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TÜRK KÜLTÜR VE MİMARLIK TARİHİNDE 
"MEVLEVIHANE"NİN YERİ VE ÖNEMİ 

Ş. Barihüda TANRlKORUR 
Se]çuw Ünıiversite's'i Öğr. Göı:. 

tslam dininin Türkler arasında ylaJiigınl,aşması konusunda oldu
ğu gibi, Anadolu topmklıarrının vatan haline getir:i.lmeısinde de en 
önemli amille:rden b~risi - bilindiği gibi - derviş hareke<tler.idir. 1 Yeni 
dinin şer'i ilkelerinin geti:r1diğ cami ve medreselerin yanısıra, Ana
dolu'nun Türk ve müslüman olma:sında :büyük roHer.i olan ve <<Teik
ke, Zaviye, Dergah, Hankah, Asitane, Ribat, İmaret ve Buk'a, gibi 
ad]arla anılan yapılann, Osmanlı :kuruluş devrinde dini yönden ol
duğu ~~aKLar, sosyal, ikt~sadi ve kültürel yönden de çeşıitli fonlksiyon
ları olmuştur. Ta:ri!katlerin yavaş:-yavıaş helir.ginleiŞmeğıe başladığı 

devir, XV. yy.dır: Anadolu ve Rumeli':de is,tikrar sağlanıp, devleti 
yapan 'bütün müesseselerde topyekün bir kıalkınma ve teşkilatlan
maYia gidildiği bu dönemde; tekke ve z,aviyelerin de kendi adab ve 
erikaniarına göre teşrifatlarrını ortaya koydukları :görülür. Başta 
Be1ktaşilik :ve Mevlevillik olmaik üz,ere, Anadolu'daiki pekÇok tarikac 
tin (çeşitli ikoll:arıyla) tam olar·ak teşkilatlanma'sı, tarik·at kurucusu 
pir'lerinin vefatınıdan çok sonray,a ra'slar. Bu müesseseleşme devrin
de geliştirilen (başta ayin, sema, zikir, tesibih ve çile olmak U:zere) 
tarikatıere göre değişen meraısim un..surları, tekkelerin şekillenme
sinde müess'ir olurken, tadkaUeriu iç işleyiş (yani fonksiyon) mü
nasebetlerinin manzumesi de bina şemaliarının tesbitine tesir et
miştir. 1925 yılında telkike ve zaviyeler kE~~patıldığı zaman, nüfusu 

(1) Bu konuda geniş bilgi şu Imynaklarda mevcuttur: ö. L. Barkan, «Osmanlı 
İmparatorluğunda bir İsklin ve Kolanizasyon Metodu olarak Vakıflar ve 
Temlikler I, İstilli Devirlerinin Kolonizatör Dervişleri ve Zaviyeleri,» VD, II 
(1942), ss. 279-386; F. Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ank. 1959, 
ss. 8'3-102; A. Y. Ocak, «Zaviyeler: Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Açısın
dan bir Deneme,» VD XII (1978), ss. 247-269; H. Küçük, Osmanlı Devletini 
Tarih Sahnesine Çıkaran Kuvvetlerden Biri: Tarikatlar ve Türkler Üze
rindeki Müsbet Tesirleri, İst. 1976. 
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yarım milyonu bulmayan İstanbul'da dahi 300'ün üstünde tekikenin 
bulunduğu gözönüne alınaGak olursa, ·eski Türk toplumundıa bu 
müeıssesenin icra ettiği faaliyeıtin yoğunluğu kol<ayıca anLaşılır. Bu
na bağlı olarak, çeşitli kol1arıyla sayısı yüzleri bulan tarikatlerin, 
çoğunluğu a;rşiv belgelerinde gizli kaLmış bini aşıkın tekkesinin mey
dana getirdiği bu yaygın müessese, Türk dini-içtimai, edelbiyat ve 
tasavvuf musik~si tarihinde olduğu k:adar, Türk sanat ve mimarisin
de Cyanıi kül olaraık Türik Kültür Tar,ihinde) de lbaşlı!başına bir amş
tırma al,anı oluşturmaktadır. 

Mevlervi1ik. 700 yıl boyunca, saray:l:ardan, İmpamrt'oTluğun en üc
ra köşelerindaki Cçizim: 1) köylere k~adar .toplumun her ke1sİmiyle sı

kı bir ilişiki içinde bulunmuş; ciddi !bir disiplin içinde veDilen d~n. dH, 
edebiyat, musiki, kürtür ve sanat eığitimiyle, İ.mparartorluik içıin:de bi
rer kültür merkez,i, ilim-irfan-terbiye :mektebi, birer akademi veya 
konservıatuar niteliği taşımış, büyük e:d~b, :şair, mesnervihan, müte~ 
fe:kkir, musikişıinas, ressam; h:attat, nakkaş ve el ısanaıtkadarı yetıiş
tirmiştir. Dar ve katı görüşlü din ulamasına karşı, Türk sanat ve fi
kir adamını korumuştur. Türlk medeniyeti en derin kökleriyle bu 
ocakta 1serbest bir 'gelişme mekanı bulmuştur. Mevle·vilik, bir yandan 
tas•avvuf eğitimiyle, yükseik ahla!klı «ins>an-ı kamihli yetiştiriırken, 

bir yandan da kütüphane ve çteşitli :koleksiyonlarla, Türk düşünce 
hayatının ve dünya ıgörüşünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. 
Sadece İosıtanıbul. Galata Mevle'vihaneısi, 43:0 yıllık hizmeıti sırasında, 

70 kıadar :divan sa,hibi şair yetiştirmiştir kıi en ünlüleri Şeyh Galilb'ie 
Mesneviyi .şerhedıenler içinde gerek semboller, gerekise manevi de
ğerler baıkımından en üstün sayıldığından Hz. Şa['ih lakabıyla anı

Lan Şeyh İsmail Ankaravi Deıde'dir. Şe·yh Ata-ullah Dede, Arapç:a

Fars·ça - Fransrzıca ve Almanca yı iyi bilen bir cebir ve hendese ali
midJr. Ayrıca hat türler1ndlen Talik'ıtEı üstad ve iyi bir müsikicidrir. 
Bütün bu çağlarının ötesinde yaşayan !Simalar araısında birkaç isim 
seçebilmek çoik güçtür: Kutıbünnayi Osman Dede, Fasih Dede, Var

d-akosta Alımed Ağa, son muvakkit Münis Dede, Hammamizade İs
mail Dede, Zekai Dede, r.tri, III. Selim, II. Mahmud, Ahmed Ge,laleld
din Dede, Rauf Yekta Bey ve daha niceleri. .. 

Güzelin ve güzel 'SanaUarın büyük aşıkı Pir'lerinin iZiindeki 
Mevlevi1erin, herbiri birer soyut sanaıt şaheseri olan Hat,t örnekle

rinden başlamak üzere, sedef ve fildişi yazı takımlarından sıanat 

saatıçiliğine, cild işlerinden oymacılığ'a, teslbiıh, ·tezh:iib ve elbruculuğa 
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kad:ar çok çeşitli Sianat dallarmda Tüu:lk kültür ve sanatma büyük 
hizmetleri olmuştur.~ 

Bu konuşmanın sınırlı süres·i içinde öz,etle örneklerneğe çalıştı
ğımız, Türk kültür tarihindeki önem ve fonksiyonunun yanısıra, 

Mevlevihanelerin Türk tekike mimarisi ·t·arihinde ıde büyük bir' yer 
ve önemi vardır. Ancak bu konu, elde me;vcut örneklerin say1:sına 
nisbe.tle, üzerinde pek ıaz çalışılmış bakir bir araştırma alanıdır: sa-

. nat tarihi •sistematiği i'çindeki ça:hşmalar hugüne k~adar henüz bü
yü/k bir sayıya ula.şamamıştır. Çoğu .incelemeler', Mevlana Dergahı, 
Yenikiapı ve Galata Mevlevihaneleri lgiıbi binkaç 'büyük merkez üze
rinde yoğunlaşmışt11r. Bunun yanında bi~koç mevlıev]hanenin illali
hazır durumu (ayakta mı, yılkılmış mı olduğu), tarif, ,ı:;ölöve ve re
simleri tes:bit edilememi,ş, ıkitabeleri okunamamış olmasından baş
ka, yeri dahi tam olarak bilinememekteidıir. Oy!sa, Se'lçuklul;arldıan 

Meşrutiyete kadar yapılmış olan Mevlevihaneler, tekike mimarisi 
tarihinde, her dönemin ayrı özelliklerini ,taşıyan çok değ.erli örnek
le:rdir. Mevlevihaneler, ayrıca, 700 yıllıik lmazisi olan büyük bir tari
katin müe•ssese'si oldulikları için, günümü2ıde üzerinde en fazla kay
nak bulunan, te·şkilat- teşrifat, adab-erkanına ha.la riayet edilen 
tarihi bir tasavvuf sistemi ve ayin tarikati konusu teşkil etmektedir. 
Bu bakımdan örnekleri uzun bir tanih pıerspektivi ıiçinde inoelene
bilir ve daha kapsamlı bir mimari fonk•siyon analiziyle tipolajik de
ğerlenldirme yapüabilir iki bu da; bir sanat :tarihçisi için iyi bir şans, 
'önemli bir fırsattı,r. Nisbeten bol tekike örnelkierine sahip CBekta
ş1lilk grbD di.ğer büyük tarik•aıt1er için de hizce böyle bir çalışmanın 
yapılmaısı şarttır. Zira ancak bu suret·le tekike mimarisinin büyük 
'tarihi ile dini ve sosyo- kültürel ilişkilerindeki ilmi hoşlUk dolduıru
'ıabHir. 

Bugün sizlere, Mevlana ve Mevlevi kültürü ·severlere, bu fazJa 
çalışılmamış olan aJanda, 4 yııl sürmüş olan naçiz bir :ç;alışmamızın 
'sonuçlarını •sunmak istiyorum. Türkiy,e'de tekkelerin faaliye·tıi ku
'rum olaralk -bilindiği gibi- 1925',te son bulmuştur. Ancak', İslam di
'ninin Anadolu Türkle•ri araısındaki •i·llk yayıhş devirlerine çolk henze
:yen bjr şekilde, IBa.tıda İslam ta•savvufu üzerine u,yanan ilgi saye
'sinde ve İ'slami t•arikat mensuplarının eHy1e, İslam dini gittikçe ya
yılmaktadır. Mensubu olmakla gurur duyduğum Selçuk Üniversi
tesinin örnek bir ikadirşinaslıklEV farhri doktora payesi verdiği İtal-

(2) Bakınız Eez. Uğur Derman, «Mevlevilikte Sanat», Organamma Dergisi, sa
yı 5, Ekim 1973, ss. 10-14 ve Şahabeddin Uzluk, Mevlevililcte Resim, Resim-
de Mevleviler, Ankara 1957. · 
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yan dostlanmız, bunun tipiık bir misalidir. Hz. Mevlana ve Mevlevi
·lik de bu hareketin içinde en büyük ~rolü oynamaktadır. Avrupa ve 
'A!merilka'mn Londra ve San Fransisıco gibi büyük merkezlerinde, 
Mevlevi adab ve erkanının Batılılarca öğrenilmesiyle, bu kurum 
kes,intisiz bir şekilde yaşamağa devam etmiştir. Bu .gerçeığ,in en na
çiz bir canlı misali olarak huzurunuzda olmakıtıan ayrı bir şeref du
yuyorum. 

1H76'da Los Angele,s'de böyle bi'r mevlevihane:de, Amerikalı 

Mevlevilerin daveti üze·rine gelen KJonyalı Mevlevi merhum SÜLEY
MAN HAYATİ DEDE'nin eliyle müslüman olduım ve buzatın dave
tiyle 'İslamı ve Mevleviliğd. öğrenmek amacıy;la', Kalifo:rniya Üni'ver~
sitesindeki heykel sanat ve tar.ihi doçentliği görevimi bırakıp Kon
ya'ya geLdim. Ha,y;atımdaki büyük değişikliklerin de tesiriyle, Prof. 
Dr. Oluş Arık'lıa görüşerek, Teklke Mimarisi ve Anadolu Mevleviha
nele'li üzerinde çalışmaya ba-şladım. 

Sonuç olaralk lbu çalışmamda: «Tekke ve Zaviye» ana başlığını 
taşıyan I. Bölümdıe, Mescid-i Nehevi ( =Hz. Peygamber'in EviJ 'nin, 
Tekke ve', Zav,iyelerin, gerek menşe' ve mahiyetme, gerekse mimari" 
sine tesirleri, ,ayrıca Ortaa~sya Türk mimarisinin Tekke ve Zaviye~ 
lere tesirleri incelenmiştir. Yine bu bölümde, Anadolu'daki tekke ve 

·. ve zaviye mimarisi, .1ıarika1t1erin müe,sse:seleşmesinden önceki ve 
sonraki dev,ider olaralk iki döneme ayrıla,rak incelenmiştir. II. Bö
lümde, haya:tı, eserleri ve tasavvufi şansiyetiyle Mevlana öz,e>tlen
'meğe çalışLlmı,ş; mevlevi tarikati ve mev1evihaneler; tarihçe, :teşki
lat- teşrifa.t, adab- erkan, yönetim- eğitim, ve mevlevi muikabele
'sinde sem:boHer ıa:çı:sından ele alınmıştır. Anadolu Mevlevihaneleri
nin Mimari Fonksiyon Analizi başlığını taşıyan HI. Bölümde ise, 
Mevlevi tarikatinin ıi.ç fonksiyon münaseibe,1ılerinin bina ,şemaJ.arına 
1 

ve çeşitli mimari ünite-lerinin oluşumuna nwsıl ·tesir ettiği ve mevle-
vihanelerin genel ve özel mima,risi He te:zyina.t unısurdan ele alındık
tan sonra; 25 Anadolu mevlevihanesi, 12 asitane ve 13 z.aviye olmaik 
üzere iki grup ılıalıinde ve oldukça detaylı tariflerle tanıtılmıştır. 

(«Zaviye>>lerden, 1001 günlük çilenin çıkarılı:p 'dede' olunmasına im
kan veren teşkilatlı tekke olma. özelliğiyle .ayrılan, i:nceletliğ,imiz 

12 <<rus:itane» şunlardır: Konya MevJana Dergahı (Pir EvD , I. ve II. 
Manisa Mevlevihaneleri, Myonrk,arahisar, Eskişehir, Kütahya, Ga
lata, Yenik,aıpı, Kasımpaşa, Baha.niye, 'Bursa ve Gelibolu Mevleviha
neleri. 'İncelediğimiz 13 24avtiye. i,se: Konya; Şems, Ateşbaz ve Cemel 
AH Dede zaviyeleriyle Karaman, Çankırı, Antalya, Edirne, Kiliıs, 
Antep, Muğla, Marmaris, Tokat ve Üslküdar Mev'levihaneHridirJ 
Değerlendirme ve Sonuç kısmında, Anadolu MevlevihaneJerinin 
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tekke mimarisindekıi yer ve önemiyle mima,ri hususiyetleri ele alın
mıştır. Bu metin ;kısmıdır. Çalışmanın ikinci kLsmı ise, birinci kı
sımda sözü edilen 25 Anadolu mevlevihanesinin plan - keısilt- görü
nüşlü rölöve ıçizimleriyle eski-yeni fotoğrafiarına ve ki.tabe1erine 
ayrılmıştır. 

Takdıir buyuru'lur ıki, bu çalışmamızm sadece birkaç örneık ve 
sonuç bölümü ile yetinilip, çok kısa olarak özetlenınesi dahi, bize 
•ayrılan !konuşma süresini çoktan aşacak hacimdedir. Bu yüzden, 
çalışmamızın sonuçu ve birkaç ilıginç mevlev'Uhane örneğinin slayd
'lannı surnarak, ıhe:m ısizlerin nazik ilgi ve dikkatini fazla yormama
ğa, hem de zaJman sınırlarımıza saygılı kalınağa çalışacağız. 

Meıscid-i Nebevi'nin Ortaasya ev, külliye ve bazı cami şema1a
'rmdan başlayıp Anadolu ıtekke ve zaviyelerinin menşe' ve mahiyet~ 
'lerine kıadar yansıyan etıkileri, mevlevihaneler üzerinde de açı:kiça 
görülmektedir. Ta•rikat sil'silenamelerıinde tarika;t pirini şeyhten 
şeyhe geriye doğru göıtürüp Hz. Muhammed'e kadar dayandırmak 
adeti vardır. Bu inanıışa göre MevleiVİ tarikaıti de, diğer İslami .ta
savvuf yolları ıgibi, Peyıgamlber'le ıashabımn yaşayış tarzının örnek 
alınmasından doğmuş, mimari foniJ:\.ısiyon bütünlükleri de Meısciıd-i 

'Nebevi •mi.raısından alınmıştırr. Mevlev-i de:rgahlarındaki külliye !bü
tünlüğü ve işleyişindekıi tasavvur ile mimari unsurlar (özellikle 
ev- mesdd ikili fonksiyonu) ve vefat eden büyük şeyhin tür'be'si ile 
mescid- semahane arasındaki münaselbetin de Meıscid-i Nebevi'den 
intikal ettiği açlikitı!r'. Mevlana Dergahı ile H. Manisa, Afyonka:mhi
sar, Yenikapı, Bahariye ve Burisa Asitıhane,leriniı1 muhafaza ettik
leri son durum yerleşiminıde; Me·sıcid-i Nebevi ile başlayıp Anadolu'
ld•aki pi.r ervleriyle büyük 1tekke manzumelerinde devam eden, ihata 
duvarıyla çevrilmiş ana a:vlu e1trafındaki mimari ünite kompozisyo
nu anlayışının tesirlerini ve genel lkarakteı~ olarak peşpeşe <Sıcralan
:mış derviş hücreleri, şeyh dairesi ve servis bölüımleriyle karşısmda
:ki meıscid- semahane - türıbe üıniteısini görmekteyiz. Ayrıcıa, çoğu 

mevlevihaneılerde ölen şeyhin mescid veya semahanenin içine veya 
yanına gömülmesiyle doğan mesoid -~semahane- türibe irtibatı, Hz. 
Peygamber'in Mesıcid-i Neibevi'nin içine gömülmesinden kayınaıklan-
1mştıır. Mevlevi asitarı-elerinde çilekeş canların kazancı dedeler, der
vişlerin şeyh veya ahçı dede t•arafından yürütülen talim ve terbiye
si de Peygamber'le ehl-i suffe ımünaısebetlerinden örnek alınmıştır. 

Mevlevihaneleri tarih sı·r,aısına koyduğumuz zaman, rtekke ve 
zaviye mimari:si dönemlerinin özelükleri hem plan şeması olarak, 
hem de kitabe ve vakfiyelerinde tekke anlamında kullanılan deği-
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şik terimler aç1s:mdan görülmelktedir. Böylece, ıbu kadar az örnekle 
dahi, mevlevihane~lerin incelenmesinde genel teklke ve zaviye mi
marisinin tarihi gelişimi izlenebHmektedir. Mevlevihanelerin her 
ta~rih döneminde o dönemin genel tekke ,şema1arı mevle:vi tariıkati
nin Ibeili f:emksiyon - :semahane, matbalı-ı şerif ve dede hücreleri gi
bi- ihtiyaçlarına uydurularak kullanılmış.tu·. Mesela ilk devir Orta
aiSya menşe'Li merkezi kubbeli avlu- eyvam haçvarı şeması en çok 
XIV. yüzyıldan kalma I. Manisa Mevlevihanesi, daha az olmak üze
re de Antalya Me~vleiviJhanesinde görülür. I. Manisa Mev1eıvihanesi
nin plan şeması, düz çatLsı ve orta kubbeli dış görünüşüyle giriş ka
pısı, Merv bölıgesindeki bazı IX- XI. yüzyıl ev örneklerrine o kadar 
benzemektedir ki, bu benzeyi:ş Ortaıasya ev mimarisinin buradaiki 
menşe' etıki ve sürekliliğinin açık bir delili olarak de'ğerlendirilebi
lir. 

XVI. yüzyılın standard ters T planlı çapraz mihverli. zaviyeli -
cami şe ması, ilk Edirne 'Mevle!Vihane'Si olan M uradiye Zaviye - Ca
miinde; erken dönem klasik Osmanlı külliyeleri içindeki z.aviye-tab
hanelerine bir örnekse, Eskişebir Kurşunlu Mevlev~hanesinde mü
şahade olunabilir. Erken Selçuklu devrindeki türibe- mescidi şemalı 
zl'wiyeleri arasında Konya Şems ve Cemel Ali Dede Zaviyeleri anı
labilir. Aslında XIV. yüzyılda !kurulan Karaman Mevlevihane~si, 

XVII. yüzyıldaki cson durumunda hala ilk nüvesi olan türbe- meıa

cid şemasını korumakta; ve XIX. yüzyılda kurulan Marmaris ve 
'üsküclar Mevlevihanelerinde de aynı şema görülmektedir. Resim 3. 
Üsküdar Mevlevihanesi Dış Görünüşü ve Rieshn 4 Üsiküdar Mevlevi
hanesi Türbe-i Şerifinin İç Görünüşü. 

Ayakta olan çoğu mevlevihaneler (özellikle asit~aneled daha 
ziyade tarikatleriın müesse~seleşmesinden sonraki dönemıevde inşa 
edildiği için, devrani .ayin yapan diğer tarikatierin daire:vi plana ya
kın, içi sütunsuz, dolayısiyle dönme hareketine elverişli ayin mey
danlarına, galerili seyirci mahfilleriyle çev,rilmiş olma özellikleri 
açısından benzemekteydiler. Bu yüzden, Me~vlevi itaöka.tinin sema 
muka!be,les.i ihtiyEvçlarına .göre yapılan semahanelerde, düşüık ıkotlu 
ve kovkulukla ayrılan .gelişmiş sema meydanı, mıtrıb ve seyirci mah
filleri, Mesnevi kürsüsü vs. bulunmaktadır. XIX. yüzyılda inşa edi
len ~ahşap mevlevihanelerde3 kare veya dikdörtgen planlı ibir ana 
semahane mekanının içine yerleştirilen çepeçevre korkuluk ve ~se-

(3) Galata, Yenikapı, Kasımpaşa, Bahariye, Bursa, Kütahya, Tokat ve Muğla 
Mevlev'ihaneleri daha önceki yüzyıllarda lmrulmuş oldukları halde, son 
görülen semahane binaları XIX. yüzyılda yapılmıştır. 
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yirci mahfilleriyle sınırlandırılmtş ço.kıgen veya dairevi planlı sema 
meydanı merv:cuttur. Sema ,meydanı, malze,menin ve genel planın 
elverdiği ölçüde, mevlevi semasına en uygun olan daire şekline 

yaklaştırılmaık istenmiştir. (Ri€Jsim 5. GaJa,ta Mevlevihanesi Sema
hanesinin ıiç Görünüşü) Kütahya Me'vleviyane,si II. Mahmud devrin
de büyük bir yıkım ve yenilenme ile geç devir daireıvi planlı sema
han~sine .sahip olmuŞ:tur. 

E~ken dönemlerde ıkurulan baz1 'semahaneler (Mevlana ve Aif
yonkarahisar Meıvlevihanelerinde oldUğu gibi) çeşitli tadilatlar, 
mahfil ve ıkorkuluk ilavelerıyle geç devirlerin sema mukahelesi ,ih
tiyaçlarını kar,şılayabilmişle'rdi ve hala er;ken devir illare planlı se
ma meydanı şemasına sahiptiler. 

Türk kültür tarihinde büyük bir .sanat ve manevi eğittın rolü 
oynamış olan tekke ve zaviyelere ve bu arada mevlevihanelere ilgi 
ve sıayıgı gösterHmeısi, araştırıhp korunmaısı için lb1r an önce hareke
te geçil:ı:neısinin elzem olıduğu inancındayız. Zira ilgisizlik ve bilgi
sizlikten çoğu y:ı,kılıp yCJik olmak üzeredirler. Bu ise, sadece eski ve 
harap bir binanın yıkılmasınıdan ibaret basit bir konu değildir. Ha
rabe haline gelmiş dahi olsalar, bu ibinalarla birlikte yüzyıUar bo
yu Türıkierin manevi, edebi ve ısana:t hayatının yaşandığı yederin 
tariılı ısayfaları, doğru- dürüst tanınıa.maıdan, e bediyen kapanmış 

olacaıktı.ır. 

Bir milletin kültür mirası ile geleceği arasında en önemli ma
nevi bağı ~teşkil eden bu yapıların korunup eski fonkısiyonlarına en 
uygun .aımaçlada kullanılıp hayatiyetlerini sürdüımeleri, aksi dü
:şünülemeyece'k! bir milli ıgörevdiır .Bunun için ıde ekip halinde çok 
daha .geniş ve detaylı bir mimari fonksiyon analizi çalışması ile, 
gerEıken yerlerde çok dikkatli ve uzmanca restorasyon yapılmasının 
zaruri oLduğu görüşündeyiz. 

Tekke ve zaviyelerin f~aaliyeti ıkurum ola,rak 'son bulmuştur. Bu 
tartışılma1z, geri dönüşsüz bir geır:çektir. Ancak, yaklaşık 900 yıllık 
bir milli kültür mirası, tarih ve kültür şuuruna sahip bir ~sanat an
layışıyla ele alınalbilir, peşin yargılardan sıyrılmış objektif bir ba
kışla değerlendirilebilirse, gelecek kuşakların bundan çok büyük 
faydalar sağlayacağı ıda aynı şekilde 1ıartıışılamayacaık ıbir gerçek
tir. 
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Resim 1 Fildişi hat takımı: Oymalı kalem kutusu, hokka, makkas ve mevlevi 
sikkesi motifli makt'a 

Resim 2 : 1809 tarihli küçül;: bir masa saati 
(yapan: Ahmed Gülşeni el-Mev,ıevi) 
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Resi:m 3 Üsküdar Mevlevihanesi Dış Görünüşü 

Resim 4 Üsküdar Mevlevihanesi Türbe-i Şerifinin İç Görünüşü 
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Resim 5 Galata Mevlevihanesi Semahanesinin İç Görünüşü 
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