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Üsküdar ilçesinde Ýmrahor semtinde
Ayazma mahallesinde Doðancýlar cadde-
sinin batý yakasýnda yer almaktadýr. Sul-
tanzâde Halil Nûman Dede Bey tarafýndan
1207’de (1792-93) kurulan mevlevîhâne, Ýs-
tanbul’daki diðer mevlevîhânelerden fark-
lý olarak özellikle taþradan Ýstanbul’a gelen
ve Ýstanbul’dan Anadolu’ya geçen derviþ-
lerin konaklamasý için tasarlanmýþtýr. Ay-
ný zamanda Galata Mevlevîhânesi’nin yir-
minci postniþini olan Nûman Dede’nin, Üs-
küdar’daki evini tâdil etmek ve buna bir
semâhâne eklemek suretiyle ilk mevlevî-
hâne binasýný meydana getirdiði bilinmek-
tedir.

Üsküdar Mevlevîhânesi XIX. yüzyýl için-
de birçok defa yenilenmiþ ve onarým ge-

çirmiþtir. II. Mahmud, Müþir Ahmed Fev-
zi Paþa’yý bina emini tayin ederek 1250’de
(1834-35) mevlevîhâneyi yeni baþtan inþa
ettirmiþ, Abdülmecid döneminde 1844,
1845 ve 1851 yýllarýnda yapýnýn birtakým
eksikleri tamamlanmýþ ve onarýmý yapýl-
mýþtýr. Son olarak 1872’de Kaptanýderyâ
Ahmed Vesim Paþa tarafýndan bugünkü
þekliyle ihya edilmiþtir. Semâhâne-türbe,
selâmlýk-mutfak, dedegân ve harem dai-
relerinden meydana gelen yapýlar toplulu-
ðu XIX. yüzyýlýn son çeyreðinde de birta-
kým onarýmlar geçirmiþ olmalýdýr. Son post-
niþin Ahmed Remzi (Akyürek) Dedeefendi
1919’da meþihata getirildiðinde harap du-
rumdaki mevlevîhâneyi tamir ettirmiþtir.
Diðer taraftan mevlevîhânenin II. Meþruti-
yet döneminin baþlarýnda Bahariye ve Ye-
nikapý mevlevîhânelerini ihya eden, Mev-
levî muhibbi Sultan Reþad tarafýndan ye-
nilenmesi düþünülmüþ, bu dönemde Ev-
kaf Nezâreti inþaat ve tamirat müdürü
Mimar Kemâleddin Bey ilginç bir taslak
hazýrlamýþ, ancak Balkan savaþlarý ile I.
Dünya Savaþý’nýn araya girmesi üzerine bu
proje uygulanamamýþtýr. Cumhuriyet dö-
neminde terkedilen ve zamanla harap du-
ruma gelen binalar harem bölümü dýþýn-
da 1975-1980 yýllarýnda bazý hayýr sever-
lerin yardýmlarýyla onarýlmýþtýr.

Mevlevîhânede cumartesi günleri muka-
bele icra edilmesine raðmen burasý, Mev-
levî derviþi yetiþtirmekle yükümlü bir âsi-
tâneden ziyade konaklama fonksiyonuna
yönelik bir tesis olduðundan diðer Ýstan-
bul mevlevîhânelerine oranla baþta mûsi-
ki Mevlevî kültürünün geliþimi açýsýndan
daha mütevazi bir geçmiþe sahiptir. Dahili-
ye Nezâreti’nin 1301 rûmî tarihli (1885-86)
istatistik cetvelinde burada on dört der-
viþin ikamet ettiði belirtilmiþtir. Nûman
Dede’den sonra Mehmed Hüsâmeddin De-
de (ö. 1801), Ali Nâilî Dede, Ýsmâil Hulûsi
Dede, Seyyid Mehmed Emin Dede, Seyyid
Abdullah Necib Dede, Ahmed Ârif Dede,
Mehmed Zeki Dede, Mehmed Hasib Dede,
Halil Hâlid Dede, Ârif Dede, Galata Mevle-
vîhânesi’nin son postniþini Ahmed Celâled-
din Dede ve Ahmed Remzi Dede (ö. 1944)
posta geçmiþtir. Mevlevîhânenin arsasý do-
ðuda Doðancýlar caddesi, diðer yönlerde
bahçeli meskenlerin iþgal ettiði komþu
parsellerle çevrilidir. Semâhâne-türbe ar-
sanýn güneydoðu köþesinde cadde üzerin-
de yer alýr. Bunun kuzeybatýsýnda selâm-
lýk-mutfak binasý bulunmaktadýr. Selâm-
lýk-mutfaðýn güneyinde yedi adet kabri
barýndýran küçük bir hazîre mevcuttur. Bu
yapýnýn da kuzeybatýsýnda dedegân daire-

deresi Mezarlýðý’nýn geçmiþinin XVII. yüz-
yýlýn ortalarýna kadar uzandýðý anlaþýlmak-
tadýr. Mezarlýðýn bir kýsmýna Selânikliler
gömüldüðü için Selânikliler Mezarlýðý adý-
ný almýþtýr. Üsküdar’ýn Ermeni, Rum ve
Mûsevî mezarlýklarý Baðlarbaþý’nda birbi-
rine bitiþik konumdadýr. Yüksek bir duvar-
la çevrili mezarlýk alanýnýn sað ve sol yaný
Ermeniler’e, orta kýsmý Rumlar’a aittir. Sa-
ray mimarlarýndan Kirkor ve Serkis Bal-
yan, þair Mateos Zarifyan ve Bedros Tur-
yan burada gömülüdür. Mûsevî mezarlýðý
ise Mahir Ýz caddesine bakan kýsýmdadýr.
Nakkaþtepe’deki Yahudi Maþatlýðý da sa-
natsal yönden çok deðerli mezar taþlarý-
na sahiptir. Haydarpaþa Asker Hastaha-
nesi’nin arkasýnda denize nâzýr tepede yer
alan Ýngiliz Mezarlýðý, Kýrým Harbi’nde ya-
ralý olarak buradaki hastahaneye getiril-
dikten sonra veya çýkan kolera salgýný so-
nucunda ölen müttefik Ýngiliz askerleri-
nin gömüldüðü mezarlýktýr. Ýngiliz þarki-
yatçýsý Edward Denison Ross ile Macar
savaþ kahramaný Guyon Richard burada
gömülüdürler. Mezarlýðýn ortasýnda yer
alan, kaidesi granit, üst kýsmý mermerden
yapýlmýþ anýt 1857’de Kraliçe Victoria ta-
rafýndan diktirilmiþtir (ayrýca bk. DÝA, il-
gili maddeler).
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Türbede olduðu gibi burada da güney
duvarý saðýrdýr. Batý duvarýnda yuvarlak
kemerli, dikdörtgen ahþap kasalý giriþten
baþka iki adet pencere yer almaktadýr.
Maksûreye ait olan kuzey duvarýnýn orta-
sýnda yuvarlak kemerli bir kapý yapýnýn bu
cephesinde dýþarýya taþan ahþap mükebbi-
reye geçit vermektedir. Yarým daire planlý
bu mükebbirede aþaðýdan yukarýya doðru
basit bir korkuluk duvarý, beþ adet kare
kesitli ince ahþap sütun, bunlarýn arasýn-
da kýrýk kaþ kemer biçiminde ahþap alýn-
lýklar ve kýsa bir saçakla donatýlmýþ yarým
sekizgen piramit biçiminde bir ahþap çatý
görülmektedir. Mihrabýn dýþarýya çýkýntý
yapmayan kavisli niþi ve sepet kulpu ke-
merli kavsarasý vardýr. Semâhâne-türbe
binasýnýn içinde süsleme olarak kayda de-
ðer yegâne unsur mihrap hücresinin yü-
zeyinde görülen kalem iþi tezyinattýr. Bu-
rada uçlarý püsküllü kordonlarla tutturul-
muþ perde ve kandil motifi bulunmakta-
dýr. Dýþ süsleme olarak da kayda deðer tek
þey cadde üzerindeki doðu cephesinde,
üst katta mihrabýn tepesine isabet eden
yerde görülen sehpa üzerine oturtulmuþ
Mevlevî tacý kabartmasýdýr. Sýva ile yapýlan
bu kabartma geç devir tarikat yapýlarýnda
sýkça rastlanan, tekke eþyalarýnýn ve tasav-
vufî sembollerin mimari süslemede yer al-
masý geleneðine baðlanmaktadýr.

Kare bir alaný (12 × 12 m.) kaplayan se-
lâmlýk-mutfak binasýnýn kâgir duvarlý ze-
min katý ve ahþap duvarlý üst katýnda or-
ta sofalý plan tipi uygulanmýþ, zemin kat-
taki sofanýn çevresine þeyh odasý, mutfak
ve bununla baðlantýlý somathâne, giriþ üze-
rinde bir çýkma yapan üst kat sofasýnýn çev-
resine altý adet oda yerleþtirilmiþtir. Zâvi-
ye niteliðindeki bu mevlevîhânede mutfa-
ðýn, âsitânelerde görüldüðü gibi yemek pi-
þirmenin yaný sýra semâ meþki ve derviþ

terbiyesi gibi fonksiyonlarý içermediði ve
âsitâne mutfaklarýna oranla daha ufak tu-
tulduðu dikkati çekmektedir. Dikdörtgen
planlý (14,50 × 8 m.), tek katlý ve kâgir du-
varlý dedegân dairesi, yapýyý boydan boya
kateden bir koridorla bunun üzerinde sý-
ralanan dört adet hücreden ibarettir. Üs-
küdar Mevlevîhânesi’nin tarikat mimarisi
açýsýndan en çok dikkati çeken yaný tür-
benin semâhânenin alt katýnda yer alma-
sýdýr. Söz konusu garip konum sûfî çevre-
lerinde, velîlerle onlarýn yoluna baðlý olan-
lar arasýnda bulunduðuna inanýlan mâne-
vî yakýnlýðý tasarýma yansýtmakta, diðer
taraftan Türk-Ýslâm mimarisinin erken ta-
rihli kümbetlerinde gözlenen bir gelenek-
le irtibatlandýrýlmaktadýr.
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si mevcuttur. Harem bölümü arsanýn ku-
zeydoðu köþesini iþgal etmekte ve cadde
üzerinde yer almaktadýr. Arazinin binalar-
dan artakalan kýsmýný epeyce geniþ bir
bahçe teþkil eder.

Yamuk planlý semâhâne-türbe yapýsý-
nýn boyutlarý kuzeyde 6, batýda 14,5, gü-
neyde 8, doðuda 16 metredir. 50 cm. ka-
lýnlýðýndaki duvarlar moloz taþ ve tuðla ile
örülmüþtür. Pencere ve kapý söveleri kes-
me küfeki taþýndandýr. Kýrma çatýsý alatur-
ka kiremitle kaplýdýr. Ýki katlý olan binanýn
zemin katý türbe, üst katý semâhâne þek-
linde tasarlanmýþtýr. Zemin katta batý du-
varýnda yer alan ve bahçeye açýlan bir ka-
pýdan türbeye girilmekte, giriþin yanlarýn-
da üçgen kemerli birer pencere görülmek-
tedir. Türbenin biri kuzey duvarýnda, beþi
cadde üzerindeki doðu duvarýnda altý pen-
ceresi daha vardýr. Bunlardan kuzeydeki
ile batý duvarýnýn ortasýnda yer alan sepet
kulpu biçimindedir, diðerleri ise üçgen sö-
velerle donatýlmýþtýr. Güney duvarý saðýr-
dýr. Dýþarýdan türbenin güneybatý köþesi-
ne bitiþen, tek katlý, dikdörtgen planlý bir
türbedar dairesinin varlýðý tesbit edilmiþ-
tir. Bugüne ulaþmayan türbedar dairesinin
kuzeybatý köþesinden baþlayan iki kollu ve
moloz taþ örgülü bir kâgir merdiven üst
kattaki semâhâneye çýkmaktadýr. Üst ka-
týn bütününü iþgal eden semâhânenin ku-
zey yönünde yer alan, yaklaþýk 5,5 × 5,5
m. boyutlarýndaki kesim iki ucu kavisli bir
ahþap parmaklýkla ayrýlarak kýsmen mut-
riplere, kýsmen de ziyaretçilere mahsus bir
maksûreye dönüþtürülmüþtür. Yine bu yön-
de parmaklýklarýn az gerisinde dört adet
kare kesitli ahþap sütunun taþýdýðý üç ah-
þap kemer sýralanmaktadýr. Maksûreden
geriye kalan, ortalama 8,50 × 6,5 m. boyut-
larýndaki bölüm semâ alaný olarak ayrýl-
mýþtýr.
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bit edildiði belgede Ümraniye, Bulgurlu ve
Çamlýca dýþýnda yine ayný sayý bulunmuþ-
tur. Üsküdar’da Roma ve Bizans devirleri-
ne ait günümüze ulaþan birkaç ayazma-
dan baþka herhangi bir su tesisine rast-
lanmamýþtýr. Osmanlýlar’dan önce önem-
siz bir yerleþme yeri olan Üsküdar’ýn su ih-
tiyacý tepeler içerisinde açýlan galerilerden
temin ediliyordu. Bütün su tesisleri Os-
manlýlar devrinde yapýlan Üsküdar’da su-
yunu tepeler içerisine açýlan galerilerden
saðlayan çeþmelerden baþka on sekiz bü-
yük isâle tarafýndan beslenen çok sayýda
cami, imaret ve sebil çeþmesi inþa edil-
miþtir. Büyük isâle hatlarý kronolojik sýraya
göre þunlardýr:

1. Mihrimah Su Yolu. Mihrimah Sul-
tan’ýn Üsküdar’da yaptýrdýðý iki isâle hat-
tý vardýr. Birincisi Baðlarbaþý caddesi civa-
rýndaki menbalarýn suyunu toplayarak Bül-
bülderesi, Þeyh Camii yoluyla Mihrimah
Mektebi altýnda bugün þarküteri durumu-
na getirilen çeþmede son bulur. Bu isâle
hattýnýn debisi hakkýnda bilgi edinileme-
miþtir. Ýkincisine ait isâle hattýnýn uzunlu-
ðunun 1930 yýlýnda 1700 m. olduðu tes-
bit edilmiþtir. 954’te (1547) yapýlan bu isâ-
le hattýnýn baþlangýcý Çiftebakkallar’da ve
Kuzguncuk deresi üzerindedir; Kuzgun-
cuk Beykoz caddesini takiben Mihrimah
Camii’ne (Ýskele Camii), medresesine ve
çeþmesine su verir. 1930’daki tesbite gö-
re debisi 1,5 lüle (78 m3/gün), vakýf defte-
rindeki tahsise göre ise 2,5 lüledir (130 m3/
gün). 2. Solak Sinan Su Yolu. Çamlýca’nýn
batý eteklerindeki menbalardan gelen bu
su yolunun isâle hattý 2200 m. olup Solak
Sinan Camii ve Çeþmesi’ne su verir. 954’-
te (1547) inþa edilen tesisin debisi 1,5 lü-
le (78 m3/gün), vakýf defterindeki tahsise
göre ise 7 masuradýr (45,5 m3/gün). Solak
Sinan Çeþmesi sonradan Hacý Halil Aða ta-
rafýndan ihya edilmiþtir. 3. Atik Vâlide Su

Yolu. II. Selim’in hanýmý ve III. Murad’ýn
annesi olan Nurbânû Sultan’ýn yaptýrdýðý
bu tesis Üsküdar’ýn en büyük su tesisidir.
990 (1582) yýlýnda inþa edilmiþtir; 15.300
m. uzunluðundaki isâle hattý Çamlýca etek-
lerinden gelir. Debisi 13 lüledir (676 m3/
gün). Atik Vâlide Camii’ne ve külliyesine,
hayratý ile çeþmelerine su verir. 4. Aziz
Mahmud Hüdâyî Su Yolu. Bu su yolunun
isâle hattý da Çamlýca eteklerinden gelir.
1930’da isâle hattýnýn uzunluðu 3 km. de-
bisi 1 lüle idi (52 m3/gün). Vakýf defterin-
deki tahsise göre ise 6 lüle 3 masuradýr
(331,5 m3/gün). 5. Çinili (Mahpeyker) Su
Yolu. Yine Çamlýca eteklerinden gelen bu
su yolunu I. Ahmed’in hanýmý Mahpeyker
Kösem Sultan 1050 (1640) yýlýnda yap-
týrmýþtýr. Ýsâle hattý 9900 m., debisi 3 lü-
ledir (156 m3/gün); vakýf defterindeki tah-
sise göre ise 6 lüledir (312 m3/gün). Çinili
Camii’ne, hamamýna ve çeþmelere su ve-
rir. 6. Arslan Aða Su Yolu. Hatice Turhan
Vâlide Sultan’ýn kethüdâsý Arslan Aða bu
su yolunu 1056 (1646) yýlýnda yaptýrmýþ
ve oðlu ikmal etmiþtir. 1930’da 850 m.
uzunluðunda, harita üzerinde ölçüldüðün-
de 1640 m. olan isâle hattý ile 3 lüle (156
m3/gün) suyu tesbit edilmiþtir. Arslan Aða
ile hanýmý Ayþe ve kýzý Ümmühan’ýn yaptýr-
dýðý çeþmelerle Þeyh Camii’ne su verir. 7.
Selâmi Ali Efendi Su Yolu. 1088’de (1677)
inþa edilmiþ olup Çamlýca’nýn güneybatý-
sýndaki menbalardan gelir. 1930’da 700 m.
uzunluðunda isâle hattý tesbit edilmiþtir.
Debisi 1 lüledir (52 m3/gün). 8. Yâkub Aða
Su Yolu. Kapý aðasý veya saray aðasý Yâ-
kub Aða’nýn Divitçiler Camii bitiþiðinde bir
çeþmesi vardýr. Ýsâle hattýnýn baþý Libade,
uzunluðu 12.000 metredir. Vakýf defterine
göre çeþmeye 1 masura (6,5 m3/gün) su
tahsis edilmiþtir. Bu kadar az bir debi için
12.000 m. uzunluðunda bir isâle hattý ya-
pýlmayacaðý âþikârdýr. Bu sebeple tesisin
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Anadolu yakasýna

içme suyu saðlayan tesisler.
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Üsküdar’ýn suyunu temin eden en az on
sekiz baðýmsýz vakýf isâle ile bu isâlelerin
beslediði çeþmelerin, þadýrvanlarýn, cami-
lerin dýþýnda birçok vakýf çeþmesi vardýr.
Vakýf defterinde Üsküdar sýnýrlarý içerisin-
deki (Çamlýca, Kuzguncuk, Dudullu vb. yer-
ler hariç) çeþme, cami, dergâh, kilise gibi
su daðýtýlan yerlerin sayýsý 144’tür. 1924’te
Üsküdar’daki bütün vakýf mallarýnýn tes-

1166 (1753) tarihli Ýbrâhim Paþa Suyolu Haritasý’nda Doðancýlar Maksemi’nden su daðýlýmýný gösteren pafta (TÝEM, nr. 3336)


