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adıyla 474 (1081-82) tarihi okunmakta
dır. Kitabede mevcut bir kelimenin mi
nareyle ilgili en erken ifadelerden biri ol
ması islam mimarisi için önemlidir. isna'
da 1695 tarihli bir Osmanlı devri kervan
sarayı da yer almaktadır. Bu tip minare
terin bir diğer örneği ise Luksor'da Eski 
Mısır Tapınağı'nın doğusundaki Pilon ar
kasında bulunan, XIX. yüzyıla ait Ebü'I
Haccac Camii yanındaki iki minareden 
biridir. 469-474 (1077-1081-82) yıllarına 
tarihten en ve kare taban lı, silindirik göv
deli olan bu kerpiç tuğla minare ahşap 
desteklidir. 

Mısır'daki önemli bir diğer merkez IX 
ve X. yüzyıllarda ticaret yolları kavşağında 
yer alan, Kahire'nin güneyinde ve Nil 'in 
doğu kıyısındaki Küs şehri dir. 4 76 ( 1 083) 
tarihli Camiu'I-Amrl. Fatımi devri eseri 
olmasına rağmen 550 (1155) ve 575'te 
(ı ı 79) EyyGbller tarafından büyük ölçü
de tamir edilmiş. daha sonra da M emiük
ler ve Osmanlılar tarafından elden geçi
rilmiştir. Caminin minaresi ve kıble du
varı Fatımi döneminden olup diğer du
varlar daha geç tarihlidir. Fatımi Veziri 
Talai' b. Rüzz'ik'ın yaptırdığı ahşap min
ber girift geometrik süslemelere sahip
tir (Bierman, 1, 354, 356, 365). 514-524 
(1120-1130) yıllarına tarihlenen veya568'
de (ı ı 73) Mübarek b. Kamil b. Mukalled 
b. Ali b. Nasr'ın bu camiyi iman sırasında 
inşa edilen EyyGb'i türbesi de Küs'ta bu
lunan önemli eserlerdendir. 

Peyyum'da Mescidü'ş-Şeyh Ali er-RGb'i 
ve Mescidü Kayıtbay Memlük devri eser
leridir. ei-Mescidü'I-Muallak ile Emir Sü
leyman Mescidi ise Osmanlı dönemine 
aittir. Ayrıca Memlükler devrinden Kal
yub'da S'id'i İbrahim Camii, Füve'de (Kef
rüşşeyh) Nasreddin Camii, Ebu Tic'de 
(Asyut) Şeyh Fergal Camii, Osmanlılar 
devrinden Dimyat'ta Mescidü Bedr'i, Rıd
vaniye Zaviyesi ve Asyut'ta Mescidü'I-Mü
cahid'in mimari değer taşıyan yapılardır. 
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Iii A. ENGiN B EKSAÇ 

MISIR ÇARŞISI 

İstanbul-Eminönü'nde 
XVII. yüzyılın ikinci yarısında 
Hatice Turhan Valide Sultan 

tarafından yaptınlan 

Yenicami Külliyesi'ne ait arasta 
(bk. YENİCAMi KÜLLİYESİ). 

MISIR MEVLEVIHANESİ 

Kahire'de 
XVI. yüzyılın sonunda kurulan 

Mevlevi asitanesi. 

_j 

_j 

Kahire Mevlev'ihanesi olarak da anılan 
yapı. Osmanlı idare merkezinin yer aldığı 
Kahire Kalesi'nin ayağında daha çok Türk
ler'in oturduğu tarihi Hilmiye semtinde 
ŞariussüyGfiye'nin başlangıcında bulun
maktadır. Osmanlı döneminde Emir Sun
gur es-Sa'd'i Külliyesi ile Yeşbek Min Meh
di ve Akberd'i saraylarının kalıntıları üze
rine yaptırılan rrievlev'ihane, tarikatın ihti
yaçlarına uygun olarak büyüyüp zaman 
içinde şekiilenerek XIV-XV. yüzyıldan ka
Ian bu M em lük eserleriyle iç içe yapılan
mış ve sokaktan göz alıcı bir Memlük ön 
cephesiyle gizlenmiştir. 3850 m 2 '1ik bir 
alanı kaplayan mevlev'ihane müstakil iki 
katlı semahane-türbe, minare, şeyh 1 
harem dairesiyle iki ayrı bahçeli avlu etra
fında düzenlenmiş dede hücreleri, mes
cid. meydan-ı şerif, somathane, matbah-ı 

şerif, çilekeş odası, helalar, selamlık ve 
büyük bir mihman evinden müteşekkil 
olup aynı zamanda menzil vazifesi ifa 
eden tam teşekküllü bir asitane özelliği
ne sahiptir. Genellikle istanbul'dan ya da 
Anadolu'dan Hicaz'a giden dervişler Ka
hire'ye uğramadan geri dönmedikleri için 
Mısır Mevlev'ihanesi devamlı rrıisafir ağır
Iayan bir kuruluş olarak hizmet vermiştir. 

Mevlev'ihanenin tesis tarihi tam olarak 
bilinmemektedir. Mevlevi kaynaklarına 
göre, Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafın
dan fethinden birkaç yıl önce bazı der
vişleriyle birlikte Mısır'a uğrayan Divane 
Mehmed Çelebi. o sırada hapiste bulunan 
İbrahim Gülşen'i'yi ziyaret ederek onu ha
pisten kurtarıp Kahire'de bir süre kaldığı 
sırada mevlev'ihaneyi kurmuş. dönerken 
Safi Ahmed Dede'yi halife olarak bırak
mıştır. Ayrıca Abdülvehhab es-Sabun'i'nin 
947'de (ı 540) Kahire Mevlev'ihanesi'nde 
ikamet ettiğini ve tekkenin kütüpha
nesinde bulunan Mena)sıbü '1-'arilin 'in 
muhtasarı Şeva]sıbü'l-Mena]sıb adlı 

Farsça eseri burada yazdığım belirtınesi 
dergahın bu tarihten önce açıldığını gös
termektedir. Yemen Valisi Yusuf Sinan 
Paşa'nın 17 S afer 1 016'da (ı 3 Haziran 
ı 607) burada bir vakıf kurduğu bilinmek
tedir. Vakfiyede mevlev'ihanenin gelirleri, 
bugünkü arsanın sınırları ve XVII. yüzyıl 
başında mevlev'ihanede eliiye ulaşan gö
revli sayısı ile maaşları belirtilmektedir. 
Bu görevliler. Mevlev'i dedeleriyle mesci
din imam ve müezzininin dışında otuz ki
şilik bir sema grubu, birer mesnev'ihan, 
duahan ve hanende ile üçü neyzen. biri 
kanuni, biri tanbur'i olmak üzere sazende
lerden meydana geliyordu. Ayrıca mevle
v'ihane civarında bir sarayı olan Defterdar 
Emir Hasan. 1 037'de ( 1627) on beş der
viş hafız tarafından Kur'an okumak üze
re bir vakıf kurmuş , daha sonraları bunu 
bazı yeni vakıfların tesisi izlemiştir (bk. 
Fanfoni, EJOS, IV 120011. s. 1 7) . 

Evliya Çelebi, XVII. yüzyıl sonlarına doğ
ru ziyaret ettiği mevlev'ihanenin kat kat 
hücreleri ve semahanesiyle büyük bir asi
tane olduğunu söyler. Ancak XIX. yüzyıla 
kadar mevlev'ihanenin mimari durumu
nun nasıl olduğu ve ne şekilde kullanıldığı 
yeterince bilinmemektedir. Son kazılardan 
çıkan neticelere göre medreseyi türbeye 
bağlayan ana eyvanla önünde bulunan ve 
bugünkü semahanenin altında kalan orta 
avlunun ibadet ve sema, avlu etrafında 
dizitmiş hücrelerin ise dervişlerin ikamet
gahı olarak kullanıldığı tahmin edilmek
tedir. Abdurrahman Fehmi'ye göre mev
cut semahanenin inşası. dervişler ribat 
ve Akberd'i Sarayı kısmında i karnet ettik
leri zaman 1225'te ( 181 O) gerçekleşmişti. 

Ancak tezyinatından ve bazı kitabelerden 
anlaşıldığı kadarıyla buri:'mın XIX. yüzyı
lın ilk yarısında yapıldığı ve Said Paşa'nın 

inşa ve tamirleriyl~ bugünkü halini aldığı 
söylenebilir. Semahanenin kubbe göbeği
nin kitabesi 1274 (1857). sütunların üze-



rindeki ki tabesi ise 1282 ( 1865) tarihlidir. 
Ancak daha sonra da eyvandan mutrip 
balkonuna ilave edilen merdiven gibi bazı 
müdahalelerin yapıldığı görülmektedir. 
Buna göre Mevlevller dergahı terketme
den önce semahane ve müştemilat birkaç 
defa daha tamir görmüştür. 

XIX. yüzyıl sonundan XX. yüzyıl başına 
kadar sema cuma namazından sonra ic
ra ediliyor ve toplumun seçkin tabakasın
dan gelen hanımlarla yabancı ziyaretçi
ler de seyirci olarak iştirak edebiliyordu. 
1903"te mevlevlhane Dlvanü'l-evkaf'a 
bağlanıp şeyhin tayini ve tekkenin vakıf
ları buradanyönetilmeye başlandı. 1916'
da hükümet Mevlevller'in faaliyetlerine 
engel olmak istediğinden sıkıntılı günler 
yaşandı. Ancak mihrabın önündeki 1341 
(1922) tarihli Azizer-Rifal imzalı "Va Haz
reti Mevlana" levhasından bu yıllarda 
mevlevlhanenin belirli bir destek görmüş 
olabileceği düşünülebilir. Zira meşhur 
Türk hattatı Aziz Efendi o yıl Kral ı. Fu
ad'ın davetiyle Kahire'ye gelerek kendisi 
için bir mushaf yazmış ve onun ısrarı üze
rine buraya yerleşip hat sanatının geliş
mesine hizmet etmiştir. 

192S'ten sonra Türkiye'de tekkelerin 
kapatılması üzerine Mısır Mevlevlhanesi. 
H alep Mevlevlhanesi'nde yeni kurulan çe
lebi makamından yönetilmiş. hükümet 
ve Kahireli aydınlar bu faaliyetleri hima
yeye devam etmiştir. 1928'de el-Ehrilm 
gazetesinde sema hakkında yazılmış bir 
yazıyla yayımlanan resimlerden ve 1932'
de burada toplanan Arap Müziği Kongre
si sırasında kaydedilen M evievi mOsikisin
den o tarihlerde mevlevlhanenin hala faal 
olduğu anlaşılmaktadır. Fakat 1946'da 

mevlevlhane Cem'iyye Kahiriyye'ye tahsis 
edilince huzurevi ve fakirler için bir dis
panser haline getirilmiştir. Bu dönemde 
yaşlılarla birlikte birkaç derviş de burada 
kalmıştır. Aralık 1954'te Evkaf Bakanlığı 
Mısır'daki diğer tekkeler gibi mevlevlha
neye de el koyunca gelirleri kesilen derviş
ler buradan ayrılmıştır. Bakımsız kalan 
mevlevlhanede İtalyan Dışişleri Bakanlığı . 
Mısır Eski Eserler Komisyonu ve Roma 
Üniversitesi'nin iş birliğiyle ve Guiseppe 
Fanfoni'nin nezareti altında 1984'ten beri 
geniş çaplı bir onarım gerçekleştirilmiş
tir. Bugün mevlevlhane Mısırlı öğrenciler 
için bir restorasyon ve arkeoloji okulu ola
rak kullanılmaktadır. Mevlevlhiine kapa
tıldıktan elli yıl sonra 1998'de Türkiye'den 
gelen bir heyetle. semahanede bir mev
levl sema mukabelesi icra edilmiştir. 

Mevlevlhane iki avlu etrafında düzen
lenmiştir. Türbe. semahane ve şeyh dai
resine geçişi sağlayan kapı yapının kuzey
batı köşesindedir. Kapının solunda mina
re. sağında türbe yer almakta, içeride do
ğuya doğru uzanan koridorun güneyinde 
semahane bulunmaktadır. Semahanenin 
doğusunda kareye yakın küçük bir avlu 
vardır. Bu avlunun kuzey ve doğu yönün
de" L" şeklinde sıralanmış. önü ahşap re
vaklı. iki katlı on sekiz derviş hücresi mev
cuttur. Revaklar altta taç sütunlu, üstte 
ahşap direklidir. Avlunun güneyinde fev
kanl olarak düzenlenmiş büyük bir top
lantı odası görülür. Bu mekanın altına ab
dest muslukları yerleştirilmiş olup batı 
yönünde iki kemer açıklığı ile dışa açıl
maktadır. Avlu ortasında daire şeklinde 
büyük bir havuz mevcut olup avlunun iki 
yanında üst katiara bağiantıyı sağlayan 

M ıs ır 

Mevlevihanesi'nin 
ön ve yan 
cephesi 
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Mısır Mevlevihanesi'nin izometrik planı 

merdivenler yer almaktadır. Güneydeki 
büyük avlunun kuzey kanadında idari 
odalar. mutfak, kiler. yemekhane. mes
cid, temizlik bölümleri ve toplantı odaları 
bulunmaktadır. Doğuda dergahın müşte

milatı, batıda sokağa cepheli misafirha
ne yer alır. Avlunun güneyinde ise Yeşbek 
Min Mehdi'nin sarayının kalıntıları görü
lür. 

Kare planlı olan türbenin üzeri altta se
kizgen. üstte silindir biçiminde iki kas
nakla yükseltilmiş sivri bir kubbe ile ör
tülmüştür. Sekizgen kasnağın her cephe
sinde birer sivri kemerli pencere açılmış. 
silindirik kasnak bir dizi pencere görü
nümlü dekoratif nişle süslenmiştir. Kub
be eteğinde ise bir yazı kuşağı mevcuttur. 
Türbede Seyyid Ahmed ei-Bedevl'nin kar
deşi Şeyh Hasan Sadaka yatmakta olup 
bitişikteki eyvanla bunun yanında meşa
yihe ait sikkeli sandukalar bulunmakta
dır. 

Yine kare kaide üzerinde yükselen mi
narede kare gövdenin cephelerinde altta 
ikişer, üstte birer pencere görünümlü niş 
vardır. Üstteki nişlerin içine birer mazgal 
pencere açılmıştır. Şerefeden itibaren se
kizgen gövdeli olan minarenin şerefesi se
kizgene uygun biçimdedir. Petek kısmın
da her cephe altta dilimli kemerlerle, üst
te mukarnaslarla süslenmiştir. En üstte 
dilimli bir külahla tamamlanan minare
nin alemi Mevlevl sikkesi şeklindedir. 

Kare planlı (ı 5 X 15 m.) semahanenin 
duvarları kesme taştan olup kısmen tuğ-
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la örgülüdür. Her katı bir sıra oval ve res
torasyondan sonra aralarda açılmış dik
dörtgen pencere ile aydınlatılır. Semaha
nenin ortasında 13 m. yüksekliğinde ge
niş ve kasnaksız, ince bir bağdadi ku b be 
ile örtülü, ahşap döşemeli, dairevi planlı 
(çapı 10,65 m .) sema meydanı, torna işi 
ahşap parmaklıklar ve ince sütunlarla sı
nırlanan iki katlı ahşap zemin li bir izleyici 
mahfiliyle çevrilmiştir. Mahfilin alt katı 
halk için ayrılmıştır. Bunun doğu duva
rında yuvarlak kemerli bir mihrap nişinin 
önüne asılmış. Hattat Aziz Efendi'nin yaz
dığı "Ya Hazreti Mevlana" levhası dikkati 
çeker. Asma kat mahfilinin mihrap üs
tündeki kısmı özel misafirler için ayrıl
mış olup tam karşısında mutribin kul
landığı çıkma balkon bulunur. Asma kat
taki mahfilin kafesli güney kısmı kadınlar 
mahfili olarak kullanılmıştır. Sema mey
danını sınırlayan on iki sütun, üstte bir
birlerine "C" ve "S" kıvrımlarıyla bağla
nan zarif Bursa kemerleriyle kubbeyi ta
şımaktadır. Kemer aralarında çiçekle çev
rilmiş bir madalyonun içinde on iki ima
rnın isimleri yazılıdır. imam Muhammed 
el-Bakır'ın adının yanında 1282 ( 1865) ta
rihi ve ressam Muhammed Kasım Tebri
zi'nin imzası okunmaktadır. Kubbe ete
ğinin alt kuşağında bir sıra koyu zeminli, 
on sekiz kartuş içinde ta'likle yazılmış 
"Bismillah" ve "Ya Hazreti Mevlana" ile 
"sema-ı Mevlevi" redifli dokuz Türkçe be
yitten oluşan bir methiye yer alır. Bu yazı 
kuşağının üstünde kubbe eteğini çeviren 
bir sıra zencirekten sonra çepeçevre do
laşan geniş kuşaklı bir manzara resmiyle 
çeşitli bitkilerden oluşan serbest bir kom
pozisyon vardır. Burada ayrıca merkez
den muhite doğru yayılan güneş ışınları-
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nı sembolize eden bir çeşit şemse kuşak 
bulunur. Bunun ortasında iç içe iki halka 
halinde kubbe göbeğinin merkezine yer
leştirilmiş, cell sülüs hattıyla iki ayet yer 
almaktadır. 

Kahire Mevlevihanesi'ndeki semahane 
olgun dairevi planıyla, çeşitli unsurların 
nisbetli ve zarif ahengiyle, süslemeleriyle 
birlikte sema mukabelesi için inşa edil
miş en güzel ve en uygun örneklerden bi
ridir. Bursa ve Kütahya mevlevihaneleri
nin semahaneleri de plan ve tezyinat ba
kımından buna benzemektedir. 
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