
CELALT TAKViM i 

yıl yeniden ölçümlenerek veya Ömer Hay
yam bilim kurulunun ortaya koymuş ol
duğu artıklama yöntemine göre belir
lenmekteydi. Kurulun bu konuda nasıl 

bir uygulama yaptığı kesin olarak bilin
memektedir. Ancak bu hususta değişik 
görüş ve yorumlar yapılmıştır. Mesela 
Zic-i Uluğ Bey'de kaydedildiği gibi, al
tı yedi kere 4. yıl ile ardından gelen S. 
yılın artıklanması kuralı uygulanırsa alt
mış iki yıllık bir dönüşüm içerisindeki 4 
8 12 16 20 24 (29) 33 37 41 4S 49 S3 
S7 (62). yılların artıklanacağı (366 gün 
çektirileceği) görülür. Böylece İskender 
takvimindeki altmış yılda on beş yıl ye
rine burada altmış iki yılda on beş yıl 
artıklanmaktadır. Bu durumda takvim 
yılı süresi 36S 1 S /62 = 36S, 241 93S ... 
gün olacaktır. 

Kutbüddin-i Şfrazrye göre artıklana
cak yıllar, yedi sekiz kere 4. yıl ile bun
ları takip eden S. yıldır. Burada 4 8 12 
16 20 24 28 (33) 37 41 4S 49 S3 S7 61 
6S (70). yıllar artıklanacaktır. Böylece 
İskender'deki altmış sekiz yıllık bir dö
nüşüm yerine yetmiş yıllık bir dönüşüm 
içerisinde on yedi yıl artıkianmış ola
caktır. 

Ahmed Cevdet Paşa ise 130 yılda otuz 
iki yerine otuz bir defa artıklama yapıl
masını, Gazi Ahmed Muhtar Paşa da ar
darda yedi kere 4. yıliann ve ardından 
S. yılın ve dolayısıyla 4 8 12 16 20 24 
28 (33). yıliann artıklanması gerektiğini 

belirtmektedir. Aynı düşüncenin Ahmed 
Şakir Paşa tarafından da benimsendiği 
görülür. Bunların dışında kalan diğer ba
zı ilim adamları tarafından bir sıra altı, 
üç sıra yedi kere 4. yıllar ile bunları ta
kip eden S. yıl kuralı ortaya atılmıştır. 
Buna göre 4 8 12 16 20 24 (29) 33 37 
41 45 49 53 57 (62) 66 70 74 78 82 86 
90 (95) 99 1 03 107 111 11 s 119 123 
( 128) yılları artıklanmalıdır. Bu şekilde 
Jülyen'deki 128 yılda otuz iki yıl yerine 
128 yılda otuz bir yıl artıkianmış olmak
tadır. Bu Gregoryen takviminin artıkla
ma usulüne de uygun düşmektedir. Çün
kü Gregoryen'de 400 yıllık dönüşüm içe
risinde her dört yılda bir artıklama ya
pılmakta, ancak 1 00, 200 ve 300 yılları 
artıklanmaksızın bırakılmaktadır. Böyle
ce burada sekiz yıllık boşluklar oluşuyor. 
Celalf takvimi artıklamasında ise artık
lanacak yıliann dağılımı boşluksuz ger
çekleştirilmektedir. Bu durum Celal! tak
vimini daha iyi bir konuma çıkarmak
tadır. 

Takvimlerdeki yanılgı payına gelince: 

Jülyen yılı süresi olan 365,2S'ten ger
çek yıl süresi 365.2422 çıkarılacak olur
sa yanılgı payı 0,0078, yani 1 000 yılda 
yedi sekiz gün veya 128 yılda bir gün
dür. Gregoryen takviminde ise 128 yıl
da bir gün yerine 400 yılda üç gün ku
ralı uygulanmaktadır. Dolayısıyla yanıl

gı payı, 36S,2425 olan Gregoryen yılın

dan gerçek yıl süresi olan 365,2422 çı-

eelali Takviminin Günümüzdeki Uygulaması 
fAr = artık yın 

CELAL i MiLADi 

Aylar 913·914Ar. 915· 916 1991 1992 1993-94 
(1) 1 Ferverdin mah · ı eelali 21 Mart 20 Mart 21 Mart 
(2) 1 Ürdibehist mah · l eelali 20 Nisan 19 Nisan 20 Nisan 
(3) 1 Hordad mah-ı eelali 20 Mayıs 19 Mayıs 20 Mayıs 
(4) 1 Tir mah-ı eelali 19 Haziran 18 Haziran 19 Haziran 
(5) 1 Mordad mah-ı eelali 19 Temmuz 18Temmuz 19 Temmuz 
(6) 1 Şehriver mah-ı eelali 18 Ağustos 17 Ağustos 18 Ağustos 
(7) 1 Mihr mah·ı eelali 17 Eylül 16 Eylül 17 Eylül 
(8) 1 Aban mah-ı eelali 17 Ekim 16 Ekim 17 Ekim 
(9) 1 Azer mah-ı eelali 16 Kasım 15 Kasım 16 Kasım 
(10) 1 Dev mah ·ı eelali 16 Aralık 1992 Ar. 15 Aralık 16 Aralık 1994·95 

17 Dev mah - ı eelali -ı Ocak 31 Aralık 1993 1 Ocak 
18 Dev mah-ı eelali 2 Ocak 1 Ocak 2 Ocak 

(11) 1 Behmen mah-ı eelali 15 ocak 14 Ocak 15 Ocak 
(12) 1 isfendarmaz mah - ı eelali 14 Şubat 13 Şubat 14 Şubat 

15 isfendarmaz mah-ı eelali 28 Şubat 27 Şubat 28 Şubat 
16 isfendarmaz mah-ı eelali 29 Şubat 28 Şubat 1 Mart 
17 isfendarmaz mah-ı eelali 1 Mart 1 Mart 2 Mart 
1 Ekleme 15 Mart 15 Mart 16 Mart 
5 Ekleme 19 Mart 19 Mart 20 Mart 
6 Ekleme 20 Mart 

(Burada 20 Mart günü ile başlayan yıl sıralamasındaki Cela!T 
yılın altı ekleme günlü artık yıl olduğu görülmektedir.) 
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karılacak olursa 0,0003 gün 1 yıl , yani 
1 0.000 yılda üç gün veya 3333 yılda bir 
gündür. 

Celal! takvimlerinin 62, 70. 130, 33 ve 
128 yıl dönüşümlü çeşitlemelerinde ya
nılgı payı şöyledir: 

15/62 eelali'de 10.000 yı l da 2,65 gün 
17/70 10.000 6,57 )) 

31/130 1000 3,74 )) 

8/33 10.000 2,24 » 

31 /128 100.000 1,25 )) 

Ahmed Cevdet, Gazi Ahmed Muhtar 
ve Ahmed Şakir paşalar tarafından öv
güyle söz edilen Celal! takvimi, Gregor
yen'den yaklaşık SOO yıl önce tertip edi
len ve mevsimlere tam olarak uyan, do
layısıyla doğru tarihierne veren, yanılgı

SIZ takvimlerin ilk uygulamasıdır. Gregor
yen takvimi Celal! takvimi örnek alına 

rak tertip edilmiştir. 
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IMI A. NECATi AKGÜR 
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CELALiYYE 
(4::1~) 

Celaleddin Hüseyin el-Buhilıi'ye 
(ö. 785/1384) 
nisbet edilen 

gayri Sünni bir Hint ve 
İran taıikab. 

_j 

Hindistan'da muhtemelen XVII. yüz
yıldan sonra ortaya çıkmıştır. Mensup
lannın tarikatın kurucusu olduğunu ka
bul ettikleri Celal-i Sanfnin kimliği ke
sin olarak bilinmemekle birlikte onun 
785'te (1384) vefat eden Sühreverdiyye 
tarikatının Buhariyye kolu şeyhlerinden 
Celaleddin Hüseyin el -Buhar! olduğu tah
min edilmektedir. Ancak Celaleddin Hü-



seyin'in yaşadığı dönemle ona mensup 
olduğunu iddia edenler arasında büyük 
bir zaman boşluğu vardır ve dolayısıyla 
Celaliyye'nin tarihi oldukça karanlıktır. 

Aslında Cemaleddin-i Savi'nin (ö 630 / 
1232-33) çardarb* adabını benimseyen
lerin arta kalanlarından bir zümre olan 
Celaliyye tarikatı mensupları, Cevlakiler 
gibi Allah'a yöneliş için nefislerini öldür
meyi sağlamak amacıyla toplumun ge
lenek ve göreneklerine aykırı tutum ve 
davranışlarda bulunurlar. gerek bu dav
ranış gerekse kılık ve kıyafetlerine kar
şı toplumun gösterdiği tepkiden etki
lenmedikleri zaman nefislerini öldürdük
lerine inanırlardı. Bustanü's-seyaha mü
ellifi Zeynelabidin-i Şirvani (ö. ı 253 / 
1838) Celaliler'in kendilerini Şii saydıkla
rını. ilk üç halife ile Emevıler'e küfret
tiklerini söyler. Şirvani'ye göre Celaliler 
namaz, oruç gibi ibadetle ilgili hususları 
bilmedikleri gibi safilere has riyazet, 
mücahede. zikir, evrad ve murakabe
den de habersizdirler. Başta esrar ve 
afyon olmak üzere her türlü uyuşturu
cu madde ve içki kullanırlar, bazıları yı
lan ve akrep gibi canlıları yer, yılda bir 
defa kapı kapı dolaşıp dilenmeyi gerekli 
sayarlardı. Mal biriktirmeyen ve evlen
meyen. "Kadın haram. lokma helal, dem 
Seyyid Celal'in demidir" diyen Celaliler. 
şeyhlerinin sabah abctest alıp kıbleye dö
nerek tarikatlarının büyüklerini anma
sını ibadet sayarlardı. Celaliler'in bir pir
leri, bir de mürşidleri vardı. Pirin görevi 
irşad ve telkinde bulunmaktı. Seyyid Ce
lal'in torunlarından olan 'mürşid Uç'ta 
oturur, Celal! dervişleri yılda bir defa 
onun yanına giderek kendisinden niyaz
da bulunurlardı. Aynı müellif, Seyyid Ce
laleddin Hüseyin el-Buhari'nin yaşadığı 
ve öldüğü Uç şehri sakinlerinin Celali 
dervişlerinden ibaret olduğunu kayde
der. Kalenderiler'in bir kolu özellikle Hin
distan'da Celaliyye diye tanınmışlardır. 
Muhtemelen Zend hanedanının (ı 750-
1 794) son dönemlerinde yaşayan Celal! 
şeyhlerinden Gulam Ali Şah-ı Celal! mün
tesiplerinden bir kol Kaçarlar dönemin
de (ı 779- ı 924) Dervişan-i Devregerd-i Ce
laH adını almıştır. Gulam Ali Şah-ı eelali 
tarikata ŞiTiiği hakim kılmış, Haydariyye 
ve Ehl-i Hakk'ın etkisi altına sokmak su
retiyle de onu eski hüviyetinden uzak
Iaştırmıştır. 

Ma'süm Ali Şah Celaliler'in çardarb 
olup dünyayı gezdiklerini, bazılarının ne 
bulurlarsa pirlerine götürdüklerini, hi
dayet için pirlerinin huzuruna gittikle
rinde para ve eşya olarak neleri varsa 

orada bıraktıklarını, ondan sonra kendi
lerine bir külah verildiğini. bu külahı baş
larına koyup şecerelerini de boyunlarına 
astıklarını . Azrail can almaya geldiğinde 
çok çirkin olan yüzünü görmemek için 
külahı gözlerine kadar indirdiklerini, pir
Ierin müridierinin hanım ve kızlarından 
gayri meşru bir şekilde faydalandıkları
nı , müridierin de bunu hoş karşıladıkla
rını bildirir (Tara'ik, ll, 525). Ni'metulla
hiyye tarikatına ~ensup\ olan Ma'süm 
Ali Şah'ın ifadesine göre, Zendler döne
minin sonlarına doğru İsfahan 'da bulu
nan bir Dervişan-i Devregerd-i Celal! gru
bunun uygunsuz davranışları yüzünden 
diğer dervişler ve özellikle Ni'metullahiy
ye mensupları da Zend hanedanının ga
zabına uğramıştır. Cemaleddin-i Savi'
nin izinden gidenler gibi Celaliler de baş, 
kaş, saka! ve bıyıklarını tıraş etmeyi ta
rikatlarının ilkeleri arasında sayarlardı. 
Tıraşname adlı mesnevi ile bazı risale
lerde çardarbın nelere delalet ettiği an
latılmaktadır. Bir yoruma göre çardarb, 
talibin dünya sevgisini kendi varlığından 
kovduğunu , yürürlükte olan adetlere de
ğer vermediğini gösterir. 

Celaliyye tarikatı Haksariyye, Düde-i 
Acem, Ehl-i Hak. Gulam Ali Şah Celalile
ri gibi büyük ölçüde inanç ve uygulama 
farklılıkları taşıyan birçok kala ayrılmış
tır. 

Genellikle cahil olan tarikat mensup
ları inanç, adab ve meslekleriyle ilgili ko
nuları sır olarak kabul ettikleri için tari
kat hakkında bizzat kendileri tarafın

dan yazılı bilgi intikal ettirilmemiştir. Do
layısıyla bu konudaki bilgiler kendileri 
dışındaki yazarların anlattıklarıyla sınırlı 

kalmıştır. 
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~ ZEHRA T AHİRI HAKİKİ 

CEIALÜDDEVLE 
( .ı_,..UIJ~) 

Ebu Tahir Celalüddevle b. Bahaiddevle 
(ö. 435 / 1044) 

Irak Büveyhi hükümdan 
(1025-1044). 

_j 

383'te (994) doğdu. Babaları Bahaüd
devle 'nin 403 'te (1012) vefatı üzerine 
ağabeyi Emirü'l-ümera Sultanüddevle 
Celalüddevle'yi Basra valiliğine tayin et-

CELALÜDDEVLE 

ti. Celalüddevle, Sultanüddevle'nin 41 5'
te (1024) ölümüne kadar burada kaldı. 
Onun ölümü üzerine Celalüddevle emi
rü'l-ümera ilan edildi. Ancak bazı dev
let adamları Sultanüddevle'nin oğlu EbO 
KalYear'ın emirü'I-ümera olmasını istiyor
lardı. Bu tereddüt devresinde hutbeler
de adının ve unvaniarının zikredilmedi
ğini öğrenen Celalüddevle Bağdat üzeri
ne yürüdü. Ancak Abbas! halifesine bağ
lı kuwetlerce durdurulunca Basra'ya çe
kildi. Daha sonra halifenin ordusundaki 
Türk emirlerin daveti üzerine Bağdat'a 
girdi (418/ 1027). Sultanüddevle'nin oğ
lu EbO KalYear bazı emirlerin teşvikiyle 
Celalüddevle'ye karşı hasmane tavırlar 
takındı. İkisi arasındaki şiddetli müca
deleye halifenin ordusunda görevli olan 
Türkler de katıldılar. Sonunda Celalüd
devle Bağdat'a hakim oldu. 

Daha sonraki yıllarda hilafet ordusu
nun nüfuzlu emirlerinden Bars Togan 
Celalüddevle'yi Bağdat'tan uzaklaştıra

rak Ebü Kalicar'ı davet etti. Ancak Ce
lalüddevle Dübeys b. Ali ile anlaşarak 
Bars Togan'ı mağlOp etti ve esir alarak 
öldürttü. Bu gelişmeler üzerine EbO Ka
IIcar Celalüddevle ile anlaşmaya mecbur 
kaldı; bu arada Celalüddevle'nin kızı Ebu 
KalYear'ın oğlu ile evlendirildi. Bu durum 
Celalüddevle'nin iktidarını güçlendirdi ve 
yıllardan beri özlemini duyduğu "şehin
şah" unvanına kavuşturdu. 

Tuğrul Bey Celalüddevle'ye bir elçi gön
dererek lrak'a gelmek niyetinde oldu
ğunu bildirdi. Ayrıca Tuğrul Bey Celalüd
devle'den halife Kaim-Biemrillah ve Bağ
dat halkına adil davranmasını istiyordu. 
Kaim- Bi emriilah - Tuğrul Bey yakınlaş

masının kendisi için dağuracağı tehlike
yi sezen Celalüddevle, halifeye karşı daha 
mutedil bir siyaset takip etmeye mec
bur kaldı. Celalüddevle yakalandığı ve
rem hastalığından kurtulamayarak S Şa
ban 435 (8 Mart 1044) tarihinde vefat 
etti (İbnü'l -CevzT. VIII, I 18; ibn Kes!r, XII, 
52; ibnü'l-Esir'e göre IIX, 5161 6 Şaban 

--435'te ölmüştür) ve Adudüddevle ile Ba
haüddevle'nin Bağdat'tan Necef'e nak
ledilmeden önce defnedildikleri Darül
memleke'deki evinde toprağa verildi. 

Korkak ve aciz bir hükümdar olan Ce
lalüddevle, kendisini Bağdat'a davet 'eden 
Türk askerleri üzerinde hiçbir zaman 
otorite kuramadı. Emirü'l-ümeralık dö
nemi hemen her yıl çıkan askeri isyan
lar, Şiiler'le Sünniler arasındaki çatışma
lar ve ayyar*ların çapulculuklarıyla geç
ti. 423-431 (1032-1040) yılları arasında 
en az beş defa sarayını terketmek zo-
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