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ÖZET 
Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyılın başlarından itibaren çok sayıda mevlevihane inşa 

edilmiştir. Bu konu da devlet teşvik edici olmuş; üst düzey bürokratlarla, itibarlı kişiler değişik 

yerlerde mevlevihaneler açmıştır. Bunlardan birisi de Veziriazam Bayram Paşa (Ö.l638)'dır. Bayram 
Paşa kendisi Zeyniye Tarikatı'na müntesip olmasına ve bu tarikat için İstanbul'da bir tekke 
yaptırmasınarağmen veziriazamlığı sırasında biri Kayseri'de diğeri Amasya'da iki Mevlevihane inşa 
ettirmiş; bu tarikat yapılannda mevlevilerin rahat bir şekilde faaliyet göstermeleri için vakıflar tahsis 
etmiştir. Bayram Paşa'nın Kayseri'deki mevlevihaneye tahsis ettiği vakıftarla ilgili Konya Mevlana 
Müzesi Arşivi'nde bulunan 15 Safer 1047 1 9 Temmuz 1637 tarihli vakfiye Başbakanlık Osmanlı ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerindeki belgeler ışığında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bayram Paşa, Mevlevilik, Mevlevihane, Kayseri. 

MEWLEWIKHANE OF BAYRAM PAŞA IN KAYSERI AND IT' S WAKF 
REGISTER DATED IN 1047 H 1 1637 G 

ABSTRACT 
In the period of Ottomans, many mewlewikhane's were established after the 16'th century. 

The Ottoman Empire encauraged people and bureaucrats and respected people opened 
mewlewikhanes in various places of Ottoman land. One of these bureaucrats is Bayram Paşa ( d.163S). 
Although he was a member of Zayniyya Sufi Order and he founded a tekke in İstanbul for this Sufi 
Order, he established two mewlevikhanes in Kayseri and Amasya. He also assigned wakfs for these 
tekkes to pave way Mewlewis to perform their activities. He established two mewlewikhanes in 
Kayseri and Amasya. The wakf register of Bayram Paşa Mewlewikhane in Kayseri is now in the 
Archives of Konya Mevlana Museum. The wakf register which is dated 15 Safer 1047 1 9 July 1637 is 
examined under the light of the documents in the Ottoman Archives and the Archives of Directorate 
ofWakfs. 

Key Words: Bayram Paşa, Mewlewi Sufi Order, Mewlewikhane, Kayseri. 

Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde ve İslamiyet'in burada yayılmasında tarikatların 
rollerinin büyük olduğu bilinmektedir. Selçuklular döneminde Anadolu'da faaliyet gösteren 
tarikatlardan biri de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölümünden sonra onun fikirleri esas alınarak 
kurulmuş ve hızlı bir şekilde yayılmış olan Mevlevilik'tir1

. Anadolu Selçukluları'nda olduğu gibi 
Osmanlı Devleti'nde de büyük bir ilgi gören Mevleviler, padişahlar ve üst düzey yöneticiler 
tarafından devamlı surette desteklenmişlerdir. 
Üst düzey yöneticilerin Mevleviliğe sempati duymalarının temelinde, Mevlana 

1 Geniş bilgi için bkz. Abdülbaki GÖLPINARLI, Mevlana'dan Sonra Mevlevilik, İnkılap ve Aka 
Kitapevleri, İstanbul1983. 



hayranlığı dışında, Anadolu'da XV. yüzyıldan itibaren oldukça etkili olan ve Osmanlı Devleti'nin 
aleyhinde faaliyette bulunan Safevi Tarikatı'nı önlemeye yönelik devlet politikası da yatmaktadır 1 • 
Birçok Osmanlı veziriazamı gibi, Sultan IV. Murad ( 1623-1640) dönemi sadrazamlanndan olan 
Bayram Paşa (Ö. 1638) da kendisi Zeyniyye Tarikatı'ndan olmasına rağmen, dönemin resmi anlayışı 
gereği Mevleviliğe ilgi göstermiş ve destek vermiştir. Osmanlı temel politikası çerçevesinde o, 
Amasya ve Kayseri'de birer mevlevibane yaptınp vakıflar tahsis etmiştir. Bu bildiride Bayram Paşa 
tarafından Kayseri'de inşa ettirilen mevlevihane ile bunun vakfiyesi ve vakıflan incelenecektir. 
BAYRAM PAŞA'NIN KISA BİYOGRAFİSİ 
Aslen Ladikli bir ailenin çocuğu olan ve İstanbul'da doğan Bayram Paşa'nın babası Kurt Ağa'dır. 
Yeniçeri ocağında çeşitli görevler aldıktan sonra 1623 yılında yeniçeri ağası olmuş2 ve Sultan I. 
Ahmed ( 1603-1617)'in kızı Hanzade Sultan ile evlenerek saraya damat olmuştur3 • 1626'da Mısır 
valiliğine tayin edilmiş, 1628 yılında ise kubbe veziri olarak İstanbul'a geri çağnlmıştır. 1043 H 1 
1633 M senesinde Rumeli Beylerbeyiliğine getirilmiştir. Bu görevi sırasında tırnar ve zeamet 
yoklaması yaptınp tırnar defterlerini tanzim ettirmiş4 ; başanlı çalışmalanndan dolayı padişah 
tarafından İstanbul' a çağrılarak ikinci vezir yapılmıştır. Revan seferi sırasında İstanbul' da sadaret 
kaymakamı olarak kalmış; aynı zamanda Maanoğlu Fahreddin ve oğlu Mesut'un hertaraf edilmesi için 
görevlendirilmiştir. Tabanıyassı Mehmed Paşa, Revan seferi sırasında görülen ihmali yüzünden 
azledilince, Bayram Paşa, onun yerine 7 Ramazan 1046 1 2 Şubat 1637 yılında sadrazamhğa 

getirilmiştir5 . Bayram Paşa, yapılan bu atamadan hemeİı sonra İran cephesine gönderilmiş; Birecik'te 
döktürdüğü toplan Musul'a naklettirdikten sonra Amasya'da kışiağa çekilmiştir. Burada iken 
ilkbaharda sefere çıkacak olan ordunun geçeceği yerlerde yiyecek ve mühimmat tedariki yaptıktan 
sonra 28 Mayıs 1638'de Konya'dan geçerek İnönü'nde padişahın ordusuna katılmıştır. Bu sefer 
sırasında Urfa yakınlannda Cüllab6 denilen yerde vefat etmiştir. Bayram Paşa'nın ölüm tarihi 
hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bağdat Seferi Menzilnamesi'ndeki kayda göre vefatı, 16 Rebiyülahir 
1048 1 7 Eylül 1638' dir7

• Hadfkatü'l-Vüzera'da Bayram Paşa'nın vefat tarihi için 27 Rebiyülevvel 
1048 tarihi verilmiştir8 • Bağdat Seferi Menzilndmesi'nin sefer sırasında tutulan günlük belge 
niteliğinde bilgileri ihtiva ettiğine bakılırsa Bayram Paşa'nın ölüm tarihi olarak 16 Rebiyülahir 1048 
tarihi doğru kabul edilebilir. Cenazesi İstanbul'a nakledilip, Cerrahpaşa yakınlannda, o dönemde 
"Avrat Pazarı" denen yerdeki türbesine defnedilmiştir9 • 

Tedbirli bir devlet adamı olan Bayram Paşa, padişah tarafından da çok sevilirdi. Nitekim 
ölümünü duyan Sultan Murad'ın ağladığı söylenir. Daha önce de zikredildiği üzere Zeyniyye 
Tarikatı'na bağlı olan Bayram Paşa10, birçok hayır eseri yaptırrnıştır. İstanbul'da türbesinin 
yakınlannda medrese, sıbyan mektebi, tekke, sebil ve dükkaniardan oluşan bir külliye inşa 

ettirmiştirıı. S adaret kaymakamı olarak görev yaptığı sırada İstanbul surlannı onartmış, sura bitişik 
yapılan yıktırarak şehre yeni bir görünüm kazandırrnıştır12 • Rumeli'nde Köstendil ve Eğridere 

1 Yusuf KÜÇÜKDAÖ, "Antep Mevlevihanesi ve Vakfiyeleri", (Kısaltma: Antep Mevlevihanesi ), 
Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu (22 Ekim 1999), ( Ed. Yusuf KÜÇÜKDAÖ), 
Gaziantep 2000, s. 211-212. Osmanlı Devleti'nin Safevi Tarikatı'na karşı aldığı diğer önlemler için 
bkz. aynı yazar, "Osmanlı Devleti'nin Şah İsmail'in Anadolu'yu Şiileştirme Çalışmalannı 
Engellemeye Yönelik Önlemleri", Osmanlı, (Ed. Güler EREN), C.I, Yeni Türkiye Yay., Ankara 
1999, s. 269-281; aynı yazar, "Osmanlı Devleti'nin Şah İsmail'in Şii Propagandacılanna Halvetiyye 
ile Karşı Koyma Politikası", XITI. Türk Tarihi Kongresi (Ankara: 4-8 Ekim 1999), III/ I, TTK, 
Ankara 2002, s. 435-444. 
2 ŞEYHİ MEHMED EFENDi, Vekayiü'l· Fudala, I, (Nşr. Haz. Abdülkadir ÖZCAN), Çağn Yayını, 
İstanbul 1989, s. 72-73; Yusuf HALAÇOÖLU, "Bayram Paşa", Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, ( Kısaltma: DİA), V, İstanbul1992, s.266. 
3 EVLİYA ÇELEBİ, Seyab3tname, I., (Haz. Orhan Şaik GÖKYAY), YKY, İstanbul, 1996, s.92. 
4 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, III, TTK, Ankara 1995, s.192. 
5 ŞEYHI MEHMED EFENDi, Vekayiü'l· Fudala, I, s. 73; NAIMA, Tarih, III, ( Haz. Zuhuri 
DANIŞMAN), İstanbull968, s. 1345-1346, 1381; EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatname, 1., s. 97. 

· ······················· ·-·~ yz:~J:WÇARŞILI~ .. ya.göı:e.buranınadı.Celab~_tır.Hkz ..... a~Leseı: •... s..2.02 .. ~-·· ...... ··-· ... ·····-······· ............... . 
7 Halil SAHİLLİOÖLU, "Dördüncü Murad'ın Bağdat Seferi Menzilnamesi (Bağdat Seferi Harp 
Jurnalı)", Belgeler, TTK, II/3-4, (1965), s.21. 
8 Bk. Osmanzade Taib Ahmed, Hadikatü'l· Vüzera, İstanbul1271, s. 80. 
9 UZUNÇARŞILI,aynı eser, II. Kısım, s. 386. 
lO A A 

NAIMA, Tarih, III, s.l394. 
ıı NAiMA, Tarih, III, s. 1394; M. Baha TANMAN, "Bayram Paşa Külliyesi", DİA, V, s.267. 
12 EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatname, 1., s.21,22,91,183,21 7. 
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şehirlerinin çevresindeki kaleler13
, yine Eğridere Kasabası'nda cami, han, hamam, mektep14

, 

Tarsus'un Kosun N ahiyesi'nde Çakıt Ham veya Bayram Paşa Ham olarak bilinen kervansaray 15 ile 
memleketi Amasya'da bir mevlevihllne inşa ettirtmiş; su ihtiyacı hat saflıada olan bu şehre su 
getirterek çeşmeler yaptırtmıştır. Aynca Niğde çarşısında harap durumdaki dükkanlan onartan16 

Bayram Paşa, yukanda beliitilen hayır eserlerinden başka bu tebliğin inceleme konusu olan 
Kayseri'deki Mevlevihllne'yi yaptınp buraya zengin vakıflar tahsis etmiştir. 

KAYSERİ BAYRAMPAŞA MEVLEVİHANESİ YERİ 

Tekkeler, daha Anadolu Selçuklulan'ndan itibaren pek çok şehirde surlann dışında inşa edilmiştir. 
Nitekim Mevleviliğin ilk tekkesi olan Konya Mevlana Dergahı, I. Alaeddin Keykubat döneminde( 
1220-1237 ) Konya surunun At Pazan Kapısı dışında, o zamanlar isklln sahası olmayan bir tepenin 
üzerinde yapılrnıştır17 • Bu geleneğin Osmanlı döneminde de sürdürüldüğü görülmektedir18

• Ancak 
vakfiyesindeki bilgilere göre, Kayseri'deki Bayrampaşa Mevlevihanesi, alışılandan farklı olarak 
Kayseri surunun Yeni Kapısı içinde yer almaktadır. Bu farklı yapılanmanın bir sebebi olmalıdır. 
Bayrampaşa Mevlevihanesi'nin kurulduğu yerin çevresinde, Mevlana'nın mürşidi Seyyid 
Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi'nin kabrinin bulunduğu19, bunun yakınındaki zaviyenin XVIII. 
yüzyılın başlannda bile faal olduğu bilinmektedir20

• Aynı şekilde Konya'daki Şems Zaviyesi de sur 
dahilinde olup, buraya inşa edilmesinin nedeni, Şems-i Tebrizi'nin kabrinin orada bulunmasına 
bağlanmaktadır21 • Bu durum, Şems Zaviyesi'nde olduğu gibi, Kayseri'de Bayrampaşa 
Mevlevihllnesi'nin Seyyid Burhaneddin'in hatırasına binaen burada yapıldığına işaret etmektedir. 

İNŞA TARİHİ 
Kayseri Bayrampaşa Mevlevihanesi'nin inşa kitabesi şimdilik 

bilinmemektedir. Bu nedenle Bayrampaşa Mevlevihanesi'nin yapım tarihini kesin bir biçimde tespit 
etmek mümkün olamamıştır. Ancak Bayrampaşa Mevlevlhftnesi'nin vakfıyesi, 15 Safer 1047 1 19 
Temmuz 1637 tarihinde tanzim ve tescil edilmiştir. Vakfiyenin tescil edildiği tarih, Bayram Paşa'nın 
sadaret dönemine rastlamaktadır. Osmanlı döneminde genelde inşaatın bitiminden kısa bir süre sonra 
o hayır eserine vakfiye düzenlendiği bilinmektedir. 7 Ramazan 1046 1 2 Şubat 1637 tarihinde 
sadrazam olduğuna daha önce değinilen Bayram Paşa'ya ait mevlevihllne vakfİyesinin tescil tarihi, 15 
Safer 1047 1 19 Temmuz 1637'dir. Öyle ise mevlevihane, onun sadrazamlığından hemen sonra, 1637 
yılının ilk altı ayı içinde inşa edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. 

ONARlMLAR 
Baydımpaşa Mevlevihllnesi, XIX. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. 1835 yılında Kayseri ve 
çevresinde meydana gelen depremde22 birçok tarihi yapı gibi mevlevihane de yıkılmış ve hemen 
arkasından tamir ettirilmiş olmalıdır. Mevlevlhanenin 1898 yılında Mehmed Nazım Paşa tarafından 

13 EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatname, V., (Yay. Yücel DAGLI, Seyit Ali KAHRAMAN, İbrahim 
SEZGİN), YKY, İstanbul 2001, s.303. 
14 BOA, Cevdet Evkaf, no. 18959. 
15 EVLİY A ÇELEBİ, Seyahatname, llL, ( Haz. Seyit Ali KAHRAMAN, Yücel DAGLI), YKY, 
İstanbul 1999, s. 30; Cengiz ORHONLU, "Bayram Paşa Kervansarayı", Vakıflar Dergisi, S. 10, 
(Ankara 1973), s. 200. 
16 NAIMA, Tarih, m, s. 1368-1369. 
17 Yusuf KÜÇÜKDAG, "Les Zaviyas Mevlevites a Konya" , Osmanlı Araştırmaları 1 The 
Journal of Ottoman Studies, XIV, ( İstanbul 1994), s. 118-121; aynı yazar, "Konya Tekkeleri ( 
XIII- XX. Yüzyıl)", ( Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no: 97/109), Konya 
2003, s.27. 
18 Erika GLASSEN, "Trablusşam Mevlevihllnesi", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (Kısaltma: Türkiyat Araştırmaları Dergisi), IT. 
Milletlerarası Osmanlı Devleti'nde Mevlevihllneler Kongresi Tebliğler, S.2, (Konya 1996), s.27. 
19 Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi, Kayseri'de vefat etmiş ve orada 
defnedilrniştir. Mevlllna, Seyyid Burhaneddin'in mezannı Kayseri'ye giderek ziyaret etmiştir 

(AHMED EFLAKI, Ariflerin Menkıbeleri, Çev. Tahsin YAZlCI, I, MEB Yay., İstanbul 1995, 
s.254). Bu durum bize Seyyid Burhaneddin'in Mevlevi Tarikatı için önemini gösterir. 
20 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Vakıf Defteri, ( Kısaltına: VAD), No: 1107, vr. 83b. 
21 GÖLPINARLI, aynı eser, s. 330. 
22 Osman ERA VŞAR, Seyahatnamelerde Kayseri, Kayseri Ticaret Odası Yay., Kayseri 2000, 
s.l26,143. 
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tekrar onarıldığı bilinmektedir23
• Daha sonraki yıllarda tekrar harap bir vaziyete düştüğü anlaşılan 

Bayrampaşa Mevlevihfuıesi'nin tamiri için 21 Şubat 1327 (1912) yılında Kayseri Belediyesi'nce bir 
keşif hazırlattınlarak durum Evkaf N ezll.reti' ne bildirilmiştir24 • 1912' deki bu tamirden sonra tekrar bir 
onarım yapıldığına dair şimdilik bilgi bulunmayan mevlevlhfuıe, 1925'te tekke ve zaviyelerin 
kapatılması sonucu tamamen yıkılınaya terk edilmiş; Cumhuriyet döneminde arsası üzerine 
Bayrampaşa İş Hanı yaptınlmıştır5 . 

MEVLEVIHANENİN MİMARISİ 
Mevlevlhfuıeler, genel olarak büyük bir bahçe içinde işlevleri farklı bina topluluğundan 

meydana gelirdi. Semahane, mescit, türbe, derviş hücreleri, harem dairesi, selamlık, mutfak ve 
mezarlık, Osmanlı dönemi mevlevlhanelerinin belli başlı bölümleriydi26

• Bu araştırmanın konusu olan 
Bayrampaşa Mevlevlhfuıesi'nin dokuz derviş hücresi dışındaki bölümleri ve mimari yapısı hakkında 
vakfiyede herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu tarikat yapısının fiziki durumu hakkında ilk önemli 
bilgileri 1649 yılında Kayseri'ye gelen Evliya Çelebi vermiştir. 
Evliya Çelebi, o dönemde Kayseri'de bulunan tekkeleri anlatırken, mevlevlhanede; semahane, 
mutribhane, mutfak, bahçe ve bahçenin önünde bir çeşmenin bulunduğunu söylemektedir27

• Bundan 
sonra mevlevlhaneye zamanın ihtiyaçlarına göre bir takım eklemeler de yapılmıştır. Örnek olarak, 
1912 yılında yapılması planlanan tarnirde; kütüphane, tuvalet ve gusülhane mevlevmaneye eklenen 
yeni bölümler arasındadır. Ayrıca aynı tamirde Evliya Çelebi'nin bahçe dışında bulunduğuna işaret 
ettiği çeşmenin de ihata duvarı içine alınması söz konusudur28

• Aşağıda Bayram Paşa 
Mevlevlhanesi'nin bölümleri hakkında ayrı başlıklar altında bilgi verilecektir. 

SEMAHANE 
Mevlevl Tarikatı'nda sema, bir nevi miracı temsil etmektedir29

• Bu nedenle mevlevlhanede genişçe 
bir bölüm sema için tahsis edilirdi ki, ayininin yapıldığı bu özel bölüme semahane denirdi30

• Bununla 
birlikte Bayrampaşa Mevlevmanesi'nin vakfıyesinde semahaneden bahsedilmemektedir. Ancak 
Evliya Çelebi'nin, mevlevlhanede sema yapıldığını söylemesi, burada daha ilk inşasından itibaren 
semahanenin bulunduğunu gösterir31

. Vakfiyede, mevlevmanelerde semahanenin mevcudiyeti doğal 
kabul edildiği için ayrıca zikredilmemiş olmalıdır. Kayseri Bayrampaşa 

Mevlevihfuıesi'nde semahane, bu binanın yıkılışma kadar varlığını korumuştur. Nitekim 1912'deki 
tamir keşfinde mevlevlhfuıenin girişinde solda büyük bir odanın bulunduğu tespit edilmiştir. 

MESCİT 
Bayram Paşa'nın vakfİyesinde ayrıca mescitten de bahsedilmemektedir. Ancak vakfİyede 

mevlevlhfuıenin görevlileri arasında bir imam ve bir müezzinden söz edilmesi (v.32) diğer 

mevlevihanelerde olduğu gibi burada da aynı zamanda daha başından itibaren mescidin bulunduğunu 
göstermektedir. XIX. yüzyıla ait Hurufat kayıtlarında "Bayram Paşa Mescid-i Şerfji"nqen 

bahsedilmesi32 de bunu teyit etmektedir. Mescit muhtemelen mevlevlhanenin bünyesinde yer almıştır. 

CAMİ 
Bayram Paşa'nın tescil ettirdiği vakfiyede camiden bahsedilmediği gibi, hatip için konmuş şartlar da 
bulunmamaktadır. Daha sonraki döneme ait belgelerde Mevlevi şeyhlerinin camiye hatip olarak 

23 Abdullah SATOÖLU, "Mevlevi Tekkesi ( Mevlevihfuıe)", Kayseri Ansiklopedisi, Ankara 2002, 
s.310. 
24 Yusuf KÜÇÜKDAÖ- Osman ERAVŞAR, "Kayseri' de Bayrampaşa Mevlevihanesi' nin 1912'de 
Onarımı", IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri ( 10-11 Nisan 2003), Kayseri 
2003, s. 379-400. 
25 Mehmet ÇAYIRDAÖ, "Kayseri Mevlevihfuıesi", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.2, s. 92. 
26 KÜÇÜKDAG, Antep Mevlevihanesi, s. 214-216. 

~ 2~JIY~-h!Y~ÇELEBİ, Seyahatname, III, s. 107. 
28 KüÇüKDAG:~E:RAVŞA..R,ayniyer~···~~~ ...... ~~~·············· ~ 

29 Abdülbaki GÖLPINARLI, Mevlevi Adab ve Erkanı, İnkılap ve Aka Yay., İstanbull963, s. 48-
53. 
30 Barihüda TANRIKORUR, "Mevlevl Tekkesi'nin Kalbi: Semahane", Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi, S.2, s. 207. 
31 EVLİY A ÇELEBİ, aym yer. 
32 VAD, no. 1108, vr. 19b, sene 1168 H/1755 M. 
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atanmalanna bakılırsa33 mevlevihanenin yakınına hayırseverler tarafından bir de cami inşa ettirildiği 
ileri sürülebilir. Aynca belgelerde, "Bayram Paşa binası Mevlevfhane Camii" şeklinde kayıtlar34 da 
burada bir caminin mevcut olduğunu göstermektedir. Ancak bu caminin mevlevihanedeki mimari 
durumu şimdilik tespit edilememiştir. 

DERVİŞ HÜCRELERİ 
Mevlevihanelerde dervişlerin kaldıklan bir veya birkaç kişilik küçük odalara hücre denilmektedir. 
Derviş hücreleri, klasik dönem Osmanlı medreselerindeki gibi avlunun çevresinde yan yana olurdu. 
Kayseri Bayram Paşa Mevlevihanesi'nin klasik dönem tarikat yapılanndan farklı olduğu, 

vakfiyesindeki mevlevihanede dokuz derviş hücresinin bulunduğu kaydından anlaşılmaktadır. Bu 
tarikat yapısındaki derviş hücrelerinin sayısı zamanla değişmiş olmalıdır. Nitekim 1912'deki tamir 
keşfinde koridora açılan dört misafir odasından bahsedilmektedir35

• Bundan, dışandan Kayseri'ye 
gelen mevlevi dervişlerinin de burada misafir edildikleri anlaşılmaktadır. 

MUTRİBHANE 
Mevlevl Tarikatı'nda sema törenlerinde ney, kudüm gibi çalgılar çalınır, dervişler müzik eşliğinde 
sema ederlerdi. Vakfiyede doğrudan bir mutribhaneden bahsedilmemekle birlikte; neyzenbaşı, 

neyzenbaşı şakirdi, kudümzen gibi görevlilerin varlığı; Evliya Çelebi'nin mutriphaneden söz etmesi 
ve 1912'deki tamir keşfinde mutribhanenin geçmesi, 1111 H 1 1699 M'de mutrib olarak Ahmed adlı 
birinin atanmış olması36 ilk yapıldığı tarihten itibaren mevlevihanede bir mutribhanenin bulunduğunu 
göstermektedir. 
MUTFAK 

M ev levihanelerdeki önemli bölümlerden birisi de mutfaktı. Bu nedenle hemen her 
mevlevihanenin bir mutfak bölümü bulunurdu. Bayrampaşa Mevlevihanesi'nin mutfağı ile ilgili 
olarak vakfıyede herhangi bir bilgi verilmemiştir.Aynı şekilde Antep Mevlevihanesi'nin vakfiyesiıide 
de mutfaktan bahsedilmediği halde dervişler için yemek pişirildiği bilinmektedir37

• Vakfiyede 
Bayrampaşa Mevlevihanesi'nde "ta'am tabh idenler'' şeklinde mutfak görevlilerine işaret edilmesi, 
bu yapıda bir bölümün mutfak olarak kullanıldığını göstermektedir. Nitekim Evliya Çelebi'nin de 
mutfaktan bahsetmesi, bu görüşü doğrulamaktadır. XVIII. yüzyıl başlarında "Bayram Paşa 

Mevelevfhanesi matbahı"nda görevli Abdülvehhab'ın ölümü üzerine Derviş Ali'nin atanması38 burada 
matbalı bölümünün daha ilk yıllardan itibaren mevcudiyetini gösterir. 1912'deki planda mutfak aynca 
zikredilmemekle birlikte mevlevihane yıkılıncaya kadar bir mutfağın burada mevcut olduğu 
söylenebilir. 
BAHÇE 

Mevlevihanelerin genelde şehrin suru dışında, bağlık ve bahçelik alanlarda inşa edildiği; 

Bayrampaşa Mevlevihanesi'nin ise, bu geleneğe aykın olarak surun içinde yaptınldığı hususunda 
yukanda bilgi verilmişti. Sur içinde olmasına rağmen mevlevihanenin bir bahçesi olup, etrafı duvarla 
çevrilmişti. Evliya Çelebi, Kayseri'nin mesire yerleri arasında mevlevihanenin bahçesini saymış; 
buranın, özellikle sur dışına çıkamayan yaşlılara tahsis edildiğine işaret etmiştir39 • 1912'deki onarım 
sırasında, bahçe duvarı da yenilenmiş; Mevlevihane ile birlikte bahçe de zamanla bakımsızlıktan 

harap bir hale gelmiş olmalıdır. 
ÇEŞME 

Bayrampaşa Mevlevihanesi'ndeki diğer bir önemli yapı, çeşmedir. Bayram Paşa tarafından inşa 
edildiğine dair herhangi bir kayda rastlanmayan çeşmenin, 1109 H 1 1697 M tarihli bir Hurufat 
kaydından Cafer Bey tarafından yaptınldığına işaret edilmektedir40

• Evliya Çelebi, bahçe kapısı 
dışındaki bu çeşmeden dervişlerin abdest alıp, içme suyunu karşıladıklarını bildirmiştir. 

Mevlevihanenin su ihtiyacının uzun yıllar bahçe kapısı dışındaki bu çeşmeden sağlanmış olduğu 
belgelerde görülmektedir. 1912'deki tamir keşfinde, dergahın dışında bulunan çeşmenin avlunun 
içine alınması için girişimlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Eğer bu tamirat çalışmasından bir sonuç 

33 V AD, no.l 107, vr.84a. 
34 VAD, no.1216, vr.45a, sene: 1 17ı H 1 1757 M; no.551, vr.68b, sene: ı220 H 1 1805 M. 
35 KÜÇÜKDAÖ- ERA VŞAR, aynı yer. 
36 VAD, no.l ı41, vr.33b. 
37 KÜÇÜKDAÖ, Antep Mevlevibanesi, s. 216. 
38 VAD, no.l 141, vr.35a, ı 115 H 1 1703 M. 
39 EVLİYA ÇELEBİ, aynı eser, s. ı 10. 
40 VAD, no. 1109,vr. 235a. 
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alınmışsa, KÜÇÜKDAÖ ve ERAVŞAR'ın tespitlerine göre mevlevihane içinde bir de şadırvan inşa 
edilmiştir41 • 
MEKTEP 

Kayseri'deki Bayram Paşa Zaviyesi'nde mektep bulunduğuna dair vakfİyede herhangi bir kayıt 
mevcut değildir. Oysa XVI. yüzyılda inşa edilen zaviyelerin içinde daha sonra mektep veya 
medreselerin ihdas edildiğini yeni yapılan araştırmalar ortaya koymuştur. Nitekim Konya'da Piri 
Mehmed Paşa Zaviyesi'nde daha ilk yapıldığı sene Behram b. Abdullah bir mektep inşa ettirmiştir. 
Aynı zaviyede XVII. yüzyılın ikinci yarısında bir de medresenin tedrisat yaptığı belirlenmiştir42 • 
Dönemin anlayışına göre Bayram Paşa Mevlevihanesi'nde de bir mektebin bulunması gerekir. 
Nitekim "Bayram Paşa Mektebi"nin bir Huruftit kaydında geçmesi43 bunu göstermektedir. Ancak 
Bayram Paşa Mektebi'nin, mevlevihane ile birlikte yaptınldığı söylenemez. Çünkü adı geçen kayıtta 
mektebin Cafer Bey Çeşmesi vakfına ait olduğuna dair işaret, bunun daha sonra hayırsever Cafer 
Bey'in inşa ettirdiğine delil kabul edilebilir. 

DiGER BÖLÜMLER 
Bayrampaşa Mevlevihanesi'nin zamanla ihtiyaca cevap veremez duruma geldiği ve bu nedenle 

mevlevihaneye çağın ihtiyaçlarına göre yeni eklemeler yapıldığı, var olan bazı bölümlerde de yeniden 
düzenlemelere gidildiği belirlenmiştir. Nitekim 1912 yılında yapılması planlanan tamirde 
mevlevihanenin kütüphanesi için dolap yapılmasından söz edilmesi, daha sonraki dönemlerde bu 
mevlevihanede bir kütüphane teşekkül ettiğinin göstergesidir. Yine aynı ananmda iki tuvalet ile 
gusülhanenin yer alması mevlevihaneye ilaveler yapıldığı görüşünü desteklemektedir. 

KAYSERİ BAYRAMPAŞA MEVLEVIHANESİ VAKFİYESi VE VAKlFLARI 

BAYRAM PAŞA VAKFİYESi HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Tekke ve zaviyelerin ayakta kalması ve faaliyetlerini sürdürmesinde vakıfların özel bir önemi 

vardır. Bu nedenle padişahlar, devlet adamları ve hayırseverler, yaptırdıkları tekke ve zaviyeler için 
zengin vakıflar kurmuşlardır. Bayram Paşa da Kayseri'de yaptırmış olduğu mevlevihaneye zengin 
vakıflar tahsis etmiş, vakıf mallarının nasıl kullanılacağı ile vakıf gelirlerinden kimlerin, nasıl ücret 
alacağını vakfİyesinde belirtmiştir. 15 Safer 1047/9 Temmuz 1637 tarihinde tescil ettirilen vakfiyenin 
sureti, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi ile Konya Mevlana Müzesi Arşivi'nde bulunmaktadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan vakfiyede ayrıca tasdik ve şahitler kısmı da vardır44 • 
Ancak Konya Mevlana Müzesi Arşivi'ndeki bir hattat tarafından yazıldığı anlaşılan vakfiyeye tasdik 
ve şahitler bölümü yazılmamıştır. Bu çalışmada yazısı düzgün olduğu için Konya Mevlana Müzesi 
Arşivi'nde 52/5 numara ile kayıtlı, 46 satırdan meydana gelen silret kullanılmıştır. Şimdi Bayram 
Paşa'nın Kayseri Mevlevihanesi için tahsis ettiği vakıflar hakkında bilgi verilecektir. 

VAKlFLARI 
Bayram Paşa, Kayseri Mevlevihanesi'nin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli denilebilecek düzeyde 
bir gayri menkulünü buraya vakfetmiştir. Bunlar aşağıda ayrı başlıklar altında incelenecektir. 

Ev 
Bayram Paşa, Yeni Kapı dahilinde kale duvarına bitişik, mevlevihaneye yakın, yeni inşa 

ettirdiği evi vakfetmiştir.Bir sofası, bir odası ve bir mutfağı bulunan bu yapı (v.13-14), eski Kayseri 
evi denilebilecek bir konut idi. 

Dökkanlar 
Bayram Paşa mevlevihanenin yakınında yaptırdığı on dört bab dükkanı, bunun yanında altmış 

bab pamukçu dükkanını, bir berber dükkanını ve iki bab ekmekçi dükkanı ile mevlevihane 
yakınlarında bir ekmekçi ve bir semerci dükkanının boş arsalarını on bin akçe "ücret-i mu 'accele" ve 
günlük elli akçe "ücret-i müeccele" ile kiralayıp mevlevihaneye vakfetmiştir (v.15-17, 25-28). 

KapanHam 
Bilindiği üzere hanlar, ticaretin yoğunlaştığı mekanlardır. Kapan Ham, şehre gelen yiyecek ve 

giyecek tartılıp fiyatı belirlendikten sonra ilgili esnafa dağıtıldığı için şehirlerde ticaretin merkezi 

41 KÜÇÜKDAÖ- ERA VŞAR, aynı yer. 
42 .. .. w 

YusufKUÇUKDAG, Türk Tasavvuf Araştırmaları, Çizgi Yayınevi, Konya 2005, s. 122. 
43 VAD, no. 1109, vr. 235a. 
44 • w 

Hatıce KARAPAÇA ve Mehmet ÇA YIRDAG araştırmalarında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi'nde bulunan sureti kullanmışlardır. Bkz. Hatice KARAPAÇA , "Kayseri Mevlevihanesi 
Vakfı", Erciyes Dergisi, S.68, (Kayseri 1983), s. 33; ÇAYIRDAÖ, aynı makale, s. 94-95. 
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konumunda olan yerdi.Önemine binaen her şehirde en az bir kapan ham bulunurdu45
. Genelde 

kapanhanında verilen hizmet karşılığında alınan para, hayır kururolanna harcanırdı46• Aynı 
uygulamanın Bayram Paşa tarafından Kayseri'de gerçekleştirildiği, onun Ferhat Bey'in "ecza-yı şerif' 
vakfı olan Kapan Ham denilen hanın altıda beş hissesini üç bin kuroşa satın alarak burayı da 
mevlevihfuıeye vakfettiği görülmektedir. 

Kayseri'deki Bayram Paşa vakfı kapanhanı, halen ayakta olup, Kapalı Çarşı'nın batı kısmında 
bulunmaktadır. XV. yüzyılın sonlannda yapıldığı tahmin edilen bu ticaret yapısına "Pembe Han" da 
denmektedir47

• 

GÖREVLİLER VE VAKIF GELİRLERİNİ HARCAMA 
DURUMU 

Vakıflann düzenli çalışmasını sağlayan görevliler yanında vakıftan daha başka kimlerin 
yararlanacağı aynntılı olarak vakfıyelerde belirtilirdi. Bayram Paşa tarafından düzenlenen vakfiyede 
de vakfın gelirlerinden istifade edecek görevliler belirtilmiştir. Bayrampaşa Mevlevihfuıesi'nin 

vakfiyesinde zikredilen görevliler ile bunlara verilecek ücret şu şekildedir: 
V AKIF GÖREVLİLERİ 

Mevlevihıinenin Şeybil Mütevellisi 
Tekkelerde, müritlere doğru yolu gösteren, faydalı ve zararlı şeyleri müride anlatan, tekkenin 

amacına uygun çalışmasını sağlayan kişilere şeyh denirdi. Diğer tarikat tekkelerinde olduğu gibi 
mevlevihanelerde de şeyhler bulunurdu. Mütevelliler ise, vakfın vakfiyede belirtilen şartlara göre 
idare edilmesini sağlardı. Bayram Paşa, vakfiyede şeyh olanıann aynı zamanda mütevelli olmalan 
şartını da getirmiştir. Vakfiyede, Kayseri Mevlevihanesi'nin ilk şeyhi 
olarak Ramazan Efendi ibn Mustafa'nın adı geçmektedir (v. 12). Bundan sonra şeyh atamalannın 
düzenli olarak yapıldığı daha sonraki vakıf kayıtlanndan anlaşılmaktadır. 1115 H 1 ı 703 M' de yevmi 
15 akçe ile şeyh olan Şeyh Ömer Dede artık görevini yapamadığından şeyhlik Musa Dede'ye 
verilmiştir48 . 1121 H 1 ı 709 M' de şeyh olarak Şeyh Mustafa görev yapmaktadır49 . 1126 H 1 ı 7ı4 
M' de şeyh ve mütevelli Salih Dede50

, 1139 H 1 1726 M' de ise Ali Efendi'dit1.1149 H 1 ı736 M' de 
şeyh olarak Şeyh Ahmed atanrnıştır52 • Bundan sonra sırasıyla Süleyman Türabi (Ö. 1835), Ahmed 
Remzi Efendi (Ö.1865i3

, 1300-1314 R 1 1884-1898 M yıllan arasında Kayseri Mevlevi Zaviyesi'nde 
şeyh olarak Süleyman Ataullah (Ö.1904)54 ve arkasında Ahmed Remzi Dede55 görev yapmışlardır. 
Belgelerde verilen bilgiler şeyhlerin, vakfiye şartlanna uygun olarak atandığını ve görevlerini 
sürdürdüğünü göstermektedir. 

Mesneviban 
Mevlana'nın eseri olan Mesnevi, bilindiği üzere Farsça idi. Haliyle Farsça bilmeyen müritlere 

ve halka Mesnevi'nin anlatılması ve açıklanması gerekmiştir. Bunun için mevlevihanelerde 
mesnevihfuılık vazifesi ihdas edilmiştir. Ahmed Eflaki'nin Mesnevihan Mevlana Sıraceddin ve 
Mesnevihfuı Şeyh Sadeddin Yeledi'den bahsettiğine bakılırsa56 , mesnevihfuılık Mevlana'nın 
ölümünden hemen sonra, Xill. yüzyıldabaşlamış olmaktadır. Bu gelenek daha sonra devam ettirilmiş 
ve bütün Mevlevi tekkelerinde bir mesnevihanın görev yapması gelenek haline gelmiştir57 • 

45 Konya'daki Kapanhanı, Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından inşa edilmiştir. Bkz. Yusuf 
KÜÇÜKDAÖ, "Lale Devri'nde Konya", ( Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi), Konya 1989, s. 18-19. · 
46 Mehmet Zeki PAKALIN, "Kapan", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, MEB 
Yay., İstanbull993, s.l64-165. 
47 Ali BAŞ, Kayseri Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma, Kayseri 1996, s. 25-29; A. 
SATOÖLU, "Pamukhanı", aynı eser, s. 355. 
48 VAD, no.1 114, vr.5b. 
49 V AD, no.11 07, vr.82a. 
50 V AD, no. ı ı 07, vr.85a. 
51 VAD, no.ll28, vr.96a. 
52 VAD, no.1109, vr.50a. 
53 ÇAYIRDAÖ, aynı yer. 
54 Konya Vilayet Salnamesi 1300, s.206; 1301, s.174; 1302, s.179; 1304 , s. 239; 1305, 236; 1307, 
s.213; 1310, s.389; 1314, s.371. 
55 ~ 

ÇA YIRDAG, aynı yer. 
56 EFLAKI, aynı eser, II, s. 324-386. 
57 GÖLPINARLI, Mevlevi Adab ve Erkanı, s.150. 
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Mevlevihanelerde mesnevihanlık önemli bir görev kabul edilirdi. Bu nedenle görevliler arasında en 
fazla ücret ona verilirdi. Nitekim vakfiyeden Kayseri Bayrampaşa Mevlevihanesi'de de bir 
mesnevihil.nın 20 akçe yevmiye ile görev yapmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Kari-yi Mesnevi 
Mesnevihanlar tarafından Mesnevi okunurken, elinde kitap olduğu halde beyitleri okumak suretiyle 
kendisine yardım eden görevlilere Kari-yi Mesnevl adı verilirdi. Önceki dönemlerde mesnevihanlar, 
Mesnevl'yi ezbere bilirlerdi. Ancak daha sonraki dönemlerde bu özelliğe sahip olanların sayısı 

azaldığı için yanıldıkları vakit kitaba bakarak kendilerine yardım edecek görevliler bulundurmaya 
başlamışlardır58 • Kayseri Bayrampaşa Mevlevlhanesi'nde bir Kari-yi Mesnevi'nin görev yaptığı 
vakfiyedeki kayıttan anlaşılmaktadır. 
Duagfi 
Ayinlerde dua okuyan görevliye "du 'agu" denirdi. Bunlar, edeceği dualar karşılığında belli bir ücret 
alırlardı. Vakfiyesine göre Bayrampaşa Mevlevihanesi'nde bir de duagfi görev yapıyordu (v.32). 1115 . 
H 1 1703 M'de duagfi Derviş Efendi yaşlandığından görevi mev1ev1hanenin şeyhine verilmiştir59 , 
1120 H 1 1708 M'de Derviş Mustafa'nın yerine Ömer duagfi olarak atanmıştır60.1132 H 1 1719 M' de 
duagfi Hacı Mehmed'e imam ve müezzinlik görevleri de verilmiştir61 • 1196 H 1 1781 M yılında ise 
duagfi Şeyh Mehmed, ferraş olarak da görevlendirilmiştir62 . 
Eczahan 
Kur'an'daki sureve cüzlere "ecza-yı şerif' denir, sureleri okuyaniara ise eczahan adı verilirdi. Bayram 
Paşa, vakfiyesinde Kayseri'deki Cami-i Kebir'de sabah namazından sonra eşi için birer sure 
okumaları için otuz eczahan görevlendirmiştir (v. 30). Otuz aded cüz okuma işi daha sonraki yıllarda 
da devam etmiştir63 • 1103 H 1 1691 M'de Numan64 

, 1114 H 1 1702 M'de Mustafa ve Hüseyin 
efendiler cüzhan olarak görev yapmışlardır65 .1117 H 1 1705 M' de Seyyid Şeyh Hüseyin ölünce yerine 
Seyyid Şeyh İbrahim atanmıştır66 • 1119 H 1 1707 M'de Seyyid Hasan'ın yerine Seyyid 
Abdülmümin67 

, İbrahim yerine Seyyid Mustafa'nın atandığı belgelerden anlaşılmaktadır68 • 1121 H 1 
1709 M' de Emrullah ölünce yerine Ahi Hasan, Halil'in yerine Mehmed69,1132 H 1 1719 M' de Şeyh 
Salih ölümü üzerine yerine Hacı Mahmud atanmıştır70 • 1132 H 1 1719 M'de ölen Ahmed yerine 
Seyyid Halid71 onun da ölümü ile yerine Abdülmümin72

, bundan sonra Mustafa yerine Derviş Mustafa 
tayin edilmiştir73 • Bu tarihte bir diğer cüzhan Şeyh Mehmed'dir74

. 1135 H 1 1722 M'de cüzhan 
Ali'nin yerine oğlu Mehmed, Mehmed'in yerine de Derviş Ahmed ile Hüseyin; Hafız Ahmed yerine 
ise Mehmed atanmıştır75.1137 H 1 1724 M'de Hacı Mahmud76 

, 1138 H 1 1725 M'de vefat eden 
İzzeddin'in yerine Mahmud77

, 1139 H 1 1726 M'de vefat eden Hüseyin'in yerine kardeşi Mustafa 
atanmıştır78 .1171 H 1 17 57 M' de Mehmed Halife kendi rızası ile cüzhanlık görevini Mehmed Emin 
Halife'ye bırakmıştır79 • Cüzhan Seyyid Mehmed 30 senedir kayıp olduğu için yerine 1172 H 1 1758 
M' de Seyyid Mehmed Halife atanmıştır80 • 1173 H 1 1759 M yılında bir cüze mutasamf olan Koca 

58 PAKALIN, "Karl-i Mesnevi", aynı eser, II, s. 202. 
59 VAD, no.1141, vr.35b. 
60 VAD, no.l 107, vr.84a. 
61 VAD, no.l107, vr. 92a. 
62 VAD, no.1109, vr.42a. 
63 VAD, no. 1107, vr.84a. 
64 VAD, no.1141, vr.32a. 
65 VAD, no.1141, vr.35b. 
66 VAD, no.1107, vr.78b. 
67 VAD, no.ll07, vr.8la. 
68 VAD, no.l 115, vr.23b. 
69 VAD, no.l107, vr.82a. 
70 V AD, no.1 107, vr. 90a. 
71 VAD, no.1107, vr.77b. 
72 VAD, no.1107, vr.76. 
73 VAD, no.1107, vr.76 . 

..... 1:LvAD;·no;~Hm,vr;1%~ 
75 VAD, no.1107, vr.93a. 
76 VAD, no.1091, vr.85a. 
77 VAD, no.1091, vr.86a. 
78 V AD, no.ll28, vr.95. 
79 VAD, no.1110,vr.128b. 
80 VAD, no. 1110, vr.l32b. 
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Hafız Efendizade Şeyh Ebubekir Niyazi ölünce yerine oğlu Mehmed 81
, 1205 H 1 1790 M' de cüzhan 

Seyyid Ali ve Seyyid Süleyman yerine Seyyid Mehmed b. Seyyid Osman cüzhan olarak tayin 
edilmiştir82 • Görüldüğü üzere Bayram Paşa Vakfiyesi'nde belirlenen şartlar doğrultusunda Cami-i 
Keblr' deki cüzler için çok sayıda insanın ataması yapılmıştır. 

N aathan 
Hz. Peygamber' i öven manzumelere "na 't'', bunlan okuyaniara da "na 'thtin" denirdi. Bayram Paşa 
vakfiyesinde, mevlevihanede bir de naathanın bulunacağına işaret edilmiştir (v. 32). 1135 H 1 1722 M 
yılında müezzin, duagı1 ve naathan olarak görev yapan Hacı Mahmud yerine Şeyh Kasım'a yalnız 
müezzinlik verilmiştir83 . 1139 H 1 1726 M' de imam, müezzin, duagı1, ferraş ve aynı zamandanaathan 
olan el-Hac Mehmed Halife'nin yerine Şeyh Mehmed Halife atanmıştır84 • 
Neyzen -Başı 
Ney çalan sanatkarlara neyzen, bu sanatkarlann başına da neyzen- başı denirdi. Bilindiği gibi neyin 
sema törenlerinde ayn bir yeri vardı. Hemen her mevlevihanede ayin düzenlendiği için neyzen
başına ihtiyaç hissedilmiştir. Bu nedenle Kayseri Bayrampaşa Mevlevihanesi'nde vakıf tarafından bir 
neyzenbaşıyı görevlendirrniş; onun alacağı ücreti tayin etmiştir (v. 33). 

Neyzen Şakirdi 
Usta neyzenlerden ney çalmasını öğrenenlere neyzen şakirdi denirdi. Kayseri Mevlevihanesi'nde bir 
neyzen şakirdinin görev yapması; mevlevihanelerin ihtiyaçlan olan neyzenleri kendi tekkelerinde 
usta neyzenler yanında yetiştirdiklerini göstermektedir. Nitekim Bayrampaşa Mevlevihanesi'ne de 
kendi ihtiyacı olan neyzenler vakfiyedeki şartlar çerçevesinde öğrenci olarak alınıp eğitilmiş ve 
bunlara vakıf gelirlerinden belli bir ücret tahsis edilmiştir (v.33). 
Kudümzen 
Mevlevihanedeki bir diğer görevli de kudümzendir. Kudüm denilen müzik aletini çalan bu sanatkar da 
sema törenlerinde görev alırdı. Vakfiyeye göre Kayseri Mevlevihanesi'nde bir kudürnzen görev 
yapıyordu (v.33). 
Ser-Mahfil 
Ser-mahfil, müezzin-başının yardımcısı idi. Müezzinler, mahfil denilen yüksekçe yerde oturduklan 
için bu ad verilmiştir. Kayseri Mevlevihanesi'nin görevlileri arasında bir tane de ser-mahfil vardı 
(v.31). Daha sonraki yılarda da vakfiyede belirtildiği üzere ser-mahfil günlük bir akçe ücret 
almaktaydı85.1128 H 1 1715 M' de ser-mahfil İsmail Efendi'dir86

. 1154 H 1 1741 M'de aynı zamanda 
cüzhan olan Seyid Nurnan ser-mahfil olarak görev yapmaktadır87 • 
Noktacı 

İmarethane, medrese ve tekke gibi kurumlarda güvenlik işlerine bakan görevliye noktacı denirdi88
• 

Mevlevihanelerin güvenliğini sağlayan ve noktacı adı verilen bir görevli bulunuyordu. Kayseri 
Mevlevihanesi vakfİyesinde noktacı ile buna verilecek ücret de belirlenmiştir (v. 31). Belgelerden 
buraya düzenli noktacı tayin edildiği görülmektedir. 1113 H 1 1701 M' de cüzhanlıkla birlikte 
noktacılığa Mehmed'in yerine oğlu Seyyid Hasan 89

, 1126 H 1 1714 M'de ise sırf noktacı olarak 
Derviş Seyyid Abdülmümin yerine Şeyh Ali atanmıştır90 • 1132 H 1 1719 M' de Şeyh Ali görevine 
devam etmiş91 ; 1135 H 1 1722 M'de cüzhan ve noktacı olan Şeyh Ali Mevlevi, yerini kardeşi Hacı 
Mahmud'a bırakmıştır92 • 1139H 1 1726 M' de noktacı el-Hac Mahmud ölünce Şeyh Abdülhay 93

, ı 171 
H 1 1757 M'de ise noktacı Hafız Mehmed Halife'nin yerine oğlu Mehmed ve Mustafa 
atanmışlardır94.1195 H 1 1781 M yılında Mehmed'in ölümü üzerine yerine oğlu Seyyid Mustafa Ve 

81 VAD, no. ll 10, vr. 135a. 
82 VAD, no. 551, vr. 61a. 
83 VAD, no.l107, vr.94a. 
84 V AD, no.l 128, vr.96a. 
85 V AD, no.556, vr. 27. 
86 VAD, no.l115, vr.23a. 
87 VAD, no. ll 10, vr.ll4a. 
88 Ferit DEVELLİOGLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara 2000, 
s.843. 
89 VAD, no.l 141, vr.34a 
90 VAD, no.1107, vr.84a. 
91 VAD, no.ll07, vr. 90a. 
92 VAD, no. 1107, vr.94a. 
93 VAD, no.l128, vr.96a. 
94 VAD, no.lllO, vr.l27a. 
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Seyyid Mehmed 9s, 1196 H 1 1782 M'de ise Hftfız Mehmed noktacı olarak tayin edilmişlerdir96 • 
Seyyid Mustafa ve Seyyid Mehmed'in heratları 1203 H /1788 M yılında yenilenmiştir97 • 

İmam ve Müezzin 
Bayram Paşa Mevlevihanesi Mescidi'nde imam ve müezzin de görev yapmakta idi (v. 32). 1132 H 1 
1719 M'de Hacı Mehmed yerine Şeyh Kasım98 imam ve müezzin olarak atanmıştır. 1133 H /1720 
M' de imam, müezzin ve cüzhan olan Ahmed Halife kendi nzası ile oğlu Mahmud Halife'ye görevini 
bırakmıştır99 • 1148 H 1 1735 M'de aynı zamanda cüzhan olan Mehmed'in yerine oğlu Ali 
atanmıştır100.1149 H /1736 M' de Salih'in yerine imam ve müezzin olarak Mehmed'e, ondan sonra da 
Derviş Mehmed'e görev verilmiştir101 • 1161 H /1748 M'de imam, müezzin ve cüzhan olarak görev 
yapan Derviş Ali el-Mevlevi ölünce yerine Mehmed Halife atanmıştır102 • Vakfiyeye uygun olarak üç 
akçe ile imam ve bir buçuk akçe ile müezzin, aynı zamanda cüzhan olan Mehmed 1171 H /1757 
M'de kendi nzası ile yerini Süleyman ve Ali Halife'ye bırakmıştır103 • Yine 1171 H /1757 M'de üç 
akçe ile imam bir buçuk akçe ile müezzin olan Süleyman ve İsmail'in heratları yenilenmiştir104 • 1171 
H /1757 M'de imam ve cüzhan olan Mehmed Halife'ye berat verilmiştir10s. 1176 H 1 1762 M'de 
mescide Seyid Ömer Halife106

; 1207 H 1 1792 M'de ise Seyid Mustafa müezzin olarak tayin 
edilmiştir107 

• 1220 H 1 1805 M'de imam, müezzin ve cüzhan olan Süleyman ölmüş yerine Hacı 
Süleyman, Hacı Bektaş ve Ahmed adlı kardeşler atanmışlardır108 • 
Hatip 
Vakfİyesinde bulunmamakla birlikte Bayram Paşa Mevelevihane Camii'nde bir batibin görev yaptığı 
görülmektedir. Nitekim hatip Mevlevi Şeyhi Mustafa'nın yerinetorunu bu göreve 1126 H 1 1714 
M' de atanmıştır109 • 
Ferraş 

Temizlik işlerinden sorumlı kişilere ferraş denilirdi. Mevlevihll.ne Mescidi'nde ferraş olarak 1111 H 1 
1699 M' de el-Hac Ahmed110

, 1137 H 11724 M tarihinde ise Hacı Mahmud bulunuyordu111
• 1145 H 1 

1732 M' de Hüseyin görevini yapamayacak hale geldiği için ferraş olarak Mustafa atanmış, 1146 H 1 
1733 M'de Hll.fız Hüseyin ölünce yerine oğlu Hll.fız Ali getirilnıiştirıı2 • 1154 H /1741 M'de ferraş 
Seyid Numan'a berat tevcih edilmiştir113 • 1171 H /1757 M' de bir akçe ile Mehmed Emin114

; 1183 H 1 
1769 M' de ise Seyyid Hll.fız Hacı Numanııs ferraş olarak tayin edilmiştir. 

Diğer Görevliler 
Yukanda açıklanan görevliler dışında mevlevihll.ne vakfiyesinde adları geçen daha başka görevliler 
de vardı. Mevlevihll.ne fukarası denilen dervişler bunların başında geliyordu. Yemek pişiren mutfak 
görevlileri ve bunların yardımcılan 116ile meydancı, mevlevihanenin aydınlahlmasından sorumlu 

9s VAD, no.llll, vr. 18b. 
96 VAD, no.ll09, vr.42b. 
97 VAD, no.l111, vr.20a. 
98 VAD, no.ll07, vr.92b. 
99 VAD, no. ll lO, vr.12lb. 
100 VAD, no.l109, vr.49b. 
101 VAD, no.l109, vr.50a. 
102 VAD, no. 1110, vr.120b. 
103 VAD, no.1110, vr.l25b. 
104 VAD, no.1216, vr.44b. 
10s VAD, no.lllO, vr.126b. 
106 VAD, no.ll08, vr.20b. 
107 VAD, no.ll08, vr.l9b. 
108 VAD, no.551, vr.68b. 
109 VAD, no. 1107, vr.84a. 
ııoVAD, no.l141, vr.33b. 
+1+VAU, no.I09T, vr: 8~5a. 
ııı VAD, no. 1109, 47a. 
ıı3 VAD, no.ll09, vr.55a. 
ıı4 VAD, no.l216, vr.45a. 
ııs VAD, no.1216, vr.44a. 
ıı6 1115 H 1 1703 M' de matbalıda görevli olarak Abdülvehhab yerine Derviş Ali atanmıştır. V AD, 
no.1141, vr.35a. 
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çerağdar denilen kişiler117ve vakıf katipleri mevlev1:hanenin diğer görevlileri idi. Kayseri Bayram Paşa 
Mevlevihanesi'ndeki görevliler, yukarıda açıklananlarla sınırlı değildi. Değişen şartlar ve ekonomik 
güce göre, buradaki görevlilerin sayılan ve çeşitleri de değişmiştir. 

V AKIF GELİRLERİNİ HARCAMA ŞEKLİ 
Hayır kurumlannın vakfİyeleri düzenienirken vakıf gelirlerinin nasıl ve nerelere harcanacağı da tespit 
edilirdi. Bayram Paşa, Kayseri Mevlevihanesi ile ilgili vakfıyesinde vakıf gelirlerinin harcanacağı 
yerleri ayrı ayrı göstermiştir.Vakfiyeye göre; vakıf kapanhanı, dükkan ve mevlevihanenin odaları 
tamire ihtiyaç duyulduğunda vakıf gelirleri ile öncelikle tamir edilecektir (v.29). Bundan sonra artan 
paradan Bayram Paşa'nın eşi için Kayseri'deki Cami-i Kebir'de sabah namazından sonra süre 
okuyacak olan otuz eczahana gündelik ikişer akçe verilecektir (v.30). Bundan sonra kalan paradan 
mevlevihanede kalan dervişlerin yemek masrafı için günde yüz akçe sarfedilecektir (v.31). Ayrıca 
dervişlere harçlık olarak günde birer; yine dervişlere sabun parası olarak birer akçe verilmesi (v.35) 
vakfıye şartları arasında yer almaktadır. Mevlevihanenin, kandil ve hasır masrafı için de günlük dört 
akçe harcanması hususunda vakfiyede belirtilmiştir (v.35). Vakfın gelirinden ücret alacak görevliler 
ve ücretleri şöyledir: 

Görevliler Günlük ücretleri Görevliler Günlük Ücretleri 
Akçe Akçe 

Şeyh/ Mütevelli 8 Katipler 4 

Mesnevihan 20 Müezzin 1,5 

Karl-yi Mesnevi 3 Mutfak görevlileri 3 

Eczahan 2 Mutfaktaki yardımcılar 2 

Noktacı ı Neyzen başı 4 

Ser- Mahfıl ı Neyzen şakirdi 3 

Du 'agü 2 Kudümzen 2 

imam 2 Ferraş ı 

Na'than 1,5 Meydancı ı 

Bayrampaşa vakfiyesinde, vakıf gelirlerinin şartlara uygun olarak harcanmasından 

mevlevihanenin şeyhi sorumlu tutulmuştur. 
BAYRAM PAŞA'NIN KAYSERİ ŞEHRİNİ İMARETMESi 
Osmanlı döneminde kentlerin kurulması ve gelişmesinde vakıfların rolünü araştırmacılar 

yaptıkları çalışmalarla ortaya koymuşlardır118 • Bayram Paşa mevlevihaneyi inşa ettirdiği sırada yeni 
inşa ettirdikleri dükkaniardan Pamukçular çarşısını kurmuş; burada insanların ihtiyacı olan ticari 
mekanlan oluşturup şehre ekonomik katkı sağlamış ve ticaret ve san'atı canlandırmış olduğu 

görülmektedir. Vakfiyeye göre, Kayseri şehir merkezinde mevlevihanenin bitişiğinde, satın aldığı on 
dört dükkan dışında, yine mevlevihanenin yanında 60 aded pamukçu, bir berber, iki ekmekçi 
dükkanını inşa ettirmiştir.Yine Kayseri şehrinde Kapan Mahallesi'nde Kapan ham denen handa üç 
ahırı içine alan, bir ve iki katlı 29 adet odayı mevlevihaneye vakfetmiştir (v.ı4-30). 

SONUÇ 
Mevlev1 Tarikatı'nın yayılmasında mevlevl'hane denilen mevlevi tekkelerinin büyük rolü 

olmuştur. Osmanlı döneminde sultanlar başta olmak üzere devlet adamları ve birçok hayırsever bu 
tarikata büyük bir ilgi göstermiş; yurdun çeşitli yerlerinde mevlevihaneler inşa ve buralara zengin 
vakıflar tahsis etmişlerdir. 
Özellikle XVI. yüzyıldan sonra Mevlevi Tarikatı'na gösterilen ilginin temelinde, İran'daki Safevi 
Devleti'nin Anadolu'da yaymaya çalıştığı Safevi Tarikatı'nın etkisini, belirlenmiş bir devlet politikası 
çerçevesinde engellemek yatmaktadır.Bu bağlamda, Sultan IV. Murad'ın sadrazaını olan Bayram Paşa 

117 Bu göreve 1126 H /1714 M' de Seyid Abdülhalim ölünce yerine oğlu Seyid Mehmed atanmıştır. 
VAD, no.ll07, vr.84b. 
ııs Örnek olarak bkz. Suraiye FAROQHI, Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, (Çev. Neyyir 
KALAYCIOGLU), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul2000. 
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da yukanda belirtilen politika gereği kendisi Zeyniyye Tarikatı'ndan olmasına rağmen Mevleviliğe 
büyük bir ilgi göstermiş, Kayseri'de inşa ettirdiği Mevlevihane'ye zengin gayri menkul vakfetmiştir. 
Kurulan bu vakıf sayesinde Kayseri Bayrampaşa Mevlevihanesi uzun yıllar yaşamış, XX. yüzyılın 
başlarına kadar Kayseri halkının devam ettiği bir eğitim kurumu olmuştur. Böylelikle Kayseri ve 
çevresinde Osmanlı hakimiyeti Sünni ideolojiye uygun olarak sağlanmıştır. Mevlevihane, çeşitli 

dönemlerde tamir görmesine rağmen zamanla harap bir duruma düşmüş ve yıkılmıştır. Şu anda 
varlığına dair hiçbir işaret bulunmamaktadır. 

1047 H /1637 M TARİHLİ KAYSERİ BAYRAM PAŞA MEVLEVİHANESİ VAKFİYESi 
(Transkripsiyon) 
(l)Hamdi bi-fütur ve şükr-i na-mahsur ol vakıf-ı umur-ı cumhur olan hftliku'l-ihsan mevfı1r-ı cenab-ı 
'all-yi huzurlar olsun ki ferhunde-i bünyan-ı pür- ahterem ile kelam-ı 

(2)şer'- i şerifi alıkarn ve sebil-i sebm şeref-i etkıya içün hass ve 'amın i 'lam itdi ve vürud-ı sa'adet ve 
vürfid-ı makdurun eternın ve ekmeli ve alısen ve ecmeli 
(3)ol hazret-i Seyyidü'l mürselin ve hfttemü'l-beyyin -i Nebiyi Mevdud ve hafiyy-i haduvlan üzerine 
olsunkimeyan-ı beyan ile sahife-i beyanında ecel-i 
(4)cezil-i evkafı sebt ile ba'is-i ihtimarn-ı enam oldu sallalahü 'aleyhi vessellem fi cemi'i sadati'l
eyyam ve 'ala alihi'l-kiram ve ashftbi'l- 'izam 
(5)ve 'ala min teb'ihim ila yevmi'd-dln mine'l- eimmeti'l- mehdiyyin ndvanullahi te'ala 'aleyhim 
ecma'in amma ba'd sebeb-i inşa-yı nemika-i şer'iyyeti'l-medluli'l-

(6)me'ali ve ba'isi inhft-yı vesika-i fer'iyyü'l-usı11 ve'l-mebani oldur ki iş bu münşi-yi hayrat-ı hasan 
talib-i rıza-yı Ralıman ve rftğıb- ı 

(7)hasenat-ı bi-imtisal sahibü's-sa'adet ve'l-iclal sahib-i ezyadü'l- muhabbet ve'l-ikbal müşeyyed- i 
kava'idü'l- kanun ve'ş- şer' rafi'-i ve ayatü'l-mülki'l-hakkıyyeti'l 

(8)beyza' nasıb-ı ma'allimü'ş- şerifeti'l 'izz enaşiri'l- 'adi ve'l- insaf nfthiyü'z-zulm ve'l- i'tisaf 
vekilu's- saltanati'l-Osmaniyye 'adil-i asafü'l- memleketi's- Süleymaniyye 

(9)sadru's-sudur bedrü'l- büduri'l- esdari'l- a'zam ve'l-veziri'l- mükerrem Bayram Paşa medda'llahü 
zılal-i 'adlihi ve ihsanihi 'ala ma'ftrifi'l-ümem hazretleri meclis-i şer'-i şerif -i 

(IO)Nebevi ve mahfil-i din-i münif-i Mustafa'ya Medine-i Kayseriyye hısnı ebvabından Yeni Kapu 
dahilinde müşftrün ileyh hazretleri bina eylediği mevlevihane içün 

(ll)vakf-ı atiyü'l-beyan li- edi't-tescil mütevelli nasb eylediği mezbur mevleviliane şeyhi olan 
'umdetü's- sülehai's- salikin zübdetü'l- etkıyai'l- vasılln 

(12)Ramazan Efendi ibn Mustafa muvacehenesinde ikrar-ı sahihü'ş- şer'i ve i'tirftf-ı sarih-i mer'i 
kılub salifü'z- zikr Yeni Kapu dahilinde vftki' bir tarafdan mevlevihftne 

(13)cüneynesi ve bir tarafdan sandık ve bir tarafdan kal 'a dı van ve bir tarafdan tarik-ı 'amın ile 
mahdfid olu b bir sofa ve bir oda ve bir matbalı ve mahutayı 
(14)müştemil olub müceddeden bina eylediğim menzili ve bir tarafı cüneyne ve bir tarafı mevlevihane 
ve iki tarafı tarik-ı 'amın ile mahdud olub şira-yı şer'i ile iştira olunuh 

(15)mülk-i müşteram olan on dört bab dükkanı ve bir tarafı ba'zan cüneyne ve ba'zan mevlevi ve 
etraf-ı selasesi tarik-ı 'amın ile mahdud olub hala bina olunan 
(16)altmış bab penbeci ve bir Mb berber dükkanı ve bir tarafı Serhan veledi Hatır ve bir tarafı Havis 
veledi Kabakulak mülkleri ve iki tarafı tarik-ı 'amın ile mahdud 
(17)müceddeden bina olunan iki bab ekmekci dükkanını ve medine-i mezburede Kapan Mahallesi'nde 
vftki' etraf-ı erba'ası tarik-ı 'amın ile mahdud olub fevkani 

(18)tahtani yinııi dokuz bab odaını ve üç ahun müştemil olup südüsi merhum Perhad Bey ibn 
Abdullah'ın ecza-yı şerifeye vakfı olub 

(19)hamse-i istivası merhUm Perhad Bey'in veresesi ile Seyyid Ömer Efendi ve Halil Ağa 
ibn Abdi Bey ve Seyyid Ahmed Efendi'nin mülkleri olub Kapan Ranı dimekle ma'rı1f 
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(20)olan hanın hamse-i istivası verese-i merküm ve mezburO.n Ömer Efendi ve Halil Ağa ve Ahmed 
Efendi'den şira-yı şer' üç bin gurO.şa i 'tirM idüb teslim-isemen ve 
(2l)kabz-ı bey' itmekle mülk-i müşteram oldukdan sonra vakf ve habs idüb şöyle şart eyledim ki 
zikri sebkat iden menzilde olu b ve hana her kim şeyh 
(22)olursa mütevelli olub salifü'z-zikr dekakin ve han-ı mezbür istidr olundukda merhUm Perhad 
Bey'in yevrni on bir ecza-yi şerifi tilav.et iden eczahana 
(23)vakfiye-i ma'mülün bihasından ta'y1n ve tahsis eylediği on bir buçuk akçede on altı buçuk akçesi 
han-ı mezbür idresine eda' baki idresinden medine-i 
(24)mezbür i'malinde olub Talas nam karyede vaki' mescid-i şerlfin imarnma meşrO.ta ve yevmi altı 
akçe icare-i zirnıneti olub mevlevihane kurbında harabe müşrif 
(25)etmekçi dükkanı arsası ve bir semerci dükkanı ve iki harabe müşrif menzil 'arsası ve yine bir 
harabe müşrif sütre (?) arsasının civan mürür-ı eyyam ile münhedim olub 

(26)asla ta'miri vakfın müsa'adesine medli olmamağla ücret-i mu'accele ve mü'ecceleyle icar 
olunmak mescid-i mezbür vakfına enfa've evla olmağla mütevellisi olub hazırun-ı bi'l-meclis 

(27)olan es- Seyyid Ahmed ibn Abdülkerim on bin akçe ücret-i mu'accele ve beher yevm ellişer akçe 
han-ı mezbür karesinden eda' olunmak üzere ücret-i mu 'accele ile bana icar idüb 

(28)ve ben dahi han-ı mezbür idresinden yevmi altışar akçe ücret-i mu'accele mescid-i mezbür 
imamına eda olunmak üzre isticar ve zikr olan iki etmekçi dükkanını tarh idüb baki kalan 

(29) han ve dekakin icaresinden zikrleri sebkat iden men:i'ıl ve mevlevıhane ve odaları ve dekakin ve 
han ta'mire muhtac oldukca rakabesine sarf olunuh baki 
(30)icaresinin yevmi ikişer ba'de salavati'l-fecr medine-i mezbürede vaki' Cami'-i Kebir'de kendi 
zevcem içün birer cüz-i şerif tilavet iden otuz eczahana ve yevmi 

(3l)bir akçe noktacıya ve bir akçe ser-mahfile virilüb salifü'z-zikr mevlevihane fukarası ta'amiyeleri 
içün yevmi yüz akçe ve mesnevihana yevmi yirmi akçe ve kari-yi Mesneviye 

(32)yevmi üç akçe du'agüya yevmi iki akçe imam iki akçe ve bir buçuk akçe na'thana ve dört akçe 
küttaba ve bir buçuk akçe dahi mü'ezzine ve ta 'am- ı tabh iden kirnesneye yevrni üç 

(33)akçe ve iki akçe tabh şakirdine ve yevmi dörder neyzen başıya ve üç akçe dahi neyzen şakirdine 
ve yevrni iki akçe kudümzen ve birer akçe ferraş ile meydancıya 
(34)virülüb salifü'z-zikr etmekçi dükkanıarından Msıl olan icarenin rakabe ve ta'mirinden baki kalan 
i carelerinden mevlevThanede vaki' dokuz hücrede 
(35)olan dervişlere yevrni birer akçe ve yevmi birer sabun akçesi ki rO.z- merre ikişer akçeden yevrni 
on sekiz akçe virile ve yevrni dörder akçe dahi tekye-i mezburenin kandil ve 

(36)hasınna virilüb ve yevmi sekiz akçe mütevelli ve şeyh olanlar mutasamf ola deyu vakıf-ı 
müşarü'n- ileyh esbağullahu te'ala a'leyhim hazretleri elfaz-ı dürerbar ve takrir-i silret 

(37)eshamilerine hatm-i bitarn buyurduklarına veeh-i meşrO.h üzre sildır olan ikrarlarını mütvelli-yi 
muma-ileyh bi'l- muvacehe tasdik ve bi'l- müşavere tahkik idüb ahar-ı 

(38)vakıf tamam oldukdan sonra vakıf-ı müşarun-ileyh hazretleri i 'ade-i kelam idüb vakıf-ı 'akar 
eimme-i meşahir ndvanullahu te'ala 'aleyhim ecma'in hazeratından 
(39)pişva-yı küll ve Ralımanı sebeb İmam-ı 'Azam ve İmam-ı Efham Ebu Hanife-i Küfi 'aleyhi'r
rahme katında lazım olmağın zikr olunan 'akann vakfiyetinden rücu' 

(40)idüb yine ke'l-evvel mülküme ilhak itdim mütevelli-yi merküm bana teslim eylesün deyü istirdad 
eyledikde iş bu hakim-i tevki'-i refi '-i sadr-ıkitab 'anber-nikab olan 

(41)hllim-i basım huzurunda mürata'-i şer'-i şerif olduklarında mütevelli-yi muma- ileyh dahi 
kendüye lazım ve malıal-i mülayim cevab-ı ba sevab tevcih ve 'azim olub vakf-ı akar 

(42)İmameyn-i Hümameyn katlannda husfisan ba'de't- teslim 'ale'l- mütevelli-yi vakf l~zım kılınan 
olmak ile anların mezheb-i şerifleri üzere vakfiyetin 
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(43)sıhhat ve lüzumuna hükın iderim deyücek hilldm-i muma-ileyh dahi ma'llii-yi canibeyn ve kelam-ı 
ffuikaynda te'emmü'l-i enis ve fikr-i ref'ık idüb canib-i hayr-i'ibar hakikat · 

(44)görüb vakfıyet-i 'akann sıhhat ve lüzumuna hükın idüb ve cemi' evkiif-ı rüsum-ı resm-i ma'lume 
ve tarz'-ı merküme üzre vakf-ı sahih lazım olub 
(45)min ba'd nakz-ı vakfıyyetine mehaıl ve mahaıl ve ihtilal ve ibtal mümteni'l-ihtimaldir femen 
bedelebU ba'dema semi'ahu fe innema ismühı1 'ale'llezine yübeddilune innallahe semi'un 'alim ve 
icra'l-
(46)vakıf-ı 'alel mülki'r- Rahim cera zalik hurrire fi'l- yevmi'l-bamis 'aşer min şehri Saferi'l- hayr 
sene seb'a ve erba'in ve elf hicreti menlehü'l-'izz ve'ş- şeref. 
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