
ÇELEBi EFENDi 

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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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 



kesme taş cepheli büyük bir yapı olmak
la beraber son cemaat yeri ve avlusu 
yoktur. Esas taçkapısı. zikzak kabartma
larla süslü sivri bir kemerin içinde olup 
üst kavsi çift renkli taşlardan geçmeli 
olarak işlenmiştir. Üstünde, dikey çizgi
ler ormanı gibi eliflerin sıralandığı hat 
sanatı bakımından ilgi çekici kitabesi yer 
alır. Kemerin içinde iki yanda mukarnas
lı mihrapçıklar biçiminde nişler vardır. 

Caminin kareye yakın olan mekanının 
ortasında kare kesitli dört paye bulun
maktadır. Evliya Çelebi bunların üstün
de ahşap bir kubbe bulunduğunu bildi
rir. E. Hakkı Ayverdi bu cami hakkında
ki ilk makalesinde, esasında dört taraf
tan dört yarım kubbe ile desteklenen bir 
ana kubbe ile örtülü bir yapı olabilece
ğini ileri sürmüşken sonraki inceleme
lerinin ışığında binanın mihrap ekseni 
üstünde iki kubbeli, iki payeli ve yan me
kanları tonozlu olması gerektiğini ifade 
ederek giriş cephesi önünde de üç bö
lümlü bir son cemaat yerinin planlanmış 
olabileceğini ileri sürmüştür. Ona göre 
bu proje, banisinin inşaat sırasında ve
fatı yüzünden uygulanamamıştır. Bu gö
rüş inandırıcı olmakla beraber itiraz edi
lecek tarafları da vardır. Nitekim Sultan 
Mehmed cami inşaatı oldukça ilerlemiş 
bir safhada iken öldüğüne göre taşıyıcı 
unsurların da yapılmış olması gerekir. 
Yani orta kubbeyi taşıyan ve bugün de 
görülen dört paye yapılmıştı. Aslında 

bunların iki tane olduğuna. sonradan or
tadaki tek kubbeden vazgeçilerek yerle
rine dört paye yapıldığına inanmak güç
tür. Kanaatimize göre cami ortada tek 
büyük kubbeli olarak tasarlanmış, fa
kat banisinin ölümü üzerine alelacele 
ahşap bir kubbe ile kapatılarak bu kub
be piramit biçiminde bir çatı içine giz
lenmiş olmalıdır. Binanın sağ köşesinde 

Çelebi Sultan Mehmed Camii' nin kuzey duvarın ı n iç yüzü 
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yükselen sekizgen gövdeli ve çifte şere

feli minarenin de orüinal olmayıp XIX. 
yüzyılda yenilendiğini sanıyoruz. 

1992 sonbaharında öğrenildiğine gö
re Çelebi Sultan Mehmed Camii minare 
külahı uçmuş, camları kırılmış , sıvaları 

yer yer dökülmüş metrük bir halde idi. 
Türk mimari sanatının. sınırlarımızın he
men yanında kaderine terkedilmiş bir 
durumda kalan bu erken döneme ait hey
betli eserinin daha fazla harap olması
na meydan verilmeden kurtarılması ge
rekmektedir. Aslında Mimar Hacı ivaz. 
Çelebi Sultan Mehmed Camii'ni inşa eder
ken Osmanlı mimarlık tarihinde önemli 
bir gelişmeye işaret eden. dört yarım 
kubbe ile desteklenen orta ana kubbe 
sistemini eğer burada uygulamaya çalış
mışsa bu eser ayrıca Türk sanat tarihin
de de önemli bir yere sahip demektir. 
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aslı Çelebi Sultan Mehmed 
devrine ait olan 

XIX. yüzyıl camii. 
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Bilecik ili Söğüt ilçe merkezinde hükü
met konağının karşısında bulunan ve 
halk arasında Ulucami veya Çarşı Camii 
adlarıyla da anılan kitabesiz eserin ba-

ÇELEBi SULTAN MEHMED CAMii 

nisi, vakıf kayıtlarından anlaşıldığına gö
re Çelebi Sultan Mehmed'dir (1413 -1 421) 

Belgelerden. masraflarının Orhan Gazi'
nin vakıflarından karşılandığı öğrenilmek
te ve buna dayanarak Söğüt'te varlığı bi
linen, fakat izine rastlanmayan Orhan 
Gazi Camii· nin yerine inşa edildiği ve 
onun vakfiyesine bağlandığı ileri sürüi
mektedir (Ayverdi , s. 195) 

Bugünkü yapı II. Abdülhamid devrin
de (ı 876- 1909) eski caminin yerine in
şa edilmiş ve mimarisinin yapımında da 
onun minare kaidesinden faydalanılmış
tır. Eski camiden kalmış yegane orüinaı 
mimari elemanı teşkil eden minare kai
desinin batı cephesinin ortasında yer al
masından. yapının ilk ölçülere göre da
ha büyük boyutlarda ve özellikle kuzeye 
doğru genişletilmiş olarak inşa edildiği 
anlaşılmaktadır. Bugün eski caminin pla
nı hakkında fikir verebilecek herhangi 
bir ipucu mevcut değildi r. Yeni binada 
erken Osmanlı mimarisinin ulucamileri
ne has çok kubbeli plan şemasına sadık 
kalınmışsa da gerek dış görünüşte ge
rekse iç süslemelerde Batı etkisi gös
teren geç Osmanlı devri özellikleri ha
kimdir. 

Kesme taş ve tuğladan inşa edilmiş 

olan yapının sade sıvalı dış cephe du
varları düz bir saçak silmesiyle sona er
mektedir. Kuzey cephesindeki cümle ka
pısı dışında doğu ve batı cephelerine de 
tali kapılar açılmış ve üzerieri iki ahşap 
sütuna dayanan ahşap sundurmalarla 
örtülmüştür. Çift sıra pencerelerden üst
tekiler ova!, alttakiler ise ince uzun ve 
yuvarlak kemerlidir. Kareye yakın dik
dörtgen planlı caminin üzerini. duvarlar
daki üzengi ayaklarıyla altı sütuna otu
ran kemeriere bindirilmiş on iki küçük 
kubbe örtmektedir. Kemerlerden pan
dantiflerle geçilen kubbelerin ortada yer 
alanı diğerlerinden daha yüksek ve bü
yük tutulmuş, üzerine de bir aydınlık fe-
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