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IŞIK TUTAN ŞİİRLERİ" 

Yrd. Doç. Dr. Gülgün YAZlCI 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiilahiyat Fakültesi 

ÖZET 

Galata Mevlevihanesi son şeyhi Ahmed Celaleddin Dede, yaşad@ dönemin 
kıdem ve irfan itibarıyla en büyük Mevlevisi olarak değerlendirilmiştir. Naathan, 
neyzen ve aynı zamanda bir şair olan, Arapça, Farsça, Türkçe olmak üzere üç 
dilde şiirler yazan Ahmed Celaleddin Dede'nin bir Divan'ı olup olmadığı 
konusunda kaynaklarda çelişkili ifadeler yer almaktadır. Tarafımızdan tespit 
edilen tek nüshası Milli Kütüphane FB 424 nurnarada kayıtlı olan Divan, Ahmed 
Celaleddin Dede'nin hem kendi hayatı ve yakın çevresi hem de devrinin Mevlevi 
şeyh ve sanatkarları hakkında yazdığı şiirlerle 19.-20. yüzyıl Mevlevilik kültürü ve 
tarihini aydınlatan çok önemli bir kaynaktır. Meşrutiyet, adalet ve özgürlük, cahil 
şeyhler, tekkelerin kapanması vb. konulara dair şiirlerle de 20. yüzyılda bir 
Mevlevi şeyhinin sosyal ve siyasi hadiselere bakış açısını yansıtması dolayısıyla 
bu Divan, yakın dönem sosyal tarihimizi tanımak açısından da son derece 
önemlidir. Makalemizde son dönem Mevlevilerinden Ahmed Celaleddin Dede'nin 
Divanı devrin sosyal, siyasi ve kültürel tarihine ışık tutan yönleri açısından 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Galata Mevlevihanesi, Ahmed Celaleddin Dede, M evievilik tarihi 

ABSTRACT 

Poetry En/ightening the History of the Mavlaviya by Shaykh Ahmed Ja/al 
al-Din Dede, the Last Master of the Galata Maviavi Lodge 

Ahmed Jalal al-Din Dede, the last shaykh of the Galata Maviavi lodge, was a 
poet who wrote in Arabic, Persian, and Turkish as well as a naat-khan and a 
reed-flute player. The only available copy of his divan is in the Turkish National 
Library with the record number of FB 424. This divan is an important and 
enlightening source of the 19th and 20th centuries of Maviavi history and 
culture and the poems provide information about his life, surroundings, 
contemporary Maviavi shaykhs and artists. His poetry's subjects included his 
ideas about constitutionalism, justice and freedom, ignorant shaykhs, the legal 
ban on the religious institutions, ete. which is reflective of his perspective as a 
20th century Maviavi shaykh on the social and political issues. His divan is very 
signifıcant alsoto learn about the contemporary social history. In this article, we 
tried to evaluate the Maviavi order's master Ahmed Jalal al-Din Dede's divan 
from social, political, and cultural history perspectives. 

Key Words: Galata Maviavi Lodge, Ahmed Jalal-a~Din Dede, History of Mavlaviya . 

Dergimizin 13. sayısında yayınlanan makalenin tashih edilmiş şeklidir. 
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Gelibolu ve Kahire Mevlevihaneleri şeyhi Hüseyin Azmi Dede'nin oğlu 

Ahmed Celaleddin Dede, Gelibolu Mevlevihanesi'nde yetişmiş, birçok dil bilen, 
geniş bir tasawuf ve musiki bilgisine sahip, devrinin aydın ve önemli bir kültür 
sanat adamıdır. Yaşadığı dönemin kıdem ve irfan.itibarıyla en büyük Mevlevisi 
olarak değerlendirilmiştir. 19 ve 20. yüzyıl Mevlevilik kültürü ve tarihi için çok 

önemli bir kaynak olan Ahmed Celaleddin Dede, H.1270/M.1853'de Gelibo
lu'da doğmuş, babasının Mısır Mevlevihanesi şeyhliğine tayiniyle birlikte 17 ya
şında iken babasıyla Mısır'a gitmiştir. Orada bir yandan Camiü'I-Ezher'e devam 
ederken bir yandan da Arapça, Farsça, musiki ve şiir dersleri almış, Mustafa 
Nakşi Dede'nin öğrencisi Subhi Bey'den ney meşk etmiş, alafranga nota ile 
Hamparsum notasını öğrenmiştir. Kahire Mevlevihanesi'nde çilesini tamamla
dıktan sonra uzun müddet kudümzen başı ve neyzen başılık görevini yürüten ve 
Azmi Dede'nin yaşlılığı dolayısıyla dergahın bütün işlerini üstlenen Ahmed 
Celaleddin, babasının vefatı ve biraderi Ahmed Bahaeddin'in yerine tayini üze

rine istanbul'a döner. Orada münzevi bir hayat sürdürmekte iken H.1326/ 

M.1908'de vekaleten, H.1327 1 M.1909'da asaleten olmak üzere Üsküdar 

Mevlevihanesi şeyhliğine ve Mesnevi-hanlığına tayin olunmuştur. Bir yıl sonra 

bu göreve ilaveten Galata Mevlevihanesi şeyhliği ve mesnevihanlığına getiril
miş, tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar bu görevini devam ettirmiştir. 

Soyadı kanunundan sonra Baykara soyadını alan Ahmed Celaleddin Dede, 
1946'da 93 yaşında iken vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defn edil
miştir'. 

Celaleddin Dede, hem şiir ve musiki ile bizzat meşgul olarak bu alanlara 
katkıda bulunmuş hem de kültür tarihimizi aydınlatacak önemli bilgileri bize 

ulaştırarak kaynak vazifesi görmüştür. 

"Rical-i Mevleviyye menakıbına ve teracim-i ahvaline hakkıyla vakıf bir zat" 

olması .dolayısıyla devrini ri Mevlevi şeyh ve sanatkarları ile sanat geleneği hak

kında verdiği Çok değerli bilgilerin yanı sıra onlardan pek çoğu hakkında yazmış 
olduğu manzunielerle de Atimed .. Celaleddin Dede, 19. yüzyıl Mevlevilik tarihi 

açısından çok önemli bir kaynaktır. 

Arapça, Farsça, Türkçe olmak üzere üç dilde Celal mahlasıyla şiirler yazan 
Ahmed Celaleddin Dede'nin bir Divan'ı olup olmadığı konusunda kaynaklarda 
çelişkili ifadeler yer almaktadır. Rüşdi Üstek2 ve Can Kerametli3, şairin bir di-

1 
Ahmed Celaleddin Dede'nin hayatı hk. bkz.: Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya (hzl. Mehmet Akkuş-Aii 
Yılmaz), istanbul 2006, C.V., s.271; Nail Tuman, Tuhfe-i Naili, (Tıpkıbasımı hzl. M. Tatcı-c. Kur
naz), C. ll, Ankara 2001, s.152; Mahmut Kemal i nal, Son Asır Türk Şairleri (hzl. Müjgan Cunbur), 
C.l, AKMB Yay., Ankara 1999, s.328-329; Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, istan
bul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yay., istanbul 1943, C.ll, s.664-666; Sadettin Nüzhet Ergun, 
Türk Şairleri, C.l, istanbul 1945, s. 273-276: Şehabettin Uzluk, "Galata Mevlevihanesi ve Şeyh 
Ahmed Celaleddin Baykara Dede Efendi", 3. Milli Mevlana Kongresi (Tebliğler), Konya 1989, 
s.297-300, Abdullah Uçman, "Ahmed Celaleddin Dede", TDV islam Ansiklopedisi, istanbul1989, 
C.ll, s.53: Ahmet Nezih Galitekin, "Şeyh Ahmed Celaleddin Baykara Dede Efendi (1853-1946)", 
Yedi iklim, C.5, S.41 (Ağustos 1993), s.80; Avni Erdemir, Anadolu Sahası Musikişinas Divan Şair-

2 leri, T_ÜSAV, Ankara 1999, s.106-109 . . 
Rüşdi Ustek, "Celaleddin Dede Efendi", Istanbul Ansiklopedisi, lstanbul1963, C.6, s.3420 



Ahmed Celaleddin Dede'nin Mevlevilik Tarihine Işık Tutan Şiirleri 

vanı olduğunu söylerken, Sadettin Nuzhet Ergun divanın şairin el yazısı ile ken
di kütüphanesinde bulunduğunu haber verir4• Ergun ve Ahmet Nezih Galitekin, 
bu şiirlerin neşredilmediğini de bildirir5

• Abdullah Uçman ise, muhtemelen ken

di kaleminden hal tercümesinde geçen "eş'arım bir divançe teşkil eder" cümle
sinden dolayı şiirlerin bir araya getirilmediği sonucunu çıkarmıştır6• 

Yaptığımız bütün araştırmalara rağmen Sadettin Nüzhet'in haber verdiği, 

şairin kendi hattı olan Divan bulunamamıştır. Tarafımızdan tespit edilebilen tek 

nüsha, Milli Kütüphane FB 424 nurnarada "Şiir Defteri" adıyla kayıtlı olup 

A.Arifi isimli bir şahıs tarafından istinsah edilmiş ve Fahrettin Bilge varisieri va

sıtasıyla Milli Kütüphane'ye intikal etmiştir. 

Divan'da 3'ü naat 7 kaside, 41'i Türkçe, 2'si Arapça olmak üzere toplam 

43 gazel, değişik vesilelerle yazılmış 4 Farsça manzume, 7 tah mis, 7'si Farsça, 

21'i Türkçe 28 rubai, 7 kıt'a, 1 müfred, 6 tarih manzumesi ve mesnevi nazım 

şekliyle 1 takriz bulunmaktadır. Tahmisler Sultan DivanT, Ağa-zade Mehmed 

Dede, Rasih, Reisülküttab Hayri, Hüseyin Fahreddin Dede, Veled Çelebi gibi şa

irlerin gazellerine yazılmıştır. Gazeller arasında Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi 

Nazif Efendi, Bahariye Mevlevihanesi şeyhi Hüseyin Efendi, Gelibolu Ticaret Re

isi ArifTalat Efendi'nin gazelferine nazireler mevcuttur. 

Bu Divan, hem Ahmed Celaleddin Dede'nin kendi hayatı, yakın çevresi ve 

devrinin Mevlevi şeyh ve sanatkarları hakkında bilgiler vermesi hem de 20. 

yüzyılda bir Mevlevi şeyhinin sosyal ve siyasi hadiselere bakış açısını yansıtma-

3ı dolayısıyla çok önemli bir kaynaktır. 

Divanda dikkati çeken en önemli özelliklerden biri Ahmed Celaleddin De

de'nin şiirleri hangi vesileyle ve ne zaman ya da hangi tarihte hatta bazen nasıl 

yazdığı nı başlıklar halinde kaydetmiş olmasıdır. Klasik şiir geleneğinde görmeye 

alışık almadığımız bu bilgiler şairin şiir çizgisini takip etmemizi sağlamaktadır. 

Mesela Celal Dede'nin koyduğu notlardan aşağıdaki gazelin gençliğinde ilk 

yazdığı gazel olduğunu öğreniyoruz: 

Gençlik 'aleminde ilk def'a olarak söylediğim işbu gazel bir hatıra olmak 

üzere kayd olundu 

----

mefii'Jlün mefii'Dün melii'ı1ün mefii'Jlün 
1 Göiiül bir zalime mii'il o da yiir olmad1 gitdi 

C ellidar oldu gitdikçe veliidiir o!mad1 ,git di 
2 Garlb illerde kald1m vuslat-ı dldiirma müştak 

Benim biibinden ol ciinfin Jıaberdiir olmad14Jitdi 
3 Uzatd1 viidi-i hasret nihayet yok mudur bilmem 

Kariinm kalmadi matiab be-dldiir olmadi gitdi 
4 Firiik-1 yiir ile her şeb saç1p ateş debiimmdan 

, Şeriir~1 alumiii te 's !ri der-kiir olmadi git di 
:: 

! Can Kerametli, Galata Mevlevihanesi, istanbul1977, s.81 

5 
Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, C. ll, s. 787 

6 
Ergun, Türk Şairleri, 274; Galitekin, agm., 5.81 
Uçman, age, 5.53 ,. 
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5 Beni ziihid ise mestlinelikden ta 'n eder ammii 
Cehii/et uykusundan kendi bldiir olmadı gitdi 

6 Ce/ii/iii kevkeb-i ikbiilini tiibende kim gönnüş 
Nedendir bu nuhüset tiili'im yiir olmadı gitdl (Şiir Defteri, s. I 08) 

Bir başka gazeline ise "hal-i pTrTde" son yazd@ gazel olduğu bilgisini ekle

miştir: 

Hal-i piride söylediğim son gazel ol mg_ k üzerE' ~· ır::ıva kayd olundu. 9 Zi'l

ka'de sene 1348 1 5 Nisan 1920 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

fii'iliitüıı tli'liitüıı fii'ilün 
'Aşık-ı didiir olan bldiir olur 
Tii seher me'nüs-ı iih u ziir olur 
Merhem-i vas/ı arar bimiir-ı 'aşk 
Yaralılar talib-i tımiir olur 
Koğsa aynlmaz der-i dildardan 
Küy-ı dildar 'iişıka gülziir olur 
Yiir u ağyiirıii çeker iiziirını 
Yiir içün minnet-kcş-i ağyiir olur 
Zil/eti lezzet bilir 'iişık veli 
Nezd-i erbiib-ı hıredde h ·ar olur 
Terk-i niimüs u vaktiretmek gerek 
Mübtelii-yı 'aşk olan bi- 'iir olur 
Çiire-siiz olmazsa bir ma 'ş ük anıii 
'Aşkına düçiir olan nii-çiir olur 
Dem-be-dem mihnetle biir-ı gam çeken 
'Akıbet bu elindan biziir olur 
Bir emel gelmez husüle bi-elem 
Kanda kim gül var anda hiir o!ur8 

Bir tecelli perlevidir cümlesi 
Cilvesi geh n ür olur geh niir olur 
Görünen asiir-ı kudretdir hemlin 
Çü b-ı Müsii geh 'asa geh milr olur 
Mürşid-i kamilden ahz-ı feyz eden 
Merd-i 'iidfviikıf..ı esr/irolur 
Pek de aldanma sakın bir gün gelir 
Yiir zannetdik/edii ağyiir olur 
Yiir u ağyiir istemez göli/üm Ce/ii/ 
'Aşik-J Hak talib-i didiir olur (Şiir Deften: s. 62-63) 

Yine bir şiirini Meşrutiyetin ilanından 5-6 ay kadar önce rüyasında büyük bir 

inkılabın olacağına işaret olarak kendisine telkin edilen bir kıtayı okuyara k uya

n ıp ancak hemen yazamayarak 2. beytini unuttuğunu hatırında kalan beyti mat

la yapmak ve yeni beyitler ilave etmek suretiyle yazdığını öğreniyoruz: 

i'lan-ı Meşrütiyyetden tahminen beş altı ay kadar evvel bir gece zuhürat-ı 
nevmiyyemde bir inkılab-ı 'azTmifi karTbü'z-zuhür olduğuna işaret olmak üzere 

fakTre telkTn ve ilham olunan kıt'ayı cehren okuyarak uyandım derhal yazmadı

~ım için beyt-i sanisini unutdum hatırımda kalan beyt-i evvel ki bu manzümenifi 

7 
Metinlerin çevirisinde ismail Ünver'in makalesindeki ilkelere uyulmuştur. ismail ünver, "Çevriyazıda 

8 
Yazım Birliği Üzerine Öneriler" Türkoloji Dergisi, C.11, Ankara 1993, s.51-89 

Bu mısrada vezin aksamaktadır. 

-----~-- ----------------~------- ~ 
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matla'ıdır kalb-i fakTreneme bi'l-bedahe sünüh eden ebyat-ı sa'ireyi ilave ederek 
işbu manzüme husüle geldi9 

Yine bu başlıklar vasıtasıyla şiirlerin birtakım hadiseler üzerine veya birta

kım hadiselerle ilgili olarak yazıldıklarını da öğreniyoruz: 

Ulema-yı aliminden ziyaretine gidip de kendisini bulamadığı bir zata takdim 

olunmak üzere yazdığı Arapça gazel (Şiir Defteri, s.112), 

Bahariye şeyhi Hüseyin Efendi tarafından Veled Çelebi'ye verilen hilafet

narneyi şahit sıfatıyla mühürlediğinde söyleyip hilafet-namenin altına yazdığı 

Farsça manzume (Şiir Defteri, s. 116), 

Söz konusu icazetnameye yazılmak üzere şeyhin mahdumu Nazif Efendi li

sanından manzume (Şiir Defteri, s. 117), 

iranlı Şeyhü'r-re'ise destarh sikke şeklinde yadigar olmak üzere bir yüzük 

takdim etdiği zaman söylediği kıt'a (Şiir Defteri, s. 156), 

H.1298 1 M. 1880-81'de ilk defa ziyaret için Konya'ya giderken söylediği 

gazel (Şiir Defteri, s. 37), 

H.1342 1 M. 1923-24 de Meşayıh-ı Mevleviye ile topluca Konya'ya hareket 

ederken söylediği kaside (Şiir Defteri, s. 10) böyledir. Bu kasidede Konya'ya 

ikinci kez geldiğini, yaşlı olmasından dolayı yola çıkmaya mecali olmadığını ama 

Hazret-i Pir'in davetiyle bu yaşlı halinde güç bulduğunu anlatır: 

12 Bundan evvel ziyiiret etmişdİm 
Sene doksan sekizde gitmişdİm 

13 Dilerim ki be- 'avn-İ Rabb-iMecJd 
Bu ikinci ziyaret ola nasİb (Şiir Defteri, s.1 O) 

Divandaki bazı şiirler ise bir şii re karşılık olarak yazılmışlardır: 

Ser-tarTk-i MevlevT Adil Çelebi'nin Mısır seferine çıkmak üzere Konya'dan 

hareketi esnasında gönderdiği kıt'a ve buna Celal Dede'nin cevabi kıt'ası (Şiir 

Defteri, s. 117-118), 

Babasının müridierinden Hacı Hüsnü Efendi'ye gelen Farsça mesnevi tar

zında bir manzumeye karşılık olarak Hüsnü Efendi'nin dilinden yine Farsça 

mesnevi tarzında söylenip gönderilen manzGme (Şiir Defteri, s. 114-115) 

iranT şeyhü'r-re'is hazretlerinin Galata Mevlevihanesinde ayin-i MevlevTyi iz

ledikten sonra husule gelen zevk-i ruhani ile söyleyip gönderdiği Farsça rubaiye 

karşılık söylenen üç rubai gibi (Şiir Defteri, s.154). 

Bazı şiirleri de şairin hayatındaki iniş çıkışlara tanıklık etmektedir. örneğin 
babasının ölümü ve yerine ağabeyinin şeyh olması üzerine istanbul'a dönerek 

münzevi bir hayat sürdüğünü bildiğimiz şairin H.1315 1 M.1897-1898'de "bir 

donanma gecesi herkes temaşa ile meşgülken külbe-i ahzanında yalnız bulun

duğu bir sırada" söylediği gazel onun iç dünyasını yansıtmaktadır: 

9 
Ahmed Celaleddin Dede, Şiir Defteri, s.32-33 
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Kfif-ı istiğnfida 'ankii-meşrebim yok m innelim 
K erkesiin-ı dehrden kılmam taleb ben niinımı 
K üne-i 'uz/et genc-i 'izzetdir bana pür zJb ü zeyn 
Kasr-1 şiihlye değişmem şeyndir bu şiinTmT 
Bende-i hünkar-ı ekber olduğum devlet yeter 
Mevlevlyim nüh le/ek seyr ey/esin devıtimmı 
Hamdü Ii'lliilı sayesinde 'ani-i vaktem Ce/ii/ 
Cümle tasdik eyler i/ı viin-ı tar/k 'irilinımı (Şiir Defteri, s.1 04-1 05) 

iık gazelinden hareketle şiir yazmaya aşıkane şirler ile başladığını anladı

ğımız Ahmed Celaleddin Dede, daha sonraki şiirlerinde de bu-!_arzı devam et
tirmiştir. Hemen hemen bütününde ilahi aşkı işlediği gazelleri zaman zaman 

didakt,ik bir hava taşır. Şiirlerinde Mevlana ve Mevlevilikle ilgili kavrarnlara da 

sıkça yer veren Ahmed Celaleddin Dede'-niı:L .. Pivanında Hz ... Muhammed (Şiir 
Defteri, s. 3-4) ve Hz. Ali'ye birer na'ttan sonra (Şiir Defteri, s. 5-7) "Tevessül ve 

istimdadat-ı Genab-ı Mevlana" başlığıyla Hz. Mevlana için de bir na't yer alır (Şi~ 

ir Defteri, s.8-9). Konya'ya yaptığı iki ziyaretle ilgili iki-ayrı şiiri de aslında Hz. 

Mevlana övgüsündedir (Şiir Defteri, s. 10, 37). Ayrıca "Mevlana" redifli bir gaze

li vardır (Şiir Defteri, s. 36-37). Bunlar dışında da hemen her şiirinde Mevlana 

ve Mevlevilikle ilgili kavramlar yer almaktadır: 

Biib-T Mev/iinfiyı me/ce' ittihfiz et di Celal 
Sayesinde zfihir ü bfitm işini sa_ğladı (Şiir Defteri, s. 1 02) 

Müsık! vü samt-ı şi'r olmuş şi'iir-ı Mevlev! 
Hem sema'-I ba-sa/li ders-i kitab-I Mesnev! 
Mesnevl ammii ki her misıti'ı bir vahdet-seriiy 
Vüs 'at-i ma 'na ile lı er beyti şefır-i ma 'nev! 
Bak n iziim-I devr-i icriim-I semfiy,7 güyiyii 
Olmuş fiyln-i sema'-I Mev1evlniii pey-re vi 

Niiy-ı Mevlana gibi iii/er derün-ı 'iişıkiin 
Mev/evl derge/ı/eriniii lıer biri bir 'aşk evi (Şiir Defteri, s.1 04-1 05) 

Ahmed Celaleddin Dede'nin Mevlevilikle ilgili şiirleri içinde bilhassa tarih 

manzumeleri, bunlar arasında da kendi ailesiyle ilgili olanlar, (babası, ağabeyi 

ve amcası) bilgi kaynağı olmak bakımından en önemlilerini oluştururlar. Bu şiir

ler vasıtasıyla ,t\hmed Celaleddin Dede'nin ailesi ve yakın çevresinde bulunan 

devrin önemli Mevlevi şahsiyetleri Hüseyin AzmT Dede, Şeyh Ali Efendi, 

Mehmed Hüsameddin Dede, Ziya Dede, Neyzen Aziz Dede hakkında başka 

kayn~arda bulunmayan bilgilere ulaşabiliyoruz. Hepsi Gelibolu Mevleviha

nesinden yetişmiş bu şahsiyetlerle ilgili şiirler, Gelibolu Mevlevihanesi tarihi 
' 

hakkında bazı ayrıntıları da açığa çıkarmaktadır. 

Ahmed Celaleddin Dede'nin Şiir Defteri'nde babasıyla ilgili o(arak 2 tarih 

manzumesi vardır; bunlardan birincisini babası Şeyh Hüseyin Azmi Dede'nin 
/ 

Beyrut'ta çok rahatsız olduğuna dqlr eniştesi Abdullah Necib Bey'den aldığı bir 
/ • 1 

mektup üzerine istanbul'dan hareket edip izmir'e ulaştığında ölüm haberini 

bildiren telgrafı almasıyla yazmış, diğerini ise sonradan rrl~snevi tarzinda ayrın
tılı bir terceme-i hal kaleme alıp sonuna lafzen Ölüm tarihini' ekiE;)yerek oluştur-
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muştur. 

Hakkında en ayrıntılı ve sağlıklı bilgileri bulabildiğimiz yegane kaynak olan 
bu şiirler vasıtasıyla Hüseyin Azmi Dede'nin H.1231 1 M. 1815-16'da Gelibo
lu'da doğduğunu, H.1240 /M. 1824-25'de şeyh olduğunu, Sultan Mahmut ve 
Sultan Mecid'in iki defa Mevlevihanede kendisini ziyarete geldiğini ve ihsanlar
da bulunduğunu, günler böyle geçerken küçük kardeşiyle aralarında çıkan bir 
meseleden dolayı Gelibolu'dan ayrıldığını, hac niyetiyle Mısır'a gittiğini, orada 
kendisine Hıdiv ismail tarafından hürmet gösterilip maaş bağlandığını, altı yıl 

orada kalıp ikinci kez haccettiğini, nihayet H.1287 1 M. 1870-71'de Mısır 
Mavlevihanesine şeyh tayin edildiğini, her iki dergahta da onun zamanındaÇile 
matbahının açıldığını yani dergahların asitaneye dönüştüğünü, ölümünden bir
kaç sene önce inzivaya çekilerek risalelerini yazdığını, yaşlılıktan dolayı iyice 

güçten düşmesi üzerine hava değişimi maksadıyla Rodos'a, 9rdından kızı ve 

damadının bulunduğu Beyrut'a gittiğini ve nihayet H. 1311 1 M.1893-94'de 
orada vefat ettiğini öğreniyoruz: 

Peder-i büzürgvarım el-merhüm el-hac eş-şeyh es-seyyid Hüseyin AzmT De
de Efendi kaddesa'llahu sırrehu'l-'azTz hazretlerinin Beyrut'da ziyadece rahatsız 
bulunduklarına da'ir orada o zaman mektubcu bulunan eniştem Abdullah 

Necib Bey'den aldığım bir mektub üzerine derhal istanbul'dan hareketle izmir'e 

muvasalatımda merhüm-ı müşarün ileyhiii haber-i küdüret-eser-i irtihalini 
müş'ir telgraf almış olduğumdan o gece bi'l-bedahe söylediğim tarjhdir: 

fe 'ilatün. melli'ilürı fe 'ilürı 
1 Salikan-ı tenaya rah-nüma 

Şeyh 'Azmi [oj 'iirifü d/ina 
2 Mürşid-i rab-ı M evievi idi ol 

Mazhar-ı teyz-i lıiiss-ı Mevlana 
3 Mesnev!den ederdi hall-irum üz 

'Arif-i biil-i süret ü ma 'nii 
4 Kiişif-i müşkil-i dakiiyık idi 

Viikıf:ı lı er hakiiyık /ı er eşya 
5 Sebak-iimüz-ı remz-i 'ı7m-i /edün 

Varis-ı sırr-ı 'a//eme'J-esmi0 

6 Dalıil-i bezm-i lıiiss-ı valıdet idi 
Viisıl-ı rütbe-i tenii vü beka 

7 Malik-i genc-i 'ilm ü hikmet idi 
Tarik-i hazz-ı nefs ü lı u bb-ı si va 

8 Salik-i ralı-ı "Hak hak!katde 
Hem tarlkatde şeylı-i bi-Jıemta 

9 Hüsn-i ah/iikı ralım ü eşiiikı 
Cem' edip oldu münisü '1-fukara 

10 Yiire-i e/ıl-i derde merhem idi 
Ş em '-i cem '-i eilizıl u 'ureili 

ll Pederim mürşidim benim şeyhim 
Eyledi bendesine Jıayr du 'ii 

12 Nazar-ı teyz-i lıiissa m azlı ar olup 

10 
"Ve Adem'e bütün isimleri ögretti. • Kur' an, 2/31. 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Gördüm andan nice keremle 'atil 
Sa :V u güşişle himmetin aldım 
Hıdmet etdim ana beıiiy-ı nZii 
Bezl-i ciin eyledim hayatında 
Cismimi eyledim yolunda kdii 
Böyledir şart-ı fart-ı h u bb ü vefa 
Budur adab-ı de 'b-i sı dk u ve/ii 
Söyle tiirlh-i nhletini Celal 
Bunda da fal vazi'fe~i ıTlf. 
Etdi 'azm-i semii'-hiine-i kuds 
Döne döne olup teıllıüre-güşii 
Eyledi bu haz!z-i süfllden 
Rühu pervaz-ı 'alem-i biiiii 
Oldu kurb-ı visale da 'vetle 
Dahil-i bezm-i hiiss-ı üns ü likii 
Çık dı bir hiitif etdi böyle ni da 
Eyledi Şeyh 'Azmi 'azm-i bekii 
Senel31 i (Şiir De/leri, s.169-172) 

Mu'ahharan peder-i 'azTzim merhümufi nazmen inşad etdiğim mesnevi tar

zında mufassal terceme-i haliyle ahirine ilave etdiğim lafzen tarihdir 

k'iliitün mefii'ilün k'ilün 
1 Şeyh 'Azmi o 'iirif-i bi'lliih 

Salikiin-ı Hudaya mürşid-iıiih 
2 Bende-i asitlin-ı M evliina 

Şems-i tiibende-i sipihr-i kna 
3 Müstenlr-i Jika-yı Rabb-i klak 

Müsteflz-i dem-i Celiilü'l-Hak 
4 Sene bin iki yüz otuz birde 

Lutf-ı Haklayed-i ekabirde 
5 Doğdu miinend-i meh Geliboluda 

Feyz-i Mevliigöründü ol uluda 
6 İkiyüz kırk içindeşeyh oldu 

Sine-ipiiki n ür ile doldu 
7 Matbah-ı plri de edince güşiid 

Şiidmiin oldu ehl-i istirşiid 
8 Şimdi de asitlinedir hala 

Müncelldir bu tekyede Mevla 
9 Hazretin verdi cümleye şiidJ 

Faz! u 'irfiiııı kyz ü irşiidı 
10 Şeref-i as!ına yeter bu delJI 

Şürefii-yı kiıiim bii-tebeli 
ll Behre-yab eyledi nikabından 

Şeref aldı o zü '1-mehiibından 
12 Hüsn-i hali kemal-i 'ilmiyle 

Kudret ü kuvvetiyle hilmiyle 
13 Saye-i P!rde be-hakk-ı Hudii 

'Aleme verdi hüsn-i sit ü sa da 
14 Geldi Mahmüd Hiin ziyaretine 

Ka'il oldu anııi keriimetıiıe 
15 Necl-i piiki cenab-ı Şah Mecld 

O da geldi edip nigiih-ı med!d 
16 Verdi ol piidişah ez-ser-i nev 

İşbu dergaha bir iki pertev 
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17 İkişer kere geldi her birisi 
Verdiler belki biii güher birisi 

18 Hil'a[t]-i tahire edip ikstl I 
Niimdiir oldu iifitiibiisii 

19 Ey/e insiifniimidır bu şeref 
Bu ş ereDe kim oldu müsteşrif 

20 Hem çü pergiir o ku tb-ı dii'ireyi 
O ilahi o piik nii'ireyi 

21 Müstenlr olmak üzre ser-tii-pii 
Dii'ir ü zii'ir oldular vüzerif 

22 Böyle eyler iken zamiin mürür 
Ba 'zi ah viil-i hayf etdi zuhür 

23 Bir sebeb til ki oldu rüy-nümii 
Dilder-i kihteriyle beynchuma 

24 istemem miicerifyı şerh etmek 
Rifh-ı hüzn üküdürete gitmek 

25 Etdi sevk-i kaderle 'azm-i se/Cr 
Aradikendine yegiine makar 

26 Mil-melek cümle vann etdi kdii 
Vatan-I zahiriden oldu cüdii 

27 İnkisiir-I derün ile çıkdı 
Çeşm-i Hak-blni h ün ile çıkdı 

28 Bu idi ziihiren sebeb ammii 
Vardı esbiib u hihnet-i uhrii 

29 Ciinib-i Mısra eyledi hicret 
Orada kıldı Hacc için niyyet 

30 Sineden mii-siviiyı hep dürdü 
Gitdi beyt-i Hudaya yüz sürdü 

31 Mısra da 'vet olundu ba 'de '!-hac 
Daha hünnet olundu ba 'de '!-hac 

32 Bildi kadrin Hıdlv İsmii'il 
Şiin-ı viiliisın eyledi tebci'l 

33 Oiia gösterdi pek ziyade veta 
Bağladı bir ma 'iiş-ı müstevta 

34 Terk-i dünyil idi onuii emeli 
Yok idi kayd-ı mii-siviida eli 

35 Omm-i dünyil ve/lk Kilbiredir 
Erine karşı keydi ziihiredir 

36 Kim ki dünyil için danlmadadır 
Omm-i dünyil aiia sanlmadadır 

37 Bu me'iil-i hadisdir güş et 
Güşuiia bir güherli mengüş et 

38 Kim ki dünyaya m ey! eder cilndan 
Bil ki dünyil hemiin kaçar andan 

39 Kim ki i'riiz ederse dünyildan 
Onu geçmez dem-ii-dem ılıyildan 

40 Altı yıl kaldı anda Yüsu!Yiir 
Çeh-igurbetde bl-kes ü bJ-yiir 

41 Hi mm eti hazret e getirdi gınii 
Oldu 'anka-yı Kiif-ı istiğnii 

42 Beyt-i Mevliiya bir daha gitdi 

11 Bu mısrada vezin bozuktur. 
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İki hacc-I şerif ed ii eldi 
43 Per-i /utfu 'iniiyet-i M ev/ii 

Başına siiye saldı hemçü hümii 
44 Pirimin saye-i eeliilinde 

Sene seksen yedi hilalinde 
45 Mısra şeyh oldu ol 'aziz-i vakür 

M evlevi-hiine oldu mat/a '-ı n ür 
46 Yinni dört yil dahi bu dergiihı 

Hıdmet ü h immetiyle ol riihı 
47 Ci/vegiih eldi kyz-iMev/iiya 

Çık dı gül-hangi 'arş-ı a 'Iii ya 
48 Matbab-ı çil/eyi güşiide edip 

49 
Elinikendine visade edip 
Oldu !iıkr'2 eb liniii salii-hiinı 
Fukarii da anıii senii-hfinı 

50 Eser-i h immetiyle zfiviyeteyn 
Oldu bir asitline-i pür-zeyn 

51 Fukarii fişiyanıdır biiiii 
Bu iki iisitfine-i viiiii 

52 Cümle dergeh/ere tekvvuk eder 
Ne kadar vaslo/unsa medhe değer 

53 İki dergahı asitane yapıp 
Bu ne tevfikdir küliihı kapıp 

54 Rüh/andı 'ulüvv-i efkan 
Şiimdiin eldi rüh-ı hünkiin 

55 Çend sii/ evvel irtihiilinden 
Terk-i ülkt göründü halinden 

56 'Uz/eti ihtiyara etdi şitab 
Hem-demi Mesnevl enlsi kitiib 

57 Hazzalanlar cihfin-ı vahdetden 
Çekilirler bu bezm-i kesretden 

58 Hiime-i mu 'ciz beliigat ile 
Kilk-i kyyiiz ile taliikat ile 

59 Eyledi hak budur latlfü zari'f 
Pür ma 'finf ri saleler te 'lll 

60 Müşkiliit-ı mesii'ili açdı 
Saflıa-i kii'iniita dür saçdı 

6/ Üç /isiin üzre şi'r ü inşiida 
Muktedirdi beliğ-i inşiida 

62 Kuvvet-i nazm u kudret-inesri 
Koydu hayretdeser-te-ser dehri 

63 Eser-i plikini bütün bulega 
H1rz-1 cfin eylemişdi ser-tii-pii 

64 Nefes-i kyz-niikipür berekiit 
Mesnevfden ederdi hall-i nükiit 

65 Kiişif-i hurde-i dakayık idi 

66 
Viikıf-1 nükte-i hakiiy1k idi 
Sebak-iimüz-1 remz-P 'ilm-i Hudii 
Varis-i sirr-I 'affeme '1-esıni/4 

67 Dahil-i bezm-i hass-ı vahdet idi 

ı~ Bu kelime metinde "fukara" şeklindedir, ancak vezin ve anlam gereği "fakr" olmalıdır. 
ı4 Bu kelime metinde "rumüz" şeklindedir, ancak vezin gereği "remz" olmalıdır. 
ı "Ve Adem'e bütün isimleri öğretti." Kur'an, 2/31. 
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Vasii-ı rütbe-i hakikat idi 
68 Malik-i nüktehfi-yı hikmet idi 

Salik-i menhec-i tarikat idi 
69 Kerem-i ilti/lit-ı Rabb-i Kerim 

Aıia bahş ey!emişdi tab'-ı RahJm 
70 Varını hep eder idi ihsiiiı 

Ehl-i derde olurdu çfire-resfin 
71 Gerçi 'asrında şeylı/er çok idi 

O vücüduıi misali hiç yok idi 
72 Kfin-ı 'i rilinda bir kerem kanı 

'Ureliinııi yegiiiıe erkanı 
73 Sevk-ipiri ile o cisnı-i !atif 

Düşdü sad Jıayfpek ziyade na!ıif 
74 Etmek üzre lıevfisını tebdil 

Hakini Jıenı de masını tebd!l 
75 Gelmek üzre yine seriresine 

Gitdi bir gün Rodos cezlresine 
76 Karger olmadı Jıevfi vü Jıebib 

Çare-sfiz olmadı deva vü tabib 
77 Terk-i dünya-yı kil ü kfil etdi 

Rahmet-i Hakka intikal etdi 
78 Kiidı 'azm-i semfi'-fıfine~İ kuds 

Oldu me 'vfisı fişiyiine-i ku ds 
79 Eyledi bu lıaziz-isüfliden 

Rühu 'arş-ı mu'azzamı mesken 
80 Vas! ile salıib-i ilıtisfis oldu 

Vasıl-ı bezıngah-ı lıfis oldu 
81 Nfiylar ağladı fiıiikıyla 

Asınan döndü illiıiikıyla 
82 Yfi i/alır revanı şfid olsun 

Merkad-ipiiki nür ile dolsun 
83 Pederim mürşidim idi şeylıim 

Baıia Jıayr du 'alar eldi mü/ı im 
84 Oldum Allah 'a şükr ser-tii-ser 

Nazar-ı feyz-i Jıfissına mazhar 
85 Sa 'y-ı güşişle himmetin aldım 

Ben de deıyfi-yı Jutfuıifi daldim 
86 Bezl-i cfin eyledim !ıayfitında 

Okudum rülıuna memfitında 
87 Böyledir şart-1 [fiırt-ı] lı u bb u vefa 

Budurelbettede'b-i sıdk u ve/li 
88 Rı/ı fetinde Ceffil tarihin 

Der iken pür melfil tfirilıin 
89 Ç1kd1 bir Jıfitif eldi böyle nidfi 

Eyledi Şey/ı 'Azmi 'azm-i bekfi 1312-1= 1311 
90 'Azm-i bezm-i visiii edip gitdi 

Üç yüz on birde irtihfif eldi 
91 Di!-pesend idi tavrı Jıer hali 

Ka d desa 'Jlfi/ıu sirre/ı u'/- 'iili (Şiir Defteri, s. 173-183) 

Ahmed Celaleddin Dede'nin ailesine dair 2. şiiri agabeyi Şeyh Ali Efendi'nin 

ölümü üzerine yazd@ tarih manzumesidir. Bu manzumede agabeyinin, babası 
Azmi Dede'nin Mısır'a gitmesi üzerine 6 yıl Gelibolu'da ona vekalet ettigini, an
cak kötü düşüneeli akrabalar yüzünden hizmeti bırakıp inzivaya çekildigini, 
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kendisine halef olan bu akrabaların gizli açık pek çok eziyetler ederek ona ra
hat vermediğini ve nihayet H.1316/ M.1898-1899'da 51 yaşında vefat ettiğini 

anlatır. Muhtemelen bu akrabalar, Şeyh Ali efendi'nin amcası ve amcasının oğ
lu, yani Hüseyin Azmi Dede'nin de Gelibolu'dan ayrılmasına sebep olan kardeşi 
Mehmed Hüsameddin Dede ile onun oğlu Mustafa Daniş Dede olsa gerektir: 

Büyük biraderim Şeyh Ali Efendi merhümuii irtihaline söylediğim tarihdir 

ili'iliitün ili'iliitün ili'iliitün ili'ilün 
I Pişvii-yı ehl-i 'irf8ıı Şeyh Azıni-ziide kim 

Gevher-i 'aşk ile pür cüş idi deıyii-yı dili 
2 Lii-ubiili-mes!ek ü rindiine-meşreb piik-dil 

Nür-ı Hakla !evh-i mir'iit-ihamfri münce!l 
3 İ/m ü hi/m ile teviizu '-pişe bir derviş-nihiid 

Bu sıfat/a dense bi-şübhe sezii aiia vell 
4 Faz/ u 'irflin bez! ü ihsiin hulk-ı Rahmiin cem' olup 

Nüsha-i ta/Ziliniff olmuşdu metn-i mücmeli 
5 Viiiid-i 'ii/is ine dergiih-ı Ağa-ziidede 

Altı yıl etdi vekii/et çekdi hıdmetden eli 
6 Nii-halefbir kavm-i bi-insiifaiia oldu ha!ef 

Bagy u 'udviin ile m iili rahm u şefkatden hii!i 
7 Akrabii niimında akreb-kiş ü bed-endişler 

Vennediler aiia riihat ne haff vü ne ce/i 
8 Hanesinde terk-i ül/etle olup 'uzlet-güzin 

Her belaya ol tevekkül-pişe der idi beli 
9 Ahirü'J-emr irci'/5 iiviizını güş eyleyip 

Elli bir yaşında terk etdi bu ilin! m enzili 
1 O Ekber-i evliid-ı 'Azmi diiderimçün ey Ce/iii 

Söyledim süzişle tiirih-i eterom ü elaneli 
ll Güşuma bir hiitif ilkii eyledi bu mısra 'ı 

'Azın kıldı kurbgiih-ı Hakka Şemseddin 'Af[ 

sene 1316 (Şiir Defteri, s.184-185) 

Mehmed Hüsameddin Dede'nin ölümü üzerine yazd@ iki ayrı tarih man

zumesinden de Hüsameddin Dede'nin Mevlevihanede 15 yıl şeyhlik yaptıktan 

sonra 7 Muharrem 1302 1 27 Ekim 1884'de pazartesi gecesi vefat ettiğini öğ

reniyoruz: 

Gelibolu Mevlevihanesi şeyhi esbak amcam Mehmed Hüsameddin Efendi 
merhümuii irtihaline söylediğim tarTh 

I 

2 

3 

4 

ili'iliitün ili'iliitün ili'iliitün ili'ilün 
Şeyh-i derg§h-ı Ağa-zade Hüs§meddin kim 
Venniş idi h§nk§ha revnak u hüsn-i nizam 
Öyle bir Hiitem-şiyem siihib-kerem 'iili-himem 
Ciid u in 'iimıyla 'iilemde kazandı nik niim 
Eyledi iisiir-ı hayra Hak muvaffak zatını 
İstiklimetle meşlhat etdi onbeş yıl tamiim 
Matbab-ı pür-!eyzi dil-sir eyleyip çok canlan 
Siiye-i terbiyyetinde puhte oldu nice ham 

15 
"(O senden, sen de O' ndan hoşnud olarak Rabbine) dön.·. Kur'an, 89/28. 

-----------------------~-----------------""' 
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:f Rlşte-i ömrün büsam-ı mevt kesdi 'akıbet 
Eyledi kat'-ı 'a/ayık eldi 'ukbiiya hıriim 

6 Sabi'-i mah-ı Muharrem idi isneyn gecesi 
Fariku'd-dünya vü rahat rühuna darü's-se/iim 

7 Ağladı biiıiinveş yaıiin ciğerler dağiayıp 

Oldu ihviiıı-ı tarikat matemiyle te/h-kam 
8 · Ede Hak mü/hak şehidiiııa bi-hakki'/-Mustafli 

Rahmet ile n1hunu şad ey/eye Rabbü'l-enam 
. 9 Bi-te 'emmül gaybdan ilham ile yazdım Celal 

La!Zen ü ma 'n en dü mısra 'da iki tarih-i tam 
I O Kurb-ı Hakk'a eyledi nh! et bin üç yüz ikide 

Cennet-i 'Adn ola ya Rab rühuna cay-ı makam 
sene1302 (Şiir Defteri, s.J65-166) 

Tarjh-1 diger 
fii'ilatün fa'ilatün fii'ilatün fii'ilün 

I Hiiııkiih-ı Hazret-i Aziideniii 
Post-nişini idi 'ammim Şeyh Hüsiim 

2 Matbab-ı pür-teyzi dı1-slr eyleyip 
Himmetiyle puhte oldu nice ham 

3 H ass u 'amma bezl-i in 'am ederek 
Oldu on beş yıl meş!hatle be-kiim 

4 Rişte-i 'ömrün büsam-ı mevt anıii 
Kesdi ahir çünki vakt oldu tamam 

5 İftiriik u matemiyle cümleten 
Oldu ihviiıı-ı tarikat telh-kiim 

6 Rahmet-i Hakla bi-hakki'I-Mustafli 
Rühunu şiid ey/eye Rabbü'/-eniim 

7 La!Zen ü ma 'n en Ce/ii/ii söyledim 
İki mısra 'da iki tarih-i tam 

8 Eyledi nh fet bin üç yüz ikide 
A.şiyiin-ı 'Adni Hak etsin makam (Şiir Defteri, s.J67-168) 

Ahmed Celaleddin Dede, ailesinin yanı sıra yakın çevresindeki insanlarla il

gili olarak da manzumeler kaleme almıştır. Tarih manzumeleri arasında en eski 

tarihiisi Gelibolu Mevlevihanesi ser-neyzeni Ziya Dede'nin 1298 1 1880-

1881'de ölümü üzerine yazdığı şiirdir. Ziya Dede'nin 40 yıl boyunca doğru yol

dan sapmadan Gelibolu Mevlevihanesi'nde serneyzenlik yaptığını, uzun yıllar 

D€iğl Baba Dergahında hizmet ettiğini, lrak'a ve oradan da Hicaz'a gitmek iste

diğini ancak bu isteğinin gerçekleşmediğini anlatır ve onun neyzenliğini uzun 

uzun överken şiirini baştan sona musiki terimleriyle örer: 

Gelibolu Mevlevihanesi ser-neyzeni Ziya Dede merhümun fevtine söyledi

ğim tarihdir 

mefli'ı1ün mefli'ı1ün mefli'ı1ün mefli'ı1ün 

I Zihi ş!r!n-nevii ser-ney-zen-i di/-keşdi şevk-e!Zii 
Dem-i niiyı Mes!haveş ederdi dil/ed ihya 

2 Alınca fjder-i nayı 'asaveş dest-i i'caza 
Yakardı ateşe Fir'avn-i nefs-i şümu çün Müsa 

3 Edince neDı-i ney bl-hüş olurdu sami'In evvel 
Dönüp zinde ederdi neDıa-i d!gerle sürfisa 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

Yrd.Doç.Dr. Gülgün YaZlCI 

Nihiivend ü SJ!iılıiin u 'Acemde Kürd kavminde 
Bilad-I Rüm 'da manendiyok ney-zen idi hakka 
'lriik 'a 'azm idi kasd1 ziyaret eyleyip andan 
Hiciiz'a gitmek isterdi müyesser olmadi amma 
Edip dergalı-1 Ağa-zade'de çif sal ser-nayl 
Re/ı-i riistdan sap1p semt-i Iıilafiı gitmemiş asla 
Nice yillar edip Dağ! Baba Dergfilımi mesken 
Kemal-i s1dk ile olmuş idi lıizmetde pa ber-e/i 
Nefes-bend-i hamüş oldu dem-i iilıirde 'uz/etle 
Kaç1p 'uzza/den dağlar başm1 ey/emiş me'vfi 
Olup nay-I revani irci'/6 fiviizma pey-rev 
Kudümü eyledi alıeng-i 'azJn-i 'ii/em-i bala 
Çabp yufborusu göçdü bu fiinl diir-I dünyadan 
Kaniı-i ra!ımet ede rüh-1 pakin Hazret-i Mevla 
Zemin-i hiik-i ka bre gizlenip gözden nilıiin oldu 
M iyiin-I mutnbiindan gitdi ol üst/id sad Iıiıyfii 
Çık1p 'uşşak-1 zarın perde-i ii/u Hüseynl'den 
Erişdi tabe-evc-i iisumiin-I zülıre-i zelırii 
'Ziyiis1z kaldı meydan-ı sema"' düşdü oifa ttiri/ı 
Çeriiğ-ı ömrünü bad-ı ece/ çün eyledi ıtfii 
Sene 1298 (Şiir Delleri s. 162-164) 

Ölümüne musiki terimleriyle örülü bir kıtayla tarih düştü!ıü bir başka ney

zen 19. yüzyılda Gelibolu Mevlevihanesi'nden yetişen ve ney virtüözü kabul edi

len Neyzen Aziz Dede'dir. Celaleddin Dede'nin divanında yer almayan bu şiir

den Sadettin Nüzhet Ergun vasıtasıyla haberdar oluruz: 

Kald1 zemin-i mutnban nağme-i ntiydan tehl 
Ga'ib olup m iyiineden !ıayr ile namı yiid ola 
Perde-i çargiilıdan çıkdineva-p iilıımTz 
"Gitdi Azlz Dede meded Hakka revilm şiid ola" (1323/ 7 

:~ "(O senden, sen de o· ndan hoşnud olarak Rabbine ı dön.", Kur'an, 89/28. 
Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, C.ll, s.506 



Ahmed Celaleddin Oede'nin Mevtevilik Tarihine tş1k Tutan Şiirteri 

Celaleddin Dede'nin son tarihi de Abdülhalim Çelebi'nin H.1325 1 M.1907-
1908'de Çelebilik makamına geçişi üzerine yazdığı manzumedir: 

Kaside ve Ti:irih der hakk-ı feza'il-me'ab ve mu'alla-elkab veliyyü'l-himem 
mürşid-i a'zam u efham sahib-i kalb-i selim el-kerim Hazret-i Çelebi Abdülhaljm 

fii'iliitün fii'iliitün fii'iliitün fii'ilün 

I Asitiln-ı Pire revnak-siiz olup ikbiil ile 
P!Şvii oldu makama Hazret-i Abdülha!Jm 

2 Muktedii-y1 'iişıkiin u salikiin-ı M evievi 
Reh-nümii-yı reh-neverdiin-J tarik-i m üstakim 

3 Hazret-i Molla Celiileddin-i Rümi ceddidir 
Kişver-i ma 'nii hükümriinı o sultiin-ı 'azim 

4 Nuhbe-i evliid-I M evliina ma 'iirif..intimii 
.Ma 'den-i 'akl u zekii her fenni diinii vü 'alim 

5 Faz! u diinişle mükerremdir o ziit-ı nıuhterem 
Cüd u ihsiin u kerenı/c salıib-i hulk-ı kerim 

6 Tabiş-inür-ı cemiili revnak-ı beznı-i kemal 
Şem '-i cem '-i eh!-i lıiil o nükte-perdiiz-1 felıinı 

7 Kan-ı 1inkiinda vücüdu bir gülıerdir öyle klİn 
Genc-i 'irfiinda bulunmaz böyle bir dürr-i yetJın 

8 Gevlıer-i balır-i Jıakiiyık riizdiin-J ma 'ri fet 
Kiişif-i remz-i dakiiy1k mürşid-i ne/ı c-i kavim 

9 Aşinii-yı 'ilm ü 'irfiin rüşenii-yı çeşm-i elin 
Viiklf-1 riiz-ı ceniin ballii!-J lıer emr-i 'akJın 

!O 

ll 

12 

JJ 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

T!bb-1 rülıiini ile eyler deva derd-i dile 
Nutk-1 ciin-ba/ış-1 şi/ii nabz-iişinii-yJ her sakim 
Sı'iıe-i sı'iıiis1 meclii-yı hakfiJ'JkdJr amii 
İbn-i Sinif bezm-i lıiismda aiia olmaz nedim 
Hikmet-i Yunaniyiina ittikar eyler mi lıiç 
Hikmet-i imiiniyan ile olan iidenı vesJın 
Kalbine meşküt-ı Mevlana'dan işriik etmede 
Şems-i tabiin-ı hakikat/e münevver o!!ıakiin 
Sıdk ile tes/i'in olup sillik miirld ol kim odur 
Mürşid-i kamil hali'in ü salıib-i kalb-i seli'in 
Teşnegiina güyiyii kevserdir iib-1 h immeti 
Ni'met-i feyz ile dergii/u çü cenniit-ı na 'Im 
Alız edip büy-ı me 'ani neşr eder ehl-i dile 
Küy-ı 'ir.ffinmdan etdikçe güzer biid-ı nesim 
Gülşen-i feyz ü saliisı gönnesin biid-J bazlin 
Gülbün-i kalbi şüküfle ola Jıandiin u beslm 
Damen-i amaline lı iç değmesin gird-i elem 
Olsun ezlıiir-1 zamir-i ezlıeri 'anber-şemlm 
Zübre mutnb-biine-i 'iilemde def'çaldıkça tii 
Raks ede manZÜme-i e!Tiik çü '1kd-1 nazim 
Beznı-i 'aşkında ça!msın zevklcniiy u kudüm 
'liş1kfin devr-i semii' etsin ber-iiyin-i kadJın 
Hakka riih-1 riist iiih-1 aşkdir 'uşşiik; için 
•Jfşıkiin şevk u !arabia cylesiıivecd-i cesim 
Mazbar-Ilıiis ola ecdd-i piikiniii esriinna 
Olsun 'uşşiika anıii da feyz ü irşiidJ 'amiın 
Cüdu piiycndc viicüdu zinde olsun s1dk ilc 
Biirgiilı-ı Hakka 'aiZ ct bu du 'fi)'ı an-samlm 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Yrd.Doç.Dr. Gülgün Yazıcı 

'Afiyetle m üstedam olsun du 'iisın bi-riyii 
Vird edip dii'im zebiinmda bu 'abd-i müstedim 
Hak-i piiya nazırı edip tebrik için takdliıı eder 
'Abd-i 'aciz zeiTeden nii-çiz memlük-ı kadim 
Hak ana tevflkini her dem reflk etsin Ce/iii 
'.Aliyetle ömrün e!Zün ey/esin Rabb-iRahim 
Sayesinde siiyebiin olsun gürüh-ı 'iişıkiin 
Feyz-i Mevliinii ile olsun makammda mukim 
Bir kaside tarh u tanzim eyledim bu şevk ile 
Edeyim tetmim bir tiirı1ı ile olsun ha tim 
Söyledim ilham ile tarihin ihmal etmedim 
Beyt-i iitiden çıkardım bii-hesab-ı m üstakim 
Dergeh-i valii-yı Mevliiniiya oldu pişvii 
Hayr ile ola mübarek Hazret-i Abdülha!Im 
(ŞiirDeiteıi s./5-16) 

1325 

Kendi muhiti hakkında bilgiler veren ve dolayısıyla Mevlevilik tarihine ışık 

tutan bu şiirlerin yanı sıra Ahmed Celaleddin Dede, yaşadığı dönemin toplumsal 

değişmelerine de kayıtsız kalmamış; meşrutiyet, adalet, özgürlük, cahil şeyhler, 

tekkelerin kapanması gibi konularda da şiirler yazmıştır. Bir başka çalışmanın 

konusu olan bu şiirler 20. yüzyılda bir Mevlevi şeyhinin sosyal ve siyasi hadise

lere bakış açısını yansıtması dolayısıyla önemlidir. 

Sonuç olarak Ahmed Celaleddin Dede'nin Divanı, hem son dönem Mevlevi

lik tarihini hem de yakın dönem sosyal tarihimizi tanımak açısından son derece 

önemli bir kaynaktır. 
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