YENÝKAPI MEVLEVÎHÂNESÝ

–

—
YENÝKAPI MEVLEVÎHÂNESÝ

˜

Ýstanbul’da Mevlânâkapý dýþýnda
XVI. yüzyýlýn sonunda kurulan
ve Mevlevî kültürünün geliþiminde
önemli yeri olan mevlevîhâne.

™

Ýstanbul ili Zeytinburnu ilçesi sýnýrlarý
içinde olup adýný verdiði Mevlânâkapý dýþýnda 1006’da (1597) yeniçeri kâtibi Malkoç Mehmed Efendi tarafýndan kendisine ait bir bahçe içinde tesis edilmiþtir. Ýstanbul kara surlarýný dýþarýdan çevreleyen,
büyük kýsmý mezarlýklarla kaplý kuþakta
yer alýr. Bizans döneminde Rhesium diye
bilinen, Osmanlý döneminde Yenikapý ya
da Bâb-ý Cedîd adlarýný alan kapý, sur içi iskânýný söz konusu tesise baðlayan yolun
üzerinde bulunduðu için Bâb-ý Mevlevîhâne, Mevlevîhâne Kapýsý ya da ayný adý taþýyan diðer sur kapýlarýndan ayýrt edilmesi için Mevlevîhâne Yenikapýsý olarak anýlmaya baþlanmýþ, son dönemde Mevlânâkapý’ya dönüþmüþtür. Mevlevîhâne de adýný bu kapýdan alarak Yenikapý Mevlevîhânesi ya da Mevlevîhâne der Bâb-ý Cedîd
adýyla kaynaklara geçmiþtir. Baþlangýçta
semâhâne, mescid ve on sekiz dedegân
hücresinden ibaret mütevazi bir zâviye
þeklinde faaliyete geçen mevlevîhâne zaman içinde geliþerek tam teþekküllü bir
kuruluþ haline gelmiþtir. Mevlevîhâneye
XVII. yüzyýl baþlarýnda yine bânisi tarafýndan meydân-ý þerif ile matbah-ý þerif, ikinci postniþin Doðanî Ahmed Dede’nin meþihatý sýrasýnda da þeyhlerin ikameti için
bir köþk eklenmiþtir. Doðanî Ahmed Dede’nin meþihatýnda mevlevîhâneye yardým

Yenikapý Mevlevîhânesi’nin kuþ bakýþý görünüþü

eden damadý Tâcir Mehmed Efendi yeni
hücreler inþa ettirmiþtir. Evliya Çelebi, XVII.
yüzyýlýn ortalarýnda Yenikapý Mevlevîhânesi’nde yetmiþ kadar derviþ hücresinin bulunduðunu, yetmiþ seksen kadar dükkânýn
da bu tesise vakfedildiðini bildirir.

rým döþetmesi, Hidiv Ýsmâil Paþa’nýn harem ve selâmlýk bölümleriyle dedegân hücrelerini tekrar inþa ettirmesi ve V. Mehmed Reþad’ýn mescidle dedegân hücrelerini içeren selâmlýk kanadýný yeniden yaptýrmasý zikredilebilir.

Zaman içinde padiþahlardan, hânedan
mensuplarýndan ve devlet ricâlinden birçok kimsenin mevlevîhânenin vakýflarýný
geniþlettiði, yapýlarý tamir ettirdiði ve yeni
birimler eklediði tesbit edilmektedir. Bunlarýn arasýnda Sadrazam Hekimoðlu Ali Paþa’nýn 1144’te (1731-32) semâhâneyi geniþleterek tamir ettirmesi, Sadrazam Abdullah Nâilî Paþa’nýn 1168’de (1755) dedegân hücrelerini yeniden yaptýrmasý, Sadrazam Safranbolulu Ýzzet Mehmed Paþa’nýn bazý Mevlevî büyüklerinin türbelerini
onartmasý, Þeyhülislâm Mekkî Efendi’nin
1199’da (1785) þadýrvaný yenilemesi, III.
Selim’in annesi Mihriþah Vâlide Sultan’ýn
fodla ve erzak tahsis etmesi, II. Mahmud’un
semâhâne-türbe binasýný 1232’de (1817)
ve 1253’te (1837) yeniden inþa ettirmesi,
Sultan Abdülmecid’in 1845’te çevre duvarlarýný yaptýrmasý ve müþtemilâtý tamir ettirmesi, Maliye Nâzýrý Abdurrahman Nâfiz Paþa’nýn 1851’de kendi türbesiyle ona
bitiþik bir kütüphane, ayrýca cümle kapýsýnýn yanlarýna sebil ve muvakkithâne inþa ettirmesi ve dergâhýn giderleri için Maliye Nezâreti’nce iþletilmek üzere para vakfetmesi, Mehmed Ârif Paþa’nýn hanýmýnýn
mutfaðý yenilemesi, II. Mahmud’un kýzý
Âdile Sultan’ýn eþi Kaptanýderyâ Mehmed
Ali Paþa’nýn sarnýç yaptýrmasý, Sadrazam
Yûsuf Kâmil Paþa’nýn Kalender Çeþmesi’nden mevlevîhâneye kadar olan yola kaldý-

Mevlevîhânenin ilk postniþini bâninin intisap ettiði Kemal Ahmed Dede’dir (ö. 1010/
1601). Onu Doðanî Ahmed Dede (ö. 1040/
1630), Sabûhî Ahmed Dede, Câmî Ahmed
Dede, Karî Ahmed Dede, Nâci Ahmed Dede, Pendârî Ahmed Dede, Seyyid Nesîb Yûsuf Dede, Peçevî Ahmed Dede, Mesnevîhan Ahmed Dede, Sâfî Mûsâ Dede, Köçek
Ahmed Dede, Seyyid Ebûbekir Dede (ö.
1775) izlemiþ, 1775’ten tekkelerin kapatýldýðý tarihe kadar (1925) Ebûbekir Dede’nin neslinden gelen Ali Nutkî Dede, Abdülbâki Nâsýr Dede, Receb Hüseyin Hüsnü
Dede, Abdürrahim Künhî Dede, Osman
Selâhaddin Dede, Mehmed Celâleddin Dede ve Abdülbaki (Baykara) Dede (ö. 1935)
meþihat görevini üstlenmiþtir (Zâkir Þükrü, s. 29-30). Mevlevîliðin Ýstanbul’daki en
önemli irþad ve kültür merkezlerinden olan
Yenikapý Mevlevîhânesi’nden birçok edebiyat, mûsiki ve hat ustasý feyiz almýþtýr.
Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi, Þeyh Galib, Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi bunlar arasýnda en tanýnmýþ simalardýr.
Yenikapý Mevlevîhânesi’nin faal olduðu
yüzyýllarda sur içinden Yenikapý Mevlevîhânesi’ne, Yenikapý’dan çýkýlýp içleri zamanla bostana dönüþmüþ olan hendekler geçildikten sonra doðu-batý doðrultusunda mezarlýklar arasýnda uzanan ve bugün
Mevlevîhâne caddesi adýný alan yola girilerek ulaþýlýrdý. Günümüzde Topkapý’dan
Yedikule’ye kara surlarý boyunca uzanan
yolda (10. Yýl caddesi) ilerleyip Mevlânâkapý’nýn tam karþýsýna gelindiðinde saða dönülerek Mevlevîhâne caddesine girilir. Biraz ilerleyince saðda mevlevîhânenin aþçý
dedelerinden Sahih Ahmed Dede’nin Hâlet Efendi tarafýndan yaptýrýlan ampir üslûbundaki açýk türbesiyle karþýlaþýlýr. Yenikapý Mevlevîhânesi’nden uzakta kalan bir
parçasý olan bu türbenin ardýndan saðda
baþlý baþýna bir mahalle teþkil eden ve Yenikapý Mevlevîhânesi’yle iyi komþuluk iliþkilerinden öte birtakým ritüel baðlar da
kurmuþ olan Merkez Efendi Külliyesi’ne
giden cadde (Merkez Efendi caddesi) ayrýlýr.
Bu sapaktan sonra batýya (ileriye) doðru
birkaç yüz adým atýldýðýnda solda (güneyde) önce mevlevîhânenin “hâmûþân” diye
adlandýrýlan, tekke arsasýndan Mevlevî Tekkesi sokaðý ile ayrýlmýþ büyük hazîresi görülür. Mevlevîhânenin binalarý doðuda adý
geçen sokakla, kuzeyde Mevlevîhâne cad463
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desiyle, diðer yönlerde ise komþu parsellerle çevrili arsa üzerinde yer almaktadýr.
Arsanýn pahlý olan kuzeydoðu köþesinde
cadde ile sokaðýn kavþaðýnda semâhânetürbe binasýna baðlý hünkâr mahfiline geçit veren hünkâr giriþi yükselir. Hünkâr giriþinden güneye doðru Mevlevî Tekkesi sokaðý boyunca saðýr avlu duvarý devam eder.
Ayný giriþten batýya doðru cadde üzerinde sýrasýyla Abdurrahman Nâfiz Paþa Kütüphanesi ve Türbesi, hazîrenin ufak bölümünü sýnýrlayan parmaklýk, muvakkithâne, cümle kapýsý, sebil, pencereli kýsa
bir duvar ve selâmlýk-mescid-dedegân hücreleri grubunu barýndýran yapýnýn kitlesi
bulunur. Yenikapý Mevlevîhânesi’nin adý
geçen kütüphane, türbe, muvakkithâne
ve sebil dýþýnda kalan bölümleri farklý tarihlerde farklý malzeme ve üslûplarla inþa edilmekle beraber birbirleriyle irtibatlandýrýlan üç kanat içinde toplanmýþtýr. II.
Mahmud dönemindeki inþa faaliyetleri sonucunda þekillenen ahþap semâhâne-türbe binasý, buna baðýmlý hünkâr mahfili,
sarnýç odasý ve türbedar odasý gibi ikinci
derecede mekânlar arsanýn doðu kesimine yerleþtirilmiþtir. Güneydoðu (kýble), kuzeydoðu ve kuzeybatý yönlerinde serbest
olan bu kitle güneybatý cephesinde doðubatý doðrultusunda uzanan, 1865 tarihli
ahþap harem dairesine bitiþmektedir. Arada kalan üçgen planlý alaný söz konusu kanatlar arasýnda baðlantýyý saðlayan þerbethâne bölümü iþgal eder.
Kuzey yönünde arsanýn hemen yarýsýný
kaplayan ve selâmlýk mekânlarýný, mescidi, dedegân hücrelerini, mutfaðý (matbah-ý
þerif), taamhâneyi (somathâne) ve diðer
müþtemilâtý barýndýran 1913 tarihli kâgir
kanat Mevlevîhâne caddesi boyunca uzanýr. Bu kesim kuzey yönünde harem mutfaðýný, kileri, hamamý, fýrýný ve su haznesini içine alan bir kanat aracýlýðýyla hareme bitiþir. Böylece tekkenin fonksiyon þemasýna uygun biçimde birbirine baðlanarak düzgün olmayan bir kitle teþkil eden
bölümlerin ortasýnda kalan, 1913’ten önce þadýrvan avlusu niteliðindeki avlu yer
alýr. Ayný þekilde düzgün olmayan bir plan
arzeden bu avlunun Abdurrahman Nâfiz
Paþa Kütüphanesi ve Türbesi, semâhânetürbe kanadý, çevre duvarý ve muvakkithâne arasýnda kalan bir bölümü hazîre
þeklinde deðerlendirilmiþtir. Ayrýca arsanýn güneydoðu kesimini merkezdeki avludan tamamen soyutlanan harem bahçesi iþgal etmektedir. Selâmlýk kitlesinin arkasýnda da arsanýn güneybatý köþesini teþkil eden, tekkede yaþayan dedegânýn kullanýmýna mahsus diðer bir bahçe bulunur.
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Arsanýn kuzeydoðu köþesindeki pahlý yüzeyde kesme küfeki taþý örgülü, içbükey
kavisli, dýþ köþeleri sütunçelerle yumuþatýlmýþ iki duvar parçasý hünkâr giriþini kucaklar ve iki yandan pilastýrlarla, üstte kitâbe levhasý ile kuþatýlmýþ hünkâr giriþi
mermerden sövelerle çerçevelenmiþtir. Kitâbe levhasýnýn ortasýnda beyzî bir çelenkle kuþatýlmýþ olan II. Mahmud’un tuðrasý
yer alýr. Bunun yanlarýna iki simetrik parça halinde yerleþtirilen ta‘lik hatlý kitâbe
mevlevîhânenin adý geçen sultan tarafýndan 1837’de ikinci defa inþa ettirildiðini
belgeler. Manzum metin Ahmed Sâdýk Zîver Paþa’ya aittir.
Abdurrahman Nâfiz Paþa’nýn yaptýrdýðý kütüphane 10 × 7 m. boyutlarýnda dikdörtgen bir alana yayýlmýþtýr. Moloz taþla
örülen ve tuðla hatýllarla donatýlan duvarlar Mevlevîhâne caddesine bakan kuzey
cephesinde mermerle, diðer cephelerde
ve içeride sýva ile, örtüyü meydana getiren tonozlarda tuðla ile örülerek içeriden
sýva, dýþarýdan kurþunla kaplanmýþtýr. Kesme taþtan söveler ve sepet kulpu bir kemerle çerçevelenmiþ olan giriþin üstündeki levhada Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
adý ve kütüphanenin inþa tarihi (1267/1851)
yazýlýdýr. Hünkâr giriþi yönüne bakan doðu
cephesiyle türbeye komþu olan batý cephesi saðýrdýr. Bütünüyle beyaz mermer
döþeli kuzey cephesi, iki uçta ve içeride birimleri ayýran duvarýn hizasýnda yer alan
üç adet pilastýrla iki parçaya ayrýlmýþ, böylece iç taksimat cepheye yansýtýlmýþtýr.
Ýçerideki mekânlara tekabül eden iki cephe parçasýnda birer pencere vardýr. Saðdaki pencerenin üstüne, alttan ikinci ve
üçüncü silmelerin arasýna bâninin adýný ve
inþa tarihini veren kitâbe yerleþtirilmiþ,
Zîver Paþa’ya ait manzume Mehmed Rifat’ýn ta‘lik hattýyla yazýlmýþtýr. Abdurrahman Nâfiz Paþa’nýn türbesi kütüphanenin
batý cephesine bitiþiktir. Kütüphanedeki to-

Yenikapý
Mevlevîhânesi’nin
semâhânesiyle
arka plandaki
türbe kýsmý

nozlu odalarla ayný derinlikte, kare planlý
(5 × 5 m.) bir tabana oturan yapý ampir
üslûbunu yansýtan açýk türbeler grubuna
girer.
Farklý tarihlerde inþa edilmelerine raðmen cümle kapýsý ile (1816-1817) bunu
yanlardan kuþatan muvakkithâne-sebil ikilisi (1850-1851) konumlarý, oranlarý ve üslûplarý ile (ampir) uyumlu bir bütün teþkil eder. Ortada yer alan cümle kapýsý yanlarda beyaz mermerden profilli sövelerle,
üstte ayný malzemeden yapýlmýþ sepet
kulpu biçiminde bir kemerle çerçevelenmiþtir. Sövelerin iç yüzeyinde kemerin üzengi hizasýnda altý püsküllü beyzî kabartmalar klasik Osmanlý mimarisindeki mukarnaslý takozlarýn devamý niteliðindedir. Kemerin yüzeyi de alt uçlarý küçük lâlelerle
sonuçlanan silmelerle çerçevelenmiþtir. Kemerin üzerinde mevlevîhânenin II. Mahmud tarafýndan 1232’de (1817) yeniden inþa ettirildiðini belgeleyen ta‘lik hatlý manzum bir kitâbe görülür; metni Keçecizâde
Ýzzet Molla’ya aittir.
Muvakkithâne ile sebil cümle kapýsýnýn
yanlarýna simetrik bir konumda yerleþtirilmiþtir. Kapýnýn solunda (doðusunda) bulunan muvakkithâne halen ayaktadýr. Saðýnda yer alan sebil tamamen ortadan
kalkmýþtýr. Her iki yapý da kenarlarý dýþarýdan 2’þer m. uzunluðunda sekizgen planlý bir mekâna sahiptir. Sebilin arkasýnda
dikdörtgen planlý (4 × 2 m.) su haznesi
mevcuttur. Ýki sýra tuðla hatýllý, moloz taþ
örgülü almaþýk duvarlar caddeye (kuzeye)
bakan yüzlerinde beyaz mermerle, diðer
yüzlerinde sýva ile kaplýdýr. Sekizgen mekânlarý tuðladan örülmüþ ufak kubbeler
örter. Muvakkithânenin penceresi üzerinde iki silme arasýnda bâninin adýný ve inþa tarihini veren kitâbe görülür. Kazasker
Mustafa Ýzzet Efendi’nin ta‘lik hattýyla yazýlmýþ olan metin bizzat Abdurrahman Nâfiz Paþa’ya aittir.
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Semâhâne-türbe ile bunlara baðlý tâli
birimleri barýndýran kanat en geniþ yerinde 33 × 24 m. boyutlarýndadýr. Moloz taþ
örgülü temeller üzerine ahþap karkaslý duvarlarla inþa edilmiþ, duvarlar içeriden baðdâdî sýva, dýþarýdan ahþap kaplama ile donatýlmýþtýr. Mermerden olan semâhâne
giriþi dýþýnda bütün kapý ve pencereler
dikdörtgen açýklýklara sahiptir. Semâhâne 21 × 17 m. boyutlarýnda dikdörtgen bir
alaný kaplar. Kuzey ve güney cepheleriyle
batý cephesinin bir kesimi dýþa açýlýr. Doðu yönünde türbeye bitiþiktir. Batý cephesinin bir kesimine haremle irtibatlý þerbethâne bitiþmektedir. Esas semâ alaný
14 × 14 metrelik bir karenin içine teðet
olarak yerleþtirilmiþ 14 m. çaplý bir daire
ile sýnýrlýdýr. Kare planlý alan güney (kýble), batý ve kuzeyde zeminleri yükseltilmiþ maksûrelerle, doðu yönünde de türbe ile kuþatýlmýþtýr. Maksûreler ve türbe
ile semâ alanýnýn sýnýrýnda güneydoðu köþesindeki duvara bitiþik on dokuz adet
ahþap sütun sýralanmaktadýr. Kare kesitli olan bu sütunlardan dördü köþelerde,
dördü doðu, kuzey ve batý kenarlarýnda,
üçü de güney kenarýndadýr. Aralarýndaki
açýklýk 2,5 metredir. Mihrap önü bölümünde 5 metrelik bir açýklýk býrakabilmek için
güney kenarýnda sütun adedi dörtten üçe
indirilmiþtir. Taþýyýcýlardan birinin duvarla
kaynaþarak sütun görünümünü kaybetmesi sonucunda geriye “nezr-i Mevlânâ”ya tekabül eden on sekiz adet sütun kalmýþtýr. Sütunlarýn arasý maksûrelerde ampir üslûbunda torna iþi ahþap korkuluklarla, türbenin önünde ayný üslûpta demirden parmaklýklarla kapatýlmýþ, karenin içindeki daire de eklektik üslûpta dökümden parmaklýklarla belirlenmiþtir. Semâhâne giriþinin önünde maksûreler kesintiye uðramakta ve bu kesintiye tekabül
eden sütun açýklýðý gerektiðinde kapý gibi açýlabilen ahþap korkuluklar barýndýrmaktadýr. Köþelerde kare ile daire arasýnda kalan üçgen planlý alanlardan güneybatýdakinde mesnevîhan, güneydoðudakinde mevlidhan kürsülerinin bulunduðu
bilinmektedir. Son derece sade bir görünümü olan bu ahþap kürsüler 1940’tan önce ortadan kalkmýþtýr.
Semâ alanýnýn tam ortasýnda ahþap zemin döþemesi üzerinde boyanarak meydana getirilen iç içe dört daire ile bunlarý
kuþatan sekiz kollu bir yýldýzdan oluþan,
benzerine baþka hiçbir mevlevîhânede rastlanmayan ilginç bir motif göze çarpar. Kuzey duvarýnda yer alan semâhâne giriþi
cepheden dýþa taþan iki merdiven kulesi
arasýndaki düz tavanlý ufak bir eyvanýn içi-

ne yerleþtirilmiþtir. Dýþarýdan bakýldýðýnda,
mutrýp maksûresine çýkan merdivenleri
barýndýran iki kulenin eyvana komþu iç köþelerinde iki kat boyunca yükselen pilastýrlar ve bunlarý birleþtiren lento görünümünde silmelerle bir çerçeve meydana
getirilmiþtir. Bu çerçevenin içinde mevlevîhânenin II. Mahmud tarafýndan 1817’de yeniden inþa ettirilmesi sýrasýnda konmuþ olan ta‘lik hatlý manzum kitâbe bulunmaktadýr. Ayrýca profilli çýtalarla çerçevelenen ve metni Keçecizâde Ýzzet Molla’ya ait olan bu kitâbenin üstüne, mevlevîhânenin 1865’te Hidiv Ýsmâil Paþa tarafýndan yenilenmesi üzerine Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin adýný içeren bir alýnlýk yerleþtirilmiþtir. Eyvanýn arkasýnda yer alan,
beyaz mermerden yontulmuþ sepet kulpu biçimindeki kemerli giriþ ayný tarihli
cümle kapýsýnýn eþidir. Kuzey duvarýnda giriþin yanlarýnda merdiven kulelerine açýlan birer kapý ile üçer pencere sýralanýr.
Pencerelerden en doðuda yer alaný türbeyi sýnýrlayan demir parmaklýklarýn devamý ile seyirci maksûresinden ayrýlmýþ,
türbenin devamý niteliðinde olan kesime
açýlan niyaz penceresidir. Diðer pencerelerle ayný boyutlarda ve içeriden ayný görünüme sahip niyaz penceresi dýþarýdan
farklý niteliðini vurgulayan birtakým öðelerle donatýlmýþtýr. Açýklýk profili kalýn çýtalarla iç içe iki dikdörtgen çerçeve ile kuþatýlmýþ, çerçeveler arasýnda kalan kuþak
Konya’daki Mevlânâ Türbesi’ne ait fîrûze
renkli çinilerle kaplanmýþtýr. Ahþap duvar
yüzeyine kabaralý çivilerle tesbit edilen bu
çinilerin, II. Mahmud’un mevlevîhâneyi yeniden yaptýrdýðý 1817’de Mevlânâ Türbesi’nde gerçekleþtirilen çini onarýmýnda sökülen eski parçalar olduðu anlaþýlmaktadýr. Niyaz penceresinin üstünde, uçlarý birer yaldýzla süslü yuvarlak kemerciklerle
sonuçlanan enine dikdörtgen bir ahþap
kartuþta sülüsle yazýlmýþ, kabir ziyaretiyle ilgili bir hadis yer almaktadýr. Bunun da

üstüne demir iskeletli, camekânlý bir sundurma oturtulmuþtur.
Semâhânenin batý duvarýnda dört adet
pencere ile þerbethâneye açýlan yarým
daire planlý basamaklarla çýkýlan servis kapýsý güney duvarýnýn ortasýnda mihrap,
yanlarda dörder pencere sýralanýr. Yarým
daire planlý, dýþa taþkýn mihrap niþi akantus yapraklarý ve yumurta frizi ile süslü
baþlýklarla sonuçlanan pilastýrlar tarafýndan kuþatýlmýþ, üstte lento görünümünde
iki yatay silme arasýna mihrap âyeti levhasý yerleþtirilmiþtir. Doðu yönündeki beþ
sütun açýklýðýndan türbeye bakan dördü
baðdâdî sýva ile oluþturulmuþ yalancý kemerlerle taçlandýrýlmýþtýr. Kemerlerin arasýnda, barok dönemin sütun kaidelerini
taklit eden ahþap yastýklardan sonra duvara gömülü pilastýr görünümünde sütunlar kubbe eteðine kadar devam eder. Türbenin kuzey yönündeki sütun açýklýðý türbenin devamý niteliðinde olan, niyaz penceresinin bulunduðu kesime açýlmaktadýr.
Türbenin güneyinde maksûreden türbeye ve hünkâr giriþ holüne açýlan iki kapý
sýralanýr. Semâhânenin kýsmî üst katý, türbenin bulunduðu doðu yönü ve mihrap
önü bölümünün üstü dýþýnda iki kat yüksekliðindeki semâ mekânýný kuþatan mahfillerden oluþur. Kuzey cephesinde giriþ eksenine göre simetrik yerleþtirilen merdivenlerle mutrýp maksûresine çýkýlýr. Söz konusu maksûre semâhâneye açýlan güney
yönünde dikdörtgen bir çýkma ile geniþletilmiþ, zemin kattakilerin eþi olan ahþap
korkuluklarla sýnýrlandýrýlmýþ, yanlarda ahþap perde duvarlarý ile kuþatýlmýþtýr. Mutrýp maksûresinin doðu yönünde semâhânenin kuzeydoðu köþesinde, bir duvarla
mutrýp maksûresinden ayrýlan ve üç pencere ile dýþa açýlan “ L ” planlý bir mahfil bölümü yer alýr. Mutrýp maksûresinin batý
yönüne, kadýnlar mahfiliyle arasýna erkek
ve kadýn gruplarýný ayýrýcý karakterde mâbeyin odasý niteliðinde kare planlý, iki pen-
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cereli ufak bir mekân yerleþtirilmiþtir. Bu
geçiþ mekâný aracýlýðý ile gerektiðinde kadýnlar mahfiliyle semâhâne esas giriþi arasýnda baðlantý kurulabilmektedir.
Semâhânenin batý duvarý boyunca devam eden ve güneybatý köþesinde kývrýlarak mihrap önü boþluðuna kadar ilerleyen
kadýnlar mahfili biri kuzeye, üçü güneye
bakan dört pencereden ýþýk alýr. Bu bölüme harem dairesinin üst katýndan þerbethânenin üst katý geçilerek ulaþýlýr. Söz
konusu mahfilin, ayrýca buna komþu olan
mâbeyin odasýnýn semâhâneye bakan yüzleri parapet duvarýndan kubbe eteðine
kadar çýkan sýk dokulu ahþap kafeslerle
kapatýlmýþtýr. Semâhânenin güneydoðu köþesine yerleþtirilen ve uzunluðu iki sütun
açýklýðý (5 m.), derinliði de üzerinde yer aldýðý maksûrenin derinliði kadar olan (3,5
m.) hünkâr mahfili, semâhâneye bakan
kuzey ve batý yönlerinde kývrýk hatlardan
meydana gelen þebekelerle donatýlmýþtýr.
Hünkâr mahfiline ulaþmak için hünkâr giriþinden avluya girilir, ardýndan semâhâne-türbe kanadýnýn güneydoðu köþesindeki hünkâr mahfili kapýsýna varýlýr. Üç adet
mermer basamaklý bir sahanlýðýn arkasýndaki bu giriþ iki pencereli ufak bir taþlýða
açýlýr. Saðda hünkâr mahfiline çýkan geniþ
bir merdiven, solda sonunda semâhâneye
açýlan kapýnýn bulunduðu “ L ” planlý uzun
bir koridora inen basamaklar vardýr. Merdivenin ulaþtýðý sahanlýkta dikdörtgen planlý (5 × 3,5 m.) hünkâr mahfiline, bunun
arkasýnda ayný büyüklükteki (6 × 4 m.) bir
mekâna ve abdestlik-helâ grubuna açýlan
kapýlar mevcuttur. Hünkârýn dinlenmesine, postniþin efendi ile ya da mukabeleyi
izleyen devlet ricâlinden yahut ulemâdan
birileriyle görüþmesine mahsus olan arkadaki oda hünkâr mahfiliyle baðlantýlýdýr ve
güney yönünde yapý kitlesinden taþmaktadýr.
Büyük boyutlarý (16 × 14 m.) ve içindeki
kýrk civarýnda sanduka ile Yenikapý Mevlevîhânesi’nin türbesi Ýstanbul mevlevîhânelerindeki türbelerin en hacimlisi ve en
kalabalýðýdýr. Türbe batý yönünde kemerli
açýklýklarla semâhâneye baðlanmakta, böylece tarikat yapýlarýna has ibadethanetürbe kaynaþmasý saðlanmaktadýr. Mevlevîhânenin ilk postniþini Kemal Ahmed
Dede’nin diðerlerinden yüksek tutulan sandukasý semâhâne yönünde ilk sýradadýr.
Türbenin kuzey yönünde ortada, semâhâneden geçilmeden doðrudan türbeye girilmesini saðlayan ve altýnda yer alan sarnýçtan dolayý “sarnýç odasý” diye adlandýrýlan dikdörtgen planlý (7 × 5,5 m.) mekân
bulunur. Zemini Malta taþý döþeli sarnýç
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odasýnýn türbeye (güney) ve avluya (kuzey) açýlan birer kapýsý ile ikiþer penceresi vardýr. Dýþarýya açýlan kapýdan önce küçük bir taþlýða (2 × 1,5 m.) girilir, buradan
iki basamakla esas zemine çýkýlýr. Giriþ taþlýðýnýn saðýnda beyaz mermerden bilezik
göze çarpar. Sarnýç odasýnýn avluya bakan kuzey cephesine muhtemelen Sultan
Mehmed Reþad dönemindeki onarýmda
yarým altýgen planlý, pencereli bir çýkma
eklenmiþ, giriþle yanýndaki pencere bu çýkma içine alýnmýþtýr. Sarnýç odasýnýn doðusunda türbenin kuzeyinde dikdörtgen planlý (5,5 × 4,5 m.) türbedar odasý yer almaktadýr. Semâhâne ile harem kanadý arasýnda bulunan üçgen planlý þerbethânenin avluya açýlan kuzey cephesinde ortada bir
kapý, yanlarda ikiþer pencere sýralanýr. Zemin katta semâhâneye açýlan servis kapýsý, ayrýca hareme açýlan servis penceresi
mevcuttur. Þerbethânenin beþi kuzeye, biri güneye bakan altý pencerenin aydýnlattýðý üst katý hareme ve kadýnlar mahfiline
açýlan kapýlarý ile harem-semâhâne baðlantýsýný saðlar. Yenikapý Mevlevîhânesi’nin 1817’den önceki mimarisi gibi süslemesi hakkýnda da yeterli bilgi yoktur. Evliya Çelebi, mevlevîhânenin duvarlarýnda
Asârî adýnda bir hattat-ressam tarafýndan meydana getirilmiþ âyet levhalarý, ayrýca kükreyen bir aslan resmi bulunduðunu söyler.
II. Mahmud dönemine ait semâhânetürbe kanadýnýn cephelerinde, esas giriþin üstündeki oymalý alýnlýk ve niyaz penceresini kuþatan Mevlânâ Türbesi (Kubbe-i
Hadrâ) çinileri dýþýnda hiçbir süsleme görülmez. Yalýnlýðýnýn yaný sýra aðýr baþlý nisbetleri ve deðiþken perspektifler sunan hareketli kitlesiyle bu kanat devâsâ bir ahþap konaðý andýrýr. Cephelerdeki sadelik
mekânlarýn içinde de devam eder. Süsleme olarak kayda deðer öðeler semâhânede toplanmýþtýr. Burada duvarlar ve çubuklu tavanlar süslenmeden býrakýlmýþ,
ahþap sütunlar, korkuluklar ve mihrabý kuþatan pilastýrlar yalancý mermer boyama
ile renklendirilmiþtir. Mihrap niþinde ortada II. Mahmud döneminin zevkine uygun,
kaide üzerinde ampir üslûbunda bir vazo
ile bundan çýkan çiçek demeti, yanlarda
püsküllü kordonlarla tutturulmuþ dalgalý perdeler, kavsara içinde de 1865 onarýmýna ait olmasý muhtemel Doðu etkili eklektik üslûpta dilimli bir süsleme görülür.
Üst kat sütunlarý ile kubbe arasýnda -her
sütun açýklýðýna bir tane isabet etmek
üzere- toplam yirmi adet kartuþ yerleþtirilmiþ, zemini koyu renk boyalý bu kartuþlar üzerine zerendûd tekniðiyle ve ta‘lik
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hatla beyitler yazýlmýþtýr. Bu yazý kuþaðýnýn 1817’de mevlevîhânenin dedegânýndan hattat Keresteci Nûri Dede’nin eseri
olduðu bilinmektedir. Kubbe ile kare mekânýn duvarlarý arasýnda kalan köþe üçgenlerine çeyrek göbekler çakýlmýþ, çýtalarla bundan hareket eden, “Sultan Mahmud güneþi” tabir edilen ýþýnsal süsleme
uygulanmýþtýr. Kubbenin merkezine daha
ziyade barok üslûbunda ahþaptan oyma,
yaldýzlý nefis bir göbek oturtulmuþ, kubbenin yüzeyi çýtalarla yirmi dört dilime ayrýlmýþ, bunlarýn içine ince uzun üçgenler, üçgenlerin altýna ay-yýldýz, ucuna da yýldýz
motifleri yerleþtirilmiþtir.
Ýki katlý olan harem dairesi 40 × 22 m.
boyutlarýnda bir alaný kaplar. Semâhânetürbe kanadý ile ayný malzeme ve inþaat
özelliklerini paylaþan bu kanat her yönüyle bir ahþap konak niteliðindedir. Orta sofalý plan tipinin uygulandýðý haremde yapýnýn derinliðince uzanan “zülvecheyn” sofalarla bunlara açýlan odalar bulunmaktadýr. Zemin katta batýya doðru ilerleyen koridorla tek katlý, kâgir duvarlý servis bölümleri kanadýna (22 × 14 m.) ulaþýlýr. Burada oldukça girift bir konumda hamam,
buna bitiþik su haznesi, fýrýn, hareme ait
küçük mutfakla kiler, güneybatý köþesine
de aþçýbaþý odasý yerleþtirilmiþtir. Bu arada ilginç olan, hamam külhaný ile fýrýnýn
birbirine bitiþik yapýlmasýdýr.
Mescidi, selâmlýk mekânlarýný, matbah-ý
þerifi, meydân-ý þerifi, dedegân hücreleri-
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ni ve diðer müþtemilâtý barýndýran kanat
oldukça geniþ bir alaný (54 × 40 m.) kaplar. Ýki katlý þeyh dairesi dýþýnda bütün diðer bölümler tek katlýdýr. Yapýnýn altýnda
alçak bir bodrum katý vardýr. Duvarlar Batý standartlarýna uygun tuðlalarla örülmüþ,
üstleri sývanmýþtýr. Mescidin kurþun kaplý
tuðla kubbesi dýþýnda diðer bölümler Marsilya kiremidi kaplý ahþap çatýlarla örtülüdür. Bu kanadýn iç taksimatý þöylece özetlenebilir: Avlu yönündeki doðu kesiminde
esas giriþin solunda matbah-ý þerif ve bununla baðlantýlý meydân-ý þerif, saðýnda
þeyh odasý ile bunun müþtemilâtýný barýndýran þeyh dairesi, arkada dikdörtgen planlý (22 × 19 m.) þadýrvan avlusu etrafýnda
dedegân hücreleri, avlunun güneydoðu köþesinde mescidle arkada taamhâne, hücrelerin arkasýnda helâlarla gusülhâne yer
alýr.
Doðu cephesinde bulunan selâmlýk cümle kapýsý Selçuklu ve klasik Osmanlý mimarisindeki taçkapýlardan ilham alýnarak
tasarlanmýþtýr. Cepheyi yatayda ve düþeyde yýrtan kitlesi geniþ bir saçakla son bulur. Kaval silme demetleriyle çerçevelenmiþ olan yüzeyde basýk kemerli esas giriþ
yüksek bir sivri kemer içine alýnmýþtýr. Sivri kemerin üstünde ortada yapýnýn bânisi
Sultan Mehmed Reþad’ýn tuðrasý, yanlarda
1331 (1913) tarihli manzum kitâbe mevcuttur. Þeyh dairesinin zemin katýnda güney ucu selâmlýk cümle kapýsý ile, batý ucu
þadýrvan avlusunu kuþatan koridorla baðlantýlý, “ L ” planlý bir sofa görülür. Çeþitli
büyüklükte mekânlar ve helâlarla çevrili
olan bu sofanýn doðusunda avluya yarým
sekizgen çýkma yapan büyükçe bir mekân
yer alýr. Söz konusu oda ile sofanýn bu oda
karþýsýna gelen kesimi iki katlýdýr. Üst katta yine bir sofa ile cihannümâ karakterinde çýkmalý þeyh odasý bulunur.
Þadýrvan avlusu doðuda mescid ve þeyh
dairesiyle, diðer yönlerde revak geleneðini sürdüren pencereli, düz ahþap tavanlý
bir koridorla kuþatýlmýþ, koridorun avluya
bakan sivri kemerli pencereleri arasýnda
kuzey ve batý kenarlarýnýn ortasýnda birer
kapý açýlmýþtýr. Koridorun güneybatý ve güneydoðu köþelerinde avlu yönünde çeyrek
daire planlý üçüz pencereli çýkmalar, bu çýkmalarýn arkasýnda yarým piramit biçiminde
çatý parçalarý altýnda kalan sekizgen basýk
ahþap kubbeler vardýr. Koridorun arkasýnda “ U ” konumunda üç kitle içinde toplanmýþ, eþ büyüklükte (5,5 × 3,5 m.) yirmi adet mekân sýralanýr. Bunlardan nezr-i
Mevlânâ’ya tekabül eden on sekizi dedegân hücreleri, ikisi de baþka amaçlarla kullanýlan odalar olmalýdýr.
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Avlunun güneydoðu köþesinde yükselen mescidin gövdesi kenarlarý dýþarýdan
4’er m. uzunluðunda bir sekizgen prizma
biçimindedir. Basýk kemerli giriþ kuzey, yarým sekizgen planlý mihrap niþi güneydoðu
kenarýndadýr. Giriþin kemeri üzerinde Derviþ Ýsmet imzalý, 1330 (1912) tarihli, ta‘lik
hatlý bir âyet kitâbesi yer alýr. Sekizgenin
kenarlarýnda göçertilmiþ yüzeyler içinde
altlý üstlü ikiþer sivri kemerli pencere sýralanýr. Giriþin ve mihrabýn olduðu yerlerde alttaki pencereler iptal edilmiþ, minarenin bulunduðu batý kenarý da saðýr býrakýlmýþtýr. Kasnaksýz bir kubbe mescidi
örtmekte, klasik dönem örneklerini andýran madenî bir alem kubbeyi taçlandýrmaktadýr. Kare planlý kaide üzerinde yükselen silindir gövdeli minare kurþun kaplý konik bir külâhla son bulur. Minarenin
kaidesinde, Hidiv Ýsmâil Paþa tarafýndan
mevlevîhânenin selâmlýk ve harem bölümleri yenilendiðinde selâmlýk cümle kapýsý
üzerine konmuþ olan kitâbe yer alýr. Ta‘lik
hatla yazýlan manzumenin son mýsraý ebcedle 1281 (1865) tarihini verir. Selâmlýk
kitlesinin cephelerinde hiçbir süsleme öðesi görülmez. Mekânlarda da ayný sadelik
göze çarpar. Süslemeye yer verilen yegâne bölüm mesciddir. Kubbede ve kubbeye geçiþi saðlayan küçük pandantiflerde
klasik üslûpta kalem iþleri görülür.
Yenikapý Mevlevîhânesi’nin hazîresi iki
bölüm halindedir. Bunlardan ufak olaný
hünkâr giriþi, kütüphane ve muvakkithâne arasýnda, büyük olaný da Mevlevî Tekkesi sokaðýnýn batý yakasýndadýr. Küçük hazîrede mevcut bazý mezarlarýn çevresi ve
üstü madenî þebekelerle donatýlarak açýk
türbeler haline getirilmiþtir. Çoðunun köþelerinde ve tepelerinde Mevlevî sikkesi biçiminde alemler göze çarpar. Sokak aþýrý
olan büyük hazîrede mevlevîhânenin muhiplerinden birçok kimse gömülüdür. Bu
kesim moloz taþ örgülü duvarlarla kuþatýlmýþ, duvarlara dikdörtgen açýklýklý demir

parmaklýklý pencereler açýlmýþtýr. Bu pencerelerden ikisinin üstüne Sadrazam Abdullah Nâilî Paþa’nýn oðullarýndan Feyzullah Þâkir Bey ile Ebûbekir Bey’e ait 1170
(1756-57) ve 1202 (1787-88) tarihli ta‘lik
hatlý manzum kabir kitâbeleri yerleþtirilmiþtir. Tekkelerin kapatýlmasýndan sonra
kendi haline terkedilen ve 9 Eylül 1961 tarihinde çýkan yangýnda harap olan mevlevîhânenin Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan restorasyonu 2010 yýlýnda tamamlanmýþ, bu çalýþma esnasýnda
külliyenin bütün yapýlarý ihya edilmiþtir.
Mevlevîhâne bugün Fâtih Sultan Mehmed
Vakýf Üniversitesi’nin kullanýmýna verilmiþtir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Evliya Çelebi, Seyahatnâme (Daðlý), I, 166;
Bandýrmalýzâde, Mecmûa-i Tekâyâ, Ýstanbul 1307,
s. 10, 16, 17; Sâkýb Dede, Sefîne, II, 37, 76; Ahmed Hasîb Efendi, Dergehnâme, Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, nr. 3465, vr. 65b-68a; Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘, I, 228-230; Âsitâne
Tekkeleri, s. 9, 15; Melekpaþazâde Kadri Beyefendi, Hankahnâme, Süleymaniye Ktp., Nuri Arlasez, nr. 36, 1833-1846 arasý, vr. 4b (nr. 99), vr. 7b
(nr. 179); Mecmûa-i Cevâmi‘, I, 116-117, nr. 168;
Ali Enver, Semâhâne-i Edeb, Ýstanbul 1309, s. 236;
Mehmed Tâhir, Yenikapý Mevlevîhânesi Postniþîni Þeyh Celâleddin Efendi Merhum, Ýstanbul
1326, s. 9; Mehmed Ziyâ, Merâkiz-i Mühimme-i
Mevleviyyeden Yenikapu Mevlevîhânesi, Ýstanbul 1329; Ýbnülemin, Son Asýr Türk Þairleri, I,
152-154; a.mlf., Hoþ Sadâ, s. 24-26; Ýzzet Kumbaracýlar, Ýstanbul Sebilleri, Ýstanbul 1938, s. 55;
Abdülbâki Gölpýnarlý, Mevlevî Âdâb ve Erkâný, Ýstanbul 1963, s. 35-36; a.mlf., Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, Ýstanbul 1983, s. 164, 248, 338;
A. Süheyl Ünver, “Osmanlý Ýmparatorluðu Mevlevîhaneleri ve Son Þeyhleri”, Mevlânâ Güldestesi, Konya 1964, s. 30-33; Zâkir Þükrü, Mecmûa-i
Tekâyâ (Tayþi), s. 29-30; Tahsin Öz, Ýstanbul Camileri, Ankara 1987, I, 156; M. Baha Tanman, “Relations entre les semahane et les türbe dans les
tekke d’Istanbul”, Ars Turcica-Akten des VI. In-

ternationaler Kongresses für Türkische Kunst
(ed. K. Kreiser), München 1987, s. 317; a.mlf.,
“Settings for the Veneration of Saints”, The Dervish Lodge: Architecture, Art and Sufism in Ottoman Turkey (ed. R. Lifchez), Berkeley 1992, s.
160; a.mlf., “Yenikapý Mevlevîhanesi”, IX. Vakýf

467

YENÝKAPI MEVLEVÎHÂNESÝ
Haftasý Kitabý: Türk Vakýf Medeniyetinde Hz.
Mevlânâ ve Mevlevîhânelerin Yeri ve Vakýf Eserlerde Yer Alan Türk-Ýslâm Sanatlarý Seminerleri
(2-4 Aralýk 1991), Ankara 1992, s. 93-108; a.mlf.,
“Osmanlý Mimarisinde Tarikat Yapýlarý / Tekkeler”, Türkler (nþr. Hasan Celal Güzel v.dðr.), Ankara 2002, XII, 158; a.mlf., “Osmanlý Mimarisinde Tarikat Yapýlarý / Tekkeler”, Osmanlý Uygarlýðý (haz. Halil Ýnalcýk – Günsel Renda), Ýstanbul
2003, I, 303; a.mlf., “Ýstanbul’da Mevlevîliðin Fiziksel Ortamý-The Physical Setting of the Mevlevî Order in Ýstanbul”, Saltanatýn Derviþleri Der-

viþlerin Saltanatý-The Dervishes of Sovereignty
The Sovereignty of Dervishes, Ýstanbul 2007, s.
79-80, 93-94, 98, çz. 3, 102; a.mlf., “Kitchens of
the Ottoman Tekkes as Reflections of Imarets in
Sufi Architecture”, Feeding People, Feeding Po-

wer-Imarets in the Ottoman Empire (ed. Nina Ergin v.dðr.), Ýstanbul 2007, s. 216; a.mlf., “Mevlevîhânelerin Mimari Süslemesinde Mevlevîliðe
Ýliþkin Öðeler”, Aþk Ocaðýnda Cân Olmak-Ýnsan-

lýðýn Mirasý: Mevlânâ Celâleddin Rûmî (haz. Ekrem Iþýn), Ýstanbul 2007, s. 106; Sezai Küçük, Mevlevîliðin Son Yüzyýlý, Ýstanbul 2003, s. 101-136;
Ramazan Muslu, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf
(18. Yüzyýl), Ýstanbul 2003, s. 326-333, 339340, 346-350, 358-359; Hür Mahmut Yücer, Osmanlý Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyýl), Ýstanbul 2003, s. 431-436; Ekrem Iþýn, “Yenikapý Mevlevîhanesi”, Surlarýn Öte Yaný Zeytinburnu (haz.
Burçak Evren), Ýstanbul 2006, s. 266-293; a.mlf.,
“Ýstanbul’un Mistik Tarihinde Mevlevîhaneler”,
Ýstanbul, sy. 4, Ýstanbul 1993, s. 119-131; a.mlf.,
“Mevlevîlik”, DBÝst.A, V, 422-429; a.mlf. – M.
Baha Tanman, “Yenikapý Mevlevîhanesi”, a.e.,
VII, 476-485; Defter-i Dervîþân: Yenikapý Mevle-

vîhânesi Günlükleri (haz. Bayram Ali Kaya – Sezai Küçük), Ýstanbul 2011; Erdem Yücel, “Ýstanbul Mevlevîhaneleri”, Hayat Tarih Mecmuasý, V/
11, Ýstanbul 1965, s. 28-33; Muzaffer Erdoðan,
“Mevlevî Kuruluþlarý Arasýnda Ýstanbul Mevlevîhaneleri”, GDAAD, sy. 4-5 (1976), s. 29-32; Hatice Aynur, “Saliha Sultan’ýn Düðün Töreni ve Þenlikler”, TT, XI/61 (1989), s. 39.

ÿM. Baha Tanman

–

YENÝKÖYLÜ HASAN EFENDÝ
(bk. HASAN SIRRI EFENDÝ).

˜
–

˜

YENÝPAZAR
Sýrbistan’da
Sancak bölgesinin merkezi olan
tarihî bir þehir.

—
™
—

™

Yerel dillerde Novi Pazar olarak bilinir.
Belgrad’ýn 280 km. güneyinde Belgrad’ý
Karadað’ýn baþþehri Podgorica (Titograd)
üzerinden Adriyatik sahiline baðlayan kara
yolu üzerindedir. Deniz seviyesinden 496
m. yükseklikte olup vadilerle yarýlmýþ Peštera yaylasý ile yamaçlarý dik Rogozne ve
Golija daðlarý arasýndaki ovada Ýbar nehrinin küçük bir kolu olan Raška’nýn kenarýndadýr. Balkanlar’da Osmanlýlar tarafýndan kurulan þehirlerden biridir. Kaynak468

larda bu bölgede eski çaðlarda Ýliryalýlar’ýn
yaþadýðý, Roma döneminde Azinos adýyla
bilinen bir askerî istihkâm bölgesi olduðu,
X-XII. yüzyýllar arasýnda Ras adlý Bizans
sýnýr kalesinin bu kesimde yer aldýðý zikredilir. Slavlar VI-VII. yüzyýllar arasýnda buraya göç edip Sýrp feodal hükümranlýðýný
kurdu. 1168’de bugünkü Yenipazar’da bulunan St. Petar Kilisesi’nde Sýrp Hükümdarý Stevan Nemanja’nýn Ortodoks Hýristiyanlýðý kabul ettiðine dair bilgiler vardýr.
Deÿevski Sabor ile (1282) Osmanlýlar’ýn geliþine kadar (1390’lar) geçen sürede bölgenin ihmal edildiði ve kayda deðer bir geliþmenin meydana gelmediði bilinmektedir (Mušovi@, Etni®ki Procesi, s. 7-13).
Yenipazar’ýn bulunduðu bölge 1392-1402
ve 1439-1444 yýllarý arasýnda Osmanlý idaresi altýna alýnmýþtý. Kesin Osmanlý hâkimiyeti ise Osmanlýlar’la Sýrplar arasýnda
yapýlan 1454 anlaþmasýyla gerçekleþti. Burasý daha önce Sýrp Despotu Vuk (Výlkoðlu) Brankovi@’in hükmü altýndaydý ve 859
(1455) tarihli Osmanlý tahririnde “vilâyet-i
Výlk” denilen bölge içinde kalmýþtý. Söz konusu tahrir kayýtlarýnda bölgede Jelec, Zvecan, Ras ve Sjenica adlý bölgeler (vilâyet)
zikredilir (BA, MAD, nr. 544). Burada eski
Ras þehrinin yanýnda Trgovište adlý bir yerleþim merkezi vardý. Ýshakbeyoðlu Gazi Îsâ
Bey Trgovište, Pazar veya Pazarište þeklinde adlandýrýlan bu yerde büyük ihtimalle
1459’da Yenipazar’ý kurdu (Yenice-i Pazar / Novi Pazar), Trgovište ise Eskipazar
adýyla anýlmaya baþlandý. Yenipazar’ýn kurulduðu kesimde Parice ve Potok adlý iki
küçük köyün yer aldýðý Osmanlý kayýtlarýndan anlaþýlýr (krþ. Šabanovi@, Kraji{te Isabega Ishakovi—a, s. 43, 54; Zirojevi@, sy. 1
[1977], s. 111). Gazi Îsâ Bey yeni þehri, Ras
tepesindeki eski kale ile Raþka nehri arasýnda kalan dar ovadakine nisbetle geliþmeye daha elveriþli düz bir alanda Joša-

1690-1693 yýllarý
arasýnda
inþa edilen
Yenipazar
Kalesi

nica deresiyle Raþka’nýn kesiþtiði kýsýma
kurdu.
1459-1461 yýllarýnda Ras bu bölgenin
idarî merkeziydi ve bir subaþý ile bir kadýsý
vardý. Yenipazar’ýn temelleri atýlýrken önce
yollarýn kesiþtiði Yenipazar ovasýnda (Bosna, Zeta ve Dubrovnik yollarý) günümüzde þehrin bulunduðu yere Îsâ Bey cami,
imaret, çifte hamam, kervansaray, elli altý dükkânlýk bir çarþý ve üç deðirmen yaptýrdý (BA, TD, nr. 24, s. 894; Andrej Andrejevi@, Novi Pazar i Okolina, s. 203-205). Yenipazar ticaret ve sanayi bakýmýndan geliþince Trgovište / Pazarijte geriledi. XVI.
yüzyýlda Batýlý seyyahlar buradan yýkýk ve
metruk bir yer olarak söz ederler. Buna
karþýlýk XVI. yüzyýlýn baþlarýna kadar Balkanlar’ýn kuzeybatýsýna doðru yapýlan fetihler sonucu Yenipazar’da hem ticaret
hem zanaat hýzlý bir þekilde geliþti. Ayrýca
Dubrovnik, Saraybosna, Niþ, Üsküp, Selânik, Sofya, Ýstanbul gibi þehirlere giden
ticaret yollarý güzergâhý üzerinde yer aldýðýndan Yenipazar’da birçok kervansaray,
han, hamam vb. binalar yapýldý.
Bosna sancaðýna baðlanan Yenipazar
1477’de Jele®, Zve®an, Ras, Sjenica’dan
meydana gelen Jele® vilâyetinin idare merkezi oldu. Buraya Dubrovnik tüccarýnýn gelmesiyle ticarî hayat daha da canlandý. 1468
yýlýndaki tahrir kayýtlarýnda Yenipazar’da
276 hânenin bulunduðu, bunlardan yetmiþ beþ hânenin (yaklaþýk 380 kiþi) müslümanlara, 201 hânenin (yaklaþýk 1000 kiþi)
hýristiyanlara ait olduðu görülür (Mušovi@,
Etni®ki Procesi, s. 58). 890’daki (1485) tahrir kayýtlarýnda ise beþ mahallede 167 müslüman (850 kiþi) ve yetmiþ bir hýristiyan
(350 kiþi) hânesiyle iki Raguzalý ailenin
varlýðýndan bahsedilir. Bundan birkaç yýl
sonrasýna ait tahrir kayýtlarýndan nüfusun biraz daha azaldýðý, 152 müslüman
(750 kiþi) ve elli dört hýristiyan (330 kiþi)

