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ABiD ÇELEBİ TEKKESİ 

İstanbul'un ikinci mevlevihanesi ve 
XV. yüzyılın sonlarında kurulmuş olan 

en eski tekkelerinden biri. 
_j 

Fatih'te Kadıçeşmesi Yenihamam ci
varında Otlukçu Yokuşu ile Hüseyin 
Remzi Bey sokağının birleştiği yerde 
bulunduğu bilinmektedir. Kuruluşun

dan XVIII. yüzyılın sonlarına kadar faali
yetini sürdürmüş ve bir süre metrük 
kaldıktan sonra XIX. yüzyılda tekrar 
canlandırılmışsa da bugüne intikal ede
memiştir. Kuruluşunda Mevleviyye ve 
Nakşibendiyye'ye hizmet etmekte iken 
ihyasından itibaren Sa'diyye'ye geçmiş

tir. Abid Baba Tekkesi ve Fatih Mevle
vihanesi " adlarıyla da anılmaktad ır. 

Tekken in banisi. Nakşibendiyye bü
yüklerinden Şeyh Abdullah-ı İlahfnin 
halifesi, Mevlana Celaleddin-i Rümi nes
linden Şeyh Abid Çelebi'dir (ö ı 498) 
İnşa tarihi kesinlikle tesbit edileme
mekle beraber vakfiye tertip tarihinin 
1494 sonlarına (900 Saferinin baş l arı ) 

rastlaması göz önünde tutularak, bu 
tarihten az önce yaptırılmış olduğu ka
bul edilebilir. Birçok tarikat yapısı gibi 
mescid-tekke mahiyetinde olan Abid 
Çelebi Tekkesi. banisinin hem o Mevleviy
ye'den hem de Nakşibendiyye'den hi
lafet* i bulunması sebebiyle her iki tari
kata da hizmet etmesi için kurulmuş 
ve bu husus vakfiyesinde belirtilmiştir. 

Ni tekim tekkede cuma geceleri Nakşi
bendi, perşembe günleri de Mevlevi ayi
ni icra edildiği bilinmektedir. 

Abid Çelebi Tekkesi İstanbul'un en 
eski tekke yapılarından biri olmanın ya
nı sıra. Fatih Sultan Mehmed'in Mevle
viler 'e tahsis ettiği Kalenderhane Ca
mii-Tekkesi'nden sonra, şehrin ikinci 
mevlevihanesi olarak bu tarikatın istan
bul'daki gelişmesinde önemli rol oyna
mıştır. Tekkenin vakıfları . Şeyh Abid 
Çelebi'nin ölümünden sonra, içlerinde 
hanımı Sittişah Hatun'un da bulunduğu 
birçok kişi tarafından yapılan ilavelerle 
zeng i nleştirilmiştiL Bu dönemin son 
şeyhi Hacı Mehmed Efendi'nin 1781 'de 
ölümü üzerine tekkenin faaliyeti dur
muş ve binalar bakımsız kalmıştır. XIX. 
yüzyılın başlarında . Mevleviyye'ye men
sup devlet adamı Mehmed Said Halet 
Efendi, metrük tekkenin mevlevihane 
olarak ihya edilmesi için Sultan ll. Mah
mud nezdinde teşebbüste bulunmuşsa 
da 1823'te öldürülmesi üzerine bu te
şebbüs yarım kalmıştır. Tekkeyi kısa 
bir süre sonra ( ı 823- ı 826 a rasın da), 
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Sa'diyye'den " Hasırcızade Damadı" la
kaplı Şeyh Hüseyin Harndi Efendi (öo 
ı 84 ı ) ihya etmiştir. Bu tar ikat değişikli
ğine rağmen yeni tanzim edilen vakfi
yeye, Sa'di ayini icra edilmeden önce 
tekkenin şeyhi tarafından Meşnevi 

okutulması, dolayısıyla da bU görevde 
bulunacak kişilerin mesnevihan olmala
rı şartı konulmuştur. İkinci baninin 
ölümünden sonra tekkeye Şeyh Sa'ded
din Efendi (ö. ı 872 l. Şeyh Mustafa Sıdki 
Efendi (ö 1890) ve Şeyh Salahaddin Bey 
(ö. ı 930) postnişin olmuşlardır. 1918'
deki büyük yangında Abid Çelebi Tek
kesi, çevresindeki birçok hayır eseriyle 
birlikte ortadan kalkmış ve bir daha da 
ihya edilememiştir. Zamanla arsasına 

çeşitli binalar yapılmış, geriye bazı du
var izler inden ve mezar taşlarından 

başka bir şey kalmamıştır. 

Abid Çelebi Tekkesi'nin gerek ilk ge
rekse ikinci safhalarındaki mimari özel
likleri belli değildir. Ancak ilk inşa edil
diğinde, mescid-tevhidhaneden başka , 

şeyh ve ailesinin oturduğu bir harem 
dairesi ile dervişlere ait beş hücreden 
ibaret mütevazi bir zaviye niteliği taşı

dığı , ihyasında ise daha geniş tutularak 
içine harem ve selamlık bölümlerini de 
ihtiva eden iki katlı büyük bir bina ya
pıldığı bilinmektedir. 
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Ebu Ziyad Abld b. el-Ebras el-Esed! 
(ö. 555 m. [?]) 

L 
Cahiliye devri Arap şairlerinden. 
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Esed kabilesinden yoksul bir ailenin 
çocuğu olan Abid 'in doğum tarihi bi
linmediği gibi kaynaklarda hayatı hak
kında da fazla bilgi bulunmamaktadır. 

İmruülkays' ın babası Kinde Meliki 
Hücr'ün hakimiyeti altında bulunan 
Esed kabilesi, aralarının açılması sebe
biyle Kinde melikine haraç ödemeyince 
melik bu kabileye saldırdı; onları Kızıl

deniz kıyısındaki Tihame'ye sürdü ve 
aralarında Abid'in de bulunduğu kabile 
ileri gelenlerini esir alıp hapsettirdi. Ha
pistekileri kurtarmak maksadıyla yazdı
ğı bir şiirde meliki öven ve kabilesinin 
yaptığı hatalardan dolayı özür dileyen 
AbTd, onların affedilmelerini istedi. Bu
nun üzerine melik onları affedip yurtla
rına dönmelerine izin verdi. Fakat çok 
geçmeden Abid 'in kabilesi Hücr'e karşı 
tekrar ayaklanarak onu öldürdü. 
imruülkays, babasının intikamını almak 
üzere Esed kabilesinden yüz kişiyi 

öldürmeye kararlı olduğunu belirterek 
bu kabileyi tehdit edince, karşılıklı şiir
ler söyleyip Abid'le atışmaya başladılar. 
Kabilesini hararetle savunan Abid, 
İmruülkays'ın dedesinin ve babasının 
elinden çektikleri zulmü dile getiren 
şiirler söyledi. Hire Sarayı'nda uzun bir 
süre yaşayan Abid, Hire Hükümdan 
Münzir b. Maissema ile araları açılınca 
melik onu öldürttü. Bu sırada elli beş 
yaşlarında olduğu veya yüz yıldan fazla 
yaşayarak 60S'te öldüğü şeklinde farklı 
rivayetler vardır. 

Cahiliye devrinin o ünlü şairi Tarafe ile 
aynı tabakadan sayılmasına ve şiirleri 

bazılarınca Mu callakat'a dahil edilme
sine rağmen günÜmüze kadar gelen 
şiirleri pek fazla değildir. Bunların da 
bir kısmı unutulmuş, bir kısmı da muh
temelen başka şairlerinki ile karıştırıl

mıştır. Ch. Lyall ' ın ·tesbitlerine göre 
otuz kasidesi ve on yediye yakın ta
mamlanmamış şii ri vardır. Şiirlerinde 

işlediği konular, klasik kaside türünde 
işlenen konulardan pek farklı değildir. 
Kullandığı dil oldukça sade olup ben
zetmeleri .çoğu zaman uzun ve etkili, 
tasvirleri ise canlıdır. Klasik münekkit
ler onun fırtına ve yağmuru tasvirde 
usta olduğunu kabul ettikleri gibi, F. 
Gabrieli'nin de belirttiği üzere, modern 
münekkitler şairin denizdeki balığı ve 
kartalın tilkiyi kovalaması sahnesini 
tasvirde çok başarılı olduğu görüşünde 
birleşmektedirler. Titiz ve ince .ruh lu bir 
şair olan Abid, şiirlerinde kısa vezinleri 
tercih etmiştir. Dfvan ' ında, bütün iyilik 
ve kötülüklerin kaynağı olan tek tanrıya 
inancını gösteren beyitleri ve hoikmetli 
sözleri vardır. 

İlk defa Ch. Lyall tarafından yayımla
nan (Leiden ı 9 ı 3) ve ingilizce'ye tercü-


