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sen çevresindeki yoðunlaþma arttý. Bu þe-
kilde prestij ekseninin güney-kuzey doð-
rultulu eksenlere kaymasý (önceleri Beh-
zat caddesi, þimdi Gaziosmanpaþa Bulva-
rý), yani prestij ekseninin yön deðiþtirmiþ
olmasý Türkiye þehirlerinde sadece Tokat’-
ta görülen bir durumdur. Zira þehirlerin
prestij eksenleri geçmiþteki doðrultularý-
ný günümüzde de korumaktadýr.

Güney-kuzey doðrultusunda büyüme-
ye devam eden Tokat þehri 1970’li yýllara
gelindiðinde Yeþilýrmak kýyýsýna dayandý ve
eski doku ile Yeþilýrmak arasýnda seyrek bir
þekilde yayýlan kamu binalarýnýn arasý dol-
du. Nüfusu 1970’te 40.000’i aþtý (44.110) ve
1975 sayýmýnda 50.000’e yaklaþtý (48.598).
Yüksekte olan mahalleleri 700-710 m. ra-
kýmýnda olan þehrin en alçak kesimleri 600
metrenin altýna indi. Kuzeye doðru geniþ-
leme, 1970’li yýllarýn sonundan itibaren
baþlayan ve 1980’li yýllarda hýzlanan bir
ivmeyle Yeþilýrmak’ýn kuzey yakasýna da
sýçradý ve bu kesimde Altýyüzevler adlý mo-
dern bir semtle baþka mahalleler kurul-
du. Aslýnda 1948’de yapýlan þehrin ikinci
imar planýnda Yeþilýrmak’ýn karþý yakasý-
nýn (sað kýyýsý) yerleþime açýlmasý öngö-
rülmüþtü. Ancak 1949’daki sel baskýný bu
kesimdeki yerleþmeyi 1980’li yýllara kadar
erteledi. 1980’de nüfusu 60.000’i aþan To-
kat þehri 1990’da 80.000 nüfusu (83.059),
2000’de ise 100.000 nüfusu geçti (113.100).
2010 yýlýnda yapýlan nüfus sayýmýna göre
þehrin nüfusu 140.000’e yaklaþtý (136.595).
Günümüzde Tokat önemli bir ticaret þehri
olduðu gibi sigara, çimento, tekstil, mey-
ve suyu, süt, yem, tuðla, plastik, lastik, þa-
rap sanayii gibi çeþitli sanayi kollarýný ba-
rýndýran bir þehirdir. Ayrýca þehirde ve çev-
resindeki çeþitli tarihî eserleri, restore edil-
miþ hanlarý ve konaklarý, geleneksel el sa-
natý ürünlerini (bakýr, yazma gibi) görmeye
gelenlerin tercih ettiði bir turizm merkezi
olarak önem kazanmaya devam etmek-
tedir. 1992’de kurulan Gaziosmanpaþa Üni-
versitesi Tokat’a yeni bir canlýlýk kazan-
dýrdý.

Tokat þehrinin merkez olduðu Tokat ili
Sivas, Yozgat, Amasya, Samsun ve Ordu
illeriyle çevrilmiþtir. Merkez ilçeden baþka
Almus, Artova, Baþçiftlik, Erbaa, Niksar,
Pazar, Reþadiye, Sulusaray, Turhal, Yeþil-
yurt ve Zile adlý on bir ilçeye ayrýlýr. 9958
km² geniþliðindeki Tokat ilinin sýnýrlarý için-
de 2010 yýlý sayýmýna göre 617.802 kiþi
yaþýyordu, nüfus yoðunluðu ise altmýþ iki
idi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na ait 2007
yýlý istatistiklerine göre Tokat’ta il ve ilçe
merkezlerinde 309, kasabalarda 158 ve
köylerde 641 olmak üzere toplam 1108 ca-

mi bulunmaktadýr. Ýl merkezindeki cami
sayýsý 98’dir.
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Tokat’ta
XVIII. yüzyýlda kurulan

Mevlevî tekkesi.
˜ ™

Menâšýbü’l-£ârifîn’de anlatýldýðýna gö-
re Selçuklu Veziri Muînüddin Süleyman Per-
vâne, Konya’da iken intisap ettiði Fahred-
dîn-i Irâký’yi Tokat’a davet etmiþ ve bura-
da kendisi için bir hankah yaptýrmýþtý. XIV.
yüzyýlda da Sultan Veled ve Ulu Ârif Çele-
bi tarafýndan Tokat’a halifeler gönderilmiþ-
tir. Bu tarihlerden itibaren Tokat’ta Mevle-
vîlik yaygýnlaþtýðý ve birkaç mevlevîhâne in-
þa edildiði halde günümüze yalnýz XVIII.
yüzyýlda kurulan, Tokat merkez Soðukpý-
nar mahallesinde Bey sokaðý ile Eski Hü-
kümet ve Beyhamam sokaklarý arasýnda
bulunan mevlevîhâne ulaþmýþtýr. II. Meh-
med dönemi baþlarýnda tutulmuþ olan 859
(1455) tarihli Tahrir Defteri’nden Tokat’-
ta bir hankah-ý Mevlevî ve otuz iki hâne-
lik Mevlevîhâne mahallesi bulunduðu öð-
renilmekte, fakat 1472’de Uzun Hasan’ýn
Tokat üzerine gönderdiði ordunun âni hü-
cumuyla þehrin baþtan baþa tahrip edil-
mesi yüzünden 890 (1485) tarihli tahrir-
de Mevlevîhâne mahallesinin sekiz hâne-
ye düþtüðü ve 925’teki (1519) “Mahalle-i
Hoca Ýbrâhim nâm-ý dîger Mevlevîhâne”
kaydýndan Mevlevîhâne mahallesinin ismi-
nin deðiþtirildiði anlaþýlmaktadýr. Nitekim
Tokat merkez kazasýna ait 984 (1576) ta-
rihli vakýf kayýtlarý arasýnda mevlevîhâne-
ye rastlanmamaktadýr.

1066’da (1656) Tokat’tan geçen Evliya
Çelebi, usta neyzenler eþliðinde haftada
iki gün âyin yapýlan Tokat Mevlevîhânesi’n-
den Beþiktaþ Mevlevîhânesi derecesinde
geliþmiþ önemli bir Mevlevî tekkesi diye

Þehir alanýnýn ve nüfusun 1950 yýlýna ka-
dar sýnýrlý kalmasýnýn sebepleri arasýnda
I. ve II. Dünya savaþlarýnýn diðer Anadolu
þehirlerinde de görülen olumsuz etkilerin-
den söz edilebilir. Fakat bu, ekonomik an-
lamda kendini gösteren ve þehrin geliþ-
mesini frenleyen dolaylý etkidir. Söz konu-
su dönemde Tokat’ýn geliþmesini engel-
leyen asýl önemli sebepler þehrin mâruz
kaldýðý doðal âfetlerdir. Bunlar arasýnda
1919 yýlýndaki yangýn, bir dönem Tokat’-
la âdeta özdeþleþmiþ olan sel felâketleri
(1943, 1946, 1949 ve 1952) ve þehri geniþ
ölçüde etkileyen deprem felâketleri sayý-
labilir. Tokat, deprem zararlarýnýn en büyü-
ðünü 26-27 Aralýk 1939 gecesi vuku bu-
lan Erzincan depreminde gördü. Bu dep-
remde harap olan çok sayýda evle birlikte
þehrin önemli binalarýndan halkevi, Zira-
at Bankasý, þehrin tek sinemasý tama-
men yýkýldý; belediye binasý hasar gördü,
önemli tarihî eserlerden Ali Paþa ve Mey-
dan (Hatuniye) camilerinin birer kubbesi
çöktü. Depremin yaralarý henüz sarýlma-
mýþken 1943 yýlýnýn Kasým ayýnda meyda-
na gelen Erbaa depremi Tokat’ta da ha-
sarlar meydana getirdi ve Meydan Camii’-
ni 1953 yýlýna kadar ibadete kapalý kala-
cak durumda býraktý (Yavi, s. 73). Cum-
huriyet’in baþlarýndaki dönemde Anadolu
þehirlerinin geliþmesinde büyük payý olan
demiryolu þebekesinin Sivas-Samsun hat-
týnýn Tokat þehrine uðramayýp 45 km.
uzaklýktaki Turhal’dan geçmesi de Tokat
þehrinin geliþmesini engelleyen faktörler
arasýnda sayýlabilir. Türkiye’nin 1950’den
sonraki ulaþým politikalarýnda karayolu ula-
þýmýna aðýrlýk verilmesi, bu arada Tokat’-
tan geçen Samsun-Sivas karayolunun iyi
bir düzeye ulaþtýrýlmasý Tokat’ýn geliþme
hýzýný arttýrmasýna vesile oldu. Ýlk defa 1955
sayýmýnda 25.000’i aþan nüfusu (26.661)
1960 yýlýnda 30.000’i de aþtý (32.654). Bu
geliþmeler sýrasýnda þehrin ana eksenin-
de bir deðiþiklik meydana geldi. Geçmiþ
yüzyýllarda þehrin en önemli ekseni (pres-
tij ekseni) batý-doðu doðrultulu Sulusokak
iken sonradan güney-kuzey doðrultulu ek-
sen Tokat’ýn prestij ekseni durumuna geç-
ti. Bu da güney-kuzey doðrultulu ana cad-
de 1960’lý yýllarýn baþýna kadar kabaca gü-
ney-kuzey doðrultulu olan, fakat aslýnda
kavisli bir þekilde Saathane Meydaný ile
Gökmedrese’nin yakýnýna kadar uzanan
Behzat caddesiyle temsil ediliyordu. 1960’-
lý yýllarýn baþýnda açýlan Gaziosmanpaþa
Bulvarý devreye girdi ve 1967’de yapýlan
þehrin yeni imar planýna göre þehri gü-
ney-kuzey doðrultusunda kesen ana ek-
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niþî Ali Efendi, Abdülahad Dede Efendi,
Hüseyin Dede Efendi b. Abdülahad Dede,
Seyyid Osman Dede Efendi b. Hüseyin Dede
Efendi, Hâfýz Mehmed Emin Dede Efendi
b. Hüseyin Dede, Hasan Dede Efendi b. Hâ-
fýz Mehmed Dede Efendi, Mehmed Emin
Dede Efendi b. Hasan Dede, Ali Rýza De-
de Efendi b. Hasan Dede, Mehmed Hâdi
Dede Efendi b. Ali Rýzâ Dede ve Abdülhâdi
(Ergin) Dede Efendi b. Mehmed Hâdi De-
de (ö. 1941). Günümüzde Seyyid Osman,
Hâfýz Mehmed Emin ve Mehmed Emin
Dede efendilerin mezar taþlarý mevlevîhâ-
nenin arka bahçesinde bulunmaktadýr.

Tekkeler kapatýldýktan sonra 1934 yýlýn-
da Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan
tescil edilen mevlevîhâne ana binasýna el
konulmuþ ve Muslu Aða Konaðý son þeyh
ailesine býrakýlmýþtýr. Uzun süre boþ ka-
lan ana bina, 1939’da onarýlarak on yýl bo-
yunca Jandarma Alay Komutanlýðý tara-
fýndan kadýnlar hapishanesi olarak kul-
lanýlmýþtýr. 1949’da selden zarar görerek
onarýlmýþ, 1954-1996 yýllarý arasýnda Kur’an
kursu vazifesi görmüþtür. 1976’da, gerek
süsleme gerekse mimari bakýmýndan bü-
yük deðer taþýyan ana bina ve harem ko-
runmasý gereken kültür varlýðý olarak tes-
cil edilmiþtir. Ancak eksik tescillenme yü-
zünden mevlevîhâne külliyesi parçalanýp
bozulmaya baþlamýþ, bazý parseller ifraz
yoluyla satýlmýþ ve matbahla türbe yýkýlýp
yerine askeriyeye ait binalar yapýlmýþ, bah-
çe arsasý üzerine Jandarma Alay Komu-
tanlýðý’na ait büyük bir yapý inþa edilmiþ,
1990 civarýnda matbahla türbe yerine ya-
pýlan binalar da yýkýlmýþ ve Jandarma Alay
Komutanlýðý’nýn binasý Tokat Millî Eðitim
Müdürlüðü Saðlýk Ocaðý’na tahsis edilmiþ-
tir. Ana binanýn doðu duvarýna bitiþik Mev-
lânâ Hamamý, aslýnda mevlevîhâne külli-
yesine ait olup ayný vakfýn gelir kaynaklarý
arasýnda yer almasýna raðmen þahýs eli-

ne geçmiþtir. 1997’de Vakýflar Genel Mü-
dürlüðü’nce hamamýn tescil edilerek ka-
mulaþtýrýlmasýna, ana bina ve harem ko-
naðýnýn onarýlmasýna ve mevlevîhâne sa-
hasýnýn korunmasýna karar verildiði hal-
de restorasyonu çeþitli sebeplerden dola-
yý ancak 2005 yýlýnda tamamlanabilmiþ-
tir. Deðiþik dönemlerde onarýma tâbi tu-
tulan Tokat Mevlevîhânesi özgün mima-
risini büyük ölçüde yitirmiþtir. XVII-XIX.
yüzyýllarýn görkemli halinden çok þey kay-
bederek günümüze ulaþan ana bina 2006’-
dan beri Tokat Mevlevîhâne Vakýf Müzesi
olarak hizmet vermektedir.

Tekkelerin kapatýlmasý sýrasýnda mevle-
vîhâne ihata duvarýyla çevrili 3000 m²’lik
bir arazi üzerinde yer almaktaydý. Ýki renkli
kesme taþtan basýk kemerli avlu kapýsýn-
dan girilen küçük bir avlu etrafýnda müs-
takil bir türbe, türbenin güneyinde bir mat-
bah ve onun doðusunda iki katlý semâhâ-
ne, dedegân hücreleri, meydan odasý ve
þeyh dairesini ihtiva eden ana bina yer
alýyordu. Ana binanýn doðusunda bir ha-
mam, köþede tekkenin selâmlýk bölümü,
þeyhe ait iki katlý Muslu Aða Konaðý mev-
cuttu. Bazý mezar taþlarýnýn arka bahçe-
de bulunmasýndan bahçenin bir kýsmýnýn
“hâmûþân” olduðu düþünülebilir. Günü-
müzde sadece giriþ kapýsý ve iki yanýnda-
ki kuzey ihata avlu duvarý, iki katlý ana bi-
na, hamam ve Muslu Aða Konaðý mevcut-
tur.

XIX. yüzyýl Osmanlý barok-ampir / em-
pire üslûbundaki ana bina kareye yakýn
dikdörtgen planlý, baðdâdî ve iki katlýdýr.
Cephelerde üst katta altlý üstlü iki sýra,
alt katta tek sýra dikdörtgen pencereler
yer alýr. Ön avludan binanýn kuzeydoðu kö-
þesindeki “L” merdivenle kuzey giriþ cephe-
sinin üst katýna çýkýlmaktadýr. Merdiven
korkuluðunun baþladýðý yerde -korkuluðu
duvara tesbit eden- “S” kývrýmlý, ejder yüz-
lü, oyma bezemeli bir merdiven baþý tacý
yer alýr. Kat sahanlýðý ve buraya sonradan
konulmuþ kapý geçildikten sonra ön cep-
he boyunca uzanan hayat veya dýþ sofaya
benzeyen çýkma revaka gelinir. Revakýn
kuzey (dýþ) ve batý (yan) taraflarý, aralarýn-
daki dokuz sütunun altlýklarýyla ahþap tor-
na iþi alçak bir korkulukla kapatýlmýþtýr.
Dokuz yuvarlak ahþap sütunla köþelerde
dikdörtgen kesitli iki direk yuvarlak kemer-
lerle çýkmalý revakýn çatýsýný taþýr. Baðdâ-
dî revak kemerleri birbirine eklenerek bü-
tün cephe boyunca devam eden dalgalý
bir hat meydana getirmekte ve kemer
dizisinin üzerinde cephenin içbükey geniþ
baðdâdî saçaðý bulunmaktadýr. Ortada
mevcut dokuz zarif yuvarlak ahþap sü-

bahsetmektedir. Evliya Çelebi’ye göre I.
Ahmed’in veziri olan Muslu Aða, Mevlevî-
ler için bir vakýf kurmuþ ve kendi konaðý-
nýn bulunduðu geniþ arazinin bir kýsmýna
bu mevlevîhâneyi inþa ettirmiþtir. Asýl vak-
fiyesi henüz bulunmamakla birlikte Tokat
Mevlevîhânesi’nin son þeyhi Mehmed Hâ-
di Dede Efendi’nin Konya çelebisine yaz-
dýðý 1911 tarihli mektupta mevlevîhâne-
nin 1048’de (1638) Muslu Aða namýndaki
Tokatlý bir zat tarafýndan tesis edildiðin-
den ve Me¦nevî’nin ilk mýsraýna ebced
hesabýyla düþürülen tarihi belirten, “Mus-
lu Aða sâhte în tekyerâ Mevlevîyân tâ ibâ-
det mîkoned / Goft Mevlânâ zi-pîþ-i târi-
heþ: Biþnev ez ney çün hikâyet mîkoned”
beyitlerinin tekkede bulunan bir kitâbe
üzerinde bulunduðundan bahsetmektedir.
Ancak Evliya Çelebi’nin I. Ahmed’in veziri
olduðunu belirttiði Muslu Aða resmî ka-
yýtlarda, meselâ Tokat Þer‘iyye Sicilleri Ar-
þivi’nde yeniçeri aðasý diye kayýtlýdýr.

1115 (1703) tarihli hüccete göre Mus-
lu Aða’nýn yaptýrdýðý mevlevîhâne zaman-
la yýkýlmýþ ve yalnýz arsasý kalmýþ, meþi-
hatta bulunan Müderris Mehmed Efendi
b. Dâniþî Ali Efendi mevlevîhâneyi tekrar
inþa ettirmiþtir. 1792’de Tokat büyük bir
yangýn geçirmiþtir. Mevcut semâhâneyi
içeren ana binanýn, taþýdýðý Osmanlý ba-
rok-ampir / empire mimari unsurlarýndan
XIX. yüzyýlýn ilk çeyreðine tarihlendirilebil-
diði için bu yangýndan sonra yenilendiði
tahmin edilmektedir. Plan tipi ve bazý ta-
van süslemelerinden XVIII. yüzyýlýn son çey-
reðine tarihlendirilen mevlevîhânenin meþ-
rutasý ve Muslu Aða Konaðý olarak bilinen
harem büyük ihtimalle bu tarihte de bir
onarým görmüþtür. Tokat Mevlevîhânesi
meþihatýnda bulunan postniþinler þunlar-
dýr: Ramazan Dede Efendi (1048/1638 ci-
varýnda), Tâlib Þeyh Mehmed Dede Efen-
di, Müderris Þeyh Mehmed Efendi b. Dâ-
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kuluðunun baþýndaki baba da bir Mevlevî
destarlý sikke þeklindedir. Cümle kapýsýnýn
üstündeki mahfil kýsmýnýn önünde bulu-
nan iki sütunun arasýna çýkýntýlý yuvarlak
bir mutrip mahfili yerleþtirilmiþtir. Semâ-
hânenin doðu duvarý boyunca uzanan, önü
kafesli fevkanî kadýnlar mahfili vardýr. Çýk-
ma revakýn baþýndaki ilk kapýdan girilince
bir koridordan tâdil edilmiþ hücreli kýsma
geçilir. Bu koridora eskiden ayrý kapýsý olan
dört derviþ hücresi açýlýyordu (bugün tek
mekânlý sergi salonudur).

Ön avludan, kuzey cephesinin ortasýn-
da yer alan iki ahþap sütunun taþýdýðý ge-
niþ basýk kemerli kapýdan alt katýn “taþ-
lýk” olarak tanýmlanabilecek orta sofasýna
geçilir. Sofaya dört oda açýlýr. Odalarýn dö-
þemesi ahþap olup sofa kotundan yüksek-
tir. Çýtakârî taksimatlý düz tavanlý sofa
saða dönüþ yaparak ve daralarak devam
eder. Muhtemelen vaktiyle arka bahçe ve
hâmûþân arasýnda bir çýkýþ / baðlantý oluþ-
turuyordu. Deðiþikliðe uðrayan iki ön oda-
nýn (günümüzde müdürlük makamý) daha ön-
ce müstakil giriþli üç dede hücresiyle alt
katýn kuzeybatý köþesinde yer alan büyük
ve fazlaca süslenip aydýnlatýlmýþ baþ oda-
sý ana avluya, batýda eski türbe ve mat-
baha ikiþer pencere ile bakan þeyhin mi-
safir kabul odasý olduðu tahmin edilmek-
tedir. Odanýn çýtakârî tekniðiyle taksim
edilmiþ baklava dilimli tavanýnýn ortasýn-
da ajurlu tarzda oyulmuþ, Avrupa etkili
çiçek ve yaprak motifli, sivri uçlu nefis bir
oval kabartma göbek sarkar. Ahþap kapý-
sý üç aynalý olup ortalarý iri birer kabart-
ma gülçe ile tezyin edilmiþtir. Güneydo-
ðudaki köþesi pahlanmýþ arka köþe odasý
göbeksiz bir tavana sahip olup bu mekâ-
nýn eskiden mevlevîhânenin meydân-ý þe-
rifi olduðu tahmin edilmektedir. Ana bina
plan itibariyle -alt katta orta sofaya açý-
lan dedegân hücreleri, üst katta semâhâ-
ne, çokgen orta semâ meydaný ve fevkanî
kafesli kadýn mahfili ile- Galata Mevlevîhâ-
nesi’nin son ana binasýný andýrmaktadýr.

Ana binanýn doðusunda bulunan Mev-
lânâ Hamamý kaba yontu ve moloz taþ du-
varlý, doðu-batý yönünde dikdörtgen plan-

lý, tek eyvanlý hamam olarak inþa edilmiþ-
tir. Doðudan baþlayarak sýrasýyla soyun-
malýk, soðukluk, sýcaklýk ve su deposun-
dan meydana gelir. Külhan hamamýn ba-
týsýnda yer almayýp kuzey cephesine kay-
dýrýlmýþtýr. Soyunmalýk ve külhan ahþap bir
çatý ile, soðukluk, eyvan ve su deposu sivri
beþik tonozlarla, sýcaklýk merkezi ve hal-
vetler kubbelerle örtülmüþtür. Eravþar’a
göre sýcaklýða açýlan ve tek eyvandan olu-
þan hamam en geç XV. yüzyýla tarihlendi-
rebilir ve mevlevîhânenin bulunduðu yer-
de daha önce mevcut bir hamam büyük
ihtimalle 1638 yýlýnda Muslu Aða tarafýn-
dan yenilenmiþtir.

Eðimli arazinin güneydoðu köþesinde yer
alan harem kýsmý (Muslu Aða Konaðý) þeyh
ailesinin ikametine tahsis edilmiþtir. Ah-
þap-karkas arasý kerpiç dolgudan yapýlmýþ
basýk bir bodrum üzerine tek katlý olup
önünde mutfaklý bir “iþ evi” bulunur. Duvar
iç yüzleri çamur sýva üzerine alçý olduðu
halde dýþ yüzleri kýtýklý kireç sývalýdýr. Yük-
sek üç ufak pencere ile sokaða bakan do-
ðu cephesi alaturka kiremitle örtülü kýr-
ma çatýsýyla dýþtan önemsiz bir ev gibi gö-
rünmektedir. Evin önündeki bahçeden ey-
vanýmsý bir giriþ bölümü olan geniþ bir açýk
avluya girilir. Avlunun batý duvarýnýn ucun-
da büyük bir ocak, giriþ geçidinin yanýnda
dikdörtgen planlý genel hizmetlere ayrýl-
mýþ birim (mutfak ve çamaþýrhane), buna bi-
tiþik köþede kareye yakýn planlý bir kiler,
avlunun doðusunda basýk depolu bir bod-
rum ve bunun üstünde asýl konut kýsmý
yer alýr. Mutfaðýn kuzey duvarýnda sivri ke-

tun baþlýklarýnda ajur tekniðiyle ve özen-
le oyulmuþ akantus yapraðý motifleri böl-
genin ince ahþap iþçiliðinin en güzel örnek-
lerindendir. Desenli karo taþ döþenmiþ re-
vakýn güney duvarýnýn baþýnda yan yana,
tek kanatlý iki küçük kapý, ortasýnda se-
mâhâne cümle kapýsý yer alýr. Revakýn ba-
týsýnda önü ahþap korkuluklu bir oturma
sekisi vardýr. Çift kanatlý ahþap semâhâ-
ne kapýsý üç aynalý düzende olup üst kýs-
mýnda, “Ey (bütün) kapýlarýn açýcýsý, bize
(en) hayýrlý kapýyý aç!” meâlindeki duanýn
sülüs hatlý kitâbesi yer alýr. Kare planlý se-
mâhânenin ortasýnda, on altý ahþap sütu-
na oturan dilimli kemerler üzerinde dilim-
li kubbeli onaltýgen bir semâ meydaný bu-
lunur. Kubbenin ortasýnda sarkýk küre þek-
linde ahþap kabartma oyma göbek görü-
lür. Kubbenin tezyinatý badana ile tama-
men kapatýlmýþ ve kubbe eteðindeki Al-
lah, Muhammed, on iki imamýn adý, Hz.
Mevlânâ gibi isimlerin yazýlý olduðu ahþap
madalyonlar yeni konmuþtur. Semâ mey-
danýnýn etrafýndaki ziyaretçi mahfilinin
üzerinde kare çýtakârî taksimatlý düz ta-
vanýn köþeleri çeyrek ýþýnlý güneþ þeklin-
de düzenlenmiþtir. Geniþ bir ahþap silme
ile ikiye bölünen güney ve batý duvarla-
rýndaki, altlý üstlü iki sýra halinde on sekiz
dikdörtgen pencere semâhâneyi aydýnla-
týr. Yuvarlak kemerli, fazla derin olmayan,
sade niþli mihrap son onarýmdan önce siv-
ri ince bir ahþap bordürle çevrilmiþti. Se-
mâhânenin güneybatý köþesine ajurlu oy-
ma ahþap alýnlýklý ve üçgen planlý çok za-
rif bir köþe kitaplýðý yerleþtirilmiþtir. Üs-
tünde boynuzlu bir alem bulunan alýnlý-
ðýn “C” kývrýmlý bitkisel motifleri ortasýn-
da beyzî bir kartuþ üstünde çakma sülüs
harflerle Beyyine sûresinin, “O sayfalarda
doðru yazýlmýþ hükümler vardýr” meâlin-
deki üçüncü âyeti yazýlýdýr. Mihrabýn kar-
þýsýndaki asma misafir ve mutrip mahfi-
line kuzeydoðu köþesindeki bir merdiven-
le çýkýlýr. Merdiven baþý tacýnýn ucunda, gi-
riþ merdiveninde olduðu gibi yandan ej-
der yüzlü bir oyma kabartmasý ve üstün-
de bir “S” kývrýmýn taþýdýðý Mevlevî des-
tarlý sikke kabartmasý vardýr. Mahfil kor-
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gen planlý hamama (sýcaklýk / halvet) ge-
çilir. Hamamýn baðdâdî bir kubbe ile ör-
tülen iki yuvarlak havalandýrma pencere-
si sofaya açýlýr. Su deposu bulunmayan ha-
mamýn cehennemlik katýna ait izler ze-
min katta kýsmen görülmektedir. Odanýn
önünde üç dilimli kemerlerle bölünmüþ iki
çapraz tonozla örtülü, önü korkuluklu bir
hayat yer alýr. Buradan kareye yakýn plan-
lý þeyh kütüphanesine girilir. Bahçeye ba-
kan üç penceresi, bunlarýn önünde sedir
ve giriþinde bir pabuçluk kýsmý vardýr. Çý-
takârî tekniðiyle süslenmiþ tavanýn kare
çerçevesi içine iç içe dairelerden oluþan
bir kompozisyon yerleþtirilmiþtir. Ortada-
ki yuvarlak göbek barok karakterli, taþkýn
eðri kesim tekniðiyle yapýlmýþ çiçek ve yap-
raklardan meydan gelen ve bunun dýþýnda
bütün tavan “S” kývrýmlý çýtalardan oluþan
küçük karelere bölünmüþtür. XIX. yüzyý-
lýn ortasýna tarihlenebilen bu tavan, mo-
tiflerinde görülen Batý etkisiyle geleneði
kaynaþtýrma özelliðinden dolayý dikkati çek-
mektedir.
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Ýstanbul Üsküdar’da Tabaklar mahalle-
sinde doðdu. Babasý Dîvân-ý Muhâsebât
murakýplarýndan Hüsnü Bey, annesi Üs-
küdar’da Harmanlýk Mektebi müdiresi Þâ-
diye Haným’dýr. Ýlk öðrenimini Üsküdar’-
da Ravza-i Terakkî Mektebi’nde tamam-
ladýktan sonra Toptaþý Askerî Rüþdiyesi
ve Ýdâdîsi’nden mezun oldu. 1907’de Mü-
hendishâne-i Berrî-i Hümâyun içindeki Hen-
dese-i Mülkiyye-i Þâhâne’ye kaydolduysa
da araya giren Balkan ve I. Dünya savaþ-
larý yüzünden ancak 1920’de mezun ola-
bildi. Kocaeli, Ankara, Bolu, Çankýrý, Kü-
tahya ve Trabzon’da Nâfia Vekâleti müdü-
rü, mühendisi, baþmühendisi ve müþavir-
liði görevlerinde bulundu. 1938 yýlý sonla-
rýnda Nâfia Vekâleti Þose ve Köprüler Da-
iresi reis muavini oldu. Ayný kurumun mü-
þavirliðinden emekliye ayrýlýnca (1954) bir
süre Ýstanbul Belediyesi Fen Ýþleri Müdür-
lüðü’nde sözleþmeli olarak çalýþtý. Hayatý-
nýn bundan sonraki kýsmýný mûsiki çevre-
lerinde geçirdi. 28 Haziran 1959 tarihinde

merli bir ocak ve kapaklý dolaplar bulunur.
Doðu duvarýnda sýra dolaplar, bunlarýn ya-
nýnda üstte misafir kabul odasýna çýkan
bir merdiven vardýr. Konut katý, bükülerek
giden Beyhamam sokaðýna uydurulmak
için kuzeydoðu cephesi daralmýþ bir ya-
muk dikdörtgen þeklindedir. Avlunun do-
ðusunda yer alan merdivenle önü üç di-
limli, kemerli açýk eyvan þeklindeki sofa-
ya çýkýlýr. Buraya üç yönden oda kapýlarý
açýlmaktadýr. Güneydeki dikdörtgen baþ
oda dört pencere ile avluya bakar ve doðu
duvarýnýn ortasýnda, iki yanýnda dolap olan
þerbetlik / çiçeklikli bir niþ yer alýr. XIX.
yüzyýlýn sonlarýna ait alçý tavanýn ortasýna
ucu “C” kývrýmlý yapraklarla süslenmiþ ka-
bartma bir göbek yerleþtirilmiþtir. Evin en
eski tarihli tavaný güneydoðu köþesinde-
ki büyük bir yüklüðü olan yamuk dikdört-
gen odada bulunuyordu. Kademeli kare
kuruluþlu tavan sekiz kare bordürün çe-
virdiði yuvarlak bir madalyondan meyda-
na gelir. Tavan yüzeyleri klasik edirnekârî
üslûpta hatâyî ve þakayýklarýn arasýnda
üçlü iri gül motifli kýymetli kalem iþleriyle
süslüdür. Köþelerdeki “C” kývrýmlý yapraklý
çiçek ve gül motiflerinden dolayý tavan, Os-
manlý mimarisinde Lâle Devri’nden I. Mah-
mud dönemine geçiþin gerçekleþtiði XVIII.
yüzyýl ortalarýna tarihlendirilebilir.

Sofanýn kuzeydoðusunda hamam, ha-
mam odasý, yüklükler ve hamam sofasýn-
dan müteþekkil bir hamam dairesi yer alýr.
Hamam sofasýndan girilen, kuzeyindeki ya-
muk dikdörtgen hamamýn soyunma oda-
sýnýn dört penceresi, oval çerçeveli alçý ta-
vaný ve yamuk dikdörtgen planlý büyük
bir havlu yüklüðü / kurutma yeri vardýr.
Yüklük olan hamam sofasýndan ana sofa-
nýn doðusundaki, ortasý oval sekizgen çer-
çeveli bir tavanla örtülü, yamuk dikdört-
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