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len külliye türbe, kütüphane ve çeþmeden
oluþur. Þeyh Zâfir Efendi 2 Ekim 1903 ta-
rihinde vefat edince Ertuðrul Tekkesi’nin
hazîresine defnedilmiþ, ayný yýl bir türbe
inþasý için saray mimarý Raimondo d’Aron-
co’ya proje sipariþi verilmiþtir. Udine Mü-
zesi Arþivi’ndeki (Ýtalya) taslak ve çizimler,
d’Aronco’nun bu konu üzerinde hayli ça-
lýþmalar ve denemeler yaptýðýný belgele-
mektedir. 1894 depremi sonrasýnda üst-
lendiði restorasyon çalýþmalarýnda Osman-
lý mimarisi hakkýnda bilgi edinen d’Aron-
co ayný zamanda “art nouveau” üslûbun-
da yetkin bir kiþiydi. d’Aronco, aykýrý gibi
görünen bu iki özelliði bir araya getirerek
küçük fakat inceliklerle donanmýþ bu ese-
ri inþa etmiþtir. Külliye, mimarlýk tarihi li-
teratüründe tarihî ortamýn deðerlerini de
içeren “art nouveau / secession” mimar-
lýðýnýn yetkin bir örneði olarak tanýnýr.

Türbe geleneksel kare planlý þemaya ve
kütleye uygundur (8,50 m. × 8,50 m.). Os-
manlý mimari tasarýmýnýn belirleyici öðe-
si olan kubbe burada pozisyonunu koru-
maktadýr. Ancak günümüzdeki kubbe for-
munun özgünlüðü þüphelidir. Unità Orga-
nizzativa Galleria d’Arte Moderna di Udi-
ne-Gallerie del Progetto Arþivi’ndeki pro-
jesinde alem kesimine kadar dilimli ve bom-
beli olan kubbenin izleri halen mevcut kub-
be eteðinde durmaktadýr. Bu form Alay
Köþkü’nün ünlü dilimli kubbesini düþün-
dürmektedir. Dilimli bölümün bitiminde
alemin yerleþtirildiði tepe kýsmý da Alay
Köþkü’nde olduðu gibi yükseltilmiþ, kub-
beye barok bir görünüm verilmiþtir. Gele-
neksel modeli deðiþimi içinde deðerlendi-
ren bu referans diðer öðelerde de sürdü-
rülmektedir. Dekorasyon alaný olarak gör-
se de d’Aronco, Osmanlý kubbesinin ayýrt
edici basýk kubbe kasnaðýný ihmal etme-
miþtir ve içeride alt yapýdan kubbeye ge-
çiþ için yine geleneksel bir form olan ve

kâgir örtü sistemlerinde kullanýlan tromp
öðesine baþvurmuþtur. Halbuki kubbenin
ahþap kaburgalý bir strüktürü vardýr ve
tromp kullanýmý zorunlu deðildir. Köþeler-
deki kule öðeleri yukarýya doðru daralan
eðik çizgileriyle bir üçgen çizerek yükse-
lirken aðýrlýk kulelerinin geleneksel strük-
türel iþlevinden sýyrýldýðýný ve iþlevinin yal-
nýzca bir anlam ve gönderme olduðunu or-
taya koyar. Yukarýda adý geçen arþivdeki
özgün çizimler, d’Aronco’nun yeni Osman-
lýcý (Osmanlý revivalist) esprisine ne kadar
hâkim olduðunu kanýtlar; ayný zamanda
Osmanlý mimarlýðýnýn yapýsalcý geleneði-
nin sýnýrlarýný aradýðýný belgeler.

Þeyh Zâfir Türbesi tasarýmýna bir “art
nouveau / secession” örneðinde de baký-
labilir. Saðýr olan arka cephe dýþýndaki üç
cephe birbirine eþ biçimde düzenlenmiþ-
tir. Cephenin eksenine yerleþtirilmiþ, Viya-
na örneklerini anýmsatan dar ve yüksek
pencerelerde, birer kenarlarý eðri konik
üçgenlerden oluþan bir zemin üzerinde bir
çift eþkenar dörtgen içine zeytin dallarýn-
dan oluþan bitkisel motif vardýr. Yandaki
üçgen alanlarda bir mukarnas stilizasyo-
nu olarak kabartma ve oyuklarýn almaþýk
yerleþtirilmesiyle küçük kare motiflerin ne-
gatif-pozitif almaþýðý ayný çizgiyi örnekler.
Altta yatay bir bant oluþturan kare pen-
cereler ve köþelere yerleþtirilmiþ kare be-
zeme panolarý, þaþýrtýcý biçimde Ameri-
kalý mimar F. L. Wright tasarýmlarýna bir
anlatým yakýnlýðýný gösterir. Sonuç olarak
d’Aronco’nun Þeyh Zâfir Türbesi’nde geo-
metrik dekorasyonun egemen olduðu bir
yaklaþýmla çalýþtýðý söylenebilir. Ýç mekân-
da restorasyonlardan önce kubbe üzerin-
de açýk yeþil ve pembe renkli bir bezeme
vardý. Serbestçe kývrýlan kenger yaprak-
larýnýn çevrelediði daire biçimli bir madal-
yonun içine natüralist çiçek demetleri yer-
leþtirilmiþ, duvarlar pembe / somon renk-
te stuka ile çalýþýlmýþtý.

Ayrý giriþi olmayan kütüphane türbe-
den geçilerek girilebilen özel bir kitaplýktýr.
Kare planlý küçük kütüphane yine kubbe
ile örtülüdür. Ancak bu kubbe, XIX. yüzyý-
lýn ahþap kaburgalý taþýyýcý sistemine uyan
ve kubbenin geleneksel öðelerini kullan-
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ÞEYH ZÂFÝR KÜLLÝYESÝ

Ýstanbul Beþiktaþ’ta XX. yüzyýlýn
baþýnda inþa edilen külliye.

˜ ™

Þâzeliyye þeyhi Muhammed Zâfir Efen-
di için II. Abdülhamid tarafýndan Beþik-
taþ’ta 1305 (1887-88) yýlýnda yaptýrýlan ve
bugün cami olarak kullanýlan Ertuðrul Tek-
kesi yanýnda 1903-1904 yýllarýnda inþa edi-
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Buhârî ile Müslim’i ifade eden
bir hadis terimi.

˜ ™

Sözlükte “yaþlý kimse” anlamýndaki þeyh
kelimesi hadis terimi olarak genellikle “ken-
disinden hadis rivayet edilen hoca” mâna-
sýna gelir. Kelimenin ikil hali olan þeyhân /
þeyhayn sözüyle hadis ilminde Buhârî ve
Müslim kastedilir. Bir hadis nakledildikten
sonra kaynaðýný göstermek üzere “mütte-
fekun aleyh” veya “ravâhü’þ-Þeyhân” ya da
“ahrecehü’þ-Þeyhân” dendiðinde o hadisin
hem Buhârî hem Müslim tarafýndan riva-
yet edilerek el-Câmi£u’½-½a¼î¼’lerine kay-
dedildiði anlaþýlýr. Lafýzlarý farklý olsa da ay-
ný anlamý taþýyan bir hadisin her iki eserde
ayný sahâbîden nakledilmesi durumunda
bu hadis için “müttefekun aleyh” denir.
Lafýzlarý ayný olsa da Buhârî ve Müslim’in
farklý sahâbîlerden rivayet ettiði hadis için
bu tabir kullanýlmaz. Hadis âlimleri bu tür
rivayetlerde “ravâhü’þ-Þeyhân” veya “ah-
recehü’þ-Þeyhân” ifadelerine yer vermiþ-
lerdir.

I ve II. (VII-VIII.) yüzyýllarda hadislerin
genellikle sahihi ile zayýfýný ayný eserde
tasnif etme geleneði hâkim olduðundan
Buhârî ile Müslim’in sadece sahih hadis-

leri derleyen çalýþmalarý hadis tarihinde bir
dönüm noktasý teþkil etmiþtir. Onlarýn mey-
dana getirdiði el-Câmi£u’½-½a¼î¼’leri üm-
metin tamamýna yakýný Kur’ân-ý Kerîm’-
den sonra en sahih kitap diye kabul et-
miþ, bu iki eserde yer alan hadisler sahi-
hin en yüksek derecesini oluþturmuþtur
(Ýbnü’s-Salâh, s. 18, 27). Hadis ilmine yap-
týklarý büyük katký ve tasnif ettikleri bu
eserler sebebiyle Buhârî ile Müslim mu-
haddisler arasýnda büyük itibar görmüþ-
tür. IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýnda Hâkim en-
Nîsâbûrî’nin çokça kullandýðý Þeyhayn te-
rimini Buhârî ile Müslim hakkýnda ilk de-
fa kimin kullandýðý bilinmemektedir. Ýslâm
tarihiyle kelâm ve mezhepler tarihinde þey-
hayn kelimesiyle Hz. Ebû Bekir ve Ömer,
Hanefî fýkhýnda Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf,
Þâfiî fýkhýnda Abdülkerîm er-Râfiî ile Neve-
vî kastedilmektedir (ayrýca bk. HULEFÂ-yi
RÂÞÝDÎN; ÝMÂMEYN).

Þeyhayn kelimesi bazý eserlerin isimle-
rinde yer almýþ, Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-
Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn’ý el-Müs-
tedrek £ale’þ-ÞeyÅayn olarak da anýlmýþ-
týr. Ayrýca Ýbn Bâtîþ’in el-Beyân £amme’t-
tefeša £aleyhi’þ-ÞeyÅân, Ýbnü’l-Mülâk-
kýn’ýn el-Bül³a fî e¼âdî¦i’l-a¼kâm mim-
me’t-tefeša £aleyhi’þ-ÞeyÅân ve günü-
müz müelliflerinden M. Fuâd Abdülbâký’-
nin el-Lüßlüßü ve’l-mercân fîme’t-tefe-
ša £aleyhi’þ-ÞeyÅân adlý eserleri bu tür
kullanýmýn en tanýnan örnekleridir.
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(ö. 832/1429’dan sonra)

Klasik Türk edebiyatýnýn
kurucularýndan sayýlan divan þairi.˜ ™

Kaynaklarda hakkýnda yer alan bilgiler
karýþýk ve yetersizdir. Germiyanoðullarý Bey-
liði’nin merkezi olan Kütahya’da doðdu. La-
tîfî’ye göre I. Murad zamanýnda dünyaya
geldi. Yeni çalýþmalarda, 818 (1415) yýlýn-
da Çelebi Sultan Mehmed’in gözünü te-
davi ettiðinde Hekim Sinan lakabýyla meþ-
hur olduðu bilgisinden (Hoca Sâdeddin,

mayan, meselâ kasnaðý bulunmayan bir
eðrisel örtüdür. Köþelerdeki kulemsi öðe-
lerle küçük kubbenin iliþkisi türbede ol-
duðu gibi strüktürel görünümlü bile de-
ðildir. d’Aronco burada, beklenmedik bir
yaklaþýmla yine yerel referanslara baþvu-
rarak her cepheye sivil yapýlarý ve konut-
larý çaðrýþtýran birer yarým altýgen çýkma
yapmýþ, bununla kitaplýðýn kiþiye özgülü-
ðünü vurgulamak istemiþ gibidir. Ýç me-
kânýn merkezinde yer alan minik kubbe-
nin eteklerinde alçýdan renksiz ve mala-
kârî türde bir bezeme vardýr.

Þeyh Zâfir Külliyesi’ni tamamlayan son
parça iki yüzlü küçük çeþmedir. Suyunu
Hamidiye suyu tesislerinden alan çeþme,
Ýstanbul geleneðinde bir kentsel donaným
öðesi olan küçük çeþmelere tasarým kalýp-
larý ve ölçüsüyle uyan bir örnektir; tekke
programýnýn da vazgeçilmez öðelerinden-
dir. Raimondo d’Aronco, külliye bahçesiyle
sokaðýn kot farkýný deðerlendirerek iki de-
ðiþik düzlemde çalýþmýþ, bu da çeþmenin
bir meydan çeþmesi gibi plastik öðeye dö-
nüþmesini saðlamýþtýr. Kitâbe, tuðra vb.
öðelerin dýþýnda dekoratif desenlerin ta-
mamý geometrik motiflerden, minik üç-
gen, kare ve mukarnas stilizasyonlarýndan
oluþmaktadýr. Üçgen, kare ve daire mo-
tiflerinden meydana gelen bir modül rit-
mik biçimde yinelenerek dökme demirden
özgün bahçe parmaklýðýný oluþturur ve kül-
liye yapýlarýný birbirine baðlar. Yanýnda yer
aldýðý Ertuðrul Tekkesi’nin parmaklýklarýn-
dan farklý bir parmaklýk kullanýlarak külli-
yenin arsadaki sýnýrý belirlenmiþtir.
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si’ne ait çizimlerinden biri


