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b. Sa‘lebe b. Yerbû‘a nisbet edilen kabilelerle isim benzerliðinden dolayý karýþtýrýlmaktadýr (Ýbn Habîb, s. 37, 96; Ýbn Düreyd,
s. 226, 538). Ureyne kabilesi mensuplarý
Urenî (Ureynî), Arîn kabilesi mensuplarý
Arînî nisbesiyle bilinmektedir (Sem‘ânî, IV,
182-184, 186).
Câhiliye döneminde Becîle kabilesinin
kollarý arasýnda vuku bulan savaþlar sonucu oturduðu bölgeden çýkarýlan Ureyne
kabilesi çeþitli kollara ayrýlarak farklý kabilelere iltihak etti. Bekrî’nin verdiði bilgiye göre, Ýslâm öncesi Becîle’nin diðer kollarýyla birlikte Türebe ve Serât arasýndaki
bölgede oturan Ureyne mensuplarýndan
birinin sahiplendiði bir çaylaðýn Becîle’nin
Efsâ b. Nezîr b. Kasr koluna mensup bir
kiþi tarafýndan öldürülmesiyle iki akraba
kabile arasýnda savaþ çýktý ve Ureyneliler
Benî Efsâ’nýn çoðunu katletti. Bunun üzerine Becîle’nin diðer bazý kollarý bir araya
gelip Ureyne’yi bulunduðu topraklardan çýkardý. Ureyne’nin büyük bir kýsmý Benî Ca‘fer b. Kilâb b. Rebîa ve Amr b. Kilâb b. Rebîa b. Âmir b. Sa‘saa’ya, Mâlik b. Hevâzin
b. Ureyne’nin Ganim ve Münkýz isimli iki
kolu Benî Kelb b. Vebere’ye, Mevhibe b.
Rab‘a b. Hevâzin b. Ureyne adlý diðer bir
kolu Benî Süleym kabilesine iltihak etti.
Ureyne’den bir kýsým aileler Benî Sa‘d b.
Zeyd Menât b. Temîm’e dahil oldu; böylece Ureyne çeþitli kabileler arasýnda yaþamaya baþladý (Bekrî, I, 57, 60-61; krþ. Ýsfahânî, XI, 131). Hz. Muhammed’in doðduðu yýl Kays Aylân ile Temîm kabileleri
arasýnda vuku bulan ünlü Cebele savaþýna
Benî Âmir b. Sa‘saa’ya iltihak eden Ureyneliler de katýldý ve Maðrâ el-Urenî adlý
Ureyneli’nin Temîm liderlerinden Lakýt b.
Zürâre’yi katletmesi kabilenin övünç sebebi olarak þiirlere yansýdý (Bekrî, I, 62).
Kaynaklarda, Cebele savaþýnýn vuku bulduðu Necid arazisinde geniþ tepelik bölge olan Cebele mevkiinde daha sonraki dönemlerde de Ureyne kabilesi mensuplarýnýn oturduðu zikredilir (Ýsfahânî, XI, 131;
Bekrî, II, 365; Yâkut, II, 104).
Benî Ureyne’nin Ýslâm’a giriþi, kabilenin
daha sonra irtidad edecek olan birkaç mensubunun Medine’ye geliþi hadisesine baðlýdýr. Ureyne ve Ukl mensuplarýndan oluþan sekiz kiþilik bir grup 6 (627) yýlýnda
Medine’ye gelip Hz. Peygamber’e Ýslâm’ý
kabul ettiklerini bildirdi. Çölde yaþadýklarýndan bir süre sonra Medine’nin alýþýk
olmadýklarý havasý dolayýsýyla saðlýklarýnýn
bozulduðunu söyleyen Ureyneliler, Resûl-i
Ekrem tarafýndan Medine yakýnlarýnda bulunan zekât develerinin sütünden içerek
iyileþmek üzere gönderildiler. Bir süre bu-

rada kalýp iyileþtikten sonra irtidad eden
Ureyneliler, Resûlullah’ýn âzatlýsý Yesâr adlý deve çobanýnýn ellerini ve ayaklarýný kesip gözlerini oyarak onu katlettiler. Hz. Peygamber’in yirmi kiþilik süvari birliðinin baþýnda görevlendirdiði Kürz b. Câbir tarafýndan yakalanýp Medine’ye getirilen Ukl
ve Ureyne mensuplarý ayný þekilde öldürüldü (Buhârî, “Megazî”, 36, “Hudûd”, 16;
Müslim, “Kasâme”, 9, 11; Ýbn Sa‘d, II, 8990). Tefsir kaynaklarýna göre Resûl-i Ekrem’in Ureyneliler’i cezalandýrmasýnýn ardýndan Mâide sûresinin 33. âyeti nâzil olmuþ, Allah’a ve Peygamber’e savaþ açarak
yeryüzünde fesat ve bozgunculuk yapanlarýn öldürülmesi, asýlmasý, el ve ayaklarýnýn kesilmesi veya sürgünle cezalandýrýlmasý bildirilmiþtir (Taberî, Câmi£u’l-beyân,
X, 243-276).
Ureyneliler’in, Cerîr b. Abdullah el-Becelî baþkanlýðýnda 10. yýlda (631) Medine’ye gelerek müslüman olan 150 kiþilik Becîle heyetinde temsil edilip edilmediðine
dair kesin bilgi yoktur. Ancak Abdullah b.
Avsece el-Urenî’nin Hz. Peygamber’in elçisi sýfatýyla Sim‘ân b. Amr b. Kurayt’a mektup götürmekle görevlendirilmesi Ureyne mensuplarýndan Resûlullah döneminde Ýslâmiyet’i benimseyenlerin olduðunu
gösterir (Ýbn Sa‘d, I, 242-243). Ureyne kabilesi Hz. Ömer döneminde fetihlerde önemli rol oynadý. 13 (634) yýlýnda Cerîr b. Abdullah kumandasýnda Irak’ta fetihlere gönderilmek üzere bir araya getirilen Becîle’nin kollarý arasýndaki Ureyneliler’in büyük
bir kýsmý Kûfe’ye yerleþti (Taberî, TârîÅ,
III, 471-472). Ýç savaþlar devrinde Hz. Ali’nin saflarýnda yer alan Ureyneliler arasýnda tâbiînden Habbe b. Cüveyn, Hasan b.
Abdullah ve Yahyâ b. Cezzâr gibi þahýslar
bulunmaktadýr (Ýbn Sa‘d, VIII, 297, 411412). Özellikle Habbe b. Cüveyn, Resûl-i
Ekrem’le birlikte ilk namaz kýlan kiþinin Hz.
Ali olduðuna (a.g.e., III, 20), Gadîr-i Hum’da Resûlullah’ýn, “Ben kimin mevlâsý isem
Ali de onun mevlâsýdýr” dediðine (Taberânî,
III, 307), Ali’nin Hz. Peygamber’i abdest
sýrasýnda ayaklarýna meshederken gördüðüne (Taberî, Câmi£u’l-beyân, XIII, 76) dair
Þiîler için itikadî-siyasî bakýmdan önem
arzeden haberlerin râvisi olarak tanýnýr.
Ahmed b. Hanbel’in çaðdaþý olup kendisine itimat ettiði söylenen Hemedan Kadýsý Ebû Ahmed Kasým b. Hakem el-Urenî de kabilenin meþhur þahýslarý arasýndadýr (Sem‘ânî, IV, 183).
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XVIII. yüzyýlda
Urfa’da kurulan Mevlevî tekkesi.
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Mevlevîhânenin ne zaman ve kimin tarafýndan inþa edildiði kesin olarak bilinmemektedir. 1650 yýllarýnda Urfa’yý ziyaret eden Evliya Çelebi’nin mevlevîhâneden
bahsetmemesi muhtemelen bu tarihte
mevcut bulunmadýðýný göstermektedir.
Mevlevîhâneye dair en eski arþiv kaydý 1172
(1758) yýlýna aittir. Bu kayýttan Abdülkerim Efendi adlý birinin 1118’de (1706) mevlevîhâne vakfýna ilk mütevelli olarak tayin
edildiði anlaþýlmaktadýr. 1912 yýlýnda postniþin olan Seyyid Ahmed Dede Efendi, Konya çelebisine gönderdiði 29 Kânunuevvel
1327 (11 Ocak 1912) tarihli mektupta mevlevîhânenin vakfiyesinin bulunmadýðýný ve
kuruluþ tarihinin bilinmediðini, ilk bânisinin Hacý Ýbrâhim Aða, ikinci bânisinin Urfa
Valisi Dârendeli Hüseyin Paþa olduðunun
rivayet edildiðini bildirmektedir. 1135’te
(1722-23) paþa rütbesine yükseltilerek Urfa valiliðine tayin edilen ikinci bâni Dârendeli Hüseyin Paþa, Karameydan mevkiinde
1141 (1728-29) yýlýnda Hüseyin Paþa Camii’ni yaptýrmýþtýr. Bu cami ile ayný yýllarda inþa ve tamir edilen Hizanoðlu Camii ve mevlevîhâne benzer mimari özelliklere sahiptir.
Üç yapýnýn da sekiz kasnaklý, tromplu, tek
kubbeli kare planlý þemalarýndan ve benzer
taþ iþçiliðinden hareketle mevlevîhânenin
de 1141 (1728-29) yýlýnda inþa edildiði ve
ayný ustalarýn elinden çýktýðý söylenebilir.
Ancak Hüseyin Paþa ve Hizanoðlu camilerinden farklý olarak mevlevîhânenin semâhânesi yalnýz semâhâne olarak tasavvur
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edildiðinden son cemaat yeri, minaresi ve
minberi bulunmamaktadýr.
Seyyid Ahmed Dede Efendi’nin mevlevîhâne tarihiyle ilgili verdiði bilgilerle arþiv kayýtlarýna göre mevlevîhânenin meþihatýnda bulunan postniþinler þunlardýr: Ali
Haydar Dede Efendi, ilk bânisi Hacý Ýbrâhim Aða’nýn oðlu Hacý Sýddîk Dede Efendi, Muhammed Dede Efendi, Bâkî Dede
Efendi, Sâlih Dede Efendi, Yûsuf Dede
Efendi, Konyalý Osman Dede Efendi ve babasý Abdülhamid Dede Efendi (ö. 1874),
Abdülhamid Dede’nin oðlu Seyyid Ahmed
Dede Efendi (ö. 1912), Abdülhamid Dede’nin diðer oðlu Mustafa Dede Efendi, Seyyid Ahmed Dede Efendi’nin oðlu Hüseyin
Hüsâmeddin Dede Efendi, Ahmed Dede’nin diðer oðlu Hasan Vahab (Döner) Dede
Efendi (ö. 1956). Seyyid Ahmed Dede Efendi’nin postniþin olduðu 1874-1912 yýllarýnda çekilen üç kartpostal resminde mevlevîhânenin son dört postniþini bir arada
görülmektedir.
Mevlânâ Müzesi Arþivi’nde mevcut 6 Kânunuevvel 1327 (19 Aralýk 1911) tarihli tamir keþfine ekli krokide (zarf nr. 68/45) mevlevîhânenin yaklaþýk 1300 m²’lik bir arsa
üzerine oturduðu ve 23 × 29,30 m. ölçüsünde çift havuzlu dikdörtgen planlý bir
bahçe etrafýnda düzenlendiði görülmektedir. Bahçenin güneyinde 14 × 14 m. ölçüsündeki semâhâne ile onun batýsýna bitiþik üstte iki oda ve bir salonu olan “L” planlý bir harem dairesi; bahçenin Hamam caddesine bakan kuzeyinde altta vakýf dükkânlarý, üstte bir salon, dört hücre ve 4,6 ×
8,7 m. ölçüsünde bir þeyh odasý olan selâmlýk dairesi; bahçenin doðusunda Hamam caddesi üzerindeki vakýf dükkânlarýna bitiþik cümle kapýsýndan girilen Bahçe sokaðý ile 5,5 × 4 m. ölçüsünde hâmûþân; bahçenin batýsý duvarla kapalý olup
kuzeydoðu ve güneybatý köþelerinden merdivenlerle çýkýlan, “gezenek” adý verilen bir
üst gezi alaný yer alýyordu. Ayný yýl tertip
edilen masârif cetvelinde çarþýda ve dergâhýn alt katýnda bulunan kýrk yedi küçük dükkân ile Urfa’daki üç küçük baðbahçenin icarlarýndan oluþan mevlevîhânenin geliri 19.742 kuruþ, gideri 19.743
kuruþ olarak belirtilmiþtir. Semâhâne harem dairesi ve hücreleriyle yýkýlmaya yüz
tutmuþ, külliyenin krokisi ve tamir edilecek mekânlar ve masraflarý tek tek çýkarýlarak tamiri için 78.914 kuruþ gerektiði
tesbit edilmiþtir.
Bu tarihte harap durumda bulunan
mevlevîhânenin tamiri için çok uðraþýldýðý halde tamirat gerçekleþtirilememiþtir.
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Tekkelerin kapatýlmasýyla kaderine terkedilen mevlevîhânenin semâhâne dýþýnda
kalan bölümleri yýkýlarak yerlerine baraka
tipi dükkânlar inþa edilmiþ, bahçesi sebze-meyve haline dönüþtürülmüþtür. Þanlýurfa’nýn ticaret merkezi olan Pýnarbaþý
mahallesi Kunduracý Pazarý’nýn doðusundaki çarþý içerisinde yer alan semâhâne
kýrk yýlý aþkýn bir süre sebze hali esnafý ve
belediye tarafýndan depo olarak kullanýldýktan sonra 1973’te restoratör-mimar
Mehmet Yýlmaz Önge’nin yaptýðý projeyle bir taþ mihrap, minber ve asma kat kadýn mahfili eklenerek Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan camiye dönüþtürülmüþ ve Mevlevîhâne Camii adýyla hizmete açýlmýþtýr. 2003-2006 yýllarý arasýnda
Vakýflar Genel Müdürlüðü’nce geniþ bir
çevre düzenlemesi ve restorasyon yapýldýðý sýrada binanýn cephelerine bitiþik dükkânlar ve sebze hali kaldýrýlýp etrafý temizlenmiþ, sadece batýdaki eski taþ Kasaplar
Çarþýsý, Mevlevîhâne Çarþýsý adýyla kalmýþtýr. Zamanla dolan dýþ zemini yaklaþýk 0,50
m. kadar kazýlarak yapý ortaya çýkarýlmýþ,
güney ve doðu cephelerinin etrafý açýlýp
meydan düzenlemesi yapýlmýþtýr. Meydanýn etrafýna oturma alanlarý, zemin kodunun altýnda dilimli havuzlar ve cami giriþinin önüne camekânlý kýsým eklenmiþtir. Semâhâne plan ve üslûp bakýmýndan
Þanlýurfa’da 1141 (1728-29) yýlýnda inþa
edilen Hüseyin Paþa ve Hizanoðlu camilerine benzer. Cami olduklarý için bu iki yapýnýn son cemaat yeri, minaresi ve taþ minberi vardýr. Yalnýz bir semâhâne þeklinde
tasavvur edildiðinden mevlevîhânenin son
cemaat yeri, minaresi ve minberi bulunmamaktadýr.
Kesme taþtan yapýlan, 13,95 × 13,95 m.
ölçüsündeki kare planlý kübik yapý 2,2 m.
yüksekliðinde ve 12,2 m. çapýnda tromplu sekizgen bir kasnak ve 10 m. çapýnda
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bir kubbeyle örtülüdür. 1973 onarýmýnda
kurþun kaplama taklidi olarak beton sývanan kubbenin üzerine cümle kapýsýnýn
üstüne benzeyen destarlý Mevlevî sikke
motifli taþ alem konmuþ, kubbe kasnaðýnýn dört yönündeki pencere boþluklarýna
dikdörtgen petekli beton dýþlýk ve alçý içlik pencereler takýlmýþtýr. Semâhânenin
kübik alt kýsmýnýn 6,5 m. yüksekliðindeki
profilli saçak silmesinin altýnda üçlü veya
koç boynuzu biçiminde düzenlenmiþ, yerlilerin “serçe yuvasý” dediði mukarnas dizisiyle çevrilidir. Giriþ (kuzey) cephesinin ortasýnda 3,3 m. geniþliðinde, 5,2 m. yüksekliðinde ve 20 cm. derinliðinde üç merkezli sivri kemerli bir çýkýntý içinde üstü
basýk kemerli tepe penceresi olan sade,
sövesiz, çift kanatlý cümle kapýsý yer alýr.
Kemerin orta diliminin sivri ucu deðiþik
sivri tepeli, taþtan yontulmuþ destarlý bir
Mevlevî sikkeyle taçlandýrýlmýþtýr. Cümle
kapýsýnýn iki yanýnda 1,85 m. geniþliðinde
ve 4,20 m. yüksekliðinde üç merkezli sivri
kemerli birer niþ içinde altlý-üstlü olarak
yerleþtirilmiþ dikdörtgen birer pencere ile
bir tepe penceresi, doðu ve batý cephelerinde üç, kýble cephesinde iki niþli pencere
bulunur. Mihrap cephesinde yer alan kýble
eyvaný üçgen þeklinde dýþa taþkýndýr. Alýnlýklarý boþ býrakýlmýþ pencereler 1973’te iki
kanatlý ahþap doðrama halinde restore
edilip büyük alt pencerelerin önüne lokma demirli parmaklýklar takýlmýþtýr.
Cümle kapýsý ve harimin döþemesi öndeki taþ zeminden yaklaþýk 50 cm. düþük
kaldýðýndan dýþarýdan 11 × 11 m. kare
planlý harime birkaç basamakla inilip giriþteki 2,2 m. derinliðindeki ahþap asma
mahfilin altýndan geçilerek girilir. Asma
mahfile kapý boþluðunun 1 m. kalýnlýðýndaki yan duvarlarý içinden on bir basamaklý birer merdivenle çýkýlýr. 1973’teki onarýmdan önce bu mahfil yýkýldýðý için sade-

URMEVÎ, Safiyyüddin

Urfa Mevlevîhânesi semâhânesinin planý ile kesiti (Vakýflar Genel Müdürlüðü Arþivi)

ce duvar kiriþ yuvalarý ve merdivenler mevcut iken restorasyonda on dört direðin taþýdýðý 11 × 2,2 m. ölçüsünde bir ahþap asma mahfil yerleþtirilmiþ, mahfilin alt katýnýn önüne beþ Bursa kemerli ve korkuluklu, üstü sikkeli babalar ve üç dilimli kemerli deseni olan yüksek kafeslerle kapatýlmýþ, alt kat mahfiline ise ortasý göbekli,
baklavalý desenli çýtakârî konstrüksiyonlu
tavanlar yapýlmýþtýr. 1925’ten önce burada
da bir mahfil mevcuttu ve alt katý seyirci
için, üst katý mutrip için kullanýlýyordu.
Mihrap cümle kapýsýnýn tam karþýsýnda
derin sivri kemerli bir eyvan niþ içinde yer
alýr. 1973 onarýmýndan önce resim ve rölöve çizimlerinde, semâhânenin güney cephesinde üçgen çýkýntý yapan 1,5 m. derinliðinde ve 3,5 m. geniþliðindeki kýble eyvanýnda, önünde üç küçük yuvarlak basamaðý bulunan 50 cm. yüksekliðinde bir
taþ seki görülmektedir. Sekinin arkasýndaki duvarýn ortasýnda bir sýra serçe yuvasý mukarnaslý bordürle çevrilmiþ, 2,3 ×
2,1 m. ölçüsünde dikdörtgen mihrap, üstünde sivri kemerli uzun, mazgal penceresi gibi bir tepe penceresi yer alýyordu.
Mihrabýn ortasýnda iki sütunçenin taþýdýðý bir sivri kemer vardý ve kemerin içi niþ
þeklinde oyulmamýþtý. Bu ilginç eyvan sekisi Me¦nevî dersi ve semâ mukabelesi sýrasýnda þeyhin oturmasýna mahsus olup
selâmlarýn baþýnda ve sonunda basamakla inilen ve çýkýlan bir tür post kubbesi þeklindeydi. Ancak 1973 onarýmýnda semâhâne camiye dönüþtürülürken bu istisnaî
mevlevîhâne mimari detayý ortadan kaldýrýlýp yerine sekisiz-basamaksýz bir eyvan
içerisinde döþemeye kadar inen, silme çerçeveli mukarnas bordürle kuþatýlmýþ, derin, beþ kenarlý niþi olan bir taþ mihrap yontulup yanýna bir minber yerleþtirilmiþtir.

Kare mekânýn üstü sekiz geniþ sivri kemerle çevrilidir. Kubbeye geçiþi saðlayan
tromplarýn kemerlerinin sonundaki yastýklarýnda birer üçgen grup serçe yuvasý
mukarnasýyla nihayetlenir. Bu tromplu kemer sýrasýndan sade kasnaklý bir kubbeye geçilir. Kubbe kasnaðýnýn dört yönündeki alçý pencere ve mihrap, cümle kapýsý ve ön cephenin dört tepe penceresiyle
alt sýra on büyük pencere semâhâneyi iyi
aydýnlatýr. Cephelerdeki Suriye Memlük tesirli üç dilimli kemerler, saçak silme mukarnaslarý ve destarlý Mevlevî sikkesiyle harimdeki mukarnas süsleme detaylarýnýn
dýþýnda semâhâne tezyinat bakýmýndan oldukça sadedir.
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