ÞEYH FETHULLAH KÜLLÝYESÝ

halk arasýnda Þýh Ocaðý diye anýlýr. Zâviyenin doðusundaki hazîrede Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Fransýz kuþatmasýnda þehid
düþen bazý önemli þahsiyetler gömülmüþtür.
Doðusundan camiye bitiþik olan zâviye
6,80 × 6,60 m. ölçülerinde bir zikir meydaný ile meydanýn güneyinde iki, kuzeyinde bir odaya sahiptir. Zikir meydaný ortadaki kare kesitli bir ayaða oturan yelpaze
tonozla örtülüdür. Zâviye bitiþiðindeki camiye ve son cemaat mekânýna iki kapýyla
açýlýr. Camiye ve doðusundaki hazîreye açýlan ikiþerden dört penceresi bulunmaktadýr. Zikir mekânýnýn kýble duvarýnda bir
mihrâbiye, mihrâbiyenin her iki yanýnda arkasýnda mevcut iki itikâf odasýna açýlan birer kapý yer alýr. Meydanýn kuzeydoðu köþesinde bir baþka itikâf hücresi vardýr. Odalar dikdörtgen planlýdýr ve aynalý tonozla örtülüdür. Kuzeydoðu köþesindeki oda doðusundaki bir pencereyle hazîreye, güneyindeki bir pencereyle zikir mekânýna ve
kuzeyindeki bir kapýyla giriþ dehlizine açýlýr. Bugün zikir meydaný mescid, güneydeki iki oda depodur, kuzeydeki giriþ dehlizine bir kapýyla açýlan üçüncü oda ise müezzine aittir.
Doðu-batý doðrultusunda ele alýnan hamam sokak kotu yükselince kýsmen yol
seviyesinin altýnda kalmýþtýr. Basamaklarla ulaþýlan kare planlý, aydýnlýk fenerli
kubbeyle örtülü soðuklukta bir havuz yer
almaktadýr. Soðukluðun doðu duvarýndaki kapýdan beþik tonozla örtülü ýlýklýða geçilir. Ilýklýðýn güneybatý köþesinde usturalýk mekâný, kuzeybatý köþesinde helâ bulunur. Her iki mekân içten mukarnaslarla
bezeli kubbeyle örtülüdür. Ilýklýðýn doðu
duvarýndaki kapýdan kare planlý, üç eyvanlý, köþe odalý, zemininde sekizgen göbek
taþý olan, aydýnlýk fenerli kubbeyle örtülü
sýcaklýða girilir. Eyvanlarýn hepsi tonozla
örtülüdür. Yalnýzca doðu eyvanýnýn arkasýnda yýldýz tonozla örtülü bir birim daha
yer alýr. Köþe odalarýndan güneybatýdaki
dikdörtgen planlý olup kubbeyle ve beþik
tonozla örtülüdür. Kuzeybatý odasý kubbelidir. Kuzeydoðu ve güneydoðu köþe odalarý sekizgen planlýdýr ve kubbelidir. Sýcaklýðýn doðusunda beþik tonozlu, kuzey-güney doðrultulu külhan birimi yer alýr. Hamam bugün oldukça bakýmsýzdýr.
Avludan biri güneyde, diðeri kuzeyde iki
merdivenle inilerek ulaþýlan kastel “L” biçiminde bir plana sahiptir. Ortada, 13 × 14,15
m. ölçülerindeki kastelin üzerini “L” þekilli
bir ayakla dikdörtgen þekilli bir pâyeye oturan tonozlar örtmektedir. Kastelin kuzey54

batýdaki mekânýnýn üzeri açýktýr. Bu bölümün batý duvarýna bitiþik bir oturma sekisi ve zemininde bir havuzu bulunmaktadýr. Havuzlar abdest almak ve çamaþýr
yýkamak için düzenlenmiþtir. Güney bölümü üç adet çapraz tonozla, doðudaki kuzey-güney doðrultulu on adet helânýn açýldýðý koridorsa beþik tonozla örtülüdür. Bu
tonozu merkezinden dik þekilde bir beþik
tonoz keser. Kastelin güneybatýsýnda kuzeybatý köþesindeki gibi batý yönünden
gelen sularýn döküldüðü bir havuz görülür. Her iki havuzun suyu kanallarla birleþerek helâlara ulaþmaktadýr. Kastelin güneydoðu köþesinde bulunmasý gereken ve
bir çeþit gusülhâne olan “çimeceklik” (çimeklik) bugün mevcut deðildir. Þeyh Fethullah Külliyesi renkli taþ süslemeleri bakýmýndan Memlük sanatýyla, camide görülen üst örtü yönünden Selçuklu mimarisiyle benzerliði olan ve farklý yapýlarý bünyesinde barýndýran bir eserdir.
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Klasik Türk þiirinin
son dönem büyük þairlerinden.

™

1171’de (1757) Ýstanbul’da Yenikapý Mevlevîhânesi yakýnlarýndaki bir evde dünyaya geldi. Doðumuna “eser-i aþk” ve “cezbetu’llah” terkipleri tarih düþürülmüþ, kendisine mevlevîhânenin þeyhi Kûçek Mehmed Dede ile halefi Seyyid Ebûbekir De-

de’nin tavsiyesiyle Mehmed Esad adý konulmuþtur. Dedesi Mevlevî olduðu gibi babasý Mustafa Reþid Efendi de Peçuylu Ârif
Ahmed Dede’den inâbe almýþtýr. Annesi
Emine Hatun’dur. Divanýnda ve Hüsn ü
Aþk’ýnda belirttiðine göre ilk eðitimini babasýndan aldý. 1780’de Galata Mevlevîhânesi’ne þeyh olan Hüseyin Efendi’den istifade etti. Arapça’yý Hamdi Efendi’den,
Farsça’yý Hoca Neþ’et’ten öðrendi. Neþ’et
Efendi kendisine “Esad” mahlasýný verdiyse de dönemin Esad isimli þairleriyle karýþtýrýlmamasý için daha sonra “Galib” mahlasýný kullanmaya baþladý (Divanýnda “Esad”
elli, “Esad Galib” iki ve “Galib” mahlaslarý
463 defa geçmektedir).
Dîvân-ý Hümâyun Kalemi’nde bir müddet çalýþtýktan sonra ailesinin pek tasvip
etmemesine raðmen 1198’de (1784) Konya’ya gidip Mevlânâ Dergâhý’nda çileye girdi ve Çelebi Seyyid Ebûbekir Efendi’nin
sohbetlerinde bulundu. Babasý Mustafa
Reþid Efendi oðlunun Ýstanbul’dan ayrýlmasýna tahammül edemediðinden Çelebi Efendi’ye baþvurmuþ, o da “tekmîl-i çillenin Yenikapý Dergâhý’nda ikmalinin muktezâ-yý merdî ve hüner” olduðunu söyleyerek genç derviþi Ýstanbul’a gönderdi. Galib çilesini 1201’de (1787) Yenikapý Mevlevîhânesi’nde tamamlayarak “dede” oldu.
Bu arada Ali Nutkî Efendi ile Aþçýbaþý Þerif Ahmed Dede’den epeyce faydalandý.
Daha sonra Ali Nutkî Efendi’den hilâfet
aldý. 1203’te (1789) Trabzonlu Köseç Ahmed Dede’nin et-Tuhfetü’l-behiyye fî tarîkati’l-Mevleviyye adlý eserine Ali Nutkî Efendi’nin izniyle es-Sohbetü’s-sâfiye
adýyla bir hâþiye yazdý. Öte yandan Yûsuf
Sîneçâk Dede’nin Sütlüce’deki türbesi yanýnda bir ev satýn alarak 5 Receb 1204’te
(21 Mart 1790) buraya yerleþti ve Yûsuf
Sîneçâk’in Cezîre-i Mesnevî adlý eserini
þerhetti. Galata Mevlevîhânesi þeyhi Halil
Nûman Dede’nin görevinden azli üzerine
yerine Konya Þems Dergâhý türbedarý Þemsî Dede tayin edildiyse de Ýstanbul’a gelirken Kütahya’da vefat ettiðinden 1791’de
Konya Âsitânesi þeyhi Mehmed Emin Çelebi’nin emirnâmesiyle 9 Þevval 1205’te (11
Haziran 1791) Galata Mevlevîhânesi þeyhliði Galib Dede’ye verildi. Bu tayin dolayýsýyla III. Selim’le olan dostluklarý geliþti.
Galib Dede ayný zamanda Türk mûsikisi
bestekârý olan, “Ýlhâmî” mahlasýyla þiirler
yazan ve hat sanatýyla da uðraþan hükümdara Galata Mevlevîhânesi’nin tamiri için
bir kaside takdim edince padiþah onun arzusunu yerine getirerek tekkeyi tamir ettirdi (1792). 4 Aðustos 1792 tarihinde yapýlan ilk mukabele vesilesiyle Þeyh Galib’in
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kaleme aldýðý on sekiz beyitlik tarih manzumesi Galata Mevlevîhânesi’nin kapýsýna
yazýlmýþtýr. Hükümdarýn tekke ile ve Þeyh
Galib’le alâkasý 1793’te mevlevîhâneye bir
þadýrvan, 1794’te semâhâne içine bir mahfel-i Hümâyun yaptýrmasýyla devam etti,
ayrýca 1795’te semâhâneyi yeniden tamir
ettirdi. Þeyh Galib’in bunlar için kaleme aldýðý tarih manzumeleri divanýnda yer almaktadýr. Semâhâne için yazýlan dokuz beyitlik tarih manzumesi binanýn kapýsýna da
yazýlmýþtýr. Ayrýca Humbarahâne-i Cedîd’de yapýlan Yenicami’deki mesnevîhanlýk da
Þeyh Galib’e verildi ve padiþah burada icra edilen mukabelelere genellikle katýldý.
III. Selim’in Þeyh Galib’e olan ilgisi kendisine Cevrî hattýyla yazýlmýþ bir Me¦nevî
hediye etmesi, 1793’te kardeþi Beyhan
Sultan’la birlikte 300 altýn sarfederek divanýný ciltletip tezhip ettirmesi yanýnda 10
Safer 1209’da (6 Eylül 1794) çýkardýðý bir
fermanla mesnevîhanlýklarýn inhâsýnýn da
Þeyh Galib’e verilmesiyle sürdü. Þeyh Galib’in devrin sosyal ve siyasî hadiselerine de
uzak durmadýðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim
Nizâm-ý Cedîd teþebbüsüne karþý Konya
Mevlânâ Dergâhý þeyhi Mehmed Çelebi’nin rehberliðinde bir muhalefetin yürütüldüðü fakat Þeyh Galib’in bunu desteklediði Baþbakanlýk Arþivi’ndeki kayýtlardan
anlaþýlmaktadýr.
1209’da (1794) annesi Emine Hatun’un,
1211’de (1796) müridi ve “yâr-ý gar”ý Esrar Dede’nin vefatý Þeyh Galib’i derinden
üzdü; Esrar Dede için bir mersiye kaleme
aldý. Bir yýl sonra hastalanan Þeyh Galib’in
hastalýðýna dair çeþitli rivayetler ileri sürülmüþtür. Genç yaþta þeyh olmasý, geniþ
bilgisi, sarayýn kendisine teveccühü, akraný arasýnda nisbetsiz bir saygýnlýðýnýn bulunmasý sübjektif kanýlara yol açmýþtýr. En
son þiiri olan Hamdullah Efendi’nin verdiði
“henüz” redifli Farsça gazele yaptýðý nazîrede ölümünün yaklaþtýðýný ima eden beyitler vardýr. Þeyh Galib 27 Receb 1213 (4
Ocak 1799) tarihinde vefat etti. Ali Enver,
Semâhâne-i Edeb’de cenazenin yýkanmasý sýrasýnda babasý Mustafa Reþid Efendi’nin aðlayarak, “Ah oðul! Bu tahtaya o kara
sakal yakýþmýyor” dediðini nakleder. Þeyh
Galib’in kabri, Beyoðlu ilçesinde bugün Divan Edebiyatý Müzesi olarak faaliyet gösteren Galata Mevlevîhânesi bahçesinde,
içinde ayrýca dört sandukanýn bulunduðu
Ýsmâil Ankaravî Türbesi’ndedir. Þeyh Galib’in Þerife Âiþe adýnda bir þeyh kýzýyla evlendiði, bu evlilikten Zübeyde isminde bir
kýzý, Ahmed ve Mehmed isimlerinde iki
oðlu olduðu, Þer‘î Siciller Arþivi’nde bulunan tereke kayýtlarýndan ve þairin ölümü

dolayýsýyla padiþahýn bir fermanla çocuklarýna Gümrük Mukataasý’ndan 30’ar akçe maaþ tahsis ettiðine dair belgeden anlaþýlmaktadýr. Esrar Dede’nin divanýnda kýzý Zübeyde’nin doðumuna düþürülmüþ bir
tarih de bulunmaktadýr.
Nedîm ile lirizmde, Nâbî ile hikemî tarzda en güzel örneklerini veren klasik þiirin
artýk tekrara ve taklide düþtüðü bir dönemde yetiþen Þeyh Galib’in divan þiirinin
son büyük þairi olduðunda hemen bütün
tenkitçiler birleþir. Ahmet Hamdi Tanpýnar’a göre Hüsn ü Aþk’ýn baþ tarafýndaki Nâbî eleþtirisiyle gerçekte þair deðil ilk
defa þiir geleneði hedef alýnmýþtýr. Hayâlî
Bey, Nef‘î, Fehîm-i Kadîm, Neþâtî ve Fasîh
Ahmed Dede’den etkilenen Þeyh Galib’in
klasik mazmunlarý kullanmakla beraber
þiirde bilinçli þekilde yeniliði aradýðý kendi
ifadelerinden anlaþýlmaktadýr. Çoðu alýþýlmýþ tarzý devam ettiren gazel ve kasidelerinin dýþýnda özellikle terciibend, terkibibend, müseddes ve tardiyyelerindeki hayaller, soyut ve somut kavramlarý birbirine
yaklaþtýran terkipler kendisinden bir asýr
sonra bunlarý deneyecek olan Edebiyât-ý
Cedîde þairlerini müjdeler. Þeyh Galib gelenekten intikal eden, alýþkanlýklarýn yönettiði bir þiir mekanizmasý yerine çok defa tesadüfî olmayarak seçtiði vezinleri, kafiyeleri, iç sesleri (aliterasyon ve asonans), girift mazmunlarý ve itinalý diliyle divan þiirinde son büyük hamleyi yapmýþtýr. Bu hamlede sebk-i Hindî akýmýna mensup þairlerin etkisi önemlidir. Baþta Þevket-i Buhârî olmak üzere Hint, Afgan ve Türk edebiyatlarýnda güçlü taraftarlarý bulunan sebk-i
Hindî mektebine baðlý þairlerin en önemli
özellikleri anlamýn bilmeceye dönüþecek
kadar derin, girift, zarif ve ince olmasýna
özen göstermeleri, hayal güçlerini son sýnýrýna kadar kullanarak anlamý þaþýrtýcý
güzellikte imajlarla ve duyulmadýk maz-
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munlarla zenginleþtirmeleridir. Galib bir
rubâîsinde mazmunlarýný anlamayanlarý
ayýplamayacaðýný, çünkü bunlarýn her birinin “güher-i gayb-ý hüviyyet” olduðunu ve
akýl dalgýcýnýn bu incileri bulup çýkaramayacaðýný söylerken aslýnda sebk-i Hindî’yi
tarif etmektedir. Þeyh Galib’in divanýndaki þiirlerin tamamý deðilse bile büyük bir
kýsmý bu tarife uyar. Onun sebk-i Hindî anlayýþýna uygun biçimde yazdýðý, “hâyîde
edâ”dan (eskiden beri söylenen, çok duyulmuþ bayaðý söz) uzak, girift bir anlam
örgüsüne sahip, zarif, fakat zaman zaman yadýrganacak derecede hayallerle ve
ince bir lirizmle bezenmiþ þiirler gerçek
Galib’i ortaya koyar. Þeyh Galib çaðdaþlarýna meydan okurken þiire Þevket-i Buhârî’nin penceresinden bakmaktadýr ve Nâbî’nin Hayrâbâd’ýnýn etkisini ortadan kaldýrmak amacýyla yazdýðý Hüsn ü Aþk’taki
bütün hayaller “hayâl-i Þevket” gibi ince
þekilde iþlenmiþtir. Daha sonra III. Selim’i
övmek için yazdýðý kýsa bir mesnevide yaklaþýk ayný kelimeleri kullanýp Þevket adýný
bir bakýma ince hayallerin sembolü olarak
zikreden Galib bu Ýranlý þaire ömrünün sonuna kadar mânevî bir baðlýlýk duymuþtur.
Þeyh Galib, altý ay gibi kýsa bir sürede
yazdýðý Hüsn ü Aþk’ýn sonundaki “Fahriyye-i Þâirâne”de poetikasýnýn temel ilkelerini anlatmýþtýr. Yaþadýðý devirde ciddiye
alýnacak tek þair bile bulunmadýðýný, kendi bulduðu hazineyi yine kendisinin tükettiðini söyleyerek sözde sultanlýðýný ilân
eden Galib yepyeni bir þiir anlayýþý getirmekle kalmamýþ, geniþ ilhamý ve engin
hayal gücü sayesinde çok özel bir þiir iklimi kurmuþtu ve daha ilk mýsralarýndan
itibaren okuyucuyu bir ýþýklar ve renkler
dünyasýna götürüyordu. Tanpýnar bu sebeple onun þiirini “avize gibi renk ve ýþýk
dolu” þeklinde tarif etmiþtir. Hüsn ü Aþk’ýn
bir baþka bölümünde sözü yaþadýðý dönemin þiir ortamýna getiren Galib, bu ortama hâkim olduklarýný düþündüðü “müteþair”leri (þairlik taslayanlar) birkaç gruba ayýrarak alaylý bir dille eleþtirir. Birinci
gruptakiler eski neslin þiiri de beraberinde götürdüðünü, kendilerinin onlardan geriye kalmýþ birkaç þair olduklarýný, bunun
için deðerlerinin bilinmesi gerektiðini söyleyerek birbirlerine dalkavukluk ederler.
Bunlar, inþâ gücünden mahrum olduklarýný gizlemek için öteden beri dünyada söylenmedik söz kalmadýðýný ileri sürmekte,
bikr-i mazmûnu inkâr etmektedir. Þairlik
iddiasýndaki ikinci grup kâtip sýnýfýndandýr. Münþeât-ý Râgýb’ý ezbere bilen ve
sözlerini ýstýlahlara boðarak konuþan bu
55
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þairler gerçek þiire güçleri yetmediðinden
mey, mahbub, þarap vb. þeylerle dolu tatsýz manzumeler üretirler. Üçüncü grup
medreselilerdir. Onlardan hiç þair çýkmayacaðýný düþünen Galib yazdýklarýndan söz
etmeyi bile gereksiz görür. Telhis’teki belâgat kaidelerini bu kaideleri açýklamak
için verilen örneklerle birlikte ezberlemeyi
þairlik iddiasýna kalkýþmak için yeterli sayan bu takýmýn saf þiiri küçümsediðinden
söz ederken “þehd-i nazm” (þiir balý, halis
þiir) tabirini kullanan Galib sembolistlerin
anladýðý mânada saf þiiri onlardan çok önce farketmiþ görünmektedir.
Hüsn ü Aþk’ta çaðdaþlarýný eleþtirirken, “Þiir ne deðildir?” sorusunun cevabýný arayan ve poetikasýný bu eleþtiriler üzerine kuran Þeyh Galib’e göre yeni söz söyleme imkâný kalmadýðý iddiasý doðru deðildir. Varlýkta deðiþme ve yenilenme varsa sözde de olmalýdýr. Zira kullarýna söz
feyzini ihsan eden Allah feyyâz-ý sühandýr
ve feyz-i sühan sonsuzdur; sözlerin önceden gelenler tarafýndan tüketilmiþ olmasý
ve kendilerine söz feyzi ihsan edilmiþ þairlerin söylenmiþi tekrar söylemeleri düþünülemez. Þeyh Galib bu fikrini açýklarken “bikr-i mazmûn, mazmûn-ý nev” gibi
tabirler kullanýr. Ona göre halis þiir bir çeþit vahiydir ve elbette bu cevher taze edâ
gerektirir. Gerçek þairin hayal þahini en
çapraþýk yollarda bile yönünü kaybetmez,
dedikodu devine çarpýlmadan þiir ceylanýný avlayýverir. Þiirde yeni bir yol açmaya çalýþan Galib’in kendisinden öncekilerle hesaplaþma ihtiyacýný duymasý tabiidir. Bu
yönüyle eski þiire en güçlü eleþtirinin Nâmýk Kemal ve Ziyâ Paþa’dan çok önce Galib’den geldiði söylenebilir. Bu eleþtiri gücü sayesinde, eski þiirin zaman zaman güçlü þairleri bile “hâyîde edâ”ya mahkûm

eden zincirlerinden kurtularak gerçekten
“nev” sýfatýný taþýyan bir yol açmýþtýr. Þeyh
Galib þiirinin yeniliði, farklýlýðý ve bünyesinde taþýdýðý özellikler sebebiyle gündemden
hiç düþmemiþ, çaðdaþlarýndan baþlayarak
günümüze kadar çok sayýda þairi derinden etkilemiþtir ve etkilemeye devam etmektedir.
Eserleri. 1. Divan. 1781 yýlýnda henüz
yirmi dört yaþýnda iken divanýný tertip
eden Þeyh Galib daha sonra yazdýðý þiirlerle eserini 5500 beyite çýkarmýþtýr. Muhsin Kalkýþým (1992, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Abdülkadir Gürer (1994, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) tarafýndan birer
doktora çalýþmasýna konu edinilen divanýn çoðu Ýstanbul kütüphanelerinde olmak
üzere kýrkýn üzerinde nüshasý mevcuttur.
Türkiye dýþýnda ise Kahire, Londra ve Paris’te altý nüshasý bulunmaktadýr. 1252’de
(1836) ta‘lik hattýyla basýlan divanda yirmi dokuz kaside, bir terciibend, dört terkibibend, yedi müsemmen, sekiz müseddes, on yedi tahmîs, dört muhammes, bir
tard ü rekb, altý murabba, altý þarký, on üç
mesnevi, bir bahr-i tavîl, bir tezkire, 372
gazel, 130 kýta, altmýþ üç rubâî, doksan
beþ beyit ve beþ mýsra yer almaktadýr.
Bunlar arasýnda III. Selim için on bir kaside, yirmi dört tarih, bir terciibend, bir þarký, iki mesnevi ve altý beyit bulunmaktadýr.
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’ndeki
bir nüshasýnda (Hazine, nr. 941) hece vezniyle kaleme alýnmýþ bir türkü vardýr. Divandaki tarih manzumeleri üzerine Muhsin Macit yüksek lisans tezi (1989, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) hazýrlamýþtýr. 2. Hüsn ü Aþk*. 1783’te kaleme alýnan, 2041 beyit ve dört tardiyyeden oluþan tasavvufî, fantastik ve sembolik bir mesnevidir. Eserde tasavvuf yo-
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lundaki bir sâlikin seyr ü sülûk-i rûhânîsi
anlatýlmaktadýr. Otuzun üzerinde yazma
nüshasý ve muhtelif neþirleri bulunan Hüsn
ü Aþk (meselâ Bulak 1252; Ýstanbul 1304,
1341) Tâhirülmevlevî (Ýstanbul 1339), Vasfi Mahir Kocatürk (Ýstanbul 1944), Orhan
Okay – Hüseyin Ayan (Ýstanbul 1975) ve
Muhammed Nur Doðan (Ýstanbul 2002)
tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Abdülbaki Gölpýnarlý ise Þeyh Galib’in el yazýsýyla olan
nüshanýn týpkýbasýmýný yapmýþ, eseri yeni harflere aktararak sadeleþtirmiþtir (Ýstanbul 1968). 3. Þerh-i Cezîre-i Mesnevî. Yûsuf Sîneçâk’in eserine 1790’da yazýlmýþ bir þerh olup müellifin Türkçe tek
mensur eseri olmasý bakýmýndan ayrýca
önem taþýmaktadýr. Þeyh Galib bu eseri yazarken Yûsuf Sîneçâk’in Sütlüce’deki kabrine bakan evde ikamet ediyordu. Yûsuf
Sîneçâk, Me¦nevî’den 366 beyit seçerek
bir antoloji meydana getirmiþtir. Daha önce Abdullah Bosnevî, Mehmed Ýlmî Dede
ve Cevrî Ýbrâhim Çelebi’nin þerhettiði eserin bu yeni þerhi mübtedîler için kaleme
alýnmýþtýr. Þeyh Galib bu eseri, üstadý Ali
Dede Efendi’nin teþvikiyle ve içinde bulunduðu kültür ve mâneviyat ortamýna karþý bir minnet borcu düþüncesiyle yazmýþtýr. Þerh, genel anlamda bir müntehabât
olmakla birlikte Me¦nevî’den seçilen be-
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yitler kendi aralarýnda bir konu bütünlüðü oluþturmaktadýr. Yazar eserin “Tenbih”
bölümünde bu hususa özellikle deðinmekte ve yerine göre beyitlerin iki vecih üzere açýklandýðýný belirtmektedir. Eser üzerine Mehmet Malik Bankýr doktora (Þerh-i
Cezîre-i Mesnevî: Ýnceleme-Metin-Sözlük,

2004, ÝÜ Sosyal Bilimler Ensitüsü); Mahmut Aslantürk yüksek lisans tezi (Þerh-i
Cezîre-i Mesnevî: Ýnceleme-Transkripsiyonlu Metin-Ýndeks, 1996, Kahramanmaraþ Süt-

çü Ýmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) hazýrlamýþ, þerh ayrýca Turgut Karabey, Mehmet Vanlýoðlu ve Mehmet Atalay tarafýndan neþredilmiþtir (Erzurum
1996). 4. e½-Øo¼betü’½-½âfiye. Trabzonlu
Þeyh Köseç Ahmed Dede’nin et-Tu¼fetü’l-behiyye fî ¹arîšati’l-Mevleviyye adlý Arapça risâlesine yine Arapça yazýlan
bir ta‘likattýr. Þeyh Galib, Mevlevî âdâb ve
erkânýndan bahseden bu küçük risâleyi
1789 yýlýnda kaleme almýþtýr. Ahmet Remzi Akyürek tarafýndan es-Øo¼betü’½-½âfiye’nin en-Nushatü’þ-þâfiye fî tercemeti’s-sohbeti’s-sâfiye ismiyle yapýlan Türkçe tercümesini Ýbrahim Kutluk yayýmlamýþtýr (TDED, 1948, III/1-2, s. 21-47). Þeyh
Galib ayrýca Esrar Dede’nin Tezkire-i Þuarâ-yý Mevleviyye’sindeki þiirleri derlemiþtir.
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Ýsfahan’da
XVII. yüzyýlda inþa edilen cami.

™

Safevî dinî mimarisinin en meþhur örneklerinden biri olup Meydân-ý Þâh’ýn (Meydân-ý Nakþ-ý Cihân) doðu tarafýnda yer
alýr. Saray halkýnýn özel kullanýmý için inþa
edilen camiye Âlî Kapu Sarayý’ndan meydana inilerek ulaþýlýr. Sarayýn diðer mensuplarýnýn ibadetleri için ayný meydanýn
güney kenarýnda yaptýrýlan Mescid-i Þâh
yer almaktadýr. 1011-1028 (1602-1618) yýllarý arasýnda inþa edilen cami önceleri Sadr
ve Fethullah Camii diye anýlýrken daha sonra Þah Abbas’ýn kayýnpederi Þiî âlimi Þeyh
Lutfullah’ýn adýný almýþtýr. Meydân-ý Þâh’ta sarayýn ve caminin birlikte inþasý, Safevî hükümranlýðýnýn dünyevî ve uhrevî kökenlerini hem teorik hem pratik olarak
sembolize etmektedir. Dýþ cephesinde ve
içindeki Arapça kitâbelerin muhtevasý da
yapýnýn bu rolüyle irtibatlýdýr. Caminin inþa kitâbeleri ve kubbe kasnak yazýlarý Ali
Rýzâ-yi Abbâsî’nin eseridir. Kitâbelerde adý
geçen diðer ustalar Bâkýr-i Bennâ ve 1028
(1619) tarihli mihrapta imzasý bulunan Muhammed Rýzâ b. Hüseyin Ýsfahânî’dir.
Caminin süslemeleri klasik ve gösteriþli
Safevî bezemelerini andýrmasýna raðmen
saraylýlarýn ibadetine ayrýlan bölüm alýþýlmýþýn aksine basit planlýdýr. 2500 m²’lik
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