyle kurtuldu. Hatta bunun üzerine 
bütün ülkede hükümdar olarak tanındı. 
Ayrıca Karakoyuolu reisinin kızı ile evle
nip iki devlet arasındaki dostluğu daha 
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