
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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taçkapısı ile yan 
kapı la rından biri 

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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Söğüt'te 

L 

aslı Çelebi Sultan Mehmed 
devrine ait olan 

XIX. yüzyıl camii. 
_j 

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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Çelebi Sultan Mehmed Camii ve içi nden bir görünüş -
Söğüt 1 Bilecik 

neri yerleştirilmiştir. Kademeli ve sekiz
gen kesitli yüksek kaidelere basan se
kiz köşeli sütunların tepelerinde, üzen
gi taşlarıyla sona eren kare kesitli, sade 
işlemeli başlıklar yer almaktadır. Ahşap 
kadınlar mahfeli basit görünümlüdür. 

İç mekan oldukça ferahtır: yan du
varlar, kemerler. kubbe göbeği ve ete
ğinde pandantifler, mihrap ile pencere 
çevreleri ve alınlıklarında kalem işi süs
lemeler bulunmaktadır. Sadece dekora
tif yönden göze hoş gelen ve mimari ele
manların kitlesel baskısını hafifleten bu 
Türk baroğu süslemeler sanat değeri ta
şımamaktadır . Somaki taşından bir bor
dür içine alınmış olan mihrap basit bir 
niş halindedir ve çevresiyle birlikte yo
ğun biçimde kalem işleriyle süslenmiş

tir. Aynalık ve korkulukları ajurlarla ve 
bitkisel motiflerle süslenmiş olan ahşap 
minberin kapısı yine barok tarzda rOmHer 
ve palmet dalları ile taçlandırılmış, köşk 
kısmının üzeri de aynı tarzda taçlandırı
larak sivri bir külahla örtülmüştür. 
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Caminin batı cephesine bitişik durum
da olan tek şerefeli tuğla minarenin ori
jinal kaidesi sekizgen kesitli ve yüksek 
kürsülüdür: iki sıra tuğla. bir sıra kes
me taş ile örülmüş, Türk üçgenleriyle 
pahlanan pabuç kısmından silindirik göv
deye bir bilezikle geçilmiştir. 
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~ ENiS KARAKAYA 

1 ÇJELE:.Bi SULTAN MEHMED CAMii ı 
ve MEDRESESi 

(bk. MEHMED 1 CAMii ve MEDRESESİ). 
L ~ 

Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü'nde görev yaptı (1977- ı 982) Pro

fesörlüğe yükseldikten sonra Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
dekanlığına getirildi (ı 982) Süresi dol
madan kendi isteğiyle dekanlıktan ay
rıldı (1983) ve Marmara Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiya
tı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak gö
revine devam etti. Hac farizasını yerine 
getirmek üzere gittiği Mekke'de "Tünel 
Faciası" diye anılan kazada vefat etti (2 
Temmuz I 990) 

Amil Çelebioğlu eski Türk edebiyatı 
yanında dini -tasawuff Türk edebiyatı 

ve Türk halk edebiyatı ile de yakından 
ilgilenmiştir. Bu alandaki çalışmalarını 

edebiyat tarihi, metin neşri, metin şer
hi ve edebi türler konusunda yoğunlaş
tırmıştır. Çalışmalarının en karakteristik 
yönü, halk ve divan edebiyatlarının ortak 

L 

ÇELEBİOGLU, Amil 

(1934- 1990) 

Eski Türk edebiyatı üzerindeki 
araştırmalarıyla tanınan 

ilim adamı. 

ı noktalarına dikkat çekerek bu ikisinin 

birbirine zıt edebiyatlar olmadığını or
taya koymasıdır. Ramazannô.me, Türk 
Bilmeceler Hazinesi, Türk Ninniler Ha
zinesi gibi kitapları ve "Karacaoğlan'da 
Divan Şii ri Hususiyetleri" (TFAr. [ı9841. s. 

17-30), "Erzurumlu İbrahim Hakkı ' nın 
20 Nisan 1934 tarihinde Karaman'da 

doğdu . Babası Ali Rıza Bey, annesi Fev
ziye Hanım'dır. Baba tarafından soyu 
Mevlana'ya ulaşır. Dedesi Ebubekir Çe
lebi (Zükür Çelebi) son. Karaman Mevlevi
hanesi şeyhidir. 

Yedi yaşında ailesiyle bir likte İstan
bul'a gitti. Salacak İlkokulu, Paşakapısı 
Ortaokulu ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bi
tirdi (ı 955) İstanbul Hukuk Fakültesi'ne 
kaydoldu. Hiç tanımadığı Ali Nihat Tar-
lan 'ın bir dersini dinledikten sonra bu-
radan kaydını alarak İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede
biyatı Bölümü'ne girdi. Sanat Tarihi Bö
lümü 'ne de devam ederek fakülteden 
mezun oldu (ı 96 ı). Askerlik görevinden 
(ı 962- ı 964) sonra Konya Erkek Lisesi 
(ı 964- ı 965) ve Konya Selçuk Eğitim Ens
titüsü'nde (ı 965) öğretmen olarak görev 
yaptı. Daha sonra mezun olduğu Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne asistan ol
du (ı 966) Erzurum Atatürk Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim gö
revlis i olarak bulundu (197I-ı977) . 

Yazıcıoğlu Mehmed ve Muhamme
diyesi adlı teziyle doktor ( ı 971). Sultan 
Il. Murad Devri Mesnevileri adlı çalış
masıyla da doçent unvanını aldı (ı 977). 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari 

Manileri" (TK, sy. 270 [Ekim ı9851. s. 29-

3 ı ı. "Manilerle Divan Şiirinde Ortak Hu
susiyetler" (Türk Halk Edebiyatı ve Fo/k/o

runda Yeni Görüşler, Konya I 985, ll, ı 72-

ı 84). "Ninnilerimiz" (Erdem, lll 1 7 [Anka
ra 19871. s. 2ı 1-237) gibi makaleleri bu 
konudaki önemli çalışmalarıdır . 

Çelebioğlu kongrelere sunduğu teb
liğlerde çoğu daha önce hiç duyulma
mış orijinal konuları ele almıştır. "Çocuk 
Dili (Lisan-ı Sıbyan) İ le Yazılmış Şiirler" (//. 
Milletlerarası Türk Fo /klor Kongresi Bildi

rile ri, Ankara ı982, ll, 95-102), "Kekeme 
Dili (Lisan- ı Pepegf) ile Şiirler" ( TFAr., sy 2 
[1985[, s. 17-30), "Kültür ve Edebiyatımız
da Şifre Alfabel eri" (Tarih Boyunca Pa-

Amil Çe l ebioğlu 


