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~ RE CEP D uYMAZ 

CElAL SAHİR EROZAN 

( 1883- ı 935) 

Servet-i Fünıln ve Il. Meşrutiyet devri 
şair ve yazarı. 

_j 

29 Eylül 1883'te istanbul Aksaray'da 
doğdu . Babası ll. Abdülhamid devri ku
mandanlarından Botgoriçeli ismail Hak
kı Paşa, annesi iran 'da Sünni harekatın- . 

da önemli rol oynayan ve lll. Ahmed ta
rafından kendisine Şirvan hanlığı veri
len Hacı Davud Han sülalesinden Fehi
me Nüzhet Hanım'dır. 

Numüne-i Terakki Mektebi ve Davud 
Paşa Rüşdiyesi'nden sonra Vefa idadi
si'ni bitirdi, iki yıl Mekteb-i Hukuk'a de
vam ettiyse de buradan mezun olama
dı. 1903'te Hariciye Nezareti 'nde katip
likle memuriyet hayatına başladı. Daha 
sonra Mercan ve Kabataş idadileriyle is
tanbul Lisesi'nde, Mekteb-i Sultani'de 
(Galatasaray Lisesi). istanbul Muallim Mek
tebi'nde kitabet (kompozisyon). edebiyat 
ve Fransızca hocalığı yaptı. Mütareke dev
rinde komisyonculuk ve ticaretle mgşgul 
oldu ( ı 9 ı 7- ı 9 ı 8) Barut Şirketi ko miseri 
olarak çalıştı. Atatürk' ün isteğiyle Bü
yük Millet Meclisi'nin lll. dönemi sonla
rından ölümüne kadar (ı 928- 1935) Zon
guldak mebusluğu yaptı. Bu arada yeni 
Türk alfabesinin tesbiti için kurulan he
yete girdi. Türk Dili Tedkik Cemiyeti'nin 
(Türk Dil Kurumu) başkan vekilliğinde de 
bulundu. Zayıf bünyeli olan ve sık sık 

hastalanan Celal Sahir, son zamanlarda 
tutulduğu akciğer kanserinden 16 Ka
sım 1935'te Kadıköy'deki evinde öldü. 
Mezarı Bakırköy Kabristanı ' ndadır. 

Celal Sahir'in şiirle ilgisi çocuk yaşla
rında başlar. Güzel şiir okuma ve hita
bet kabiliyeti daha dokuz on yaşlarında 
iken mektep merasimlerinde ön plana 
çıkmasına vesile oldu. Bu şöhreti ona. 
çocuk yaşta ll. Abdülhamid'in huzurun
da da şiir okuma ve ondan bir liyakat 
nişanıyla nakdi mükafat alma fırsatını 

verdi. Bir divan oluşturacak kadar şiir
leri bulunan annesinin de tesiriyle 1899'
dan itibaren ilk şiirleri İrtika, Ma'Jı1mat, 
Musavver Fen ve Edeb, Pul ve Lisan 
gibi devrin tanınmış dergilerinde yayım
lanmaya başlandı. Şiir ve nesir yazıla 

rında devrin modasına uyarak Ahmed 
Celal. Hikmet Celal. Velhan. Şarık gibi 

Celal Sa h ir 
Erozan 

CELAL SAHiR EROZAN 

ahenkli ve alegorik takma adlar kullan
dı. Henüz on altı yaşında iken ismine 
"Sahir" adını da ekleyerek ve grubun en 
genç şairi olarak Servet-i Fünün'da şiir

ler i neşredilmeye başlandı. Meşrutiyet'in 
ilanından sonra Seyyôre ve Demet der
gilerini yayımladı. 1909'da Fecr-i Ati adı 
verilen edebi topluluk onun başkanlı

ğında kuruldu. 

Celal Sahir 1909'dan itibaren "yeni li
san" hareketine. bu akımı müdafaa eden 
yazılarıyla . şiirindeki nisbi dil sadeleşme
siyle, hatta aruzdan heceye geçmek su
retiyle katıldı. Türk Ocakları , Türk Der
neği, Piyer Loti Derneği gibi Türkçü ve 
vatanperver derneklere girdi : Sultanah
met'teki evini Türk Derneği ' ne lokal ola
rak tahsis etti. Derneğin yayın organı 
olan Bilgi Mecmuası' nı çıkardı. Türk 
Ocakları'nın 1931 'de kapatılmasına ka
dar faal bir üye olarak çalışmalarını sür
dürdü. Bu yıllarda Musavver Muhft, Süs, 
Yeni Kitab, Edeb, Mehôsin, Halka 
Doğru ve Türk Sözü gibi dergilerde şiir 
ve makaleler yayımlamaya devam etti. 

Edebiyat tarihlerine Servet-i Fünün 
şairi olarak geçen Celal Sahir'in bu top
lulukla ilgisi, dağılma' yıllarına yakın bir 
zamanda (ı 899) aralarına katılmaktan 

ibaret kalmıştır. Onun Türk şiirinde bü
yük bir iz bırakmadan unutulmuş olma
sını, Servet-i Fünün da dahil olmak üze
re hemen her edebi devreye ve her nes
le ayak uydurmaya çalışması , yeni bir çı
ğır açmak yerine başlamış olan edebi 
hareketlere katılan vasat bir şair olma
sıyla izah etmek mümkündür. Hemen 
bütün biyografilerinde kadın ve aşk şai
ri, buna bağlı olarak feminist bir yazar 
olarak takdim edilen Celal Sahir'in şiir

leri tema olarak incelendiğinde kadın 

ve aşka dair kanaatleri doğrularsa da 
feministliği hakkındaki hüküm yerinde 
değildir. Birçok yazısında kadın hakları

nı savunmuş, ancak bu hakların bazı ka
ideler ve şartlar altında içtimal bünye
ınizi sarsıntıya uğratmayacak şekilde el
de edilmesini istemiştir . 

Celal Sahir'in şiirlerinde kadına karşı 

aşırı hissi (gerek platon ik, gerekse erotik 
anlamda) temayüllerini, babasının ve an
nesinin ayrılarak yeniden evlilik yapma
ları , kendisinin çok otoriter olan anne
siyle beraber kalması. hatta ancak bu 
annenin manevralarıyla üç defa evlilik 
yapmış olmasıyla açıklanabilir. Kadın ve 
aşk şiirlerinde~i marazi temayü ller de 
aynı faraziyeyi düşündürür. Bu tip ş iir

lerinin dışında, bilhassa Meşrutiyet'ten 

245 



CELAL SAHiR EROZAN 

sonra çoğu Mehmed Emin'in (Yurdakul) 
şiirlerini taklit seviyesinde bazı milli te
maları işlemişse de bunlar sadece bir
kaç şiirine inhisar eder. Bununla bera
ber çağdaşları aşk şiirlerini fazla değer
li bulmamışlar, yeni !isan konusunda, 
Türkçülük akımına katılmasında ve he
ce vezniyle hissf şiirler yazmasında Türk 
edebiyatı için önemli bir rol oynadığına 
kani olmuşlardır. 

Eserleri. Kardeş Sesi (şiir, istanbul 1324/ 
1908) ; Beyaz Gölgeler (şiirler, İstanbul 
1325); Buhran ( şiirler-mensüreler, İstanbul 

1325); Siyah Kitap (şiirler-mensüreler , 

İstanbul 1328) ; Simon (Eugene Brieux'
den tre. tiyatro, İstanbul 1329); Kıraat-i 
Edebiyye (F. Köprülü ile, 1-111, İstanbul 

1328-1330) ; Müntehab Çocuk Şiirleri 

(Mehmed Asım IUsl ile, I-lll, istanbul1334-
1335); İstanbul İçin Mebus Namzedle
rim (hiciv şiirleri, İstanbul 1335, Hakkı Na
şir adıyla); Resimli Ay İmlô. Lugatı (İs
tanbul 1928). Ayrıca 1920-1921 yılların
da, eski Fecr-i Atı şairleriyle diğerlerinin 
şiir ve yazılarını ihtiva eden antoloji ma
hiyetinde Birinci Kitap, İkinci Kitap ... 
adlarını taşıyan sekiz kitap yayımlamış
tır. 
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Iii M. ÜRHAN ÜKAY 

eElALABAD 
( J~IJ~ ) 

Afganistan' da 
Nengrehar eyaJetinin 
merkezi olan şehir. 

_j 

Kabil'in yaklaşık 117 km. doğusunda 
ve Pakistan sınırına yakın bir yerde bu
lunan şehir, 1 S70'te Babürlü Hükümda
rı Celaleddin Ekber Şah tarafından ku
rulmuş ve onun adına nisbetle Celalabad 
ismini almıştır. 

Kurulduğu mevki bakımından en bü
yük özelliği , Hayber Geçidi'ne varmadan 
önce önemli bir konaklama ve toplanma 
merkezi oluşudur. Hayber Geçidi'ne va
rabilmek veya oradan gecebilmek için 
mutlaka elde bulundurulması gereken 
stratejik önemi büyük bir merkezdir. Ni
tekim iran Şahı Nadir Şah (1736-1747) 
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Hindistan üzerine yaptığı seferler sıra
sında öncelikle bu şehri ele geçirmiş, ar
dından da Hayber Geçidi'ne doğru iler
lemiştir. Daha sonra stratejik mevkii se
bebiyle ingilizler buraya büyük önem ver
mişlerdir. ingilizler hakimiyetlerini Af
ganistan' a yaymak, aynı zamanda ku
zeyden gelecek tehlikelere karşı Hindis
tan sömürgesini koruyabilmek için eela
labad 'ı daima ellerinde tutmak istemiş

lerdir. 1839-1842 ve 1878-1880'de Af.
ganistan' ı işgalleri sırasında bu şehri as
keri bir üs olarak kullanmışlardır. Afgan 
hanlarının kışiağı olan Celalabad, geç
mişte olduğu gibi bugün de Afganistan'
da stratejik önemi büyük olan bir şehir
dir. Nitekim Ruslar'ın çekilmesinden son
ra Afgan mücahitleri ilk iş olarak bu 
şehri almayı planlamışlardır. Bunun di
ğer bir sebebi de şehrin Kabil'e ulaşan 
veya burayı kontrol eden bir mevkide 
bulunmasıdır. 

eelalabad sadece askeri bakımdan de
ğil aynı zamanda ticarı yönden de önem
li bir transit merkezidir ve Orta Asya 
Türk ülkeleriyle Hindistan arasındaki ti
caretin transit yolu üzerinde bulunmak
tadır. Burası ayrıca tarihi ipek yolu tica
reti için de önemli bir mevkiye sahipti. 
eelalabad bu canlı ticarı hayat dolayı
sıyla iktisadr bakımdan zengin bir şehir 
olmuştur. Celalabad'ın ticarı geliri bu şe
hirde yaşayan insanların sosyal hayatla
rı üzerinde de olumlu bir tesir yapmış
tır. Böylece birçok mektep, medrese, ca
mi ve mescidiyle bir islam şehri olarak 
temayüz etmiştir. eelalabad bugün de 
bu vasıflarını önemli ölçüde korumakta
dır. Nüfusu S7.824 (1982 tah.) olup hal
kın çoğunluğunu Peştular oluşturur. 

191 9'da eelalabad yakınlarında öldürü
len Afganistan Hükümdan Habfbullah 
Han ile oğlu ve halefi Emanullah Han'ın 
mezarları da buradadır. 
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CElALEDDiN AGA, Mehmed 
(ö. 1863) 

Osmanlı Devleti'nin 
son yeniçeri ağası. 

_j 

Yeniçeri Ocağı'ndan yetişti. Saksoncu
başı, zağarcıbaşı, 182S'te kul kethüdası 
ve aynı yıl içinde yeniçeri ağası oldu. Ye
niçeri Ocağı 'nın iyice bozulduğu ve mut
laka ortadan kaldırılması gerektiği hu
susunda devrin padişahı ll. Mahmud'la 
aynı fikirdeydi. Ocağın ilgası hazırlıkları 
gizlice onun zamanında da devam etti. 
Özellikle ocaktan yana olan zabitler ya
vaş yavaş görevlerinden uzaklaştırıldı. 

Celaleddin Ağa, Nizam-ı Cedfd tarzın
da teşkili kararlaştırılan, fakat neferleri 
Yeniçeri Ocağı bölüklerinden seçilen Eş
kinci Ocağı'nın kurulmasıyla bizzat ilgi
lendi. 1 S Haziran 1826 tarihinde başla
yan son yeniçeri ayaklanması sırasında 
öldürüleceği korkusuyla Süleymaniye Ca
mii civarında bir evde saklanmak zorun
da kaldı. Gerçekten de bazı zorbalar ağa
yı öldürmek için gece yarısı bu eve bas
kın yapınışiarsa da o sırada kendisinin 
abdesthanede bulunması hayatını kur
tardı (Cevdet, XII, 154). Yeniçeri Ocağı'

nın lağvedilmesinden sonra kendisine 
teklif edilen vezirlik ve seraskerlik gö
revini zamanın kritik olmasından dolayı 
kabul etmedi. Büyük mfrahurluk paye
siyle dergah-ı aif kapıcıbaşılığı , daha son
ra başbaki kulluğu ve Gemlik kereste na
zırlığ ı görevlerinde bulundu. 1834'te 
emekliye ayrıldı ; uzun bir emeklilik ha
yatından sonra istanbul'da öldü. 
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Iii AııDÜLKADİR ÖZCAN 

CElALEDDiN ARiF 
(1875-1930) 

Türk siyaset adamı ve hukukçu. 
_j 

19 Ocak 187S'te Erzurum'da doğdu. 
Hukukçu ve yazar Mehmed Arif'in oğlu
dur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'nden 
sonra istanbul'daki Mekteb-i Sultani'de 
(Galatasaray Lisesi) okudu. 189S'te liseyi 
bitirince Paris'e gitti ve burada hukuk 
tahsili yaptı . 1901 'de Mısır'a giderek Ka-


