
ÇELEBİ 

Asil, zarif, okumuş, 

bilgili kimseler için kullanılan 
bir unvan. 

1 mıştır. Ayrıca hıristiyan ve yahudi ka
dınlar kocalarına çelebi demekteydiler. 
Gayri müslimlerin kullandığı çelebinin, 
salfbinin (hıristiyan. Haçlı) bozulmuş şekli 

L _j olduğu da ileri sürülmüştür (Türkiye Ma· 
ari{ Tarihi, ll , 565 - 566). 

Kelimenin menşei hakkında çeşitli gö
rüşler ileri sürülmüşse de bugüne kadar 
kesin bir sonuca varılamamıştır. Yapılan 

teklifierin en eski olanı ve halen de en 
çok tasvip göreni, ibn Kemal ile Hasan 
Kafi Akhisarf'nin bu kelimenin menşei 
ile ilgili risalelerinde ortaya koydukları, 

çelebinin Türkmen dilinde Allah'ın isim
lerinden biri olan çalaptan geldiği görü
şüdür. Bunlara göre sondaki nisbet "ya " sı 

ile kelimeye (çalabl) "AIIah'a mensup. Al
lah'a bağlı" anlamı verilmiş ve telaffuzu 
zamanla incelerek çelebi şekline dönüş
müştür. Kelimenin Grekçe'den veya baş
ka bir Hint-Avrupa dilinden geldiği ko
nusundaki teklifler ise inandırıcı olmak
tan uzaktır. Nitekim ibn Battüta. çele
binin Anadolu'da "efendi " anlamında kul
lanıldığını belirttiği gibi bazı Bizans kay
naklarında da bu kelimenin Türkçe ol
duğu ve "beyzade" anlamına geldiği ka
yıtlıdır (geni ş bilgi için bk. Doerfer, lll , 89-

9 ı ; Erdal. s. 407-4 I 6 ). 

Osmanlılar'da özellikle XIV. yüzyıldan 
XVIII. yüzyıla kadar kültürlü yüksek ta
bakaya mensup olanlar. ilmiye ricali, di
van şairleri. kalem erbabı, Divan-ı Hüma
yun katipleri gibi genel olarak okumuş, 

bilgili kimselere, hatta bazı gayri müs
limlere verilen bu unvan, ilk dönemler
de Osmanlı şehzadeleri için de kullanıl
mıştır. Nitekim Yıldırım Bayezid'in dört 
oğlu çelebi unvanıyla anılmış, 1. Mehmed 
padişah olduktan sonra da bu unvanla 
tanınmıştır. Kelime XVIII. yüzyıldan iti
baren daha farklı anlamlarda kullanıl

mıştır. J. Redhouse ' ın , kelimeye " hıris

tiyan din adamı (rahip. keş i ş). şehzade. 

edip, alim, katip, gayr i müslim beyefen
di" gibi birbirinden farklı anlamlar ver
mesi XIX. yüzyıl sonları için doğru olma
lıdır. Bu dönemde modernliğe özenen 
bazı aydınlara ve kibarlık meraklısı zen
gin aile çocuklarına "alafranga çelebiler" 
denmiştir. "Çelebi efendi" tabiri ise bir 
kısım ilmiye ricali ile Konya Mevlevf Asi
tanesi postnişinleri için kullanılmıştır. 

Atar. meslek hayatının henüz başlangı
cında olan ilmiye ricaline verilen "çelebi 
uiQfesi"nden bahsetmektedir. Çelebi, 
bazı gayri müslim zümreler tarafından 
da kullanılan bir unvan olmuştur. Erem
ya Çelebi. Thevennot Çelebi gibi kültür
lü kimseler yanında Fenerli Rum beyle
rinin erkek torunları da bu unvanla anı!-

Çelebi unvanının Osmanlı döneminde 
şehirli halk arasında yaygın olarak kul
lanıldığı şer'iyye sicillerindeki belgeler
den anlaşılmaktadır. XVIII. yüzyıl başları 
için yapılan bir tesbite göre. Edirne'de 
şehirliler arasında 5329 aile reisi içeri
sinde 676 kişinin çelebi unvanını taşıdı
ğı, bunun Edirne'de bey. ağa, efendi, ha
cı , molla, seyyid vb. diğer unvaniara nis
betinin% 12.7 olduğu belirlenmiştir. Çe
lebi kelimesi yer adı olarak da yaygın 
şekilde kullanılmıştır. istanbul'da on ci
varında mahalle ve sokağın bu ismi ta
şıdığı (İstA, Vll , 38 12-3813). Bosna eya
Jetine bağlı Çelebipazarı adıyla bir kaza
nın bulunduğu bilinmektedir. 
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Iii MEHMET İPşiRLİ 

ÇELEBİ, Asaf Halet 
(1 907. 1958) 

Cumhuriyet devri şair ve yazarı. 
_j 

27 Aralık 1907'de istanbul'da Cihan
gir'de doğdu. Babası eski Dahiliye Neza
reti Şifre Kalemi müdürü Mehmed Said 
Halet Bey'dir. Küçük yaşta özel hocala
rın yanında başladığı öğrenimini Gala
tasaray Sultanisi'nde tamamladı. Dini ve 
özellikle tasawufi edebiyatla da yakın

dan ilgilenen babasından Fransızca ve 
Farsça, son Üsküdar Mevlevfhanesi şey
hi Ahmed Remzi Dede (Akyürek) ile yine 

As af 
H alet 

Çelebi 

ÇELEBi. Asaf Halet 

son devrin tanınmış müsikişinaslarından 
olan Rauf Yekta Bey'den uzun yılla r mü
siki ve nota dersleri aldı. Yüksek tahsil 
yapmak üzere bir ara Fransa 'ya gitti. Ge
ri dönünce üç ay kadar Sanayi-i Nefise 
Mektebi'ne devam etti. daha sonra Ad
liye Meslek Mektebi'ni bitirerek Üsküdar 
Asliye Ceza Mahkemesi'ne zabıt katibi ol
du. Bir müddet Osmanlı Bankası ile Dev
let Denizyolları idaresi'nde çalıştı. Uzun 
süre istanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Felsefe Bölümü Kitaplığı'nda kü
tüphane memurluğu yaptı. 1946 seçim
lerinde istanbul'dan bağımsız milletve
kili adayı olduysa da seçimi kazanama
dı. 15 Ekim 1958'de öldü, kabri Beyler
beyi 'nde Küplüce Mezarlığı'ndadır. 

Oldukça kültürlü ve edebi zevk sahibi 
bir aile muhiti içinde yetişen Asaf Halet 
üzerinde bu çevrede başta babası olmak 
üzere Ahmed Remzi Dede ile Rauf Yek
ta Bey'in önemli tesir leri vardır. On se
kiz yaşiarına kadar aruz vezniyle klasik 
divan şiiri tarzında rubaf ve gazeller yaz
mış, ancak bu şiirlerle o günkü edebi
yat anlayışında bir yenilik yapılamaya
cağını aniayarak bir süre sonra bundan 
vazgeçmiştir. Uzun süren bir arayış dev
resinden sonra ilk defa 1939 yılından iti
baren yayımladığı ve kapalı garip ifade
siyle devrin şiir okuyucusunu yadırgatan 
yeni şiirleriyle edebiyat çevrelerinin dik
katini çekmiştir. Kendine has değ işik bir 
mistisizmin de hakim olduğu bu yeni şi
irlerinde divan şiiri estetiğiyle yer yer 
Fransız "letrist"lerinin harflerin ses çağ
rışımlarına dayanan şiir anlayışını bir
leştirdiği görülmektedir. 1940'tan son
raki Türk şiirine daha çok ses yankılan
maları yoluyla, islam tasawufu ile eski 
Doğu din ve kültürlerinden aldığı yeni 
tem ve motiflerle değişik bir söyleyiş ge
tiren Asaf Halet'in şiirlerinin arkasında 
büyük bir kültür birikimi bulunduğu ve 
bu şiirlerin tadına varılabilmesi için mut
laka bu kültürlerden haberdar olmak ge
rektiği anlaşılmaktadır. 
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