
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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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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linin umumi kadrosu içinde ele alması ve 
Türk lehçeleri bahsi de dönemine göre 
yeni ve ileri bir görüş olarak yalnız ikinci 
basımın önsözünde bulunmaktadır. Bu 
önsözde Türk dilinin tarihi ve coğrafi ya
yılımı içinde bütün lehçelerine göre ge
nel bir tablo çizilmiş. Osmanlı Türkçesi'
nin, batıya uzanan Türkmen lehçesinin 
Anadolu'da oluşturduğu bir şekli olduğu 
ifade edilmiştir. 

Lehce-i Osmôni'nin asıl sözlük bölü
münün getirdiği başlıca yenilikler şun
lardır: 1. Osmanlı Türkçesi'ndeki sözler 
mümkün olduğu kadar Doğu Türkçesi'n
deki asılları ve eski şekilleriyle gösteril
miştir. Türemiş şekillerinin yaşamasına 

karşılık unutulmuş veya kullanılmaz ol
muş kökkelimelere götüren. Osmanlı 
Türkçesi'yle olan ilgiyi veya farkları gös
termeye yönelen bu sistem, eseri Doğu 
Türkçesi'ne açtığı için Thory Jozsef ve 
Barbier de Meynard gibi Batılı Türkolog
lar' ca Türkçe'nin mukayeseli incelemesine 
kaynak bir çalışma olarak gösterilmiştir. 
Kullandığı kaynakları zikretmeyen Ahmed 
Vefik Paşa'nın sözlüğü hazırlarken Doğu 
Türkçesi'yle yazılmış eserlerden faydalan
dığı anlaşılmaktadır (Babinger onun bir 
Doğu Türkçesi sözlüğü için gerekli mater
yalleri topladığını, ancak böyle bir sözlüğü 
meydana getirmediğini belirtmektedir). 2. 

Türkçe kelimelerin izahını türedikleri kök
ten hareketle, birleşik sözlerle tamlama 

Lehce-i Osmani'nin iç kapaQı (İstanbul 1306) 
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ve deyimlerdeki kelime kümelerinin etra
fında toplandıkları taban söz veya mefhu
ma göre gösterıneyi esas alan bir metot 
ortaya koyması dikkate değer bir yenilik
tir. Bir kökten çıkma sözlerin ayrı madde 
başlarına dağılmadan bir arada bulunma
sı Türkçe'nin kelime ve deyim teşkilindeki 
zenginliğini meydana çıkarmıştır. 3. Türk
çe kelimelerde gittikçe artan imla karga
şasına ve Arap harflerinin Türkçe'nin bazı 
seslerini ifadede yetersizliğine çözüm ge
tirmek için Türkçe'de bulunmayan sesle
re mahsus Arap harflerini kullanmayan 

. Doğu Türkçesi'ndeki asli şekiliere göre 
düzenlenmiş bir imla sistemini teklif 
eder. Ahmed Vefik Paşa. Türkçe'nin tek 
harfte toplanmış ayrı ve farklı seslerinin 
belli olması için her birine özel işaret koy
durduğu değişik hurufat döktürüp kul
lanmıştır. 4. Türk tarihi, etnolojisi, lehçe
leri ve coğrafyasına dair maddeler sözlü
ğe küçük bir Türkoloji ansiklopedisinin 
taslağı mahiyetini kazandırmıştır. Bun
lar arasında üç sütunluk yer işgal eden 
"Türk" maddesi Ahmed Vefik Paşa'nın 
Türkçü zihniyetini yansıtması bakımın
dan zikre değer. Lehce-i Osmôni'de bazı 
kelimeler için Osmanlı ve Doğu Türkçesi'n
den örnek beyitler zikredilmişse de bun
ların kimlere ait olduğu belirtilmemiştir. 

Türk dilinin lugat sahasında temel 
eserlerinden sayılan Lehce-i Osmôni 
kendinden sonraki Şeyh Süleyman Efendi, 
Redhouse ve Radloff gibi birçok müelli
fin lugatlarına kaynak hizmetini görmüş
tür. Şemseddin Sami'nin Kamus-ı Tür
ki'sine ise başlıca temel teşkil etmiştir. 
Barbier de Meynard'ın hazırladığı Dic
tionnaire turc-français, SuppJement 
aux dictionnaires publies jusqu'ii ce 
jouradlı büyüklugat(Paris 1881-1886) 

doğrudan doğruya Lehce-i Osmôni'den 
çıkmıştır. Daha önce Ahmed Vefik Paşa'
nın eseri hakkında bir tahlil ve tanıtma 
yazısı kaleme almış olan Barbier de Mey
nard, kitabının önsözünde lugatını Ahmed 
Vefik Paşa'nın Lehce-i Osmôni'si saye
sinde meydana getirdiğini açıkça ifade 
eder. Lehce-i Osmôni ilk basımının neş
rinden az sonra. Batı ilim aleminde öte
den beri esasen bilinmekte olan Ahmed 
Vefik Paşa'nın Petersburg'daki Müsteş
rikler Kongresi'ne çağınlmasına da vesile 
olmuştu . 

Lehce-i Osmôni'nin, aslında Red
house'a ait iken müsveddelerini gören 
Ahmed Vefik Paşa'nın onu kendine mal 
etmiş olduğuna dair Şemseddin Sami ta
rafından nedense ortaya atılıp Veled Çe
lebi'nin daha ayrıntılı biçimde tekrarladığı 

asılsız bir iddia vardır. Redhouse'ın Leh
ce-i O sm ani'den önce neşredilen Lugat-ı 

Osmôniyye'sinin Türkçe tek bir sözü 
madde başı alınayıp sırf Arapça ve Fars
ça asıllı kelimelere yer vermiş bulunması 
itibariyle onunla hiçbir alakası olmayaca
ğının kesinliği yanında, asıl söz konusu 
edilmesi gereken Türkçe'den İngilizce'ye 
lugatının da Lehce-i Osmôni'den on ye
di yıl önce 18S9'da basılmış olması, hem 
de askerler, iş ve ticaret adamları için pra
tik bir gaye ile hazırlanmış bulunması do
layısıyla yer verdiği Türkçe sözlerin onun 
yanında pek cılız kalması, ayrıca lugatının 
asıl büyük ve en geniş şeklinin Ahmed 
Vefik Paşa'nın eserinin ilk baskısının çıkı

şından çok sonra 1890'da ortaya konul
muş olması gerçeği karşısında bu iddia 
kendiliğinden çöker. Lugatının 1890'da, 
yani Lehce-i Osmôni müellifi henüz ha
yatta iken yayımlanan bu baskısının ön
sözünde Redhouse'ın Ahmed Vefik Paşa'
nın eserinden istifade ettiğini. onun ken
disine rehberlik eden eserlerden biri oldu
ğunu belirtınesi bu iddiayı büsbütün hü
kümsüz kılar. 

Kendisinden sonra Türkçe için birçok 
lugat ortaya konmuş olmasına ve tenkit 
edilecek taraflarına. karışıklığına, çeşitli 
kusurlarına rağmen Lehce-i Osmôni, 
kolayca tüketilmez malzemesiyle bir mü
racaat kaynağı olma değerini bugün de 
korumaktadır. Ahmed Vefik Paşa Lehce-i 
Osmôni'ye koyduğu, o güne kadar yazı 
dilinde kullanılmamış pek çok kelimeyi 
kendi tiyatro tercümelerinde kullanmıştır 
( örnek için bk. Tansel, XXVllllll O 119641. s. 
265-280) . 

Lehce-i Osmani, ikinci basımı esas 
alınarak Recep Toparlı tarafından Latin 
alfabetik sistemine göre yeni harfiere 
çevrilmiş, her iki cildi için ayrıca Arap 
harflerine göre birer dizin ilave edilerek 
yayımlanmıştır (Ankara 2000) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

J. W. Redhouse, A Turkish and English Lex
icon, istanbul 1890, s. IX, Xl, XII; 1. Kunoş, Türk 
Halk Edebiyatı, istanbul 1925, s. 6-7; Yusuf Ak
çura. Türk Yılı, istanbul 1928, s. 301-302; Se
vim Güray, Ahmet Vefik Paşa, Ankara 1966, s. 
39-50; Babinger (Üçok), s . 406; F. Tansel, "Ah
med Vefik Paşa ' nın Eserleri", TTK Belleten, 
XXVlll/ll O (I 964). s . 252-255, 265-280; Avni 
Gözütok, "Türkiye Türkçesi'nin İlk Sözlüğü 
Lehce-i Osman!", EFAD,sy. 24 (ı997), s. 29-37; 
Bahriye Çeri, "XIX. Yüzyıldan Osmanlıca Bir 
Sözlük Lehçe-i Osman!", Kebikeç, 111/6, Ankara 
1998, s. 169-174; Kamusü'l-a'lam, VI, 4688-
4689; Ahmet Harndi Tan pınar, "Ahmed Vefik 
Paşa", İA, I, 209; Nihad Sami Banarlı, Resimli 
Türk Edebiyatı. Tarihi, istanbul 1979, Il, 1069. 

~ ÖMER FARUK AKÜN 


