ÞEYH ZÂFÝR KÜLLÝYESÝ

Raimondo d’Aronco’nun Þeyh Zâfir Türbesi ve Kütüphanesi’ne ait çizimlerinden biri
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mayan, meselâ kasnaðý bulunmayan bir
eðrisel örtüdür. Köþelerdeki kulemsi öðelerle küçük kubbenin iliþkisi türbede olduðu gibi strüktürel görünümlü bile deðildir. d’Aronco burada, beklenmedik bir
yaklaþýmla yine yerel referanslara baþvurarak her cepheye sivil yapýlarý ve konutlarý çaðrýþtýran birer yarým altýgen çýkma
yapmýþ, bununla kitaplýðýn kiþiye özgülüðünü vurgulamak istemiþ gibidir. Ýç mekânýn merkezinde yer alan minik kubbenin eteklerinde alçýdan renksiz ve malakârî 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 kalýplarý ve ölçüsüyle uyan bir örnektir; tekke
programýnýn da vazgeçilmez öðelerindendir. Raimondo d’Aronco, külliye bahçesiyle
sokaðýn kot farkýný deðerlendirerek iki deðiþik düzlemde çalýþmýþ, bu da çeþmenin
bir meydan çeþmesi gibi plastik öðeye dönüþmesini saðlamýþtýr. Kitâbe, tuðra vb.
öðelerin dýþýnda dekoratif desenlerin tamamý geometrik motiflerden, minik üçgen, kare ve mukarnas stilizasyonlarýndan
oluþmaktadýr. Üçgen, kare ve daire motiflerinden meydana gelen bir modül ritmik biçimde yinelenerek dökme demirden
özgün bahçe parmaklýðýný oluþturur ve külliye yapýlarýný birbirine baðlar. Yanýnda yer
aldýðý Ertuðrul Tekkesi’nin parmaklýklarýndan farklý bir parmaklýk kullanýlarak külliyenin arsadaki sýnýrý belirlenmiþtir.
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Buhârî ile Müslim’i ifade eden
bir hadis terimi.

leri derleyen çalýþmalarý hadis tarihinde bir
dönüm noktasý teþkil etmiþtir. Onlarýn meydana getirdiði el-Câmi£u’½-½a¼î¼’leri ümmetin tamamýna yakýný Kur’ân-ý Kerîm’den sonra en sahih kitap diye kabul etmiþ, bu iki eserde yer alan hadisler sahihin en yüksek derecesini oluþturmuþtur
(Ýbnü’s-Salâh, s. 18, 27). Hadis ilmine yaptýklarý büyük katký ve tasnif ettikleri bu
eserler sebebiyle Buhârî ile Müslim muhaddisler arasýnda büyük itibar görmüþtür. IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýnda Hâkim enNîsâbûrî’nin çokça kullandýðý Þeyhayn terimini Buhârî ile Müslim hakkýnda ilk defa kimin kullandýðý bilinmemektedir. Ýslâm
tarihiyle kelâm ve mezhepler tarihinde þeyhayn kelimesiyle Hz. Ebû Bekir ve Ömer,
Hanefî fýkhýnda Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf,
Þâfiî fýkhýnda Abdülkerîm er-Râfiî ile Nevevî kastedilmektedir (ayrýca bk. HULEFÂ-yi
RÂÞÝDÎN; ÝMÂMEYN).
Þeyhayn kelimesi bazý eserlerin isimlerinde yer almýþ, Hâkim en-Nîsâbûrî’nin elMüstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn’ý el-Müstedrek £ale’þ-ÞeyÅayn olarak da anýlmýþtýr. Ayrýca Ýbn Bâtîþ’in el-Beyân £amme’ttefeša £aleyhi’þ-ÞeyÅân, Ýbnü’l-Mülâkkýn’ýn el-Bül³a fî e¼âdî¦i’l-a¼kâm mimme’t-tefeša £aleyhi’þ-ÞeyÅân ve günümüz müelliflerinden M. Fuâd Abdülbâký’nin el-Lüßlüßü ve’l-mercân fîme’t-tefeša £aleyhi’þ-ÞeyÅân adlý eserleri bu tür
kullanýmýn en tanýnan örnekleridir.
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Sözlükte “yaþlý kimse” anlamýndaki þeyh
kelimesi hadis terimi olarak genellikle “kendisinden hadis rivayet edilen hoca” mânasýna gelir. Kelimenin ikil hali olan þeyhân /
þeyhayn sözüyle hadis ilminde Buhârî ve
Müslim kastedilir. Bir hadis nakledildikten
sonra kaynaðýný göstermek üzere “müttefekun aleyh” veya “ravâhü’þ-Þeyhân” ya da
“ahrecehü’þ-Þeyhân” dendiðinde o hadisin
hem Buhârî hem Müslim tarafýndan rivayet edilerek el-Câmi£u’½-½a¼î¼’lerine kaydedildiði anlaþýlýr. Lafýzlarý farklý olsa da ayný 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 “ahrecehü’þ-Þeyhân” ifadelerine yer vermiþlerdir.
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-
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˜ kurucularýndan sayýlan divan þairi. ™
Kaynaklarda hakkýnda yer alan bilgiler
karýþýk ve yetersizdir. Germiyanoðullarý Beyliði’nin merkezi olan Kütahya’da doðdu. Latîfî’ye göre I. Murad zamanýnda dünyaya
geldi. Yeni çalýþmalarda, 818 (1415) yýlýnda Çelebi Sultan Mehmed’in gözünü tedavi ettiðinde Hekim Sinan lakabýyla meþhur olduðu bilgisinden (Hoca Sâdeddin,

