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MANİSA MEVLEviHANESi 

Samhanoğlu İshak Bey tarafından 
XIV. yüzyılın ikinci yarısında kurulan 

Mevlevi asitanesi. 
_j 

Saruhan Bey'in torun u ishak Çelebi ta
rafından Saruhanoğulları'nın başşehri 

Manisa'nın en eski yerleşim merkezle
rinden biri olan Spil dağı eteğinde, Evliya 
Çelebi'nin kaydettiği, cümle kapısı üze
rindeki ki tabeye göre 770'te ( 1368-69) 
inşa ettirilmiştir. İshak Çelebi'nin 1366-
1379 yılları arasında yaptırdığı Ulucami 
Külliyesi'ne dahil olmakla birlikte külliye
nin uzağında bulunan mevlev!hane Saru
hanoğulları'na ait en eski eserlerden 
biridir. Eski Manisa Mevlev!hanesi olarak 
bilinen yapı günümüzde Manisa il merke
zinin güneydoğusunda Yukarı Tabakhane 
mahallesinde tenha bir yamacın sırtında, 
eskiden Mevlev!hane bağı denilen mesi
renin yanında olup bugün Milll Park içe
risinde kalmıştır. Yapı büyük restorasyon 
hatalarma rağmen orijinalliğini koruya
bilen en eski Mevlevl asitanesidir. 

Aslı kaybolan ve Fatih Sultan Mehmed 
döneminde yeniden yazılan ishak Çelebi 
vakfiyesinde, Saruhan ili beyi İshak Çele
bi'nin Manisa'nın en yüksekyerine bir ulu
cami ve medrese ile camiye eş mevkide, 
Mevlevlliği Batı Anadolu'da yaymak ve 
yaşatmak amacıyla bir m evievihane yap
tırdığı kaydedilmektedir. Vakfiyede belir
tildiğine göre kuruluşunda m evievihane
de bir şeyh, bir imam ve müezzin, bir na
zır. bir kayyım, bir katip , bir mesnevlhan, 
ayini okuyacak güzel sesli iki hanende gö
revlendirilecek, yemek işi için bir vekil
harç ve bir aşçı görev yapacaktı . Manisa 
merkez nahiyelerinden Karaoğlanlı köyü 
ile Akcahavlı. Çatalkilise gibi köyleri ve 
tirnarları ile iki hamamın geliri ulu cami , 
medrese ve mevlevlhaneye tahsis edil
miştir. 

Mevlevlhane, Saruhanoğulları devrinde 
olduğu gibi Osmanlı döneminde de faali
yetini devam ettirmiştir. Manisa' nın ll. 
Selim'den itibaren şehzadelerin gönde
rildiği yegane sancak merkezi olma gele
neği Mevlevller'ce de benimsenmiş, Kon
ya'daki çelebinin yerine geçecek olan çe-

!ebi önce Manisa'ya şeyh tayin edilmiştir. 

XVI. yüzyılın sonunda mevlev!hane vak
fının maddi gücünün arttığı ve mütevel
lllik, şeyhlik gibi birçok görevin Mevlana 
ailesine mensup kişilerin elinde toplan
dığı görülmektedir. Mevlevlhanede yetiş
miş birçok şair arasında Bülbülni'ıme'si 
ve bir divanı olan Attar Birrl Mevlevl ile 
Kamill ve Derviş Ahmed Mevlevl adlı iki 
Manisalı şairden söz edilebilir. 

Evliya Çelebi'nin kaydettiği kitabeye gö
re mevlevlhanenin mimarı Emetullahoğlu 
Hacı Osman'dır. Bazı yazarlar ve özellikle 
Çağatay Uluçay. ishak Bey'in yaptırdığı 
medresenin kitabesinde "Mimar Emed 
b. Osman" yazıldığı için medresenin de 
mevlevlhanenin de Emed b. Osman adlı 
mimar tarafından yapıldığını. Evliya 
Çelebi 'nin mimarın adını yanlış yazdığım 
söylemiştir. 

XVII. yüzyıla ait şer'l sicillerden mevlevl
hanenin sık sık onarım geçirdiği anlaşıl
makta ve bu tamir keşiflerinden binanın 
durumu ve fonksiyonları hakkında bilgi 
edinilmektedir. Bu dönemde mevlevlha
nede bir mescid, kubbeli. orta sofalı, ah
şap döşemeli, kalem işleriyle süslenmiş 
bir semahane. bir mutrip yeri, alt katta 
bir şeyh odası, altı derviş hücresi, güney
doğusunda ocaklı bir mutfak, doğusun
da bir kiler. ayrıca dışarıda kiremit örtü
lü bir terasın yer aldığı ve dam üzerine 
tuz serpilmesi sebebiyle kubbe etrafın
daki mekanların üst örtüsünün düz top
rak dam olması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Mevlevlliğin Batı Anadolu'daki en güçlü 
merkezi olan mevlevlhane 1870'ten önce 
kendi haline terkedilmiş ve şehir merke
zine yakın yeni bir mevlevlhane inşa edil
miştir. Çok harap bir durumda olan eski 
mevlevlhane ancak 1961-1962'de Vakıf
lar Genel Müdürlüğü tarafından restaras
yana alınmış . çeşitli aralıklarla sürdürü
len ve 1982'de tamamlanan bu restoras
yon çalışmalarında yıkılmış olan beden 
duvarları. orta kubbe, diğer tavan kısım
ları ile son cemaat yerinin örtüsü ve di
rekleri yapılmıştır. Asli hüviyetiyle bağ
daşmayan kötü restorasyonlar geçirmiş 
olan mevlevlhane üst kat döşemesi ihya 
edilmediğinden günümüzde bu kata ait. 
şer'l sicil kayıtlarındaki tarifiere uymayan 
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merdivenlere, kapı ağızlarına ve pence
relere sahiptir. Mevlevlhane 1983-1992 
yılları arasında Manisa Müzesi islami Me
zar Taşları ve Kitabeler Seksiyonu olarak 
kullanılmış. daha sonra Celal Bayar Üni
versitesi'nin bir kitaplığı ve tarih araştır
maları bölümü olarak hizmete girmiştir. 

Küçük bir tepe üzerine oturan kareye 
yakın dikdörtgen planlı (27 .6 x 20.25 m.) 
mevlevlhane binasının doğu ve güney 
cepheleri şehre bakar. Güneybatı istika
metinden mevlevlhaneye ulaşan yol bi
nanın önce güney, sonra batı cephelerini 
dolaşıp kuzey giriş cephesine ulaşır. Ya
pının yüksek cephe duvarları ana bina ve 
su nd urma olarak ikiye bölünmüş olup 
müstahkem bir görünüm arzeder. üst 
düz dam çatının ortasında küçük bir ku b
be bulunur. Duvarlarda açılan küçük pen
cereler dikdörtgen veya sivri kemerlidir. 
Yapının doğu ve batı cepheleri birbirine 
benzemektedir. Güney cephesi diğer cep
helere nazaran simetrik bir düzen gös
terir. Kuzey giriş cephesinde kare kesitli 
dört beton direk ve doğu ile batı duvar 
üzerine oturan 5,50 x 20.25 m . ölçüsün
de bir sundurma yer alır. Taçkapı gibi dü
zenlenmiş giriş ince uzun dikdörtgen bir 
n iş şeklindedir. N iş içine b ası k yuvarlak 
kemerli bir kapı açılmıştır. Kapı üzerinde 
bir, batı yanında iki adet, doğu yanında 
bir sivri kemerli fil gözlü pencere bulunur. 

Moloz taş ve tuğladan inşa edilen ya
pıda özellikle köşe dönüşlerinde kesme 
taş malzeme, kemer ve tonoz örgülerin-

Manisa Mevlevihanesi'nin ön cephesi 
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de tuğla. beden duvarlarında yığına mo
toz taş arasında tuğla, alt pencerelerin 
söve ve lentolarında yekpare kesme taş 
kullanılmıştır. Duvarlar 1 m. kalınlığında
dır. Saçaklarda iki sıra tuğla kirpi saçak
lara rastlanır; çatı saçağının altındaki 
çörtenler de dikkati çeker. 

Mevlevlhanenin alt katı kapalı aviulu 
medrese veya zaviye planına benzeyen, 
merkezi kubbeli, kapalı orta avlu ve dört 
eyvanlı simetrik haçvari bir plan şeması
na sahiptir. Simetrik görünen plan biraz 
yamuk olup çoğu açılar 90 derece değil
dir. Kapıdan girilince çapraz tonozla ör
tülü küçük bir giriş holü eyvanına gelinir. 
Bu holün batısında ve doğusunda birer 
oda yer alır; batıdaki 4,36 x 4,40 m. 
ebatlı dolap nişli oda kare plana yakındır 
ve diğerinden biraz küçüktür, çünkü do
ğu odasının girişinde üst kata çıkan bir 
merdiven yer alır. Mescid olarak kullanıl
mış güneydeki eyvan diğerlerinden daha 
büyüktür. Sivri kemer alınlıklı eyvanların 
üzeri beşik tonozlarla örtülü olup sivri ke
merler üzerine orta avlunun kubbesi otu
rur. Kubbeye pandantiflerle geçilir. Sema
hane olarak kullanılmış, kare planlı (7,20 
x 7.20 m .). girişeyvan holüyle kotu aynı 
olan orta avlunun etrafı yerden SO cm. 
kadar yükseklikte bir setle çevrili dir. 6 
x 7,90 m. ebadındaki ana mescid-ey
vanı geniş bir sivri tonozla örtülü olup iki 
sıra halinde ikişer pencereyle aydınlatıl
mıştır. Buradaki yan duvarlarda bulu
nan boş bırakılmış derin nişlerin ahşap 
kapaklı dolaplar olduğu söylenebilir. Mes
cid-eyvanın iki yanında 4,70 x 8,80 m. 
ebadındaki simetrik köşe odaları ya
muk dikdörtgen planlıdır ve ikisine de 
avludaki köşe kapılarından girilmektedir. 
Ortaları kemerle ikiye ayrılmış. böylece 
her sa h ın iki çapraz tonozla örtülmüş ve 
ortalarına kat seviyesinde aslı meşe ol
ması gereken ikişer gergi kirişi atılmış
tır. Doğuda ve batıda iki, kıble tarafında 
bir pencere. ayrıca her ikisinin mescid du-
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varında kötü restore edilmiş birer bü:yük 
ocak bulunmaktadır. Sivri kemerli tonoz
la örtülü, 3 x 4,60 m . ebadında karşılıklı 
iki yan eyvanın geniş seti sonunda iki
şer basamakla çıkılan penceresiz, 1 ,80 x 
1 , 70 m. ebadında, alçak ve karanlık iki
şer küçük derviş hücresi vardır. 

M evi evihanenin ikinci kat planı güneye 
doğru açık" U" planlı olup güney eyvanı , 

orta avlu, güneybatı ve güneydoğu köşe 
odalarının dışında kalan köşe odaları ve 
derviş hücreleri üstünde yer alıyordu. An
cak restorasyonlarda ikinci katın döşeme
si ihya edilmediğinden merdivenlerden 
üst kat mekanlarına ulaşılamamaktadır. 
Doğu yan eyvanının kuzey duvarında ça
tıya kadar çıkan dar bir merdiven mevcut 
olmakla birlikte giriş holündeki merdiven
de olduğu gibi üst kat döşemesi yapılma
dığından ve buradaki merdiven sahanh
ğından açılması gereken kapı ağızları açıl

madığından , alt kat iki derviş odasının 
üstündeki yaklaşık 1 ,90 x 4, 75 m. ebatlı 
mekanla kuzeydoğu üst kat odasına giri
lememektedir. Günümüzdeki yapının için
de ve dışında süsleme yoktur. Ancak 11 OS 
( 1693) tarihli şer 'I sicil kaydında nakkaşa 
60 akçe ödeme yapıldığı belirtildiğine 
göre, iç mekanlarda özellikle semahane 
kubbesinin içiyle pandantiflerin sıvalı yü
zeylerinin kalem işleriyle süslenmiş olabi
leceği düşünülmektedir. 

Eski Manisa Mevlevlhanesi'nin plan şe
masında, merkezi kubbeli orta avlu et
rafına yerleştirilen simetrik haçvari dört 
eyvanla, Orta Asya menşeli olup Selçuk
lular ve Beylikler döneminde hem medre
se hem tarikat yapılarında sıkça rastlanan 
eski plan geleneklerinin devam ettirildi
ği görülmektedir. XIV. yüzyılın ikinci yarı
sına ait bu eski plan geleneklerine bura
da ayrıca mevlevlhane planının olgun si
metrisi, binanın iki katlı oluşu. ocak ve 
bacaların tesis edilmiş olması gibi yeni 
özellikler de eklenmiştir. Türk mimarisi
nin bilinen en eski tasarım şeması olan, 
Orta Asya ve özellikle Horasan bölgesinde 
sivil mimariye de uygulanan, "ev-hankah" 
tipi ilk tarikat tesislerinde devam ettiri
len meşhur plan şemasının mevlevlhane 
olarak mimari fonksiyon açısından en iyi 
şekilde nasıl çözülebileceği ve kullanıla

bileceği Manisa Mevlevlhanesi'nde orta
ya konulmuştur. Çevresindeki eyvaniar
dan daha alçak kotlu merkezdeki kubbeli 
orta avlu sema meydanı olarak değer
lendirilmiş, eyvanlar mutrip maksCıresi, 
mescid ve züwar mahfiileri olarak kulla
nılmıştır. Cümle kapısı üstünde bulunan 

mutrip maksuresinin hem yüksekte hem 
tam mihraba (dolayısıyla şeyh postuna) 
karşı tasarımının daha sonra yapılan se
mahanelerde xx. yüzyıla kadar devam 
ettirildiği dikkati çekmektedir. Sema 
meydanı daha düşük kotta bulunduğu 
için eyvandaki mahfillerinden rahatça gö
rülebilmekteydi. Köşede kalan odalar şeyh 
odası. matbah-ı şerif, kiler gibi fonksiyon
lar için kullanılmış ve diğer hücreler muh
temelen barınma ve eğitim ihtiyaçlarına 
tahsis edilmiştir. 

Ancak bütün asitane-imaret mimari 
fonksiyonları bir çatı altında icra edildiği 
için mevlevlhane büyüyünce bu plan şe
ması bir asitane için yetersiz kaldığından 
1870'te terkedilip şehrin içinde Ali Bey 
Camii'nin yanında yeni bir mevlevlhane 
inşa edilmiştir. XIX. yüzyılda yapılan mev
levlhanelerin mimari anlayışını yansıtan 
yeni mevlevlhanede bir avlu etrafında 
tecrid edilmiş semahane, türbe, mat
bah-ı şerif, dedegan hücreleri ve harem
lik-selamlık bölümleri vardı. Semahane
nin dairevl, galerili sema meydanı plan 
şeması Kütahya, Bursa, Kahire ve Sam
sun mevlevlhanelerini andırmakta olup 
son devrin olgun semahane çözümlerin
den biridir. 1933'te Vakıflar idaresi mevle
vlhaneyi 1 00.000 liraya satmış. alan kişi 
mevlevlhanenin matbah-ı şerif dışındaki 
bütün bölümlerini yıktırmıştır. Manzu
meden 2000 yılına kalanlar sadece arka 
giriş. matbah-ı şerif, havuz. semahane
nin beden duvar kalıntıları ve bu duvar
ların üzerinde bulunduğu setten ibaret
tL Daha sonra belediye mevlevlhanenin 
kalıntılarını yıkarak arsasını park haline 
getirmiştir. 
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MANİSA ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 

MA'NOGULLARI 

Lübnan'da Dürzi ailelerinden biri 
(bk. FAHREDDİN, Ma'noğlu). 

MANSABDAA 
(;1~ ) 

Hindistan' da 
Babürlü devlet bürokrasisinde 

yüksek rütbeli askeri ve sivil görevli. 

~ 
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Babürlü devlet bürokrasisinde görev 
yapan askeri ve sivil memurlar belli bir 
rütbe ile (mansab) derecetendirilmiş bir 
teşkilatianma yapısına sahiptiler. idare
nin değişik kademelerinde "belli bir maaş 
veya gelir karşılığı toprak tahsisiyle vazife 
yapma" anlamına gelen mansabdarlık, 
esasen Hindistan'a Türkler tarafından 
getirilmekle birlikte bir sistem olarak Ek
ber Şah tarafından 1573-157 4'te gelişti-

rilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Öde
me şekillerini ve barındırınakla yükümlü 
bulunulan askerlerin celb, tali m ve sınıfı
nı (piyade, süvari ve fil sayı sı) düzenleyen 
sicilieri de bizzat Ekber Şah tesbit etmiş
tir. Ebü'I-Fazl ei-AIIami'ye göre mansab
darlar. de h -başi ile (on başı, on askere ku
manda eden) deh-hezari ( 10.000 askere 
kumanda edenler) arasında barındırdık
ları ve kumanda ettikleri asker sayısına 
göre onluk rakamlarla ifade edilen rütbe
lere ayrılırdı. Bunlardan 5000 üzeri rüt
beler sadece hükümdarın oğulları için 
tahsis edilmişti ve onlar emir diye adlan
dırılırdı. Ekber Şah. başlangıçta rütbe sa
yısını Allah lafzının ebced sistemindeki 
sayısal karşılığı olan 66 kısım olarak dü
şünmüştü. AncakA'in-i Ekberi'nin ya
zıldığı 1595 yılında bu sayı 33 olarak kay
dedilmiştir. Ekber Şah devrinde 1671 
mansabdarın 412'si 200 ile 5000 rütbe
sinde, geri kalanları da 150 ile on rütbe
sinde idi. Sistemin başlangıç döneminde 
rütbeyi belirten rakam . aynı zamanda 
ödeme kategorisini ve barındırınakla yü
kümlü bulunulan asker sayısını da gös
teriyordu. 1595-1597'den itibaren rütbe 
rakamları çift olarak (zat ve süvar) belir
lenmeye başlandı. Bunlardan zat olanı 
maaş statüsünü, süvar da asker sayısı ile 
bunların masraflarını ifade ediyordu. Ma
aşlar. barındırılan süvari ve bunların te
min edeceği at sayısına göre düzenleni
yordu. Bir at ve atlı temin edene "yek es
peh" (sipahi). iki at getirene "dü espeh", 
üç at getirene "seh espeh" deniyordu. 
Mansabdarların maaşları ya nakit olarak 
ödeniyor ya da bunun karşılığı kendileri
ne tahsis edilen arazinin (caglr) gelirinden 
hesaplanıyordu. Şah Cihan döneminin 
resmi vak'anüvisi Abdülhamid LahGri'ye 
göre vazifeli, bulunduğu bölgede cagire 
sahip olan mansabdar rütbesinin göster
diği rakamın üçte biri kadar süvari barın
dırınakla yükümlü iken başka bir eyalete 
cagir verildiyse bu rakam dörtte bire dü
şüyordu. Mesela 3000 rütbesindeki bir 
mansabdar cagiri görev bölgesinde ise 
1 000 süvari ile, başka bölgede ise 750 
süvari ile yükümlü idi. Dörtte bir esasına 
göre hesaplandığında Şah Cihan'ın salta
natının ( 1628-1657) yirminci yılında man
sabdarların sorumluluğundaki süvari sa
yısının 185.000 civarında olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Mansabdarlar, ülkedeki nüfuzlu eş
rafın ya da eyaletlerin ikinci derecede 
önemli yöneticisi olan bahşi-i memalikin 
tavsiyesi üzerine bizzat hükümdarın tak
diriyle tayin edilirdi. Mansabdarlık baba-
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dan oğula geçmemekle birlikte görevde 
olan bir mansabdarın oğluna genellikle 
düşük rütbeli mansablar verilebilirdi. An
cak bunların terfileri kendi yeteneklerine 
göre yapılırdı. i ran ve Orta Asya'daki dev
let görevlerinden ayrılarak Babürlü hiz
metine giren tanınmış soylutara konum
larına uygun mansablar verilmesi yaygın 
bir uygulama idi. Bunların terfileri de sa
dakatleri ve kabiliyetlerine göre olurdu. 
Hindu racaları da Babürlü Devleti'ne bağ
landıklarında durumlarına uygun man
sablarla taltif edilirlerdi ve genellikle da
ha önce hakim oldukları topraklar caglr 
olarak kendilerinde bırakılırdı. Bunların 
gelirleri maaş ve masraflarını karşılamak
ta yetersiz kalırsa başka cagirler verilirdi. 
Bu durum Hindu racalarının devlete tabi 
olmalarını teşvik ederdi. Mansabdar ta
yini devletin ihtiyaç duyduğu bürokrasi
nin bütün alanlarında yapılırdı. Ekber 
Şah'ın katibi olan Ebü'I-Fazl el-AIIami ve 
Şah Cihan'ın vezirlerinden Sadullah Han 
da yüksek rütbeli mansab sahibi idiler. 
Sadakat ve kabiliyet yanında rütbenin ge
reğini yapabilme terfi için yeterli olurken 
bunların zaafı halinde tenzil-i rütbe kaçı
nılmazdı. Mansabdarlara rütbelerinin ya
nı sıra hükümdarıo takdirine bağlı olarak 
unvanlar da verilirdi. Ekber Şah dönemin
de en büyük unvan olarak "han-ı hanan", 
Cihangir zamanında ise "emirü'l-ümera" 
tabirleri kullanılırdı. 

Uygulamada acil durumlarda asker 
sevkiyatı talebiyle karşılaşan mansabdar
lar bunun için gereken maddi meblağı 
bulmakta zorluk çektiklerinde devlet ha
zinesinden borç almaları mümkündü. Bu 
uygulamaya "müsaadet" deniliyordu. Hü
kümdar, mansabdarlara tahsis ettiği ara
ziyi mansabdar hayatta iken ondan alıp 
başkasına verebildiği gibi bir mansabda
rın vefatı halinde sahip olduğu mülk doğ
rudan devlete dönüyordu. Mansabdarla
rın görev yerleri ve arazileri zaman zaman 
değiştirilerek sürekli bir güç oluşturacak 
yapılanma içerisinde olmaları engelleni
yordu. Yine bu amaçla mansabdarların 
büyük kısmını Hindistan'a dışarıdan gel
miş memurlar teşkil ediyordu. 

Mansabdarlık sistemi doğrudan hü
kümdara bağlı olarak işlediği ve bütün 
ceza ve taltifler doğrudan hükümdardan 
geldiği için devletin güçlü olduğu dönem
Ierde belli bir disiplin içerisinde hüküm
ctara sadakatle işleyen. bu sebeple de Ba
b ürlü genişlemesinde fonksiyonel olan 
bir sistemdi. Ancak Evrengzib'in salta
natının sonlarına doğru bozulmanın ilk 
işaretleri görülmeye başlandı. Evreng-
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