
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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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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zükür çelebi olmak şartı vardı. Ana ta
rafından çelebilik makamına gelebilmiş 
tek kişi , Ebübekir Çelebi'nin yerine ge
çen Arif Çelebi'dir (ö. 1050/ 1640) 

Çelebiler arasında anlaşmazlıkların or
taya çıkışından ve Mevlevl'liğin siyasf ik
tidara bağlı bir müessese haline gelişin
den sonra çelebilik makamına tayin pa
dişah iradesiyle gerçekleşir olmuştur. 

Meclis-i Meşayih'in kurulmasından son
ra (1 868) takip edilen usule göre çelebi
lik makamına geçmeye aday olan kişi 

tayin teklifini şeyhülislamlığa arzeder. 
şeyhülislamın tasdikinden sonra padi
şah iradesi çıkar ve çelebi efendi olacak 
kişiye tebliğ edilirdi. 

Tarikatın ilk dönemlerinde çelebi efen
dinin diğer Mevlevf tekkelerinde görev 
yapan şeyhlerin meşihatını tasdik ettiği 
konusunda bilgi yoktur. Halife olan bir 
Mevlevf şeyhi istediği kişiye şeyhlik ve
rebilmekteydi. Çelebi efendinin daha 
sonra bundan haberi oluyor ve durumu 
kabulleniyordu. Ancak çelebilik makamı
nın babadan oğula kalmasının ve bunun 
bir teamül haline gelmesinin de etkisiy
le bir tekkenin şeyhinin, ölümden önce 
kendi yerine varsa oğlunu yoksa aileden 
ehliyetli birini tayin etmesi adet haline 
gelmiş ve bu durum şeyhlerin çile çıkar
mış dedelerden tayin edilmesi esasını 

kaldırmıştır. Şeyhlik makamı boşalan bir 
Mevlevf tekkesine şeyh olacak kişi Kon
ya Mevlana Dergahı ·na giderek orada 
on sekiz gün hizmet eder, bu süre için
de sikkesi Mevlana ' nın sandukasının al
tında durur. on sekiz gün sonra bu sik
ke çelebi efendi tarafından şeyh olacak 
kişiye giydirilir ve eline meşihatnamesi 
verilirdi. Ancak Konya'ya gitmek zahmet
li bir iş olduğundan sonraları bu uygu
lama da kaldı rılmıştı r . Bundan sonraki 
uygulamaya göre şeyh olacak kişi kendi 
tekkesinin matbahında on sekiz gün hiz
met eder, süre tamamlanınca aşçı dede 
tarafından meşihat gülbangi çekilerek 
şeyhliği ilan edilirdi. Çelebi efendi bu 

usulle bir tekkeye şeyh tayin edilen ki
şinin meşihatnamesini daha sonra gön
derirdi. Mevlevf tekkelerinde görev ya
pan şeyhlerin her yıl çelebi efendiye he
diye göndermeleri gelenek olmuştur. 

Osmanlılar'ın ilk devirlerinde padişa
hın ölümünden sonra tahta geçecek şeh
zadenin Manisa'ya vali oluşu gibi son çe
lebi efendiler zamanında makamdaki 
çelebiden sonra çelebi efendi olacak ki
şiler de Manisa Mevlevfhanesi'ne şeyh 
tayin edilmeye başlanmıştır. 

Devlet protokolünde kazaskerle eşit 

statüde bulunan çelebi efendinin resmf 
yazışmalarındaki lakabı "reşadetlü" idi. 
Mevlana. Çelebi Hüsameddin. Sultan Ve
led ve oğlu Ulu Arif Çelebi'den sonra yir
mi altı kişi çelebilik makamına geçmiş

tir (çelebi efendi lerin tam bir listesi için 
b k. Göl pına rlı , s. 15 2- 153 , krş. Bedfüzza
man Fürüzanfer, ek liste). Üsküdar Mev
levfhanesi'nin son şeyhi Ahmed Remzi 
(Akyürek) Dede Tarihçe-i Aktab (Şam 
133 1 ı adlı manzumesinde çelebi efendi
lerin doğum. ölüm ve çelebilik makamı
na geçiş tarihlerini vermiştir. Bu man
zume Ahmed Remzi Dede'nin el yazısıy
la Setine 'nin içinde de yer almaktadır 
(1, 320 vd .) Tekkelerin kapatıldığı 1925 
yılında bu makamda bulunan Abdülha
lim Çelebi'nin aynı yıl vefatı üzerine Ha
lep Mevlevf Dergahı'nda şeyh bulunan 
oğlu Muhammed Bakır Çelebi çelebilik 
makamını Halep'te kurmuş, bu mües
sese Suriye'deki Fransız hükümeti tara
fından da tasdik edilmiş ve Halep Der
gahı yurt dışındaki diğer mevlevfhane
lerin de merkezi olmuştur. Bakır Çele
bi'nin 1943'te istanbul'da ölümü ve er
tesi yıl Suriye'nin bağımsızlık kazanma
sından sonra hükümet Bakır Çelebi'nin 
oğlu Celaleddin Çelebi 'ye Suriye tabiiye
tine geçmesi şartıyla çelebiliğini tasdik 
etmeyi teklif etmiş, bu teklif kabul edil
meyince çelebilik makamını ve bu ma
kamın imtiyazlarını kaldırmıştır. Ülkede
ki diğer mevlevfhanelerle Halep Mevle-
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vfhanesi'nin vakıflarına . el konularak bü
tün mevlevfhaneler Vakıflar Genel Mü
dürlüğü'ne bağlanmış. böylece çelebilik 
müessesesi tarihe karışmıştır. 
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(bk. MEHMED 1). 
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1 ÇELEBİ SULTAN MEHMED CAMii 
1 

L 

Yunanistan 'da Dimetoka'da 
XV. yüzyıl başlarına ait cami. 

_j 

Kuzey Yunanistan ' ın Batı Trakya böl
gesinde, Edirne'nin 30 km. kadar güne
yindeki Dimetoka (Didymont ikhos) kasa
basının merkezinde bulunmaktadır. Ka
pısı üstünde üç satır halindeki Arapça 
kitabesinde yapının 823 yılı Rebfülewe
linde (Mart 1420 ) inşa edildiği bildirilmek
tedir. Caminin yan kapısı üstünde yer 
alan ikinci kitabede ise Dimetoka Kadısı 
Seyyid Ali ve Haslılı (veya Casl ılı ) Doğan 

b. Abdullah ' ın yardımları ile " ... mühen
dislerin ifti harı, mimarların seçkini, sa
natında mahir bir üstat olan ivaz b. Ba
yezfd "in camiyi 824 yılında (1421) tamam
ladığı belirtilmektedir. Mimar ivaz b. Ba
yezfd. 'J01. yüzyılın başlarında faaliyeti 
görülen Hacı ivaz Ağa ( Paşa) olmalıdır. 
Dimetoka'daki bu büyük eser. banisi Çe
lebi Sultan Mehmed'in 1421 yılı Mayıs ayı 

içinde vefatı üzerine acele olarak tamam
lanmıştı r. Bu husus caminin mimarisinin 
anlaşılması bakımından çok önemlidir. 

Evliya Çelebi. 1078 Ramazanında (Şu

bat 1668) Dimetoka'ya geldiğinde gördü
ğü caminin dört kagir ayağın taşıdığı . 

kurşun kaplı ahşap çatının içine gizlen
miş kubbesi, yüksek ve süslü bir mina
resinin olduğunu . ancak dış hariminin 
bulunmadığını söyler. 

Batı Trakya Türk idaresinden çıktıktan 
sonra kasabadaki müslüman cemaate 
tahsis edilmeyen cami ardiye, depo gibi 
maksat dışı işlerde kullanılarak harap 
olmaya bırakılmıştır. Hakkındaki en son 
mimari bilgi, etraflı bir incelemesini ya
pan E. Hakkı Ayverdi'nin 1981 yılına ait 
verdiği malumartan ibarettir. 

Çelebi Sultan Mehmed Camii, dıştan 
32.42 X 29.94 m. ölçüleriyle muntazam 


