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Mevlevi Kuruluşları Arasında . 
: : ·.; . 

İ.ST ANB U L ME VLEVİH-A·NELERİ ·. 

A1uzaffer Erdoğan 

Giriş_ 

: B~ dere~eye kadar Konya Mevlana Dergabı müslesna olmak üzere 
. Anadolu ve· Trakya'nın lielli" başlı merkezieritide ve Haleb, .Şam, Mısır, Kıb

·rıs;,Filibe; Sela,ni.k: ve saıx:e gibi müteacldid mahaJ.lerde kürulan muhtelif mev
.ı}evİpaneler hakkın4a tan;ı.. ve, doyurucu· ataştırn:ı.alar yapı1dığına dair maale
_ şef b,il_gi.nıiz yoktur. Bt1nların tesislerinde müessir olan coğrafi ve tarihi fak
·törlerin mahiyetleri hakkında esaslı ma'himata sahi~ ·olmadığımızı da i'tiraf 
e~ek icab eder. Bunun gibi mevlevibaıiele.rin kurucuları, mahalleri; bina 
ve inşal!!Jı, ta'inir ve ihyruarı; şeyhleri ile: sait ~enstıblan hakkında tarihi 

·. ve ,.n:ı.i'marl yönlerden iıiçelemeler . yapmak ·gerekir. Çok faydalı ve hayırlı 
.ola~~ğını tahmin ettiğiniiz bütü.n·· bu faaliyetlerin; kurulması _.büyük ümid ve 

. :arzul.arla qüşü~ülen ve ç~şmalan ise candan dileklerle beklenilen «Mevlana 
··Enstitüsü» ~n ün ··sjstemli:. direkti..fleri· ve mesrusi dahilin<le tahakkUk edeceğin
de şi,ib-4~. yo~n.ıt .. :Şu yolda gerekli araştırmalara:· giriŞirken . bibliyoteklerdeki 
k;aynaklarla b~r.aber ve belki !;>unlardan ·daha 'fazla :.olarak · arşivlerdeki be
ri~ -yayınianm·amış :belgeler): ihmal etmemeD:ffi lüzum: .v.e eheı:ı.'uniyetini bu
rada işaret e~eliyiz: Biz bütün bu söylediklerimizin ana 'hatlarına sadık · ka-

. l~ak .b~<!-d~ ilk olıırak Konya Mevlana Pergabı'na gayet seri bir' bakiş)'ap
:tık:tan ~~w:a · ~.ıtdql~· ~e Trakya' dakilerin v~·-bugilir sınırlanmız· ·dışrö.da·: .Ka

··lan ·mu4ttıl.i.f ·mahallerin· mevlevihanelerine. kısaca temas':edeceğiz; Bu.iıUrı,.ai:-
dmca ayrı: bjr pqlijpı ··ballrrd_e İstanbUJ mevlev.ihaneletinin t!!Iilii dururö.larını 
_bazı gayri münteşir· arşiv -~·~lgeleriyle ·de5tekliyerek belirtmeye çalışacağız. 
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Konya Mevlana Dergahı 

Bugün müze olarak kullanılan Konya'daki Mevlana Dergaru, Mevlevi
haneler arasında müstesna ve mfı'tena özellikleri haiz ·bulunmaktadır. Bu 

· itibarla İstanbul mevlevihanelerini incelemeye girişmeden· evvel bu önemli 
külliye hakkında bir kaç söz söylemenin faydalı ·olacağına inanıyoruz. Kon
ya'da bulunan ve bütün mevlevi tekkelerinin başı addolunan M~am-ı Mev
ıa,na Dergahı; Birinci Alaüddin Keykubad zamanına kadar Konya sıiru 

dışında Selçuklu sultanlarının mesire ihtiyacını karşılayan, Sultanü'l-ulema'
nın vefatından sonra ise oğul ve torunlarıyle diğer mevlevi büyüklerine bir ne
vi panteon olan meşur Gül Bahçesi sahasında tesis edilmiştir. Mevlana'D;ın 

ölümünü müteakib asırlarca Konya'nın en muhteşem bir ziyneti halinde ka
lan bu dergah; «kubbe-i Hadra:ı> da dahil olduğu halde onun ölümünden 
sonra Selçuklu ricalinden Emir Muinüddin Pervane ile zevcesi Gürci Ha
tun'un ve Alemüddin Kayser'in maddi yardımları ·ile ve genç yaşında Kon
ya'ya gelerek bura sanat mektebinde yetişen Bedreddini Tebrizi'nin teknik 
nezaretleriyle vücud bulmuştur. (6225) m2 lik geniş bir salıayı kaplayan Mev
lana Dergahı külliyesinin genel durumu, bize, tam ve mükemmel bir mev
levi tekkesinin aksam ve teferruatını göstermesi bakırnından üzerinde uzun 
uzadıya · durulmaya değer. Ancak sütunlarımızın mahdud oluşu yüzünden 
bu dergah hakkında geniş açıklamalar yapmaya imkan bulamıyoruz. Bu 
manzumenin batısı derviş hücreleriyle, diğer. üç yönü ise duvarlarla çevril
miş bulunmaktadır. Batıdaki kapıya «Dervişan Kapısı», güneydeki kapıya 
«Hamuşan Kapısı:ı> ve nihayet çelebi dairesine yakın bulunan kuzeydekine 
ise «Ç~lebiyan Kapısı» adı verilmiştir. Dergahın Dervişan kapısı ·cihetinde
ki derviş hücreleri, 1584 (H. 992) tarihinde Osmanlı hükümdan Üçüncü 
Sultan Murad tarafından yaptınlmıştır. Bu hücrelerin avluya bakan ön ceb-

, helerine sonradan camekanlı koridor ilave edilmiş olup, her birisi tek kub
beli odalardan ibaret bulunmaktadır. Her hücrenin bir ocağı ve bir baca·sı 
mevcuddur. Dergah, müze haline. getirildİkten sonra bazı hücrelerin aı:ala

nndaki bölmeler kaldırılmış ve salon haline getirilmiştir. «Cümle · Kapısı» 
dahi .denilen ·nervişan Kapısı'ndan ·şadırvanlı ve mermer döşeli geıiiş bir av
Iuya geçilir. Mescide aid son. cemaat yerinin sağında türbenin giriş kapısı 

görülür. Bu kapının iki kanadı arabesk ve rfımilerle süslenmiştir. Türbe ka
pısından «Tilavet Odası» denilen bir salona girilir. Buradan ise Sokullu Meh-
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med Paşa zade Hasan Paşa tarafından yaptınlan ve dergaba armağan olu
nan «Gümüş Kapı:. vasıtasıyle «Huzur-ı Pir» adı verilen türbe medhaline 
dahil olunur. Üç kubbe ile örtülü olan bu kısmın sağında ve karşısında me
zarlar bulunmaktadır. «Yeşil Kubbe» denilen (Kubbe-i Hadra) işte burada
dıi'. Medhalin solunda Sema'lıane vardır. Sema'hfuıelerin yanlarında ise Mut
rib Hücresi ile kadın ve erkeklerin yerleri göze çarpar. Mescid ise Sema'ba
neden bir duvarla ayrılmış bulunmaktadır. Avlu ile şadırvan, Çelebi daire
si, Meydan-ı Şerif, Matbab-ı Şerif, Şebi Arus havuzu, hamuşan, mezarlık ve 
saire dergabın diğer bölümlerini teşkil ederler. Bunlardan başka dergabın 
çevresi dahilindeki Hasan, Sinan ve Hurrem Paşa türbeleri ile Fatıma Hatun 
ve Mehmed Bey türbeleri de bu arada teferruat olarak yer almış bulunmak
ta<;Iır. 

Altında Mevlana ile oğlu Sultan Veled'in gök mermerden yapılmış san
dukaları bulunan Yeşil Kubbe'nin üzerinde uzun uzadıya durulması gere
ken bir sanat abidesi olduğunda şübhe yoktur. İlk yapilişında Mahmud Hay
rani türbesinden örnek alınmak suretiyle inşa edildiği kuvvetli bir ihtimal 
dahilinde bulunan «Kubbe-i Hadra»; basit bir dörtgenin reeslerine yerleşti
rilerek yükseltilen dört kalın sütuna !stinad etmektedir. O; Konya'da i'mal 
edilen belli başlı inşaat malzemesiyle bina olunmuş, içi ve dışı ise çini tezyi
nat ile bezenmiştir. Haricinin onaltı dilim üzerinde nadide kaşilerle süslen
mes~ kendisine ayrıca bir özellik bahşetmiştir. Xlli cü asrın ikinci yarısı or
talarına inşa edilen bu sanat şaheserinin Karaman Oğullan ile Osman Oğul
ları · devirlerinde gerek kendisi, gerekse türbe umumi heyetindeki çeşitli ila
veleri, ta'dilleri ve ta'mirleri burada uzun uzadıya izah etmeyi şimdilik zaid 
addediyoruz. Ancak Mevlana'nın ölümünden sonra bu dergabta çelebilik 
postuna oturan bazı zevatın adlarını ·kısaca kaydetmeyi uygun buluyoruz. 
Mevlana'nın vefatından sonra onun has müridi Çelebi Hüsamüddin Mevlana 
tahtına oturmuştur. Ondan sonra Sultan Veled ile Ulu Arif Çelebi ve Şem
süddin Emir Alim, Hüsamüddin Vacid; Pir Adil, Cemaiüddin, Hüsrev, Per
ruh, Ebubekir, Hüseyin, Abdülhalim, Karabostan, Sadrüddin, Arif, Hacı 
Mehmed Emin, Mehmed Said Hemdem, Celalüddin Mahmud, Sadrüddin, 
Fahrüddin, Mustafa Safvet, Abdülvahid; Abdülhalim, Bahaüddin Veled ve 
Amil Çelebi gibi bir çok zevat çelebilik makamını işgaı etmişlerdir. Amii 
Çelebinin vefatından sonra üçüncü defa olarak mevlevi postuna oturan Ab-

. dülhalim Çelebi milli harekatın Anadolu'da başlaması ve bilfiil çalışmasıyle 
23 Nısan 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine Konya mebusu 
olarak katılmış ve bu yüksek meclisin reis-i sanisi seçilmiştir. Cumhuriyetin 
ilanından sonra 1925 yılında postuişiniikten çekilmiş ve İstanbul'a giderek 

Güney-Doğu Avnıpa Araştırmalan F. 2 
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bu tarihte orada vefat etmiştir. Yerine Veled Çelebi . ikinci defa post
nişin olarak ta'yin edilmiş ise de tekke ve derga.hların ilgasına dair kanunun 
mer'iyete girmesiyle çelebilik makamı kendiliğinden tarihe _ karışmıştır. 

n 

Başlıca Mevlev!hôneler 

Bilindiği üzere Mevlana Celruüddin Rumi'nin vefatından sonra Sultan 
Veled zamanında ilk esasları atılan mevleviliğin bütün incelik ve özellikleri, 
adab ve erkarn 1460 yılında ölen Pir Adil Çelebi devrinde nizarn altına 
alınıi!ak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Tarika~ yaşayabilmesi ve tııtunabil

mesi için zümrelere, devlet ileri gelenlerine ve bilhassa hükümdarlara yakl!l
şılabilınesi gerekiyordu. İşte bu temel prensipiere dayanılarak Osmanlı pa
dişahları ile sıhri münasebetler kurulması temin olunmaya başlandı. Böy
lelikle Osmanlı pad!şahları da Mevlana sülalesiyle bağlantı yapmış oluyordu. 
Biz burada bütün bu temas ve münasebetleri uzun uzadıya bir kere daha 
tekrarlayacak değiliz. Ancak sırası gelmişken mevlevi tarikatının Konya 
baricine çıkışına ve buralarda dağılış ve yayılışına kısaca ilişmenin yerinde 
bir iş olacağı düşüncesindeyiz. Şöyle ki onyedinci ve onsekizinci asırlar zar
fında Mevlana dergahında postnişinlikte bulunan Hüsyin, Abdillhalim, Kara
bostan, Sadrüddin ve Arif Çelebiler zamanlarında bu -sıhri münasebetlerin 
devamıyle beraber derga.h vakıflarının gün geçtikçe arttırıldığına ve Anado
lu ilf? Anadolu haricinde Konya'daki Mevlana dergahına bağlı bir takım 
Mevlevi asitane ve zaviyeleri açıldığına şahid oluyoruz. Konya dışında yeni 

.küşad edilen bu mevlevi tekkelerinin kronolojik esaslar dahilinde sıralanmış 
listeleri ile her birisinin yerlerini, banilerini, mimari ve inşai durumlarını, 

ta'mir, tecdid ve ihyalarını, buralarda vuku'bulan tarihi olayları, geçirdik
leri yangın, zelzele ve saire gibi afetleri, şeyhleriyle' sair belli başlı mensı1b, 

· müntesib ve müdavimlerini burada matlıib derecede belirtmeye şimdilik im
kan bulamıyoruz. Bizden soma bu yolda yeni araştırmalara girişildiği za
man herhalde mevleviliğin seyir ve inki~af tarzı ve Türk halkı ve züı:nrele
ri .üzerinde kazandığı büyük_ rağbet ve alakamn sebeb ve izleri daha mü
kemmel denecek derecede aydınlığa kavuşmuş olacağından· şübhe yoktur. 
Biz bu önemli hizmetin hakkiyle yerine getirilmesini, bu işlerle daha yakın
dan uğraşanların müdekkikane araştırmalarına bırakarak burada . bu yolda 
bir k~ç söz söylemekten nefsimizi men'ed_emiyoruz. Şüphesiz bu hususta en 
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önemli' problemlerden ·birisi ve belki birincisi Konya'daki Meyl~na Derga:
hİndan sonra kurulan asitane veya za~iyenin hangi mevlevibane olduğu me
selesidir. Her ne kadar bunun · Afyon'da veya Edirne'de kurulan mevleviha
neler olabileceği söylenmekte ise de bu yolda kesin bir hüküm v~rmenin şim
dilik doğru olamayacağı kanısındayız. Devamlı · ve siştemli araŞtırinalara 
bağlı bulunan bu çeşid meselelerio aydınlatılmasını ·başkalarına bırakarak 
yurt içinde ve yurt dışında kurulan mevlevi ·tekkeleri h!ikkmda kısa bilgiler 
vermekle iktifa edeceğiz. Yurt içinde te'sis edilen bu mevle~ifıaneler arasın
da AfYonkarahisar, Kütahya, Bursa, Manisa, İzmir, Antalya, kastamo~u, 
Çaiıkırı, Tokad, Amasya, Kayseri, İstanbul, Gelibolu, Bilecik·, Eskişehiİ, 
Tiİe, Yenişehir, Antakya, Edirne, Tavşanlı asitane ve zaviyeleri ilk hatıra 
gelenlerdir. Bunlardan Afyon'daki tekke, Sultan Dlvani derga'hı olarak şöh
ret . kazanmıstır. Manisa'daki mevleviMne, en· mühim asitanelerden · birisi . . 
idi. Sibil'de suyu ve havası ile canıara cim katan, şehre ve ovaya: ha~ 
bir yerde «Zaviye-i İsMİcıye:) denilen :ve Saruhan Oğlu Sultan İshak yönün
de yaptinıan .bir mevlevibane bilinmektedir. . Zamani~ ~b beleri çökmüŞ, 
duvarları yikılmış olan bu biria, Vakıflar · Genel Müdürlüğünce, 'yeniden 
yapılmışçasına restore ettirilmiş ve .bir ıiıevlevi ~üzesi olarak. kullanılması 
·ıiüŞlinülmüştür: Bilindiği üzere Konya'da postaişinlik makamına geçecek· Çe
l ebiler son devirlerde burada şeyhlik etmişlerdir. İzmir ile Tire, Bilecik, Es
kişehir, Antalya, Yenişehir ve Tayşanlı ~evlevihaneleri-·daha: ziyade · Kon
ya'daki Şe~s Tebriz! türb~i gibi birer mevlevi zaYiyesi olarak kabili edil
mesi yerinde olur. Bunlardan Sayın Bahir Sereftuğ'un bildirdiği veçhile İz-. . 
mir'deki zaviye binası, . Pazaryeri· semtinde Yapıcıoğlu yokuşu ile Kadifekale 
arasında kamdi. Antalya Mevlevihanesi · bugün Antalya müzesinin ·yanında 

bulunmaktadır. Sultan Korkut'un annesi Nigar Hatun Anthlya'da vefat et
!Tiiş ve bu tekkenin hazİresindeki tiirbeye defnedilmiştir. K~t~ya sancağıılda 
Tavşanlı nahiyesinde böyle bir mevlevilıane bulunduğuna d~ir l;>azı tarihi bd
&elere rastlanılmıştır1• Çankırı'daki Mevlevilıane «Taş Mescid, denmekle 

1 "Tavşanlı ve havalisinde olan mukataat eminlerine hüküm ki, Konya'da 
vaki' Hazreti Mevld.na evkafı mülhakatından Kii.tahya sancağma Tavşanlı · na
hiyesinde viiki' mevlevihiinenin şey hi. olan ktdvetülsüleha üZ saliJci?ı .... Z~yde : s~
lahu fl-e sair cleriıişan fukarası sildde-i saadetime · arzıhal · idüp deroi§an fuka
ra8ınin bir yerden medarı 'maaşlar-ı olmaatğın bildirftp olbabda istid'y~ iTıayet
eyliıdikleri ecflcle-~ Tavşanlı ve havd.lisin.de münasib olan mukataattan mahltlZ 
vukunda arzolunmak babtnda ferman-ı alişanım sadır olm'U§tur. Evahiri Ra
mazan 1139". [Um. Şk. Ahk. Df. (Bşb. Ar§.), No: 112, Sh: ll} 
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ma'ruf idi2
• Erzurum vaıisine .ve Erzincan kadısına hitaben yazılan evaili 

Zilka'de 1141 tarihli bir hüküm suretinde [Um. Şk. Alık. Lf. (Bşb. Arş), No: 
126, Sh: 155].Erzincan'da Mevl~na evladından Melek Salih Çelebi yönün
de bir mevlevibane bina .edilmiş olduğunu görüyoruz. Keza Sivas kadısına 
yazılan evabir-i CemaziyÜlahire 1143 tarihli baska bir emirnarnede ise Si-. . . 

vas'ta mevlevi tekkesinin bulunduğu Kösederesi mahallesinde gelenekiere 
uygun ·olmayacak şekilde rakı satıldığına, hatta meyhane bile açıldığına işa
ret olunmaktadır3• Sultan Abdülhamid II devrinde Tire'de kaymakam ola
rak bulunan Halil Rüştü bey tarafından Camiileebir ~ahallesinde ve Ulu
camie yakın bir yerde halkdan toplanan bir miktar para ile bir arsa satın 
alınmış ve bu arsaya Tire .Mevlevibanesi yaptırılmıştı. Bu zaviyenin iki ka
pısı vardı. Birisi bahç~ içinde -olmak üzere erkeklere, ~iğeri cadde üzerinde 
olmak üzere merdivenle kad~nlara mahsus_tu ve merdivenl~ kafesli mahfile 
çılalırdı. Oldukça büyük olan sema'banenin dört tarafı mesneviden alınmış 
_bir takım beyitleri ha vi levhalarla süslenmişti. İki tarafında p~aklıkla· 
çevrili erkeklere mahsus mahfil vardı. Bundan başka sema'hanede neyzen 
ve mutriblere tahsis edilen başka bir m~ daha mevcuttu. Tire'nin bu mev
levibanesi 1 Temmuz 1331 tarihinde çıkan büyük yangında yanmıştır. Bu 
esnada Tire'nin en güzel ve zengin semtleri de kayıplara k~mıştır. Vak-

2 "Keııgırı kadısına hiikü.m ki, M_edine-i Kengırı'da 1Jaki' t~mescit de
mekle ma'rıif mevlevihanenin şeyhi olan Şeyh Mustafa ziyde salahii (leliip 
zikrolunan mevlevi1uine suya muhtao olduğundan bundan akdem nasın mül
künden haric ma1ıalde bulunan bir ·iki masura suyu me1Jlevihane-i merkıımenin 
içinde Mezidler Ma1camı denilen bir kaç _şiihedanın ·merkadler·i olan mevziin· 
kapusu önüne icra eylediiğin bildiriip . oı suya alıerden hilaf-ı şer'-i şerif dahl ii 
taarrıız ettiriilmek babında emr·i şeri/in reca eylediiğii ect1den hilaf-ı şer'-i şe
rif taaddi olunmamak için yazılmtştır. Evat1-i Safer 1142". [Um. Şk. Ahk. Df. 
(Baş. Arş), No: 121, Sh: 332]-

3. "Sivas kadtsma Tıükiim ki, Nets-i Sivas'ta 1Jakr. Kösederesi zimmi nam 
mahalle ahaZisi sudde-i saadet'ime arzıhal idii.p mahalle-i mezburede sakin .... 
-nam zimmi Tıajiyyeten hamr fiirııht idere'k bazl mütegallibeye istinad ı'le beş 

altı aded meyluine peyda ve ihdas ve alenen fürııTıt idüp alıaU.i mahalle ekseri 
ehli islcım 1Je iki tarafta .camii şerif ve Hazret-i Mevlana'nın tekkesi olmq._ğla 
gece sabaha değin · sarhuş sadasından ahali-i mahalle mu_ztaribulluil ve sariıuş 
havfinden gece fle camii şerife varamayub ve sıbyanları t~ra çıkamayup zi
yadesiyle taaddi olunduğın bildirup şer'le göriilüp ·men'ii. def olunmak babında 

. lıükmi hümayımıım reca eyledikleri ecilden malıaninde şer'le men' olunmak 
_içiin yazılmıştır; Evdlıir-i Oemaziyii.l4hire 1148" [Um. Şk. Ahk. Df. (Bşb. Arş) 

No : 125, Sh : 361]. 
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tiyle (Yeşil Tire) dergisini neşreden say m Necib Özürncü'nün bu mevlevi
h~e hakkında bize verdikleri tama~ayıcı malumata göre Tire eşrafına 
mensı1b iki talebe Cazi.r medresesinde · icazetname aldıktan sonra Haz.reti 
Mevlana'yı ziyaret malesadıyle Konya'ya gitmeye karar vermişlerdi. Fakat 
bunlardan birisi yolda fikrini değiştirmiş ve bektaşiliği incelemek üzere Kır
şehir'e gitmeyi uygun görmüştür. Konya'yı tercih eden Hayrullah Efendi 
Mevlana dergabmda çile çikarmış, tahsil ·ve ·terbiye görmüş ve şeyhlik mer
tebesine yükselerek Tire'de mevlevihane ·açmaya memur edilmiştir: Birrada · 
Şeyh Hayrullah Efendi gayet açık türkçe ile mesn~vi dersi vermiştir. İyi ah
lakı ve kanaat-ı riyazesiyle kendisini hemşehrilerine çok sevdirmiştir. Tire' 
yangınından sonra C§zir medresesine yerleşmiştir. Burada mevlevi usı11ü 

cuma· günleri zikir yapılırdı. Birinci Dünya Savaşında gönüllü mevlevi ta
buru teşkilinde 'himmeti görülmüştür. Cumhuriyetin i'laru sıralarında bir 
müddet İzmir'de bulunmuş ve irşad · vazifesine devam etmiştir. Tire mevlevi
banesinde Hayrullah efendiye ilk intisab edenler arasılıda kaymakam Halil 
Rüştü Bey ·ile bir kısım memur ve esnaf bulunmakta idi. Bunlardan en yaşlı
sı bilahire İzmir mevlevihanesi sema'zenbaşısı olan Halil Dede idi. Merkez · 
zabtiye çavuşu Kamil Çavuş ile na'ti mevlana okuyan memleket hastahanesi 
müdürü Hafız Şefik Efendi, tahrirat katibi Mustafa efendi, neyzen kütahya
lı Şükrü Efendi tekkenin ilk dervişleri arasında bulunmaktadır. Meydan de~· 
desi ise bir aralık Nazilli müftülüğünde bulunan Şeyh Hayrullah efendinin 
kardeşi idi. Gelibolu Mevlevihanesinin Konya mevlana dergahından sonra 
kapladığı saha bakırnından en · büyük mevlevi Asitanesi olduğunu bilhassa 
işaret etmek lazımdır. Bugün burası askeri birliklerden birisinin karargahı 
olarak . kullanılmaktadır. Sırası gelmişken bugün Türkiye sınırları · dışında 

kalan Selanik mevlevihanesine de temas. etmek yerinde olacaktır. Selanik'te · 
btİJ.unan bu mevlevihaneyi Etmekçi-zade Ahmed Paşa bina etniişti. Şeyhleri 
arasında 1140 hlcri tarihinde ülemadan Mehmed Efendi' adında bir zat bu
lunuyordu. 120 yıldanberi İbrahim Paşa evkafında olan (Abı. Cedid) nehri 
bu mevlev$ane içerisinden geçiyor~u. Bir in-alık mevlevihanenin bostanlan 
da bu sudan sulandığına dair bazı tarihi kayıdlara rastlanılmıştır . . 

4 "Seld.nik monlasına hükiim ki, Medine-i Selü.nik'te vdki' müteveffa Et
mekçi ztlde Ahmed ·Pa§a bina eyledüği' mev_lev.ihanenin şeyhi olan ulemadan 
kıdvetiilülema ilmuhakki1i. Mevlana ziyde ilmehu ile sair dervişleri siidde-i saa
detima · arzihal idiip miitev'effa Jbrahim Pa§a evkafından olup ( ,Abıcedid) de
mekle ma'ruf nehir yüzyirmi senebenbrii mevlevihane derununda cari olagelüp 
marizzikr nehirden iki ta'yin ta'bir olunur beşer aded masura sudan on aded 
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İstanbul Mevlevfhôneleri 

. B:lii4k: mutefekıci.r -ve- mutaşavvJ! M~~ lana Celalüdcİin Rumi'nin ölü
münden sonra oğlu SuJÜın Veled tarafından· temelleri atılan mevlevi tarikati, 
ri~rk ictiıİıai hayatında asrrlai- bOyunca . önemli roller oynarrus .ve ne~ahat 
ve -zera~etin, hün~r ~e ma'rü;tin, raks "ve musikinin, Şiir ~e edebiya~ ~.Q. ka
r~teristlf. ~e~ba' :ve ~~kı olarak ~un müddet_ yaşamıştır. Bütün bu ~e
zjyet -ye kıymetleri doğuran ve yaşatan, _ merkezler ise, hiç şübhesiz, mevlevi
Mneler olmustur. BÜ itibarla bazı kimselerin yanlıs bir takım telakki ve dü-.-. . . . . . . ' . 
şiJ.ı?.ce!erine ra~en mevlevilik Mevlana~ dan sonra dejenere olmamış,_- Tii.rk .. 
~ .. fe~~fe, sanat ·ve ed.ebiy~tına ~ir çok değerli eİeınan ve malz~pıe kaz_an
dırmak suretiyle tarihe geçmistir. Divan edebiyatının Şeyh G_alib, İzzet Mol
la,jıale.t ~~endi ~bi b~lli baŞlı_ mü~essiİİeri başta olmak üzere geniş ve ol
~ ~en~u~ları; hep- mevlevihanelerin yetiştirdiğLkıymetler olarak karşımı
za ç_~akta~ır. Mevlev~ terbiyes~e has olan _ özellilger, geniş halk tabaka
l~n_ iİ;Zerinde büyü~ ·te'sirl~r bırak.n!ıştır. B~~- ~unların vücud bt$nasında, 
hiç şübhesiz, me~levibanelerin etkileri büyük olmustur. Mevleviliğin zerafet, · 
nec~bet ve ·asaıetllii ··b~futmek düsüncesiyle kaydehnekten nefsimizi bir tür-· .... . . . . .- ~ ~ ' . . . . " . 
lü men'ede~ediği.miz şu kısa satırlar; büyük. bir iddia taşımaktan uzak olup 

:: - . . · ... - -

mq,sura suyu _ şinin-i mer.lçümedeıı mukaddem vakf-ı mezbure miiteveili öıan: ... 
nam ~i~esne i[raz ve . ic4re-i "!1uaccile ve be her setıe aZ tt§ ar akça makta' cani 
bi Jıakfa ibra ve zikroZtman mevlevihanenin. bostanlarl SaZifizzikr .su ile saki 
ve··aervi§anla.rı {ntifa' .. etmek iizre miiteveZZi-i vakf-ı mezbur memhur temessük 
vir-iip olmiktar seneden bu ane. gelincey~ ·kadar ol su ile bostanları saki) ve in
ti]iı.'- ide geliip ahiriıı aldkas·ı olmayup bir vechile dahloiumnak icab ettnez iketı · 
·bazı kimesn.e~er~e yehud .ve ketere taifesi §iddet-i sayfta zuhura geliip zikrolu
nan suyun nısfını mecrdyl kadimineten ihraç ve bizler bağçe ve bostanlanmızı 
saky ideriz, sizin bostanlarımza nısfı kifayet ider deyii bazı .miitegaZZibeye .is
tinad ile hile'i/ı §ef-i §eri/ ve. mugayir-i kadim mf.i4ahele eyledikler.in -bildirilp 
yedler-inde oıiın _mjiteveıli-i vakf temessükii ve belıer sene canib-i vakfa eda ey
ledikleri mukataa tezkireleri mucibince hilafı §er'e ve mi igayir-i · kadim ol veç
hfze ozan taaddileri men' u de/' olunmak babında emri §eri/im .reca eyledil:leri 
eciiden mahal~in'ae §er' iZ~ göriilmek iÇiin . yazılm'l§tır. Evasıt~-ı Şaban 1140". [Um. 
Şk. Ahk. ~f. (B_~b. Ar§.~, -~o: :1,~6, Sh: 5]- - . . 
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İstanbul mevlevihaneleri hakkında natamam sayılabilecek eksik bir araştır
mamıza küçük bir zemin hazırlayabilmek endişesinden doğmaktadır. 

· İstanbul mevlevihanelerine girişıneden evvel bazı genel noktalara kısaca 
işaret etmek yerinde olur. Bilindiği üzere bunlar ya Astane, yahud Zaviye 
durumunda bulunmaktadır. Bir de bunlara ·bilhassa Konya çevresinde oldu
ğu gibi ayrıca mevlevi türbelerini ilave etmek gerekir. Bir mevlevi astanesi 
ile bir mevlevi zaviyesinin benzerlik ve ayrılıklarının nelerden ibaret olduğu
nu burada ayrıntılarİyle açıklamak gerekirse de yer darlığı yüzünden şim..: 

dililc buna imkan bulamıyoruz. Yalnız şu kadarını söylemek icab eder. Mev
lana ile mevleviliğin büyük ulularının gömülü olduğu Konya dergahını ayrı 
bir çerçeve içinde ve hanikah olarak gözden geçirilmesi lazımdır. Biz de bu 
önemli kurala uyarak yazımızın baş tarafında bunu bir parça olsun yerine 
getirmiş bulunuyoruz. Bilindiği üzere Konya'da bulunan çelebilik makamın
dan diğer yerlerdeki mevlevihanelere şeyhlik için meşihatnameler verilirdi. 
İçerisinde hiç bir yere ayrılmamak suretiyle ·ıooı gün hidmet etmekten iba
ret ·olan, başka bir deyimle çile çıkarılan mevleviMnelere Astane denilirdi. 
Buralarda mevlevi dervişi yetiştirmek içl.n.(matbah terbiyesi) adı verilen usUl 
uygulanı.rdı. Buna salik olanlara da (can) ta'bir olunur idi. İçerisinde Çile 
çık:arılmayan, sadece sema' meşkedilip ney üflenen, kudüm çalınan, ayin 
okunan mevlevi ocaklarına ise (Zaviye) adı verilirdi. Buralarda haftanın be
lirli günlerinde mukabele ayinleri yapılırdı. Avrupa'nın Peç, Belgrad, Niş, 
Üsküp, Elbasan, Yenişehirfenar, Atina, Sofya, Filibe, Vodina ve Serez mev
levihaneleri ile Sakız, Limıii, Midilli, Kıbrıs ve Girid mevleviMnelerinin bu 
cümleden sayılması gerekir. Bütün bu mevlevi astane, zaviye ve hatta türbe
leri; tekkele~ ilgası tarihini müteakib asli hüviyet ve· karakterleriiii çeşitli 
sebebler ve arniller dolayısıyle kaybetme durumima gelmişlerdlr. Kimisi za
manla 'harab olmuş, kimisi yanmış, kimisi mekteb ve ev, kimisi karakol ve 
askeri garnizon haline intikal etmiştir. Kimisi ise ya bekçilerin yed-i em~
netine, yahud da kiracıların ikamet ve · ibatelerine tahsis' edilmiştir. · Kanaati
mizce bugün varlıklarını koruyabilen bu astane, zaviye ve türbelerin; Kon
ya · dergahı ile 'Galata mevlevihanesinde olduğu gibi artık bir kültür müzesi 
Milinde muhafaza edilmesi en doğru olan bir uygulama şeklidir. Eski meşi
hat mühürdan Nuri Ebüssuudoğlu yönünden İstanbul mevlevi tekkeleri hak
kında henüz yayın· alanına girmemiş iki cildlik brr eserin bulunduğu söy
lenmektedir. Bunun birin~i cildi Yenikapı ve Bahariye, il9nci cildi ise Ga- . 
lata yahud Kulekapısı mevlevibanelerine · tahsis edildiği ve bu tekkelerde 
şeyh olanlarla başlıca mensublarının haltercemeleri sıralandığı bildirilmek
tedir. Biz İstanbul mevlevihaneleri hakkındaki bu araştırmamızı yaparken 
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adı g~çen iki cildlik eseri görm~k ve incelemek fırsatını bulmuş değiliz . . Esa
sen bizim bu makalemizde ta'kib ettiğimiz tarz, şeyhlerin biyografyaların
dan ziyade adı geçen tekkelerin inşa ve ta'mir gibi mimari hususiyetleri üze
rind~ durmaktır. İhtifalci Mehmed Ziya Bey merhum da Yenikapı.mevlevi.., 
hanesi üzerinde aynı öz~llikleri taşıyan başka bir kitab yazmış ve bastırmış
tır. Keza. ~demayı mevleviyeden Sipehsalar mütercimi ve mesnevi şarihi 

Midhat Balıari Bey'in de Beşiktaş ve Bahariye mevlevibanelerine dair aynı 
mahiyette bir eseri olduğu işıtilmiş, fakat bu da diğerleri gibi görülememiş
tir. Sayın Prof. Dr. Bedi' N. Şehsuvaroğlu yönünden kaleme alınan bir ma
kalede (Tercüman Gazetesi, 8 Mayıs 1972, No: 3796) Galata mevleviba
nesi.nin turistik önenıin'e temas edilirken Konya'da doğan mevleviliğin asıl 

geliştiği merkezin İstanbul olduğu, fetih yılı olan 1453 ten tekke ve zaviyele
rin kapandığı4 Eylül 1925 tarihine kadar İstanbul'da açık bulunan beş mev
levihaneye kayden kuruldukları malum olan (üç) mevlevihanenin de eklen
mesi gerektiği. beyan edilmekte, bÖylece beş asırda İstanbul'da (8) mevlevi
bane te'sis edildiği ileri sürülmektedir. Bunlardan Fatih devrinde kiliseden 
camie Çevrilen Kalenderhane camiinde İstanbul'un ilk mevlevihanesi kurul
duğu söylenmekte ise de belgesizlik sebebiyle bunu burada kesinlikle kabfıl 
etmekte tereddüd ediyoruz. Keza bunun gibi adı geçen makalede; başka . bir · 
yazarca vücuda getirilen bir eserde bahis konusu edildiği bildirilen (Çukur
bostan Mevlevihanesi) de aynı durumda bulunduğu tahmin olunulabilir. İs- . 
tanbul mevlevihanelerinin kronolojik esaslara göre açıklamaya başlamadan . 

evvel bir de ünlü gezginimiz Evliya Çelebi'nin vücuda getirdiği Seyahatna
me'de doJayısıyle kaydettiği Eyüp Mevlevihanesine ilişrnek yerinde olacak
tır (Seyahatname, Cild I, s. 395). Bunu ihtifalci Mehmed Ziya Bey şu şekil-.. 
de değerlendirmektedir: (Defterdar isklesinin arka taraflarına musadif zaı 
Mahmud Paşa türbesi civarında Sultan Mustafa'nın bidayet-i cülusunda ye
niçeri ocağı başçavuşu Kara Mizalı burada bir mevlevihane te' sis ve inşa . 

etmiş ise de resm-i küşadı icra edilmeden evvel vuku'bulan bir haı:eket-i arz
da geceleyin yıkılup bak ile yeksan olmuş ve bir daha yapılmamıştır. (Bk. 
!stanbul ve Boğaziçi, Cild 2, s. 218). Adı geçen bu Eyüp Mevlevihanesi Ev-

Not : Eyüb'te Çolak Şeyh Hüseyin zaviyesi civarmda rnevlevi tarikatin
den Dolancı Dervi!j Mehmed Efendi 1815 (H. 1230) tarihinde bir mevlevihane 
bina _ettiği, kendisine Konya'dan şeyhlik rnüsaadesi getirttiği, fakat İstanbul'da 
çıkarılan kargaşalık yüzünden mevlevi sema'ı ve ayini yapılamadığı hakkında 
bir kayda rastlanmıştır. Adı geçen zat 1825 (H. 1240) te vefat etmiş ve Kasım
paşa rnevlevihanesi mezarlığma defnedilmi!jtir. (Bk. Hadikdtii/l-cevami', IT, 264-
265). 
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liy~ Çelepi'nin ifadesine. göre cbir hadika-i her dem bahar içr.e» idi. Şübhesiz 
adı geçen bu sonuncu mevlevibanenin, Eyüp'te. daha sonraları kurulan Ba- . 
Mtiye Mevlevihanesi ile hiç bir ilgisi .yoktur. Bilindiği üzere Eyüp'teki Ba
h3..r.iye . mevlevih..anesinin Beşiktaş ve Maçka~ daki mevlevibanelerle yakın bir 
müp.asebeti olduğtınu da bilhassa batırdan çıkarmamak gerekir. Şimdi bu 
kısa açıklamalardan sonra İstanbul Mevlevibanelerinin kronolojik esaslara 
göre sıralayıp her birisi hakkında ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız : 

A - Galata Mevlevihanesi : 

· Kulekapısı ve Kuledibi mevlevibaneleri ünvanlıirıyle de anılan İs
tanbul'da Tünelbaşı'ndaki Galata Mevlevibanesi, kuruluş tarihi bakımından 
İstanbul'daki ·mevlevihanelerin en eskisi olarak kabiii edilmesi lazundır. Ay
nı zamanda Beyoğlu semtinde bulunması öolayısıyle İstanbul'a gelen yaban
cıların uzun zam·an belli başlı uğrakyeri olmuştur. Avrupalılar ve Amerikalı
lar arasında büyük ıbir şöhrete mazhar olan bu mevlevi tekkesinin tarih bo
yunca bina durumu ile sair tertibat ve teşkilatı iyiden iyiye tetkik edilecek 
olursa, Konya'daki Makam-ı Mevlana Dergabından sonra gelen bir mevlevi 
astanesinin özelliklerini belirtmek yolunda faydalı bir takım sonuçlar elde 
edilebilecektir. Biz bu yoldaki çalışmalarımızı daha müsrud bir zamandaki 
araştırmalanınıza bırakarak şimdilik mezkUr mevlevihane hakkında gayet 
mücniel bir fikir vermek istiyoruz. 

Bilindiği üzere Galata . Mevlevihanesinin hanisi Kanuni Sultan Süley
man ricalinden İskender Paşa'dır. Bu zat kabill-i çerakiseden Kabartay nam 
taifeden olup hicri 941 senesi şa'banında ·Hadım Süleyman Paşa yerine Mı
sır Valisi olan Div?ne Hüsrev Paşa'nın abdi memlılki iken kapıcıbaşısı ol
muş ve badebu serçavuşan, daha sonra Haleb defterdarı nasb olunup azil
den sonra İstanbul'a vüslli ile Anadolu defterdan tayin edilmişti. 1548 (H: 
955) tarihinde Elkas Mirza seferi esnasında Van eyaieti tevcih olunup son
ra Erzurum beylerbeyisi ve Diyarbekir valisi nasb kılınmıştır. On sene ka
dar alettevali burada kalan İskender Paşa 1562-1563 (H: 970) tarihinde Hı
zır Paşa yerine Bağdad valisi ta'yin edildikten sonra Basra havallsinde aşa
ir-i urbandan Ulyan-zade hürucu vuku~bulmakla İstanbul ile s§.ir ·bölgeler
den gönderilen askerlere sipehsalar ta'yin kılınmıştır. Adı geçen aşiretleri 
bu suretle itaat altına aidıktan sonra Bağdad'tan Mısır'a nakleclilmiş ve Si
nan Paşa'nın Yemen'den buraya dönmesi üzerine aziedilerek İstanbul'a gel
miş ve aynı yıl içinde burada maktOlen .vefat etmiştir. Çerkes ve Gazi ün
vanlarıyle de şöhret kazanan İskender Paşa Kanlıca'daki camiinin avlusun-
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daki türbeye defnedilıni.ştir•. ·Kamusül A'Him'da İskender ·Paşa'nın ölüm ta
rihinin billnemediği kaydedilmiş ise de (C. ı; s. 928) doğru değildir. Meyle- · 
viMnenin inşa tarihi ı49ı (H: 897) tarihine rastlamaktadır. İlk şeyhliğine 
eviM-ı Mevlana'dan (Sultan Divam) ünvanı ile ·ma'ruf Karahisarlı Semai . 
Mehmed Dede ta'yin olunmuştur. Bu zatın Konya'dan meşihat nöbeti ken
dilerine gelmezden evvel tekke olan bu mahalde bir müddet ·sakin olduğuna 
dair bazı rivayetler vardır. Hatta Ayvansaraylı Hüseyin Efendiye göre bu- · 
rada bulunduğu kaydedilen büyük servi ağacı bunun tarafından dikilmiştir 
{bk. Hadikatul-cevô.mi', Il, 42-49). Bu suretle Çerkes İskender Paşa yönün
den te'sis edilen6 Galata MevleviMnesi uzun zaman harab olarak hali kal
mıŞ ve bir aralık halveri zaviyesi bile olmuştur. Dershane olarak kullanıldı
ğı qir sırada Kasımpaşa mevlevihanesi hanisi olan Abdi Dede Efendi Kon
ya'dan arz ile İstanbul'a gelerek ıiıezkfu dergarun mevlevihane olduğunu is
bat etmiş ve bu suretle kendisini buraya şeyh _olarak ta'yin ettirmiştir. ı 765 
(H: ıı74) yılı sonl'!l'ına doğru İsa Dede ·zamanında bu mevleviMne Abdül
kadir Rumi tekkesi ile birlikte yaiımış, Sultan Mustafa III ün himmetiyle 
Yenişehirli Osman Efendi binaemini nasbolunarak ı 179 .şa'banında her iki
si ·birlikte tecdid ve tekmil olunmuştur. Hicri 1 ı95 yılı sonlarına doğru İs
tanbul kadısına ve Galata naibine hitaben· yazılan bir emirnarnede İSkender 
Paşa evkafı tevliyet ve nezareti işlerinin Galata Mevlevihanesinde postuişin 
olan Şeyhlerin uhdesine tevdi'edildiği,' · mahlillatının ise mezktı.r mevleviM
nenin iktiza eden ta'mir ve termimine sarfedileceği anlaşılmaktadır. Abdül
kadir Dede'nih Şeyhliği zamanında bazı :kimselerce bu esaslara uyulmayarak 
mezkfu vakfın urouruna müdahele ile ta'mir ve termimine lüzumlu paraları. 

zabta kalkışanlar bile görülmeye başlanmış ve bu sebebten Galata naibine 
verilen bu emirnarnede ·böyle usulsüz hareketlerin önüne geçilmesi istenmiş
tir'. Divan edebiyatının seçkin önderlerinden olan ünlü mevlevi şairi Galib 

5 Kanuni devrinde aynı ismi ta.şıyan ba.şka bir İskender Paııa daha var
dır. Bu bostancıba§ılık yapmı§, Mısır ve Anadolu valiliklerinde bulunmu§, Ma- · 
gusa kalesinin fethine memur edilmi§ ve· fetihten iki gün sonra Kıbrıs'ta nefes 
darlığ'riıdan ölmü§tür (Bk. Hadikatii'l-cevami', II, 158). 

6 Evliya Çelebi bu mevlevihaney{ Kulekap·ısı haricinde biİ küh-ı ba.lanlll 
zirvesinde İskender Paııa tarafından (100) aded dervi.§ hücresiyle birlikte in~a· 

edUdiğ'ini ve bunun cihannünıa ulu bir asitane olduğunu tasrih etmektedir (Bk. 
Seyahatname, I, 442). 

7 Şeyh Abdülkadir Dede zamanını ilgilendiren belgenin metni aynen §ÖY
ledir : "Hala Galata mevlevihanesi şey hi Abdülkadir ziyde salahahunım ·takdim 
eylediği arzuhali nıefhumunda müteveffa tske-nder Paşa evleatının · tevliyet ·oe 
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Ded.e'~ şeyhliği sırasında Galata Mevlevihanesi Osmanlı hükümdan Üçün
cü Selim yönünden yeni bir tec;d.id işlemine dlbi tutulmuştur. ı 795~ı 796 (H: 
ı2ıO) tari.hiJ:ıe rastlayan bu onarma sırasında tekleenin sema'lıanesi ile mat
bahı ve ~erv~ş hücreleri esaslı:b4" şekilde değiştirilmişti. Ayvansaraylı Hüse
yin· Efendinin ifadesine göre bu sema'hanenin mevleviha.nede seyhlere malı-

~ ' . . . . . 
sus olan mahalde bulunduğunu kabUl etmek icab eder (Hadikatü'l-cevami' 
C. :00, s. 49). ı 790 taribinde şeyhliğe ta'yin olunan ·GaJib Dede bu mevle
v!h.aneyi C? yıllarda . çoıc bakımsız ye harab bir çi urumda bulmuştu. Şair şeyh 
b.u harab~yeti tasvir eden bir kaside yazıp ~abıaliye göndermiş ve tekkenin 
onarılmasını ~stemişti: Bı,ı kaslde Selim ill'e arzolunmuş ve tekkenin yeni 
baştan ta1mir ~dilmesine irade a.l.ınm,ıştı. ı 79ı de başlayan ta'mir çalışmaları 
aynı yıl içinde tamamlanmıştt. Bu münasebetle bazı şairler bile muhtelif 
taı::ilıler söylemişlerdi (Bk. Haluk Y. Şebsüvaroğlu, Ga_lata Mevlevihônesi, 
Cumhuriyet, 13469, _3ı Ağustos ı96f.). İstanbul'da bulunan Başbakanlık 
A!şivi'nde m~vcud .. olan taribsi~ bir belgeden ~aşıldığına göre padişahın 
emri ile insa oluomakta olan Gaİata Mevlevibanesinde çalısan arnelenin se
ili ·hafta!~ ~delikleri ·~erllemeyerek tera'küm etİnişti. Kezi bu esnada kÜl
lanılacak malzeme ile sair mevad da temin edilememiş ve bu suretle ta'mirat 
işleri ·bile bu süre için durdunılmuştu8• 

. . . . . . 
n!3zar~.~i Galatq!da vd.ki' . .mevlevih(i_nede postnişin . olanlarp. şart . ve ta'yin ve 
vô.ki' olan 1nahlıılô.tı mevlevihd.ne-i . ~zkJırıın iktiza iden ta'mir ve termimine 
sarfol";'Jımak ıızre olup ahirden. dahl ve tq.aTTUF~ ~lU1ı1n;ak icab it?ıtez iken bu e~
nada bazı kimesne .vakfı . mezburun umıırıına mildalıele biı:le ta'mir ve teT1Jlim. 
olunmayup killÜyen harabe,;,üşrif olacağı zd.hir ve vakfı şeritin bı?d. mııcib te
Ze/i gayri mü_~ib ·~l~agla o makule ashabı a'razm vd.ki' · olan .müdahale ve 
taaddı?~ri men' ii de/' v .e vakfı merkumun mfııkiill~v~cuh umur ve huhusu lı4l4 
mevlevihane şeyhi Seyyid Abdülkadir'm reyine rnenııt ve7f!.efuz olarak · gerek 
neztiret ve tevliyete ve gerek ta'mir ve ter17J-imi hususla?:ma .mümaneat ittir.iZme
me.k · b~bında. emr-i §erifirl'!- s~urunıı şey hi mumai_ıeyh arzıhal. 11e istid!ayı ina
yet itmeğiıı mucibmce amel olunmcı;k fermçınım o.l?Ttağın tenbilı ·ve. te'"idi havi . 
işbu emr iô.lişan isdar v~ ,§eylıi ·mu1n4t1eyhin yediııe ita olu~ımuştur. lmdi vii
stiıünae. sen ki kadı-i mumaı?eylısin, benninvali me§T?-'h vakfı mezburun tevli
Yet ve .nezareti. kadimden m.evlevihô.ne şeyhi ·olq,nlara rrıeşrııt olup vô.ki' olan 
mahlülatı iktiza eden ta'mir ve termimine kadimden olvechile sarf .ve tasarruf · 
oıu;ıagelmEş ~se yfııe o~vechile şeylıi _mumiiiZeylı tarafından zabt ve tas~rru/ it
tirüüp o makule a.slıabı a'razın müdalıele ve taarrıt~larını men' ii de/' birle vak
fı me~b.urıın harabına bô.is olacak lıaZattan mücanebet eyleyesin deyü Galata 
monlCf.sına lıitaben emri şerif verilmiştir .. 1:8 ŞevvaZ 1195". · [K§. r;r,mr. Df. (Bşb. 
Az:ş.), ~· Df., Ts. No: 31!)2, ~h: 946} 

8 Tarihsiz ve numarasız olan bu v.es~ _metni apen şöyledir: "Hay-
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Galata. Mevlevibanesi denilince HaJ.et Efendi'nin ismini unutmak asla 
doğru olmaz. Halcikaten bu zatın mezkfrr mevlevibaneye ibraz eylediği hiz
met büyük olmuştur. Ezcümle tekleenin kapısı bitişiğine bir sebil ve üzerine 
yüksek bir mekteb ve kütübbane bina ettirmiş, avlusunu ise mermer taşlarr 
ile muntazam bir şekilde döşetmişti. · Aynca kendisi için mer.kad mahalli bi
na ettirmiş, mezarlığın etrafını ise yaldızlı pirinç şebikelerle · süsletmişti. Bu
nun gibi şeyhlere aid pıişideleri ile türbelerini tecrid etmiş ve mezkfu tekke 
hücrelerini de ta'mir ettirmişti. Bu itibarla Hicri 1234 şevvaline rastlayan bu· 
faaliyet devresini, Galata mevlevihanesi için unutulmaması gereken bir ·ha
tıra olarak kabili etmemiz icab eder. Bilindiği üzere Halet Efendi'ri.in evi 
Galata'da idi. Bu· sebeble Galata dergahında şeyh olan Galib Dede'ye sık 
sık ·gider ve onunla devamlı sohbetlerde bulunurdu. Bundan dolayı onun 
mezkU.r tekkeye karşı teveccüh ve ihlası ziyadece idi (Mehmed Ziya, Yeni- . 
kapı Mevlevihtınesi, 1329, s. 76-80). Tekkelerin Hiğvından sonra Galata 
mevlevibanesi büyük değişikliklere uğramış, son yıllarda arsasına kısmen · 

Beyoğlu evlendirme dairesi yapılmış9 (Bk: Osman Şevki Uludağ, Galata Mev-

rat-ı miiberrat-ı hazret-i şehinşahı olmak üzre inşa olunmaleta olan Galata mev
levihanesinde işleyen amele kullarının sekiz haftalık yevmiyeleri verilemeyüp 
teraküm etmiş, isti'mal ve sart olunacak eşya ve lıarç dahi teddrik olunamadı
ğı .cihetle üç gündür ta'tü olunup kalfa kulları sema'lıdne-i · şeriften ma'dd lıa- · 
ni1ca1v-ı mezkilnın bina olunacak malıalı-i sairesinin keşfi defterintıı yöresiyle 
defter-i mezkilre dahil olan sema'luine-i şerif mesarifi bakiyyesinin akçesi ha
zine-i celileden ita bııyurulmasını Tica ve niyaz idüp 1neblağ-ı 'mezkur ita ve · 
ilısan buyunılmadıkça kudretim yetmez deyü ifade ·halini yazılan ibare vechi- · 
le bir kıt'a miizekkire devletlıı padişah hazretZerine geçen gün takdim eyle
diğimde müzekkire-i mezkUru mesarif muhasebecisi efendi senakdrlarına mii
şarunüeyh hazretleri viriip sonra göster deyii emir buyurdular. Defter-i mez
kilr yöresine mi, sema'lıii.ne-i şerif bakiyye mesıirifi defter-i mezkurdan tefrik 
olunmasına mı emir buyurulması muhasebeci etendi hazretZerinden tahkik ile 
taraf-ı dıiiyanneme ifade ve ilıbıire lıimmetleri". 

9 Aynca bakınız Muzaffer Esen, Galata Mevlevilıanesi, Vakit, SO EyHU, 
1946, No: 10407; Esad Serezli, Mevlevilik ve !stanbul Mevlevilıanesi, Türkiye 
Türing ve Otomobil. Kurumu Belleteni, Şubat 1949, Sayı 73; R.S.A., Galata Mev
levihanesi, Tiirkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Temmuz 1947, Sayı 
66; Erdem Yücel, Galata mevleviTianesinin ·renkli, şa'şaalı ve sanatla dolu bir 
tarih hikayesi var, Terceman, 8 Eylül 1968; Ernest Manburı, ·!stanbul ·Rehberi 
Seyyahin, 1925, Sh: 358-361; Hasan Ali Yücel, Vakit, 9 Şubat 19.41; ıstanbul'da 
Mevlevi Müzesi. Galata MevlevihAnesi hakkında. belediyenin görii§üne yıkılan 
bir eser, ne de bir tecavüze uğrayan bir mezar var, (Vakit, 1 Ekim 1946, 10408; 
Istanbul .AnsiklopediSi, Cild I, Sh: 334). 
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levihiinesi- Evlenme salonu, Vakıf gazetesi, 4 Ekim 1946, No: 10411). Hum
. baracı Ahmed PaŞa (Bonneval) ile İbrahim Müteferrilça'nın ve İsmail-i All
karavi ile Galib Dede'nin mezarlan. buradadır. Keza Evliya Çelebi'nin bil
dirdiğine göre Miskali Solak zade Nakkaş Behzad'da Kulekapısı mevleviba
nesinin mezarlığında medfundur (Seyahatniime, I, 446). Ayrıca adı geçen 
tekkenin avlusunda Hasan Ağa'ya aid bir çeşme bulunmaktadır (Bk. Tanı
şık, İstanbul Çeşmeleri, II, 23). MevleviMnedeki sebilin üstünde Halet 
Efendi yönünde kurulmuş olan kütübbanenin kitabiarı ise Süleymaniye Ge
nel kitablığına nakil ve devredilmiştir. 

Galata Mevlevibanesi hakkında sözlerimize son verirken bir parça da 
burada kliiuluş tarihinden itibaren şeyhlikte bulunan zevata değinmek ge
rekir. Sütunlarımızın darlığı hasebiyle bunlar hakkında maalesef uzun açık
·lama yapamayacağız. Ancak Kudretullah Efendiye kadar gelenlerin adlarını 
burada sırası ile zikretmekle yetineceğiz : Sultan Divani Semai Mehmed 
·Efendi, Mesneviban Mahmud Dede, Abdi Dede, Şanh-i mesnevi İsmail De
de, Adem Dede, Arzi Mebmed Dede, Pendari Naci Ahmed Dede, Yusuf 
Dede, Çelebi Derviş Efendi, Gavsi Ahmed Dede, Nayi Osman Dede, Ab
dülbaki Dede, Mehmed Şemsüddin ·nede, İsa Dede, Selim Dede, Mehmed . 
Sadık Dede, Abdülkadir Dede, Aşçıbaşı Hüseyin Efendi, Bakkalzade . Ali 
Efendi, Nurnan Bey (Üsküdar Mevlevihanesi Mnisi), Abdullah Dede, Ga
lib Dede, Şeyh Ruhi Dede ve Şeyh Mahmud Efendi. Taş Mekteb, Şeyh Ev
leri, Türbe, Sema'lıane ve bahçesindeki mezarlık ile bir nevi külliye teşkil 

eden tekkeıiin; bir mevlevibane biline sokulması yolunda vakl;iyle Milli Eği
tim Bakanlığı ile Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğünce Uzun yazışmalar 

yapılmış, hatta ta'mir keşifleri bile yaptırılmış, fakat ödeneksizlik yüzünden 
bir sonuç . alınamamıştır. Son zamanlarda alınan bilgilere göre tünelbaşında 

· Kuledibi Mevlevibanesi denmekle ma'ruf olan ve uzun zamandanberi ba
kımsızlık yüzünden harabe baline gelen· bu t~kkenin y~niden ta'miri ile ayin 
gösterileri yapılmasına müşaid bir duruı:9a konulması kararlaştırılarak mev
levi törenlerinin iİıyası için Vakıflar Genel Müdürlüğünden Milli Eğitim Ba
kanlığına devredilmesi uygun görülmüştür. Bir kaç yıl evvel ise Y. Mimar 
Selma Bınler · ve diğer müzeler müdür ve teknik elemanlarınca . yeniden ele 
alınarak restore işi sürdürülmekte ve bir Divan Edebiyatı Müzesi olarak 
·hazırlanıp açılmasına . çalış.ılı?aktadır. 

B .:___ Yenikapı M ev levihaneSi : 

İstanbul'da bulunan mevlevi telckelerinin Galata mevlevihanesinden 
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sonra en eskisi, şübhesiz, Yenikapı mevleviM.nesidir. Buta~ı tarikat me:ıi
sublarınca ötedenberi bir mevlevi astanesi olarak tanınır ·Ve biliniİ .. MezkUr 
hanik:ahın banisi. Yeniçeri katibi İskenderoğlu Mehmed Efendidir. Adı ge
çen· tekkeyi 1597-1598 (H. 1006) yılı içinde te'sis ederek recebin başlan
gıcı :olan nevruz-ı sultaniye rastlayan pazartesi günü açılış törenini yapmış
tır. Babası olan İskender'in Eğri fatibi Mehmed m devri ricalinden olduğu 
söylenir. Mehmed Efendi; mensub olduğu aileye nisbetle Malkoç Mehmed 
Efendi ve müntesiliği bulunduğu yeniçeri kitabetinden dolayı katib, yazıcı, 

yeniçeri efendisi ve ömrünün sonlarında dahi ·yaşlılığından kinaye olarak 
(Koc.ayazıcı), (Koçabektaş) lakablarıyle yadolunmuştur. Malkoç . Mehmed 
Ef~ndi'nin doğum tarihi 1553 (H. 960) ile 1562-1563 (H. · 970f yılları ara
sında plduğu tahmin olunmaktadır. Malkoç lakabının türkçe olmaması do
layısıyle de kenqisinin. neslen bir dereceye kadar İstanbullu olmadığı so
.pucuna vaiJ}abilir. Onun ilk memuriyeti olan yeniçeri Htibliğine ta'yini, 21 
Rebiü~ahire 993 tarj.hidir. Bir süie sonra bu hizmetten ayrılıruş ise de İlyas 
Çelebi'nin Karaman eya.Ieti defterdarlığına gitmesi' dolayısıyle onun yerine 
tekrar yeniçeri katibi olmuştur. Bir süre sonra bu görevden ayrılarak haç 
niyetiyle Şam'a gitmiştir 1625-i626 (H. 1035). Hafız Paşa ile Bağdad se
ferine iştiJak eden müşarui:ıileyh, Haleb'e geldiklerinde yeniçeri saldırısına 
uğradığından İstanbul'a ·firar et~ştir. Haç farızasını lfa için kutsal top
raklara yaptığı bu gidiş ve yürüyüşlerde Konya'ya uğramış, Mevlana'~ 
nierkadini ziyaret etmiş ve ona olan muhabbet ve hürmetinin büyüklüğiinü 
·böylece izhar eylemiştir. Fakat onun Hicaz'a ve Konya'ya gitmeden evvel 
İ.stanbul'da Kemal Ahmed Dede'ye i.İıtisab ettiği de rivayet edilir, Malkoç 
M~hmed Efendi, Konya'da Mevlana'nın huzurunda .. iken İstanbul'a sela.:. 
metle dönebilirse orada bir mevlevihane yaptıracağını neireylemişti. Da
rülhilafe olan İstanbul'a başarı ile dönünce nezri . üzere sayfiyesi olan. ma
halde bu tekkeniD _binasına başladı ve işi. Kemal Aluned Dede'nin taht-ı ida
r~ ye m~şihatine ~erk ve tevdi eyledi. .Nihayet 1056 senesi rebiülahi.rinde 
(Milad! 1646) yeniç~ri ocağında Hacı Bektaş .lakabi ile ün kazanan bu zat 

- ~efes darlığından. hayata veda etti. Ayvansaraylı Hüseyin Efendi hayır sahi
bi olan bu zatın şadırvan canibinde medfun olduğunu . söylemektedir (Ha
dikatü'l-cevami', I, 228). Maucoç Mehmed Efendi 1603-1604 (H. 10.12) 
tarihinde maliki bulunduğu bir çok eı:İllaki, . palıçe ve bostanları; yaptırdıgı 
bu dergftha vakfederek vakfiyesini Rumeli kazaskeri Es'ad Efendiye tanzim 
ve tescil ettirdi (H. 1017): Maliye nazırı Aodurrahman Nftfiz -Paşa kütüp
hanesinde bulunan bu vakfiyenin Seyyid Kasım Gubari hattı ile ve nefis 
bir ta'llk ile yazıldığı. görülmektedir. Mevlevihanede ilk dera. olarak inşa 
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edilen. ebniye; mescid ile sema'Mneden ve onsekiz aded derviş hücresinden 
ib,aret idi. İşmi Celalije meydan odası ve. eski matbalı ta'bir oluiuin malıal
ler müşarünileyh zamanına aiqdir. Mescidin ve dergahın tamamlanmasını 
(Emini) adlı bir şair (Yenikapı'da yaptı Yazıcı Bey) tarihi ile tesbit etmiş
tir ki .arab harfleriyle ve ebceçi hesabı üzre hicri 1006 yılına rastlamaktadır. 

Tekleenin inşası .. münasebetiyle söylenen tarihler arasında (Asar!) de bir ta
rih söylemiş bulunmaktadır. Evliya Çelebi; İstanbul'da Yenikapı ve Merkez 
Efenefi semtlerini · anlatırken b~ mevlevibaneye temas: ile yetmiş kadar hüc
reslı,ıin, sema'Mnesinin ve imaretinin •bulunduğunu, çevresinde ise çemen
zarları ve yüksek ağaçları olduğunu söylemekte, (Behzad) ayarında (Asar!) 
adlı bir ııanatkarın yazdığı yazılara temas eylemektedir (Bk. Seyahatname, 
I, 393). Mehmed. ill devrinde ve 1597-1598 (H. 1006) yılında böylece 
te'sis edil.en bu mevlevibanenin açılışı gününde Kemal Ahmed Dede kür
s.~ye. çıkmış, mesnevj okumuş ve va'ız ve nasihatte bulunmuştu. Bu esna
da s~drazaın Sofu Mehmed Paşa ile Yeniçeri ağası Tırnakçı Hasan Ağa 
da J,ıazır bulunmuştu. Katib Mehmed Efen.dinin vaz'ü tesis eyledi ği sema'na
me, zam~la harabe yüztuttuğundan Hekimoğlu · Ali Paşa'nın ille sadareti 
sırasında eski durumu üzere ta'mir ve tecoid olunmuştur .(H. 1144). Hüc
reler dahi harab olduğundan . Şeyh Ebubekir Efendi zamanında Sadrazam 
Naili Abdullah Paşa yönünden yeniden yaptmlmıştır 1754-1755 (H. 1168). 
Başlangıçta Toğani Dede Türbesi olarak tanınan türbe ise sadra'zam İz
zet Mehmed Paşa tarafından son devirlerdeki durumu vechile yeniden ona
rıldı 177 4 (H: 1188).· Keza tekleenin sema'lıanesi ile türbe ve sm müştemi
latı zamanla harabe yüz tuttuğundan Sultan ll. · Mahmud . tarafından yeni 
bir ta'mir arneliyesine tabi tutuldu ve bu işlem yaklaşık olarak beş ay ka
dar sürdü 1816 (H. 1231). Bu esnada sema'Mnenin kubbesi çevresindeki 
farsça ta'lik yazı ile muharrer beyitleri, mezkUr tekke dedelerinden (keres
teci) Iakabıyle tanınan -Nuri Efendi yazdı. Sema'lıane kapısı üzerinde ise 
Hicri: 1232 (Miladi: 1817} tarihli olarak· Keçeci-zade İzzet Molla'nın oniki 
beyitlik rnanzum tarihi maJlluk bulunmaktadır. Yenikapı mevlevihanesine 
gerek nakden ve gerekse vakıflar tahsisi suretiyle hidmet ve himmetleri ge
çen kimseler arasında Sultan Murad IV ile Mihrişah Sultan, Sultan Mah
mud ve Abdülmecid bulunmaktadır. Maliye nazırı Abdurrahman Nafiz 
Paşa Kütübhane ile sebili yaptırmıştır. Bunlardan başka devlet kethüdası 
Halet Efendi ile Kasabbaşı Şakir Efendi de bazı ·bağışlarda bulunmuşlardır. 

Konya valiliğinde bul~an Mustafa Hıfzı Paşa ile Mehmed Arif ve Meh
met Ali. Paşaların, Behiye ve. Memduha hanımİarın kendi çaplarında l.Ju 
ı:ıievievihaneye hizmet ve emekleri geçmiştir. Tekkenin müdavimlerinden 
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olup, Adile Sultan zevci olan Mehmed Ali Paşa'nın burada bir sarruç yap
tırdığı bilinmektedir (Mehmed Ziya,~ Yenikapu Mevlevihtlnesi, s. 69-70). 
Bundan başka Abdülmecid zamanında adı geçen mevlevihfuıe millcemmelen 
bir onarıma tabi tutulduğıı ve Mısır valisi İsmail Paşa da bir hayli ta'mir 
faaliyetinde bulunduğıı ııia'luiridur10 1863-1864 (H. 1280). 1324 yılııida 

kütübhane odasının altınd~ ıihırda bulunan çalıçırpıdan kazaen çıkan ateş 
yarım saat zarfında bu tekkenin etrafına yayılarak tekkeyi yakmıştır. Der
galı.uf kasden yakıldığını Mısır gazetelerinden bazıları yazmış ise de sonra
dan bunun doğru olmadığı anlaşılmıştır. Yangından sonra açıkta kalan de
delerinden bazıları bitişikteki muvakkıthfuıede oturmak zorunda kalmışlar
dır: Nihayet beş yıldanberi bir enkaz yığını balinde kalan tekkenin Sultan 
Reşad tarafından yeniden mükemmel bir surette inşa ve ihyasi emredildi 
(Rumi 1328). Mevlevihfuıenin yanan mescidi evvelce kubbesiz iken bu 

. def'a yüksek kargir kubbeli olarak m üzeyyen ve muhteşem bir Şekilde ya
pıldı. Sema'lıane ve türbe ile harem dairesi de sonraları bazı onarma ve ye
nileştirme ameliyelerine tabi tutuldu (Mehmed Ziya, Yenikap u M ev/eviM
nesi, s. 258). Bir aralık Yenikapı Mevlevibanesinin bahçesine sağır ve dil
siz okulu yapılması gibi bir gaflete düşülmüş ve daha sonra da bu .okul ida
resi mevlevihfuıenin sema'hfuıesine talib olmuştu. Fakat bu mevlevihfuıenin 
sema'lıane bölümünün yetiştirme yurduna eklenmesi ilgili müze müdürlü
ğünce uygun görülmemiş ve iyi bir şekilde korunması gerektiği tezi savu- · 
nulmuştu. Adı geçen mevlevihfuıe 1962 yılı başlarında önemli sayılabile

cek yeni ·bir yangİn afetine uğramış ve yanıp kül olmuştu (Bk. HalUk Y. 
· Şehsuvaroğlu, Cumhuriyet gazetesi, 13469, 31 Ağııstos 1962). Mevlevilia~ 
nenin şeyhleri arasında başta Kemal Ahmed Dede· o1inak üzere Toğant Hü- · 

· seyin, Sabuhi Ahmed, Hacı Ahmed, Kaart Ahmed, Pendari Taci Ahmed, 
Seyyid Yusuf Nesib, Peçevi-zade Ahmed, Nesib, Mesnevihan Mehmed, Mu
sa Safi, Küçük Ahmed, Seyyid Ali, Abdülbaki, Seyyid Hüsnü, Abdtlrrahim, 
ve Osman dedeler gibi bir çok değerli kimseler bulunmaktadır. Tekkeİıin 
son şeyhi ise Abdülblli Baykara'dır (İstanbul Ansiklopedisi, c. IV, s. 2277-
1.278). 

' 
10 Ayrıca bk: Yenikapu Mevlevihanesi duvarlanyle Horhor'da kain Hin-

diler tekyesinin ta'mirine dair 14 Receb 1262 tarihli tezkire-i Samiye, (Bşb. 

Arşivi). Dahiliye iradeleri, No. 6298. 
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. C - Kasımpaşa ·Mevlevihônesi : 

İstanbı.,ıl'un bu ünlü mevlevi tekkesi; Kasımpaşa'da Küçük Piyale oto
büs durağından takriben elli metrelik bir mesafede olup, Bahriye caddesinin 
sağ . tarafındaki Mevlevihane sokağının sol ellietine rastlamaktadır. Evliya 
Çelebi'nin bildirdiği gibi mezk-ür mevlevihane oldukça yüksek sayılabilecek 
bir tepe üzeriilde kurulmuştur (Seyahatnôme, I, 420). Kurucusu Galata mev
levihanesinde şeyhlik yapmış olan (Abdi Dede) denmekle ma'ruf Şeyh Ab

.dullı$ Dede efendidir. Ankaravi lakabı ile tanınan ünlü mesnevi şarihi İs
mail Dede ·efendinin Galata mevlevihanesine getiril!nesi üzyrine Abdi De
de buradan ayrılmış ve Kasımpaşa semtinde sahibi bulunduğu bostanı içi
ne bu mevlevi zaviyesini bina eylemiştir. Adı geçen tekkenin bu suretle Ab
di. Dede yönünden inşası aşağı yukan Dördüncü Sultan Murad zamanına 
rastlamaktadır. 20 Eylül 19?5 tarihinden itibaren evkaf idaresine intikal 
_eden bu mevlevibanenin yönetimi, sema'banenin bir köşesine sığınan bir 
-q·ekçiye bırakılmıştır. Mezkfu mevlevihanenin abşab Ôlan sema'banesii:ıin 
bir çok kısımları ve ezcümle doğuya bakan arka bölümü son yıllarda yıkıl
mış duruma g(!lmiştir. Evli ya Çelebi'nin ifadesine göre . Abdi Dede Murad 
tv zamanuida alıbab himmetiyle ve kendisi bizzat ırgadlık ederek bu tek
keyi bina etmeye muvaffak olmuştu (Seyahatnôme, I, 420). Tekkenin ilk 
şey hi . olan Abdi Dede yine Evliya Çelebinin ifadesine göre mizaç bakunm
~an meczfibluk alametleri gösteren ve aşk-ı ilahi ile alilde bir . ehl-i bal kim
se idi. Hayatının sonlarında -bile mesneviye vakıfane tahkikler yapar ve bu 
s_uretle cümle aşıkanı mesteylerdi. Va'z esnasında tekkeye gelen herhangi 
bir kimseyi derhal teşhis ve keşif etm~k kudretini baizdi. Sema'a girince der
vişlerin cümlesi mest ve medhuş olurlardı. Bu münasebetle Evliya Çelebi 
bir _de onun Sultan IV. Murad'dan menkul bir kerametini . nakletmektedir 
(Seyahatname, I, 426). Abdi" Dede hicrt 1041 (1631-1632) tarihinde vefat 
etmiş ve inşa ettirdiği bu mevlevihanenin kürsisi verasma defnedilmişti (Ay
vansaraylı . Hüseyin, Hadikatü'l-cevômi', II, 10-12). 

KuruJ.duğu gündenberi İstanbul mevlevibaneleri arasında (Astane) ol
maktan--ziyade (zaviye) karakterini haiz bulunan Kasımpaşa mevlevi tekke
si; Siıltan Ahmed m devrinden itibaren zaman zaman ta'mir ve ta'dil ame
-liyelerine tabi' . tutulmuştur. Bunu biz araşiırmalarımız esnasında nı"stladığı
niız yayımlaiımarnış bazı"' tarihi belge Örneklerinden kolaylıkla öğrenmekte
yiz. Ezcümle bir örneğini yazımıza ekiediğimiz siyakatle yazılmış bir mas-

Güney-Doğu Avrupa Araştırmalan F. 3 
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raf tezkiresin den anlaşıldığına göre hicri 1144 (1 731 -1732) tarihinde Ka
sımpaşa' da zamanla harabiyete yüztutan mevlevihane ebuiyesinin · Hasan 
Ağa isminde bir şahıs ma'rifetiyle ta'mii" ve tecdid ameliyesine tabi' tutul
muş bulunmaktadır. Bu esnada ta'miratın masrafıarına mütedair müfredat 
'keşfini Lak devri hassa başmimarı olan Kayserili Mehmed A_ğa· hazırlamış-

. tır (Bk. Muzaffer Erdoğan; Lr!ile Devri Başmimarı Kayserili Mehmed Ağa, 
İstanbul 1962). Meik:fu mevlevihanede diğer bir onarma hareketi de 1796-

. 1797 (H. 1211 )· tarihine müsadif olup ID. Selim devrine -tekabül etmektedir 
(Bk:. Hadikatülcevami', Cild II, 10-12). Buna derya· kaptam Tahir Paşa'nın 
yaptırdığı ta'miratı da ilave etmek tcab eder. Bu sonuncu onarım esnasında 
mezkfu tekke, Civarındaki evlerin bir kısmı satın alınmak ·suretiyle büyü
tülmüştü. Buna dair Başbakanlık Arşivinde tarihsiz bir belge varsa da ~e
nüz ·-ıasnifine sıra gelmediğinden m~tnini burada veremeyeceğiz. Kasırı;ıpaşa 
mevlevibanesinde asıl büyük ta'mir faaliyetini Sultan n. Mahmud zamanın
da görmekteyiz 1834-1835 (H. 1250). Bunu biz adı geçen mevlevihanenin 
sokağa açılan dış kapısı Üzerindeki bir kitabeden açıkça öğrenmekte oldu
ğumuz gibi sema'lıane kapısı üzerinde bulünan ikinci bir Etabeden de ko
laylıkla anJamaktayız. Zirvesinde Sultan Mahmud n nin tuğrasıni ihtiva 
eden ve şair Ziver taİafmdansöylenip Yesartzade Mustafa İzzet Efendinin 
hattiyle yazılan (1250) tarihli kitabe on iki beyitten ibarettir. Sema'lıane 
kapısı üzerinde ıdtabeyi şair Pertev söylemiş ve Melek ··Paşa hafidi Aİi Hay
dar yazrİıiştır. İki parçadan miİrek:keb merriıer üzerine mahkfrk olan bu ikin
ci kitabenin tarihi evvelkisi gibi (hicri 1250) yi göstermektedir. Başbakanlik 
Arşivi'nde bu mevlevihanenin ta'mfrine ve sair hususlarına dair 18 zilka'de 
1258 tarihli bir belge mevcUd bulunmaktadır (Bk: Dahiliye iradeleri, Nö . 

. 3478). Tekicenin şeyhleri arasında Abdi Dededen sonra İbrahim, Kasım, Ha
lil, Şeyh Seyyid Mehmed, Seyyid Halil Şaiik, Musa, Mehmed Şemsüddin, 
Neyzenbaşı Arab-zade Ali, _Midillili Derviş Ali, Mehmed Sadık, Musa Se
mahat Ömer, Seyyid Mehmed, Molla Ali ve Şemsüddin dedeler bulunmak
tadır. Bir~ evvel söylediğimiz gibi tekkelerin ilga5mdan sonia Kasimpaşa 

- mevlevihanesinin sema'lıanesi muhtelif tarihleİde güreŞ· müsabakalarına ve 
bazı eğlence ve düğün törenierine makar olmuş; biİ' aralık mekteb olarak 
bile kullanılmıştır. Bugün. bu sema'lıane tek bir şahsın göze~emesine bıra
kılıpışt~r .. ~_öylelikle Sema'lıanenin doğuya müteveccih arka tarafın. , duvar
ları çatladığından yakın bir gelecekte-genel bir çöküntü mukadder gö~
.mektedir. Mezkfrr mevlevihanenin sema'banesine bitişik kısımları ise - ilgili 
müessesece ailelere kira __ mukabilinde ikamet mahalli olarak tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 
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Ç - İJesiktas Mevlevihfınesi: 
• • # • 1 

· Beşiktaş Mevlevibanesi, İstanbul'da bulunan. mevlevi kuruluşlan .ara
sında iki .~ere .yer değiştirmeye dibi tutulmuş olmakla özellik kazanmı~ bu
lunmaktadır. Bunlardan birincis~de yer değiştirmiş olmasına rağmen ~ski 
ünvanını muhafaza etmiş, fakat ikincisinde adını yeri ile. birlikte kaybederek 
Eyüp'te bulunan Bahariye Mevlevibanesine inkılab etmiştir. · Bu sel;>eble biz 

. bu küçük araştırmamızda kronolojik temellere uyarak . bu ·yeni ve sonuncu 
mev~evih~neyi ayr~ bir. başlık altında gö~den geçirmenin daha uygun olacağı 
k~nısında bulunuyoruz. Bununla beraber her üçünün de l;>irbirinin devıt!Dı 
şeklinde . olduğunu ve aralarında yakın bir ilginin bulunduğunu da asla unut
mamak ge~ekir. İlk Beşiktaş mevlevilıanesinin ise Gelibolu· mevlevihanesi .ile 
başka bir bakımdan münasebeti mevcUd bulunmaktadır. Filhakika_ onyedin-

. ci yüzyıl başlarında Ohrili Hüseyin Paşa yCŞnünden Beşiktaş'ta ku.rulup iki 
puçuk asırlık z~ngin sayılabilecek bir tekke hayatına sahne olduktan sonra 
Sultan. Abdiliaziz tarafından yeri Çırağan Sarayı içine alınaraı<; 1868 de 
Maçka'da yaptırılan yeni bir mevlevihaneye nakledilmiş ve az sonra .da · bu
nun yerinde Maçka kıştasının inşası kararlaştırılmış .olması ·yüzünden yeni 
bir nakil arneliyesi ile adı geçen Eyüb yakınlannda ve Haliç kıyısındaki Ba-
Iiariye'ye katdirilmiştır: · · · · 

Beşiktaş'ta deniz kenarında bulunan (Beşiktaş Mevlevihanesi) ünvanı 
ile aı:ıılan bu mevlevi dergahı, Çırağan Sarayının bulunduğu yerde· idi ve 
1613 (H. 1031) tarihinde derya kaptanı Ohrili Hüseyin Paşa yönünden in
şa ettirilmişti. İnşasını ta'kib eden yıllarda matb$ı ve diğer bazı · müş~emi
latı yoktu. Sadece sema'lıanesi mevcfıd bulunuyordu. Donanınayı Hümayun 
pe Akdeniz seferinden dönen Hüseyin Paşa; Gelibolu'ya uğrayarak burada
ki şeyhleri .ziyaret etmiş, fakat ber nasılsa kasabanın mevlevi şeyhini unut
muştu. İstanbul'a doğru hareketinde şiddetli bir poyraz ile karşılaşan . do::
ııanma boğazdan çıkıp Marmara denizine bir türlü girernemiş ve bu bal 1Jir 
kaç kere tekerrür etmişti. Durumu bir gönül kırıklığına h~mleden . Hüseyin 
.Paşa, ilk fırsatta mevlevi şeyhi Yeniçeriağası. za~e Mehmed Dede :E.fendiyi 
ziyaret etmiş ve kusurunun afvını kendisinden niyaz eylemişti. Bundan faz
lasıyle memnun kalan Mehmed Dede; donanmanın Marmaraya--selametle 
açılması -yolunda dua etmiş ve aynı zamanda paşanın yakın bir gelecekte 
sadarete yükseleceğini · müjdelemişti. Hüseyin .Paşanın İstanbul'a dönüşünü 
müteakib damatlığa layık görülmesi ve sadra'zamlığa yükseimesi dolayı-
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siyle Mehmed Dede'nin kerameti anlaşılmış ve bunun üzerine bir şükran 
borcu olarak Beşiktaş'taki bu mevlevibaneyi yaptırmıştı. Şeyhliğine ise Ge
libolu'lu olan bu Ağazade Mehmed Dede'yi ta'yin etmişti. Ağa-zade Beşik
taş mevlevibanesine şeyh olduktan sonra Gelibolu'yu ihmal etmemiş ve bu
raya kendi yelkenli kayığıyle gidip gelmeyi adet edinmişti. Hatta bu yelken
li kayığın yaptırılan küçük bir modelinin mevlevihane tavanında iki asır

dan fazla bir zaman asılı kalmıştı. Mevlevibanenin Maçka'ya taşınması sı
rasında bu yelkenli kayığın ortadan kaybolduğıı rivayet olunur. Yeniçeri
ağası zade Mehmed Dede'nin ilk mukabeleyi bir çarşanba günü yapması do
layısıyle sonraları bu geleneğe Maçka ve Bahariye mevlevibanelerinde de 
haqi harfine uyulmuştur. Ağa:-zade Mehmed Efendi, Hüseyin J;>aşanın şe
hadetini müteakib Gelibolu'daki tekkeye hicret etmiş ve 1653 (H: 1063) 
yılında burada ölmüştür (Hadikatii'l-cevami', II, 104-109). Bostancıbaşılık
tan vezirliğe yükselen Ohrili Hüseyin Paşa ise 1029 Rebiülahirinde (Miladi 
1620) Güzelce Ali Paşanın ölümü üzerine Sadrazam olmuş, Sultan Osman 
II devrio'de lehlilerle yapılan savaş esnasında aziedilmiş ve yerine Dilaver 
Paşa getirilmiştir. Osman II vak'asında Dilaver Paşanın boğularak öldürül
mesi üzerine yine ikinci defa saclarete geçıı:i.iş ise de çok kısa bir süre sonra 
yeniçeriler yöniliiden şehid edilmiş ve İstanbulda Yahya Efendi türbesi ci
varındaki makberesine defnedilıİıiştir 1719 (H. 1131). 

Ünlü gezgin Evliya Çelebi; deniz kenarında fevkani ·bir binada kuru
lan Beşiktaş mevlevihaoesinin denize bakan bir sema'lıanesi olduğıınu ve bu 
sema'banenin başkalarınca taklid edilemeyecek derecede musanna' kubbeli 
bulunduğunu beyan etmekte, meydanının baştanbaşa ceviz levhaları ile ve . 
üç cebhesinin ise billtır ve necef taşlarıyle süslendiğini kablll etmek gerekir. 
Derviş hücrelerinin de batıya müteveccih bulunduğıı bildirilmektedir (Seya
hatname, I, 45). Fındıklılı Mehmed Ağa Hicri 1097 yılı vak'alan arasında 
bir mevlevi muhibbi olan Sultan Mehmed IV ün haftada iki gün Beşiktaş 
Mevlevihanesine gelip mesnevi dinlediğini, sema' seyrettiğini, iç hazineden 
ğedelere tennfu:e kesildiğini, ayrıca miriden de adı geçen dergah mensub
larına et, ekmek, yağ, pirinç ve sfu yiyecek maddeleri verildiğini kaydet
mektedir (Tarih, Cild II). Adı geçen mevlevihane sonralan yapılan ta'mir 
ve tecdid arneliyeleri sırasında büyütüldü11• Bilhassa Sultan III. Selim za-

ll Be~iktaş Mevlevihanesinln onarımma ve bu yolda harcanan paraya 
dair bilgi edinmek için bakınız (Başbakanlık Arşiv!, Meclis-i Va.Ia iradelerl, 26 
Receb 1270, No: 12465). 
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manında Beşiktaş sahilsarayı yenilerup onarılmasından iki yıl sonra adeta 
yeniden bina olunurcasına büyük bir inşai imar faaliyetine sahne oldu. Bu 
yolda (Es'ad) adlı bir şair, ondokuz beyitten mürek.keb bir mabzume-i ta
rihiye düzenlemiş bulunmaktadır, Hadikatü'l-Cevami', II, s. 104-109). Bahis 
konusu olan bu tarih manzumesi 1219 hlcret yılına (Miladi 1804) tekabül 
etmektedir. Şeyh Abdülkadir Dede'nin şeyhliği zamanında Sultan Mahmud 
II eski Çırağan sarayını genişletmek istemiş, mevlevihanenin yerini saraya 
ilhak ile onu bitişiğindeki Musahib Abdi Beyin yalısına nakleylen:ıişti. Sul
tan Mahmud II her mukalıele gününde fırsat buldukça bu asitaneye gelir ve 
roukabeleden sonra tekkenin şeyhi olan Seyyid Abdülkadir Dede Efendi ile 
bol ıbol sohbette bulunurdu. Çırağan sarayının inşasından sonra adı geçen 
dergah yıkılmış ve 1268 senesi şevvalinin yirmiyedinci günü M. 1852 yılı) 
Maçka'da inşa edilen yeni bir binaya naklediln:ıişti. Bu taşınma esnasında 
mevlevihanenin ünvanının değişınediği ve ayın adı muhafaza eylediği gilib 
bir ihtimal ile söylenebilir. Beş.iktaş Mevlevihanesinin Maçka'ya nakli, henüz 
sekiz yaşında bulunan Hüseyin Fahrüddin Dedeye naiblik ve vasilik yapan 
Raşid Dede zamarnnda vukubulmuştur. Beşiktaş Mevlevihanesi Maçka'ya 
taşındıktan beş yıl sonra bu yeni bina da yıktırılmış ve yerine Maçka kış
lasının inşası kararlaştırılmıştı (Mehmed Ziya, İstanbul ve Boğaziçi, II, s. 
242). Beşiktaş mevlevihanesi postnişinlerinden Yenişehirli Şeyh Nazif Dede 
Efendi, Beşiktaş'ta vefat ettiğinden oradaki türbeye defnolunmuştu. Fakat 
tekkenin yıktırılması dolayısıyle na'şi lahdinden çıkarılarak Maçka'daki bu 
yeni tekke binasına naklolunmuştu. Beşiktaş tekkesinin şeyhlerinden olan 
Mehmed Said Dede Efendinin ölümünden sonra şeyhliğe oğlu Neyzen Yu
suf Paşanın getirilmesi istenmiş ise de Sultan Abdülmecid muzıka-i Hü
mayfuıda görevli olan bu zata izin vermemiş, adı geçen mevlevihane şeyhli
ğine Hasan Nazif Dede Efendi ta'yin kılınmıştı. Dokuz yıl kadar Q851-
1860) şeyhlikte kalan Nazif Dede'nin ölümünde oğlu olan Hüseyin Fahrüd
din Dede henüz dokuz yaşında bulunuyordu. Bu yüzden Raşid Dede Diya
bet görevini üzerine aJ.n:lak · zorunluğunda kalmıştı. 

Beşiktaş mevlevihanesi hakkındaki bilgileri böylece özetlerken bir par
ça da adı geçen kuruluşun diğer şeyhlerine ilişrnek yerinde olacaktır. Bunlar 
arasında Ağa-zade Mehmed Dededen sonra Ramazan, Hasan, Pendari Na
ci Ahmed, Konyalı Çengi Yusuf, Eyüblü Mehmed Men:ıiş, Seyyid Ahmed, 
Seyyid Mehmed Sadık, Seyyid Abdülahad, Hacı Ahmed, Hattat Yusuf, Trab
lusşamlı Seyyid Mahmud, Kudretullah, Erroenekli Şeyhi-zade Mehmed Kad
ri, Seyyid Abdülkadir, Mehmed Said, Yenişehirli Hasan Nazif ve bu sonun-· 
cunun oğlu olan Hüseyin Fahrüddin dedeler bulunmaktadır (Hadikatü'l-Ce-
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wJmi', ll, 104-109). Ayrıca Şeyh Fab.r&ddin efendini.n, Nevstil-i Osmanı'deki 
yayınladığı makaleye de balçJJll?: (sene 1328). Bunl~dan Ağa-zade :Mehmed 

Dede Geli b~ lu, Seyyid Al:ıdülkadir Ü; kqdar, Mehmed Said _ ve Hasan Na
zif Dedeler Bahariye I!feVlevihanelı;:riJ;ı.e deQ:ıeqilmişleı:gir .. E~liya Çelebi Be:
şiktaş mevlevihanesini anlatırken Şeyhl,ikte . buJunan. Hasan Dedenin ll O 
yaşlarında mübar_e~ bir zat olduğunu, ölümü üzerine yerine Neyzen Der-: 
viş Yus~ pedenin geçtiğini söylemektedir. Bu sonun~u zatın mesnevi okur
ke~ kendisinqen geçerek mestolduğunu ve kürsüden dinleyiciler üzerine at
layıp sema'a başladjğını lqıyqetmekte, ney üflerken karşısın.dakilere büyük 
etkiler yaptığını bildirmekte_dir (Seyahatname, I, s. 450). Biz bu yazımızda 
İstanbul Mevlevihanelerini daha ziyade yapım ye onar_ım bakımlarından 
gözden geçirmek amacın~ güttüğümüzden adları geçen )Jütün bu tekke şeyh
Ierinin ha.I tercemele~ine ~aha fazla bir yer ayıramayacağız. $cak ileride 
Üsküdar mevlevihanesini açıklarken, elimizde olmayan sebebler dolayısıyle 
bunun bir parç~ dışına çıkmak zorunluğunda kala~ağız. 

D:.:- Üsküdar !Vfevlevfhônesi: 

Üsküdar'da Şemsipaşa'dan İmrahur'a giderken asfalt olan caddellin sağ 
tarafında ve tam İmrahur tepesine yakın yerde kurulmuş olan bu ·mevlevi
baneyi bir astane olarak değil, daha ziyade bir zaviye diye kabUl etmek ye
rinde olur. Dış kapısı geniş bir bahçeye açılmakta ve sema'haneye bu bab..: . 
çeden ·girilmektedir. Halen metrftk ve harab bulunan sema'banenin pence
relerinden bazılan asfalt caddeye müteveccih bulunmaktadır. İçerisindeki 
mezar sandukalarının tekke şeyhlerine ve dervişlerine aid olması kuvvetle 
muhtemeldir. Bilindiği üzere yukarıda Beşiktaş mevlevihanesi hakkİndaki. · 
bilgileri özetlerken şeyhlerinden Seyyid Abdülkadir Dede'nin Üsküdar mev
levihanesine . defnedildiğille kısaca işaret etmiştik. İncelemelerimiz esnasında 
kapılan kapalı ve -bekçisi bulunmadığı için sema'lıane içini - etraflı bir şekil.: 

de gözden geçirmek mümkÜn olamadı. 

Üsküdar'da İmrahur'da 1794 (H. 1208) tarihinde te'sis e~lilen bu mev
levi.banenin hanisi :Nu'man Bey. adlı bir zat idi. Nu'man Bey ise Yeğen Ali 
Paşa'nın oğlu bulunuyordu. Ali Paşa da bilindiği üzere kasabbaşılıkta, si
lah~ar ağalığında ve Erzurum, Konya, İnebahtı, Tırhala, Aydın ve Cidde 
valiliklerinde bulunduktan sonra ı 784 (H. 1198) recebinde vefat etmişti. 

On~ Nu'mıı:n Bey'den başka Hüseyin Necib bey adında diğer bir oğlu da
ha olduğu ma'lıi.mdur (Bk. Sic_ill-i Osman'i, m; 538). Nu'man Bey; 1787 (H. 
1201) t!lrihinde terk-i dünya ile Konya'ya çe~ş ve ·Mevlana dergahında 
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çile çıkardıktan sonra mevlevi olmuş ve Bakkali-zade Konyalı Ali Dede'nin 
meşihatinden sonra II sefer 1201 (MiHidi :1786) tarihinde Galata ~evleviha
nesine . şeyh olmuştur. Üç yıl sonra bu şeyhlikten ayrılan Nu' man Bey 1794 
(H:. 1208) tarihinde . Üsküdar'daki evini bazı ufak tefek ta' dilata tabi· tuta
rak tekke hiiline getirmiş ve bu arada bir sema'hane . yaptırmıştı. Başbakan

lık Arşivinde Üsküdar mevlevihanesiıliı:!. it:oıamına ve heyet-i mevciidesiyle 
teferruatının ta'miratına dair üç aded ·tarihi belge mevcuddur (Bk: Meclisi 
Vala ifadeleri, 7379, Dahiliye iradeleri, No: 4487, 4483. Bu belgelerin ta
rihleri ise 12 zilka'de 1267, ve 21 Receb 1260, 6 muharrem 1261 dir). Nu'
man Bey aşağı yukarı beş yıl sonra 16 Receb 1213 tarihinde (Miladi 1799) 
Üsküdar'da vefat etmiştir. Aynı tarihlerde Üsküdar'da üç tane Nu'man 
bulunması dolayısıyle bir de tekerleme söylenir12

• Üsküdar mevleviM
nesinde 39 yıl şeyhlik yapan ve 1874 (H. 1291) de ölen Ahmed Arif Hik
met Dede IXX uncu asır mevlevi şeyhlerinden ve mevlevi bestekarlarınd~ 
idi. Çağdaşlarının · bir şaheser olarak tasvir ettikleri malılı ur ayini, klasik 
Türk musikisinin şaheserlerinden sayılabilir (Bk. Sa'dettin Nüzhet Ergun, 
Türk Din'i Musıkisi). · 

Asitanelikten ziyade zaviyelik ·bir karakter arzeden Üsküdar · mevlevi
hanesi hakkında bugün için daha fazla bir bilgiye m~ değiliz. Mahallinde 
yaptığımız incelemeler maalesef şimdilik doyurucu .değildir. Ancak bir ara
lık Üsküdar mevlevihanesi şeyhliğinde bulunan Ahmed .Remzi. Efendi hak
kında bir kaç söz söylemeyi uygun bulduk. (Akyürek} soyadını taşıyan Ah
med Remzi Efendi, Kayseri Mevlevihanesi şeyhi Süleyman Ataullah Efen
dinin oğludur: Dedesi ise Seyyid Süleyman Türabi-i Mevlevidir. Ahmed 
Remzi Efendi 1872 (H: .1289) de Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Sıbyalı ve 
Rüştiye'de . okuduktan sonra babasından ve eniştesi Göncü-zade Nuh Naci 
efendiden taallüm etti. Mezid-ziide Hoca Ali Efendiden icazetname aldı. 
1892 de İstanbul'a gelerek Divan-ı Muhasebat'ta kısa bir süre çalıştı. Kay
seri'ye dönüşünde mutasarrıf bulunan Nazım Paşa tarafından i'dadiye Ah
lak ve Dindersle~i öğretmeni ta'yin edildi. Ayrıca medrese taleb.esine mev7_' 

levihaned~ kavaid-i farisiye okuttu. Meşrutiyetin i'lanını müteakıb ziyaret 
maksadtyle gittiği Konya'da bir sene kaldı. Kütahya~da Ergonya mevleviba- . 
nesi meşihati vekilietine memur edildi. 1908 de Kastamonu, 1913 te Haleb 
mevlevihanesi mesihati takib etti. Birinci Cihan Harbi sonunda İstanbul'dan . . . 

12 Bu tekerleme §öyledir : Üskildar'da vardır üç Nu'man evi Mevlevi ve 
dilnyevi ve uhrevl. (Ayrıca bakınız, Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV, S. 
572). 
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Filistin cebhesine hareket eden mevlevi taburuna katılarak Şam ve Medine'ye 
kadar uzandı. Üç sene kadar kaldığı Şam'da Emeviye Camünde mesneviyi 
arabça şerh ve takrir etti. Haleb'in işgalinden sonra İstanbul'a geldi. 1919 
da Üsküdar mevlevibanesi şeyhliğine getirildi ve bu esnada tekkeyi oturula
bilecek bir bale getirdi. Mülga Meclis-i meşayih a'zalığında ve Medresetül
irşad tasavvuf müderrisliğinde bulundu. Tekkelerin lağvından sonra Üskü
dar'da Hacı Selim Ağa Kütübhfinesi başmemurluğuna ta'yin edildi. (12) ta
ne basılmış ve (6) tane de basılmamış eser sahibidir. Hüseyin Vassaf Bey 
(Remziname) adlı eserinde hayatını daha etraflı bir şekilde anlatmaktadır 
(Bk. Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz': 8, s. 1427-1430). 
Ahmed Remzi Efendinin oğlu ise Belediye Başkatibliğinden emekli olan 
Mahmud beydir. 

E -Bahariye Mevlevihfinesi: 

Beşiktaş Mevlevihanesi; _Maçka'da yeni bir askeri kışıanın yapılması 
kararlaştırılması üzerine, yaklaşık olarak beş yıl sonra ikinci bir taşınma 
arneliyesine tabi tutulmuş ve bunun için de Eyüb civarındaki Bahariye sem
ti en uygun yer olarak kablll edilmişti13• Bu itibarla bazı tarihçilerimizin Ba-

13 Yeşilliğinden ötürü Bizanslılar devrinde (Kozmidion) adını taşıyan (Ba
hariye) semt!, fetihten birinci dülıya sava§ı sonlarına kadar İStanbul'un pek 
ma'mür ve kibar yatağı bir sayfiyesi durumunda idi. Bu ismin Fatih Sultan. 
Mehmed II devrinde konulmuş olması büyük bJ.ı: ihtimal dahilindedir. Sultan 
Bayezid II nin kızı ( = Yahud torun u) Hançerli Sultan burada bir yalısı ve ken
di adına nisbetıe anılan bir dergahı vardı (Taşlıburun tekkesi). Fatih'in bu ci
varda birer h~mamı ile imaret ve kervanaarayı b·ulunduğu da söylenir. Ahmed 
m devrinde Nevşehirli damad İbrahim Paşa'nın himİneti lle Kağıdhane ve çev~ · 
resi imar edilirken (Bahariye) nin sultan saraylan ile, ekabir ve rical yalıları 
ile süslendiği bilinmektedir.· Burayı çok seven Sultan Mahmud I in Bahariye 
kasrma ve sultan yalılarına sık sık geldiği Sır Katibi Selahi Efendi yönünden 
beyan edilmektedir (Rüzname) : Sultan Mahmud II zamanmda Bahariye 
semtinin sayfiyelik vasfmı kaybettiği söylenilebilir. Bahll.rlye kasrı ile Hatice 
Sultan sahilsarayı yıktırılmı§ ve yerlerine iplikhane ·ve kı§la yaptırılmı§tır. 
ı;3ostan iskelesi ile Bahariye kasrı arasının bir yalılar koyu olduğu aşağı yu
karı bilinmektedir. Bahariye'nin sultan, ekabir ve rica! yalıları ile bir edebiyat 
ve muslki mıiııfili olan mevlevihanesi, yerlerini çeşldli t'mala.thane ve fabrika 
yerlerine terketmi§tir. Böylece adı geçen semtin tarüü görünümü ve Bahariye 
adaları birer toprak yığuıl balini alml§tır. Sa'di tarikatine tahsis edilen Ta§lı· 
burun Tekkesi ile müti!.reke yıllarında yıktırılarak kaldırılmıştır. Ancak bu tek
keniD Harem dairesi bir süre daha varlığını koruyabilmi§tlr (/stanbul Ansiklo
pedisi, S. 184.2-1854'ten hillasa edilmiştir). Bunun gibi Kadıköy'deki Bahariye 
semtinin de ayrı bir inceleme konusu olabileceği muhakkaktır. 
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hariye Mevlevihanesini Beşiktaş ·mevlevihanesinin bir devamı <Olarak gör
melerine, bir bakıma,· hak vermek icab eder. Fakat Bahariye semtinin Maç
ka'ya nazaran Beşiktaş ile olan mesafesi hayli uzunca olması ve kurulduğu 
andan itibaren ·de çevresinde (Bahariye MevleviJ:ıanesi) adı ile anılması ·do
layısiyle, bunu biz, İstanbul Mevlevihaneleri arasında özerk bir asitane ola
rak görüyor ve böylece incelerneyi uygun buluyoruz. Esasen· .Beşiktaş mev
levihanesinin Maçka'ya taşındığı yıllarda ünvanını hep aynen muhafaza .et.: 
tiği görülmektedir. Buna mukabil bu sonuncu Mevlevihane, kurulduğu an
dan itibaren son devrelerine kadar adı halk ağızında ve tarihi kayıd ve bel
gelerde genellikle hep (Bahariye Mevlevihanesi) olarak geçmektedir. 

Bilindiği üzere Maçka'daki bu mevlevi tekkesi; 1873 te Haliç'te ·Baha
riye sahilinde Hatab emini Mustafa ve Hüseyin efendilerin yalılarına nakle
dilmişti. Hüseyin Fahrüddin Efendinin pek sevdiği babasının kemiklerini bu 
sefer de Maçka'dan Bahariye'ye kaldırtmıştı. Aynı sene içinde Bahariye'de
ki bu yalıların bahçesinde büyük bir sema'lıane inşasına başlandı. Boylece 
31 Zilhicce 1291 pazartesi günü B-ahariye Mevlevihanesinin temel atma me
rasimi yapılmış ve 18 Rebiülevvel 1294 tarihine rastlayan çarşanba günü 
inşaatı ilcmal edilerek açılış töreni icra kılınmıştı. Bu suretle yapı 1876 da 
Sultan .Abdülhamid II'nin ilk saltanat yılında tamamlanmış bulunuyordu. 
Mevlid okunarak ve mevlevi ayini yapılarak açılan adı geçen mevlevihaneye 
bilalıire aynı hükümdar tarafından (28) odalı bir harem dairesi de eklen
mlşti. · Sultan 'Abdülhamid TI'nin ~ süren saltanatı devresinde esaslı ve 
devamlı denecek derecede bir inşai gelişmeye erişemedi. Şeyhlerinin maddi 
kudretleri ise bir harabe kümesi baline gelen bu tekkeyi onarmak imkfuıını 
veremiyordu. Tekkenin mevleviliğe mensfıb bir dervişi olan ·sultan Mehmed 
Reşad'ın Osmanlı tahtına çıkması ile bir parça olsun yüzü gülmeye başladı. 
Adı geçen padişah o· sıralarda çok harab bir görünüm gösteren Bahariye 
mevlevihanesini kendi parasıyle onarttı. Alışah kanadları kopup kaybolan 
büyük avlu kapısınıiı. üstündeki (Remzi) adlı bir . şairce düzenlenen (1328) 
tarihli 6ş kitabede bu husus belirtilmiş bulunmaktadır. Deniz kenarında 
buyük bir avlu içinde birer harem, selamlık, türbe, sema'bane, mescid ve ha
zireden teşekkül eden Bahariye mevlevihanesinin müteakib devirlerdeki d":. 
rumu yine acıklı safhalardan, ne yazık ki, kurtarılmadığını göstermektedir. 
Tekkelerin 4 Eylül 1925 tarihinde kapatılması üzerine süratle harab olan 
sema'lıanesi 1935 yılında yıktırılmış, mensublarının medfun olduğu türbe 
çökmüş, 1938-39 yıllan arasında kazaen çıkan bir yangın ile harem daire
si yok olmuş, mescidin kendisi avluya sonradan yerleşen bir tuğla i'inalat
banesinin deposu baline getirilmiş ve minaresi ise tamamen ortadan silinerek 
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kaldınl.ıruştır. Bahariye'deki türbenin içerisinde. Şeyh .B.üyük Nazif Efendi 
ile. oğlu Şeyh Hü~eyin Fahrüddin Efendi v~ bunun oğlu Küçük Nazif efen
di ve bu illenin damadı olan .şair. Yenişehirli A,vni beyle:i medfun bulunmak.: 
ta idiler ... Bilindiği üzere . Beşiktaş Mevlevihanesi postuişinierinden Yenişehir, 
li Şeyh Nazif Efendi, ; Beşiktaş'ta ölmüş olduğulldan oradaki · türbey e gömij], 
müştü. Bu. tekkenin yıktıplması üzerine na'şı, konulduğU larurlden · çıkarı
larak Maçka'daki yeni tekkeye götürülmüş, Maçka tekkesiD;in yılalıp taŞın
masından dolayı da tekrar mezarından çıkarılarak Bahariye mevlevihanesine 
nakil ile sema'lıane içerisindeki özel yere tevdi' kılınmıştı: Takriben yedi 
yaşlarında iken şeyhliğe geçen Hüseyin Fahrüddin Efendi; mutasavvıf, şair; 
neyzen ve musikişinas bir zat olup, devrinin zarif bir .siması olarak temayüz 
etmişti. Mevlevi nezaket ve zerafetini yalnız ·söz ve sohbetinde değil, h~r · 
halinde gösterirdi. Mukabelede Sultan Veled devrinde yürüdüğü . za..'llan 
ına'neviyat .alemine uçacakmış gibi bir edası vardı . . Bu· zerafetini .giyiniş taL· 
wı.a dahi teşmil eyleınişti (Bk. Refi Cevad Ulunay, Mevlevi Zet":r.feti, Tarih
Coğrafya Dünyası, Sayı 12). Bu z~t, Bah~-iye Mevlevihanesi meş!hatinde 
iken. 1911 (H. Ramazan 1329) de vefat etmişti .. Bu mevlevihanenin ilk şeyhi 
olan Hüseyin Fahrüddin Efendinin ölümünden sonra Ahmed Çelebi efendi 
ile Nafiz . Dede ve Bilecik Mevlevihanesi şeyhi olan Bahaüddi:ı Dede. bu · 
mevlevihaneye şeyh o_Imuşlardı. Hüseyin· Fahrüddin Derlenin yakınlarından 
olan Bai:\aüddin Dede, tarikatierin lağv edildiği ve tekkelerin kapatıldığı ta
rihe kadar burada meşihatte kaldı (4 EylUl 1925). Son şeyh· olan Bahaüddin 
Dede~nin eşi, 1952 yılı içiJ:ı.de harab bir duruma gelmiş .olan bu tekkenin se
lamlık daire:sinde otll!makta idi. Bu_ tarihe gelinceye ka~ ar Bahariye .mevle- · 
vihanesinde Mehmed Veled Çelebi v.; Şeyh· Ahmed Celalüddin Dede efen- . 
diler gibi devrin tanınmış simalarının yetiştiği görülmektedir. Bundan başka 
bu mevlevihanede Zekai-zade Ahmed Efendi ve. Nfuiiddin, Raşid, Doktor 
Subhi ve Hacı Arif Bey gibi bir takım musiki üstadları yetişmiş bulunmak
tadır.· Bir aralık İstanbul'daki Sahaflar arşısında kitabcılık yapan Nizamüd- · 
din. Aktunç'un, hemen bütün çocukluğu; Bahariye Mevlevihanesinde geçti- . 
ği gibi Hüseyin Avni Aletunç'un da dünyaya gelmesi aynı mevlevihanede 
vaki olmuştu . (Bk. İstanbul Ansiklopedisi, c. m, ı:. 1349 ve c. l. s. 564). 
Keza seçkin mevlevi güzidelerinden olan Midhat Baba...-! Beytur da uzun yıl-
lar bmada kalmıs ve y~şamış bulunmaktadır. · 
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Kasurıpa§a Mevlevihii.nesine ait bir masraf tezkiresi kaydı (BA, MAD, nu. 10324}. 
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Kasımpaşa Mevlevihlinesi medhal kapısı üzerindeki onarım kitft.besi. 
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Kası.mpaııa Mevlevihanesi Avlu Kapısı üzerindeki onarım kitabesl. 
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Kasımpaşa Mevlevihanesinden bir görünüş. 


