OSMANLI DEVLET~'NDE MEVLEV~LER
NEJAT GÖYÜNÇ
Andreas TIETZE'nin
do~umunun 75. y~ ldönümüne

Türk fikir ve kültür hayat~ na eserleri ile büyük hizmetlerde bulunan
Abdülbaki GÖLPINARLI Meoldnâ'dan sonra Meolevilik' l e yazd~~~~"ÖnSöz"de "Mevlevilik, Mevlânâ'dan sonra ve derhal menasikiyle teessüs etmedi~i için tarikat hakk~nda yaz~ lan risaleler, çok muahhar devirlere ait.
Kald~~ ki, onlar da tarikatin öz hüviyetini vermekten ziyade yazarlar~n~ n
dü~üncelerini ve tesiri alt~nda kald~klar~~ müesseselerin karakterini tesbit etmekte ve yazarlar~ , tarikati bilfiil kuranlarm fikriyat~ ndan tamamiyle uzak
kalmakta. Hatta Mevleviler ve Mevlana muhibleri, i~i o kadar Mevlana'dan ay~ rm~~lar ve o kadar kendilerine mal etmi~ ler ki Mesnevi'yi ~erh
edenler bile onun di~er eserleriyle hakk~nda yaz~lm~~~ana kaynaklar~, hele
~ems'in Makaag~tim okumak lüzumunu duymuyorlar ve tasavvufta, hatta
dinde bir reform eri olan Mevlana'n~n, kal~ pla~m~~~tasavvufa verdi~i insani
ve reel karakteri dü~ ünmüyorlar, onu, onun ve sohbet dostu ~ems'in yoluna ayk~r~~ bir yolun mümessili olan ~bn-i Arabi'ye dayanarak ~erh ediyorlar" der 2. GÖLPINARLI, bu ~artlar alt~ nda Mevlevilik Tarihi'ni yazman~n
çok güç oldu~una de~inir,e~er Sak~ p Dede'ye inansa, söylenenleri tekrarlamaktan ba~ka bir ~ey yapam~yaca~~n~~ belirtir 3, XVI. yüzy~l ortalar~nda veEsrdrin~~
fat eden Mu~lal~~ dervi~~ve mutasavv~f ~air ~AS~DI'nin
bulmasayd~, mevlevili~in köylere kadar yay~ld~~~n~, Anadolu'da mevlevi
köyleri bulundu~unu ö~renemeyece~ini söyler'. Konya'da bir süre bulunu~ u, ona Mevlana Müzesi'ndeki yazmalardan faydalanmak imkan~n~~ sa~lam~~ , Rüsuhi BAYKARA da kendisine Ba~ bakanl~k Ar~ivi'ndeki memuriyeti s~ras~nda görüp kopya etti~i bir k~s~ m belge suretlerini vermi~, böylece
eseri "yaln~z bir tarikatin hal tercümesi de~il, bir yandan da vesikalar toplulu~u" olmu~tur.
~~ A. GÖLPINARLI'n~ n ba~l~ca eserlerinin bir listesi için bak. Ali ALPARSLAN.,
Mer~lana'dan sonra Mevlevilik, ~stanbul 1983, 2. bask~ , s. 563-568.
2 A.G~ILPINARLI, ayn~~eser, S. 2.
Sâkib Dede, Sefine-i nefise-~~Mealeviya'n, M~s~ r ~~ 283.

A. GÖLPINARLI, ayn~~ eser, s. 132-141'de Sâhidi'nin hayat~~ ve eserlerinden bahs
olunmaktad~ r.
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Osmanl~~ Ar~ivleri, çal~~anlar bilirler, bir deryad~r. Mevlevilikle ilgili
daha pek çok belge bulmak mümkündür. Üstelik zamanla yeni tasniflerin
okuyucuya sunulmas~, bu imkan~~ daha zenginle~tirmektedir. A~a~~da
GÖLPINARLI'n~n eserinden faydalanarak onun belgelerle k~smen tamamlanmas~na gayret edilecektir.
GÖLPINARLI, Mevlevilik'in Mevlana'n~ n torunu Ulu Arif Çelebi ile
yine kendisinin 7. göbekten torunu Divâne Mehmed Çelebi zamanlannda
yay~l~p te~kilatland~~~n~, Anadolu'da ve di~er yerlerde bir çok mevlevi dergahlann~n kuruldu~unu anlat~r, böylelikle tarikatin yay~lmas~~ XIV. ve XV.
yüzy~llara rastlamaktad~r'.
Yine onun ifadesine göre6, "Osmano~ullann~n ilk devirlerindeki
hükümdarlar~~ mesela Murad II. ve Fatih, Salub Dede'nin sözlerine ra~men, mevlevileri bir kudret telakki ederek onlar~n yoluna ehemmiyet vermi~~de~illerdir". Ancak, XV. ve XVI. yüzy~llarda Anadolu'da ve bilhassa
Rumeli'de ~ii-Bât~ni cereyanlar kar~~s~nda Osmanl~lar mevlevilere itibar etmi~lerdir. Osmanl~~ hükümdarlanndan III. Selim mevlevidir, mevlevileri
sevmi~tir, bu da Yeniçeri Oca~~'n~n dayana~~~Bekta~ilik'e kar~~~bir tepkidir.
Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~~döneminde devlet ile bu tarikat aras~ndaki ili~ kiyi pek iyi bilmemelde beraber, elimizde hiç olmazsa biraz geç
dönemden de kalm~~~olsa, I. Murad'~ n son senelerinden itibaren osmanl~~
devlet adamlar~~ ile Mevlevilik aras~ ndaki iyi münasebetlere bir delil sunmak mümkündür. GÖLPINARLI'n~ n da belirtti~i üzere', Yunan Makedonyas~'nda Serez'de bir mevlevi zâviyesi vard~ r. III. Selim devrinde bu
zaviyeye "tarikat-t aliyyedert Khaber fusekddan Mustafa Dede nânt kimesne"
Konya'daki Asitâne'nin me~ihat-narnesi olmaks~z~n ~eyh tayin edilmi~tir.
Elhâc Mehmed Çelebi 8 29 Haziran 1795 (11. Zilhicce 1209) tarihli arz~ nda bu tayinin usul hilaf~na oldu~unu belirtip rerini, Mustafa Dede yerine
Mehmed Dede'nin tayinini istemektedir'. Bu arza eldi bir ba~ka belgede
A. GOLPINARLI, ayn~~eser, s. lot ve 121.
' A. GOLPINARLI, ayn~~eser, s. 269.
Ayn~~ yazar, ayn~~eser, S. 335.
" A. GOLPINARLI (ayn~~ eser, s. ~~52-153)'run "Çelebiler" listesinde bu zat~n ismi yoktur. Lakin Arif Çelebi o~lu II. Ebubekir Çelebi ~ 785-1815 aras~nda Çelebi olarak
görünüyor. 1815-1858 aras~nda ise Ismail Çelebi o~lu Hac~~ Mehmed Çelebi asitâne ~eyhi
olarak zikr edilmektedir. Belgedeki kay~t ise aç~kt~r: ~m~te7-'abd~ 'd-ddi Es-sen~d e~-~eyh El-hâc
Mehmed an suldle-~~Hazret-I Me~ddr~a- Iroddose s~mhu'l-aziz.
9 Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~iv Dairesi, Cevdet-Evkaf tasnifi, no. 2574. K~saltma: BA,
CE.
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Ali Pa~a b. Hayreddin Pa~a'n~ n Serez'de binâ eyledi~i bir zâviyeye yapt~~~~
vak~ flar zikr edilmektedir. Bunlar bir kervansaray, bir dükkân, yine ayn~~
~ehrin çar~~s~nda bulunan yetmi~~alt~~ ba~ka dükkân, yedi oda, bir de ba~hâne'dir. Toplam gelir 20.536 akça olmaktad~r.
Bilindi~i üzere, Serez 1387'de Vezir-i â.zam Çandarl~~ Halil Hayreddin
Pa~a'n~n eceli ile vefat etti~i ~ehirdir, osmanl~lann eline de 1374-1385 aras~nda geçmi~tir 1°. Ali Pa~a da babas~ n~n ölümü üzerine ayn~~ makama geçmi~tir. Y~ld~r~ m Bayezid ve o~lu Emir Süleyman Çelebi zamanlar~nda da
ayn~~ görevde bulunmu~tur. M. Tayyib GÖKBILGIN de bir Tapu-Tahrir
Defteri'nde Serez'de bir Ali Pa~a zâviyesi bulmu~, bunu lakab belirtilmedi~inden, Had~m Ali Pa~a'ya ait zannetmi~ tir ". Her ikisinin valoflan ayn~d~r.
Kanuni devrin ba~lar~ nda Istanbul'daki Galata Mevlevi-hânesinin gelirinin 18.730 akçe oldu~u gözönüne getirilirse 12, Serez'deki mevlevihâne'nin vak~ f yönünden hayli zengin oldu~u anla~~l~ r. Osmanl~~ Devleti'nde XVIII. yüzy~lda bu bak~ mdan en ~ansl~~ tarikat~n Mevlevilik oldu~una ba~ka eserlerde de i~aret oldu~una de~inilmektedir ".
E~er, bu tekke ba~lang~c~ nda bir mevlevi zâviyesi olarak in~a olunmu~ , sonradan böyle bir hüviyet kazanmam~~sa, Mevlevilik ara~t~ rmalar~ nda büyük önem kazan~r. Içkiye dü~künlü~ü bilinen Y~ld~ r~ m Bayezid'i de buna ve safahate al~~ t~ran Çandarl~~ Ali Pa~a'n~ n da mevlevi oldu~u dü~ünülebilir"
Fatih Sultan Mehmed'in Istanbul'un fethinden sonra, kiliseden çevirti
Kalender-hâne
camii'nin vakfiyelerinde "âlim, dine inanm~~, dünyadan
ti~
el-etek çekmi~~bir ~eyhinin, bir nâz~nn~ n, Cuma günleri namazdan sonra
'° A~~ kpa~aoglu Ahmed A~~ki, Tevârih-i Al-i Osman, Nihal Ats~z ne~ri, Türkiye yay~ nevi, ~stanbul 1949, S. 132-133 (Osmanl~~Tarihleri adl~~ eserin 3. kitab~). Aynca bak, Besim
DARKOT, "Serez" maddesi, ~sldm Ansiklopedisi, X, 516-518. Kr~. Ekrem Hakk~~ AYVERDI;
Osmanl~~mimarisinin ilk devri, ~stanbul 196.6, I, 525-526.
" M. Tayyib GÖKB~LG~N, XV-XVI. an~larda Edirne ve Pa~a how!. Vak~flar - Mülkler Mukataalar, ~stanbul 1952, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay~nlar~ ndan, s. 398,
not. 628. Defter 167 numarahd~ r ve 937/1530-31 tarihlidir. BA'da bulunmaktad~ r.
12 Klaus KREISER, "Zur wirtschaftlichen Grundlage der Istanbuler Mevlevihânes am
Beispiel des Konvents von Galata", Osmanistischc Studien z ur Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
In memoriam Vanco Boskov, yay~ nlayan: Hans Georg MAJER, Wiesbaden 1986, s. 86.
13 Mouradgea'd OHSSON, Tableau general de l'Empire Ottoman, IV, 665-66'dan naklen
Klaus KREISER, ayn~~eser, s. 84.
'4 ~smail Hakk~~ UZUNÇAR~ILI; "Ali Pa~a, Çandarl~-zâde", ~A, I, 325-26.

Belleten C. L V, 23
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semâ meclislerinde mesnevi ve ard~ndan Kur'an-~~ Kerim'den cüzler okuyacak bir hâfiz~n~n, semâzenlerle birlikte semâ yapacak dört mutribinin
bulunu~undan bahs edilmesini s, GÖLPINARLI "Kalender-hâne zâviyesi,
tam mânasiyle bir Mevlevi dergâh~~ ~eklinde aç~lm~~t~r ve böylece fetihten
sonra Istanbul'da ilk kurulan Mevlevi-hâne budur" ~eklinde yorumlar. Lâkin bu müessese sonradan bu hüviyetini kaybetmi~tir, der '6. Sonuç ne
olursa olsun, bu olay Fatih devrinde Mevlevilerin sosyal hayatta, hatta
hükümdar üzerinde etken olduklar~~ anlam~na gelir. Zaten Galata Mevlevihânesrnin kurulu~u da hemen II. Bayezid zaman~ndad~r. Fatih devri devlet adamlar~ndan ~skender pa~a da bahçesini buraya vakf etmi~tir 17.
Kanuni Sultan Süleyman zaman~nda 1528 sonlar~nda Konya'da Mevlânâ zâviyesi ~eyhi Lokman Dede'ye bir elbise (cam~) ile '000 akçe gönderilmesi (ta~addulg 18, Ba~dad Seferi s~ras~nda hem sadrazam ~brahim Pa~a'n~n, ard~ndan da hükümdann Konya'y~~ ve Mevlânâ zâviyesini ziyaretleri, Kanuni'nin zâviyeyi te~rifinde Kur'an-~~ Kerim ve MesnevI okumas~, huzurunda semâ yap~lmas~, zâviyedelci fukarâ ve dervi~lere ihsanlarda bulunarak gönüllerini almas~ 19,burada bir cami ve misafir-hâne yapt~rmas~~
hakk~ ndaki bilgiler, Celâl-zâde Mustafa Çelebi'nin eserinde Mevlânâ Celâ-

Nejat GOYONÇ, "Kalenderhane câmir , Tarih Dergisi, say~~34 (1984), s• 485-94" A. GOLPINARLI, ayn~~eser, s. 337.
'7 Ayn~~yazar, ayn~~ eser, s. 112.
t8 BA (Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~iv Dairesi), Kepeci tasnif~~ (KK), D. no. 1764, s. 38, 23
Rebiülevvel 935 (5. Aral~k 1528) tarihli kay~t: "tasaddult be Lokman Dede ~eyh-i zaviye-i
hazret-i mevlana kludavendigar der Iönya".
Celal-zade Mustafa Çelebi, Tabalsat ül-Memitlik ve Dereciit
Petra KAPPERT ne~ri, Geschichie Sultan Siiley~ntin Keinbnis von 1520 bis 1557, Wiesbaden 1981, v. 244b,
249b.
20 BOA, KK, D.no.216A, s. 17: "Könya hazret-i monla üzeri bina olunan cami`-i ~eriurre yap~lub üzeri cami`-i ~erifden fazla kalan kör~ündan örtünmek buyuruldi", 22. Ramazan 969 (19. Temmuz 1557) tarihli kay~t. Ayn~~defter, s. 30: "ISönya'da hazret-i monla
üzerinde yap~lan cami'de misafir-hane yeri olub yap~ lmayub ol yire misafir-hahe bina olunmak ne-mikdar nesne ile olur tahmin idüb cari itdiresin deyu buyürt~ldi",- 20. ~evval 964
(16. A~ustos 1557) tarihli kay~t.
Peçevi ~brahim Efendi de Kanuni devrinde Konya'da Mevlana Celaleddin'in türbesi
yan~nda iki minareli yüksek bir cami (yukar~ da bahs edilen), sema-hane, güzel bir mescit,imaret ve dervi~ler için odalar yapunld~~~n~~yazar (Peçevi Tarihi, Bekir S~tk~~BAYKAL
ne~ri, Ankara 1981, I, 299). Bugün Selimiye Camii ad~~ ile bilinen bu yap~n~n Kanuni
Süleyman zaman~nda in~a olundu~u ba~ka tarihi eserlerde de belirtilmektedir (bak. Ibrahim Hakk~~KONYALI, Tarihte Konya, Konya 1964, s. 528-535).
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leddin Rumi için kulland~~~~övücü ifadeler' MevlevIlerin bu devirdeki itibarlanna birer i~aret, çok kuvvetli delillerdir.
XVI. yüzy~lda Anadolu'da özellikle Bat~~ ve ~ç-Bat~~ Anadolu'da Mu~la, Kütahya, Bursa, Ayasulu~~(Selçuk)'ta halk~n~n tamam~~ mevlevi olan
köylerin bulunu~u 22 , bir sonraki yüzy~lda muhtelif ~ehirlerde vezirler, mahalli beyler taraf~ ndan mevlevi-hâneler yapt~nlmas~~23 Osmanl~~ toplumunda
hükümdar~ ndan her kademede yöneticisine ve halka kadar bu tarikatin ne
derecede benimsendi~inin örnekleridir. Bu davran~~lar, muhtemelen Vezir
Çandarl~~ Ali Pa~a zaman~ndan beri süregelen bir gelene~in de devam~d~r.
Çelebilerin tayinlerinin padi~ah iradesi ile oldu~una de~inen A.
GÖLPINARLI, bu hususta tarih verememekte, Meclis-i Me~âyîh kurulduktan sonra'', tayin keyfiyetinin bu makam~n ~eyhülislaml~~a arz~~ ve
oradan da tasdikten sonra padi~ah iradesinin sâd~ r olarak Çelebi'ye tebli~~
edildi~ine i~aret etmektedir. Zâviye ~eyhleri de çelebiler taraf~ndan atanmaktad~ rlar, fakat bu hususta da GÖLPINARLI elde vesika olmad~~~n~~
beyan etmektedir 25. III. Selim devrinde, o tarihlerde yürürlükte olan usul
ile, bu usulden sapmalara ait elimizde bir belge bulunmaktad~r.Buna
göre, "Memâlik-i mahrüse'de vaki bi'l-cümle tekâyâ ve zevâyâ-i mevleviyye'nin me~Ihat ve tevliyyeti bâ-hatt-~~ humâyun" Konya'daki Asitâne'den
verilecek me~Ihât-nâme ile olmaktad~r. Bununla beraber, bazan kad~lar veya nâibleri de zâviyelere tayinler yapm~~lard~r. Bu usule ayk~r~d~ r, onun
için bu tür tayinlerin iptali ve kay~tlar~n~n kald~r~lmas~~ istenmektedir 26.
Konya'daki âsitâne ~eyhinin bütün mevlevi zâviyeleri üzerinde son söz sahibi olmas~n~n çelebilerin nüfuzunu hakim k~lmak gayesine matuf oldu~u21 "kutb-i medâr-i velâyet ve merkez-i clâ'ire-i kerâmet hudâvendigâr-i mesnevi-âsâr
Mevlânâ CeIaleddin-i Rümi” (Celâl-zâde, ayni eser, V. 166. Di~erleri için de bak. V. 2446
ve 249b.
22 ~âhidrnin
Es~i~r'~ndan naklen A.GOLPINARLI, ayn~~ eser, s. 245-246. Bu
mevlevi ~air ile ilgili bir ara~t~rma için blcz. Mustafa ÇIPAN, Mu~lah ~brahim ~AHM~. Hayat~, edebf ~ahsiyeti, eserleri. Divan ve Giil~en-i Vahdet, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1985.
23 A. GÖLPINARLI, ayn~~ eser, S. 247-48.
24 Bu meclis ~eyhülislâml~ k Dairesi'nde XIX. yüzy~l sonlar~ nda mevcuttu. Tarikatlerle
ve tekke ile zaviyelerle ilgili meseleleri görü~ür, karara ba~lard~. Bir reis, iki üye ve bir
kâtipten olu~maktayd~~ (bak. I. Hakk~~ UZUNÇAR~ILI, Osmanl~~Devleti'nin ilmiye teskibil~,Ankara 1965, s. 119-120; ~lmiye Sdni~ mesi, ~stanbul 1334, S. 146; J.H.KARAMERS, "Seyhülislâm" maddesi, ~slf~m Ansiklopedisi, XI, 489).
25 A. GÖLPINARLI, ayn~~eser, s. 367-368.
26 BOA, CE (Cevdet-Evkaf), no. 2574.
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na ~üphe yoktur. Di~er taraftan Çelebi'lerin de arzlan ve verecelderi me~ihat-nâme'ler üzerine beratla tayin yap~lmas~n~n devlet oto~ritesini hem
bütün ülkede hakim lulmak, hem de çelebilere destek ve güç sa~lamak
maksad~~ ile gelenekle~ti~i kabul olunabilir. Kadiri ~eylerinin de tayinlerinin ayn~~ usulle, Tophane'delci ~eyhlerine b~rak~lm~~~oldu~u da hat~rlanmal~d~r.
Istanbul'da Yenikap~~ Mevlevi-hanesrnin Balkan Harbi'nde ve daha
sonra Çanakkale muhaberele~ri döneminde (1915) yaral~~ osmanl~~gazileri
için hastahane haline getirildi~ine, bu hususta bir de talimat-nâme haz~rlanarak ispirto ile ço~alt~ larak bir çok mevlevi-hanelere gönderildi~ine, bu
tutumun Osmanl~~ Devleti'nin geli~me devrinde Balkanlar'da faaliyet gösteren kolonizatör Türk dervi~lerini hat~rlatt~~~na i~aret olunmu~tur.Osmanl~~
Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ne girmesi üzerine Cillad-~~ Mukaddes
ilan olununca, Mücahidin-i Mevleviyye Alay~~ te~kil olunmu~, buna Anadolu'dan kat~lanlar Veled Çelebi'nin kumandas~~ alt~ nda Istanbul'dan 1915
ba~lar~nda yola ç~km~~lar, Konya-Halep üzerinden ~am'a, oradan da Filistin cephesine gitmi~lerdir. Bu alay~n kumandan vekilli~ine de Yenikap~~
Mevlevl-hanesi ~eyhi Abdülbaki Dede tayin olunmu~tur 28. Alay~n Konya'dan geçi~ine mahalli Babal~k gazetesinde de yer verilmi~tir 29.
II. Abdülharnid devrinde Izmir Mevlevi-hanesi ~eyhi Nuri Dede ile
Tokadi-zade ~ekip Efendi'nin, orada yay~nlanan Hizmet gazetesinde hürriyet taraftan yaz~lar yazd~klar~, bu sebeple "erbab-~~ mefsedetten" diye Bitlis'e sürüldükleri, haklar~ nda iki ayda bir jurnal gönderilmesi istendi~i
GÖLPINARLI taraf~ndan zikr edilmektedir30. Lakin zaman zaman mevlevilerin bulunduklar~~ dergâhlardan ba~ ka yerlere “mugayir-i nzâ ve menüfi-i adab-~~ tarikat harekata" cesaret ettikleri için terbiye edilmek üzere ba~ka mevlevi-hânelere sürgün edildikleri de ö~renilmektedir. Mesela, 22.
A~ustos 1790 tarihinde (i ~~Rebiülevvel 1204) Galata Mevlevl-hanesi'nden
üç ki~i (Sinop'lu dervi~~Hüseyin, Karahisari dervi~~Hüseyin ve Kütahya%
" Nejat COYONÇ, "Meylk~A Müzesi Ar~ivi", Selçuk Üniversitesi 2 Milli Mevlânâ Kongresi, Tebl~gler, Konya 1987, s.
28 A. COLPINARLI, ayn~~ eser, s. 177, 278.
" 5. Mart 1330 tarihli Babal~k gazetesinden naklen Ahmet AVANAS, Milli ~ad~~e 'de
Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya 1988, s.
22-23; lbnülemin Mahmut Kemal INAL da Veled Çelebi'nin ayn~~ alay~n ba~kumandan~~
olarak Suriye cephesine gitti~ini yazar (Son As~ r Turk ~a~ rlen, Istanbul 1970, cüz XI, s.
1936). Bana bu notu veren Say~n Caner ARABACI'ya müte~ekkirim.
" A. GOLPINARLI, ayn~~ eser, s. 273, not 99.
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dervi~~Hasan) yukar~daki suçlar~ndan dolay~~ Konya'ya, Konya dergah~nda
mesnevi-han olan Es-seyyid Süleyman Dede de yine tecil!) olunmak üzere
Tokat MevleVi-hanesi'ne sürülmü~ler, bu sonuncu Divan-~~ Humâyûn Çavu~lanndan Ali Çavu~~ile birlikte Tokat'a gelmi~tir' (Tarih: 18. Kas~m
1821/23. Safer 1237).
GÖLPINARLI, ta~ikata ayk~ r~~ harekette bulunanlara verilecek cezalar~~
sayarken, sürgünden bahs etmez, mevleVilerin nizams~z hareketleri
görülenleri kendi aralar~nda cezaland~rd~klar~ n~, "hiç bir surette hükümete
müracaat etmemek" ilkeleri oldu~unu, bunun da bir yolsuzluk oldu~unu
belirtir". Bununla beraber, Konya'dan Tokat'a sürülen Süleyman Dede'nin bir Divan-~~ Humâyün çavu~u refakatinde gönderilmi~~olmas~, bu
usulün d~~~ na ç~ k~ld~~~n~ n bir kan~t~d~r.
Konya'daki dergah (iisitiinea ya~ayan dervi~lere zaman zaman çe~itli
yard~mlar yap~lmaktad~ r. Mesela, biti~i~indeki imaretten dervi~lere yemek
gönderildi~i bilinir". Aslen Adanal~~ olup XVII. yüzy~l sonlar~nda ve
~~ i'de iki defa Adana Valili~i yapan Bayram-zâde Mehmet Pa~a 34 da
do~du~u ~ehirde bir han yapt~rm~~, Acem Hani ad~~ ile me~hur olan bu
yap~da baz~~ tüccarlar konaklamaya ba~lam~~lar, geliri de vak~f taraf~ ndan
Konya'daki âsitânedeki dervi~lere senede k~rk top kirpâs (keten kuma~)
al~nmas~~ için tahsis olunmu~tur. Bir süre bu ~artlara rivayet olunmu~tur.
Bununla beraber, bir müddet sonra vak~f han geliri ile Adana valilerinin
tüfekçileri için bir konak yap~lm~~,fakat tüfenkçiler kendileri için yapt~ r~lan
binada oturmay~ p yine Acem Han~'na giderken içerisindeki tüccan zorla
ç~ kartm~~lar, kendileri yerle~mi~lerdir. Bu tutum da han~n harabiyetine sebep olmu~, dervi~lere kirpas gönderilmesi keyfiyeti de ~~ 774'ten itibaren suya dü~mü~tür. ~ikayetler üzerine, Ekim 1782'de mesele devlet merkezine
intikal etmi~tir. O tarihlerde Konya'da âsitâne ~eyhi olan Ebubekir Çelebi
de durumun düzeltilmesini arz eylemi~tir. Bunun üzerine, 1784 ~ubat'~~
ortalar~ nda ikinci bir fermanla Adana valisinden ve kad~s~ndan ihtilaf~n
çözümü istenmi~tir'. Neticede han, Adana ayar-lindan ve dergah-1
kap~c~ba~~lar~ ndan Hasan-Pa~a-zade Mirü'l-Hac Ali'ye kiraya verilmi~, vak~fin
~artlar~na uyulmas~~ da bu zat taraf~ ndan taahhüd olunmu~tur.
BOA, CE 20785 ve 24425 no.lu belgeler.
A. CoiLPINARLI; ayn~~eser, S. 4.20.
33 Bu hususta bak. ~.H.KONYALI, ayn~~eser, 534; ayn~~ yazar, Abideleri ve kitabeleri ile
Konya Tardu, Konya 1964., s. 969-980.
3° Mehmet Süreyya,
Osn~iini, IV , 208.
35 BOA CE 1728 ve ekleri; CE 1746.
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MevlevIlik'in Osmanl~~ Devleti zaman~nda yaln~z Anadolu'da de~il,
Balkanlar'da ve Arap ülkelerinde yay~lmas~, zaman zaman dergâhlann vezirleri taraf~ndan yapt~nlarak vak~flarda bulunulmas~, bunlardan bir k~sm~n~n devlet eli ile tamiri veya yeniden yap~lmas~~cihetine gidilmesi 36, mevlevilerin yukar~da bir k~s~m bahis konusu olan giri~imleri, bu tarikatin Osmanl~~ toplumunda ne derecede yayg~n ve müessir oldu~unun delilleridir.
Bu yay~lma ve devlet adamlar~~taraf~ndan desteklenmesinde tarikatin sevgiye dayanan insanc~l tutumunun büyük pay~~ oldu~unu dü~ünmek gerekir.

36 A. GOLPINARLI, da bu hususta pek çok misaller vard~r (ayn~~ eser, s. 258-259).
Son bir örnek ise, Yenikap~~Mevlevi-hanesi'nin yanm~~~bulunan Selâmhk Dairesi'nin Sultan
Mehmed Re~at taraf~ndan yeniden yapt~nl~p aç~l~~~merasiminde de hükümdarm bizzat bulunu~udur (Ali Fuad TÜRKGELDI, Görüp i~ittiklerim, Ankara 1951, 2. bask~, s. 123).

