
nusunda müşahere • katibi Yusuf b. Meh
med'in Risdle -i Ken'dniyye'si ve KanO
ni Sultan Süleyman devrinde Matrakçı 
Nasuh ' un Umdetü'l-hisdb'ı divan ka
tiplerine divan rakamlarını öğretme ama
cını taşı r. Bunlarda rakamlar hakkın

da bilgi ve bu rakamların tabloları yer 
alır. 

Divan rakamlarını öğrenmek için Arap
ça sayıları ve bazı işaretleri bilmek ye
terlidir. Diğer rakam çeşitlerinde oldu
ğu gibi divan rakamlarında da ilk dokuz 
rakama ait işaretlerden diğer basamak
lardaki rakamlar türetilmektedir. Ra
kam cümlesi yazılırken birlerden sonra
ki basamakları türetmek ve birleştirme 
kolaylığını sağlamak için birler basama
ğı rakamları iki türlü yazılır. Yerine gö
re bunların biri veya diğeri kullanılır. On
lar basamağı. birleri gösteren işaretie
rin sonlarına sola doğru dönük bir ka
nat ilavesiyle yapılır. On binleri göster
mek üzere birler işaretlerinin sonuna 
Arapça "nun" harfi gibi bir işaret ekle
mek gerekir. ikili çoğul rakamların (20, 
200 ve 2000) imiasma sadık kalmaya ça
lışılırdı. Yalnız yirmi anlamına gelen "iş
rfn" sözünün ortada kalan harfleri çiz
gi haline gelmiştir. 100 işareti Arapça 
100'ün karşılığı olan "mie"nin ( .;t.) ilk 
hecesiyle temsil edilir. 1000 anlamına ge
len "elf" ( ...All ) ise aynen korunmuştur. 
2000'i gösteren işaret "elfey"dir (_..<ll). 
Arapça sayı saymada iki basamaklı ra
kamların okunuşundaki sıraya (birler, 
sonra onlar) yazılırken de uyulur. On bin
ler için de aynı durum geçerlidir. Divan 
rakamlarında milyon ve katları "kere" 
ifadesi ilavesiyle (on ke re ı 00.000) ve bu
nun katlarıyla gösterilir. Kere yerine 
"merre" kelimesi yazıldığı gibi "yük" ve
ya bunun Arapça'sı olan "him!" de kul
lanılır. Bu son iki kelime 100.000 anla
mına gelmekteydi. Yarım ise rakam cüm
lesindeki birler basamağının altına konan 
(<><) şeklindeki bir işaretle gösterilir. 

Bu rakamlar Osmanlı maliyesinde uzun 
süre muamelatta ve muhasebe defter
lerinde kullanıldı. Osmanlılar'da da sa
dece bu rakamlarla tutulan rOznamçe, 
muhasebe defterleri olduğu gibi her iki 
rakamın birlikte yer aldığı kayıtlara da 
rastlanmaktadır. Bu durum hesapların 
sıhhati . rakamların doğruluğu açısından 

önemliydi. Hatta bazan bunlarla da ye
tinilmez. düz ve okunakli yazı ile rakam
ların okunuşları aynen yazılırdı. Muha
sebe kalemleri dışında tahrir defterle
rinde sık olmamakla birlikte bu rakam
ların kullanıldığı dikkati çekmektedir. 

Di)lan rakamlarının maliyede kullanılma
sı Tanzimat dönemine kadar sürdü. Bu 
rakamların Sadrazam Mustafa Reşid Pa
şa tarafından kaldırıldığı yazılmaktaysa 

da bunun ll. Mahmud devrinde hemen 
hemen terkedilmiş olduğu belirtilmek
tedir (Eiker. s. 13). 
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DiVANE MEHMED ÇELEBi 
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İlahi aşkın etkisiyle hayrete düşen, 
şaşırıp kalan anlamında 

bir tasawuf terimi 

L 
(bk. BEHLÜL; MECZUP). 
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1 
DİVANE MEHMED ÇELEBİ 

1 

(ö. 951/ 1544'ten sonra) 

Mevleviliğin yayılmasında 
önemli rol oynayan 

L 
Mevlevi şeyhi ve divan şairi. 

· _j 

'101. yüzyılın ikinci yarısında Karahisar'
da (Afyon) doğdu . Müridierinden Şahidf 
ibrahim Dede'nin (ö . 9571 1550) Gülşen-i 
Esrar adlı eserinin sonunda yer alan 
menkıbelerle karışık hatıraları, onun şah
siyeti hakkında orüinal bilgiler vermek
le birlikte bu bilgiler biyografisinin tes
bitinde yetersiz kalmaktadır. Onunla il
gili ikinci kaynak durumunda olan Sakıb 
Dede'nin (ö. 11 48/ 1735) Setine-i Mev
Jeviyye'sindeki bilgiler de oldukça ka
rışıktır. Sakıb Dede'ye göre Divane Meh
med Çelebi, Mevlana'nın oğlu Sultan Ve
led'in kızı Mutahhara Hatun ile evlenen 
Süleyman Şah'ın torununun oğludur. Mu
tahhara Hatun'un Hızır ve · iıyas adlı iki 
çocuğu olmuştur. Divane Mehmed Çele
bi'nin babası Balf Çelebi (AbapOş- i Veli. 
ö. 890 / 1485) Hızır Paşa ' nın oğludur. An
cak M~vlevflik tarihinin muteber eseri 
Efiakl'nin Mendkıbü '1- 'arifin 'inde Sul-

L 

DIVAN-ı ŞEMS-i TEBRİZİ 

(bk. DivAN-ı KEBİR) . 
_j tan Veled'in torunları Hızır ve ilyas'ın ad-
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DİVANE MEHM ED ÇELE Bi 

ları geçtiği halde Mutahhara Hatun 'un 
Süleyman Şah ile evlendiği konusunda 
bir kayıt yoktur. Öte yandan Konya Mev
lana Müzesi'nde bulunan (nr. 2158) 869 
(1464) istinsah tarihli bir Menalpbü'l
carifin nüshasının son varağında yer alan 
ayrı bir hatla yazılmış şecerede, Hızır Pa
şa ile Abapuş-i Velf arasında Mehmed 
ve Mehmed Paşa adlı iki kişi daha görü
lür. Bu şecereye göre Divane Mehmed 
Çelebi'nin babası Abapuş-i Velf, Hızır Pa
şa'nın değil Mehmed Paşa ' nın torunu
dur. Aynı şecereye diğer bazı Menalp
bü'l- etiritin nüshalarında da rastlanıl
maktadır (mesela bk_ iü Ktp_, FY, nr. 1231, 
vr. 192b; Süleymaniye Ktp., H alet Efendi, 
nr. 320, vr. 193b) Bu durumda Divane 
Mehmed Çelebi'nin soyu Abapuş-i Velf, 
Ahmed Paşa, Mehmed Paşa, Hızır Paşa , 

Süleyman Şah olarak tesbit edilebilir. 
Divane Mehmed'in çelebiliği , Süleyman 
Şah ' ın eşi Mutahhara Hatun 'un Mevla
na'nın oğlu Sultan Veled'in kızı olmasın

dan gelmektedir. 

Babasının şeyhlik yaptığı Karahisar 
Mevlevınanesi'nde doğan ve Mevlevi kül
tür ortamında yetişen Mehmed Çelebi'
yi babası ölümünden bir yıl önce kendi 
yerine şeyh tayin etti. Mehmed Çelebi 
ölümüne kadar Karahisar Mevlevınane
si'nin şeyhi olarak görevini sürdürdü. 
Müridi Şahidi, Mevlana'nın, "Sevgili ahir 
zamanda çalgıya düştü , eğlenceye ka
pıldı, fakat onun iç yüzü tamamıyla mü
cahede; görünüşte oyunla. aslı olmayan 
şeylerle meşgul" anlamına gelen beyti 
Divan e Mehmed Çelebi için söylediğine _ 
inanıldığını bildirir. Gönlüne kendisine 
intisap arzusu düştüğünü, annesini zi
yaret için gittiği Muğla'da bir gece Meh
med Çelebi'nin, "Beni bulmak istiyorsan 
harabati ol" dediğini ve nihayet Kütah
ya'da ona intisap ettiğini anlatır. Şahidi, 
Mehmed Çelebi'nin çclldarb * olduğunu, 
şarap içtiğini; halk arasında adının kö
tüye çıktığıni , halktan kendisini bu şe
kilde sakladı~ı nı , ondan gördüğü kera
metleri anlatmasının mümkün olmadı
ğını. "Bizden " gördükleı:ini nazmet" de
diğini. ancak bu emri yerine getireme
diğini söyler. Şahidi İbrahim Dede 1 S44 
yılında kaleme aldığı eserinde şeyhinin 
ölümünden bahsetmediğine göre Diva
ne Mehined Çelebi bu tarihten sonra ve
fat etmiş olmalıdır. 

Sakıb Dede, Mehmed Çelebi'nin daha 
gençlik yıllarından itibaren göğsü açık 
bir tennureyle kalenden abası giyerek 
dolaştığını. başında bazan Şems- i .Teb
rizfye mensubiyetini gösteren on iki di-
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limli taç bulunduğunu ve çardarb oldu
ğunu söyleyerek Şahidi'nin verdiği bilgi
leri doğru lar. Ona göre Mehmed Çelebi, 
Pir Adil Çelebi'nin asitane çelebiliği dö
neminde (142 1-1460) Karahisar'dan Kon
ya'ya, oradan Hacıbektaş Tekkesi'ne 
gitmiş, daha sonra yanına kırk Bektaşi 
abdalı alarak gittiği Irak'ta Necef, Ker
bela. Bağdat ve Samerra'da Ehl-i beyt 
imamlarını ziyaret etmiş ve sekizinci 
imam Ali er- Rıza'yı da ziyaret etmek üze
re Meşhed'e gitmiştir. Bu ziyaret, Meh
med Çelebi 1S44'te hayatta olduğuna 
göre Sakıb Dede'nin belirttiği dönemde 
değil daha sonraki bir tarihte gerçek
leşmiş olmalıdır. Mehmed Çelebi Meş
hed'de büyük itibar görmüş, türbedeki 
iki bayrakla imam Rıza'nın imaretinde
ki büyük bir kazan ve vakıf kapların bir 
kısmı kendisine hediye edilmiş, ziyaret 
sırasında, "Rıza'nın kapısından ayrı dü
şen göz, güneş çeşmesi bile olsa nursuz
dur" diye başlayan Farsça bir rubaiyi ir
ticalen söylemiş, sağ tarafında Mevlevi
ler, sol tarafında Bektaşiler bulunduğu 

halde Meşhed'den ayrılmıştır. Tekrar 
Bağdat'a dönüp imamları ziyaret ettik
ten sonra Halep'e giden Mehmed Çele
bi, burada Vefaiyye tarikatının kurucu
su Ebü'I-Vefa ei-Bağdadi (ö 501 1 1107) 
soyundan Şeyh Ebu Bekir el -Vefa i' nin 
(ö_ 991/ 1583) dergahında kalır. Ebu Be
kir'i kalenderiler gibi tıraş ettirip ona 
hilafet verir. Karahisar'a dönerken Kon
ya'ya uğrayıp ceddi Mevlana'yı ziyaret 
eder. Bir süre sonra Mısır'a giderek ora
da tutuklu bulunan İbrahim Gülşenfnin 
(ö_ 940/ 1534) hapisten çıkarılmasını sağ

lar. Mısır dönüşü Şam'da ibnü'I-Arabi'nin 
kabrini ziyaret eder. Sakıb Dede, Divane 
Mehmed Çelebi'nin Kanuni Sultan Süley
man devrinde istanbul'a, oradan Bursa 
ve Kütahya'ya gittiğini, Karahisar'a dö
nüşünden bir süre sonra vefat ettiğini 
söyler, ancak tarih vermez. Onun kay
dettiği bu bilgiler bazı kronoloji hatala
rını ihtiva ettiğ inden ancak tarihi tenkit 
süzgecinden geçirildikten sonra kabul 
edilebilir. Mesela ona göre Divane Meh
med Çelebi'nin Tarnanbay devrinde Mı

sır'a gidişi, Kanuni devrinde İstanbul'a 
gidişinden sonradır. Halbuki Tomanbay, 
Kanuni Sultan Süleyman tahta geçme
den önce Mısır'da 1S16-1S17 yıllarında 
hükümdarlık yapmıştır. Sakıb Dede'nin, 
Mehmed Çelebi'nin istanbul'da iken İs
kender Paşa'nın konağında misafir ol
duğunu, paşanın Galata'da Kule civarın
daki bahçesini vakfederek oraya bir mev
levınane kurulduğunu söylemesi de yan-

lıştır. Çünkü bu mevlevihanenin l l. Ba
yezid devrinde tesis edildiği ve İskender 
Paşa'nın Fatih Sultan Mehmed'in Hassa 
gılmanlarından olduğu bilinmektedir. 

Mehmed Çelebi'nin yukarıda anılan soy 
şeceresinde adı Divane Mehmed Çelebi 
şeklinde geçmektedir. Rind ve kalender
meşrep bir Mevlevi olan Mehmed Çele
bi'nin adına "Divane" lakabı bu tavrın

dan ötürü eklenmiş olmalıdır. Timur is
tilasında Mevlana'nın türbesinden alınıp 
götürülen Divan-ı Kebfr'i iran'a gidip 
geri getirdiği için "Sultan-ı Divan!" unva
nıyla anıldığı şeklindeki rivayetin, pek 
hoş görülmeyen "Divane" lakabını bu şek

le dönüştürmek için uydurulduğu ke
sindir. Hüseyin Ayvansarayi'nin, Divane 
Mehmed Çelebi'nin Konya'da çelebilik 
makamına geçtiğini söylemesi de yanlış
tır (Hadfkatü'l -cevam( Il, 42)_ 

Mevlevilik tarihinde Arif Çelebi ile baş
layan Ehl-i beyt sevgisine özel bir önem 
verme hususu Divane Mehmed Çelebi'
de yeni bir boyut kazanmış ve Mevlevi
liğin onun tarafından temsil edilen Şems 
meşrebi Kalenderilik, Bektaşilik ve Hu
rufilik' le kaynaşma temayülü göstermiş
tir. Nitekim Haririzade'nin, Kalenderiliği 
Mevleviliğin bir kolu sayıp Divane Meh
med Çelebi 'yi Kalenderiliğin kurucusu 
olarak göstermesi (Tibyan, III , vr. 74b-77•) 
yanlış olmakla birlikte bu durumun bir 
sonucu olmalıdır. Kalenderiliği benimse
diği halde Mevleviliğin esaslarını özenle 
koruyan Mehmed Çelebi, Ulu Arif Çele
bi'den sonra Mevlevıliği en çok yayan ki
şidir. Halep, Burdur, Eğridir, Sandıklı, 

Mısır, Cezayir, Midilli ve muhtemelen 
Lazkiye mevlevihaneleri onun gayretiyle 
açılmıştır. 

Şahidi'nin Gülşen -i Esrar'ında Meh
med Çelebi'nin Fenai, Fani gibi bazı ha
lifelerinin adına rastlanmaktadır. Şahi 

di, Fenai'nin Mehmed Çelebi doğunca 

gidip onun ayaklarını öptüğünü ve Mev
lana ' nın Çelebi'nin geleceğini bir gaze
liyle müjdelediği şeklindeki rivayeti, Vah
detname adlı bir eseri olduğunu söyle
diği Muarrifoğlu' ndan duyduğunu söy
ler. Kimliği bilinmeyen ve adı geçen ese
ri günümüze ulaşmayan M uarrifoğlu da 
muhtemelen Mehmed Çelebi'nin halife
sidir. Fani Dede ise Lazkiye Mevlevınane
si'nin şeyhidir. Sakıb Dede, Divane Meh
med Çelebi'nin Halep'te Ebu Bekir ei 
Vefaf'ye, Mısır'da Ahmed es-Safi'ye hila
fet verdiğini, Galata Mevlevınanesi'ne Si
noplu Safai Dede'yi halife bıraktığım, Ve
liyyüddin Dede'yi Cezayir'e, Hızır Dede'yi 
Sakız'a, Nurullah Dede'yi Eğridir'e, Ali-i 



Rumi'yi Sandıklı 'ya , Derviş Hamid ' i Mi
dilli 'ye yolladığını kaydeder. Onun hali
felerinden olan Şahidi de Muğla Mevle
vihanesi'nde şeyhlik yapmıştır. 

Divane veya Semai mahlasıyla şiirler 

söyleyen Mehmed Çelebi, divan edebi
yatının önemli şahsiyetleri arasında sa
yılabilecek bir şair olmasına rağmen şi
irleri, etrafında bulunanlarca tesbit edil
mediği. tesbit edilenlerin de meşrebi yü
zünden derlenip divan şeklinde düzen
lenmediği için mecmualarda kalmıştır. 

Abdülbaki Gölpınarlı . "Bela dildendir ol 
dildar elinden dadımız yoktur 1 Gönül
dendir şikayet kimseden feryadımız yok
tur" beytinin Türk divan edebiyatının en 
güzel beyitlerinden biri olduğunu söyler. 
Mevlevi mukabelesi son şekliyle düzen
lendikten sonra mukakebelenin ihtiva 
ettiği sembolleri açıklamak amacıyla ya
zılan ilk manzum risale Divane Mehmed 
Çelebi 'ye aittir. "Failatün failatün failat" 
vezninde elli iki beyitten meydana ge
len bu risale, Abdülbaki Gölpınarlı tara
fından Mevlana Müzesi Kütüphanesi'nde 
bulunan şiir mecmualarından derlenen 
yirmi dört adet şiiriyle birlikte yayımlan
mıştır (fVleu lana'dan Sonra Meuleur/ik, s. 
473-493) 
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DivANHANE 
( ..,;ı,;.;ıy_~ ) 

Saraylarda divanın toplandığı 

ve resmikabullerin yapıldığı 
geniş mekan. 

_j 

islam sivil mimari terminolojisinde bir
den fazla tanımı olan divanhane terimi, 
öncelikle devlet başkanı konumundaki 
kişilerin saraylarında divanın toplandığı . 

elçilerin kabul edildiği ve çeşitli önemli 

meselelerin görüşüldüğü mekanları ifa
de eder. Ayrıca kasır. konak, köşk, yalı 

türünden geniş kapsamlı meskenlerde 
de misafir odası olarak kullanılan büyük 
salonlara divanhane denilmektedir. 

Emevi ve Abbasiler'de Divanhane. islam 
tarihinde saltanat kurumunu ve bu ku
ruma ilişkin gelenekleri tesis eden Erne
viler olduğu için Emevi devrine ait sa
ray ve kasırlarda karşılaşılan divanhane 
niteliğindeki mekanları . kendi türünün 
islam mimarisindeki ilk örnekleri olarak 
kabul etmek gerekir. Emeviler'in salta
nata ve saray geleneğine ilişkin birçok 
hususta olduğu gibi bu mekanların ta
sarımında ve süslenmesinde de Sasani 
ve Bizans uygulamalarından ilham aldık
ları görülmektedir. Başşehir Şam· da, 
Emeviyye Camii ile bağlantılı olarak in
şa edildiği bilinen ve asıl devlet yönetim 
merkezi niteliğini taşıyan büyük saray 
tamamen ortadan kalkmıştır. Ancak çe
şitli kaynaklardan. bu sarayın merkezin
de Kubbetü' I- hadra adlı abidevi ku b be 
ile örtülen bir divanhanenin bulunduğu 
öğrenilmektedir. 

Şam 'daki büyük sarayın yok olmasına 
karşılık Suriye. Filistin ve Ürdün'ün çe
şitli yerlerine dağılmış "çöl kasırları " de
nilen saraylarda, değişik biçimlerde ta
sarlanmış ve ihtişamlı süslemelerle do
natılmış, divanhane niteliğinde taht sa
lonları ve resmikabul mekanları teşhis 
edilmektedir. Bunlardan ı. Velid'in (705-

7 15) yaptırdığı Kusayru Am re hamam 
kasrında soyunmalık bölümü. gereğin
de divanhane vazifesini görecek şekilde 
planlanmıştır. Söz konusu bölüm. kuzey
güney doğrultusunda uzanan beşik to
noz örtülü üç neften meydana gelmiş 
ve yan neflerin kuzey ucunda bulunan 
apsis biçimindeki yuvarlak çıkıntılarla 

donatılmış iki mekanın arasına, halife
nin t ahta oturup toplantılara başkan lı k 

ettiği eyvan yerleştirilmiştir. Kuzey du
varının ekseninde yer alan ve girişin tam 
karşısına gelen bu taht eyvanı yuvarlak 
bir kemerle orta nefe açılmaktadır. So
yunmalık- divanhane bölümünün zemi
ni ve belirli bir seviyeye kadar duvarları 
renkli taş levhalarla kaplanmış, duvar
ların üst kesimleri, ayrıca payelerin ve 
tonaziarın yüzeyleri bol miktarda figü
ratif unsurun (insan ve hayvan) görüldü
ğü freskolarla bezenmiştir. Bunlar ara
sında , özellikle mekanın divanhane ni
teliğini vurgulaması açısından önem ta
şıyan bir kompozisyonun merkezinde, 
burmalı sütunları olan bir sayebanın al-

DiVANHANE 

tında tahtına oturmuş halife görülmek
te. çevresinde maiyetiyle kuş sürüleri, 
ayaklarının altında da deniz seçilmekte
dir. Böylece Emevi halifelerinin denizie
rin ve karaların hakimi. dünyanın efen
disi oldukları belirtilmek istenmiştir. So
yunmalık-divanhanenin bazilika tarzı ta
sarımında görülen Sasani ve Bizans et
kilerini söz konusu tasvirde de bulmak 
mümkündür. Aynı anlamı veren taht ey
vanının duvarındaki kompozisyonda da 
yanyana diziimiş altı adet insan figürü 
yer almakta ve kıyafetleriyle üzerlerin
deki Arapça ve Grekçe yazılardan bun
ların dördünün Bizans. Sasani ve Habeş 
imparatorları ile Vizigot kralı oldukla
rı anlaşılmaktadır. Diğer iki figürün ise 
Türk hakanıyla Çin imparatoru veya Hin
distan hükümdan olduğu tahmin edilen 
bu kompozisyonda Sasani saray gelene
ğine uygun biçimde dünyanın belli başlı 
hükümdarlarının Emevi halifesine "arz-ı 
ubOdiyyet" ettikleri gösterilmekte. böy
lece Emevi hilafet ve saltanatının gücü 
sergilenmektedir. 

Hişam b. Abdilimelik (724 -743) tara
fından yaptırılan Kasrülhayr ei-Garbi'de 
saray kitlesinden soyutlanarak kuzey 
yönüne yerleştirilen harnarnda da soyun
malık bölümünün aynı zamanda divan
hane olarak tasartandığı ve boyutlarının 
Kusayru Amre'dekinden daha büyük tu
tulduğu görülür. Buradan geçilen dik
dörtgen planlı. yarım daire biçiminde bir 
nişle donatılmış mekanın taht salonu ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Emevi saraylarının en gösterişlilerin

den olan ll. Velid'in (743-744) yaptı rdığı 

Hırbetü'l-mefcer'de de divanhane, ku
zey kesimini işgal eden muhteşem ha
mamın soyunmalık bölümü ile bağlantı
lıdır. Tasarımıyla olduğu kadar zemin 
mozaikleriyle de göz kamaştıran soyun-

H ı rbetü' l · mefcer Sarayı 'n ın divanhanesinde 
zemin mozaiği · Filistin 
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