
515

HALEP MEVLEVÎHÂNESÝ

A£lâ mü’l-Ma³ri bi’l-£Arabî, Ra bat 1419/1998, 
VI, 130-148; Mu ham med b. Ca‘fer el-Kettânî, 
Sel ve tü’l-enfâs (nşr. Ab dul lah Kâmil el-Kettânî 
v.dğr.), Dârül beyzâ 1425/2004, II, 184-187; Hilmî 

Mu ham med el-Kåûd, “£Avâmi lü nehŠati’ş-şi£r”, 
£Âle mü’l-fikr, XX/2, Kü veyt 1991, s. 198-216; 
Hâ lid es-Sı kıllî, “Min £Ulemâßi’l-£a½ri’l-£Ale viy yi’l-
ev vel A¼med b. £Ab dül¼ay el-¥alebî”, Me cel le tü 
Kül liy ye ti’l-âdâb ve’l-£ulûmi’l-insâniy ye, XI II, 
Ra bat 2004, s. 223-238.

ÿİs ma il Dur muş

– —HALEP MEVLEVÎHÂNESÝ

Mevlevîliðin1925’ten sonraki
merkez dergâhý.˜ ™

Sâkıb De de ve di ğer kay nak lar Ha lep 

Mev le vî hâ ne si’nin in şa edil me si ni an la tır-

ken Mir za Fû lâd ve Mir za Ulvân is min de iki 

ki şi den bah se der. Sa fevî Hü küm da rı Şah 

İs mâ il’in ile ri ge len iki ada mı olan Mir za 

Fû lâd ve Mir za Ulvân sa vaş es na sın da Şah 

İs mâ il’in ya nın dan kaç mış, Ha lep’e yer le-

şip zen gin ol muş, Şîa inan cın dan vaz geç-

tik le ri ni gös ter mek için bir mev le vî hâ ne 

in şa et tir miş tir. Mev le vî hâ ne nin in şa sı 

ta mam lan dık tan son ra Kon ya’da ma kam 

şey hi bu lu nan Hünkâr Hüs rev Çe le bi’den 

bu ra ya bir şeyh ta yin edil me si ni is te miş-

ler, Di va ne Meh med Çe le bi’nin to ru nu Ki-

lis li Fak rî Ah med De de mev le vî hâ ne nin ilk 

post ni şi ni ola rak 937 (1530) yı lın da va zi-

fe ye baş la mış tır. On üç yı la ya kın me şi hat 

ma ka mın da ka lan Fak rî Ah med De de (ö. 
950/1543), Me¦nevî soh bet le riy le hal kın 

ve Ha lep li sûfîle rin dik ka ti ni çek miş, bir-

çok ki şi nin Mev le vî li ğe in ti sa bı na ve si le 

ol muş tur.

Fak rî Ah med De de’den son ra ki post ni-

şin le re da ir iki ay rı lis te bu lun mak tadır. 

Bun lar dan bi rin ci si mev le vî hâ ne nin son 

şey hi Sâded din De de’nin Kon ya’da ki Mev-

levî Âsitâne si’nden, her post ni şi nin bu lun-

muş ol du ğu mev le vî hâ ney le il gili bil gi le ri 

gön der me si ne da ir emirnâme üze ri ne 

Kon ya’ya yol la dı ğı 18 Ara lık 1911 ta rih li 

lis te (Kon ya Mev la na Mü ze si Ar şi vi, Dosya 
nr. 51/7), ikin ci si ise Kâmil el-Bâlî el-Gaz-

zî’ nin (ö. 1933) nak let ti ği ve biz zat tek ke 

si ci lin den 1922’de Sâded din De de za ma-

nın da yaz dı ğı nı ifa de et ti ği lis te dir (Neh-
rü’×-×eheb, II, 236). Ara la rın da ba zı fark lar 

bu lu nan bu iki lis te ye gö re Ha lep Mev le vî-

hâ ne si’nde Fak rî Ah med De de’den son ra 

va zi fe ya pan şeyh ler sı ra sıy la şöy le dir: Ha-

san De de (ö. 1065/ 1654), Hü se yin De de, 

Şâtır Meh med De de, Şekîb Ömer De de, 

Sâfî Mûsâ De de, Mûsâ De de’nin oğ lu Meh-

med Şem sed din De de, Ha san De de, Mus-

ta fa De de, Meh med Ali De de, Ab dül ganî 

ve ri yâ ²ü’l-ezhâr, £Arâßi sü’l-efkâr fî 

me dâßi ¼i’l-MuÅtâr, Riyâ²ü’l-ezhâr fî 

me dî ¼i’l-fu²alâß ve’l-aÅyâr. 1190 ka si-

de den mey da na ge len bu ha cim li di va nı 

Mu ham med b. Ali el-Kettânî £Arâßisü’l-

ef kâr ve riyâ²ü’l-ezhâr adıy la neş ret-

miş tir (Bey rut, ti carî bas kı). Ay rı ca Fevvâz 

Hac cî (Ra bat V. Mu ham med Üni ver si te si 
Ede bi yat Fa kül te si, 1989) ve Ab dul lah b. 

At tû (ay nı fa kül te, 1989) ta ra fın dan tez 

ça lış ma sı ola rak ha zır lan mış tır. Ese ri Ali b. 

Mün ta sır el-Kettânî ve Mu ham med Ham-

za el-Kettânî de ya yım la mış tır (Bey rut 
2007). Bun la rın dı şın da Ha lebî’nin Ra bat 

el-Hi zâ ne tü’l-âmme’de çe şit li mec mu alar 

için de ço ğu Hz. Pey gam ber’in met hi ne 

da ir çok sa yı da ka si de si bu lun mak ta dır. 

13. Mi£râcü’l-vu½ûl bi’½-½alât £alâ ek-

re mi’n-ne biyyîn ve’r-ru sül (nşr. Hâlid 
b. Ah med es-Sı kıllî, Ra bat 1417/1997). 14. 

Ken zü’×-×eÅâßir. Yi ne Hz. Pey gam ber’e 

sa lât ü selâm hak kın da dır (Ra bat el-Hi zâ-
ne tü’l-âmme, nr. 873/17). 15. Ne fe¼âtü’¹-

¹îb fi’¦-¦enâßi £ale’l-¼abîb. İki cilt lik bir 

eser dir (Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 
282, nr. 140/K). 16. el-Menâhi lü’l-£â¹ıre 

fî me ¾â hi ri cemâli sey yi di’d-dünyâ 

ve’l-âÅire. Ay rı ca Ha lebî’nin baş ta mü-

veş şah ve ze cel ler ol mak üze re bir çok şi iri 

çe şit li eser le rin de ve kay nak lar da yer al-

mak ta dır (Ab dül vehhâb b. Mansûr, A£lâ-
mü’l-Ma³rib, VI, 136-148; Ab bas b. İb râ-
him, el-İ £lâm, II, 334-350).
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el-Kay tû nî, Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, 
Se lâ 1988, s. 88-89; Ab dül vehhâb b. Mansûr, 

Ha lebî’nin kı zı Fâtı ma’nın Sîdî Mu ham-

med b. Arabî ile ev li li ğin den Arabî, Fu dayl, 

Zem zemî ve Ah med adın da dört to ru nu 

ol du. Bu du ru mu Ha lebî’nin rü ya sı nın ger-

çek leş me si ola rak ka bul eden Ab dülvâhid 

el-Fâsî, Ab dülkådir b. Şakrûn, İb nü’l-Hâc 

es-Sü lemî gi bi âlim ve edip ler söz ko nu su 

ai le yi öv müş tür. Ha lebî Fas’ta ve fat et ti ve 

Bâ bül fütûh dı şın da ki Mat ra hul cen ne’de 

def ne dil di. Fas ulemâsı ile Ali b. Ab dur rah-

man et-Tâdilî, İbn Nâsır ed-Der‘î ve Dilâî 

zâ vi ye le riy le de ya kın il gi si bu lu nan Ha le-

bî’nin ta sav vu fa da ir eser le ri onun Kådirî 

ta ri ka tı na men sup ol du ğu nu gös ter mek-

te dir. Or ta dü zey de bir şa ir olan Ha lebî 

sa de bir dil le Al lah’a, Resûl-i Ek rem’e, ev-

li ya ya ve özel lik le İd rîsîler’e da ir çok sa yı da 

ka si de ve ze cel naz met miş, bun la rın bir 

kıs mı zâvi ye ve tek ke ler de ka si de ve na‘t 

ola rak okun muş tur.

Eser le ri. 1. el-¥ule lü’s-sün dü siy ye 

fi’l-mašåmâti’l-A¼me diy ye ti’l-Æådi riy-

ye ev fî med¼i’ş-şemâßili’l-Mu¼am me-

diy ye (Fas 1322). Harîrî’nin el-Mašåmât’ı 

tar zın da ya zı lan ve 1094 (1683) yı lın da ta-

mam la nan yir mi beş makåme den oluş-

mak ta dır. 2. ed-Dür rü’n-nefîs ve’n-nû-

rü’l-enîs fî menâšıbi Mevlâ İd rîs b. 

İd rîs (I-II, Fas 1300, 1314). 3. er-Rav ²ü’l-

bes sâm fî rüßyâ ³ay rihî £aley hi’s-se lâm. 

Hz. Pey gam ber’in dı şın da ki sâlih le rin gör-

dü ğü rü ya la ra da ir dir (Alemî, s. 6). 4. Rey-

¼â nü’l-šulûb fîmâ li’ş-ŞeyÅ £Ab dil lâh 

el-Brunâvî mi ne’l-³uyûb (a.g.e., a.y.). 
5. el-Künûzü’l-maÅtûme fi’ş-şe fâ£a ti’l-

maš sû me li-hâ×ihi’l-üm me ti’l-mer ¼û-

me I-IV (Ra bat el-Hizâne tü’l-âm me, nr. 
500, 2724). İslâm’ın beş şar tı nın fa zi letine 

da ir dir. 6. Keş fü’l-li ¦âm £an £arâßi si ni£a-

mi’llâhi te£âlâ ve ni£a mi Re sû lihî £aley-

hi’s-selâm (Ra bat el-Hi zâ ne tü’l-âm me, 
nr. 561). 7. Me râ ti£u’l-er vâ¼ fî kemâ lâ-

ti’l-fettâ¼. 187 be yit lik bir ka si de olup ilâ-

hiy yâ ta (Al lah sev gi si ve öv gü sü) da ir en 

iyi şi iri dir. Ha lebî’nin Fet ¼u’l-fettâ¼ £alâ 

Me râti£i’l-ervâ¼ adıy la şer het ti ği bu şi-

iri (Ra bat el-Hizâne tü’l-âmme, nr. 5425) 
£Arâßisü’l-efkâr ad lı di va nı nın ilâ hiy yât 

bö lü mün de de ya yım lan mış tır. 8. Me-

nâ hi lü’½-½afâß fî cemâli ×â ti’l-Mu½ ¹a fâ 

(Dârü’l-kü tü bi’n-Nâsı riy ye [Mekrûte], nr. 
2172). 9. Menâhi lü’ş-şifâß fî rüßye ti’l-

Mu½ ¹a fâ. 10. es-Sey fü’l-meslûl fî šat£i 

ev dâ ci’l-fel lû si’l-maÅ×ûl. Pey gam ber 

met hi ye le rin de “yâ sey yi denâ” de ğil “yâ 

Mu ham med” şek lin de hi tap et me si se be-

biy le ken di si ni eleş ti ren bir ki şi ye yaz dı ğı 

red di ye dir. 11. es-Sey fü’½-½aš¢l fi’l-in ti-

½âr li-med¼i’r-rab bi’l-celîl. 12. Dî vân. 

Üç cüz den oluş mak ta dır: £Arâßi sü’l-ef kâr 
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ba ğış la dı. Ab dül ganî De de’nin kü tüp hane-

si mev le vî hâ ne ka pa nın ca Ha lep Va kıf lar 

Mü dür lü ğü Kü tüp ha ne si’ne nak le dildi. 

Ha len Esed Kü tüp ha ne si’nde bu lu nan Ab-

dül ganî De de’ye ait eser ler şun lar dır: ed-

Dür rü’l-ber zaÅ fî esrâri ma¹baÅ, Sü-

lû kü mes le ki’l-Mev le viy ye ve mensû-

kü menâsi ki’s-semâ£iy ye ti’½-½û fiy ye, 

£Ulû mü fet¼i’l-mevâhi bi’l-lâ hû tiy ye fî 

keş fi esrâri me£âri fi’l-ber za Åiy ye, ed-

Dür rü’l-be hiy ye fi’r-red £ale’l-mün-

kirîn, Ci lâßü’l-£arûs ve ¹ay yi bü’n-nü-

fû si ¹a rî ša tü’l-Mev le viy ye, Me nâ šı bü 

Ce lâ leddîn er-Rûmî, el-Kevâ ki bü’d-

der vî şiy ye Şer ¼u Risâle ti’l-£uš† di’l-

lüßlüßiyye fî red di £alâ ¹a rî ša ti’s-sâ dâ-

ti’l-Mev le viy ye li £Ab dül ³a nî en-Nâb-

lu sî.

Ha lep Mev le vî hâ ne si ku ru lu şun dan iti-

ba ren zen gin va kıf la ra sa hip ol muş tur. 

Der gâ hın bâni le ri, çev re sin de ki ar sa la rı 

sa tın ala rak bu ra ya ba ğış la mış ve mev le vî-

hâ ne nin ilk va kıf ge lir le ri ni te min et miş tir. 

An cak Sâded din De de ku ru luş dö ne mi-

ne ait va kıfnâme nin mev cut ol ma dı ğı nı, 

mev cut di ğer va kıfnâme sûret le ri nin de 

Kon ya’ya gön de ril di ği ni 18 Ekim 1911 ta-

rih li ya zıy la bil dir mek te dir. Bu gün Kon ya 

Mev lâ nâ Mü ze si Ar şi vi’nde ka yıt lı bu lu-

nan üç va kıfnâme sûre ti mev le vî hâ ne nin 

va kıf la rı na da ir el de ki tek bil gi dir. Ha lep 

Mev le vî hâ ne si kü tüp ha ne si nin ne za man 

te sis edil di ği bi lin me mek te dir. Son post-

ni şi ni Sâded din De de, 2 Ocak 1912 ta ri-

hin de Kon ya’ya gön der di ği ve ha len Kon-

ya Mev lâ nâ Mü ze si Ar şi vi’nde bu lu nan bu 

lis te de ha dis, tef sir, fı kıh ve ta sav vuf gi bi 

ilim le re da ir 811 ki tap ve 187 kü çük risâle-

nin kay dı var dır. Mev le vî hâ ne kü tüp ha ne-

sin de bu lu nan yaz ma la rın sa yı sı 1908 yı lı 

salnâme si ne gö re 1228’dir. An cak 1956 

yı lın da Sâmî ed-Dehhân’ın sa yı mın da bu 

ra kam 1100 ola rak tes bit edil miş tir. Bu-

ra da ki yaz ma lar 1920 yı lın da ka yıp la rı ön-

le mek mak sa dıy la Hüs re viy ye Med re se si 

şeyh ve ki li ta yin edil di. 1950’li yıl lar dan iti-

ba ren de Ha lep Mev le vî hâ ne si da hil Su ri-

ye’de ki bü tün tek ke şeyh le ri ne ve fat la rıy la 

bir lik te ke sil me si şar tıy la ma aş bağ lan dı, 

şeyh ölün ce ye ri ne baş ka bi ri ge ti ril me di, 

böy le ce tek ke ler za man la tas fi ye edi le rek 

ev ka fa mal edil di. Da ha son ra ki yıl lar da 

semâhâne si mes ci de dö nüş tü rü len tek-

ke bu gün Mon lahâne Ca mii ola rak bi lin-

mek te dir.

Ha lep Mev le vî hâ ne si, ku ru lu şun dan iti-

ba ren ge çen za man için de Mev levîli ğin 

böl ge de ki en önem li Mev levî dergâhla rın-

dan bi ri ol du. Özel lik le son dö nem ler de çe-

le bi le rin ge nel lik le Ha lep, Kü tah ya ve Ma-

ni sa mev le vî hâ ne le ri ne gön de ril me si bu 

dergâhla rın ta ri kat içe ri sin de ki önem le ri-

ne işa ret ka bul edi le bi lir. Arap dün ya sın da 

Os man lı kül tü rü nü tem sil eden mer kez-

ler den bi ri olan Ha lep Mev le vî hâ ne si, ço ğu 

za man önem li mev le vî hâ ne le re şeyh ta yin 

edi le cek Mev levî de de le ri ve bil has sa son 

za man lar da Kon ya’da âsitâne de post ni-

şin ola cak çe le bi ler için bir ye tiş me ye ri 

ha li ne gel di. Ha lep Mev le vî hâ ne si’nde bir 

sü re gö rev yap tık tan son ra Ye ni ka pı Mev-

le vî hâ ne si’ne ta yin edi len Sâfî Mûsâ De de, 

Üs kü dar Mev le vî hâ ne si’ne post ni şin olan 

Ah med Rem zi De de ve son dev rin çe le bi-

le rin den Âmil Çe le bi bu na bi rer ör nek tir. 

Bun la rın dı şın da üze rin de du rul ma sı ge-

re ken bir di ğer post ni şin Ab dül ganî De-

de’ dir. 1219’da (1804) ba ba sı Meh med 

Ali De de’ nin ve fa tı üze ri ne post ni şin ta-

yin edi len Ab dül ganî De de uzun yıl lar bu 

ma kam da ir şad fa ali yet le ri ni sür dür dü. 

1250 (1834-35) yı lın da İs tan bul’a gi de rek 

dev let ricâlin den ve zen gin ler den top la dı ğı 

pa ra lar la ye ni semâhâne di ye ad lan dı rı lan 

se mâ hâ ne yi in şa et tir di. Ve fa tın dan ön ce 

kü tüp ha ne sin de mev cut 1000 cil de ya-

kın ki ta bı mev le vî hâ ne nin kü tüp ha ne si ne 

De de, Vâcid De de, Âmil Çe le bi (ö. 1920), 
Meh med Sâded din De de, Ah med Rem zi 

De de (Ak yü rek, ö. 1944), Meh med Sâded-

din De de (tek rar).

Sâded din De de, Cum hu ri yet’in ilânın-

dan son ra Ata türk’ün is te ğiy le Kon ya ma-

kam çe le bi si Ab dül ha lim Çe le bi’nin oğ lu 

Mu ham med Bâ kır Çe le bi’yi (ö. 1943) o 

za ma nın Ha lep Mev le vî hâ ne si’ne ta yi ni ne 

ka dar muh te me len bu gö rev de kal mış-

tır. 1925’ te Tür ki ye’de tek ke le rin ka pa-

tıl ması ve Ab dül ha lim Çe le bi’nin ay nı yıl 

ve fa tının ar dın dan Mu ham med Bâ kır Çe-

le bi çe le bi lik ma ka mı nı Ha lep’te te sis et ti 

ve Su ri ye’de ki Fran sız hü kü me ti ta ra fın-

dan bu mü es se se tas dik edil di. Böy le ce 

Ha lep Mev le vî hâ ne si, Mev levîli ğin mer ke-

zi (âsitâ ne) ha li ne gel di. Mev le vî hâ ne, bu 

yıl lar da bü tün olum suz luk la ra rağ men 

Mu ham med Bâ kır Çe le bi’nin ön der li ğin-

de Türkiye’ den ge len Mev levî de de le ri ile 

fonk si yo nu nu ic ra et me ye de vam et ti, 

tek ke de Mev le vî li ğe in ti sap eden ler çi le 

çı kar dı ve mu ka be le âyin le ri ic ra edil di. 

1943 yı lın da Mu ham med Bâ kır Çe le bi’nin 

İs tan bul’da ve fa tı ve bir yıl son ra Fran-

sız hü kü me ti nin Su ri ye’ye ba ğım sız lı ğı nı 

ver me si üze ri ne çe le bi lik ma ka mı ve bu 

ma ka mın im ti yaz la rı kal dı rıl dı. Ha lep Mev-

le vî hâ ne si’nin ve Su ri ye’de ki di ğer mev le-

vî hâ ne le rin va kıf la rı na ve bü tün mal var-

lı ğı na el ko nul du, ta ma mı Va kıf lar Umum 

Mü dür lü ğü’ne bağ lan dı. Mu ham med Bâ-

kır Çe le bi’nin ar dın dan ye ri ne geç me si ge-

re ken oğ lu Ce lâ led din Çe le bi’nin çe le bi li ği 

ka bul edil me di ğin den Ha lep’te bu lun ma-

dı ğı za man Mu ham med Bâ kır Çe le bi’ye 

vekâlet eden, ve fa tın dan son ra da bir yıl 

ka dar çe le bi lik ma ka mın da bu lu nan kar-

de şi Şem sülvâhid Çe le bi çe le bi lik ma ka-

mı nın son tem sil ci si ol du. Mev le vî hâ ne, 

Su ri ye Ev kaf Mü dür lü ğü ta ra fın dan zap-

te di lin ce mu hip ler den bir Arap dergâha 

Halep

Mevlevîhânesi’nin

semâhânesi (2006)
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ÿSe za yi Kü çük

– —HÂLÝDÎ, Rûhî
ي ) א ( رو ا

Muhammed Rûhî b. Muhammed Yâsîn
b. Muhammed Alî el-Hâlidî

(1864-1913)

Filistinli edip ve siyasetçi.˜ ™

Ku düs’te Ha rem-i şe rif ci va rın da ki Bâ-

büs sil si le ma hal le sin de doğ du. Fi lis tin’in 

meş hur Hâlidî ai le si ne men sup tur. Ne se bi 

sa hâ be den Hâlid b. Velîd’e da ya nan bu ai-

le den bir çok âlim, edip, ka dı ve mil let ve ki li 

çık mış tır. Os man lı dev let ada mı ve âlim 

Yû  suf Ziyâ (Pa şa) el-Hâlidî onun am ca sı-

dır. Rûhî el-Hâlidî ön ce ma hal le mek te bi-

ne gir di. Mid hat Pa şa Şam va li li ği ne ta yin 

edi lin ce (1878) ba ba sı Mu ham med Yâsin 

Efen di’yi Nab lus ka dı sı ola rak ta yin et ti, 

Rûhî bu ra da rüş di ye mek te bi ne kay de dil-

di. Çok geç me den Mid hat Pa şa, ba ba sı nı 

Trab lus şam ka dı lı ğı na gön de rin ce Rûhî 

Ka pı nın iki ya nın da ha fif yük sek taş so-

fa lar var dır. Bu ka pı he men he men ka-

re şek lin de dir ve sa rı taş lar la giy di ril miş 

dört bü yük sü tu nun or ta sın da yer alır. Ga-

yet bü yük olan kub be dört bü yük ke mer 

üze rin de yük se lir ve için de da ire şek lin de 

se kiz pen ce re nin yer al dı ğı bir ku şak ile 

çev ri li dir. Gi riş ka pı sı nın üze rin de çok gen 

şe kil li iki ah şap di rek üze rin de ta şı nan yi-

ne ah şap tan bü yük bir üst eşik bu lu nur.

Kah ve ren gi taş lar giy di ril miş, ke mer li 

ve gör kem li mih rap, bâriz ya rım da ire ler-

le yük se lir ve üze rin de kitâbe nak şe dil miş 

bir lev ha nın yer al dı ğı geo met rik şe kil ler 

ih ti va eden dik dört gen bi çi min de bir taç 

ile son bu lur. Mih ra bın sa ğın da kah ve ren-

gi ve şe ker ren gi ah şap tan min ber var dır. 

Min be rin mer di ven tı rab zan la rı süs lü ah-

şap tan dır. Min be rin üze rin de dört kü çük 

ah şap sü tun ile ta şı nan bir ta van üze rin de 

uza tıl mış çok gen bir kub be yer alır.

Nis be ten kı sa olan mi na re, ca mi nin ana 

gi riş ka pı sı nın üze rin de dir. Mi na re nin alt 

kı sım la rı çok gen şe kil li dir. Se kiz gen şe re-

fe nin al tın da, üze rin de süs lü taş ka bart-

ma lar bu lu nan bir kor niş var dır. Şe re fe nin 

ta va nı, se kiz adet taş sü tun üze rin de ta-

şı nan ya rım da ire şek lin de kü çük bir kub-

be dir. Mi na re, üze rin de se kiz gen şe kil li 

ka bart ma lı taş per vaz lar bu lu nan ke mer-

ler le so na erer.
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Kü tüp ha ne si’ne, 1926’da Şe re fiy ye Med-

re se si’nde ki Va kıf lar Mü dür lü ğü Kü tüp-

ha ne si’ne; son ola rak da Ha lep’te ki di ğer 

yaz ma lar la bir lik te 1992 yı lın da Şam’da ki 

Esed Kü tüp ha ne si’ne nak le dil miş tir. Bu 

kü tüp ha ne de yer alan yaz ma la rın di ji tal 

kop ya la rı Ha lep’te ki Va kıf lar Mü dür lü ğü 

Kü tüp ha ne si’nde bu lun mak ta dır.

Mi ma ri. Mev le viy ye ta ri ka tı nın en bü-

yük, en gü zel ve vak tiy le en faz la ge li re 

sa hip olan tek ke le rin den olan Ha lep Mev-

le vî hâ ne si, do ğu ve ku zey den Ku vayk neh-

ri, ba tı dan Kavâni sa ma hal le si ile çev ri li 

bu lu nan Ay neyn sem tin de yer alır. Tek-

ke nin alt ka tın da şeyh ve der viş le re ait 

hal vethâne ler, üst kat ta şey hin ai le si ve 

mi sa fir le ri için ha zır lan mış oda lar bu lu-

nur. Gü ne ye ba kan kıs mın da na maz için 

kul la nı lan mer mer dö şe li bir alan ve dı şa-

rı dan ge lip ge çen le rin su içe bi le ce ği bir 

se bil, ba tı ya ba kan kıs mın da ise 1902’de 

Ha lep mu ta sar rı fı ta ra fın dan yap tı rı lan ve 

der viş ler için mut fak ola rak kul la nıl mış 

es ki bir ima re tin ta kip et ti ği re vak lar yer 

al mak ta dır. Semâhâne de yi ne ay nı ta raf-

ta bu lun mak ta dır. Gü ney do ğu kısmın da, 

için de şeyh le rin ka bir le ri nin bu lun du ğu 

ge niş bir me zar lık, me zar lı ğın ba tı ta ra-

fın da da Ab dül ganî De de’nin 1834 yılınd a 

yap tır dı ğı bü yük bir mey dan var dır. 

Musallâ, semâhâne ve ba zı la rı ka dın la rın 

otu rup semâ âyi ni ni sey re de bil me le ri için 

ka pa lı olan yük sek ey van lar bu mey dan da 

bu lu nur. Mey da nın gü ne yin den do ğu su na 

doğ ru kü tüp ha ne nin bu lun du ğu bir oda 

ile Ab dül ganî De de ile Nâib Efen di’nin tür-

be si yer al mak ta dır. Tek ke nin ge ri ka lan 

dai revî kıs mı ise iki bah çe den iba ret tir.

Cüm le ka pı sı geo met rik şe kil ler le süs-

len miş, renk li ah şap tan olup üze rin de 

Os man lı Türk çe si’yle bir kitâbe bu lu nur. 

Halep

Mevlevîhânesi’nde

avlunun

güneydoğusunda

yer alan

hâmûşân

(kabristan) (2006)




