
LEFKOŞE 

bir bölümü Türk tarafında kaldı. Türk ke
simiyle Rum kesimini birbirinden ayıran 
ve kabaca doğu- batı doğrultusunu izle
yen Yeşil Hat Ermu caddesinin güneyini 
takip eder. 

Lefkoşe'nin belli başlı tarihi eserleri 
arasında, 1567'de yeniden yaptırılan sur
lar dışında Saint Sophia Katedrali (Seli
m iye Camii). Saint Catherine Katedrali 
(Haydar Paşa Camii). SaintAugustin Kili
sesi ( Ömeriye Camii). Arap Ahmed Paşa 
Camii, Aziziye Tekkesi, Lefkoşe Mevlevl
hanesi, Büyük Han, Kumarcılar Ham, Bü
yük Hamam ve bedesten sayılabilir (ge
niş bilgi için bk. KIBRIS [Mimari]). 
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LEFKOŞE MEVLEviHANESi 

Lefkoşe'de 

fetihten kısa bir süre sonra kurulan 
Mevlevi tekkesi. 

_j 

Fethin tarihini anlatan Arif Dede'nin 
Mevlev'i oluşu dikkate alınarak Mevlev'ili
ğin Kıbrıs'a 1571 'de fetihle birlikte girdi
ği söylenebilir. Bazı kaynaklarda, dergah 
binalarının Lefkoşe'de tekkede medfun 
Emine adlı bir hanımın bağışladığı arazi 
üzerine XVII. yüzyılda yapıldığı belirtil
mekte, çeşitli arşiv belgelerinde ise tekke 
Arap Ahmed Paşa'nın vakıfları arasında 
zikredilmektedir. Mevlev'ihaneden bah
seden en eski belgelerden biri olan 1 003 
(1595) tarihli şer'iyye sicilinden, Girne Ka
pısı yakınlarındaki tekkenin Arap Ahmed 
Paşa vakıfları arasında bulunduğu. bura
da bir mesnevlhanın görevli olduğu anla
şılmaktadır. Yine aynı belgede vakıf sahi
bin in tekkenin bahçesini halka mesire 
yeri olarak vakfettiği kaydedilmektedir. 
Bu bahçenin bir bölümü 1960'lı yıllarda 
şehitliğe dönüştürülmüşse de çarpık 
kentleşmeden burası da payını alarak be
ton yığın ı haline gelmiştir. 1 O 1 6 ( 1607) 
tarihli diğer bir belgede ise mevlevlhane
nin yerinin şehid Seyyid Ahmed Paşa'nın 
malı olduğu ve buraya Ferhad Paşa'nın 

emriyle mevlevlhane inşa edildiği belir
tilmektedir. Bu belgeye göre Ferhad Pa
şa'nın başvurusu üzerine Konya Asitanesi 
seccadenişin i Şeyh Ebubekir tarafından 
Derviş Sadeddin Lefkoşe Mevlevlhanesi'
ne şeyh tayin edilmiştir. Bunun yanında 
mesnevi okuyan şeyhe 3 akçe, imama 2 
akçe, müezzine 1 akçe ve diğer fukaraya 
8'er akçe günlük vazife verilmesini şart 
koşan diğer bir vakfiye ile görev dağıtımı 
merasiminden bahseden bir başka belge 
de göz önüne alınarak Lefkoşe M evieviM
nesi'nin XVII. yüzyılın başında teşkilatını 
tamamlamış olduğu söylenebilir. 

Tekkeye ilk şeyh olarak tayin edilen Sa
deddin Efendi'nin ardından sebebi bilin
meyen bir aradan sonra 1132'de (1720) 
Şeyh Sadri Dede postnişinliğe getirilmiş 
ve arkasından sırasıyla Kıbrıslı Şeyh Mus
tafa Siyah! Dede, oğlu Arif Efendi ( ö. ı 138/ 

1726), Lefkoşeli Hızır Dede(ö. ı 140/1727), 

Konya'dan Arif Dede (ö. ı ı 79/1 765), Kıb
rıslı Seyyid Abdullah Dede ( biryıl süre ile). 
Lefkoşeli Şeyh Mustafa Dede (ö. 1228/ 

1813). Feyzullah Dede (ö. 1267/1851), 

Derviş Ali Dede ve Mustafa Saffet Dede 
( ö. ı 31111893-94) postnişin olmuştur. 

Adanın 1878'de İngilizler' e kiralandığı dö
nemde mevlevlhaneye yapılan şeyh tayin-

lerinde usulsüzlükler görülmeye başlan
mıştır. 1894'te Saffet Dede'nin oğlu Meh
med Celaleddin Efendi'nin tayininde gele
neğe aykırı olarak İstanbul'dan berat çı
karılamamıştır. Mevlevlhaneye büyük hiz
metler veren Şeyh Mehmed Celaleddin 
Efendi 12 Eylül 1931 'de vefat ettiğinde 
Kıbrıs İngiliz idaresine geçmiş. adadaki 
Türk vakıflarının yönetimi de ingilizler'in 
denetimine girmişti. 

Celaleddin Efendi'nin ölümünden son
ra Türkiye'de diş hekimliği öğrenimi gö
ren oğlu Saffet Bey adaya döndü. Saffet 
Bey, şeyhlik talebinde bulunmayıp sadece 
babasının idaresindeki vakıfların yöneti
minin kendisine verilmesini istedi. Zama
nın evkaf murahhası, yaptığı hizmetler
den dolayı kendisine ingiliz kraliyeti tara
fından "sir" unvanı verilen M. Münir Bey, 
tekke vakıflarının gelirlerini ingiliz valisi
ne bağlı Vakıflar İdaresi'nde tutmak için 
Saffet Bey'in isteğini reddetti. Bu sırada, 
Türkiye'de tekke ve zaviyelerin kapatıl
ması üzerine Konya'dan Halep'e nakledi
len çelebilik makamında bulunan Muham
med Bakır Çelebi mevlevlhanenin postni
şinliğine Selim Dede Efendi'yi tayin etti. 
Ancak M. Münir Bey dergahı mühürlete
rek Selim Dede'nin posta oturmasına en
gel oldu. Konunun Masum Millet gaze
tesinde mill1 mesele haline dönüştürül
meye çalışılması üzerine Selim Dede'nin 
dergahtaki görevi maaş karşılığı üstlen
mesine izin verildi. Tekkenin vakıflarının 
yönetimi ise ingiliz idaresinde kaldı. Se
lim Dede Efendi 195,3 yılında vefat edince 
çelebilik makamı onun yerine oğlu Cema
leddin Efendi'yi tayin etmek istediyse de 
ingiliz idaresi görevi Kıbrıslı Hafız Şefik 

Lefkoşe Mevlevihanesi'nin semahanesi 



Lefkoşe Mevlevihanesi'nin planı 

Efendi'ye verdi. Ancak mevlevlhfıne esa
sen dervişlerini kaybetmiş ve Kıbrıs Türk 
toplumu da Türkiye Cumhuriyeti kanun
larını benimsemiş bulunduğundan Kıb

rıs'ta Mevlevllik Selim Dede'nin vefatıyla 
sona ermiş oldu. 

Şehrin eski kesiminde Girne Kapısı'nın 
iç tarafında yer alan m evievihane bugün, 
semahane ve buna bitişik, kuzey-güney 
istikametinde ilerleyen birbiri yanında altı 
ku b be altında yer alan tür be kısmından 
ibarettir. 1960 öncesi derviş odaları, mut
fağı ve misafir odalarının ayakta olduğu . 

meşrutasının 1970'lere kadar kimsesiz 
çocuklar yurdu olarak kullanıldığı bilin
mektedir. Mevlevlhanenin en eski halini, 
1880'li yılların başlarında İngiliz kaptanı 
Kitchener tarafından çizilen Lefkoşe pla
nından öğrenmek mümkündür. Dergah, 
belgelerde m üştemilatı ile birlikte mesire 
yeri olarak tekkeye vakfedildiği kaydedi
len geniş bahçenin kuzey kısmındaki kül
liye olmalıdır. 

1934, 1962, 1967, 2002 yıllarında tamir 
gören ve günümüzde Lefkoşe Türk Et
nografya Müzesi olarak kullanılan mev
levlhaneye Girne caddesine bakan basık 
kemerli bir taçkapıdan girilmektedir. Süs
lemesiz kesme taştan iki çerçeve içine 
alınmış kapının iki yanındaki taşiara birer 
sütunçe yapacak şekilde profil verilmiş
tir. Kapının basık kemerinin üst kısmında 
alçı sıva lı bir çerçeve içerisine ce ll ta'lik 
yazı ile "Ya Hazret-i Mevlana" ibaresiyle 
iki Mevlevl sikkesi nakşedilmiştir. Giriş, 
yanındaki sivri kemerli bir niş içerisine 
yerleştirilmiş çeşme ile adeta bütünleş
miştir. Çeşmenin ta'lik kitabesi çok yıp
ranmış olduğundan ancak bazı kelimeleri 
okunabilmektedir. 

Taçkapıdan, asli hali daha geniş olması 
gereken bir alanın "T" şeklinde bir parça
sı durumunda bulunan avluya girilmekte
dir. Mevcut bazı kemer kalıntıları yanında 
daha önce yapılan çeşitli planlarda avlu-

nun güney tarafında gösterilen kemer 
duvar izleri burasının daha büyük bir kül
liye olduğunu düşündürmektedir. Avlu
nun kuzeybatısındaki basık kemerli bir 
kapıdan dergahın harimine girilmektedir. 
Harim muhibban mekanı. semahane ve 
mescid olmak üzere üç bölümden oluş
maktadır. Binanın taşıyıcı sistemi bu bö
lünmeyle uyuşmaktadır. İki dikdörtgen 
payeyi bağlayan üç kemer. kuzey-güney 
istikametinde girişi ve aynı zamanda ayin 
izleyicilerine ait mekanını semahaneden 
ayırmaktadır. 

Payeleri dış duvarla bağlayan iki kemer 
kuzeydeki yükseltilmiş mutrıp mahfiliyle 
semahaneyi, aynı istikamette ilerleyen 
üçüncü kemer ise güneyde yer alan mes
cidle semahaneyi ayırmaktadır. Diğer kı
sımlardan iki basamak daha aşağıda bu
lunan dairevi sema meydanının etrafı diz 
boyu yüksekliğinde ahşap parmaklıkla 
çevrilidir. Tamamen ahşaptan inşa edilen 
kuzeydeki mutrıp mahfiline yine dik ah
şap bir merdivenle çıkılmaktadır. 

Mescidde basit bir niş teşkil eden mih
rabın üzerinde zeytin dalı çelenk motifle
rinin oluşturduğu boyalı nakışlar bulun
maktadır. Mescidin kıble duvarındaki bir 
kapıdan Girne caddesi boyunca kuzey- gü
ney istikametinde bir aks üzerinde uza
nan türbelere geçilmektedir. Birbirinden 
geniş kemerle ayrılan altı kubbe ile bir 
tonazun örttüğü sekiz gözlü hacim doğu 
ve batıda pencerelerle dışarıya açılmak
tadır. Türbe kısmında on altı kabir bulun
maktadır. M evievihane şeyhlerinden Siya
h! Dede, Arif Dede, Mustafa Dede, Fey
zullah Dede, Mehmed Celaleddin Efendi 
ve Selim dedelerin dergaha defnedildik
leri bilinmektedir. Diğer kabirierin kim
lere ait olduğu tam olarak bilinmemek
teyse de kuzeyden itibaren birinci kabrin 
Selim Dede'ye, ikinci kabrin Arap Ahmed 

Lefkoşe Mevlevihanesi'nin türbe kısmı 

LEHCE-i OSMAN! 

Paşa'ya, üçüncü kabrin Şeyh Celaleddin 
Efendi'ye, onun cu kabrin bir şeyhin lalası 

olduğu bilinen Arap Abdullah Efendi'ye, 
on altıncı kabrin şeyh hattat Feyzullah 
Dede'ye ve eşine ait olduğu kabul edil
mektedir. 
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li] İBRAHiM NUMAN 

LEH 

Bugünkü Polonya halkının 
tarihte anıldığı adı 

(bk. POLONYA). 

LEHCE-i OSMANi 
(~~~) 

Ahmed Vefik Paşa'nın 
(ö. 1891) 

yazdığı Türkçe'den Türkçe'ye 
ilk sözlük. 

_j 

_j 

Yoğun bir idari ve siyasi hayatı olan Ah
med Vefik Paşa. görevinden aziedildiği 
1873-1876 yılları arasında Lehce-i Os
mani'yi hazırlayarak yayımlam ış. başve
kiliikten ayrıldığı 1882'den sonra da eseri
ni geliştirip yeni bir tertiple ikinci basımı
nı gerçekleştirmiştiL Lehce-i Osmani'
nin ilk baskısında (HI, istanbul I 293, 1293 
sayfa) hiçbir ayırım yapmadan Türkçe, 
Arapça ve Farsça kelimeleri birlikte ele 
alan Ahmed Vefik Paşa, ikinci basımın 
(HI, İstanbul I 306, 1455 sayfa) ilk cildine 
Türkçe kelimelerle Türkçeleşmiş kabul 
ettiği Arapça ve Farsça kelimeleri, ayrıca 
Batı dillerinden gelip günlük dile yerleşen 
kelimeleri almış. sadece yazı dilinde kul
lanılaı'i Arapça ve Farsça kelimelere de ll. 
ciltte yer vermiştir. Osmanlıca'yı Türk di-
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