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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-



Mevlana Müzesi'nde mesnevihan hücresi ile matbah- ı se
rif ve ocaklar 

ye açılan gümüş kapı ile kuzey duvarına 
yerleştirilen ahşap dolap başlı başına bi
rer sanat eseri olduğundan burası hat 
eserleri sergi salonu haline getirilmiştir. 
1914 yılında ıhlamur ağacından yapılmış 
kabartma bir Ka be tasviri de bulunan !ev
hal ar arasında Sultan ll. Mahmud, Yesa
rlzade Mustafa izzet. Mustafa Rakım , 
Harnit Aytaç gibi ünlü hattatlardan ör
nekler vardır. Burada ayrıca XVII-XVIII. 
yüzyıllara ait birkaç Gördes halı seecade
si de sergilenmektedir. 

Tilavet odasından girilen kubbeli Da
hil-i Uşşak bölümünün sonunda Mevla
na Celaleddin-i Rumi'nin türbesi Kubbe-i 
Had ra ile kuzeyindeki post kubbesine ge
çilmektedir. Bu iki bölümün doğusunda 
ve batısında Mevlana soyundan kadın ve 
erkeklere ait altmış beş sanduka yer al
dığından buraya Kıbabü'l-aktab (ulula
rın kubbeleri) adı verilmiştir. Dahil-i Uş
şak'ın kuzeyinde bir seki üzerinde Hora
san erlerinin sandukaları bulunur. Bura
ya Mevlana'nın sözlerini ihtiva eden hat 
levhaları asılmış ve 733'te (ı 3 3 3) derga
ha hediye edilen Ebu Said Sahadır için ya
pılmış maden sanatı şaheseri nisan tası 
konulmuştur. Güney kısmında da bazı 
sandukalarla hat levhaları vardır. 

Kubbe-i Hadra'nın altında Mevlana Ce
laleddin-i Rumi ve oğlu Sultan Veled 'in 
973 (1565) yılında Kanuni Sultan Süley
man zamanında yapılmış m ermer sandu-

kaları görülür. Üzerlerindeki altın sırma 
işlemeli puşldeler ll. Abdülhamid döne
minde 1894'te dokunmuştur. Sanduka
ların baş ve ayak uçlarında değerli iki 
madeni şamdan mevcuttur. Mevlana'nın 
sandukasının doğusunda babası Saha
eddin Veled'in sandukası yer almaktadır. 

Selçuklu ahşap sanatının bu şaheseri as
lında Mevlana'nın kabri üzerindeyken 
mermer sandukaların yaptırılması üzeri
ne buraya konmuştur. Cevizden ahşap 
oyma sandukayı Abdülvahid b. Selim ta
sarlamış ve Konyalı Genakoğlu Hüma
meddin Muhammed uygulamıştır. Mev
lana' nın sandukasını kuzeydeki "huzur-ı 
pir" den (post kubbes i) gümüş kafes eşik 
ayırmaktadır. 1 006 ( 1597) yılında yaptı
rılan eşiğin altında Mevlana Türbesi'nin 
cenazeliğine inen kapı bulunmaktadır. 

Mevlevller'in sema (mukabele) yaptıkları 
semahane vitrinlerle donatılarak sergi sa
lonu haline getirilmiştir. Vitrinierde Mev
lana'ya ve Şems-i Tebrlzl'ye izafe edilen 
elbise ler. gömlek, hırka ve sikkeler yer al
maktadır. Yazma eserler arasında Mev
lana'nın Meşnevi'si ve Divan-ı Kebir'i 
teşhir edilmektedir. Ayrıca müzik aletle
ri (ney, kemençe, kudüm, ud, rebab. tambur. 
keman. çenk. daire-tef-halile -çalpara). ma
deni eserler (şifa tas l arı . kandil. şamdan ve 
buhurdanlıklar). ahşap eserler (rahle. sedef 
kakmalı kutular ve astronomi aletleri) ayrı ayrı 
vitriniere yerleştirilmiştir. Duvarlarda çok 
değerli hat levhaları mevcut olup üzerinde 
tarihi kandiller asılmaktadır. Semahane
yi çevreleyen. erkeklerle mutrıba (mıtrıb) 
ayrılmış mahfillerde halı seccadeler. işle
meli keçeler sergilenmektedir. 

Dergahın mescidinin güney duvarları 
boyunca bir ahşap oymalı kapı ile (XVI. 

Mevlana 
Müzesi 
t ilavet 

odasında 

sergilenen 
hat levhaları 
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yüzyıl) arasında Kabe tasvirli bir seccade 
bulunan birkaç Gördes halı seecadesi var
dır. Ortadaki vitrine zamanın müze mü
dürü Mehmet Önder'in Alaeddin Camii'n
den getirdiği sakal-ı şerif yerleştirilmiş
tir. Diğer vitrinierde kitap sanatları (hat. 
tezhip, minyatür ve ci lt) bakımından çok de
ğerli Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 
yazmalar bulunmaktadır. Bunlar arasın
da Mevlana'nın eserlerinin dikkate değer 
nüshaları, Meşnevi şerhleri yanında Ni
zaml-İ Geneevi'nin Hamse'si (XV. yüzyıl) . 

Fuzüll'nin minyatürlü Hadikatü's-su
ada'sı (99 3/1585 ) gibi örnekler mevcut
tur. 

Dergah avlusunun kuzey ve batısındaki 
derviş hücrelerinin bir kısmı idare ve gişe 
odaları olarak kullanılmaktadır. İki hücre 
postnişin ve mesnevlhan odası şeklinde 
orUinal eşyaları ve mankenlerle ziyarete 
açılmış . birkaç hücrenin ara duvarları 
kaldırılıp bir konferans salonu oluşturul
muştur. Derviş hücrelerinin önüne yerleş
tirilen gömme vitrinierde tarikat eşyala
rı ve kumaş örnekleri sergilenmektedir. 
Mevlana Dergahı. içindeki tekke eserle
riyle birlikte yaşayan bir m üze olarak dü
zenlenmiştir. Burası ayrıca Mevlana'nın 

hayatı, düşünceleri, dergahın korunup 
ananlması gibi konularda çalışmalar ya
pılan bir merkez durumundadır. 

Mevlana Müzesi'nin en önemli bölüm
lerinden biri de kitaplarının eski tarihli ve 
birçoğu tek nüsha olmaları yanında Türk 
kitap sanatlarının en kıymetli örnekleri
ne sahip olması bakımından müstesna 
bir yeri olan kütüphanesidiL Gittikçe zen
ginleşen bu ihtisas kütüphanesinin kolek
siyonlarının esasını Selçuklular 'dan gü
nümüze din, edebiyat. sanat. müsiki, ta-
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sawuf ve tarikatlar gibi değişik alanlarla 
ilgili yazmalar teşkil etmektedir. Abdül
baki Gölpınarlı, her birini ayrı ayrı incele
yip geniş bir şekilde tanıttığı 1311 ciltte 
toplanmış eserlerin bir katalogunu ha
zırlamış . bu çalışmanın üç cildi basılmış 
(Mevlana Müzesi Yazmalar Kata/oğu, An
kara I, 1967; II, 1971; III, 1972). bir cildi ise 
henüzyayımlanmamıştır. Osman Siviloğlu 
ayrıca . sanat değeri çok yüksekyazmaları 
Mevlc1na Müzesi Müzelik Yazma Eser
ler Kataloğu adıyla inceleyerek tasnif 
etmiştir (bk. bibl.) . Mevlana Müzesi Tür
kiye'nin en çok ziyaretçisi olan üçüncü 
müzesidir. Son yıllardaki istatistiklere gö
re 1.3 milyon civarına ulaşan ziyaretçiie
rin dörtte biri yabancıdır. 
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Yusuf! b. Muhammed 
b. Yusuf et-Tab!b ei-Herevi 

(XVI. yüzyıl} 

Hindistan'da 
Babürlü sultaniarına hizmet eden 

L 
hekim, münşi, şair ve yazar. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Horasan'ın Havaf bölgesinde doğduğu. 
932 (1526) yılında Herat'tan Babür Şah 
ile birlikte Hindistan'a göç ettiği bilin
mektedir. Babası Heratlı hekim Muham
med b. YGsuftur. Kaynaklarda mesle
ğinden dolayı "Tablb" lakabıyla, Herat'a 
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nisbette Herevl, bazan da Horasanl, Ma
ham ve Karşi nisbeleriyle anılır. Cami'u '1-
feva'id adlı eserinde adını YGsufi b. Mu
hammed b. Yusuf olarak kaydeder. Ba
bürlü sarayında önemli görevlerde bu
lunduğu anlaşılan Mevlana YGsufi. Ba
bür ve Hümayun şahların hekimliği ya
nında Hümayun'un saray münşlliğini de 
yapmıştır. Gerek inşa sanatı gerekse tıp 
alanında kaleme aldığı çok sayıdaki ese
riyle Hint- İslam literatüründe yerini al
mış önemli bir şahsiyettir. Aynı zamanda 
üç divan sahibi bir şair olduğu rivayet 
edilir. Bazı müellifler YCısufi b. Muham
med adlı iki ayrı kişinin olabileceğini be
lirtmekle beraber bu ihtimal genellikle 
kabul edilmez (Storey, II. 235). 

Eserleri. 1. Cevahirü'l-luga. Tıbba 
dair ansiklopedik bir eser olup üç bölüm 
halinde düzenlenmiştir. İlk bölümde in
san organları ele alınır. İkinci bölüm ba
sit ve birleşik ilaç türlerini. üçüncü bö
lüm bedenle ilgili hastalıkları ve isimleri
ni ihtiva eder. Kitabın 898 (1493) tarihli 
müellif nüshası London Wellcome His
tarical Medical Library'dedir (Mss. Arab. 
nr. 143). Eserin geç tarihli bir nüshası da 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(Bağdatlı Vehbi Efendi. nr. 141 1). Ceva
hirü '1-luga ve BaJ:ırü '1-cevahir farklı iki 
eser olmasına rağmen (A. Z. İskender, el
Meşril~, LVII(l963J. s. 33 1-334) Brockel
mann bunların aynı eser olduğunu söyle
miş ve müellifin Tablb olan nisbesini de 
Lablb olarak kaydetmiştir ( GAL Suppl., 
Il, 592) . z. BaJ:ırü'l-cevahir ii taJ:ıJsilsi'l
mustalaJ:ıati't-tıbbiyye . 924'te (ı 5 ı 8) 
telif edilmiş olup alfabetik bir tıp sözlüğü 
ve ansiklopedisidir. Anatomik ve patolo
jik tıp kavramları ile tanınmış hekimlerin 
adlarını ve bir kısım ilaç özlerini ihtiva 
eder. Eserin mukaddimesinde başta Fl
rCızabadl'nin el-Kamusü'l-muJ:ıl(i gibi 
genel sözlüklerin yanı sıra İbn Sina'nın el
Kanun fi't-tıb ve eş-Şifa' adlı eserleriyle 
bunun şerhleri olmak üzere pek çok kay
nak zikredilir. Müellif, bu eserlerde rast
layamadığı hususlarla ilgili olarak döne
minin hekimleriyle istişarede bulundu
ğunu ve tecrübeli kimselerden istifade 
ettiğini belirtir. Millet (Ali Emir! Efendi, 
Arapça, nr. 2856) ve Topkapı Sarayı Müze
si (Emanet Hazinesi, nr. ı 824) kütüphane
lerinde nüshaları bulunan kitabın (diğer 
nüshalar için bk. Brockelmann, ll, 592; 
Ullmann, s. 237); bazı baskıları da yapıl
mıştır (The Buhr-ool Juwahir: A Medical 
Dictionary by Mohammad bin Yoosoof, 
the Physician o{Herat jed. H. A. Mujeed), 
Calcutta I 830; Ba/:ırü '1-cevahir, haz. Mu-

hammed Hüseyin Tabatabal, Tahran I 288). 
3. Bedayi'u'l-inşa. Müellifin 940'ta (ı 533-
34) oğlu Refiuddin Hüseyin ve talebeleri 
için kaleme aldığı bu Farsça kitap inşa sa
natı ve Hindistan'daki durumu hakkında 
önemli bir kaynaktır. Eserin İnşa-yı Yu
sufi adıyla bir taş baskısı yapılmıştır 
(Delhi 1843). 4. Cami'u'l-teva'id ti't-tıb . 
Müellifin 'İ1Qcü'l-emrai'ının (Ruba'iy
yat-ı Yusuff) şerh i olup Cami'u '1-feva'id 
ii 'i!Qci'l-emrai ve Tıbb-i Yusu/i diye de 
anılır. Çeşitli hastalıklar ve tedavilerine 
dair bu muhtasar eser YCısufi'nin tıbba 
dair diğer bazı risaleleriyle birlikte basıl
mıştır (Leknev I 268; Del hi I 269, I 273; La
ho re 1286, I 31 I; KanpOr I 290; Tahran 
ı 285). Bir kısmı kütüphane kayıtlarında 
farklı adlarla geçen bu risalelerin belli 
başlıları şunlardır : Sitte-i Zaruriyye; De
JQ'ilü'n-nabi; Risale-i me' kul ve meş
rub; Dela'ilü'l-bevl; Risale-i J:ııi?--ı şıJ:ı
J:ıat-i beden; MuJsatta'at-ı Ya'sufi; Ka
şide der Esma' -i Edviye-i Müfrede; Fe
va'id-i Atıyar (bu ve diğer bazı eserleri 
için ayrıca bk. Storey, II, 235-240). 
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Ebu All Hasen b. Muhammed 
b. Abdirrahmi'm el-Alev! ei-Hasen! 

(ö. 1311/1894) 

Alevi (Filall) hükümdan 

L 
(1873-1894). 
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Hayatının ilk dönemleri hakkında bilgi 
yoktur. Babasının hükümdarlığı sırasın
da çeşitli idari ve askeri görevlerde bulu
narak tecrübe kazandı. 1280'de (ı 863-64) 


