MEVLEV~ LER VE DEVLET: ANKARA MEVLEV~HANES~~
ÖRNE~I (EKONOMIK STATÜ, VAKIFLAR VE YÖNETIM)
AHMET KOÇ*
Mevlevilik ve Osmanl~~Padisahlar~~
Anadolu'da Mevlevili~in' yay~lma süreci, Osmanl~~Devleti'nin kurulmas~ndan bile eski oldu~undan, bu tarikat~n aristokrat bir yap~~ arz
etti~i, genellikle üzerinde hemfikir olunan bir konudur. ifade edilen
özel durumu nedeniyle tarikatm üyeleri bu bilinci her zaman ta~~rru~lar
ve s~k s~k konu~malarinda dile getirerek bu durumu bir övünme sebebi olarak görmü~lerdir. Fakat bundan daha önemlisi, Mevlevi tarikat~n~n mensuplar~~ ehl-i sünnet dairesi içerisinde yer alan di~er tarikatlardan daha fazla merkezi iktidara yak~n olmu~lar ve bunun sonucunda da
devletin imkânlar~ndan faydalanm~~lard~r2.
idari yap~s~~ itibariyle sünni me~repteki Mevlevilik, öteden beri
Konya'daki dergâhtan yürütülen merkeziyetçi bir yönetim ~ekliyle çizgisini korumay~~ ba~arabilmi~tir. Bu suretle Mevleviler, mevcut siyasi ve
sosyal düzenin bozulmas~na yol açacak hareketlere girmemeyi ve daima
yönetim çevrelerinin yak~n~nda olmay~~ tercih etmi~lerdir. Takip edilen
bu politikalar çerçevesinde Mevlevili~in merkezi yönetimin destek ve
güdümü tarikatm h~zla yay~ld~~~~anla~~lmaktad~r3.
Osmanh merkezi iktidar~n~ n destek ve himayeleri ile nüfuz kazanan Mevlevilik, zamanla padi~ahlara k~l~ç ku~atacak kadar imparatorluk yönetimiyle iç içe geçmi~tir. ~~te bu durum, tarikatm aristokrat bir
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' XIII. yüzy~lda Anadolu'nun sosyal hayat~nda etkin rol oynam~~~olan Mevlana Celâleddin-i Rümrnin sufi karakterinin olu~umunda ~ems-i Tebrizil kadar, babas~~ Bahâeddin Veled'in
Horasan tasavvuf mektebinden gelen estetikçi ve co~kucu tasavvufi anlay~~~n~n etkisi vard~r.
Öte yandan zamanla Anadolu'ya yay~lm~~~olan Muhyiddin-i Arabrnin sufi görü~lerinin tesiri
Mevlana'n~n ruh yap~s~na yans~m~~t~r. Dolay~s~yla farkl~~üslüplarla bezenmi~~olan sufi hayat~n
bu yans~ malan, Mevlana Celâleddln-i Rumrde bir sentez olu~turmu~tur (Ahmet Ya~ar Ocak,
"Selçuldular ve Beylikler Devrinde Tasavvufi Dü~ ünce", Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dezni Uygarl~~~~
Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yay~nlan, Ankara, 2007, s. 433.)
2 Rüya K~l~ç, Osmanl~ 'da:~~ Cumhuriyete Sufi Gelene~in Tapu:farz, Dergâh Yay~nlar~, ~stanbul, 2009, s. 17.
3 Ahmet Ya~ar Ocak, "Din ve Dü~ünce", Osmanl~~Medenjyeti Tarihi I, (ed. E. ~hsano~iu), ~stanbul, 1999, s. 129-130.
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karakter ta~~mas~na ve özellikle, di~er tarikatlann aksine, daha çok ~ehirlerde yerle~mesine neden olmu~tur. Padi~ahlar tarafindan resmen
destek ve himaye gören Mevlevilik, devlet adamlanmn ba~~~lad~~~~zengin vak~flarla beslenmek suretiyle sürekli olarak el üstünde tutulmu~tur. Dolay~s~yla ideolojik olarak sürekli devletin yan~nda olan, pek az istisnalar hariç, onunla pek sorun ya~amam~~~bu tasavvufl çevrenin yönetim baz~nda etkinli~i her zaman hissedilmi~tir4.
Kaynaklardan anlayabildi~imiz kadar~yla, Osmanhlar daha Sultan
I. Bayezid döneminde Mevlevilikle aralannda yak~n bir ba~~kurmu~lard~r. Dönemin vezir-i âzamlar~ ndan Çandarh Ali Pa~a'n~ n Serez'de yapt~rd~~~~zaviyesinin bir Mevlevihane olmas~~muhtemeldir5. Sadece I. Bayezid de~il ondan sonra iktidara gelen padi~ahlardan II. Murad'~n6
Edirne'de bir Mevlevihâne yapt~r~lmas~ na katk~da bulundu~u da bilinmektedir7. Sultan II. Murad'~n Mevlevilere kar~~~müsbet tutumu, o~lu
Sultan II. Mehmed devrinde de sürmü~tür. Sultan Fatih'in farkl~~tarikatlara mensup alimleri bir araya getirerek sürekli tart~~malar yapt~rmak suretiyle ba~kentte ilmi faaliyetlerde bulunmas~, onun din, tasavvuf ve tarikat meselelerine bak~~m~~ izah etmek için iyi bir örnektir8. Yine, Sultan II. Mehmed'in Istanbul'un fethiyle birlikte ~ehirde ilk kurulan tekkelerden olan Mevlevi tekkesine destek sa~lamas~~konunun izah~na katk~da bulunmaktad~r.
Sultan II. Bayezid'in zaten suflli~e meyyal mizac~~nedeniyle Mevleviler ona, daha fazla ilgi göstermeye ba~lam~~t~. ~~te bu dü~ünceler içerisinde Sultan II. Bayezid, Mevlana'ya kar~~~büyük sayg~s~n~~Konya'daki Mevlevi dergâh~nda bulunan türbede yapt~~~~tamirat ve de~i~ikliklerle göstermi~ti9. Mevleviler, II. Bayezid devrinde genel olarak büyük

4 Ahmet Ya~ar Ocak, "Z.'aviyeler (Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Aç~s~ndan Bir Deneme),
Vak~flar Dergisi XII, Ankara, 1978, s. 261.
Nejat Göyünç, "Onalt~na Yüzy~lda Ankara", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi I//, Ekim, 1967, s.
71- 75.
11. Murad'~n genellikle bütün tarikatlara yard~ m ederek onlann gereksinimlerini kar~~lad~~~~bilinmektedir. Karen Barkey, E~kiyalar ve Devlet, Osmanl~~Tarz~~Devlet Merkezfle~mesi, Tarih Valtfi Yurt Yaymlan, ~stanbul, 1999, s. 129.
7 Halil ~naluk, Osmanl~~imparatorlu~u Klasik Ça~~
(1300- 1600), Yap~~ Kredi Yarnlan, ~stanbul,
2004, s. 208.
8 Ahmed Ta~köprülüzâde, ~akâik-i Numâniyye ve todleri, (ne~r. Abdülkadir Özcan), ~stanbul,
1989, s. 142- 145.
9 Ahmet Ya~ar Ocak, "Türkiye Tarihinde iktidar ve Mevleviler (XIII-XVIII. Yüzy~llar),
Meselesine K~sa Bir Bak~~", H Milletleraras~~ Osmanl~~Devletinde Mevlevil~dneler Kongresi Tebli~leri, Konya,
1996, s. 21.
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merkezlerde toplanmaya ba~lad~lar ve buna ba~l~~olarak da yüksek düzeydeki devlet adamlar~~ile do~rudan temas kurmak mümkün oldu.
Böylece XV. yüzy~l~n son y~lan ile XVI. yüzy~l~n ilk yillannda devleti
yöneten II. Bayezid devrindeki müsbet ortam~n olu~mas~~ile Mevleviler,
hem kesin olarak Istanbul'a yerle~mi~tir, hem de sonraki yüzy~llarda sürekli ön planda olacak olan Galata Mevlevil~ânesinin kurulma a~amas~~ tamamlanm~~t~r. Örne~in XVII. yüzy~l~n ikinci yans~nda Osmanh co~rafyas~nda seyahat eden Evliya Çelebi, gördü~ü ve duydu~u yerlerdeki
Mevlevil~âneler hakk~nda notlar kaydetmi~tir. Onun eserinden ~ehirlerdeki Mevlevil~ânelerin genel say~s~n~~ ç~karmak mümkündür. Evliya
Çelebi'den al~nt~~yapan Gölp~narh'ya göre XVII. yüzy~lda Osmanl~~ ~ehirlerinde toplam 76 adet Mevlevil~âneninl° varl~~~~söz konusudur. Yine de bu say~, imparatorluk genelinde çok fazla say~lmaz".
Benzer ~ekilde XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ve XVIII. yüzy~l~n ilk
yar~s~nda ya~am~~~olan Vezir-i azam Damat ~brahim Pa~a, vakfimn gelirleri üzerinden Be~ikta~~Mevlevildnesi'ne y~ll~k 2000 akçe ve Gazi Evranos Bey Vakfi'na ba~l~~Denme Köyü'ndeki Mevlevil~âneye de 540 akçe tahsisât arrm~~t~r12 . Görüldü~ü gibi dergâh ya da tarikat fark~~gözetmeden, Osmanl~~toplumunda gerek padi~ahlar ve gerekse di~er devlet

10 Mevlevih'a'nelerin say~s~~ her ne kadar Gölpmarlfrun eserinde 76 olarak ifade edilse de
son zamanlarda Konya Mevlana Ar~ivinde bir torba içerisinde yer alan 47 numaral~~ belgede
Konya Mevlevil~ânesi'ne bagh olan tekkelerin listesi verilmi~ tir. Muhtemelen Osmanl~~devrinin son yüzy~llarma ait bu kartta, ~ehirlerde 92 adet MevlevIhânenin oldu~u belirtilmi.~tir. Burada ~ehirlerde kurulan Mevlevlhânelerin isimlerini bilgi amaçl~~olarak vermek gerekirse;
Adana, Afyon, Akçahisar, Aksaray, Ak~ehir, Amasya, Ankara, Antakya, Antalya, Ayd~n, Ay~ntab, Ba~dad, Bahariyye, Bahriyye, Belgrad, Bey~ehir, Bilecik, Bozk~r, Burdur, Bursa, Çorum,
Demirci, Denizli, D~m~~k, Diyabak~r, Edirne, E~irdir, Elbasan, Ermenek, Ertu~rul, Erzincan,
Eski~ehir, Filibe, Gelibolu, Galata, Halep, Hama, Hanya, Humus, Isparta, ~pek, Izmit, Kahire, Kang~n, Karaman, Kas~mpa~a, Kastamonu, Kayseri, Kerkük, Kilis, K~r~ehir, Kudüs, Kütahya, Lazkiye, Lefko~e, Manisa, Mara~, Marmaris, Mavsil, Medine, Mekke, Midilli, Mostar,
Mu~la, Ni~de, Ni~, Peç, Pe~te, Piri~tine, Sak~z, Samsun, Sand~kl~, Saraybosna, Selanik, Sivas,
~ehriboz, Tatar, Tav~anh, Tebriz, Tekirda~, Tirana, Tire, Tokat, Trablus, Ululu~la, Urfa, Üsküdar, Üsküp, Yadina, Yenikap~, Yeni~ehir, Yozgat Mevlevlhânelerinden meydana gelmektedir. Bkz. M. Önder "Konya'da Mevlana Dergâh~~Merkez Ar~ivi ve Mevlevihaneler" Osmanl~~Ara~tirmalan XIV, s. 133- 151.
" Gerek Evliya Çelebi ve gerekse A. Gölpmarh sadece büyük ~ehirlerde bulunan Mevlevlhâneleri belirtmi~lerdir. Bunun yan~~ s~ra köylerde de benzer yap~lar vard~r. Gazi Evranos Bey
Vakfi'na ba~l~~Denme Köyü'ndeki MevlevIl~âneyi örnek göstermek mümkündür (Bahâeddin
Yediy~ld~z, XVIII rüzydda Türk~:ye'de Vak~f Müessesesi, TTK Yay~nlar~ , Ankara, 2003, s. 224.). Dolay~s~yla küçük yerle~me yerlerinde bulunan Mevlevlhânelerin say~s~~net olarak bilinememektedir.
'2 Yediy~ld~z, a.g.e., s. 224.
Bellekn CLXXVI, 34
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adamlar~~sosyal yap~n~n önemli mekânlan olan tekke ve zaviyeleri destekleyerek ayakta tutmaya çali~m~~lard~r.
Osmanl~~ tarihinde XVIII. yüzy~l~ n ikinci yans~ndan itibaren genel
olarak padi~ahlann tarikatlara ilgisi artarak sürmü~~olmal~d~r. Bildi~imiz kadanyla Sultan III. Selim, tarikata deste~ini çe~itli ~ekillerde göstermi~~ve bu hizmetlerinin kar~~l~~~~olarak da Mevlevi ~air ve edipleri tarafindan övgü dolu ~ürlerle yüceltilmi~tir. Sultan Selim ayr~ca, Mevlevi
tarikat~na mensup ki~ilere de zaman zaman ihsanlar yapmak suretiyle,
tarikat çevrelerinin devlete olan ba~l~l~~~n~n artmas~na katk~da bulunmu~tur".
Osmanl~~ padi~ahlanndan II. Mahmud ise Mevlana Celâleddin-i
Rümi'nin kabri üzerinde bulunan Ye~il Kubbe'nin çinilerinin tamire
muhtaç oldu~unu Mevlevi ~eyhi Hemdem Çelebi'den ö~renmi~~ve bu
tekkenin onar~lmas~~ için 1817 y~l~nda Mevlevili~e yak~nl~~~-1)71a bilinen
Halet Efendi'yi görevlendirmi~tir. Ayn~~ ~ekilde XIX. yüzy~lda Konya
Mevlevihânesi'nde yap~lan tamirat gibi, Yenikap~~ Mevlevihânesi'nin de
devlet tarafindan yap~lan yard~ mlarla elden geçirildi~i ifade edilmektedir. Görüldü~ü gibi, Osmanl~~ padi~ahlan mevlevihânelerin tamiri için
her zaman gereken özeni göstermi~lerdir".
Gölp~narlf mn Mevlana'dan Sonra Mevlevilik isimli eserinde belirtti~i gibi, Anadolu Selçuklu devrinde ba~layan devlet-tarikat ili~kisi, Osmanl~~
devrinde yukar~da verilen k~sa örnelderden de anla~~ld~~~~üzere, artarak sürmü~tür. Dolay~s~yla Mevlevilik üzerinde genel olarak bask~n devlet yard~m~~ve himayesini görmek mümkündür". Sosyolojik aç~dan padi~ahlar bir yandan tarikatlara yapm~~~olduklar~~yard~mlar ve tahsislerle dervi~lerin ve ~eyhlerin devleti sorgulamadan kabulü konusunda mesafe kat ederken, di~er yandan da ~eyhler, kontrolleri alanda bulunan
dervi~~ve mürit potansiyelleri ile devlete ve onun yöneticilerine yak~n
olman~n yollar~n~~aram~~lard~.
Sonuç olarak Ocak'~ n da belirtti~i gibi, Anadolu Selçuklu Devleti'nden Osmanl~ 'ya gelen süreç içerisinde Mevlevi tarikat', XVII. yüzy~ldan itibaren tam anlam~yla olgunla~m~~~ve bu süreçte as~l önemli ~ahsiyetlerini yeti~tirmeyi ba~arm~~t~. Öte yandan Mevlevili~in Osmanl~~ idari mekanizmas~~ üzerinde kazand~~~~güç de bu sürece paralel olarak ge-

13 K~l~ç,
I4

15

a.g.e., s. 19.
K~hç, a.g.e., s. 20.
Ocak, "Zâviyeler", s. 261.
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li~mi~ti. XVII. yüzy~ldan itibaren Meylevilik art~k, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun en sayg~n sufi çevrelerinin ba~~nda gelmektedir. Özellikle tarikat~n sosyal ve dini hareketlerden uzak olu~una ba~h olarak devletin
deste~ini kazanmas~~ nedeniyle ortaya ç~kan dini hareketler sonucu takibata u~rayan ba~ka tarikat mensuplar~~bile, Mevlevilik içerisinde her
zaman s~~~nacak emin bir yer bulmu~lar ve böylece kendilerini burada
rahatça gizleyebilmi~lerdi'6.
Kaynaldarda Ankara Mevlevik'ânesi
Osmanl~~ devrinde kurulmu~~olan Mevlevihâne yak~nan= incelenmesi sosyal tarihçilik aç~s~ndan önemli bilgileri günyüzüne ç~karacakt~r.
Örne~in ~ehirlerde kurulmu~~olan Meylevihâne yak~lan üzerine derinlemesine yap~lacak ara~t~rmalar, hem kurumlar~n iktisadi yap~s~~ hakk~nda bilgi verecek hem de Mevlevihâneler ve devlet ili~kisi ba~lam~nda ortaya at~lan tezlerin do~-rulanmas~~ aç~s~ndan ilginç sonuçlar do~-'urabilecektir. Bir anlamda bu çal~~ma da Türk tarihinin merkezi yörzetim-sufl ili~kileri, ba~ka bir deyimle siyaset ve sufilik problemati~i çerçevesinde, Osmanl~~devrinde kurulan Ankara Mevlevihânesi'nin ekonomik statüsü,
yak~lan ve yönetim yap~s~~ hakk~nda belirli hususlan vurgulamay~~
amaçlamaktad~r.
Konuyu izah etmeden önce, elimizdeki ara~t~rman~n nas~l ba~lad~~~~hakk~ nda birkaç hususu ifade etmek gerekir'''. Osmanh devrinde genellikle büyük ~ehirlerde en az bir Meylevihânenin18 kurulmu~~oldu~u
yap~lan ara~t~ rmalarda belirtilmektedir. Bunlardan özellikle Anadolu
~ehirlerinde bulunan Mevlevihâneler say~l~rken mutlaka, Ankara Mev-

Ocak, "Din ve Dü~ünce", s. 130.
Çe~itli gazete ve elektronik yay~ nlarda Ankara'da eskiden bir Mevleviliânenin var oldu~undan bahsedilmi~tir. Örne~in, 19/04/2010 tarihinde Türkiye Yazarlar Birli~i'nin Gaziantep ~ubesi Dü~ünce, Sanat ve Haber Portali'nde Mehmet Do~an'~n yazm~~~oldu~u "75 Sene
Geçti Mi?" isimli makalede Ankara'da bir Mevleviliânenin oldu~u belirtilmi~tir. Görüldü~ü gibi ~ehirde bir Mevleviliânenin oldu~u genel olarak bilinmektedir. Öte yandan, 05/11/2000 tarihli Zaman gazetesi'nin "Ankara'n~n Tarih incisi", ba~l~kl~~ yaz~s~nda ise Mimar Sinan tarafindan yapunlan Ankara'daki Cenabl Ahmed Pa~a külliyesinin bozulmadan günümüze kadar gelebilen nadir eserlerden biri oldu~u ifade edilmektedir. Yaz~n~n devam~nda ise, Cenâbi Ahmed
Pa~a'n~n külliyesi içerisinde bulunan camiinin hemen yak~ n~nda Ankara Mevlevil~âne postni~lni ~eyh Mustafa Efendi'nin babas~n~ n mezan oldu~u vurguland~ktan sonra zaman~nda bu k~s~mda bir de Mevleviliânenin oldu~u ifade ediliyordu. Genel olarak bu iki haberden hareketle bu çal~~ma ~ekillenmi~tir.
'" Ozellikle ~stanbul ve Manisa gibi önemli ~ehirlerde birden fazla Mevlevil~âne oldu~u
bilinmektedir.
16
17
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levihânesi'nden de bahsedilmektedir t°. Her ne kadar yap~lan çal~~malarda ~ehirdeki Mevlevihânenin ismi belirtilmesine kar~~n, yap~lan çal~~malarda onun cisrni yoktur. Bu nedenle Ankara tarihi üzerine yap~lan
ara~t~rmalarda Mevlevilik ve Mevlevihâne konular~na hiç de~inilmemi~~
olmas~~ nedeniyle elimizdeki belgelerden hareketle ilk önce Mevlevihânenin yerini20, fiziki yap~s~n~, faaliyetlerini ve gelirlerini tespit etmemiz
gerekmektedir21.
Bugün Ankara ~ehir merkezinde Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan Cenâbi Ahmet Pa~a Camii avlusundaki küçük bir binan~n Mevlevihâne olarak adland~r~ld~~~~bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman
döneminde 1566 y~l~ nda Anadolu Beylerbeyi olan Cenâbi Ahmet Pa~a
tarafindan yapt~r~lan camii mü~temelât~~içerisinde bulunan küçük yap~n~n eski Mevlevihâne olma ihtimali zay~ft~r. Ancak bizim yine de Mevlevihânenin yerinin Cenâbi Ahmed Pa~a Camii yak~n~nda oldu~unu dü~ ünmemiz gerekmektedir. Bunun en önemli sebeplerin biri; XVI. veya
XVII. yüzy~lda kuruldu~u tahmin edilen Ankara ~ehir merkezindeki
dergâhm kaleye yak~n olmas~~gerekti~idir. Osmanh ~ehirlerinde kurulan Mevlevihânelerin genellikle güvenli bir yer olan kalede22 veya kale
civar~nda yap~ld~~~~bilinmektedir23. ~kinci sebep ise ~ehirli bir tarikat
MevlevIhâne bulunan ~ehirlerin listesi için bak~n~z dördüncü dipnot.
" Sicillerde s~k s~k geçen ve Ankara mahalleleri aras~nda oldu~u bilinen Hangtth Mahallesi'nin Mevlevlhânenin yeri hakk~ nda bize bir ipucu verebilir görünmesine kar~~n, bu ismin Haa Bayram Veli Tekkesi'ne i~aret ediyor olmas~~ da mümkündür.
2 ' Ankara tarihi hakk~nda yap~lm~~~Avram Galanti'nin Ankara Tarihi isimli çal~~mas~ nda,
Özer Ergenç'in Osmanl~~Klasik Dönemi Kent Tarihfil~gine Katk~: XVI Yüzy~lda Ankara ve Konya, isimli kitab~nda ~ehirdeki Mevlevlhâne hakk~nda ipucu bulunmamaktad~r. Ayn~~ ~ekilde Hülya Ta~'~n
XV/1 Yüzy~lda Ankara isimli kitab~nda, Deniz Karaman'~n "~er'iyye Sicillerine Göre XVIII. Yüzy~lda Ankara Damga Mukataas~" isimli makalesinde, Rifat Özdemir'in, XIX Yüzy~l~n Ilk Tansu~da
Ankara isimli eserinde Mevlevihâneden bahis yoktur. Abdülkerim Erdo~an'~n Manevi Mimarlanyla
Ankara isimli çal~~mas~nda genel olarak bilgi vard~ r, fakat bu bilginin çok fazla bir anlam ifade
etmedi~ini de belirtmek gerekir.
" Evliya Çelebi, Erzincan Mevleviliânesi'ni ~öyle tarif eder; "...hâlâ Mevlevil~âne yak~n~nda
darphâne durmaktad~r. Kale içerisinde 200 tane ba~s~z ve ba~çesiz evi ve bir camisi vard~r. Ba~ka imareti yok. Çünkü kalenin içi dard~r. D~~~ k~sm~nda 1800 kadar ev var. Yüksek olanlar azd~r,
büyük küçük 70 mihrab~~var. Yedisi camiidir. Yedi kadar dervi~~tekkesi vard~r. En me~hurlar~~
hazreti Mevlana Tekkesi olup, içinde her gece Mevlevl ayini olur. Mevlana evladmdan Çelebi
Efendi dahi tekke haziresinde medfundur. Vak~flar' sa~lamd~r. Kütüphanesinde Hazreti Mevlana'n~n el yaz~s~~ ile bir Kurâr
' 1-~~ Kerim ve bir de Mesnevi- i ~erif vard~r..." (Hasan Yüksel,
"Erzincan Mevlevihanesi", Vak~f ve Kültür Dergisi ~Z~, s. 48.)
" Mevleviliâneler genellikle ~ehrin güvenli bölgelerinde kurulmaktad~r. Ancak Osmanl~~
devrinde ~ehir merkezinden uzakta, yollar üzerinde kurulan zaviyeler de vard~r. Örne~in Karaman, Antakya, Halep, ~am, Kudüs, Mekke ve Medine Mevlevlhânelerinin birer konaklama
tesisi rolü gördü~ü ifade edilmi~tir (Barihüda Tanr~korur, "Mevleviyye", DIA XXIX, Ankara,
2004, ss. 468- 475.
19
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olan Mevlevili~in merkezden çok uzakta olmas~~ da mant~kl~~ de~ildir.
Zaten Cenâbi Ahmed Pa~a Camii ve çevresinin geli~imi de XVI. yüzy~lda oldu~u için o yüzy~lda kurulan Mevlevihânenin bu bölgede olmas~~
akla yatk~n gelmektedir. Ancak bugün cami kenar~nda Mevlevihâne
olarak ifade edilen cami kenanndaki küçük binan~n dergâh olmas~~
mümkün gözükmemektedir. Bunun en temel sebebi, az sonra sicil kay~tlar~nda da ifade edilece~i üzere Mevlevihânenin, dervi~ler için olu~turulan ak~~ odan~n yan~~ s~ra, semâhâne, mutfak ve avludan meydana
gelen oldukça büyük bir kompleks olmas~~gerekti~idir.
Ankara'da bulunan Mevlevihânenin fiziki yap~s~ n~~ tespit edebildigi
miz ilk belge, 22 Zilkâde 1140/30 Haziran 1728 tarihlidir. Mevlevihâne
~eyhi Mehmed Efendi ibni Mustafa, ~ehir kad~s~ndan tekkenin tamir
edilmesi için ustalardan olu~an bilirki~ilere bir maliyet hesab~~yapt~rmas~m istemi~tir24. Bunun üzerine hassa rnimarlanndan Usta Veli bin Ali
ve ehil ki~ilerden olu~an bir ekip ile dergâha gidilerek orada inceleme
yap~lm~~t~r. Yap~lan incelemede, içerisinde dervi~lerin kald~~~~alt~~hücresi bulunan k~sm~n pencereleri, duvarlar~, zeminleri ve çat~lan, semâhânenin zemini, matbah~n (mutfa~~n) bacas~~ ve çat~s~, küçük meydan~n
çamur s~vas~~son olarak da binan~n sokak kap~s~n~n tamirinin yap~lmas~~
gerekti~i bilirki~iler tarafindan ayr~nt~l~~ olarak kaydedilmi~tir. Mevlevihânenin tamirinde kullan~lacak olan malzemenin ba~~nda ise tahta, kireç, tu~la, kiremit, saman ve 9 adet pencere için laz~m olan cam gelmektedir. Ayn~~sicil kayd~nda sadece kullan~lacak malzemeler de~il, bunun yan~~ s~ra i~çilere verilecek olan yevmiyeler ve günlük yemek ücretleri de ayr~~ olarak hesaplanm~~t~ r. Netice itibariyle bilirki~i heyetinin
yapt~~~~ayr~nt~l~~inceleme sonucunda Mevlevihânenin tamiri için en az
270 kuru~~gerekti~i ifade edilmi~tir25.
Ankara'da bulunan Mevlevihâne binas~n~n ayr~nt~l~~ olarak yap~lm~~~
olmas~, bütün tarikat merkezlerinin ayn~~ ~ekilde planland~~~~anlam~na
gelmemektedir. Zira, Konya ~ehrinde ilk kez Mevlanâ Celâleddin-i Rûmi ile ~ems-i Tebrizrnin bulu~tu~u yerde yap~lan Mevlevihânenin sade-

" Osmanl~~ Devleti'nin son dönemlerinde kurulan dergâhlarda semahâne, türbe, çilehâne, hücre/dervi~~odalar~, selaml~ k, harem, kiler-mutfak, kahvehâne oca~~, kafes ve mutrib k~s~mlan bulunurdu. Öte yandan küçük ~ehirlerde kurulan Mevleviliâneler ise daha mütevazi
yap~lar olup semâhâne, çilehane, selamhk ve mutfaktan olu~ urdu. Bkz. Mustafa Kara, Metinlerle Os~nanhlarda Tasavvuf ve Tarikatlar, S~r Yay~nlar~, 2008, ~stanbul, s. 262.
" Sicillerden çe~ itli dönemlerde Mevlevlhanenin tamirinin yap~ld~~~n~~ görebiliyoruz. Örne~in Ankara ~er'iyye Sicilleri 104/790: 194, 202/888: 85 ve 223/909: 205.
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ce mescit ve türbeden meydana geldi~i ve fiziki görünümünün oldukça
basit oldu~u ifade edilmektedir26. O halde Anadolu ~ehirlerinde ve Balkanlar'da Mevlevi tekkelerinin aynnul~~ ~ekilde planlanmas~mn erken
dönemlerde yap~lm~~~oldu~unu söylemek mümkün gözükmemektedir.
Ankara Mevlevilnânesi gibi pek çok odadan meydan gelen geni~~kapsaml~~tarikat yap~lan= XVII., XVIII. ve XIX. yüzy~llarda yap~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Ifade edilen yüzy~llarda kurulmu~~olan Mevlevihânelerin daha ayr~nt~l~~planlanmas~~nedeniyle içerisinde mutlaka semâhâne, türbe, mescit, mutfak, meydan ve hücrelerin bulundu~u görülmektedir. Mevlevihânelerin bütün bu özellikleri göz önüne al~nd~~~nda,
Ankara Mevleviliânesi'nin fiziki aç~dan ~eyh, dervi~~ve müritlerinin ihtiyaçlanm kar~~layabilecek büyüklükte oldu~u da anla~~lmaktad~ r.
Ankara'da Mevlevili~in ne kadar eski oldu~unu tarihi kaynaklardan tespit edebilmek mümkündür. ~~zellikle XVII. yüzy~lda, Ankara'da
do~mu~~ve zamanla Mevlevi dergâhlannda mesafe kat etmi~~önemli
~ahsiyetler vard~r. Nitekim bu ~ehirde do~mu~~Mevlevilerden biri Ankaravi ~smail Rusühi Dede'dir (öl. 1631). Ismail Rusiihi Dede, ~ehirde
yeti~tikten sonra, gördü~ü bir rüya ile Galata Mevlevihânesi'ne giderek
orada ders vermeye ba~lam~~t~r. öte yandan, Türk tasavvuf tarihine ~smail Rusuhi Dede'nin büyük katk~s~~olmu~tur 27. Esas itibariyle Mevlevilik içerisindeki onun önemi, Mevlana Celâleddin-i Rümrnin yazd~~~~
Mesnevi'sini Farsça'dan Türkçe'ye çevirerek toplumun anlayabilece~i
bir hale getirmesinden kaynaklanmaktad~r28.
Ay~n ~ekilde XVII. yüzy~lda Ankara ile ili~kilendirilen bir ba~ka Mevlevi ~eyin ise, Konyah Seyyid Nesib Yusuf Dede'dir. Kendisi ~am, Ankara ve Kahire Mevlevihânesi ~eyhli~i görevlerinde bulunduktan sonra,
Sultan IV. Mehmed'in görevden al~nmas~~olay~na kan~m~~ur. Siyasi bir
olay içerisinde yer alan Yusuf Dede'nin kaçarak daha sonra Kallire'ye git-

Tannkorur, a.g.m., s. 472.
Özellikle sufl çevrelere çal~~arak para kazanman~ n önemini anlatan ~smail Rus~lhi Dede, bu husûsiyeti ile di~er tarikat mensuplar~na örnek olmu~tur. Bkz. H. Algar, "Ankarari ~smail bin Ahmed", En9,clopedia of Islam, II, London, 1985, s. 100.
" ~smail Rusûh~~Ankaravrnin Makâst~l-~~A4pe JT ~e~hi't- Tdyye isimli eseri ise Osmanh devri
tasavvuf anlay~~~n~n önemli kaynaklar~ ndan biridir. Eserdeki bilgi ve görü~ler ~bn Fâriz, ~bn
Arabi, Mevlana Celaleddin-i Rtirrii ve ~ran-Horasan tasavvuf dü~ünce ve kültürünün harmanlanmas~~ olarak ifade edilmektedir. Ankaravrnin Farsça ~iirler yazmas~~ ve Mevlana'n~n Farsça
yazd~~~~ ~ürlere s~k s~k at~flarda bulunmas~~ eserin önemini artt~rmaktad~r. K~sacas~~ Ankaravl
eserinde farkl~~ görü~lere sahip ki~ilerin eserlerini mezcetmi~ tir. Bkz. Mehmet Demirci, Osmanl~~Tasavvuf Dü~üncesi, Veffl Yaymlan, ~stanbul, 2008, s. 12.
26

27
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ti~i belgelerden anla~~lmaktad~r29. Görüldü~ü gibi, Ankara Mevlevil~ânesi'nde ~eyhlik yapan ki~ilerin sosyal tarih içerisindeki konumlar~~bize, derOhm daha XVII. yüzy~lda var oldu~una i~aret etmektedir.
Ankara ~er'iyye sicillerinde mevlevil~âne ile ilgili bir hayli kay~t bulunmaktad~r. Bu kay~tlardan ilki, 15 Ramazan 1044/4 Mart 1635 tarihli
bir beratt~r. Bu tecdid-i berat Mevlevil~âne ~eyhi Ahmed'in, ~eyh Ya~mur
Zaviyesi'nin mütevellisi olarak atand~~~m göstermektedir30. Ayn~~ y~la ait
ba~ka bir sicil kaydmda ise Mevlevi postni~ini ~eyh Ahmed, d~~ardan bir
yolunu bulup zâviyeye müdâhil olmaya çal~~an ki~ilerden bahsetmektedirm. Öte yandan bu ~ikayet mektubuna cevaben gelen, 12 Rebiü'l- âhir
1046/13 Eylül 1636 tarihli fermanda ise, ~eyh Ahmed'i görevden almaya gerek duyulacak suçu olmad~~~~halde, kötü niyetli baz~~kimselerin
vakfa müdahil olmaya çal~~t~~~~vurgulan~yordu. Belgenin devam~nda ise
ad~~geçen Mevlevie ~eyhi Ahmed'in hizmetinde daim olmas~~gerekti~inden bahisle, hiç kimsenin onun i~ine kan~mamas~~emrediliyordu32.
12 Rebiü'l-"âhir 1046/13 Eylül 1636 tarihli belgede ise, Osmanl~~
devlet adamlar~n~n eskiden beri Ankara Mevlevil~ânesi'ne ay~rd~klan
tahsisatlan yeniledikleri görülmektedir. Nitekim bu belgede, Mevlevihâne ~eyhli~ine ~eyh Mehmed'in 5 akçe yevmiye ile atand~~~~ifade ediliyordu. Yine ayn~~belgede, ~eyh Mehmed'in vazifesi kar~~l~~~nda hak
etti~i maa~~n~~ Ankara Mukataas~~ihtisab mahdlünden almas~~isteniyordu33. O

29 Klaus Kreiser, "Evliya Çelebi ve Ba~ka Kaynaldara Göre Arap Aleminin Do~usundaki
Büyük ~ehirlerde Mevlevihaneler", Osmanl~~Ara~t~m~alan XIV, (çev. Semih Tezcan) 1994, s. 103.
3° ilgili kay~t bir tecdid-i berat oldu~una göre, Ankara Mevlevlhanesfnin daha önce yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Her ne kadar durum bu ~ekilde olsa da elimizde daha eski tarihli kay~t olmad~~~ndan net bir sonuca var~lamamaktad~r. Öte yandan ~eyh Ya~mur Zaviyesi'ne yap~lan atamayla ilgili A~S. 228/714: 681 numarah kayda balulabilir.
31 ~eyh Ya~mur Zaviyesi'nin yönetimini ele geçirmeye çal~~an kötü niyetli kimselerin varl~~~~ ba~ka sicil kaptlanndan da anla~~labilmektedir. Nitekim Kas~m 1636 tarihli bir ba~ka kartta, Mevlevihane ~eyhi Ahmed'in, ~eyh Ya~mur Zaviyesi'ndeki yönetiminin hem devam-~~
devlet için ve hem de valufin ruhu için duaya müdavemet etmeye devam etti~inden bahisle,
buna mani olunmamas~~ gerekti~i vurgulanmaktad~r (A~S 28/ 714: 773).
A~S. 28/714: 809 numaral~~kay~t.
""...Kasaba-i Ankara Mukata'as~~ihtisab~~mahsülünden yevnii be~~akçe vazifeye mutasarnf olan i~bu darende-i fermar~-~~ hümayün-~~meserret-maknIn-~~hakani ludvetü's-sulehaTs-salikin Mevlana ~eyh Mehmed -zide takvahü- südde-i saldetimden berat-~~ cedid taleb eylemegin hakk~nda merld-i inayet-i padi~ahânem vücüda getirip elinde olan berat-~~ atik m~kebince
bin k~rk alt~~Rebrulevvelrnin yirmi yedinci gününden müceddeden bu berat-~~hümayünu verdim ve buyurdum ki vanp vech-i me~rüh üzere tayin olunan yemi be~~akçe vaZ~Tesin Ankara
Mukata'as~~ mahsülünden emin olanlardan al~p mutasarr~f ola ol babda hiç ehad mani' ve dafi` olmayalar...". Tahriren fil-yevmrs-salis vel-a.~er Emin] ~ehri Rebr~lahir li-seneti sitte ve erhain ve elf. (A~S 28/714: 704).
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y~llarda Ankara'daki mukataa mahsûllerinden sadece Mevlevihane ~eyhi Mehmed yararlanmamaktad~r.
Bunun yan~~s~ra, 22 Receb 1046/20 Eylül 1636 tarihli ba~ka bir kay~tta, Mevlevihâne dervi~lerinin k~am-bahasilyemek ücreti için günlük 25
akçenin ayr~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Zikredilen yemek ücretinin tahsili
için gösterilen adres ise bu sefer, Ankara'daki ihtisab ve Cendere Mukataas~~
idi. Böylece mukataa gelirinden mevlevil~âneye yap~lan yard~m~n mâh
be-m4h/aydan aya aksatmadan verilmesi talep ediliyordu34.
Görüldü~ü gibi, Ankara Mevleviliânesi'nin temel olarak gelir kaynaldan ~ehrin iktisadi hayat~nda süreklilik arz eden ~htisab ve Cendere
Mukataas~'na dayanmaktayd133. Bu mukataa Ankara d~~~nda Çank~n,
Kastamonu ve Tosya ~ehirlerini içine alacak ~ekilde olu~turulmu~tu.
Ankara merkezinden yönetilen bu mukataan~n gelirlerinin büyük bir
k~sm~~ise do~rudan do~ruya Osmanl~~hazinesine aktarilmaktayd~. Ancak zamanla icâre-i muacceledenlpe~in kiralardan ayr~lan belirli bir miktar,

" "...Ol bargah-~~kayyum~l hazret-i Moda Celaleddin-i Reimi -kuddi.se s~rruhül-aziz-in
Ankara'da vaki' mevles4hanesinde sakin olan fukarasma Ankara'da vaki ~htisab ve Cendere
Mukata'as~~mahsülünden ta'âm-baha için yev~nl yirmi be~~akçe ta'amiye [i`ta] olunup yedimden berat-1 ~erif verilmi~ken almakcia usret çekilmesi ile geri Ankara'da vaki' Damga
Mukata'as~~mahsülünden almak üzere berat-~~aft~an~~verilmek inayet recasma i'lam olunma~m
imdi yedimde olan deatire nazar olundukcia zikr olunan mevles4hanede sakin olan dervi~a'n
bundan akdem ru'üs-~~hümayünumla mukata'a-i merkümeden ta'am-bahas~~ için yevn~l yirmi
be~~akçe ta'amiyyesi al~n~p berat-~~ ~erifim verildi~i mastür ve mukayyed bulunma~m imdi haklar~nda mezki-i inayet-i padi~ah:1'mm zuhflra getirip vech-i me~rüh üzere ta`y^~n olunan vazifelerin damga mukata'as~~mahsülünden olmak üzere bin k~rk alt~~Recebü'l-müreccebi'nin gurre- sinden bu berat-~~humayC~nu verdim ve buyurdum ki i~kr olunan dervi~ana ta`yln olunan yevmi yirmi be~~akçe talm-bahalarm Damga Mukata'as~~mahsülünden mukata'a-i merkümeyi
zabt edenlerden mah be-mah al~p mutasarr~f olup devam-~~ömr u devletim ed'iyyesine
müdavemet ve i~tigal göstere ol babda efrad-~~afe~kleden bir ferd mani' ve dafi' olmaya ve dahl
u ta'arruz k~lmaya ~öyle bileler alamet-i ~e~lfe i`timad
Tahriren fi'l-yevmrs-sa'n1
Emin] ~ehri Recebi'l-mürecceb li-seneti sitte ve erbain ve elf. (A~S 28/714:705).
Bundan ba~ka, de~i~ik zamanlarda ~eyhlerin devletten yard~m talebinde bulundu~unu
görebiliyoruz. Nitekim Ankara ~er'iyye Sicilleri 195/881 numaral~~defterin 199'cu belgesinde
-c>fclu~u gibi. H. 1215 tarihli belgede, Mevlevil~âne ~eyhi olan Seyyid Mehmed, Ankara Damga
Mukataasfndan alm~~~olduklar~~yard~m~n kadr-: k~lib~et edecek kadar artt~r~lmas~/ü talep etmektedir(A~S 195/881:199).
35 Ankara'da Bursa kalemine ba~h üç malikane-mukataa bulunmaktad~r. Bunlar Mukataa-i hasha-i Tamga-y~~Ankara ve Simsariye ve Zarar-~~Kassabiye ve Boyahane ve Cenderehane ve tevabii, Mukataa-i hasha-i Bac-~~bazar-~~ ç~~b ve ~htisab-~~Ankara ve beytülmal-i amme ve
hassa ve tahmis-i kahve ve tevabü, Mukataa-i hasha-i Resm-i Tamga-i kirpas ve t~nab-~~ penbe
der liva-i Ankara ve tevabii olarak say~labilir. Bkz. Deniz Karaman "~er'iyye Sicillerine Göre
XVIII. Yüzy~lda Ankara Damga Mukataas~", Bilig XXXII, ss. 179-222.
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ek ödentiler ~eklinde sadrazam ve defterdâr gibi yüksek devlet adamlar~na knlen~ yeler olarak tahsis edilmi~tir36.
XVII. yüzy~lda Osmanh merkezi idaresi taraf~ndan kiraya verilerek
i~letilen bu mukataalardan sadece sadrazam, defterdar ve di~er ümerâya de~il, ayn~~ zamanda, Ankara Mevlevihânesi'ne de pay ayr~ld~~~~görülmektedir. ~~te bu durum, XVII. yüzy~lda Osmanl~~ merkezi yönetimi
ile Mevlevi tarikat~mn ba~lant~s~n~~ ortaya koyabilmektedir. Hatta Osmanl~~Devleti, ~htisab ve Cendere Mukataalan'ndan Mevlevihâneye ayr~lan paralar~ n tahsilinde usretizorluk ortaya ç~k~ nca, tekkedeki dervi~~ve
~eyhlerin aç kalmamas~~ için ba~ka vergi kalemlerine yönelerek onlan
yaln~z b~rakmam~~t~r37.
Elimizdeki çe~itli tarihlere ait belgelerden anla~~ld~~~~kadanyla, Osmanl~~ merkezi yönetimi Mevlevihâne personelinin ya~ad~~~~stimulan
göz önünde bulundurarak onlardan gelen istek ve talepler do~rultusunda tekkeyi desteklemeyi sürdürmü~tü. Örne~in, padi~aha gönderilen
bir arzuhalde eskiden tekkede vazifeli olan personelin vefaundan sonra
yerlerine yeni atamalann yap~lmad~~~n~n belirtilmesi üzerinde, Osmanl~~
merkezi yönetiminin 4 Ramazan 1051/ 7 Aral~k 1641 tarihinde Mevlevihânedeki münhal kadrolara Musa, ~eyh Ahmed ve Pir Mehmed'i atam~~t~. Belgede, ad~~geçen ki~ilerden Musa ve ~eyh Ahmed'~in 10'ar akçe,
Pir Mehmed'in ise 20 akçe maa~~ile görevlerine ba~lamalan talep ediliyordu. Böylece Mevlevihâneye vazifeli olarak atanan bu ki~ilerin günlük
40 akçe olan yevmiyelerinin, 4 Ramazan 1051/ 7 Aral~k 1641 tarihinden
itibaren ~ehirdeki Cendere Mukataast'ndan almalar~~istenmi~tim. Görüldü~ü

Karaman, a.g.m., s. 180.
A~S 28/714: 705 numaral~~hüküm.
38 " Ankara'da vâki` Mevlevit~âne fukarâs~~ hâlâ Der-sa'kdetime arzuhâl sunup ta'âmiyyeleri için tayin olunan mezra'alan âhere verilmekle emr-i mak~da müâyakalan oldu~unu
bildirip inâyet red eyledikleri ecilden Cendere Mukâta'as~'ndan yev~ni on akçe vazifeye mutasarr~f olan Musa ve on akçeye mutasarr~f olan ~eyh Ahmed ve yirmi akçeye mutasarr~f olan Pir
Mehmed nâm kimesneler fevt olup zikr olunan k~ rk akçe bi'l-fi'il n~ahlül olma~la zikr olunan
Mevlevihane fukarâsma tal~niyye olmak üzere tevcih olunup ru'C~s-~~ hümâyûnum süren verilmekle mücebince berât-~~ ~erif verilmek fermân-~~ ali~kn~m olmak i~bu dârendegân-~~ tevki'-i resa'âdet-ni~ân zikr olunan mevlevihâne fukarâs~~ haklar~nda mezid-i merhametimiz zuhü'ra
hümâyün
getirip kendülere talrniyye olmak üzere Cendere Mulcâta'as~~ mahsülünden
süren mü'cebince bin elli bir Ramazanül-mübkrekinin dördüncü gününden yev~ni k~rk akçe
vazife tayin edip bu berât-~~ hümâyünu verdim ve buyurdum ki zikr olunan Mevlevilâne fukarks~~ vanp vech-i me~rüh üzere Cendere Mukkta'as~~ mahsülünden tayin olunan k~rk akçeyi
mukâta'a-i mezbüre emini olanlardan mâh be-mâh al~ p ta'âmiyyelerine harc u sarf eyleyip bi'liz~~ve'l-ikbk1 devâm-~~ömr ü devletim ed'iyyesine müdkvemet üzere ola ol bâbda hiç ehad mâni ve dkfi' olmayalar ~öyle bileler alâmet-i ~erife i'timâd lulalar...". Tahriren fi'l-yevmi'l-hâmis
Emin] ~ehri Rama~âni'l-mübkrek li-seneti ihdâ ve hamsin ve elf..." (A~S 30/716:833).
36

37
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gibi Osmanl~~merkezi yönetimi, Mevlevilhane personelinin istek ve talepleri do~rultusunda Ankara kaza merkezindeki çe~itli mukataalan
devreye sokarak tekkenin faaliyetlerini desteklemeyi sürdürmektedir.
Ankara sicillerinde yap~lan ara~t~rmalarda Mevlevilerin sadece
Mevlevihâneyi yönetmedi~i anla~~lmaktad~r. Mevlevi ~eyhleri kendi
tekkeleri yan~nda ~ehirdeki di~er valuflan da yönetmi~lerdir. Nitekim
25 Ramazan 1067/ 7 Temmuz 1657 tarihli bir belgede Yakub Abdal Zaviyesi'nin zaviyedân olan Mevlevi ~eyhi Mehmed'in arzuhâline cevap
olarak gönderilen beratta, vak~f yönetimini gasp etmek isteyen Sipahi
Ali'nin önüne geçilmesi emredilmekteydi39.
Öte yandan 15 Reblül-evvel 1108/12 Ekim 1696 tarihli bir emirde ise,
Mevlevil~âne ~eyhi Mehmed Dede'ye Konya Mevleviliânesi ~eyhi Sinan'm
talepleri iletiliyordu. Bu talepler aras~nda, Mevlevihâne yönetiminin günlük olarak yapmas~~gereken i~ler bulunmaktad~r. ~eyhin günlük olarak
yapmas~~gereken i~ler aras~nda, "kitâb-~~müstatâblan"4° usülüne uygun
olarak okutmas~~geliyordu. Bunun yan~~ s~ra Konya Mevlevil~ânesi ~eyhi
Sinan'm istekleri bunlarla s~n~rl~~de~ildi. Ankara Mevlevihânesi postni~ini
olan Mehmed Dede'nin zikir esnas~nda ve sonras~nda Hazreti Peygambere, evliyalara ve Molla Mevlana Celâledclin-i Rfunrye ihtirdml sayg~n~n da
fazlaca gösterilmesini talep ediyordu. Böylece Ankara Mevlevileri bir anlamda ~eriat ve tarikat yolunda takayygd /daha dikkatli olmu~~olacaldard141.

A~S 43/729:408 numaral~~kay~t.
° Burada ifade edilmek istenen Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin eserleri olmal~d~r.
Onun, tasawufi fikir ve dü~üncelerini birbirine ulanm~~~hikayeler ~eklinde anlatt~~~~ Mesned
isimli eseri, çe~itli konularda söyledi~i ~iirlerini içeren Div~in-t bVi , nasihat amaçh kendisinden
sorulan ve cevap istenen dini ve ilmi konulardaki Mektubdt~, sohbederini içeren FThi Md Fili ve
yedi adet vaazm~~içeren Mectilis-i S~b'a'dan olu~an külliyat~~zikredihni~~ohnal~d~r.
4 ' "...Ankara Kazasinda naibü'~-~er' olan Mevlana ( ) -Ade
tevki'-i reff-i hümâyün yasal ohcak malüm ola ki ludvetü's-sulehaTs-salild~'l Mehmed Dede -zicle sakihuh~l- dergah-I mu'allama gelip medh~e-i Ankara'da vaki' mev1m4hanenin me~lhati ve mesnesihanl~~~~
k~dvetül-ulemaTs-salikin umdetül-evliyaTl-vas~fin ka~ifd esrari'l-mesnes4 valufu rümüzi'lma'nevi el-muhtass bi-mezicli
Konya'cla asüde olan sultanül-vas~rm
vel-arifin bürhanül-a~ikin hazret-i Celaleddin-i Rt~ mi kaddesallahu s~rrehül-azizin evlad~ndan olup
sema-i ~erifierinde me~ihat hidmetinde olan Mevlana ~eyh Bostan -dde ir~aduhfi- taraf~ndan megaz-~~Kur'ân-~~ce/ilü'~-~an ve ab-~~
te~negan-~~bahr-i irffl~~olan kitab~~müstetablar~n luraet ve ayin-i evliya-y~~zevil-ihtiram~~ icra edip eda-y~~ ~eriat ve tarikat ile takayyüd üzere olas~z deyu izni mü~'ir mühürlü mektüb vermekle me~cebince zabt etdirilmek babmda inayet reca etme~in mücebince zabt etdirilmek emrim olmu~dur buyurdum ki sad~r olan
emrini ve mevlana-y~~ m~l~na-ileyh taraf~ndan verilen mühürlü mektf~b m~acebince me~ihat-~~
mezbüru zabt etdirip min ba'd mühürlü mektüb ve emr-i hümayttnuma muhalif aheri dahl u
ta'arruz etdirmeyesiz ~öyle bilesiz alamet-i ~erife i'timad
Tall/tren fi evas~t~~~ehri Rebr~lewel li-seneti seman ve mie ve elf. (A~S 76/762: 799).
39
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Görülüyor ki, gerek Konya'da bulunan merkez dergâhtaki ~eyhler ve gerekse Osmanl~~merkezi idaresi çe~itli tarihlerde Ankara Mevlevihânesi'ni
uyarma ihtiyac~~duymu~lard~r. Örne~in 15 Cemâziyel-evvel 1108/10 Aral~k 1696 tarihli ba~ka bir fermanda ise Mevlevihâneye ~eyh atanan Mehmed Dede'ye yeni atand~~~~için nasihatlarda bulunulmaktaycli42.
Ankara Mevlevihânesi'ne ait 14 Rebiül-âhir 1108/10 Kas~m 1696 tarih ve 800 numaral~~sicil kayd~nda ise " ...Anlcara Damga Mukataas~~mahsülünden vazjfgle mutasamf olanlann ale-l- esdmi s~hhat üzere deftere yazd~rub kdtible rikab-~~hümdyunuma ihzdr ve irsdl ittiresiz..." denilmekteydi". Bu belgenin ardmdan
hangi yaz~n~n gelece~i az çok anla~~labilmektedir. Anla~~ld~~~~üzere tutulan merkez defterleri ile ta~ra defterleri aras~nda bir tutars~zlik söz konusudur. Nitekim yukar~da ad~~geçen sicil kayd~= hemen ardmdan gelen
801 numaral~~belgede ise Ankara Damga Mukataas~~mahsûlünden maa~~
alanlar~n isimlerinin Istanbul'daki merkez defterlerinde bulunamad~~~~
ifade edilmi~ti". Mevlevihâneye, Damga Mukataas~~malindan pay aktar~lmas~yla ilgili ~imdiye kadar hiç kay~t geçmemi~~olmasma ra~men, 801
numaral~~ kay~tta vak~ftan kimlerin maa~~ald~~~mn bildirilmesi talep edilmi~ti. Her ne kadar 801 numaral~~ kay~ttan tekkedeki dervi~lere ne kadar para verildi~i belirtilmerni~se de ba~ka belgelerden günlük 25 akçelik ücretin Damga Mukataasfndan ayr~ld~~~~anla~~lmaktad~r".
XVIII. yüzy~lda Ankara Mevlevihânesi Vakf~'n~n gelir kaynaklar~na
dair elimizde ilginç bir belge daha vard~r. 19 ~evvâl 1116/14 ~ubat 1705
tarihli sicil kayd~nda ifade edildi~ine göre, Mevlevihâne ~eyhi Dervi~~
Ahmed bin Abdülbaki, vakfa ait paray~~ kiraya vermi~tir". Vak~ftan

Konuyla ilgili A~S 68/754: 424 ve A~S 76/762: 798 numaral~~kay~tlara balulabilin
A~S 76/762:800 numaral~~ hüküm.
44 "...~zzetlü ve fazfietlü efendihazretlerinin meclis-i ~erifieri savb~na vird-i da'avât-~~sâfiyyât-~~ muhabbet-efzûn ithâfi siyâkmda ve ludvetül-emâsil ve'l-akrân Ankara damgas~~
mukâta'as~~ emini olan ( ) -z~de kadruhû-ya inhâ olunan budur ki Ankara Damgas~~Mukâta'as~~
mâlindan vezâ'ife mutasarr~f olanlann ale'l-esâmi s~hhati üzere defterin yazd~np kâtibiyle
ma'an ihzâr ve irs'al eylemeniz bab~nda ~eref-yâfte-i sudûr olan emr-i cetilü'~-~â'n mûcebince
mekt~lb tah~lr ve irsal olunmu~dur. ~n~â'allahu te'âlâ vusûlünde v'ârid olan emr-i âli~ânda tasrlh olundu~u üzere mulcâta'a-i mezbûr mâhndan vezâ'ife mutasamf olanlar~n ale'l-es'âmi defterin yazd~nlip kâtibiyle ma'an ber-vech-i ta‘d1 rikât~-~~ hümâyûna irsâl ve ihzâr eylemeniz
(A~S 76/762: 801).
45 A~S 187/873: 164) numaral~~ belge.
Valufiann gelir kaynaldanndan birisi de vak~f paralar~n~n nemaland~nlmas~d~r. Vak~f
bünyesindeki paralar~n "rehn-i kavl ve kefil-i meb' yahud ikisinden biri ile onu onbir buçuk
hesab~~ile mu'âmele-i ~er'iyye ve murabaha-i mer'iyye ile bâ-yed-i mütevelli beher sene 'aLâ vechi'l- hâlâ'l istirbah ve isti~lâl" olunmas~~istenirdi. Yediy~ld~z, a.g.e., s. 141.
42
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ödünç para alan ki~i ise, Hisar'da ikamet eden Ohanis veledi Aslankulu'dur. Z~mmi Ohanis vak~ftan 50 kuru~~para alarak bu paray~~bir sene
sonra faiziyle geri vermeyi kabul etmi~ti. Ancak öyle anla~~l~yor ki, Mevlevihâne kiraya verdi~i ne paray~~geri alabilmi~~ne de Ohanis'i bulabilmi~ti. Sözle~me akdinin yap~lmas~n~n üzerinden sekiz y~l geçmesine ra~men ödünç verilen vak~f paras~~geri al~namad~~~~için durum mahkemeye intikal etmi~tir. Borçlu Ohanis'in öldü~ü, mahkemede çocuklar~~ tarafindan ifade edilmesi üzerine, mahkeme paran~n tahsili için çocuklar~na yönelmi~tir. Ancak Ohanis'in çocuklar~~babalar~n~n ald~~~~paray~~
geri ödemeye güçlerinin yetmedi~ini belirterek sözle~mede rehin olarak gösterilmi~~olan dükkan~~vermeyi teklif etmi~lerdir. Yap~lan görü~melerin ard~ndan =mi Ohanis'e ait mallar~n dükkandan bo~alt~lmas~ndan sonra bu mülk, Mevlevihâne vakfina verilmi~tir. Sicilde tarif edilen bu dükkan47, Ankara kaza merkezinde bulunan kalenin duvanna
yak~n bir mesafede idi ve içerisinde üç destgâh48 vard~.
Tarihi süreçte Mevlevihâne'nin sosyal bünyesi XVIII. yüzy~l sonlanndan itibaren bozulmaya ba~lam~~t~ r. Nitekim Mevlevi ~eyhi Mehmed
yazd~~~~bir arzuhalde " ...hangdhta kalan fukard-i dem:~ maa~lar~~katil olma~la
kadr k~fiye va,ffi..." verilmesini merkezi idareden talep etmi~ti. Bu talebin
padi~ah taraf~ndan dikkate al~nd~~~~anla~~lmaktad~r. Zirâ Mevlevihâne'ye gönderilen 11 Zilkâ'de 1206/1 Temmuz 1796 tarihli fermanda,
belirtilen günden geçerli olmak üzere, ~eyh Mehmed'e yev~ni 15 akçelik vazife tevcih olundu~u ifade ediliyordu. Öte yandan ba~kentten gelen fermanda, ~eyh Mehmed'in vazife kar~~l~~~~alacak oldu~u maa~~n
hangi kalemden tahsil edilece~i de belirtilmi~ti. Buna göre Mevlevi ~eyhi Mehmed'in 15 akçelik maa~~n~~ Rüsdm-~~Damga-i Kirpas-i Ankara Mukataas~'ndan almas~~için, Ba~muhasebe Kalemi'ne gerekli talimatm verildi~i de
anla~~lmaktad~r49. Görüldü~ü gibi Mevlevi ~eyh ve dervi~leri için Anka-

A~S 83/769:27) numaral~~kay~t.
Ankara kazas~~ Osmanl~~devrinde tiftik yününden üretilen soflann dokundu~u bir merkez konumunda idi. Bu nedenle ~ehirde sof dokunan pek çok destgah/tezgah bulunuyordu.
Ö. Ergenç, XVI fliçp~lda Anknra ve Konya, 1995, s. 99.
49 "...Medine-i Ankara'da vaki' mevlevihane tekyesi ~eyhi i~bu rafi'-i tevki'-i refl'u'~-~an-~~
halcan'i es-Seyyid Mehmed -Ade salabuh~l- Divan-1 Hümayunuma arzuhâl edip hankah-~~ mezbürede sakin fukara dervi~an~n maâ~lan katil olma~la kadr-i kifflye vazife verilmek babmda
inâyet ve sad~r olan ferman-~~ arka= mücebince yeymi on be~~akçenin senevisi hesâb
etdirildikde gayr-~~ez-fazia otuz üç g-uru~a bali~~ve mebla~-~~mezbür Resm-i Damga-y~~ Kirpas~~ Ankara Mukata'as~'mn iki yüz alt~~senesi mâhna zam ve tertib olunmu~~oldu~u kalemlerinden
derkenâr ve tertib olundu~u üzere mebla~-~~mezbür sene-i merkümeden i`tibar ile mukata'a-i
47

48
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ra ~ehrinde bulunan iktisadi te~ekküllerden önce ihtisab Mukataas~~s,e Cendere Mukataas~, daha sonra Damga Mukataas~~ en son olarak da Damga-i Kirpas-~~
Ankara Mukataas~~'ndan tahsisler yap~larak tekkede kalanlann ihtiyaçlar~~
sürekli olarak kar~~lanm~~t~50. Netice olarak Osmanl~~ Devleti, 1636 y~l~ndaki tahsislerin ard~ndan 1641 ve 1696 y~llar~nda da Ankara Mevlevihânesi'ne para yard~m~~yapmay~~sürdürmü~tü. Bütün bu yard~mlann
en sonuncusu ise 1793 y~l~nda yap~lan ve Damga-i Kirpas-~~Ankara Mukataas~'n~n adres gösterildi~i k~s~md~r".
Mevlevihâne ile ilgili resmi kay~ tlardan çe~itli dönemlerde baz~~ s~lunt~lann ortaya ç~kt~~~n~~görmekteyiz. Bu s~lunt~lardan ilki, 20 Receb
1210/30 Ocak 1796 tarihlidir. Bu tarihte yap~lan incelemelerde Ankara
Damga Mukataas~~ malindan maa~~alan Mevlevi ~eyhi Seyyid Mehmed'in tahsisât kayd~~ bulunamam~~t~r. Osmanl~~ merkezi yönetimi bu
durumda, Ankara Mevlevihânesi'nde hizmet veren Mevlevi ~eyhinin
hem görevini aksatmamas~~ hem de 25 akçelik man~m~n zaman~nda ödenebilmesi için ivedilikle Bursa Mukataasi na ba~vurulmas~m talep etmi~tir.
Yap~lan i~lemlerin ard~ndan Mevlana ~eyhi Seyyid Mehmed'e, 21
~a'ban 1209/13 Mart 1795 tarihinde yeni bir berat gönderilmi~tir52.
Benzer ~ekilde, Ankara Damga Mukataas~~ gelirlerinden Mevlevihâne'ye yap~lan yard~mlann kardan da çe~itli zamanlarda defterlerde bulunamam~~t~r. Dolay~s~yla Osmanl~~Devleti, XIX. yüzy~lda Mevlevihâne'ye Bursa Mukataas~'m adres göstererek bu lus~mdan yard~mlann alina-

mezbüre mâlindan zam ve ol mukabelede ~eyh-i mezbür a mulcâta'a-i mezbür mal~ ndan almak
üzere yey~rd on be~~akçe vaziTe tev~z~h olunup berât~~Ba~muhâsebe'ye ilmuhaberi verilmek bâba~defterdanm Mehmed ~erif -dâme ulüvvuh~l- telb~nda iftihâru'l-ümerâ ve'l-ekâbir
his etmekle telhisi mücebince sene-i merkümede i`tibâr ile mukâta`a-i mezbûre mama zam ve
ol mukabelede ~eyh-i mûmâ-ileyhe mulCata'a-i mezbûreden on be~~akçe tevdh olunup berâu
ve Ba~muhasebe'ye ilmuhaberi verilmek fermân~m olmak üzere hakk~nda mezid-i inâyet-i pâdi~âhânem zuhûra getirip bin iki yüz alt~~senesi Zilka‘desi'nin on birinci günü târihiyle müverrah verilen ru'üs-~~ hümâyiin mücebince bu berât-~~ hümâyiânu verdim ve buyurdum ki mfunâileyh e~-~eyh es-Seyyid Mehmed -Ade salâhuhû- var~ p vech-i me~rüh üzere ta‘yin olunan yevnû on be~~akçe vaiifesin Resm-i Damga-y~~ Kirpas-~~ Ankara Mukâta`as~~ mal~ndan emin olanlar
29 Zilhic~e seyedinden al~p fukarâya sarf eyleye ~öyle bilesiz alamet-i ~enfe i`timâd
ne [11120. (A~S 184/870:161)
5° Ankara Resm-i Damga-i Kirpas MukatAasindan yevm1 15 akçelik gelirin Mevlevi postni~ini Seyyid Mehmed'in ölümüyle yerine atanan o~lu Seyyid Mehmed Tahir Efendi'ye aktar~lmas~~hususunda gönderilen 5 Ekim 1814 tarihli emirnâme bulunmaktad~r (bItz. C. Evkiif
22794
A~S 184/870:161 numaral~~ sicil kayd~.
52 A~S 187/873:164 numaral~~sicil kayd~.
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rak ~eyh ve dervi~lerin vazifelerini aksatmamalar~~yönünde özen gösterilmi~tir53. Görüldü~ü üzere, Osmanl~~merkezi idaresi buldu~u pratik
çözümle, maa~lar~n~~almalar~~için Mevlevi ~eyh ve dervi~lerini Bursa
Mukataas~'na yönlendirerek, tarikata verdi~i önemi bir kez daha ortaya koymu~tur. Esas olarak burada önemli olan, Osmanl~~Devleti'nin ne
kadar yard~m yapt~~~ndan ziyade, zor durumda kald~~~n~~iddia eden
Ankara Mevlevihânesi ~eyh ve dervi~lerinin hiçbir surette ma~dur edilmemi~~olmas~d~r.
XIX. yüzy~lda ise Ankara Mevlevihanesi'nin gelirleri devlet taraf~ndan daha da artt~r~lm~~t~r. Osmanl~~Devleti'nin 4 Rebf ü-I evvel 1256/6
May~s 1840 tarihli ferman~nda, Ankara yak~nlarmdaki Yakub Abdal Köyü'nün ö~ründen Ankara Mevlevihânesi'ne tal~sisât yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r". Yakub Abdal (di~er ad~yla ilbekar) köyünün ö~ründen Ankara Mevlevihânesi'nin gelirlerini artt~rmak için tal~n~ ye/yemek ücreti
yard~m~~ad~~alt~nda yeni ilave gelirler aktar~lm~~t~r. Ancak, o y~llarda Osmanl~~Devleti'nin söz konusu Yakub Abdal Köyü'nün ö~ürlerini Ankara Mevlevihânesi'nin toplamaya yetkili oldu~una dair verdi~i ferman
kayd~~ar~ivlerde bir türlü bulunamam~~t~r. Bu nedenle Osmanl~~merkezi yönetimi ile Mevlevil~âne aras~nda çe~itli zamanlarda yaz~~ tnalarm yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r55.
Ankara Mevlevihânesi Osmanl~~merkezi idaresi taraf~ndan sürekli
olarak korunmas~na ra~men, XIX. yüzy~lda iktisadi aç~dan daha fazla
sorun ya~amaya ba~larm~t~r56. Bu sorunlardan ilki, Mevlevil~âne ~eyhlerinin sebep oldu~u s~k~nt~chr ve 7 Muharrem 1274/ 28 A~ustos 1857 ta-

Bak~m~~BOA. C.EV.13463 numaral~~hüküm.
Osmanl~~Devleti'nin son yüzy~lmda Bektâ~iler yasakh bale gelmi~lerdir. Bekti~i tekkelerinde sakin olanlar~n "ehl-i bid'at ve müdmin-i hamr ve fesekâdan" olmalar~~gerekçesiyle verilen fetvaya dayanan Sultan II. Mahmud, Bektâ~ili~i yasaldanu~t~r. Bundan sonra problem ç~karanlar sürgün edilmi~lerdir. Anadolu ve Rumeli'de kadim olanlar fiziki yap~sma bak~larak
cami, mescit, medrese ve mektep yap~larak de~erlendirilmi~tir. Ayn~~ ~ekilde bu Bekta~i tekketeri içerisinden ehl-i sünnet dairesi içerisinde olan Mevlevi, Nak~ibendi ve Rufll~lere de bu binalar da~~t~lm~~t~r. Bkz. Mustafa Alkan: "Haa Bektâ~-~~Veli Tekkesine Nak~ibendi Bir ~eyhin
Tayini: Merkezi Bir Dayatma ve Sosyal Tepki", Türk Küüierii ve Hac~~Bekta~~Veli Ara~t~m~alan 57, Ankara, 2011, s. 216.
55 Bak~m~~
BOA. BEO, 1211/90760 numaral~~hüküm.
56 XIX. yüzy~lda Mevlevi ~eyhlerinin iktisadi hayattaki rolleri artm~~ur. Nitekim Hicri
1268/1852 tarihinde Ankara Mevlevil~ânesi'nin ~eyhi olan Hüsameddin Efendi, makt~ll' olarak
aç~lan Haymanateyn Kazas~'mn ö~ürlerinin toplanmas~~ihalesini kazanm~~t~r (BOA. A MKT.
NZD. 95/61).
54
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rihlidir. Buna göre, Yakub Abdal Köyü'nün y~ll~ k 734 kuru~luk ö~ür
gelirleri Mevlevihâneye sarf edilmek üzere aynlm~~ ken, ~eyh Abdullah
Besim Efendi, vak~f paralar~n~~ tekkeye harcamam~~t~. Bunun üzerine
Osmanl~~ merkezi idaresiyle yap~lan yaz~~malar neticesinde, ~eyh Abdullah Besim Efendi'nin vak~f malindan istidâ' la/maktan/al~ konulmas~ndan
ba~ka çare olmad~~~na karar verilmi~ti57. Görüldü~ü üzere merkezi idare bir taraftan Mevlevihâne çal~~anlar~n~ n 734 kuru~~taâmiyesinin ~eyh
Abdullah Besim Efendi" tarafindan alikonuldu~unu ve bunun önüne
geçilmesinden bahsederken, di~er taraftan da çal~~an personelin aç kalmamas~~ve ihtiyaçlar~n~n kar~~lanmas~~ için bir an evvel Hazine'ye ba~vurulmas~m talep ediyordu.
XIX. yüzy~lda Mevlevihâne postni~ini ~eyh Abdullah Besim Efendi
ile ilgili Istanbul'a arka arkaya ~ikayetler gitmi~tir. Tekkenin ~eyhi olan
Besim Efendi'nin Mevlevihâne'ye harcamas~~ gereken paralar~~ ne yapt~~~~belli de~ildir. Bir taraftan ~eyh Abdullah Besim Efendi vakfa ait paralan tekkeye harcad~~~n~~ iddia ederken di~er taraftan Osmanl~~ merkezi idaresi, iddia edilen harcamalar~n makbuzlar~m talep etmektedir.
Dolay~s~yla ~eyh Abdullah Besim Efendi'nin uhdesinde bulunan vak~f
paralar~n~n ne oldu~u belli de~ildi59. Vak~f paralar~n~n ak~betinin bilinememesi nedeniyle bu durum ister istemez Devlet-i Aliyye'yi rahats~z
etmi~ti. Çünkü postni~in Abdullah Besim Efendi, Mevlevihâne vakfin~n
kasas~ na gelmesi gereken Yakub Abdal Köyü'nün ö~ürlerinden ayr~lm~~~
olan paray~~ hala kendi uhdesinde tutmaya devam ediyordu60. Vak~f pa-

57 "...Ankara mevlevil~ânesinin mahalli emvâl sand~~~ ndan muhassas olan senevi yedi yüz
otuz dört guru~~taâmiyyesi mevcûd olan dedegân ile mürûr u ubC~ r eden dervi~ârun it'âm~na
kifâyet etmemesinden nâ~l emr-i idârede zarûret çekilmekde oldu~undan ve kendisi dahi haylice düyûna giriftâr oldu~undan bahisle sadaka-i ser-i ~evket-efser-i hazret-i ~âhâne olmak üzere mezkûr ta'âmiyyenin zamm~~ hânkâh-~~ mezkûr post-ni~ini bulunan ~eyh Abdullah Besim
Efendi tarafindan istid`â k~l~nmakdan nâ~i keyfiyet Meclis-i Vâlâ'da ledel-mütâla`a dergah-~~
mezkûrun makarr-~~ fukara' ve mesâkin olarak ~eyh-i mûmâ-ileyhin dahi ~âyân-~~ ât~fet-i seniyye idü~ü haber verilmi~~idü~-ünden ve hânkah-~~ mezkûrun ta'âmiyyesi pek az olarak sâye-i
merhamet-vâye-i hazret-i ~âhânede bunun derece-i kifâyeye iblâ~nyla fukarâ ve dervi~âmn zarûretden vikâyeleri ~ân-~~ ah icâb~ndan bulundu~undan hazinece evvel be-evvel vuki~ ` bulacak
mahlûlâtdan münâsib mikdâr mebâli~in ta'âmiyye-i mezkûreye zamm~~ z~mn~nda keyfiyetin isfizân~~ husûsunun savb-~~ sâmilerine bildirilmesi..." istenmektedir (BOA. A. MKT. NZD:
234/25).
Yak~n tarihli ba~ka bir belgede ise Mevlevihane ~eyhi Abdullah Besim Efendi'nin Ankara'ya ba~l~~ Zir Kazas~'nda kiralad~k~~mülklerin gelirlerini devlete ödemeye yana~mad~~~~için
~ikayete konu oldu~u anla~~lmaktad~r (BOA. MVL. 591/13).
5" BOA. MAD.d. 13566 numaral~~ defter.
60 BOA. DH. MKT: 1786/47 numaral~~kay~t.
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ralan Abdullah Besim Efendi'den ya~arken tahsil edilememi~ti. Postni~in Abdullah Besim Efendi'nin vefatmdan sonra harekete geçen Maliye
Nezareti ad~~geçen ki~inin uhdesinde olan vak~f paralar~n~~alabilmek
için o~lu Bahaeddin Bekir Efendi ile temasa geçmi~ti. Yap~lan yaz~~malardan anla~~ld~~~~kadar~yla Mevlevil~ânenin alacaldan, Abdullah Besim
Efendi'nin o~lu Bahaeddin Bekir Efendi'nin maa~mdan % 5 gecikme
faiziyle tahsil edilmi~ti61.
Belgelerden hareketle, XIX. yüzy~l ortalar~nda Ankara Mevlevil~anesi hakk~nda ~unlar~~söyleyebilmek mümkündür; Ankara ~ehir merkezinde halkm kutsall~~ma inand~~~~üç mekan bulunmaktad~r. Bu mekanlar~n en ba~mda Hac~~Bayram-~~Veli Camii ve türbesi gelmektedir. Daha sonra ise, Ankara Mevlevil~ânesi, son olarak da Taceddin Dergalu
gelmektedir62 . Elimizdeki belgelerden anla~~ld~~~~kadanyla, ad~~geçen
tarihte üç mekanda yap~lmas~~ dü~ünülen tamirat için Meclis-i Valâ ile
görü~meler yap~lm~~t~r. Yap~lan tetkikler sonucunda önce bu üç vakfin
gelir kaynaldan ayr~~ayr~~incelenmi~tir". Ankara'dan Istanbul'a gönde-

61

BOA. DH. MKT: 2351/52nun~arah hüküm.
Belgede ifade edilen bu üç mekan~n her biri ayn bir tarikata aittir. Bu durum gösteriyor ki; Osmanl~~devrinde Ankara'daki tarikatlara ait tekke ve zaviyelerin önemi ~ehrin d~~ma
ta~m~~~vaziyettedir (BOA. A. MKT: 30/97).
62 "...Mübarek hal~-i pay-i mekarim-peymai~~hazret-i riyaset-penahllerine ma'ruz-~~ bende-i kemineleridir ki; Ankara'da defin-hak-i ~t~r-nak olan Hac~~Bayram-~~Veli -kuddise s~rruhu'l-celi- hauederinin dhni`-i ~erif ve türbe-i münlfl ve meyleythane ile Tâceddin-i Veli hazrederinin hankah-~~latlflyle türbesinin ta`ndranna me~rüta yak~lan olmay~p ~imdiye de~in balulanaad~~mdan mü~rif-i harâb ve mil-i turâb olmu~~ve biraz mahallerinin dahi teysriyle ba'n
ebniye ilave ve in~as~~laz~m gelmi~~oldu~undan mahall-i mezkürenin yirmi be~~bin üç yüz seksen bir guru~~masanfla yüd~da gelece~i ledel-ke~f ol babda bi't-tan z"i~n imar meclisi me'mf~rlar~~hazeran taraflar~ndan takdim olunan meclis mazbatas~~ ve ke~if defterinin vusûlünden bilbeyan mü~arun-ileyh Hac~~Bayram-~~Veli hazretlerinin zikr olunan türbe-i latifesiyle mevlevlhânenin biraz merbiltau oldu~u Defterhâne-i An~ire'de mukayyed ise mahallinde kimler taraflar~ndan zabt ve has~lat~~ahz u kab~~olundu~u ve âher yandan olup olmad~~~~mechül idüg-ünden ba'deh~a icra-y~~ilnizasma bak~lmak üzere keyfiyetin istilanum ~amil hame-pira-y~~ta'zi'm ve
tefhlin olan emirname-i sami-i hazret-i Sadaret-penahl meal-i me`ali-i~titnali rehin-i
çaker-i müstedileri olmu~~ve Ankara Sanca~~~muzaMundan kasaba-i Bala'ya tabi' Hasano~lan
nam karyenin a'~ar-~~ ~eriyyesi mü~an~n-ileyh Hac~~Bayram-~~Veli hazretleri hankahma âyende vü revende dervi~an ve fulcaran~n talmiyyesine ha-berat-~~ali~an me~rüta olup ta'nür ve terml~nine me~nata vakfi olmad~~~~ve neft-i Ankara'ya tabi' Yakubabdal narn-~~ di~er Ihpmar nam
karye a'~ar-~~ ~eriyyesi dahi mevlevihane-i mezküre post-ni.~l~n re~adetlü Hüsameddin Efendi
dalerinin ibraz ve irae eyledi~i emr-i âlide münderci ve musarrah oldu~u vechile âyende vü
revende dervi~an ve fultaran~n ta'amiyyesine ~art lul~n~m~~ve bundan ba~ka tamir ve termhnine me~rüta vakfi bulunmam~~~oldu~u ve mü~arun-ileyh Taceddin-i Veli hazretleri hankal~-~~ ~erlfinin Maliye Hazine-i Cefilesiyle Evkaf-~~Hümâran-~~Mülükane Hazine-i Celflesi taraflar~ndan
62
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rilen yaz~da, ad~~geçen üç vak~f binas~n~n devlet tarafindan tamir edilmesi gerekti~i, çünkü vak~flann gelirlerinin tamire kâfi gelmedi~i belirtiliyordum. Bu durum kar~~s~nda ~ stanbul'da bulunan nezâretin verdi~i cevap da ilginçti. Osmanl~~merkezi yönetimi k~saca, ad~~geçen binalarda devlet tarafindan böyle bir tamirât~n yap~lmas~n~n asla mümkün
olamayaca~~n~; " ...Hazine-i EvIc4f-~~celilelerinde bir güne kar~~l~k olmad~~~na ve hazine-i merk~tmeden mazbut salâtin-i izâm hazarât~~evkâf- z cel~lelerinin ekserisi dahi masânfât~n~~ve efâlini vândâtlan ile kapatamayarak medy~tn bulunmas~na ve vakf-~~hâl icab~nca
kendi masânfât edâlanna ka:fl gelmedi~i vâreste, kayd-~~i~'âr görünmü~~idi~üne, suret-i âhirelen iktizâs~n~n icrâs~~reayâ üzerinden il!yiis~~içün. .." gerekli çal~~malar~n ba~lat~lmas~~isteniyordu65. Görüldü~ü gibi, XIX. yüzy~l~ n ortalar~nda ~ehirlerdeki

sadaka-i ~a'h'a'ne olmak üzere mukaddemâ tahsis ve ihsan buyurulmu~~olan malûmel-mikdar
ta`amiyyelerinden ma`ada gerek ta`mir ve termimine ve gerek it`am-~~ fukara ve dervi~âna dâir bir güne vakf~~ olmad~~~~tahlak k~hnnu~~ve her bar mü~arun-ileyhima Haa Bayram-~~ Veli ve
Taceddin hazerau hankahlannda zikrullah ve evrad-~~ ~erifeye müdavemete itinâ ve mevlevihazret-i Mevlana icra bine gerek züvvar ve gerek evkaf-~~
hane-i mezkûrda dahi ayin-i
fukara ve dervi~'ana dikhamsede cema'at kesret üzere bulundu~u ve her birerlerinde
~erif ve hanklih ve türbe-i
kat ve müsâberet k~l~nd~~~~ecilden ve ber-minval4 muharrer
münifeler ve mevlevihane muhtâc-~~ ta`mir ve tern= ve ez-ser-i nev` isticlab-~~da'avat-~~ hayriyye-i cenab-~~ cihandanye 'Adi olaca~~~vareste-i kayd-~~ terkim oldu~undan ol vechile ser-i ~evket-efser-i hazret-i cihandari sadakas~~ olarak tamir ve tevsilerine müsa'ade-i seniyye-i rahimaneleri erzân ve ~ayan buyurulmak niyanyla i~bu ariza-i bendegânem bi't-terkim hak-i pâ-yi
mekarim-ara-y~~veliyyü'n-ni'amilerine takclime ictisâr lul~nd~~~~bi-mennihi te`ala muhat-~~ ilm-i
alem-ara-y~~asaffineleri buyuruldukda ol bâbda emr u ferman...." H 13 Za. sene [1]261. (BOA.
M. VL. 3/50 ).
64 Ma`rüz-~~ bendeleridir ki; Ankara Eyâleti'nde kain mevleviliâne ile Haa Bayram ve Tâceddin-i Veli hazerat~n~ n türbe ve hankahlann~n muhtâc-~~ tamir olduklan mukaddemâ eyâlet-i merküme Meclis-i imar me'mûrlan taraf~ ndan bâ-mazbata inhâ olunmu~du. Bunlar~n bir
hazret-i Sadaret-pegüne me~rûtalan olup olmad~~~~isti'lâm~na dâir yaz~lan emirname-i
nahlye cevâben eyâlet-i merküme mutasarnfi sa'adetlü pa~a ve defterdan efendinin bu kere
varid olan ~ukka-i mü~terekeleri manzûr-~~alileni buyurulmak üzere leffen tesyir-i savb-~~savâbnümâ-y~~ samileri lulinm~~~olma~la bu babda olan re'y ve mütala`a-i devletlerinin i~'ar ve ~ukka-i mezk~lrenin iade ve tisyân bab~ nda emr u irade efendimindir. Ma're~z-~~ bendeleridir ki;
' lem olmu~~ve sûret-i inhâikan-~~çal(erar
Müffid-~~ i~'ar-~~ sâmileri ve mezkiir ~ukka meâli
ya nazaran vakfeyn-i mezkûreynin ta'âmiyyelerinden ma'ada hayrâtlan imanna me~rfita varihayriyyeden idü~ü anla~~lm~~~olup
datlan olmad~~~~ve zikr olunan mahallerin ta`miri
ancak nezd-i samilerine beyândan müsta~-'ni oldu~u üzere bu makale bi-kudret evklif hayrann~n iman z~mn~nda hazine-i evklif-~~ hümâyûnda bir güne kar~~l~ k olmad~~~na ve hazine4
merkümeden mazbût selâtin-i iza'm hazerat~~evklif-~~ celilelerinin ekserisi dahi masar~ffit-~~ valu'alann~~ varidatlanyla kapadamayarak medyûn bulunmu~~ve vakt-i hal icab~nca kendi masant-~~ mu'radelerinin idarelerine su`übet gelmi~~ve gelmekde oldu~u vareste-i kayd-i i~'ar görünmü~~idü~üne nazaran sûret-i a'herle iktizasm~ n icras~ ..." 13 Za 1261. (BOA. M.VL. 3/50).
durumunu
65 BOA. MVL.3/50 numaral~~ belge Osmanh vak~ f müesseselerinin içler ac~s~~
ortaya koymaktad~r.
Belleten C.LXXVI, 35
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dini mekanlar~n durumu içler ac~s~d~r. Yukar~da ifade edildi~i gibi, Ankara'daki kimi vak~flann gelirleri giderlerini kar~~~layam~yor, kimi vak~flar da tamirat için harcayacak para bulam~yordu. Oysa ayr~l tarihlerde
Mevlevihâne'nin yönetimini elinde tutan postni~inlerin devletten nakit
paralar kar~~l~~~ nda ihale kazanabilecek kadar zenginle~mi~~olmalar~na
kar~~n, Mevlevihâne'nin zor durumda olmas~~Osmanl~~sosyal düzeninin
XIX. yüzy~ldaki durumunu ortaya koymaktad~r.
XX. yüzy~l~n ba~lar~ nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmas~ndan
sonra, Ankara'da bulunan Mevlevi dergâhm~n gelece~i tarihi süreçte ortaya ç~kan geli~melerle de~i~meye ba~lam~~t~r66. Nitekim yeni Türkiye
Cumhuriyeti'nin 30 Kas~ m 1925 tarihinde ald~~~~karar do~rultusunda
tekke ve zaviyeler kapat~hru~t~r. Alman bu karar ~ehirde bulunan Mevlevihâne'nin kendini fesh etme sürecini de ba~latm~~t~r. Kurulan Cumhuriyet'in ba~kenti olarak Ankara ~ehrinin ba~tanba~a yeniden iman ve
fiziki görünümünün ~ekillendirilmesi amac~yla yap~lan çal~~malar neticesinde eskiden var olan birtak~m tarihi yap~n~n kaderine terk edildi~i anla~~lmaktad~r. Böylece Ulucanlar semtinde oldu~u tahmin edilen Ankara Mevlevihânesi'nin, H. Jansen'in 1929 y~l~nda ba~latt~~~~yeni Ankara
imar plan~~çerçevesinde gözden ç~ kar~ld~~~~tahmin edilmektedir.
Netice itibariyle, elimizdeki belgelerden genel hatlanyla baz~~ dikkat
çekici sonuçlara ula~mak mümkündür. Bunlardan birincisi; Anadolu

66 Osmanl~~ Devleti'nin son dönemlerinde Ankara Mevlevileri siyasi geli~meleri
yak~ndan takip ederek sosyal yap~da derin yaralar açan sava~larda üzerlerine dü~en görevleri yerine getirmeye çal~~m~~ur. Nitekim Balkan Sava~lar~~bunun en güzel örne~idir. Sava~~n ba~lad~~~~dönemde Mevlevilerden ve Ankara Mevlevihânesi'nden tam destek al~nm~~t~r. Toplumun di~er kesimlerinde oldu~u gibi, Ankara Mevlevfieri de bir araya gelerek toplumsal bilinci canl~~ tutma konusunda hassas davrannu~lard~. Ankara Mevlevihânesi sava~~n ba~lang~c~ndan itibaren toplad~~~~ayni ve nakdi yard~mlar~~ cepheye ula~urarak toplumsal sorumluluklar~n~~yerine getirmi~ti. Benzer
~ekilde 13 Te~rk~~328/ 26 Kas~m 1912 tarihinde bir genelge yay~nlayan Mevlevibane ~eyini Mustafa Nureddin (Nuri) Dede, Ankara Taburu'na bir at hediye etmi~~ve bunun yan~~ s~ra, çe~itli zamanlarda Mevlevil~ânede toplanan nakdi yard~mlan önce Istanbul'da bulunan Galata Mevlevihanesi'ne oradan da ordunun genel ihtiyaçlar~~ için yollanu~u (Nuri Köstüklü, Vatan Savunmann~la
Mevlevilianeler (Balkan Sava~lanndan Milli Miicarleltye), Çizgi Yay~nlar~, Konya 2005, s. 38- 39). XX. yüzy~l
ba~lar~na gelindi~inde ise Ankara Mevlevil~
' ânesi'nin yönetim yap~s~~iyice bozulmu~tu. ~eyh Mustafa Nureddin Dede'nin Konya'ya yazd~~~~mektupta, dergâhta çile ç~karm~~~dedegân olmad~~~ndan ayinlerin fahri olarak çal~~an görevliler tarafindan sürdürüldü~ü ifade eclilmektedir. Her ne
kadar Mevlevffiâne vakftrun personel say~s~~zamanla azalm~~~olsa da Kurtulu~~Sava~~'n~n zor günlerinde Ankara Mevlevil~ânesi'nin ~eyin Mustafa Nuri Dede ve yan~ndaki 25 dervi~in, Mevlevi
alay~na kat~lmak üzere cepheye gitti~i görülmektedir(Cemal Kutay, Kurtulu~un ve Cumhuriyetin Manevf
Mirnarlan, Diyanet ~~leri Ba~kanli~~~Yay~nlar~, Ankara 1973, s. 276).
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Selçuklu Devleti'nin son y~llannda ba~layan, Beylikler ve Osmanh devrinde devam eden Mevlevilerle devletin iyi ili~kileri dikkat çekicidir.
Ozellikle Osmanh padi~ahlar~mn cömertliklerine yak~~~r mahiyette
Mevlevi tarikatma ihsanlarda bulunduklar~~görülmektedir. Osmanl~~
devrinde Mevlevi tekkelerini yöneten ki~ilerin merkezi yönetim çevreleriyle ili~kilerini sürdürmeye azami gayret sarf ettikleri, özellikle bu
çevrelerin siyasi deste~ini sa~layarak tarikatm yay~lmas~~aç~s~ndan bunu
bilerek ve ~uurlu bir ~ekilde sürdürdükleri dikkati çekiyor. Siyasi otoritelerle kurulan bu ili~kiler sonucu, tarikata sa~lanan yard~mlar yoluyla
daha XIV. yüzy~l~n ba~lanndan itibaren ilerideki geli~imi için Mevlevilige güçlü bir ekonomik zemin yarat~ld~~~~görülmektedir67. Ocak'~n ifade etti~i bu durum, Ankara Mevlevihânesi örne~inden de anla~~lmaktad~r. Osmanl~~ padi~ahlan, XVI. ve XVII. yüzy~llarda Ankara Mevlevi
tekkesinin parasal taleplerini dikkate alarak onlann manevi nüfüzlanndan faydalanmay~~ arzulam~~lard~r. Do~rudan tarikat ~eyhlerine ve
Mevlevitâne'ye yap~lan bu tahsisâtlar, genellikle her dergâh için ayr~~
ayr~~yap~lm~~t~r. Nitekim Ankara Mevlevihânesi gelirlerine bakt~~~m~zda; devlet hazinesine girmesi gereken gelirlerin bir k~sm~n~n tahsisât
kabilinden dergâha yönlendirildi~i görülmektedir. ~ehirdeki sof ticareti nedeniyle, sa~lam gelirlere sahip mukataa lar~n bir k~sm~~Mevlevihâne'ye tahsis edilmi~tir. Tarihsel s~ralamaya göre ifade edersek, önce Ankara ihtisab Mukataas~'ndan 5 akçe, Cendere Mukataas~'ndan 25 akçe, yine Cendere Mukataas~'nelan 40 akçe, daha sonra ise Damga Mukataas~'ndan 25 akçe
ve en son olarak da Darnga-i Kirpas-~~Ankara Mukataas~'ndan 15 akçe olmak
üzere günlük 110 akçelik gelir tekkeye aktar~lm~~t~. Bütün bunlara ek
olarak XIX. yüzy~lda, Mevlevihâne vakfimn gelirleri zamanla azalm~~~
olmal~~ki, Osmanl~~Devleti tekke dervi~lerini zor durumda b~rakmamak
için uzun süreden beri dergâhm postni~inleri tarafindan yönetilen Yakub Abdal Karyesi'nin ö~ür gelirlerinden toplanan 734 kuru~u da buraya devretmi~ti.
~kincisi; Osmanl~~Devleti'nin kar~~l~ks~z olarak destekledi~i Mevlevi
~eyh ve dervi~lerinden ayr~~ ayr~~beklentileri vard~r. Özellikle elimizdeki
sicillerde ifade edildi~i üzere, devletin Mevlevi ~eyhlerinden yapmas~n~~
mezbarede fukardbekledi~i i~ler vard~r. Buna göre Mevlevi ~eyhi; "
i bdbulldh ile evkT~t-~~hamsede z~llullah-~~dlem-pendh -halledalltihu hildfeteM il d yevmrl-intibdh- hazretlerinin devdn~-~~ ömr u devlet..." için padi~ah~n sa~l~k ve s~hhati için

67

Ocak "Türkiye Tarihinde iktidar ve MeyleViler" s. 21- 22.
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duaya devam etmelidir68. Benzer ~ekilde pek çok kay~tta Osmanl~~devlet adamlar~n~n Mevlevi ~eyhlerinden ve di~er tarikat büyüklerinden
ömrü devlet için s~k s~k dua istiyorlard~. Yine belgelere göre, Mevlevi tarikat~~mensuplar~n~n dualannda daima Molla Celâleddin-i
ruhu için de dua etmeleri isteniyordu. Ayr~ca tarikat mensuplar~n~n
ayinlerde "
celilü'~-~ân ve lib-~~zülâl-i te~negân-~~bahr-i iu`ân olan kitâb-~~
müstetâblann k~nlet ve a:yin-i ev4yâ-y~~zevil-ihtirân~~~icrâ edip edâ-y~~~errat ve tarikat ile takayyüd üzere..." okunmas~~talep ediliyordu69. Dervi~lerin ayin ve zikirde
dua etmesi gerekenler sadece bunlarla s~n~rl~~ de~ildir. Ayr~ca Hazret-i
Peygamber ve evliyâ-i kirâm~n unutulmamas~~da vurgulanm~~t~r.
Üçüncü olarak, bütün bu hususlann yerine getirilmesi s~ras~nda
gerek semâ esnas~nda ve gerekse toplumla iç içe ya~arken, dervi~lerin
uymas~~ gereken baz~~kurallardan da söz edilmektedir: Bu kurallar;
"
~eriat ve tarikât ile tegayyür üzere ilâ yevm'i-1 k~yâm..." devam etmektir.
Belgelerde görülen son tavsiye ise yine Mevlevii ~eyhinedir. Buna göre
Mevlevi ~eyhine; " ...ayende vü revende ve fukara ve dervi~ânla hüsn-i zindegâni üzere
" "...Medine-i Ankara'da vaki` mevlevihanenin me~ihat ve mesnevihanli~~~hidmeti tarafim~zdan sana tefviz
‘ olunmu~dur gerekdir ki tekye-i mezbürede fukarâ-i babullâh ile evIcât-~~
hamsede z~llullah-~~ alem-penah -halledallâhu hilafeteh~l ila
hazrederinin devam-I ömr u devlet ve luyam-~~ h~yam-~~ izz ü ~evketleri da'avatmdan sonra fukara ve ahbâba
makbül barga'h-~~ kayyûmu hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rümi -kuddise s~rruhül-aziz-in megaz-~~ Kur'ân-~~celilü'~-~an ve ab-~~ zülal-i te~negk~-~~ dest-i irran olan kitab-~~ müstetâblann luraet ve ayin-i evliya-y~~ zevi'l-ihtiram~~ icra edip adab-~~ ~eriat ve tarikat ile talcayyüd üzere olas~n
ve fukara-i bâbullah -kesserehumu'llahu te`ala ila yevnirl-k~ya'm- seni kendülere ~eyh ve mesnevll~an bilip ume~r-~~ ~eriat ve tarikat kemak inluyad ile mutr ve münkâd ola ve sen dahi
umür-~~ ~eriat ve tarikatde dakika fevt eylemeyip âyende ve revende ve fukara ve dervi~anla
hüsn-i zindegard üzere olas~n ve evliya-y~~ kirtan~n güze~te ve baldlerin du'a-i hayda yâd etmeden hali olmayas~n bak) es'adekümu'llahu fi'd-dareyn..." Fi gurreti Cumadelahire sene [1]108
(A~S 76/762:799).
6e "...Ankara Kazas~'nda naibü'~-~er` olan Mevlana ( ) -zide
tevki'-i reli"-i hümâyün va's~l °kak maltim ola ki k~ dvetü's-sulehaTs-salikin Mehmed Dede -zide salahuhü- dergah-~~ mu'allâma gelip medine-i Ankara'da vaki' mevlevihânenin me~ihati ve mesnevihanli~~~
k~dvetül-ulemaTs-salikin umdetül-evliyaTI-vas~lin ka~ifli esraril-mesnevi valufl~~ rümüzi'lma'nevi el-muhtass bi-mezidi
Konya'da asüde olan sultânül-va's~lin
vel-arifin bürhanül-a~ik~n hazret-i Celaleddin-i Ründ kaddesallâhu s~rreht~l-azizin evlad~ndan olup
sema-i ~erillerinde me~ihat hidmetinde olan Mevlana ~eyh Bostan -zide ir~aduhi~- taraf~ndan megaz-~~ Kur'an-~~celilü'~-~an ve ah-~~ zülâl-i te~negk~-1 bahr-i irrar~~ olan kitab~~müstetâblann k~raet ve âyin-i evliya-y~~ zevil-ihtiranu icra edip eda-y~~ ~eriat ve tarikat ile takayyüd üzere olas~z deyu izni mü~'ir mühürlü mektüb vermekle mücebince zabt etclirilmek babu~da inayet recâ etme~in mücebince zabt etdirilmek emrim olmu~dur buyurdum ki sad~r olan
emrim ve mevlana-y~~müma-ileyh taraf~ndan verilen mühürlü mektüb mücebince me~ihat-~~
mezb~lru zabt etclirip min ba'd mühürlü mektüb ve emr-i hümayünuma muhalif aheri dahi u
ta'arruz etdirmeyesiz ~öyle bilesiz alamet-i ~edfe i'dmad k~las~z... ". Tahriren fi evas~n ~ehri Rebr~levvel li-seneti seman ve ~~~i'e ve elf. Bi-malcâm~~ Edirne el-mahrûse (A~S 76/762: 799).
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olas~n ..." diyerek tekkeye gelen yolcular, dervi~ler ve fakirlerle ~eyhin
güzel bir hayat geçirmesi tavsiye ediyordu70. Dolay~s~yla Osmanl~~ merkezi yönetimi Mevlevi dervi~lerine ve Mevlevilere yapt~~~~yard~mlarla
bir yandan onlara çok yak~n durmaya çal~~~rken, di~er yandan da onlara uyar~lar yapmay~~ da ihmal etmiyordu.
Sonuç olarak, Anadolu'da, Selçuklu Devleti'nden Beylikler devrine
oradan da Osmanh Devleti'ne miras kalan Mevlevilik, hükümdarlann
tam deste~ini alm~~t~r. Böylece XIV. yüzy~ldan beri kendi sufi inanç ve
kültürlerini sürdürmekte kararl~~ olan Mevlevi tarikat' mensuplann~n
kendilerine sa~lanan maddi imkanlarla Osmanl~~ padi~ahlan ve devlet
adamlann~~ büyük oranda kendi nüfuz alanlar~na almay~~ ba~ard~klan
görülmü~tür. Nitekim Ankara Mevlevihânesi'ne devletin sa~lad~~~~destekler, merkezi yönetimle sufi gruplann yi ili~kilerini ortaya koymaktad~r.
Ankara Mevlevihânesi'nin Gelirleri ve Miktarlar~~
Mevlevil~gh~enia Gelir
Halenderi

Ankara ~ htisab Mukataas~~
Ankara Cendere Mukataas~~
Ankara Cendere Mukataas~~
Ankara Damga Mukataas~~
Ankara Damga-i Kirpas
Mukataas~~
Karhâne/dükkanlar
Yakub Abdal Karyesi ö~rü

Verilir)
Tarih
' in

Tahsis
~ekli

Yalhk Gelir
(Akçe olarak)

1636
1636
1641
1696

maa~~
yemek
maa~~
maa~~

1800 akçe
9000 akçe
14400 akçe
9000 akçe

1793

maa~~

5400 akçe

1705 ve 186072
1891

yemek
yemek

734 kuru~~

7" "...Medine-i Ankara'da vaki mevImiff~ânenin me~ihat ve mesnevlharil~~i hidmetini bi-hasebi't-tarik taraf~m~zdan sana tefviz olunmu~dur gerekdir ki tekye-i mezbürun fukara-i babullah ile
evkat-i hamsede z~llullah-i alem-penah -halledallahu hilafetehü da yevmrl-intibah- han-etlerinin devam-I ömr u devlet ve luyam-~~ h~yam4 izi ü ~evketleri da'avat~ndan sonra fukara' ve ahbaba makbül bargah-~~ kayyumu hazret-i Monla Celaleddin-i R~lmi -kuddise s~rruhu'l-aziz-in megaz-~~ Kur'an' celilü'~-~an ve ab4 zülâl-i te~negan-~~ bahr-i irC~n olan kitab-~~ müstetablann k~raet ve ayin-i evhyf~icra edip ada!)
. -1 ~eriat ve tarikatla takayyild üzere olasm ve fulcara4 babulla'h -kesy~~
serehumu'llahu ila yevnirl-luyame- seni kendüleri ~eyh ve mesnevihan bilip umür-~~ ~eriat ve tarlinluyad ile mutr [ve) münkad olalar ve sen dahi umûr-~~ ~ariat ve tarikatde dakika fevt
katde
eylemeyip ayende vû revende ve fukara' ve dervi.~anla hüsn-i zindegani üzere olas~n ve evliya-y~~ kihayrla yâd etmeden hafi olmayasi7 bâki es'adekümu'llal~u li'd-datan~m güze~te ve bakilerin
reyn...". Tahrlren fi gurreti ~ehri Zilka`cle li-seneti tis'a ve tisin ve elf. (A~S 68/ 754 :424)
7 ' Ankara ~er'iyye Sicillerinde Mevlevil~ânenin gelirleri hakk~nda ilk defa bu y~llarda
bahsedilmi~tir.
72 Elimizdeki 1705 ve 1860 y~llar~na ait kay~tlarda dükkan gelirlerinden bahsedilmektedir.

550

AHMET KÖÇ

KAYNAKÇA
Ankara ~er'iye Sicilleri(A~S): (A~S 28/714), (A~S 30/716), (A~S
42/728), (A~S 43/ 729), (A~S 49/735), (A~S 68/754), (A~S 76/762), (A~S
83/769), (A~S 88/774), (A~S 89/775), (A~S 91/777), (A~S 104/790), (A~S
184/870), (A~S 187/873), (A~S 195/881), (A~S 202/888), (A~S 223/909)
BOA. A. MKT:(30/97)
BOA. A. MKT. NZD:(234/25)- (95/61)
BOA. BEO:(1211/90760)
BOA. C.EV:(13463)
BOA. DH.MKT: (2351/52)- 1786/47)
BOA. MAD.d: (13566)
BOA. MVL: (3/50)- (591/15)
Ahmed Eflaki, Anflerin Menk-~beleri I-II. (çev. Tahsin Yaz~c~), Hürriyet Yay~nlan, ~stanbul, 1973.
Algar, Hamid, "Ankaravi ~smail bin Ahmed", Encyclopedia of Islam II, London, 1985, s. 100.
Alkan, Mustafa, "Hac~~Bektâ~-~~Veli Tekkesine Nak~ibendi Bir ~eyhin
Tayini: Merkezi Bir Dayatma ve Sosyal Tepki", Türk Kültürü ve Hac~~
Bekta~. Veli Araprmalan 57, Ankara, 2011, s. 213- 223.
Ay, Resul, Anadolu'da Dervi~~ve Toplum, Kitap Yaymlan, ~stanbul, 2008.
Barkan, Ömer Lütfi, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Bir ~skân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vak~flar ve Temlilder", Vak~flar Dergisi II,
1942, s. 281- 365.
Çetin, Osman, Anadoluda ~slamb>etin Yay~l~~~, Marifet Yaymlan, ~stanbul,
1990.
Demirci, Mehmet, Osmanl~~Tasavvuf Dü~üncesi (Mak/inci-1 A4yye R Serhi't- Ti4yye), Veffl Yarnlan, ~stanbul, 2008.
Erbay, Nuri, "Kütahya Mevlevihanesi ve Mevlevi Kültürü Aç~s~ndan
Kütahya", Uluslararas~~Dünyada Mevlana izleri Sempozyumu Bildirileri, Konya, 2010, s. 539- 553.
Ergenç, Özer, "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~Sanayi ve Ticaret Hayat~na
ili~kin Baz~~Bilgiler", Belleten 203, 1988, s. 501- 533.
Ergenç, Özer, Osmanl~~Klasik Dönemi Kent Tarihçili~ine Katk~: XVI. Yüzy~lda Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Vakfi Yay~nlar~, Ankara, 1995.

MEVLEV~LER VE DEVLET: ANKARA MEVLEV~FIANES~~

551

Gölpmarl~, Abdülbaki, Mevlana'dan Sonra Mevlevilik, ~nlulab ve Aka Yay~nlan, ~stanbul, 1983.
Gölp~narl~, Abdülbaki, "Mevlevilik", MEB. ~A VIII, ss.164- 171, ~stanbul.
Göyünç, Nejat, "Onalt~nc~~ Yüzy~lda Ankara", Bekelerle Türk Tarihi Dergisi
III, 1967, s. 71- 75.
~nalc~k, Halil, Osmanl~~imparatorlu~u Klasik Ça~~(1300- 1600), Yap~~Kredi Yay~nlar~, ~stanbul, 2004.
Kara, Mustafa, Metinlerle Osmanhlarda Tasavvuf ve Tarikatlar, S~r Yay~nlar~, ~stanbul, 2008
Kara, Mustafa, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler, S~r Yay~nc~l~k, ~stanbul, 2002.
Karaman, Deniz, "~er'iyye Sicillerine Göre XVIII. Yüzy~lda Ankara
Damga Mukataas~", Bilig XXXII, Ankara, 2005, s. 179- 222.
K~l~ç, Rüya, Osmanl~'dan Cumhun:yete Sufi Gelene~in Ta~~y~c~lan, Dergah Yay~nlar~, ~stanbul 2009.
Köprülü, Fuat, Türk Edebyat~nda ~lk MutasavvOar, 3. bask~, Ankara, 1976.
Köstüklü, Nuri, Vatan Savunmas~nda Mevlevihaneler (Balkan Sava~lanndan Milli
Mücadeleye), Çizgi Yay~nlar~, Konya 2005.
Kreiser, Klaus, "Evliya Çelebi ve Ba~ka Kaynaklara Göre Arap Aleminin Do~usundaki Büyük ~ehirlerde Mevlevihaneler", Osmanl~~
Ara~t~rmalar~~ XIV, (çev. Semih Tezcan), ~stanbul, 1994, s. 101- 115.
Kutay, Cemal, Kurtulu~un ve Cumhunyetin Manevi Mimarlan, Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~~Yaymlan, Ankara, 1973.
Ocak, Ahmet Ya~ar, "Zâviyeler (Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Aç~s~ndan Bir Deneme), Vak~flar Dergisi XII, Ankara, 1978, s. 247- 269.
Ocak, Ahmet Ya~ar, "Türkiye Tarihinde iktidar ve Mevleviler (XIIIXVIII. Yüzy~llar), Meselesine K~sa Bir Bak~~", H Milletleraras~~Osmanl~~Devletinde Mevlevil~ âneler Kongresi Tebli~leri, Konya, 1996, s. 17-22.
Ocak, Ahmet Ya~ar, "Din ve Dü~ünce", Osmanl~~Medeniyeti Tarihi I, (Ed. E.
~hsano~lu), ~stanbul, 1999.
Ocak, Ahmet Ya~ar, Babailer ~.9)an~, Dergah Yaymlan, 3. bask~, ~stanbul,
2000.
Ocak, Ahmet Ya~ar, "Selçuklular ve Beylikler Devrinde Tasayvufi Dü~ünce", Anadolu Selçuklu ve Bgdilcler Devri Uygarl~~~~I, (edit. A. Y. Ocak),
Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara, 2007, s. 429- 439.

552

AHMET KÖÇ

Ocak, Ahmet Ya~ar, "Türkiye Selçuklulan ve ~slam", Anadolu Selçuklu ve
Beylikler Devri Uygarl~~~ 1, (edit. A. Y. Ocak), Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yarnlan, Ankara, 2007, s, 443-457.
O~uzo~lu, Yusuf, Osmanl~~Devlet Anlay~~~, Eren Yay~nlar~, ~stanbul, 2000.
Önder, Mehmet, "Konya'da Mevlana Dergâh~~Merkez Ar~ivi ve MevleVihâneler", Osmanl~~Ara~t~rmalar~~XIV, ~stanbul, 1994, s. 137-151.
Özdemir, Rifat, XIX Yüzy~l~n ~lk Yar~s~nda Ankara, Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara, 1998.
Tanman, Baha, "~stanbul Mevlevlhaneleri", Osmanl~~Ara~t~rmalar~~ XIV, ~stanbul, 1994, s. 177-183.
Tanr~korur, Barihüda, "Mevleviyye", DIA XXIX, Ankara, 2004, s. 468475.
Ta~, Hülya, XVII Yüzy~lda Ankara, TTK. Yaymlan, Ankara, 2006.
Ta~köprülüzâde, Ahmed, ~akdik-i Numânyye ve ZOleri (ne~r. Abdülkadir
Özcan), ~stanbul, 1989.
Yediy~ld~z, Bahâeddin, XVIII Yüzy~lda Türkiye'de Vak~f Müessesesi, TTK. Yay~nlar~, Ankara, 2003.
Yüksel, Hasan, "Erzincan Mevlev~hânesi", Vak~f ve Kültür Dergisi III, Ankara, 2000, s. 47-49.
Yüksel, Hasan, "Tokat Mevlev~hânesi", H. Milletleraras~~Osmanl~~Devletinde
Mevlevil~âneler Kongresi, 1993, s. 61-69.

