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ÿAhmet Doðan

– —
ÞEYH SADÛK

(bk. ÝBN BÂBEVEYH, Þeyh Sadûk).
˜ ™

– —
ÞEYH SAFÂ CAMÝÝ

Diyarbakýr’da
XV. yüzyýla tarihlenen

Akkoyunlu yapýsý.
˜ ™

Urfakapýsý civarýnda yer alýr ve Safâ, Par-
lý, Ýpariye, Ýparla, Palo adlarýyla da anýlýr. Ýn-
þa tarihi ve bânisi kesin olarak bilinmiyor-
sa da Þah Ýsmâil’in dedesi, Þeyh Ýbrâhim
Safî’nin oðlu Cüneyd-i Safevî’nin arzusuy-
la Uzun Hasan (1454-1478) tarafýndan yap-
týrýldýðý kabul edilir. Kapýsý üzerinde yer alan
beþ satýrlýk Arapça kitâbe 938 (1531-32)
tarihlidir ve yapýnýn Âmidli Abdurrahman
b. Hacý Hüseyin tarafýndan yine Âmidli Ah-
med adýndaki bir mimara tamir ettirildi-
ðini göstermektedir. Evliya Çelebi bu ya-
pýdan Ýpariye diye söz eder ve yaðmurlu
havada duvarlarýnýn misk koktuðunu söy-
ler.

Þeyh Safâ Camii, Diyarbakýr’daki diðer
Akkoyunlu camileri gibi büyük ölçülerde
olmayan, fakat bezemeleri ve taþ iþçiliðiy-
le ön plana çýkan yapýlardan biridir. Cami-
nin harim kýsmý, dört adet pâye ile mihrap
ve giriþ duvarýna istinat eden ve çapý 12
metreyi aþan tromplu bir kubbeyle örtü-
lüdür. Kubbe sekizgen biçimli yüksek bir
kasnaða oturmakta, bunun üstünde ko-
nik bir çatý yer almaktadýr. Harim mekâný,
iki yanda köþelerde birer pandantifli kub-
becik ve ortada beþik tonozla örtülü üç bö-
lümlü birer nefle geniþletilmiþtir. Caminin
harim kýsmý iki yan duvarýna açýlmýþ üçer
pencere, mihrap duvarýnýn köþelerine ya-
kýn olan iki pencere, bunlarýn giriþ duva-
rýndaki simetrilerinde bulunan pencere-
ler, kapý üzerinde yer alan küçük pencere
ve dört adet kasnak penceresi olmak üze-
re yirmi dört pencereden ýþýk alan, içi ol-
dukça aydýnlýk bir yapýdýr. Yalýn denilebile-
cek mimarisine ilâve edilebilecek son öðe
olan taþ mihrabý iki yaný sütunçeli ve üze-
ri üç dilimli kemer içine on sýra mukarnas
kavsaralýdýr. Mihrap niþini geometrik de-

senlerin ve yazý kuþaklarýnýn egemen ol-
duðu üç sýralý çerçeveler kuþatmaktadýr.
Bu niþ mihrap duvarýnýn dýþ yüzünde dik-
dörtgen bir çýkýntý þeklinde belli olmakta-
dýr. Yapýnýn son derece gösteriþli minberi
taþtan olup geometrik ve bitkisel bezeme-
lere sahiptir.

Caminin son cemaat yeri dört sütun ve
yan duvarlarla desteklenen beþ kemerli-
dir. Üst örtüsünü teþkil eden beþ kubbe
yapýnýn dýþýndan farkedilmemektedir. Bu
mekân iki yandan altlý üstlü pencereleri
bulunan birer duvarla kapatýlmýþtýr. Ana
eksen üzerinde yer alan taçkapý cepheden
taþan, iki yanýnda zarif sütunçeler yer alan
bir açýklýk teþkil eder. Üstünde hafifçe siv-
riltilmiþ kemer içinde yine sivri kemerli bir
pencere vardýr. Son cemaat yeri pencere-
leri ise madenî þebekeli basit dikdörtgen
açýklýklar þeklinde olmasýna karþýlýk iki yan-
larýnda, gövdeleri düðümlerle iþlenmiþ in-
ce sütunçeler ve içleri sekizgenlerden olu-
þan bezemeler ihtiva eden sivri kemerli
bir niþ içinde yer alan alýnlýklarýyla son de-
rece gösteriþlidir. Kapý ile pencereler ara-
sýnda birer küçük mihrap niþi, sol kýsmýn-
da ise tek þerefeli, kalýn gövdeli taþ mina-
re bulunur. Yapýdaki süsleme yoðunluðu-
nun büyük bir kýsmýný bünyesinde topla-
yan minarenin kare kesitli kaidesi bazalt,
diðer kýsýmlarý küfeki taþýndandýr. Cami ile
minare bitiþik konumda olmayýp arada ha-
zîre kapýsý vardýr. Caminin doðu kýsmýnda-
ki hazîrede yer alan, sekizgen gövdeli ve
piramidal külâhlý Abdülcelil Kümbeti’nin
bu yapýyla doðrudan bir ilgisi yoktur. Avlu-
daki þadýrvan estetikten yoksun olup ca-
minin mimarisiyle uyumsuzdur.

Caminin kýble duvarýnda farklý desenler
ihtiva eden ve döþeme seviyesinden 1,20

den de anlaþýlmaktadýr. Bu bilgiye daya-
narak Âkif Paþa’nýn, “Þeyh Müþtâk’a Ce-
vabnâme” baþlýðýný taþýyan ve muhatabý-
na aðýr ithamlarda bulunan mektubunun
Þeyh Müþtâk’a yazýldýðý kabul edilmiþtir.
Ancak Hüseyin Vassâf, Ýbnülemin Mah-
mud Kemal’den naklen bu mektubun Müþ-
tâk adlý baþka birine yazýldýðýný kaydeder.
Ýbnülemin’in tesbitine göre mektup, Âkif
Paþa’nýn Pertev Paþa’nýn ardýndan Dahili-
ye Nezâreti’ne tayininden kýrk gün sonra
1837 yýlýnda kaleme alýnmýþtýr. Þeyh Müþ-
tâk 1832’de öldüðüne göre bu mektupta-
ki suçlamalarýn muhatabý olmasý mümkün
deðildir (mektubun metni için bk. Yeni
Türk Edebiyatý Antolojisi, I, 418-421).

Eserleri. 1. Divan. Divan edebiyatý na-
zým þekillerinin hemen hepsini kullanan
Þeyh Müþtâk’ýn divanýnda 251’i aþkýn ga-
zel, sekiz kaside, altý mesnevi, 246 müf-
red ve diðer nazým þekilleriyle birlikte 605
Türkçe, altmýþ civarýnda Farsça þiir bulun-
maktadýr. Divanda her harfin ilk þiirinin
münâcât veya na‘t olmasý dikkat çekmek-
tedir. Üç yazma nüshasý tesbit edilen divan
(Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Manzum,
nr. 403, 404; ÝÜ Ktp., TY, nr. 3821) basýlmýþ-
týr (Ýstanbul 1264). Matbu divan 500 Türk-
çe, elli beþ Farsça þiir ihtiva etmektedir.
Divandaki Türkçe þiirler matbu nüsha esas
alýnarak Mehmed Kemal Gündoðdu tara-
fýndan yayýmlanmýþtýr (Müþtâk Baba, Di-
van, Ýstanbul 1997). Ahmet Doðan, Müþ-
tak Türkçe Þiirlerinde Divan ve Tasav-
vufî Unsurlar adlý bir doktora çalýþmasý
yapmýþtýr (1992, Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü). 2. Âsârü’l-Müþtâk
esrârü’l-uþþâk. Bir çeþit aile tarihi veya
hâtýrat niteliðindeki eser (Süleymaniye
Ktp., Hacý Mahmud Efendi, nr. 2421) M.
Kemal Gündoðdu – Azmi Gündoðdu’nun
Þems-i Bitlisî adlý çalýþmalarýnda (Ankara
1992) özetlenmiþtir. Þeyh Müþtâk’ýn Mek-
tûbât-ý Kimyâ-yý Müþtâk ve Farsça Ba-
hârnâme adlý iki eseri daha bulunduðu
kaydedilmekteyse de (Osmanlý Müellifleri,
II, 420-421; Hüseyin Vassâf, Risâle-i Müþtâ-
kýyye, vr. 9a) bunlarýn nüshalarýna henüz
rastlanmamýþtýr.
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la bazý âyetlerin bulunduðu kabartma ya-
zý þeritleri mevcuttur. Yapýnýn özellikle ör-
tü sistemi ve kalem iþleri 1955 yýlýnda Va-
kýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan yeni-
lenmiþtir.
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ÞEYH SAFFET EFENDÝ

(bk. YETKÝN, Mustafa Saffet).
˜ ™

– —
ÞEYH SÝNAN KÜLLÝYESÝ

Manisa’nýn Alaþehir ilçesinde
XV. yüzyýla ait külliye.

˜ ™

Alaþehir’de ilçenin güney kýsmýnda yer
alan külliye cami, tekke, kütüphane, tür-
be ve hazîre ile küçük bir yapýlar toplulu-
ðu meydana getiriyordu. Günümüzde bu
yapýlardan sadece cami, türbe ve hazîre-
nin küçük bir parçasý kalmýþtýr. Türbenin
kitâbesinden caminin, Bursa’dan gelerek
Alaþehir’e yerleþen Emîr Sultan’ýn halife-
lerinden Þeyh Sinan Efendi (ö. 887/1482)
tarafýndan yaptýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Ha-
rim kapýsý üzerinde bulunan sülüs kitâbe
ise 1236 (1821) yýlýndaki onarýma aittir. Mil-
lî Mücadele yýllarýnda depo þeklinde kulla-
nýlan cami 1964’te esaslý bir onarým gör-
müþ, 1969 depreminde harap olduktan
sonra halk tarafýndan tamir ettirilerek iba-
dete açýlmýþtýr.

Dikdörtgen planlý (23 × 20 m.) cami al-
tý adet kubbe ile örtülü harim kýsmý ile üç
bölümlü, üstü üç kubbe ile örtülü bir son
cemaat yerinden meydana gelmektedir ve
dokuz kubbesiyle çok kubbeli ulucamiler
karakterindedir. Harimin altý kubbesi, du-
var pâyeleri ve ortada yer alan iki adet dev-
þirme sütuna baðlanan kemerlerle taþýn-
maktadýr. Kubbeler pandantiflidir ve dýþ-
tan sekizgen kasnaklara sahiptir. Harim
kapýsýnýn iki yanýnda mahfili bulunan ca-
mi altta ve üstte kuzey tarafý hariç bütün
cephelerinde yer alan ikiþer pencere ile ay-
dýnlanýr. Gösteriþsiz bir kapý ile geçilen son
cemaat yerinin iki yaný kapalý olup kalýn
pâyeleri baðlayan üç kemerle kuzeyde dý-
þa açýlýr. Minare son cemaat yerine kuzey-
doðudan bitiþiktir ve orijinal þekline uy-
gun biçimde yenilenmiþtir. Kare planlý bir
kaideden geliþen bodur gövdeli minare tek
þerefelidir. Caminin duvarlarý kesme taþ ve
tuðladan örülmüþ, son cemaat yerinde
devþirme mermer parçalarý kullanýlmýþtýr.
Kuzey cephesinde geometrik desenli tuð-
la tezyinat ve çatý hizasýnda iki sýra kirpi sa-
çak görülür. Binanýn içi oldukça sadedir.
Harim kapýsý gerçek kündekârî olup ya-
rým daire kesitli mihrabý çok sade dört sýra
mukarnaslý kavsaraya sahiptir. Üzeri bo-
yanmýþ olan ahþap minber kaliteli bir iþ-
çiliðe sahiptir. Minberin aynalýklarýnda geo-
metrik þekiller ve yýldýzlardan meydana ge-
len motifler vardýr. Avlunun kuzeydoðu kýs-
mýnda yer alan, dört sütun üzerine Bur-
sa kemerlerine oturmuþ dört yüzlü kýrma
bir çatýsý, sekizgen biçimli deposu bulunan
þadýrvan son halini 1969 yýlýndaki tamirde
almýþtýr.

Cami avlusunun kuzeybatý köþesindeki
türbede Þeyh Sinan Efendi’ye ve beþ ya-
kýnýna ait sandukalar bulunmaktadýr. Ka-
pýsý üzerinde görülen kaþ kemerli alýnlýk
içinde üç satýrlýk çok girift sülüs Arapça ki-
tâbe yer alýr. Kitâbede yapýnýn bitiþ tarihi
“âhiri’l-Muharrem” 890 (16 Þubat 1485) di-
ye verilmektedir. Esasen Þeyh Sinan 887’-
de (1482) vefat etmiþtir. Buna raðmen Ýb-
rahim Gökçen yapýyý 870 (1465) yýlýna ta-
rihlendirmektedir (Sicillere Göre, s. 28).
Türbe 4 × 4 m. boyutlarýnda ve kare göv-
delidir. Kubbesi çok basýk, kasnaðý sekiz-
gen formludur. Geçiþler Türk üçgenleriyle
saðlanmýþtýr. Türbenin giriþ kýsmý güney
cephesinden taþkýn yapýlarak belirginleþ-

m. yüksekliðe kadar çýkan sýr altý tekniðin-
de yapýlmýþ çiniler bulunmaktadýr. Verev
çizgilerin kesiþmesiyle oluþan sekizgenler,
aralarda küçük üçgenler, sekizgenlerin ara-
sýnda stilize bitkisel desenler yer alýr. Dö-
þemeye yakýn seviyede iç içe geçmiþ dai-
relerden zengin bir kompozisyon oluþtu-
rulmuþtur. Lâcivert, siyah ve fîrûzenin ege-
men olduðu çinilerin yerli bir atölyede imal
edildiði düþünülür (Sözen, Diyarbakýr’da
Türk Mimarisi, s. 50). Klasik Ýznik çinile-
rine göre desenleri farklý olup altýgen bi-
çimleriyle de Osmanlý süsleme sanatýnda
deðiþik bir örnek kabul edilir (Öney, s. 78-
79).

Yapýnýn dýþ görünümüne âhenk katan
küfeki ve bazalt taþýndan almaþýk duvar
iþçiliði Diyarbakýr camilerinde görülen bir
özelliktir. Çift renkli taþlarla oluþturulan
bu hareketliliðin yanýnda yapýnýn deðiþik
yerlerinde taþ kabartma dekorasyona rast-
lanmaktadýr. Meselâ son cemaat yerinin
avluya bakan yüzünde, kemer ara boþluk-
larýnda daireye yakýn çokgen ve damla þe-
killi madalyonlar vardýr. Ayný mekânýn yan
duvarlarýnýn dýþ yüzündeki madalyonlar ise
baklava biçimlidir. Son cemaat yeri pen-
cerelerinin dýþarýdaki alýnlýklarýnda, sekiz-
genlerin kesiþmesiyle oluþan dörtlü dü-
ðümlerin ortasýnda çiçek dekorlu kompo-
zisyon yer alýr. Son cemaat yerindeki kub-
belerin içi ve pandantifler kalem iþi süs-
lemelidir.

Minare kaidesinde satrançlý kûfî yazýlý
bir pano bulunmakta, küp kýsmýnýn üst se-
viyesinde bir sýra halinde çini levhalardan
oluþan kuþak dolanmaktadýr. Pabuç kýs-
mýnda kübik kaideden sekizgen gövde baþ-
langýcýna geçiþi saðlayan üçgenler yer al-
makta, sekizgen kýsýmda ve gövdedeki pa-
nolarda lotus, palmet, rûmî ve hatâyî de-
senli bezemeler, zencerek çerçeveler gö-
rülmektedir. Bunun yaný sýra nesih hattýy-
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