
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-



hire'de avukatlığa başladı. ll. Meşruti

yet'in ilanından sonra Ağustos 1908'de 
istanbul'a döndü. İttihat ve Terakki Par
tisi'ne karşı 13 Eylül 1908'de kurulan ilk 
muhalefet partisi Ahrar Fırkası'nın ku
rucuları arasında yer aldı. Hukuk Mek
tebi ile Mülkiye Mektebi'nin hukuk-ı esa
siyye muallimliğine tayin edildi (ı 909) 

Burada verdiği dersleri Hukük-ı Esasiy
ye adıyla yayımiadı (1-111, İstanbu l 1325 r) . 
Aynı zamanda avukatlık da yapan Cela
leddin Arif 1914 'te istanbul Baro baş
kanlığına seçildi ve bu görevini 1920'ye 
kadar sürdürdü. Mondros Mütarekesi'n
den sonra DTvan-ı Harb'e verilen İttihat 
ve Terakki Partisi mensuplarının muha
kemesinde savunma avukatı olarak bu
lundu. İzmir'in Yunanlılar'ca işgalinden 
sonra 26 Mayıs 1919'da sarayda Sultan 
Vahdeddin başkanlığında toplanan Sal
tanat Şürası'na katıldı ve burada heye
canlı bir konuşma yaptı. Milli Ahrar Fır
kası ve Osmanlı Çiftçiler Derneği'nin ada
yı olarak katıldığı seçimlerde İstanbul 
mebusu seçildi ( 18 Ara l ı k 1919) 12 Ocak 
1920'de çalışmalarına başlayan son Os
manlı Meb'üsan Meclisi'nde geçici baş
kanlığa getirildi. 31 Ocak 1920'de baş
kan olan Reşad Hikmet'in ölümü üzeri
ne meclis başkanlığına seçildi (4 Mart 
1920) . İstanbul'un işgali ve meclisin da
ğıtılmasından sonra 2 Nisan 1920'de Arı
kara'ya gitti. 

Mustafa Kemal ile görüş ayrılığı için
de olmasına rağmen Milli Mücadele'yi 
destekledi. 23 Nisan 1920'de açılan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'ne Erzurum 
milletvekili olarak katıldı ve meclis ikin
ci başkanlığına getirildi. İki gün sonra 
kuru lan Muvakkat İcra Encümeni'ne. 3 
Mayıs 1920'de de Adiiye vekilliğine ge
tirildi. Milli Mücadele'ye katıldığı için İs

tanbul'da kurulan DTvan-ı Harb tarafın
dan gıyabında ölüme mahküm edildi. 

Celaleddin 
Arif 

Sağlık durumu ve seçim bölgesini teftiş 
etmek gibi bahaneler ileri sürerek mec
listen a ldığı iki aylık izinle 1 S Ağustos 
1920'de Erzurum milletvekili Hüseyin 
Avni (U l aş) ile birlikte Erzurum'a gitti ve 
burada Kazım Karabekir tarafından tö
renle karşılandı (6 Eylü l ı 920) 

Erzurum · dan Ankara 'ya gönderdiği 

telgraflarla buradaki yolsuzluk iddiala
rının tahkikini ve bir kısım memurların 
değiştirilmesini istedi. Fakat bu istekle
r i Mustafa Kemal tarafından inandırıcı 
bulunmadı. Bu arada Kazım Karabekir, 
Celaleddin Arif'in şark vilayetleri umu
mi valiliğine veya müfettişliğine tayini 
için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tek
Iifte bulundu. Mustafa Kemal'in karşı 

çıkmasına rağmen geçici olarak Erzu
rum vali vekilliğine getirildi. Fakat bazı 
faaliyetlerinden dolayı Kazım Karabekir 
Celaleddin Arif Bey için yaptığı tekliften 
vazgeçti. Bunun üzerine Ankara'ya geri 
çağrılan Celaleddin Arif seçim bölgesi
nin teftişini tamamlamadan gelemeye
ceği cevabını verdi. Ancak daha sonra 
Ankara'ya dönmesi sağlandı. 

24 Ocak 1921 ·de Adiiye vekilliğinden 
ve meclis ikinci başkanlığından istifa et
ti. 1911 'de% 10 hisse alarak Ereğli kö
mür madenierini işleten İtalyan şirketi
nin imtiyazını uzattığı iddiası üzerine iti
barı sarsıldı. Mustafa Kemal tarafından 
tedavi bahanesiyle Avrupa'ya gönderildi 
( 14 Mayıs 1921) Asıl amaç ise İtalya ve 
Fransa ile ilişkile ri yumuşatması idi. Ara
lık 1921'de de Cami Bey'in (Baykut) ye
rine Roma temsilciliğine tayin edildi. 12 
Temmuz 1922'de gıyabında ikinci defa 
Adiiye vekilliğine tayin ediidiyse de bu 
görevi kabul etmedi. Haziran 1923'te 
Roma temsilciliği görevinden ayrıldı ve 
Paris'e yerleşti. 18 Ocak 1930'da bura
da vefat etti. 
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CElALEDDiN ERGUN 

ı 
CElALEDDiN BAYKARA 

ı 

L 
(bk. AHMED CELALEDDiN DEDE). 

_j 

ı 
CElALEDDiN ed-DEWANİ 

ı 

L 
(bk. DEWANI). 
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ı 
CElALEDDiN ERGUN 

ı 

(ö. 775 / 1373) 

Mevleviliğin yayılmasını sağlayan 

L 
ilk Mevlevi şeyhlerinden. 

_j 

Kütahya'da doğdu. Ölümünden yakla
şık üç buçuk asır sonra kaleme alınan 
ve hayatı hakkında tek kaynak olan Kü
tahya Mevlevihiinesi şeyhlerinden Sakıb 
Dede'nin (ö ı 148/ 1735) Setine-i Mev
leviyye 'sindeki bilgilere göre Burhaned
din İlyas Paşa ' nın oğlu, Germiyanoğlu Sü
leyman Paşa'nın torunudur. Süleyman 
Paşa Sultan Veled'in kızıyla evlendiğin

den Celaleddin Ergun · a da Çelebi un
vanı verilmiştir. Ulu Arif Çelebi (ö 7 ı 91 
ı 320), Emir Alim Çelebi (ö 739/ ı 338) ve 
Emir Vacid Çelebi'den (ö 742 / 1342) fe
yiz aldı. Sakıb Dede, Mevlevfliğin ilk dö
nemlerinde tarikatın yayılmasında bü
yük hizmetleri olan DTvane Mehmed Çe
lebi'nin babası Abapüş-i Veli'den de (ö. 

890 / ı 485) istifade ettiğini söylerse de 
bu tarih bakımından mümkün değildir. 
Bir ara Bursa'ya giderek Geyikli Baba'
nın sohbetlerine katıldı. Sakıb Dede, Ahi 
Evran'ın Celaleddin Ergun'un müridi ol
duğunu, Ahi Mustafa ve Ahi Erbasan ad
lı iki fütüwet şeyhinin de kendisine in
tisap ettiğini söyler. 

Konya'da Şems makamında yedi terkil 
Şemsi tae giyerek hilafet alan Ergun Çe
lebi , bir süre sonra Kütahya'da İmadüd
din Hezar tarafından yaptırılan mevlevi
hanenin ilk postnişini oldu. Uzun müd
det şeyhlik yaptıktan sonra burada öl
dü ve dergahın haziresine defnedildi. 
Vefatından önce makamını oğlu Burhii
neddin İlyas Çelebi'ye bıraktı. Onun ye
rine de İlyas Paşa 'n ın tarunu Zeyneddin 
Çelebi şeyh oldu. Erguniyye Dergahı di
ye anılan Kütahya Mevlevihanesi. Konya 
ve Karahisar (Afyon) mevlevihiinelerin
den sonra Mevlevfliğin üçüncü önemli 
merkezi haline gelmiştir. 

Sakıb Dede Celaleddin Çelebi 'yle ilgili 
birçok olay ve menkıbe anlatır. A. Gölpı
narlı, Setine -i Mevleviyye 'de onunla il
gili olarak yer alan bazı bilgilerin (s . 59-
96) tarihi gerçekiere uymadığını söyle-
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