
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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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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ÇELEBi, Asaf Halet 

1942'de yayımlanan He adındaki ilk 
şiir kitabında bir araya getirdiği şiirleri 
arasında özellikle "Cüneyd", "He", "İbra
him", "Mısr- ı Kadim", "Nürusiyah", "Ma
ra", "Ayna· . "Sema-ı Mevlana· . "Nirvana" 
ve "Sidharta" gibi şiirlerde başta İslam 
tasawufu olmak üzere Hint ve diğer Do
ğu kültür. din ve medeniyetleriyle bütün 
bir insanlık tarihinin izlerini taşıyan ol
dukça değişik ifade ve söyleyiş biçimle
ri yer almaktadır. 

Bir hayal ve duygu şairi olmaktan çok 
bir sezgi ve kültür şairi olan ve şiiri , "ke
limelerin bir araya gelmesinden hasıl 

olan büyük bir kelime· şeklinde tarif 
eden .Asaf Halet, şiirin de hayatta oldu
ğu gibi "müşahhas malzeme ile mücer
ret bir alem yaratacağı" ve "kainatın an
laşılmaz sırlarını açıklamada önemli bir 
yeri olduğu" görüşündedir. Şiirlerinin bir
çoğunda çağdaşı şairlerden farklı ola
rak yaşadığı devrin aktüel sayılabilecek 
konuları veya temayülleri yerine daha 
çok geçmişe dönük uhrevi ve mistik de
nebilecek bir yoğunluk hakimdir. 

Şiirlerini Ses ( 1939), Hamle (I 940), Gün 
(1941). Yeditepe (1950). İstanbul (1954-

Asaf Halet Çelebi 'nin el vaz ı sıyl a 'Ayna· ad lı ş iiri 

(Meral Nuray Keski nkılıç koleksiyonu) 

l ı 
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ı 956) ve Türk Sanatı ( ı 958) gibi dergi
lerde yayımiayan .Asaf Halet, şiirlerinde
ki mistik temayülleri anlattığı ve ruh an
larının şiire nasıl hakim olduğunu belirt
tiği "Benim Gözümle Şiir Davası " (istan· 

bul, nr. 9- 14, Temmuz-Aralık, 1954) adlı 

bir seri makalede ise bütün ayrıntı larıy

la poetikasını dile getirmiştir. Burada 
saf ve mücerret bir şiir anlayışından ya
na olduğunu açıklayan .Asaf Halefe gö
re. "Şiir denilen kelime arabeski, bize 
tıpkı hayatta olduğu gibi müşahhas mal
zeme ile mücerret bir alem yaratır " . Bu 
yüzden o, "Şairin asıl sanatı ruh anlarını 
ifade etmekteki kabiliyetidir" der ve bu
nu gerçekleştirmek için de kendisinin 
"bazı sada arabesklerini manalarından 
tecrit ederek teşhir" ettiği gibi "güzel 
hayvanlar"a benzettiği değişik kültürle
re ait sözlerle birlikte bir nevi mücerret 
şiir kabul ettiği tekerlernelere de şii rle

rinde yer verir. Böylece sanatta hiçbir 
zaman eskimeyen şeyi yakalayan şai r, 

her zaman yeni kalabilecek orijinal bir 
şiir dünyası kurmayı başarır. Onun şiiri 

bütün kültürlerden ve sanat anlayışla
rından faydalanan, fakat şiir dışı unsur
lara iltifat etmeyecek kadar kendine ye
ten bir şahsiyetin şiiridir. Divan ve halk 
edebiyatları. Doğu ve Batı şiirleri, masal
lar, falklor ve Hint mistisizmi, eski Mı
sır ve Asur kültürleri. Cihangir'de geçen 
çocukluk ve bütün bir istanbul hayatı 
onun şiirinde bir araya gelir. Şiir dışın

da divan edebiyatı, Fars edebiyatı, Hint 
ve Uzakdoğu kültür ve edebiyatları. ta
sawuf ve Türk müsikisi. Hint mistisiz
mi ve Budist felsefeyle de meşgul olan 
.Asaf Halet' in Ağaç, Büyük Doğu, İs
tanbul ve Türk Yurdu gibi bazı dergi
lerde kalan çeşitli makalelerinden baş

ka kitap halinde yayımlanan eserlerinin 
sayısı şiir kitaplarıyla birlikte on beşi 

bulmaktadır. 

Eserleri. Şiir Kitapları. 1. He (İstanbu l 
ı 942). Bu ilk şiir kitabında hemen hepsi 
o devrin şiir anlayışından oldukça farklı 

kırk beş şi irle kitabın sonunda "Hırsız", 

"Trilobit" ve "Cüneyd" adlı şiirlerin Fran
sızca tercümeleri yer almaktadır. z. Lô.
melif (İstanbul ı 945). İlkiyle aynı çizgi
deki bu ikinci şiir kitabında ise sadece 
on şiir bulunmaktadır. 3. Om Mani Pad
me Hum (İstanbul 1953, 1983). Kitabın 

sonundaki bir notta, "Mevcudu kalma
yan He ve Lô.melif kitaplarındaki şiirler 
bu kitaba alınmıştır" denmekle beraber 
buraya He'den "Arif Dino'ya Kaside", 
"Bedri Rahmi", "Tevrat Şiiri" ve "Çemen
lerde": Lômelif'ten de "Lamelif" ve "Rad-

yo" adlı şi i rlerin dışındaki diğer bütün 
şiirler alınmıştır. Burada ayrıca ilk iki ki
tapta bulunmayan sekiz şiir daha bulun
maktadır. Semih Güngör'ün hazırlamış 
olduğu kitapta ise (Ji..saf Ha/et Çelebi, is
tanbul 1985) bunların dışında şairin çe
şitli dergi ve gazetelerde yayımlanan do
kuz şiiri yer almaktadır. 

Diğer Eserleri. 1. Mevlô.na'mn Rubai
leri (İstanbul ı 939) . Mevlana'nın rubai
lerinden yapılan bir seçmedir. Rubailer 
bu eserde mensur olarak Türkçe ve Fran
sızca'ya tercüme edilmiştir. z. Mevlana 
Hayatı- Şahsiyeti (İstanbu l 1940). Mu
tasawıf ve şair Mevlana Celaleddin-i RO
mf nin içinde yetiştiği kültür çevresini, 
hayatını , tasawufi ve edebi şahsiyetiyle 
eserlerini ana hatlarıyla tanıtan el ki 
tabı mahiyetinde bir çalışmadır. Ayrıca 

Mevlana ' nın Fransızca ve ingilizce'ye çev
rilen eserlerinden örnekler verilmekte, 
kitabın sonunda da bir indeks yer al
maktadır. 3. Molla Cô.mi (İstanbul ı 940). 

iranlı mutasawıf şair Molla Cami'nin ha
yatı ile edebi ve tasawufi şahsiyeti üze
rine yapılmış bir incelemedir. 4. Konu
şulan Fransızca (İstanbu l I 942, ı 956). 

Kitabın kapağında , konuşulmakta olan 
Fransızca'da kullanılan bütün tabir ve 
atasözlerini içine alan bu eserin konuş
ma ve tercümedeki bazı güçlükleri hal
ledecek mahiyette yardımcı bir ders ki 
tabı olduğu belirtilmektedir. s. Eşrefoğ
lu Divam (İstanbu l 1944) . XV. yüzyılın 

önde gelen Türk mutasawıf şairlerin
den biri olan ve tasawufun daha ziyade 
halk arasında yayılmasında tesirlerini 
yakın zamana kadar sürdüren Eşrefoğ
lu Rümi hakkında geniş bir inceleme ile 
divanından seçilmiş hece ve aruz vezniy
le şiirlerden meydana gelmektedir. Eser
de ayrıca zengin bir bibliyografya da yer 
alır. Divan 'dan seçilen şiirlerden sonra 
kitabın son kısmında eserde geçen di
ni- tasawufi mahiyette bazı kelimelerle 
terimierin açıklaması yapılır. 6. Seçme 
Rubailer (İstanbul ı 945) . Eserde, rubai 
türü hakkında bir incelemeden sonra 
değişik konularda Ömer Hayyam. Mev
lana, Hatız-ı Şirazi, Molla Cami, Hucen
di, Sultan Veled, Ebü Said ve Ubeyd-i Za
kani gibi şairlerden seçilmiş 252 ruba
inin mensur tercümesi yer alır. Kitabın 
sonunda ayrıca rubaileri tercüme edilen 
şairlerin kısa biyografileri verilmiştir. 7. 
Pali Metinlerine Göre: Golama Buddha 
(İstanbu l 1946). Eser iki ana bölümden 
meydana gelmektedir. Yazarın kendi ka
leminden çıkan "Buddha ve Budizm Hak-



kında Deneme" adlı ilk bölüm. Türkçe'de 
konuyla ilgili en geniş incelemelerden 
biridir. İkinci bölüm ise "Pali Şeriatine 
Göre : Buddha'ya Dair Metinler" başlığı
nı taşımakta ve Budistler'in kutsal ki
taplarından çevrilen çok sayıda metni 
ihtiva etmektedir. Ayrıca kitabın sonun
da geniş bir bibliyografya ile indeks bu
lunmaktadır. 8. Les Roubaiat de Mev
lôna d'Jelal - eddin Roumi (Paris 1950). 
Mevlana'nın sadece Türkiye'de değil Ba
tı dünyasında da tanınması için Fransız
ca'ya çevirmiş olduğu bir kısım rubaile
rinden meydana gelmektedir. 9. Divan 
Şiirinde İstanbul (İ stanbul 1 953) Kısa 
bir önsözden sonra. şiirlerinde Avni mah
lasını kullanan Fatih Sultan Mehmed'
den başlayarak XIX. yüzyılın sonlarında 
yaşamış Münif Paşa'ya kadar seksen beş 
kadar divan şairinin doğrudan doğruya 
istanbul'la ilgili kaside. gazeı. şarkı. kı
ta, mesnevi vb. türlerdeki şiirlerin bir 
araya getirilmesinden oluşan bir anto
lojidir. Kitabın sonunda geniş bir lugat
çe ile şiirlerin seçildiği kaynaklardan olu
şan bir bibliyografya ve indeks yer al
maktadır. 10. Naima (İstanbul 1953) Os
manlı vak'anüvisi Naima'nın hayatı ve 
Ravzatü'l-Hüseyin adlı meşhur tarihi
nin kısaca tanıtıldığı bir giriş bölümün
den sonra kitaptan seçilmiş altı parça
ya yer verilmiştir. 11. Ömer Hayyam ( İ s
tanbul 1954) Kitabın başında dünya ede
biyatında rubaileriyle tanınan Ömer Hay
yam' ın hayatı ve edebi kişiliği hakkında 
yazılan bir inceleme yer alır. Yazar bu
rada önce rubai nazım türünü tanıttık
tan sonra bu türün tanınmış şairlerini 
zikreder. Daha sonra ana hatlarıyla Hay
yam'ın hayatını ve rubailerini ele alarak 
Hayyam hakkında araştırmalar yapan 
yerli ve yabancı yazarlardan bahseder. 
Bu kısımdan sonra da Hayyam'ın 400 
kadar rubaisinin mensur tercümesi yer 

alır. 12. Mevlana ve Mevlevilik (İstan
bul 1957). Daha önce yayımlanan Mevla
na ile ilgili çalışmasının yeni araştırma 
ve neşirler ışığında oldukça genişletilmiş 

bir şekli olan bu eserde iki ana bölüm 
halinde Mevlana'nın hayatı, şahsiyeti ve 
eserleri incelendikten sonra zengin dip 
notu ve açıklamalarla Mevlana'nın eser
lerinden seçme parçalar yer alır. Eserin 
ikinci bölümünde ise adet, erkan ve ge
lenekleri içinde Mevlevi tarikatı anlatı l

maktadı r. Kitabın sonunda Mevlana ve 
Mevlevilik'le ilgili zengin bir bibliyograf
ya yer alır. Eser bu konudaki çalışmala 

rın en muteberlerinden biridir. 13. Ha
rikulade Masal (Alfred Rizzo'dan tercü
me. istanbul, ts 1 Asaf Halet Mustafa Bay
dar'la yaptığı konuşmada bu kitaptan 
"son ilim cereyanlarının kainat hakkın

daki donneleri" diye bahsetmektedir. Ba
zı fotoğrafların da yer aldığı eserde ana 
hatlarıyla kainatın oluşumu. güneş, gü
neş sistemi. dünya, yer kürenin tarihi. 
yeryüzünde hayat. insan ve insan ırkları 
ile yeryüzündeki diller üzerinde durul
maktadır. 
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ÇELEBi EFENDi 

ÇELEBİ EFENDi 

Konya Mevlevi Asitanesi'nde 
postnişin olanlara verilen unvan. 

_j 

Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin ölümün
den (672/ 1273) sonra onun soyundan ol
mayan Hüsameddin kutub• olarak ta
nınmıştı. Hüsameddin'den sonra Mevla
na'nın oğlu Sultan Veled'in bu manevi 
makama geçmesi. türbe ve tekkenin ya
pılması, Sultan Veled'den sonra Mevle
viliği oğlu Ulu Arif Çelebi· nin. onun ar
dından da iki kardeşinin temsil etmesi 
ve böylelikle tarikatın yavaş yavaş teşek
kül etmeye başlaması , Konya'daki Mev
lana Tekkesi'nde Mevlana soyuna mah
sus bir makamın ortaya çıkmasına yol 
açtı. Mevleviyye tarikatı tarihinde ilk ola
rak Çelebi adını taşıyan Mevlana 'n ın ha
lefi Hüsameddin'den sonra bu unvanı 

alan Ulu Arif'ten itibaren onun soyun
dan olanlara "çelebi", Mevlana'yı temsil 
eden makama "çelebilik", bu makama 
oturan çelebiye "makam çelebisi" veya 
"çelebi efendi" denilmiştir. Tarikatın ilk 
dönemlerinde hayatta bulunan çelebi 
efendinin kendisinden sonra çelebilik 
makamına geçecek olan kişiye hilafet 
vermesi, diğer çelebiler arasında çıkabi
lecek makam ihtilafını önlemiş oluyor
du. Yine bu dönemde çelebi efendi Mev
lana ' nın maddi ve manevi varisi olarak 
büyük bir kabul ve tasvip görüyordu. 
Mevleviliğin teşekkül edip yayılmasından 
sonraki dönemlerde çelebi efendilerin 
manevi nüfuzlarının giderek aza lması, 

Mevlana soyu arasına giren rekabet ve 
makam . hırsı, Konya dışındaki M evievi 
tekkelerinde çelebi efendilerden daha 
üstün nitelikli ve etkili şeyhterin yetiş
mesi. onların da Mevleviliği temsil eden 
en _yüksek manevi makama (kutub) sa
hip kişiler olarak tanınmaianna yol aç
mış. bunun neticesi olarak da çelebilik 
makamının nüfuz sahası daralmış, çele
bi efendi tarikatın sadece maddi teşki
latında lider sayılmıştır. 

Çelebi efendiler tekketere şeyh tayin 
ederler veya şeyh o lması istenen kişiye 
icazetname vererek bu i steği onaylamış 

olurlardı. Çelebilik makamının çok az is
tisnalar dışında babadan oğula intikal 
etmesi. diğer Mevlevi tekkelerinde de 
bu usulün gelenekleşmesi sonucunu do
ğurmuştur. 

Soyu baba tarafından Mevlana'ya ula
şan çetebilere "zükür çelebi", ana tara
fından ulaşan çetebilere "inas çelebi" adı 
verilmiştir . Çelebi efendi olabilmek için 
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