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MEVLANA KÜLLİYESİ 

Konya'da 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 

türbesi etrafında oluşan 
bir tarikat külliyesi. 

_j 

Şehrin merkezinde Karatay ilçesinde 
Sultan Selim Camii'nin doğusunda yer 
alır. Geniş. bir bahçe duvarı içerisindeki ya
pıların çekirdeğini Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'nin türbesi oluşturmakta; sema
hane. mescid, matbah-ı şerif, meydan-ı 
şerif, derviş hücreleri, avlu ve haziredeki 
binalar büyük bir külliye meydana getir
mektedir. Kuruluşundan Cumhuriyet'e 
kadar geçen sürede b uranın geliştirilme
si, bakımı. onarımı, dergahtaki tarikat 
hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan va
kıflar bizzat sultanlar tarafından destek
lenmiş, Evkaf-ı Celaliyye istisnai vakıflar 
arasında yer almıştır. Ayrıca hazire du
varlarının dışındaki ll. Selim İmareti. Tür
beönü Hamamı, çelebi konaklarıyla etra
fında bir mahalle kurulmuş ve dergah 
adeta küçük bir şehrin ortasında kalmış
tır. 

Dergahın yakın çevresinde vaktiyle yer 
alan tarihi yapılardan. dışarıdan derviş 
hücrelerine bit i şik olan kuzeybatıdaki 
Sultan Veled Medresesi yıkılınca yerine 
1306 ( 1888-89) yılında postnişin Vahid 
Çelebi tarafından Sultan Veled Mektebi 
inşa edilmiştir. Bina 1913'te yandığında 
iki katlı olarak yeniden yapılmış , 19SS'te 
meydan açılırken Sultan Selim Camii'nin 
batı duvarına bitişik Yusuf Ağa Kütüp-

Mevlana Külliyesi'nin kuş bakışı görünüşü 

hanesi ile (1210/1795-96) muvakkithane 
( 1290/1873) XIV. yüzyıla ait Türbeönü Ha
mamı ile birlikte tamamen ortadan kaldı
rılmıştır. Bu çifte hamamın her iki bölü
mü dört eyvanlı ve köşe hücreli olup der
gahta ikamet eden dervişler yanında hal
ka da hizmet verdiği ve keçeliğinde M ev
levi sikkelerinin yapıldığı bilinmektedir. 

Sultan ll. Selim tarafından XVI. yüzyılın 
ikinci yarısında yaptırılan , dergaha gelen 
ziyaretçiler. yolcular ve bir kısım fakirie
rin misafir edildiği Selimiye imareti aşevi, 
menzilhane, ahır ve tabhanelerden olu
şuyordu. Dergahın kuzey ve doğu tara
fından çelebi konak.larıyla, güneyden Üç
ler Mezarlığı ile çevrili olduğu eski fotoğ
raflardan anlaşılmaktadır. Günümüze 
ulaşan eski mutfak külliyenin kuzeybatı 
köşesinde yer almakta olup XVI. yüzyıla 
tarihlenen tek katlı bir yapıd ır. Bir müd
det çamaşırhane. ardından Etnografya 
Müzesi olarak kullanılan binanın içi tadil 
edilerek bugün de yemekhane olarak 
hizmet vermektedir. Çelebi dairesi XIX. 
yüzyıl sonlarında yapılmış iç safalı plan
da bir evdir. Sofa tavanlarında meydan-ı 
şerif tavanında olduğu gibi hayali man
zara resimleri bulunmaktadır. Buradaki 
eski çamaşırhane ve helalar yıkılmış. yer
lerine yeni hela yapılmıştır. Yıkılan çelebi 
konaklarını rı yeri gül bahçesi haline geti
rilmiş, içerisindeki XIV. yüzyıla tarihlenen 
eyvan tipli Efiakl Türbesi ile (mezar taşı 
761/1360 tarihlidir) Tt.ızcu Baba Türbesi 
( 1233/18 ı 7-18) ve civar çeşmesinin etrafı 
( 1327/1909) Hüsnü Yusuf Bey'in Mevlana 
Külliyesi'ni gösteren tablosundan esinle-



Mevlana Dergahı'nın kapısı <bab-ı şerif> 

n erek yüksek taş parmaklıklı bir duvar la 
çevrilmiştir. 

Dergahın esas avlusuna hazlre duvar
ları içerisindeki dört kapı ile girilmekte
dir. Cümle kapısı batıdaki Dervişan Kapı
sı'dır. Doğu tarafında Pir Kapısı. kuzeyde 
Çelebiyan Kapısı. güneyde Hamüşan Ka
pısı vardır. Dervişan Kapısı'ndan avluya 
girilince sağda Şeb-i ArGs Havuzu, orta
da şadırvan. kuzeyde selsebil bulunur. 
Dergah 1927'de m üze haline getirilirken 
avludaki mezarlık kaldırılmış. etrafı çev
rilerek günümüzde çiçek bahçesi yapıl
mış ve taşları dergahın doğu tarafına yı
ğılmıştır. Aynı şekilde dergahın kuzeyin
deki Valideler Mezarlığı ile güneyindeki 
Hadlkatü'l-ervah'ta bulunan kabirler de 
kaldırılmış. sadece sekizgen bir havuzla 
Mehmed Bey Türbesi bırakılmıştır. Hadl
katü'l-ervah içerisine 1965 yılında Türk 
şairi Nef'l ile Pakistanlı ünlü şair Muham
med İkbal için iki makam mezar taşı ko
nulmuştur. 

Mevlana Türbesi (Kubbe-i Hadra). Kay
naklar, türbenin bulunduğu mahallin sul
tanın bahçesi iken Mevlana'nın babası 
Sultanülulema Bahaeddin Veled'e bağış
lanmış olduğunu ve kendisi 628'de (ı 231) 
vefat edince buraya gömüldüğünü bildir
mektedir. Mevlana da 67Z'de (ı 273) ba
basının yanına defnedilmiş. üstüne 673 

(1274) yılında Mulnüddin Süleyman Per
vane ve eşi Gürcü Hatun ile Alemüddin 
Kayser tarafından mimar Bedreddin-i 
Tebrlzl'ye bir türbe yaptırılmış. böylece 
külliyenin temelleri atılmıştır. Bu ilk ya
pının cenazelik katı üzerinde dört ayaklı 
ve sandukanın bozulmaması için güneyi 
duvarla kapatılmış bir baldaken türbe ol
duğu kabul edilmektedir. Mevlana'nın 
şimdi babasının kabri üstünde duran ce
viz sandukasının tasarımcısı Abdülvahid 
b. Selim. uygulayıcısı Konyalı Genak oğlu 
Hümamüddin Muhammed' dir. Şikarl ta
rihinde anlatıldığına göre Silifke kıyıla
rındaki küçük Körkes (Korikos) seferinde 
alınan ganimetler sayesinde Karamanoğ
lu Alaeddin Bey zamanında (ı 36 ı- ı 398) 

türbe bugünkü şeklini almıştır. Türbenin 
ayakları takviye edilmiş ve üstüne yıldız 
tonozlu bir kubbe, kubbenin üzerine de 
on altı dilimli bir yüksek gövde ile konik 
külah yerleştirilmiştir. Bir gövde üzerine 
ikinci bir gövde şeklindeki bu türbenin 
mimarının Akşehir'deki Seyyid Mahmud 
Hayrani Türbesi'ni de inşa eden Ahmed 
b. Abdullah b. Asli olduğu kabul edilir. 
Mevlana'nın türbesinin içindeki kalın 
ayaklar ve bunları birbirine bağlayan sivri 
kemerlerle güney duvarı ve yıldız tonoz 
örtüde zengin kalem işi süslemeler, sü
lüs ve kGfi yazı kuşakları vardır. Bazı dar 
alanlarda yazı kompozisyonlarının yanın
da sarı. kırmızı ve mavi renklerin kulla
nıldığı kalem işlerinde iri hançer yaprak
ları arasında palmetler ve hatayi çiçekle
re yer verilmiş. güney duvarının üstün
deki pencere boşluğunun sağında ve so
lunda servi. hurma ağaçları ve sarmaşık
lardan oluşan kompozisyonlar yerleştiril
miştir. Bu tasvirler XVlll. yüzyıla, diğer 
kısımlardaki nakışlar ise XVI. yüzyıla ta
rihlenmektedir. Türbenin güney duvarın-

Dahil-i ussak 
ve huzür-ı pir 
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daki kıtabeden yapının ll. Bayezid döne
minde ( ı48 ı- ı 5 ı 2) nakkaş Halepli Meh
med oğlu Abdurrahman tarafından tez
yin edildiği anlaşılmaktadır. Türbe resto
rasyonlarında XVI. yüzyıl nakışları değişti
rilmemiş. bozulan yerleri aslına sadık ka
lınarak tamamlanmıştır. 1983-1986 yıl
ları arasında nakkaş Mustafa Baytat ta
rafından yapılan onarımlar sırasında Ku b
be-i Hadra'nın nakışlarına dokunulma
mıştır. Türbenin çini kaplı dilimli gövdesi 
ve kül ah ı 1060 (1650). 111 o (1698). 1205 
(ı790. büyük onarımı). 1212 (1798). 1252 
(1836) ve 1912 yılında (V. Mehmed zama
nında Kubbe-i Had ra çinileri yenilenmesi) 
tamir görmüştür. Bugünkü firGze mavisi 
çiniler ve Ayetü'l-kürsl yazı kuşağı 1962'
deki onarımdan kalmıştır. 

Dahil-i Uşşak, Post Kubbesi ve Kıba
bü'l-aktab. Karamanoğlu Beyliği döne
minde türbenin doğusuna bir. batısına 
iki kubbeli bölüm ilave edilmiş. kuzeyine 
de kubbeli birimler yerleştirilmiş, böylece 
günümüzdeki şekli ortaya çıkımıştır. Bun
lardan sadece Kubbe-i Hadra'nın kuze
yinde yer alan birim mukarnaslı bir to
nozla örtülmüş olup ortasında bir aydınlık 
feneri vardır. Batıdaki tilavet odasından 
gümüş kapı ile Dahil-i Uşşak (kademat-ı 
pir) denilen üç kubbeli bölüme girilir. Bu
ranın kuzeyindeki sekiler üzerinde Hora
san erlerinin sandukaları yer almıştır. 
Türbenin kuzeyinde mevcut semahane
de mukabele yapılırken postnişin çelebi, 
tarikatçı dede ve mesnev1hana ait üç post 
serildiği için burası "post kubbesi" (hu
zur-ı pir) ismiyle anılmıştır. Post kubbesi
nin ayaklarında ve tonoz başlangıcında 
XVI ve XVIII-XIX. yüzyıllara ait kalem işi 

süslemeler bulunmaktadır. Türbenin ce
nazelik kapısının güneyinde Maraş Mlri
mlranı Mahmud Paşa tarafından İlyas 
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adlı bir sanatçıya yaptırılmış gümüş ka
fes ve kapı yer almaktadır. Buradaki otuz 
iki beyitlik şiir şair Mani'ye ait olup Mirza 
Ali tarafından yazılmıştır. Kubbe-i Had
ra'nın doğusunda ve batısında Mevlana'
nın yakınları olan çel eb ilere ait kitabeli
kitabesiz altmış beş erkek ve kadın san
dukasının bulunduğu seki Kıbabü'l-aktab 
adıyla anılmaktadır. Son onarımlarda bu 
bölüm ün duvarlarında ve pencere kenar
larındaki XIX. yüzyıla ait siyah, mavi, sarı 
renkli gül çelenklerini ihtiva eden Türk 
empire üslubundaki nakışlar kaldırılmış
tır. Bu nakışların altından çıkan kırmızı . 

siyah renkte cell yazılarla hurma ağacı. 
vazolu ve vazosuz Jale, gül, karanfil, süm
bül demetlerinin oluşturduğu kompozis
yonlar tamamlanarak ihya edilmiştir. Bu 
yazı ve nakışları Naci Bakırcı XVI. yüzyılın 
başlarına tarihlemektedir. Yılmaz Önge 
ise XVIII. yüzyılda yapılmış olduklarını ileri 
sürer. Anlaşıldığı kadarıyla aslı XVI. yüz
yıla ait hatlar XVIII. yüzyılda elden geçi
rilmiştir. Aynı şekilde bu bölüm ün kubbe 
ve pandantif yazıları da yenilenmiştir. Son 
restarasyanda Fevzi Günüç ile Hüseyin 
Kutlu'nun hazırladığı yazı taslaklarını 
nakkaş ve kalemkar Mustafa Baytal uy
gulamıştır. Mevlana Dergahı'nın Karaman 
döneminde bir bütün oluşturan bu sekiz 
kubbeli bölümden ibaret olmadığı, sema
hane. derviş hücreleri ve diğer bölümlere 
de sahip bulunduğu tahmin edilmekte
dir. Ancak bu mekanlar günümüzdeki ya
pıların altında kalmıştır. 1997 yılında se
mahanenin taban tahtalarını yenileme 
çalışmaları sırasında küçük bir temizlik 
kazısı yapılmış. zeminde Selçuklu-Kara
man dönemine ait bir yapı kalıntısı ve bir
kaç mezar bulunmuştur. Ayrıca XVI. yüz
yıla ait fil ayaklarının oturduğu kirişlerin 
çürüyenleri de değiştirilmiş, bu esnada 
ahşap kısımların deontrokronolojik (ağaç 
halkaları) tarihlerneleri yapılarak 1571 yı
lında kesildikleri belirlenmiştir. 

Semahane. Post kubbesinin kuzeyinde 
yer alan kare planlı bu mekanın zeminin
de bulunan yapının Karamanoğulları dö
nemine ait semahane olduğu ileri sürül
müştür. Mevcut semahanenin köşelerin
deki dört fil ayağı ve bunların kenar orta
larında bulunan payeler sivri kemerlerle 
birbirine bağlanmıştır. Üzerlerine pan
dantifler yardımıyla sekizgen kasnaklı 
kubbe oturmaktadır. Barihüda Tanrıko
rur, semahane ile bitişiğindeki mescidin 
Yavuz Sultan Selim zamanında ( 1512-

1520) yapılmış olması ihtimalini ileri sü
rerse de bu iki mekanın Kanuni Sultan 
Süleyman döneminin sonunda inşa edil-
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diğini kabul etmek daha doğru olur. Se
mahane ahşap bir kafesle Kıbabü'l-aktab'

dan ve demir bir parmaklıkla mescidden 
ayrılmıştır. Semahanenin kuzey ve doğu 
kesimine xvııı. yüzyılda mahfiller ilave 
edilmiştir. Mutriban mahfili erkeklere tah
sis edilmiş alt katın kuzeybatı köşesinde 
olup üst katlar kadınlara ayrılmıştır. Gü
neyde ortadaki ayak önünde ahşap na't 
kürsüsü yer alır. Semahane XVIII. yüzyılda 
genişletilerek dışarıdan kuzeyde mescid
le. doğudan Kıbabü'l-aktab'la birleştiği 
köşelerden kalın payandalarla desteklen
miştir. Bu esnada türbenin güney duvarı
na ortadan bir payanda duvarı yapılmıştır. 
Semahanenin günümüze gelen nakışları 
birkaç safha göstermektedir. Restoras
yonlar sırasında pandantifler. ku b be eteği 
ve pencere kenarları ile esas kubbe üze
rinde yapılan raspalar sonucunda pan
dantiflerde sarı kıvrım dallı, yeşil dolgulu 
rumller içerisinde cell yazılar ortaya çık
mıştır. Yılmaz Önge'nin tesbitlerine göre 
kubbe eteğindeki kırmızı zemin üzerine 
beyaz kGfi yazılar ve pencere kenarların
daki hatayi motiflerden oluşan çerçeve
ler XVIII. yüzyıla aittir. Kubbe ortasındaki 
altı köşeli yıldız kompozisyonu etrafında 
gelişen, radyal olarak diziimiş rozet ve 
şemselerden ibaret tezyinat ise XVI . yüz
yıla tarihlenmektedir. 1305 ( 1887 -88) ta
rihli nakışları Konyalı Mahbub b. Harndi 
Mustafa'ya aittir. Semahanenin dört cep
hesindeki kemerierin üstünde yer alan, 
ortada dikdörtgen kubbeli ve ayaklı, yan
larda ve altta daire biçimli çelenk pano
lar içindeki yazılar korunmuştur. 

Mescid. Semahanenin batısında kare 
şeklinde bir mekan olup asıl kapısı batı
dandır. Mermer söveler üzerinde mukar
naslı kavsarası vardır. Mescid Çerağ Ka
pısı ile Dahil-i Uşşak, kuzeydoğusundan 
da küçük bir kapı açılarak semahane ile 
irtibatlandırılmıştır. Mescidin zemini yer
den bir kademe yükseltilmiştir. Güney 
tarafında ortadaki ayak içerisine m ermer 
mihrap yerleştirilmiştir. Bursa kemerle
riyle birbirine bağlı taş ayaklar üzerinde 
kuzey duvarına bitişik ahşap mahfi! bu
lunur. Mahfilin altında ahşap konsolların 
arası XVI. yüzyıla ait klasik bitkisel motif
lerle nakışlanmıştır. Batı duvarının gü
neybatı köşesindeki minareye üstünde 
nakışlı taş bir kürsü bulunan bir kapı ile 
çıkılır. Mescid ve minarenin semahane 
ile birlikte XVI. yüzyılda Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde yapıldığı kabul edil
mektedir. Bu görüşü Matrakçı Nasuh'un 
Mevlana Türbesi tasviri de doğrulamak
tadır. Pandantifler üzerinde dört halife-

nin isimleri. güneyindeki kemer boşluk
ları üzerinde "Allah" ve "Muhammed" ya
zıları vardır. Bunlarla birlikte kubbe ete
ğindeki kufi yazılar ve diğer tezyinat XVIII. 
yüzyıla tarihlendirilmektedir. Kubbe ete
ğinde ayrıca kırmızı , beyaz kGfi hatlı bor
dür, pencere kenarlarında ve tepeliklerin
de bitkisel motifler yer alır. Mahbub-ı Ko
nevi' nin 1305 (1887-88) tarihli kitabesi bir 
çiçek vazosu üzerindedir. Mescidin batı 
tarafındaki üç bölümlü son cemaat ma
hallinin XVIII. yüzyılda tilavet odası ile bir
likte yapıldığı kabul edilmektedir. Orta 
kemer üzerinde 1 307 ( 1889-90) ve mina
re kaidesindeki 1337 ( 1918-19) tarihle
rinden büyük bir ihtimalle birincisi mina
re. ikincisi de son cemaat mahalli ve tila
vet odasının üstündeki ahşap saçağın 
onarımıyla alakalıdır. 

Tilavet Odası. Dergahın Dahil-i Uşşak 
bölümünün önünde Kur'an-ı Kerim ve 
Meşnevi okunınası için ayrılmış oda 
XVIII. yüzyılda yapılmış olup "bab-ı şerif" 
denilen kapının yer aldığı giriş cephesi 
XIX. yüzyılda elden geçirilmiştir. Künde
karl tekniğinde bitkisel bezemeli ahşap 
kapı kanatlarının üst panolarında Sultan 
Veled'in. "Öğüdüme candan kulak ver ey 
talip, ver de doğruluğun eşiğine baş koy" 
anlamındaki Farsça beyti işlenmiştir. 
Mermer kapı lentosunun üzerinde Yusuf 
Akyurt'un 1927 tarihli kufi "Konya Asar-ı 
Atlka Müzesi" yazısı. bunun üzerinde Mol
la Caml'nin, "Bu makam aşıkların Kabe'
sidir, kim buraya noksan gelirse tamam 
olur" manasındaki Farsça beyti, en üstte 
de hattat Mehmet Sadık'ın 1291 (1874) 
tarihli "Ya Hazret-i Mevlana" levhası bu
lunmaktadır. Bu kare planlı odanın gü
ney duvarında içerisi kafes şeklinde oyul
muş mermer söveli bir pencere vardır. 
Tilavet odasından türbeye mermer len
tolu ve yuvarlak kemerli açıklığa sahip, 
kanatları gümüş kaplı bir kapıdan girilir. 
Kapı kemerinin kilit taşı üzerinde stilize 
bir hayat ağacı (palmet) kabartması yer 
alır. üç panoya ayrılmış kanatlarının altın
da ve üstünde yazı panoları, ortada bit
kisel motifli şemseler ve köşebentler bu
lunur. Bu kapı Sokullu Mehmed Paşa'nın 

. oğlu Hasan Paşa tarafından 1 008 ( 1599-
1600) yılında yaptırılmıştır. 

Derviş (Dedegan) Hücreleri. Avlunun ba
tısını ve kuzeyini "L" şeklinde çevreleyen 
bu hücreler kubbeli bir oda ile önlerindeki 
revaktan meydana gelmektedir. Odaların 
hepsinde barak empire üs!Gbunda alçı 
yaşınaklı ocaklar, batıya ve doğudaki re
vaka açılan pencereler vardır. Bunlardan 



Dervişan Kapısı'nın sağındakiler çelebi ve 
aşçı dede daireleri, soldakiler ise türbe
dar ve sertarik odası olarak kullanılmış
tır. 1926 yılında odaların büyük bir kıs
mının arası açılıp birbirine bağlanmış ve 
önlerindeki revak kapatılıp sergi salonu 
haline getirilmiştir. Barihüda Tanrıkorur'a 
göre burası 973'te (ı 565 ı dergahta bü
yük onarımlar yapılarak yeni tesisler ek
lendiğinde inşa edilmiş olmalıdır. 992 
(1584ı yılında lll. Murad zamanında de
degan hücrelerinin yenilendiği, müzede 
mevcut bir kitabeden öğrenilmektedir. 
XIX. yüzyıldaki restorasyonlar sırasında 
hücrelerin alçı ocakları dönemin üstübu
na uydurulmuştur. 

Avludaki Türbeler. Dergahın avlusun
da ve güneyinde Osmanlı mimarisinin 
nadir örneklerini teşkil eden önemli tür
beler vardır. Hürrem Paşa Türbesi 934'te 
(ı 527-28ı matbah-ı şerife doğudan biti
şik olarak yapılmıştır. Sekizgen planlı ti
pik bir Osmanlı türbesi olup önünde iki 
sütunlu kubbeli bir revakl bulunur. Meh
med Bey Türbesi dergahın güneydoğu
sunda Hadlkatü'l-ervah içerisinde 941 
( 1534-35) yılında inşa edilmiş baldaken 
bir türbedir. Hasan Paşa Türbesi dergah 
binasının güneybatı köşesine bitişik ola
rak 981'de (ı 573-74 ı yapılmıştır. Sonra
dan kütüphane haline getirilerek bilin
meyen bir tarihte bir kapı ile Kıbabü'l-ak
tab'a bağlanmıştır. Sekizgen planlı, kub
beli Sinan Paşa Türbesi de aynı tarihte in
şa edilmiştir. Fatma Hatun Türbesi 994 

ı:-l ·-Selçuklu XII! , yüzyıl 

(1586) tarihli olup sekizgen planlı tipik 
bir Osmanlı türbesidir ve XVIII. yüzyıldan 
itibaren dergahın kütüphanesi olarak 
kullanılmıştır. 

Meydan-ı Şerif. Mutfağa bitişik 6 x 1 O 
m. boyutlarında inşa edilen bu dikdört
gen mekanın alçı tavanlarında XIX. yüz
yıl manzara resimleri bulunmaktadır. Bu
gün müze müdürlüğü odası. geçmişte 
dergahın kütüphanesi olarak kullanılan 
bu odada sabah namazından sonra dede
ler murakabe yapar ve kahve içerlerdi. 

Matbalı-ı Şerif. Külliyenin güneydoğu 
köşesinde 1284 (1867-68) yılında yapıl
mıştır. Kuzeyde giriş kapısının solunda 
kazancıdede odası~ sağında aşçıdede oda
sı ile kahve ocağı bulunmaktadır. Yaklaşık 
kare bir mekan olan mutfak iki bölümtü
d ür. Güney bölümübir kademe daha yük
sektir ve kuzeybatı köşesinde birbirine 
bitişik iki ocak vardır. Giriş bölümünün 
kuzeydoğu köşesinde saka postu ile ze
min kata inen kiler kapısı yer almaktadır. 
Üç basamaklı bir merdivenle çıkılan ve bir 
sütunla giriş bölümünden ayrılan güney 
bölümü somathane (yemek bölümü) ve se
ma (tali m yeri) olarak ikiye ayrılmıştır. Do
ğu köşesindeki bir merdivenle üst kattaki 
çilekeşler odasına çıkılmaktadır. Mutfak 
tarikatın yemeklerinin pişirildiği, muhip 
olarak tarikata giren kişilere eğitimin ve
rildiği , aşçı dede, kazancı dede ve halife 
d edenin nezaretinde 1 001 günlük çilenin 
tamamlandığı yerdir. Yemek pişirilen 
ocakların hemen önündeki boşluğa "ateş-
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baz-ı veli makamı" denilir. Ocağın yanın
da bir çeşme ve bulaşıklık vardır. 

Çelebi Dairesi (ihtisas kitaplığı). Barihü
da Tanrıkorur'a göre 1337 (1918-19) yılın
da Kubbe-i Hadra'nın payandasına bitişik 
olarak yapılmış. Kıbabü'l-aktab'a açılan 
niyaz penceresini içine alacak şekilde gi
rişi güneyden olan bir odadan meydana 
gelir. 

Avludaki Su Yapıları . a) Şadırvan. 707 
( 1307) yılında Germiyanoğlu Ya ku b Bey'in 
armağan ettiği havuz şadırvanın en eski 
bölümüdür. Yavuz Sultan Selim zama
nında yenilenmiş ve son şeklini 1869'da 
almıştır. Havuz. revak ve onun üzerinde 
kubbeden oluşan şadırvan harap oldu
ğundan 1931 yılında m üze müdürü Meh
met YusufAkyurt tarafından kaldırılmış, 
1990'da Yılmaz Önge'nin projeleriyle as
lma uygun biçimde m üze derneğince ye
niden yaptırılmıştır. b) Şeb-i ArGs Havu
zu. Matbah-ı şerifın önünde yer alan XIX. 
yüzyıla ait bu havuz altıgen planlı gök 
mermerden inşa edilmiş olup içerisine 
ejder başlı mermer bir oluktan su akmak
tadır. c) Selsebil. Hemdem Said Çelebi'
nin postnişinliği sırasında 1276 (1859-
60) yılında yapılmış ve 19S9'da bugünkü 
yerine taşınmıştır. Bu sırada selsebil iki 
yandan mermer ayaktarla desteklenmiş. 

bunun üstüne Yılmaz Önge'nin Ereğli'den 
getirildiğini söylediği Roma dönemine ait 
girlandlı friz ve üçgen bir alınlık yerleşti
rilmiştir. 

1925 yılında tekke ve zaYiyelerin kapa
tılmasından sonra mevcut yapıları m üze 
haline getirilen Mevlana Dergahı tarih 
boyunca "Türbeönü" olarak Konya'nın en 
gözde mekanı olmuş. Kubbe-i Hadra ise 
şehrin sembolü haline gelmiştir. İslam 
aleminin bu çok önemli merkezinin bütün 
unsurlarının dikkatle korunınayıp bilhas
sa 19SO'Ii yıllarda gereksiz imar çalışma
ları yapmak amacıyla bazı parçaların yık

tı rı larak ortadan ka ldırılması külliyenin 
bütünlüğüne zarar vermiştir. 
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(bk. LUTFİ). 
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Konya'da Mevlana Külliyesi'nde 
tekkeye ait eserlerin sergilendiği müze. 

L _j 

1925 yılında tekke ve zaviyeler kapatıl
dıktan sonra Mevlana Dergahı derviş hüc
releri, mutfak gibi bütün m üştemilatı ve 
içeride bulunan madeni evani, halı. ku
maş. giyim kuşam eşyası, müzik aletleri, 
hat eserleri. zengin kütüphanesindeki 
yazmalar gerçek mekanlarında sergilen
rnek suretiyle bir m üze haline getirilerek 
Konya M üzeler Müdürlüğü'ne bağlanmış
tır. Başvekil İsmet Paşa ( İnönü) ve Maarif 
Vekili Hamdullah Suphi Bey'in (Tanrıöver) 
talimatları üzerine İstanbul Müzeleri Mü
dürü Halil Ethem (E ldem) ile Maarif Ve
kaleti Hars Dairesi Kütüphaneler umum 
müfettişi Harnit Zübeyr Bey'in (Koşay) 
buradaki incelemeleri sonucunda derga
hın müzeye dönüştürülmesinin uygun 
olacağı 1 Eylül 1926 tarihinde kararlaştı
rılmış ve Mevlevl Dergahı Konya Asar-ı 
Atlka Müzesi adıyla 2 Mart 1927'de tö
renle hizmete açılmıştır. Müdür Mehmet 
Yusuf (Akyurt), dergahın avlusunda yeni 
düzenlemeler yaparak Müze-i Hümayun 
deposundaki arkeolojik eserleri de bura
ya getirip sergilemiştir. Konya'ya sık sık 
gelen ve şehirdeki tarihi eserlerin duru
muyla ilgilenen Atatürk. Mevlana Müze
si'ni ziyaret etmiş ve takdirlerini hatıra 
defterine yazmıştır. 1953 yılında burada
ki arkeolojik eserler İplikçi Camii 'ne ta
şınmış. bir yıl sonra yeniden düzenlenen 
dergah Mevlana Müzesi adını almıştır. 

Mevlana 
Müzesi 

semahanesindeki 
sergileme 

düzeni 

Dergahın değişik bölümlerinde bazan 
o bölümün asli fonksiyonuyla ilgili eser
ler, bazan da farklı eserler sergilenmek
tedir. Nitekim Hürrem Paşa. Mehmed 
Bey. Hasan Paşa . Sinan Paşa ve Murad 
Paşa kızı Fatma Hatun türbelerinin bu
lunduğu müze avlusunun batısındaki 
dervişanla hamüşan kapılarının önündeki 
alanda Osmanlı dönemine ait kitabeler 
teşhir edilmektedir. Bunlar arasında der
gahtaki derviş hücrelerine ait 992 (1 584) 
tarihli kitabe ile 1901 tarihli Müze-i Hü
mayun kitabesi de vardır. Dergah hazire
sinin kuzey ve doğusunda duvarlara da
yalı olarak form. yazı ve süsleme bakımın
dan sanat değeri taşıyan çok sayıda M ev
levi mezar taşı sergilenmektedir. 

Şeb-i arus havuzunun güneyinde yer 
alan matbah-ı şerifte ocakların bulundu
ğu seviyede ortada iki manken yardımı 
ile "kazancı dede" ve "pazarcı dede" öz
gün kıyafetleri içinde sembolleri olan kep
çe ve pazarcı maşası gibi eşyalarla can
landırılmıştır. Köşedeki seki üzerinde yağ 
ve su kazanları. ibrik, !eğen. lenger gibi 
mutfak eşyası teşhir edilmektedir. Mut
fak girişinin solundaki nevniyaz hücresin
de tarikata girmek niyetiyle dergaha yeni 
gelen ve dervişliğe kabul kararı üç gün 
zarfında verilecek olan adayın mutfakta
ki çalışmaları ve eğitimi gözleyebilmesi 
için saka postu üzerinde oturması da bir 
mankenle temsil edilmiştir. Birkaç mer
divenle çıkılan somat (yemek) ve sema ta
lim yerinde de Mevlevl yemek sofrası, se
ma tali m edenler. kahve içen dedeler teş
hir edilmiştir. Böylece Mevlevllik'te 1001 
gün çile çekilen bir yer olan mutfak bü
tün yönleriyle göz önüne serilmiştir. 

Mevlana Türbesi'nin yer aldığı bölüm ün 
batısında giriş kapısının önünde bulunan 
tilavet odasının kündekarl kapısı. türbe-


