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EGiROiR MEVLEViHANESi VE
GERMiVANOGLU MUSA BEVliN

TEMLiKi iLE SULTAN VELE01iN VAKFf

Yrd. Do~. Dr. Sadi S. KUCUR"

Egirdir Mevlevihanesi'nin tarihi hem Mevlevlligin Anadolu'daki merkezlerinden
birisini gun 1~lglna9lkarmak, hem de Egirdir'in sosyal ve kultUrel tarihine bir katkl
saglamak a91slndan 6nemlidir. Gunumuze kadar bu mevlevlhane ile ilgili bir
ara~tlrma yapllmadlgl gibi, Isparta ve Egirdir ile ilgili yaylnlarda da yeterli bir bilgiye
rastlanmamaktadlr. Bu ara~tlrmamlzda Egirdir Mevlevlhanesi ile ilgili oldugu pek
bilinmeyen bir vakfiyeyi tanltacak, dolaylsiyle mevlevlhanenin kurulu~u ile daha
sonraki tarihini de ortaya koymaya 9all~acaglz.

Mevlevlhanenin kurulu~u hakklndaki mevcut bilgi, 6nemli bir Mevievi kaynagl
olan, ancak ge9 bir d6nemde, XVIII. yuzyllda Saklb Dede (v. 1148/1735)
taraflndan yazllan Seffne-i Neffse-i Mevleviyan adll esere dayanlr. Buna ~6re,
Karahisar (Afyon) Mevlevlhanesi ~eyhi D1vane Mehmed gelebi'nin (v.
951/1544'ten soma), Cezayir, Saklz Adasl, Sandlkll, Midilli Adasl gibi bir 90k
merkeze halife g6nderdigi, Egirdir Kalesi'ne de Nurullah Dede'yi tayin ettigi
rivayet edilmektedi(2. Hatta bu bilgilere dayanarak D1vane Mehmed gelebi, Ulu
Arif 2elebi'den (v. 719/1319) soma Mevlevlligi en 90k yayan ki~i olarak kabul
edilir . Mevlevllik tarihi ile ilgili ara~tlrmalarda ise bu bilgiler tahkik edilmeden
tekrar edilegelmi~tir4 Asllnda Saklb Dede'nin eserinden bir 90k vesile ile

Bu ara9tlrmaYI yaparken yardlmlannl gordOgOm BarihOda Tannkorur, Yrd. Dog. Dr. Sezai
~uguk, Dogan Qelik ve Mehmet Onsal'a tegekkur ederim.

Marmara Oniversitesi Fen.Edb.Fak. Tarih Bil. / ISTANBUL.
1 Hakklnda geni9 bilgi igin bkz: Re9at Ong6ren, Osman/t1ar'da Tasavvuf Anado/u'da somer,
Dev/et ve Ulema (XV/. YQZyl/), Istanbul 2000, s. 209-217; Nihat Azamat, "Divane Mehmed
Qelebi", TUrkiye Diyanet Vakfl is/am Ansik/opedisi, IX, s. 435-437; Mustafa Qlpan, "Mevlevi
$eyhlerinden D1vane Mehmed Qelebi", 7. Millf Mev/ana Kongresi (Teblig/er) 3-4 Mayls 1993
Konya, Konya 1994, s. 97-108; Yusuf Ilgar, Afyonkarahisar'da Mev/ev1lik, istanbul 1992, s. 22-
32; AbdOlbaki G6lplnarli, Mev/ana'dan Sonra Mev/ev1lik, Istanbul 1983, s. 101-112,473-493.
2 I, Kahire 1283, s. 47. Halife gonderilen diger merkezler igin bkz: G6lplnarll, a.g.e., s. 119-122,
334. Burada Karahisar Mevlevihanesi geyhi D1vane Mehmed Qelebi'nin diger merkezlere halife
g6ndermesi dikkat gekici bir durumdur. Qunku halife tayini genellikle Konya postni9ini taraflndan
yerine getirilen bir icraattir. Bu hususun Mehmed Qelebi'nin nOfuzlu ki9iligiyle ilgili oldugu a9ikardlr.
Ancak tarikatin merkez-ta9ra i1i9kileri baklmmdan bu uygulamanln Ozerinde durulmasl gerekir.
3 G6lpmarli, a.g.e., s. 121; Azamat, a.g.m., s. 436.
4 Bkz: Dipnot 1'de zikredilen ara9tlrmalar.



faydalanan MevlevTlik mOtehasslsl AbdOlbiiki Golpmarll, buradaki bilgileri
diger kaynaklarla mukayese ettiginde bazl kronoloji ve bilgi yanll~liklan tespit
etmi~tir5. Eserin bu ozelligini de goz onOnde bulundurarak konumuzla i1gili
verilen bilgiyi ihtiyatla kar~llamak gerekir.

Nitekim Egirdir Mevlevihanesi'nin DTviine Mehmed <;elebi done minden
yani XVI. yOzY11ba§lanndan gok once kuruldugunu gosteren Arapga bir
vakfiye mevcuttur. 1107 (1695)'de Afyon ~er'T sicil defterine kaydedilen bir
sureti6 gOnOmuze ula~tlgl halde, kayltli bulundugu yer itibariyle bu
vakfiyeden Egirdir ile ilgili yaymlarda hig bahsedilmemektedir. Vakfiye
suretinin fotografl, latin harfli metni ve hOliisasl ilk defa 1942'de SOleyman
Ganger tarafmdan yaymlanml~tlr7. Mustafa <;etin Varllk ise, bu suretin
fotografml vermi§ ve vakfiyedeki bilgilerin Germiyanogullan aglsmdan
onemini belirtmi~tir8. Aynca Afyonkarahisar tarihiyle ilgili yaymlan bulunan
Yusuf ilgar da, bu vakfiye hakkmda bilgi vermektedir9. Ancak bir kag yonden
onemi olan bu vakfiye henOz liiylklyla tahlil edilmedigi gibi mevcut yaymlarda
da eksiklik ve onemli yanll~llklar bulunmaktadlr.

Vakfiyeyi ~u ~ekilde hOliisa etmemiz mOmkOndOr: EmTr Musa Beg b.
Ya'kub Han ez-Germiyan Ali~Tr, Egirdir §ehrinde smlrlan Biizistan'dan Penbe
Pazan'na10, Kemer Kapu'dan Hendek-i Kal'a'ya ve iki taraftan Halv(e)giin (?)
Suyu'na uzanan emliiki el-EmTrO'I-iirif Muhammed BahiiOddin'e temlTk etmi~tir.
Muhammed BahiiOddin de kendi mOlkiyetine gegen bu emliiki, Egirdir
merkezindeki tekkenin sakinlerinden bekiir MevlevT fukarasma gOnde 18
dirhem, mOtevellTye2 dirhem, geri kalanl kOlliyenin menfaatine ve bir klsml Hz.
Muhammed'in ~efaati igin Medine fukarasma ve MevlevT hulefasma verilmek
Ozere kadl ve ~ahitler huzurunda vakfetmi~tir. Vakfiyenin tarihi 18 RebTuliihlr
765 (24 Ocak 1364)'tir. Sicile ise 15 RebTulewel 1107 (24 Ekim 1695)
tarihinde kaydedilmi~tir11. TemlTkin ve vakfiyenin slhhatine ~ehadet edip
hOkmeden Egirdir kadlsl BurhanOddin EbO Bekr el-Hlzlr'dlr. Vakfiye metninin

5 Golpmarll, a.g.e., s. 16, 111-112, 122-124 ve diger muhtelif sayfalar. "Saklb Dede, rivayetieri
hiy dO~Onmeden, asillanni ara~tlrmadan yalnlz ifadeyi mustalah bir ~ekle sokup yalakalem
¥azml~tlr. ana gore ne zaman vardlr, ne mekan" (s. 111). Aynea bkz: Azamat, a.g.m., s. 436.

Afyon MOzesi, $er'1 SieH Defteri, nr. A.7 (1064), metin nr. 144. $imdi bu defter herhalde Ankara Milll
KOtOphane'debulunmaktadlr.
7 "Degerli Bir Beige, Bir Vaklfname", Ta§ptnar Afyan Halkevi Mecmuasl, 89-90-91 (Haz.-Tem.-
Agust. 1942), s. 110-113; 92 (EyIQI1942), s. 151-152 (Vakfiyenin fotografl).
8 Germiyan-agullan Tarihi (1300-1429), Ankara 1974, s. 49, 96, 108, s. 181/C (ves. 3).
9 "Afyonkarahisar Mevlevlhanesi", TUrkiyat Ara§tlrmalan Dergisi, 2 (MaYls 1996), (II.
Milletlerarasl asmanll Devleti'nde Mevlevlhaneler Kongresi Tebligler), Konya 1996, s. 116; Aynl
yazar, Afyankarahisar'da Mevlevrtik, istanbul 1992, s. 58-59. Bu iki yaylnda vakfiyenin
Afyonkarahisar Mevlevlhanesiyle hiy IIgisi olmadlgl halde, buraya yapllan bazl vaklf ve
vakliyeler ba~llgl altlnda zikredilmektedir. Aynl yazar, "Karahisar-I Sahip Saneaglnda $er'i
Mahkeme Sieilleri ve Sieillerden Seymeler", 2. Afyankarahisar Ara§tlrmalan Sempozyumu
Bildirileri, 3-4 Mayls 1991, Afyan, s. 141.
10 Bu pazar adml S. Gonyer "Peynir Pazan" ~eklinde okumu~, diger iki ara~tlrmael da bu yanll~1
tekrar etmi~lerdir.
11 S. Gonyer, vakliyenin suretini Karahisar-I Sahip kadlsl Mevlana Mehmed b. AbdQssamed'in
Egirdir'deki kaydmdan naklettigini belirtiyor (a.g.m., s. 113). Diger iki ara~tlrmael da bu ismi
veriyorlar (Varlik, a.g.e., s. 49; Y. Ilgar, Afyonkarahisar'da Mevlev1lik, s. 59; Aynl yazar, a.g.m.,
s. 141). Kaydm aslinl goremedik. Aneak Gonyer ve Varllk'm verdigi iki ayn lotogral lie yine
Gonyer'in latin harfli verdigi metinde kadl'n1n adma rastlayamadlk. Egirdir ~er'l sieilleri ise
maalesel gQnQmQze ula~madlgl iyin ineeleme imkanl olmaml~tlr.



Ozerinde orijinal vakfiyeden daha sonra glkartllan suretleri tasdik eden 5
kadlnln adl bulunmaktadlr12. Bu vakfiye aglklayacaglmlz Ozere sonradan
yenilenmi~ oldugu igin, vakfiyenin kesin tarihini bilmedigimiz ilk tanzimine 10
ki~i13,bize ula~an yenilenmi~ vakfiyeye ise 6 ki~i14~ahitlik etmi~tir.

Vakfiye metnine gore, araziyi temlik eden Emir Musa Bey'in Germiyanoglu I.
Yakub Bey'in (1300-1340) oglu oldugu anla~i1maktadlr. Daha once Mustafa Q.
Varlik'in da tespit ettigi gibi15,Musa Bey'in adl yalnlz bu vakfiyede gegmektedir ve
onun varliglnl ~imdilik sadece bu kaynaktan ogrenmekteyiz. Ancak vakfiyeyle ilgili
yaylnlann hepsinde temllki yapan Musa Bey vaklf olarak zikredilmekte, aS11vaklf
Muhammed BahaOddin'den ise hig bahsedilmemektedir. Burada temllk
uygulamasl Ozerinde biraz durmamlz gerekmektedir. MOlk edindirme anlamlna
gelen bu Arapga kelime terim olarak, slradan allnlp satllan emlak igin soz konusu
olmaylp hOkOmdar veya emir taraflndan mfrf yani devlete ait bir arazinin
menfaatlerinin veya rakabesinin ¥ani gelirinin bagl~ veya satl~ yoluyla bir cihete
tahsis edilmesi anlamlna gelir1 . Bu belgeye gore oncelikle bir temllk soz
konusudur; yani temllk ve vaklf muamelesinin yaplldlgl tarihte Egirdir'e hakim
oldugu anla~i1an Germiyanoglu Emir Musa Bey tasarrufu altlndaki bu ~ehirde
beyligine ait olup slnlrlan verilen emlaki Muhammed BahaOddin'e temllk etmi~tir17.
Vaklf hukukuna gore, vakfedilecek emlakin vaklfln mOlkiyetinde olmasl gerekir.
Dolaylsiyle mfrf arazi dogrudan vaklf yapllamaz; eger devlet ba~kanl tasarruf
yetkisi altlndaki bu topraklardan bir vakfa tahsiste bulunmak istiyorsa veya ondan
boyle bir talepte bulunulmu~ ise, bunu ancak soz konusu araziyi temlfk yoluyla
vakfl yapacak ki~inin mOlkiyetinevermek suretiyle gergekle~tirebilir18.

12 Antalya hakimi Numan b. Musa, el-Hac Ishak Faklh b. el-Halil, Antalya hakimi Ali b. Ishak, Egirdir
kadlsl Halll b. Ibrahim ve yine Egirdir kadlsl el-Hac AIL Bunlardan Ishak Faklh'in bazi vakfiyeleri tasdik
etmesinden onun Germiyanogullan d6neminde kadl oldugu, KOtahya'da vaklflan bulundugu ve 1381
ylllnda SOleyman $ah'ln klZlnln Ylldlnm Bayezid'e verilmesi slraslnda Bursa'ya giden heyetin
ba§lnda bulundugu billnmektedir (Varllk, a.g.e., s. 57-58,110 dn. 25a, 100, 150-154).
13 el-imamO'z-zahid NecmOddin b. Ebl Bekr b. Ebl Bekr b. Ramazan,
es-SadrO'I-imam seyyidO'I-mOderrisln BurhanOddfn Yahya b. Ebf Bekr el-mOderris,
SeyyidO'I-huffil.z CemalOddln Muhammed b. Ahmed en-Nahcivanl,
el-lmamO'I-ecel ZlyaOddlnMuhammed b. Osman b. Hasan,
el-lmamO'I-ecel seyyidO'I-huffaz HOsamOddln b. isa b. el-Hac BehrOddln,
el-imamO'I-eeel SadrOddln b. Ali§lr b. Togan,
ZeynO'I-Hae ve'I-Harameyn bi(?)-$OeaOddln el-Hae Yakut b. Abdullah,
Ibrahim b. Ismail b. Abdullah,
SanmOddln Sadve(?) ZOlkarneyn,
?,emsOddln Emir hae b. Zekeriya b. Hamza.
4 SiraeO'I-Medarie (?), Yahya b. Davud, Abdullah b. Ahmed en-Neee3rl, Muhammed b. AIi,

ismail b. Mikall, Eyyub b. Muhammed en-Neeeari.
15

Varllk, a.g.e., s. 49, 96.
16 Temlik uygulamasl hakklnda daha fazla bilgi igin bkz: Halil Inalelk, Osmanll imparatorlugu'nun
Ekonomik ve Sosyal Tarihi I: 1300-1600, (Tre.: Halil Berktay), istanbul2000, s. 163-169; Mehmet Zeki
Pakalln, "Temlikname", Osmanll Tarih Deyimleri ve Terimleri S6z1ugu, III, Istanbul 1993, s. 455; Halll
Sahillioglu, "ikinci KeykavOs'OnBir MOlknamesi", VakJflarDergisi, VIII (1969), s. 57-65.
17 Bu tOr bir i§lem mOlkname veya temlikname adl verilen belgelerle tespit edilebileeegi gibi,
burada oldugu Ozere arazinin vakfa d6nO§tOrOlmesi maksadlyla temlik yapllml§sa, vakfiye metni
bu iki i§lemi birlikte tespit eden bir 6zellik ta§lmaktadlr. Bu uygulamanJn vakfa konu olan
arazinin 6needen devlete ait olmaslndan dogaeak muhtemel ihtilaflan ortadan kaldlrmak igin
{aplldl9lnJ tahmin etmek mOmkOndOr.
8 Bu konuda daha fazla bilgi igin bkz: Ahmet AkgOndOz, islam Hukukunda ve Osmanll

Tatbikatmda VakJf Muessesesi, Ankara 1988, s. 447-451.



$imdi aS11vaM Muhammed Bahauddin'in kimligi uzerinde durallm. Vakfiyede
vaklf "irfan sahibi emIr, vukuf sahibi ve/I, Rabb8.nl sir/ann hazinesi, i/ahl
nur/ann kaynagl" ibareleriyle tanlmlanmakta ve "azlz a/an Slrrt kutsansm"
dua cumlesiyle anllmaktadlr. Bu ifadelerden onun tasavvufi bir kil.?iligesahip
oldugu, hatta vaklf ciheti mevlevihane olduguna gore, Mevlevi tarikatinin
onem Ii l.?ahsiyetlerinden birisi oldugu anlal.?llmaktadlr. Vakfiyenin yazlldlgr
765 (1364) yllmdan once, Germiyanoglu I. Yakub Bey'in veya oglu Musa
Bey'in hayatta olabilecegi bir donemde, yani XIV. yuzyllrn ilk yansmda veya
ortalannda, Mevlevi buyuklerinden bu ismi tal.?lyan Mevlana'nm oglu ve
Konya Mevlevi Dergahl postnil.?ini Sultan Veled'i biliyoruz. Sultan Veled 623
(1226)'te dogmul.?, ve 683 (1284)'ten vefat tarihi olan 712 (1312) yllma kadar
29 yll l.?eyhlik yapmll.?tlr. Sultan Veled, babasl Mevlana'nm fikirleri
dogrultusunda Mevlevllik tarikatini kuran ve yayan kil.?iolarak bilinir19 Onun
Egirdir'e gelip gelmedigi veya halife gonderip gondermedigi hususunda bir
kayda rastlanmamaktadlr. Ancak Sultan Veled'in tel.?kilatYlllgl ve
Germiyanogullan'nm Mevlevllige duyduklan yakln ilgi dikkate almdlgl
takdirde, Muhammed Bahauddin'in Sultan Veled oldugu kuvvetle muhtemel
gorunmektedir. 0 zaman bu temnk ve vaklf muamelesinin Sultan Veled'in
vefatmdan yani 712 (1312) yllindan once yap1lmll.? olmasl gerekir. Bize
ulal.?anvakfiye metni uzerindeki 765 (1364) tarihinin ise kaybolan vakfiyenin
yenilenme tarihi oldugu gorulmektedir.

Bu arada benzer ozellikleri tal.?lyan 795 (1392) tarihli Karahisar (Afyon)
Mevlevihanesi vakfiyesi20 de konumuz aylsmdan dikkatimizi yekmektedir. Bu
vakfiyeye gore, I. Yakub Bey srnlrlan verilen arazileri kimligi aylk l.?ekilde
yazlll olan Mevlana'nm torunu, Sultan Veled'in oglu Ulu Arif <;elebi'ye
(l.?eyhligi: 712-719 (1312-1319) temnk etmil.?; 0 da Karahisar Mevlevi
Zaviyesi'nde bulunan Mevlevi fukaraslna vakfetmil.?tir. ASII mufassal
vakfiyenin kayboldugu da zikredilmektedir. Dolaylsiyle temnk ve vakfln
1319'dan once yaplldlgl, vakfiye kayboldugu iyin de 1392'de yenilendigi
anlal.?r1maktadlr. Goruldugu gibi temnk ve vakfm yaplill.? l.?ekli ile vakfiyenin
yenilenme tarzi baklmlndan iki vakfiye arasrnda benzerlikler vardlr. Bu
benzerlik de bizim ileri surdugumuz ihtimali guyiendirmektedir.

SUleyman SukOti Yigitbal.?r, 736 (1335-6) tarihli bir kitabenin "Mev/evl
dergahl tarzmda''ki hankaha ait oldugunu soylemektedir21

. Yigitbal.?r 1972'de

19 Tahsin Yazlcl, "Sultan Veled", islam Ansiklapedisi, XI, s. 28-32; Galprnarll, a.g.e., s. 29-52.
20 BOA, EV. VKF, nr. 17/2; VGMA, Vakfiye Deft., nr. 595, s. 103 (96); Aynl yer, Tere. Deft., nr.
1767, s. 167-171; Omer Fevzi Atabek, Afyan (Vi/ayeti) Tarihr;:esi, (Yay. haz.: Turan Akkayun),
Afyon 1997, s. 159-160; Y. ilgar, "Afyankarahisar Mevlevihanesi", s. 117-119; Aynl yazar,
Afyankarahisar'da Mev/evi/ik, s. 62-65; Varllk, a.g.e., s. 82, 144-146, ves. 6 (Burada vakfiyenin
yenileme tarihi aS11vakfiyenin duzenlendigi tarih kabul edilerek vaklfrn II. Yakub Bey (1387-
1429) aldugu kaydedilmektedir. Halbuki saz konusu alan I. Yakub Bey'dir, a da vaklf degil,
mezkGr arazileri Ulu Arif yelebi'ye temlik eden ki~idir). Galprnarll, a.g.e., s. 101-102 (Burada da
Yakub Bey'in vakfettiginden bahsedilmektedir.); i. H. Uzunc;;ar~lll, Kutahya $ehri, Istanbul 1932,
s.41.
21 Egirdir-Fe/ekabad Tarihi, Istanbul 1972, s. 49-50. Kitabenin diger ne~irleri ic;;inbkz: M. Esad
Co~an, "XV. ASlr Turk Yazarlanndan Muslihu'd-din, Hamid-ogullan ve Him Bey", Vaklf/ar
Dergisi, XIII (1981), s. 108; Tahir Erdem,"Hamidagulian Tarihi (Felekuddin Dundar'rn Halefleri)",
II, Un /sparta Ha/kevi Meemuasl, V/49 (Nisan 1938), s. 703, ekte fatograf; Ne~et Kaseoglu,
"Egridir Kitabeleri ve Mezar Ta~lan", Un, 111/34(II. Kan. 1937), s. 476-477. Bu kitabe, Hamidaglu
Ishak Bey'in lakablnln ve alum tarihinin tespiti baklmrndan anemlidir.



basllan kitablnda, ishak Bey'in vasiyeti uzerine 736 Yllmda yaptlnlan
Yazla'daki bu hankahm, otuz-otuzbe:;; sene oncesine kadar dimdik ayakta
dururken, maalesef bilgisiz, insafslz eller tarafmdan yekpare kaya haline
getirildigini, kubbe ve duvarlannm dinamitle yok edildigini belirtmektedir. Bu
hankah Mevlevi dergahl tarzmda ve buyuk bir cami gorunu:;;unde yapllml:;;
olup, geni:;; semahanesi, ortada guzel bir :;;adlrvanl, neyzenler iyin yuksek bir
yeri ve etrafmda odalan bulunmaktaydl. Hankahtan Baba Sultan'a giden
yolun sag tarafmda kubbesi gorulen harabe halindeki hamam, vaktiyle
hankaha gelenlerin ve Yazla halkmm ihtiyaylannl kar:;;llamaktaydI22

.

Bu kitabeye gore, hankahm Hamidogullan'ndan merhum Emir Mubari-
zuddin ishak'm vasiyeti uzerine yaplldlgl anla:;;llmaktadlr. Ancak bunun
hangi hankah oldugunu kitabe metninden tespit edemiyoruz. Ne:;;et Koseog-
lu'nun 1937'de verdigi bilgiye gore23

, kitabe yakllml:;; durumdaki Yazla
Zaviyesi'nde bir sure once toprak altlndan ylkanlml:;; ve 0 ana kadar askeri
memurlar tarafmdan koruma alMa almml:;;, daha sonra Isparta Muzesi'ne
gbtUrLilmu:;;. Tahir Erdem ise, 1938 tarihli makalesinde24

, bu kitabenin
Yazla'da askeri pavyonlann duvarlan arasmda bulundugunu ve Isparta
Halkevi Muzesi'nde korundugunu belirtmektedir25

. Ne:;;et Koseoglu, Yazla
Zaviyesi hakkmda 1944'te yaymladlgl makalesinde ise26

, zaviyeyi tedkike
gittiginde Ylkllml:;; oldugunu, mezar ta:;;lan dahi silinerek orada bu malzeme
ile buyuk bir kl:;;la yaplldlgml ve hankahm 736 (1335)'da Emir Mubarizuddin
ishak Bey'in vasiyeti uzerine in:;;a edildigini, dolaylsiyle bu kitabenin Yazla
Zaviyesi'ne ait oldugunu kaydetmektedir.

Suleyman S. Yigitba:;;I'nm kitabmdan onceki yaymlann daha eski
olmasl ve yazarlannln kitabenin Yazla Zaviyesi'nden ylkanldlgma bizzat
:;;ahit olmalan, kitabenin mevlevihaneye degil Yazla Zaviyesi'ne veya
belki de aynl mevkide bulunan ba:;;ka bir zaviyeye/hankaha ait oldugu
kanaatini kuvvetlendirmektedir. Aynca Yigitba:;;I'nm bu zaviyenin
mevlevihane tarzlnda oldugu hakkmdaki tespiti, Egirdir Mevlevihanesi'nin
buraslnm olabilecegi veya burada ba:;;ka bir mevlevihanenin
bulunabilecegi :;;uphesini uyandJrlyor ise de, bu goru:;;u destekleyecek
ba:;;ka bir delil ortada gorunmemektedir. Sadece Yazla Hankahl
bahyesinde sabit olmaylp duvara dizilen mezarta:;;lan araslnda, nereden
getirildigi bilinmeyen Haci Mehmed el-Mevlevi adml ta:;;lyan bir mevlevi
dervi:;;ine ait Zilhicce 1312 (26 Mayls-23 Haziran 1895) tarihli bir
mezarta:;;ma rastladlglmlzl da belirtelim.'

Yigitba:;;I'nm verdigi bu bilgiler bizi yanllttlgl iyin ba:;;langlyta mevlevihane-
nin Yazla Mahallesi'nde bulundugunu du:;;unmu:;;tUk. Qunku kaynaklarda
mevlevihanenin mevkii konusunda aylk bir kaylt bulunmamaktaydl. Aslmda
dikkat edildigi takdirde, Yigitba:;;I'nm bahsettigi mekan, onceleri Zeyni, son

22 Yigitba~l, a.g.e., s. 44.
23 "Egridir Kitabeleri ve Mezar Ta~larl", Un, 111/34(II. Kan. 1937), s. 476-477.
24

a.g.m., s. 703.
25 Maalesef bug On bu kitabe Isparta MOzesi'nde mevcut degildir. Isparta Halkevi MOzesi
ylkllirken burada bulunan diger bir yok kitabe ile birlikte, aynl yil yaplmlna ba~lanan Isparta
KOltOr SaraYI'nln temeline atilml~ (Sait Kofoglu, XIIJ-XV YOzylllar GOney-Batl Anadolu Tarihi
Hamid Ogullar! Tarihi, Istanbul 1993, MOTAE YaYlnlanmaml~ Doktora tezi, s.169).
26 "Egirdir'de Yazla Zaviyesine Ait Sir Vesika", Un, XI/118-119-120 (2. Kan.-$ub.-Mart 1944), s.
1642.



zamanlannda ise Nak§T §eyhlerinin27 faaliyette bulundugu Yazla Zaviyesi'dir.
Buraslnln mevlevThane tarzlnda in§a edildigini belirtmekte, bizzat mevlevlha-
ne hakklnda ise bilgi vermemektedir .

. $imdiki mevlevThanenin bulundugu semtin yani Hamam Mahallesi'nin
Sultan Veled'in vakfettigi arazinin ir;;inde bulundugunu, dolaylsiyle XIV. yOzY11
ba§lnda yapllan mevlevThanenin bugOn mevcut olanln yerinde in§a edilmi§
oldugunu soyleyebiliriz. QOnkO vakfedilen arazinin etraflnda bulundugu
kaydedilen Bazistan, Pen be Pazan, Kemer Kapu ve Hendek-i Kal"a §ehir
merkezinde bulunmasl gereken mevkilerdir ve Hamam Mahallesi de bu
slnlrlar ir;;inde kalmaktadlr28

. Yine bu durumu teyid eden 1260-61 (1844-45)
tarihli diger bir belgede29 ise, mevlevThane §eyhinin Hamam Mahallesi'nde
oturdugu kaydedilmektedir. Ancak bu son kaynagln dl§lnda, tahrir ve evkaf
defterlerinde mevlevlhanenin hangi mahallede bulundugu belirtilmedigi gibi,
mahalleler araslnda Hamam adlna da rastlanmamaktadlr. Vaklf arazi ve
mevlevThane §ehir merkezinde bulunduguna gore, bu mahalle adl sonradan
verilmi§ olmalldlr.

BugOn Egirdir'de Hamam Mahallesi'nde 66 Sokak'in Hastahane Caddesi
ile kesistigi mevkide bulunan mevlevlhane, klasik mevlevThane mimarisi30

ozelligi ta§lmayan, birisinin vaktiyle semahane olarak kullanlldlgl soylenen,
digerinde tOrbenin bulundugu iki odadan ibaret ah§ap bir binadlr.
MevlevThane arsasl Ozerine ko§eye betonarme yeni bir bina yaplldf9i ir;;in,
mevlevThane yoldan gorOnmemektedir. Giri§i dogu yonOnde Hastahane
Caddesi taraflnda yoldan 10m. kadar ir;;eridedir.

Semahanenin batl duvannda mOsenna kOfi hat ile resim kan§lml bir
kalem i§i mevcuttur. Bu yazl-resim kalem i§i iki minareli bir cami §eklinde
olup govdesi HO, Allah, Muhammed, Ali yazllanyla doldurulmu§tur. Sagda
sancak, solda bir teber bulunmaktadlr. Sancakta slraslyla Besmele, Fatiha
suresinin ilk ayeti, Kelime-i tevhTd ile Ya Hz. Mevlana yaZllan yer almaktadlr.
Sol tarafta Mevlevl sikkesi, camiin kubbe klsmlnda ise SOnbOliyye tarTkatl
tacl31 bulunmaktadlr. Bir mevlevThanede bu tacin resmedilmi§ olmasl dikkat
r;;ekmektedir. Bu durum §eyhlerden birisinin bir SOnbOliyye tarlkatl §eyhinden
hilafet alml§ oldugunun alameti olabilecegini akla getirmektedir. Semahane-

27 1243 (1827-8)'de Egirdir haricirde $eyhlJlislam Berda'1 vakfl [Yazla Zaviyesi vakfl] mCitevellisi
Nak~1 ~eyhi Ibrahim Efendi vefat ettiginden tevliyetin bCiyCikevlada tevcih edildigine dair beige
~in bkz: BOA, Cevdet Evkaf, nr. 15120. .
8 Vakfiyede arazinin iki taraflndan uzanan Halv(e)gan (7) Suyu'ndan da bahsedilmektedir. Bu

kelimenin dogrusunun heivaci anlamlna gelen Farsga "helva-ger" olmasl muhtemeldir. 880-86
(1475-81) yilianna tarihlenen ilk tahrir defterinde, sonraki tahrirlerde muhtemelen adl degi~tigi
igin gorCilmeyen "Mescid-i Halva'" adlnl ta~lyan bir mahallenin kaydl bulunmaktadlr (BOA, TO,
nr.30, s. 300. Z. Ankan (a.g.e., s. 50-52) bu mahalleden bahsetmemektedir.). Halv(e)gan Suyu
ile bu mahallenin de Hamam Mahallesi'ne biti~ik oldugu anla~i1maktadlr.
29 BOA, ML. VRD. TMT (Temettuat Defter!), nr. 9931, s. 157. Temettuat Defterlerinin 1260-61
yillannda yazildlgl bilinmektedir. Ancak bu defterin metninde tarih kaydl bulunmamaktadlr. DI~
kapakta 1260-61, ig kapaktaki daha eski bir kayltta ise 1256 (1840) tarihleri kur~un kalemle
~azllmr~tlr.
o Mevlev1hanelerin mimari ozellikleri igin bkz: BarihCida Tannkorur, "Mevlev1 Tekkesinin Kalbi:

Semahane", TOrkiyat Ara§t/rmalan Dergisi, 2 (MaYls 1996), s. 207-215; Ahmet 1~lk Dogan,
Osmanll Mimarisinde Tar/kat Yap/Ian Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki FOtQvvet
Yap/Ian, Istanbul 1977, s. 138-161.
31 Mehmet Serhan Tay~i, "Osmanillarda Tarlkat Klyii.fetleri 'Mecmu'atCi'z-Zara'if SandukatCi'l-
Maarif''', ilim ve Sanat, 34 (Ocak 1993), s. 37.



nin gOney yani tOrbe duvannda ise kOfThatla Muhammed yazisl bulunmakta-
dlr. Biti~ikteki evin i<;inden semahanenin i<;ine dogru tavanlna yakln yQksek-
likte bir balkon <;Ikmasl uzanmaktadlr.

Sandukall tUrbe klsmlnda Seyfullah Dede ile buraya hizmet ettigi
soylenen GQlsQm Nine'nin medfun oldugu anlatllmaktadlr. Mevlevlhane ile
i1gili kaynaklarda Seyfullah Dede'nin adlna rastlayamadlglmlz32 gibi, bizzat
gorQ~tUgQmQz son ~eyhlerden Osman Nuri Dede'nin gelini ve torunu da
onun Hz. Mevlana'nln yegeni oldugu rivayetinden ba~ka hakklnda bir bilgiye
sahip degildir33

. Saklb Dede34 ve Esrar Dede'nin35 (v. 1211/1797) Ubeydullah
Dede'nin sQIOkunun sonlannda Egirdir'de Nurullah Dede'nin kabri civanndaki
mevlevlhane zaviyesi ~eyhligine getirildiginden bahsettiklerine gore, bugQn
mevlevlhanede Seyfullah Dede'ye atfedilen sandukada Nurullah Dede'nin
medfun olmasl da ihtimal dahilindedir.

TQrbenin duvarlannda madalyonlar i<;erisinde Allah, Muhammed, Ali,
Hasan, HQseyin yazllan ile kuzey duvannda Mevievi sikkesi, Kadirl veya
Nak~1 sikkesi, SQnbQII tacl, ney, dal sikke, nefir, ke~kQI gibi muhtelif
tarikatlere ait semboller resmedilmi~tir. Yine semahanedekinde oldugu gibi
burada da farkll tarikatlere ait sembollerin bulunmasl dikkat <;ekmektedir. Bu
sembollerin nakka~ taraflndan geli~igOzel mi yoksa bilin<;li olarak ml yani
burada bulunan ~eyh veya ~eyhlerin ozelliklerini yansltmak maksadlyla ml
yaplldlgl bilinmemektedir. Mevlevlhanedeki bQtOn bu hat ve resimler yakln
zamanda yenilendigi i<;in ilk defa ne zaman yaplldlgl bilinmemektedir. Eski
ah~ap tavan <;okmQ~ yerine kontraplakla derme <;atma bir tavan yapllml~,
eski kakmall ah~ap tavan gobegi de kontraplak Qzerine <;akllml~ durumdadlr.
Mevcut binanln, 1-2 aSlr once yapllml~ olabilecegi tahmin edilebilir;
dolaylsiyle ilk in~a edilen mevlevlhaneden bir iz gorQnmemektedir.

Ar~iv belgeleri Uzerinde yaptlg Imlz ara~tlrmalara gore, Osmanll
doneminde mevlevlhane vakflnln mevcut oldugu ve faaliyetine devam ettigi
gorQlmektedir. Hamid Sancagl'nln Fatih Sultan Mehmed devrinin son
yilianna (880-86/1475-81) tarihlenen36 ilk tahrir defterinde vaklfla ilgili bir
kayda rastlayamadlk. Ancak defterin sonunda37 "mensOhat-/ evkaf" ba~llgl
altlnda vaklf iken neshedilip timara donQ~tUrQlen, sonraki defterlerde
mevlevlhane vaklflan araslnda gorQlen Gonan'a tabi Akmescid (sonraki
kaYltlarda Ak<;amescid) Karyesi'nin adl gorQlmektedir. Bu koy vakfiyede
zikredilmedigine gore 765 (1364)'ten sonra vakfedilmi~ olmalldlr.

Bilindigi Qzere Fatih hazine gelirlerini artlrmak i<;in, usOlsOzlQkleri gorQlen
veya me~ruiyetleri ispatlanamayan baZi mUlk ve vaklflara el koymu~tur. II.

32 Sadece $ehabettin Uzluk, haklannda bilgi vermeden ve kaynak zikretmeden mevlevihanede
Nurullah ve Seyfullah Dede'nin yattlglnl kaydetmektedir (Mev/ana Turbesi, Konya 1946, s. 162).
33 $eyh Osman Nuri Dede'nin oglu Terzi Yahya Efendi'nin hayatta bulunan e§i ve Egirdir'de
Kuva-YI Milliyye'yi te§kilatlandlran Tlglloglu Ismail Hakkl Bey'in klzl 81 ya§lndaki Meliha Unsal
Hanlm ve yegeni Dogan Qelik Bey ile Meliha Hanlm'ln oglu Mehmet Bey'in mevlevihane
biti§igindeki evlerinde 1 EylOI 2001 tarihindeki g6rO§memiz slraslnda verdikleri bilgiler.
34 Saklb Dede, a.g.e., II, Kahire 1283, s. 20.
35 Esrar Dede, Tezkire-i §u'ara-yt Mevleviyye, inceleme-Metin, (Hz.: ilhan Geng), Ankara 2000,
s.342.
36 Zeki Ankan, XV-XVI. Yuzytllarda Hamit Sancagl, izmir 1988, s. 6-7; M. A. Cook, Population
Pressure in Rural Anatolia 1450-1600, London 1972, s. 50.
37 BOA, TO, nr. 30, s. 628.



Bayezid ise, babaslnln el koydugu bir<;:ok mOlk ve vakfl sahiplerine geri
vermi~tir38. Ak(<;:a)meseid Karyesi'nin hangi sebeple timara donO~tOrOldOgOnO
ve sonra tekrar vaklf oldugunu bilmiyoruz. Aneak koyOn defterde bu ~ekilde
yer almasl bile, 0 tarihlerde vakfln meveut olduguna bir delil te~kil edebilir.

II. Bayezid devrinin (886-918/1481-1512) ilk Yilianna ait bir vaklf
defterinde39, mevlevThanenin vaklflan aynntJlI olarak verilmi~tir. Aynea
yukanda bahsettigimiz gibi, neshedilip timara verilmi~ bulunan vakfl, II.
Bayezid'in "vakfiyyet-i ber-karar-I sablk mukarrer dutup" iade ettigi
kaydedilmektedir. t;omaklar Karyesi'nin tam ve Ak<;:ameseid Karyesi'nin
yanm hisse gelirleri ile Kasap dOkkanl zemininin, Burdur'daki (sonraki
defterlerde Egirdir'de) Furunhanenin, Mevlevihane civanndaki bah<;:e ile
kuzeyindeki bir par<;:a yerin, Egirdir'de Burel Hamaml'nln yanm hisse,
Burdur'daki (sonraki defterlerde Egirdir'de) $engOI Hamaml'nln, Isparta'da
t;ay kenanndaki UludonOm'On (?) kira gelirlerinin ve buraya biti~ik harap
degirmen oeaglnln hasllatlnln yekOnu 544640 ak<;:edir.

937 (1530) tarihinde41 mevlevThanenin gelir vaklflan olan t;omaklar
Karyesi, Gonan'daki Ak<;:ameseid Karyesi (yanm hisse), $engOI Hamaml,
Buzel (diger tahrirlerde Burel) Hamaml'nln (yanm hisse) kiralan ile bag,
zemin ve Furunhanenin harae gelirlerinin yekOnu 5809 ak<;:edir.

Gelir vaklflan
Qomaklar (Komaciklar) K6yu
Akgamescid K6yu 1/2
MOteferrik bagln haraci
Kasap dOkkanl zemini
Furunhane
Bahge (Mevlevlh. civarlnda)
1 Parga yer (bahge ve ev) (Mevlevlh.
kuzeyinde)
Burci (Bey Hamaml 1/2
$engOI Hamaml
($engOI Hamaml ve Buzcl Hanesi 1/2)
(Bag, Zemin ve Furunhanenin haracl)
Ulud6nOm (Qay kenarlnda) Isparta 67 87
Degirmen ocagl (Ulud6nOm'e biti§ik) Isparta (harap) 30
YekCin 5446 5809 8143

951 (1544) ylil eivarlnda ise42, vakfln gelirlerinin toplaml 8143 ak<;:eye
ula~ml~tlr ki oneeki tahrire gore % 40.2 kadar bir artl~ soz konusudur. Bu
tahrirde defterde t;omaklar ~eklinde kaydedilen karyenin Komaelklar oldugu
kaydedilmi~tir.

Vakfln 1252 (1836-7) ylll muhasebe kaydlnda43, 2680 guru~ geliri olup,
bundan 134 guru~ maa~ ve 27 guru~ muhasebe giderinin toplaml 161 guru~

Bulund.yer 886 937 951
3044 3351 3305

G6nan 976 1032 1116
Gonan 70 150
Egirdir 11 11
Egirdir 12 5
Egirdir 6 6
Egirdir 13

Egirdir 900 2520
Egirdir 360 900

1260
166

38 inalclk, a.g.e., s.170-171; Arlkan, a.g.e., s. 121-125
39 BOA, MAD, nr. 3331, s. 116-118. Bu defter, Maliyeden MOdevver Defterler Katalogu'nda
tarihlendirilmemi~tir. Ancak yukarlya aktardlglmlz kayltlardan da anla~llacagl gibi defterin II.
Bayezid'in ilk y,llarlna ait oldugu g6rOlmektedir.
40 Defterde yekCin 5568 akge yazllml~tlr. Ancak kalemlerin toplaml 5446 akgedir.
41 438 Numarall Muhasebe-i Viiayet-i Anadoiu Defteri (937/1530) I, Ankara 1993, s. 306;
Arlkan, a.g.e., s. 143.
42 BOA, MAD, nr. 22417, s. 20-21. Bu defter de katalogda tarihsizdir. Bazl sayfalarlnda 951
tarihli kayltlar (s. 35, 38) bulundugundan defterin bu tarihlerde tutuldugunu soyleyebiliriz ..
43 BOA, EV, nr. 10792, yr. 2a.



du~uldukten soma geriye kalan 2519 guru~ ~eyh evladma blrakllml~tlr. 1253
(1937-38) Yllmda44 da verilen maa~ miktan aynldlr.

Vakfm Gonan Kasabasmdaki a'~ar bedelatl45, 1262 (1846) yllmda arazi
ekilmedigi ie;:inyoktur, 1263 (1847)'te 300 guru~, 1264'te (1848) 62 guru~,
1265 (1849)'te 142 guru~ ve 1266 (1850)'da 34 guru~ olmak uzere be~ yllilk
yekGnu 539 guru~tur.

Kapu e;:ukadannm 1327 YIII K.evvel-$ubat (14 Aralik 1911-13 Mart 1912)
aylanna ait tahakkuk eden 60 guru~ tahsisatl46 ile 1328 (1912) mar, yllmm ilk
altl ayma ait 120 guru~luk tahsisatl Konya'ya gonderilip makbuzu istenmi~tir47.

Mevlevihanenin gelir vaklflanndan Kmlk-I Komaclk Mezraasl'nm 1328-
1330 (1912-15) mall yilianna ait afyon o~runun 9000 guru~, 1330 (1914-15)
Yllma ait hububat o~runun icare bedelinin ise 20500 guru~ oldugu tespit
edilebilmektedir48. Bu mezraa belki de, gelir vaklflanndan olan 951 (1544)
yillannda admm Komaclklar oldugu kaydedilen <;omaklar Koyu49 ile ilgilidir.

Mevlevihane vakfmm aklbetini maalesef ~imdilik tespit edemedik. 50Vaktiyle
Pamuklu Koyu'nun o~ru mevlevihanenin geliri imi~. Mevlevihanenin batlsmda
olup bugun baZi duvar pare;:alanile bo~ arsasl kalan Yukan Hamam da vakfa
aitmi~. Bu hamamm evkaf defterlerinde mevlevihanenin gelir vaklflan arasmda
zikredilen $engul Hamaml olup olmadlgl da bilinmemektedir. Cumhuriyetin
ilanlndan soma hamama gelenlerden ucret almmaml~. Belediye ba~kanl Fevzi
<;elik zamanmda (1930-1950) harap durumdaki hamam belediye adlna satm
allnJp tamir edilmi~ ve Belediye Hamaml adlyla e;:all~ttnlml~. Daha soma
YlktJrllml~. Mevlevihanenin e~yalan ise, Tek Parti yonetimi doneminde
Kaymakam Ozele;:itaraflndan kilisedeki ceylan derisine yaZllml~ incil de dahil
olmak uzere Egirdir'deki butUn tarihi e~yalarla birlikte sandlklara konup mee;:hul
bir yere gotUrulmu~. Bugunku mevcut e~ya bir kudum ile ue;:~amdandan
ibarettir. Gunumuzde mevlevfhane binasl ile biti~igindeki evler, son ~eyhlerden
Osman Nuri Dede'nin e;:ocuklannlnmulkiyetine gee;:mi~durumdadlr. Kendileri bu
konuda bir bilgiye sahip olmadlklannJ beyan ettiler.

Egirdir Mevlevihanesi'nde gorev yapan ~eyhlerden tespit edebildiklerimiz
ve haklannda bulabildigimiz bilgiler ~unlardlr:

Seyfullah Dede:

Daha once zikrettigimiz gibi $ehabettin Uzluk51, hakklnda bilgi ve kaynak
vermeden Seyfullah Dede'nin mevlevihanede medfun oldugundan

44 BOA, EV, nr. 9994, vr.32b; BOA, EV, nr. 9579, Yr. 140a.
45 BOA, EV, nr.12972, Yr. 3b.

46 Konya Mevlana Muzesi Ar~ivi [KMMAJ, Zarf nr. 50, Beige 37 (9 Mart 1328/22 Mart 1912).
Bu ar~iv hakklnda bkz: A. Golplnarll, "Konya'da Mevlana Dergahlnln Ar~ivi", istanbu/
Universitesi iktisat FakOltesi Mecmuasl, XVII/1-4 (Ekim 1955-Temmuz 1956), Istanbul 1960, s.
156-178; Nejat Goyun<;, "Mevlana Muzesi Ar~ivi", 2. Millf Mev/ana Kongresi (Teblig/er), 3-5
Mayls 1986 Konya, Konya 1987, s. 101-109.
47

KMMA, Zarf nr. 50, Beige 35 (25 T.evvel 1328/7 Kaslm 1912).
48 KMMA, Zarf nr. 50, Beige 33 (3 K.evve11330 /16 Arallk 1914).
49 BOA, MAD, nr. 22417, s. 20.
50 Vaklflar Genel Mudurlugu Ar~ivi'nde mevlevlhaneye sonradan yapilan ilave gelir vaklflanya
ilgili vakfiyeler, gorevliler lie IIglli ~ahsiyet kayltlan veya vakfln akibeti hakklnda belgeler
bulunmasl muhtemel ise de, maalesef bu ar~ivde inceleme yapamadlk.
51 Bkz: Dipnot 32.



bahsetmektedir. Sozlu rivayetlerde ise52
, mevlevlhanede sandukasl bulunan

zatln adl Seyfullah Dede'dir ve eskilerin anlattlklanna gore a Hz. Mev/ana'nln
yegenidir. Bu bilgi dogru kabu/ edildigi takdirde, Seyfullah Dede'nin
mevlevlhanenin ilk §eyhi oldugu soylenebilir. Fakat bu tahmini destekleyecek
yazlll bir kaylt bulunmamaktadlr. Halk araslnda da mevlevlhanede medfun
bulunan zat "Zeyfi Oede" olarak bilinmektedir.

Mevlevlhane seyhleri
Seyfullah Dede (?)
Mev/ana Sinan (Egirdir hatlbi)
Muhammed <;e/ebi b. Ali el-Mevievi
el-Celall
Nurullah Dede
Sinan Halife
Ubeydullah Dede
Muhammed Dede
Dervi§ Halil
Dervi§ Ali
Dervi§ Nuh
Ali Dede
Yahya Halife
Mustafa Halife
$eyh Muhammed Efendi
Yahya HulQsl Dede
$eyh Osman Nuri Dede
Yusuf Dede
Osman Bey

Mevlana Sinan:

Tarih
?
886 (1481)-
896 (1491)

(XV. yy.1n ilk yansl)
951 (1544) civan
-995 (1586-7)
-1121 (1709)
1121 (1709)-
-1125 (1713)
1125 (1713)-
-1192(1778)
1192 (1778) - 1252 (1836)
1252 (1836) 1255 (1839)'den once
1255 (1839),1260-61 (1844-5)
1310 (1892), -1318 (1900-1)
1318 (1900-1) -1334 (1918)
1334(1918)-
?

II. Bayezid, babasl Fatih'in neshettigi mevlevlhane vakflnl, vakfiyesini
sahih bulup iade ettigi zaman me§lhate Egirdir hatlbi Mev/ana Sinan'l
getirmi§tir53

. Bu tayin muhtemelen II. Bayezid'in tahta glkl§1n1n ilk Yillannda,
yani886 (1481) ~III civannda o/malldlr. 994 (1501) yillndan once yazllan bir
tahrir defterinde 4, Seyyidum Mescidi Mahallesi imamlnln Mevlana Sinan
Fakih o/dugu kayltlldlr. Aynl ismi ta§lma/an dolaylsiyle bun/ann aynl ki§i olup
olamayacagl hususu dikkat gekmektedir

Muhammed Celebi b. Ali el-Mevlevl el-Celall:

Egirdir'de Kablu Mescid Mahallesi'nde gocuklann Kur'an ve Tlbyan
(tefsiri) talimi igin Mesih Pa§a'nln yaptlrdlgl mektebin 896 (1491) tarihli
vakfiyesinin55 §ahitleri araslnda §eyhler sulalesi(nden) Muhammed <;elebi b.
Ahl Ali el-Mev/evi el-Celall'nin adlna rastlanmaktadlr. Bu zatln a tarihte
Egirdir Mevlevlhanesi §eyhi oldugunu soylemek mumkundur.

52 Meliha Unsal Hanlm, oglu Mehmet Unsal Bey ve Meliha Hanlm'ln yegeni Dogan Qelik Bey'in
verdikleri bilgiler.
53 BOA, MAD, nr. 3331, s. 116.
54 BOA, TO, nr. 994, s. 11

55 BOA, Vakfiyeler, nr. 19/15.



Nurullah Dede:
Saklb Dede'nin56

, DTvane Mehmed Qelebi'nin Nurullah Dede'yi Egirdir'e
halife olarak 20nderdiginden bahsetmi~tik. Mevlevllik tarihi ile ilgili diger
yaymlarda ise , bu kayda dayanarak ba~ka bir gok mevlevihane gibi bu
mevlevihaneyi de DTvane Mehmed Qelebi'nin kurdurdugundan bahsedilmekte-
dir. Ancak biz bu ara~tlrmamlzda, mevlevihanenin gok onceden kuruldugunu ve
ilk ~eyhinin de Nurullah Dede olmadlglnl ortaya koyduk. Vine yukanda bahsetti-
gimiz gibi Saklb Dede58 ve Esrar Dede59

, Ubeydullah Dede'nin sulOkunun sonla-
nnda Egirdir'de Nurullah Dede'nin kabri civanndaki mevlevihane zaviyesi ~eyhli-
gine getirildiginden bahsettiklerine gore, bugOn mevlevihanede Seyfullah De-
de'ye atfedilen sandukada veya mevlevihane civannda olup da gOnumOze ula~-
mayan bir mezarda medfun olmasl ihtimal dahilindedir.

Sinan Halife:
951 (1544) civannda mevlevihanenin me~ihati Sinan Halife'nin

tasarrufunda buiunmaktadlr60

Ubeydullah Dede:
Saklb Dede'nin verdigi ve Esrar Dede'nin de tekrar ettigi bilgilere gore61

,

Muhammed Fedayi Dede'nin sakallk hizmetinde bulunmu~, dolaylsiyle onun
yanmda yeti~mi~, 990 (1586-87)'da Qelebi HOsameddin nOshasmdan Mesnevi
istinsah etmi~tir. SulOkunun sonlannda Egirdir'de Nurullah Dede'nin kabri
civanndaki mevlevihane zaviyesi ~eyhligine getirilmi~tir. 995 (1587) ylll civannda
vefat etmi~ olup Konya'da Hz. Mevlana tOrbesi yaklnmda medfundur. A. SOheyl
Unver'in Feridun Nafiz Uzluk'tan aktardlgma gore62

, Ubeyd Dede'nin Mu'cizat-I
Nebevi adll eseri ikdam Matbaasl'nda basllml~. Ubeyd el-Mevlevl'nin 920
(1514) tarihinde istinsah ettigi bir Kur'an-I Kerim ise Koseoglu Ata Bey'de
bulunmakta imi~. A. Golplnarl153, Mevlana MOzesi KutOphanesi'ndeki 5167
numarall mecmua iginde bulunan Ubeydi'ye ait TOrkge manzum bir risale (vr.
47a-54a) ile ba~1ve sonu eksik TOrkge manzum mevlidin (vr.54b-66b) tek risale
oldugunu sandlgml ve bu Ubeydl'nin Nail Katalogu'nda zikredilen Egirdir
Mevlevi ~eyhi Ubeyd Dede olabilecegini kaydetmektedir.

Muhammed Dede:
Zaviyenin (mevlevihanenin] me~ihatine ve tevliyetine 1000 akge ile (DeNi~)

Muhammed Dede mutasarnf iken 25 Muharrem 1121 (5 Nisan 1709) tarihinden
once ba~ka bir yere gog etmi~tir54.

56 Saklb Dede, a.g.e., II, s. 20.
57 Bkz: Dipnot 1.

58 Saklb Dede, a.g.e., I, s. 47.
59

Esrar Dede, a.g.e., s. 342.
60 BOA, MAD, nr. 22417, s. 20-21. Tarihsiz olan bu defterin igerisinde 951 (1544) tarihli kayltlar
bulunmaktadlr (s. 35, 38).
61 Saklb Dede, a.g.e., II, s. 19-20; Esrar Dede, a.g.e., s. 341-343.
52 A. SOheyl Onver, Mev/evT Hat/ra/an, SOleymaniye KOtOphanesi, A. SOheyl Onver Ar~ivi,
Defter nr. 350 (tarihsiz ve sayfalar numaraslz).
63 Mevl8na Mazes; Kata/ogu, III, Ankara 1972, s. 305.
54 Konya postni~fni e~-$eyh es-Seyyid Muhammed Arif'in 28 Rebiulahlr 1125 (24 Mayls 1713)
tarihli i'laml: BOA, Cevdet Evkaf, nr. 21752.



Dervi§ Halil:
Muhammed Dede'nin Egirdir'den aynimasl Ozerine, 25 Muharrem 1121

tarihinde anun gorevleri aynl maa~ ile Dervi~ Halil'e tevcih edilmi~tir65.

Dervi§ AIi:
Mevlev7hane evkafma mOtevell7 alanlar aynl zamanda ~eyh olageldikleri

iyin, ~eyh ve mOtevelll alan Dervi~ Ali vaklf mahsulOnO telef ve zayi,
mevlevihaneyi de harap etmesi Ozerine once ~eyhlikten azledilmi~; 28
Rebiulahrr 1125 (24 Mayls 1713) tarihinde ise, Kanya pastni~ini tevliyetin de
Ozerinden alrnmasl iyin berat verilmesini istemi~tir66.

Dervi§ Nuh:
GorOlen IOzQm uzerine once ~eyhlikten azledilen Dervi~ Ali'nin yerine

Dervi~ Nuh tayin edilmi~, 28 Rebiulahlr 1125'te mutevell7ligin de ana tevcih
edilmesi talep edilmi~tir6 .

Ali Dede:
$eyh Seyyid Yahya Efendi'nin 3 Cemaziyelevvel 1192 (30 Mayls 1778)

tarihinde ~eyh, mutevelll ve nazrr alan babasl Ali Dede'nin gorevlerinden
feragat etmesi (kasr-I yed) Ozerine, anun yerine tayin edilmesinden68, bu
tarihten once Ali Dede'nin bu gorevleri Ita ettigi anla~llmaktadlr.

~eyh Yahya Halife:
Yukanda zikrettigimiz gibi, 3 Cemaziyelevvel 1192'de babasl Ali Dede'nin

yerine getirilmi~ ve vefatl uzerine me~7hat, tevliyet ve nezaret cihetlerinin
aglu Mustafa Halife'ye tevcihi iyin 7 Rebiulevvel 1252 (22 Haziran 1836)
tarihinde arz yazlldlgrna gore69

, $eyh Yahya Halife 58 (milad7) yll kadar
mevlev7haneyi yonetmi~tir.

~eyh Mustafa Halite (Dede):
Babasl $eyh Yahya'nm vefatl Ozerine Kanya pastni~ininin verdigi

me~7hatname ile Hz. Mevlana sulalesinden aldugu belirtilen Mustafa Halife
me~ihate getirilmi~tir. Fakir ve yak yocuklu alup gelen-giden aldugunda
dervi~leriyle iyi geyinmekten, kira ve o~ur gelirlerini idare etmekten aciz ise
de, dededen babaya devam edip gelen mevlev7hane cihetlerinin ana tevcih
edilmesi hakkrndaki Agras Kazasl naibinin arZI, yapllan tahkikattan sanra 9
Cemaziyelevvel 1252 (22 Agustas 1836) tarihinde kabul edilmi~tir70. Ancak °
65 AynJ beige.
66 Aym beige.
67 Aym beige.

68 Mevlevihane zaviyesinin $eyh Mustafa Halife'ye tevcihine dair berat verilmesi ic;;in Agros
Kazasl naibi es-Seyyid Abdurrahman'ln 7 Reblulevvel 1252 (22 Haziran 1836) tarihli arzl: BOA,
Cevdet Evkaf, nr. 10536.
69 Aym beige.

70 Aym beige. Bu belgeye gore, once ~eyh adaylnln Konya postni~ini taraflndan me~ihatname ile tayin
edildigi, sonra bu me~lhat ciheti ile hukuki ve iktisadi yonleri bulunan tevliyet ve nezaret cihetlerinin devlet
taraflndan tevcih edilip eline berat verildigi anla~i1maktadlr. Aynca yine bu belgede bu gorevleri Ostlenen
ki~inin vaklf i~lerini iyi idare etmeye dikkat etmesi, mevlevlhanenin imar ve ihyaslyla me~gul olmasl,
vaklfln ~artlannl yerine getirmesi; her yll dOzen Ii bir ~ekilde, mahallinde ve hukuka uygun olarak
vakfln muhasebesini yapmasl, gelen-gideni doyurmasl, bunlara aykln hareket ettiQi takdirde
vakfln ba~kaslna tevcih edilecegi belirtilmektedir.



Egirdir'de degil de Isparta'da ikamet etmi~ ve bu sebeple dervi~ ve tQrbedar
bulunmadlgmdan mevlevihane harap olmu~tur. Ailesiyle Egirdir'e ta~mmasl,
mevleviMnede ayin-i ~erlf icra etmesi iyin kendisi defalarca uyanlml~ ise de
dinlememi~, hatta bazi uygunsuz tavlrlan71 da aylga Ylkml~tlr.

Bu sebeplerle 17 Muharrem 1255 (2 Nisan 1839) tarihinden once azledilmi~,
yerine Muhammed Efendi getirilmi~tir. Bunun uzerine sablk $eyh Mustafa Efendi
zaruret iyinde bulundugunu beyan ederek me~ihatin tekrar kendisine verilmesi iyin
biryok defa arzlhal yazml~tlr. Durumu Konya postni~inine sorulmu~, 0 da mumkun
ise me~ihatin Muhammed Dede uzerinde kalmasml, zaruret durumu gozonunde
bulundurularak Mustafa Efendi'ye mevlevihane gelirinden ¥llIlk 1000 guru~, kendi
ziraat gelirinden de 800 guru~ verilmesini istirham etmi~7 ; onun bu talebi kabul
edilmi~ ve bundan sonra Mustafa Efendi'nin arzlhal yazarak sadareti rahatslz
etmemesi tenbih edilmi~ti?3.

~eyh Muhammed Efendi:

$eyh Mustafa Halife'nin azledilmesinden sonra me~ihate getirilmi~tir (17
Muharrem 1255 tarihinden oncef4. 1260-61 (1844-45) yillannda Mien ~eyh
oldugu, kumral sakalll, 50 guru~ degerinde bir bagl bulundugu ve yllilk 2000
guru~ temettu (kazany) vergisi mukellefi oldugu kaydedilmi~tir75.

Yahya HulOs! Dede:

1310 (1892)76 ve 1312 (1894)77 t"annda halen ~eyh oldugu kaYltltdlr.
$eyh Osman Nuri Dede'nin muhru7 1318 (1900-1) tarihli olduguna gore,
Yahya HulQsi Dede'nin bu tarihte vefat ettigi anla~llmaktadlr.

~eyh Osman Nuri Dede79
:

Yukanda zikrettigimiz gibi Osman Nuri Dede 1318 tarihli muhur
kullandlgma gore, bu tarihte ~eyh olmu~tur. Konya Mevlana Muzesi

71 Konya postni9ini $eyh Muhammed Said Efendi'nin konu hakklndaki maruzatlnda, Mustafa Efendi'nin
irtikabla suglandlglnl, fakat geyhin kendi nzaslyla bir miktar hediye vermesinin veya degerli hediye kabul
etmesinin Mevleviyye tarikatlnda gegerli oldugunu, boyle bir durum oldugunda ehil olmayanln tayin
edildigi ve bunlardan zorla akge alindlgl vaki degilse de Mustafa Efendi'nin tenbihata uyacagl beyan
edilmektedir.
72 Konya postni9ini $eyh Muhammed Said Efendi'nin 17 Muharrem 1255 (2 Nisan 1839) tarihli
maruzat hulasasl: BOA, Haiti HDmayDn, nr. 27455.B.
73 BOA, HatH HDmayCm, nr. 27455, 27455.A.
74 BOA, Hatt-I HDmayDn, nr. 27455.B.
75 BOA, ML. VRD. TMT (Temettuat Defteri), nr. 9931, s. 157.

76 Sa/name-i Vi/ayet-i Konya, sene 1310, defa 25, s. 317.
77 Sa/name-i Vilayet-i Konya, sene 1312, defa 26, s. 391.
78

KMMA, Zarf nr. 50, Beige 5, 33, 34, 35, 36, 37.
79 Salname paryasl oldugu tahmin edilen, tarihi belli olmayan (1330'lu Yillar olmah) ve Veled Celebi
izbudak'a maledilen bir metinde, Konya gelebilerinin listesi, asimne ve zaviye mevlevihanelerin geyhleri ile
medfun olanlann isimleri yer almaktadlT (s. 821-24). Bu metinde Egirdir mevlev1hanesi geyhi olarak Osman
Nuri Dede'nin adl gegmektedir (Uskudar Haci Selim Aga Ktp., Hudayi Ef. BI., nr. 685 iginde) (Bu eser
hakklndaki gOrU91erigin bkz: Metin Akar, a.g.e., s. 113-114). Aynca bkz: $ehabettin Uzluk, Mev/ana TUrbesi,
Konya 1946, s. 162. Konya postni91nlerininmevlev1geyhlerine resm1hitap 96killerinin yer aldlgl bir belgede,
Egirdir 96yhinin elkablnln "Zehadetiu Dede Efendi", ibare araslnda ise "lahidanelerinde", sonda ise "Dede
Efendi" 96klinde oldugu kaydedilmi9tir (KMMA, Zarf nr 47, Beige 12 (7 K.ewel 1327/ 30 Kaslm 1911)'den
yaylnlayan: Erdogan Erol, "Veled Celebi Zamanlnda Mevlevihaneler ve Celebi'nin $eyhlere Resmi Hitap
$ekilleri", 7. Mi/ff Mev/ana Kongresi (Teb/ig/er), 3-4 Mayls 1993 Konya, Konya 1994, s. 58).



Ar:;;ivi'nde onun mOhrOnOta:;;lyan ve Konya postni:;;inligine hitaben yazllml:;; 5'i
1328 (1912), 1'j 1330 (1914) tarihli 6 beige bulunmaktadlr80. Bu belgelerde,
ellerinde 200 seneden daha once yaZllml:;; evrad-/ §erlfe bulunup bulunmadlgl
sorusuna bulunmadlgml beyan eden cevap verilmekte81; kan:;;lkllga sebep
oldugu ic;;inKonya'dan gonderilen yazilara numara verilmesi teklif edilmekte8 ;
Balkan Sava:;;I'nm ba:;;lamasl (8 Ekim 1912) Ozerine Konya'nm talebi ile her
mecliste, ozellikle zikirlerden sonra dua ve duagOyluk vazifesine itina gosterildigi,
devlet ve milletin ba:;;anlannm devaml ic;;inniyaz edildigii belirtilmektedir83. Diger
Oc;;belgeden ikisi kapu c;;ukadannm tahsisatl84, digeri de mevlevihanenin gelir
vakfl olan Kmlk Komaclk Mezraasl'nm o:;;rOyle85ilgilidir.

Birinci DOnya Sava:;;1(1914-18) slrasmda Suriye cephesinde bulunan Bahriye
Nazlrl Cemal Pa:;;a komutaslndaki 4. Orduya katllmak Ozere olu:;;turulan
MQcahidTn-iMevleviyye Alay/na86 $eyh Osman Nuri Dede de 2 dervi:;;iyle birlikte
katllml:;;tlr87.Bu alaya katilan mevlevi :;;eyhlerinin bir arada bulundugu Halep'te
1333 (1917) illinda c;;ekilmi:;;bir fotografta, $eyh Osman Nuri Dede de
bulunmaktadlr8 . $eyhin bu sefer slraslnda $am'da 24 T.ewel 1334 (24 Ekim
1918) tarihinde vefat ettigi ve Egirdir Mevlevihanesi'nde medfun oldugu
kaydedilmi:;;89ise de, Osman Nuri Dede'nin kabri mevlevihanede degil, Egirdir
:;;ehirmezarllglndadlr.

Osman Nuri Dede'nin Yahya ve Mustafa isimli iki oglu olmu:;;. Terzi Yahya
Efendi 1968'de, Mustafa Efendi ise 2001 ylll ba:;;lannda vefat etmi:;;tir.
Osman Nuri Dede'nin ailesi Egirdir'de "Dervi:;;ler ailesi" adlyla anilmaktadlr.

Yusuf Dede:

Osman Nuri Dede vefat ettigi zaman bOyOk oglu Yahya Efendi 4 ya:;;mda
imi:;;. Me:;;ihat babadan ogula intikal etmesi gerekirken onun ya:;;1 kOC;;Ok
oldugundan me:;;ihat ic;;in Konya'dan Yusuf Dede vekaleten gonderilmi:;;.
Yusuf Dede bekar imi:;;. Osman Nuri Dede'nin dul e:;;iyle (v. 1963)
evlendirilmi:;; ve bir klzlan olmu:;;. Yusuf Dede de Egirdir :;;ehir mezarllgma
defnedilmi:;;tir90 Yusuf Dede zamanmda Milll MOcadele slrasmda muhtelif
hizmetler ic;;inmevlevihaneden faydalanild@ da anlatllmaktadlr.

80
KMMA, Zarf nr. 50, Aynl belgeler.

81 KMMA, Zarf nr. 50, Beige 5 (3 Mart 1328/ 16 Mart 1912).
82 KMMA, Zarf nr. 50, Beige 36 (9 Mart 1328/22 Mart 1912).
83 KMMA, Zarf nr. 50, Beige 34 (25 T.evvel 1328/7 Kaslm 1912).
84

KMMA, Zarf nr 50, Beige 37 (9 Mart 1328 / 22 Mart 1912); Beige 35 (25 T.evvel 1328 / 7
Kaslm 1912).
85 KMMA, Zarf nr. 50, Beige 33 (3 K.evvel 1330/16 Arallk 1914).
86 Bu alay hk. bkz: Cemal Pa~a, Hattral 1913-1922, Dersaadet 1922, s. 115, 135; Veled <;elebi
Izbudak, Haltra/anm, Istanbul 1946, s. 54-55; A. G6lplnarll, a.g.e., s. 177-178; Nuri K6stUklu,
"Balkan ve I. Dunya Harplerinde Mevlevlhaneler", XII. TUrk Tarih Kongresi Ankara 12-16 Ey/u/
1994, Kongreye Sunu/an Teblig/er, III, Ankara 1999, s. 1138-1139; Metin Akar,ve/ed ge/ebi
izbudak, Ankara 1999, s. 40-42.
87 A. SOheyl Onver, Edime Mev/evlhi'tnesi, SOleymaniye KOtOphanesi,A. S. Onver Bagl~l, Deft. nr. 59.
Burada alaya katllan ~eyhlerin ve maiyetlerindeki dervi~ adedinin bir Iistesi verilerek toplam 1023 ki~i
oldugu tespit edilmi~tir.
88 ..

Torunu Mehmet Unsal Bey'de bulunan fotograf.
89 A. S. Onver, a.g.e.; Aynl yazar, "Osmanll Imparatorlugu Mevlevihaneleri ve Son $eyhleri",
Mev/ana Gu/deslesi, Konya 1964, s. 33 dn. 19.
90 A. S. Onver, "Osmanll imparatorlugu Mevlevihaneleri ve Son $eyhleri", s. 33.



Osman Bey:

Yusuf Dede'nin vefatlndan sonra, Yahya Efendi'nin ya§1 halen kuyuk
oldugu iyin, Konya'dan bu defa Osman isimli bir zat vekaleten gonderilmi~.
Ancak 0 Egirdir'de birkay yll kaldlktan sonra ayrrlml~tlr91.

Sonuy olarak Egirdir MevlevThanesi, MevlevT kaynaklanmn soyledigi gibi XVI.
yuzyilin ilk yanslnda Divane Mehmed <;elebi taraflndan degil, burasl ile ilgili olup
az bilinen bir vakfiye tamtilip tahlil edilerek XIV. yuzyilin ba~lnda Sultan Veled
taraflndan kuruldugu tespit edilmi§tir. Bu vakfiyeye konu te~kil eden arazinin once
Germiyanoglu Musa Bey taraflndan temlTk edilme keyfiyeti ve aS11vaklfln kimligi
ortaya konmu§tur. MevlevTh8.neninyeri belirlenmi~ ve bugunku durumu hakklnda
bilgi verilmi~tir. Ar~iv kaynaklan taranarak, mevlevThanenin gelir vaklflarr ile burada
~eyhlik yapan 18 kadanmn kimlikleri tespit edilip tanltllmaya yall~llml~tlr.

1) Germiyanoglu Musa Bey'in temlik ettigi araziyi vakfeden Sultan Veled'in 765
(1364)'te yenilenen vakfiyesinin sureti.

91 Meliha Unsal Hanlm, oglu Mehmet Unsal Bey ve Meliha Hanlm'ln yegeni Dogan yelik Bey'in
verdikleri bilgiler.



3) Egirdir Mevlevihanesi'nin biti§igindeki §eyh ailesine ait evler; sagda ust tarafta Yukarr
Hamam'm metruk arsasl bulunmaktadlr.





7) Birinci Dunya Sava!?I'nda Suriye Cephesine giden Miicahidin-i Mevleviyye Alaytna katllan
mevlevi !?eyhlerinin 1333(1917) yllmda Halep'te c;ekilmi!? toplu fotografl (ikinci slrada soldan 4.

ki!?i ~eyh Osman Nuri Dede'dir).


