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KARAMAN (LARENDE) MEVLEVI-HANESI 

Hasan ÖZÖNDER 

Giriş 

Mevlana Celaleddin (30.1X. 1207 - 17.XII.1273)'in vefatından sonra 
onun görev makamına getirilen oğlu Sultan Veled (1226- 1312) tarafından 
kurulan Mevlevilik Tarikatı, Ulu Arif Çelebi, Sultan D1van1 gibi müteşeb
bis ve faal !iderler' tarafından, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar za
manında, devletin geniş topraklarında tesis edilen yüze ya~ın şubeleriyle 
faaliyette bulunmuştur. Yediyüz yılı aşkın mazisi içerisinde, başta Anadolu 
olmak üzere Rumeli, OrtaDoğu, Kuzey Afrika ve Arabistan'ın bütün ünlü 
şehir, hatta kasabalarında esaslı bir şekilde teşkiHl.tlanmıştır. 

Mevlevi-hfmeler, dili, ırkı, coğrafyası ve tarihi farklı olan her cinsten, 
mezhep ve meşrepten insanların. bile sosyal ve kültürel duygu ve düşünc~
lerine yön vermiştir. Temelde Hak ve halk sevgisinin, yaşama sevincinin, 
ahlakın, faziletin, hoşgörü ve ümidin prensip edinilmesini temin etmiştir. 
Bu şekilde özedenebilen bir dünya ve ahiret görüşüne sahip bulunan 
Mevlevilik, kendine has gelenek ve görenekleriyle, teşkilat ve teşrifatiyle 
başlı başına bir Ekol durumundadır. 

Bu Ekol'un müesseseleri, teşkilat ve ifa ettikleri görev itibariyle, Mevle
vf-hfine, Mevlevf Dergôhı, Mevlevf Tekkesi, Mevlevf Asitanesi gibi isim
lerle anılmışlardır. Mevlevf-htme genel bir İsimlendirme olup, Mevlevilerin 
iaşe ve ibatesinin temin edildiği tarikat yapılarıdır. Bunun büyük ebaddaki
lerine Mevlevf Dergôhı denilir. Burada, Mevleviliğe intisabın mertebelerin-



-
144 

den olan çile·de çıkanlır. Bunlann teşkilAt yapılan bakımından küçük ve 
mahdud olanlanna, Mevlevt Tekkesi veya MevlevtZliviyesi adı verilmiştir. 
Mevltfvl Asitanesi ise, tarikat piri'nin türbesinin de yer aldığı büyük Mev
levi-hAnelerdir. 

Kısaca Mevlevt-htineler adıyla isimlendirilen bu yapılar, muhip, münte
sip ve mensuplannı, inanç dünyaianna ve derılnt alemlerine yön verecek 
yüksek prensip ve disiplinlerle yetiştirmişlerdir. Bunun yanısıra onların, 
fikir, sanat ve ilim alanlannda söz sahibi birer ünlü sima olarak_da ye
tişmeierini amaç edinmiştir. İiim, fikir ve sanat taİihinde ün yapmış birçok 
bilgin, şAir, hatip, bestekar, mtlsiki.,.şinAs, hattat, hakkak:, nakkaş, ressam, 
müzehhip, rİıücellit ve muvakkit, isimlerinin sonuna el-Mevlevt ünvanını 
eklemekten onur :ve gurur duymuşlardır. 

Mevlevilik, Türk ile İslAm Tefekkürün.ün sentezi olduğu gibi, Mevlevi
hAneler de Türk ile İslam Mimarisi'nin sentezi durumundadır. Bu sebeple 
MevleVi-hAnelerde, geleneksel Orta Asya Türk ev ve manzumeleriyle, 
Mescid-i Nebevi'nin mescid, ev ve türbe şemasının mÜşterek unsurlannı 
görüyoruz. HAne-i Saadet, Çelebi Dairesi'ni; Aslıab-ı Soffe'nin sofası, 

. Derviş Hücreleri ile bir bakıma SemA-hAne'yi; Mescid-i Nebevi de, "mes
cid"'i, Mevlevi-hAnelerin mimarideki ana yapılannı intac etmiştir. T{irk 
niimarisinde Dergôhlann, DergAhlann içerisinde Mevlevf.-htinelerin, bu 
yqnden de büyük· bir önemi vardır. · 

f3u tebliğimizde, Mevlevf'nin 621/1224 yılında vefat eden annesi Mürni
ne Hatun ile bir süre sonra vefat eden büyük kardeşi Mehmed Alaeddin 
Çelebi başta olmak üzere birçok ünlü Mevlevinin kabirleriiıin . bulunması 
hasebiyle müstesna bir önem ve değeri haiz olan Karaman (LArende) 
Mevlevi-hAnesi'ni ele alacağız. Yapının günümüze gelinceye kadar geçir
diği safbalann rahat bir şekilde takibedilebilmesi için tet}cikimizi, en eski 
yapıdan başlatınayı uygun buluyoruz. · 

I. Makbere 

Tarihi belgelerdeki adıyla Ali Şehne Mahallesi'nde bulunan, vak:fiyeler
de MevldrW. Tekkesi, Mevlevt Ziiviyesi diye anılan ve günümüzde ise, 
Môder -i Mevlô.nli, Aktekke, VaZide Sultan isimleriyle bilinen MevlevihAne
nin en eski yapısı, Mümine Hatun'un türbesidir. 
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Sultanu'l-Ulema'nın eşi Mevlana'nın annesi ile büyük oğlu Mehmed 
Alaaddin'nin kabirieri bir süre sonra ziyaret-gah halini almıştır. Ziyaretçi
lerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu ·kabirlerin yakınına bir tekke inşa 
edilmiştir. Kalemi-oğlu Ahi Mehmed Bey'in yaptırdığı ve onun adıyla 
tarihe geçmiş olan bu tekkenin, Karaman (Larende)'daki ilk Mevlevi 
Tekkesi olduğu kabil edilebilir. Coşkun bir Mevlana aşığı ve müridi olup, 
Mevlevi sikke8i ve elbisesi giyen Karamanoğlu Mirza Halil Bey, burada 
yeni bir zaviye yaptırarak daha geniş bir Mevlevi Tekkesi halinde halkın 
istifadesine sunmuştur. Onun gibi Mevlana aşığı olan oğlu Alaeddin Bey, 
babasının yaptırdığı zaviyenin yakınına bir zaviye daha inşa ettirerek, 
kardeşinin türbesini de buraya dahil etiniştir (772/1370, Muharrem). 

Zamanla ortaya çıkan politik, ekonomik ve ·sosyal bazı sıkıntılardan 
dolayı kaderiyle başbaşa kalan zaviye, Larende'nin Osmanlı idaresine 
geçtiğinde onarıma muhtaç durumda idi. Fatih Sultan Mehmed zamanında 

· tahrir emini, Tekke'nin vak:fiyesini bulamadığı için, evkafının mensuh, 
yapısının harap olduğunu . kaydetmiştir. Bunun üzerine Fatih Sultan Meh
med, Tekke'nin vakif hükümlerinin yürürlükte kalmasını emretmiştir. 

Türbe ve zaviye çevresi, zamanla büyük bir mezarlık halini almıştı. Bu 
tarihi mezarlığın bir kısmı hala mevcuttur. 

Mevlevi-hane'nin ilk kısmını teşkil eden makbere, kuzey-güney doğrul
tusunda uzanan bir dikdörtgen planda olup, batısındaki cami ve sema 
nıahalli ile müşterek-bir görünüme sahiptir. 

Makberede, ilk sıra halinde, sade taştan yapılarak sıvanmı~ ve üzerieri 
puşidelerle örtülmüş sandukalar göze çarpar. Kİtabeleri bulunmadığı için, 
kesin olmamakla beraber, öndeki dokuz sandukanın sırayla: 

1. Karamanoğlu Seyfeddin Süleyman Bey · 

2. Şeyh Ebıl Bekir Çelebi 

3. Şeyh Ali Çelebi 

4. Şeyh Ahmed Çelebi 

5. Şeyh Mehmed Çelebi 

6. Şeyh Veled, Celaleddin ve Bahaeddin Çelebiler 

7. Şeyh Ali Çelebi 
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8. Şeyh Mustafa Çelebi 

9 · Mehmed Alaeddin ÇelebP 

gibi tanınmış Mevlevilere ait olduğu ifade edilmektedir. 

Ara sıradaki sandukalar ise, şeyhterin eşleriyle, çocuklarına aittir2• 

Günümüzde, makbere ile mescid (cami) ve sema mahallinin üzeri geniş 
ve ferah tek kubbe ile örtülüdür. Makbereye, caminin kuzeydeki tak
kapısından girilince hemen solda yeralan, iki basanıaklı, taş söveli, basık 
kemerli bir kapıdan geçilir. 

Mümine Hatun'un türbesi, makbere güney-batısındadır. Arnpir karakter
li yüksek ahşap kafeslidir. Kapısı küçük olup, kuzey-doğu tarafındadır. 
Sandukasının üzeri rengarenk kumaşlarla örtülüdür. Bunlar arasında, 
·.Meşrutiyet yıllarında V el ed Çelebi 'nin müracaatı üzerine Sultan Reşad 
tarafından gönderilmiş musanna' puşide ile, kadife perdeler de vardır. 
Ahşap kafesin önünde görülen kabrin, Mevlana'nin ebesine ait olduğu 
ifade olunur. Mevlana'nın eşi Gevher Hatun'un, bu makberede medfun 
olduğunu kabul eden yazarlar vardıı-l. 

II. Cami 

Genel görünümü ile Osmanlı tipinin özelliklerine sahip bulunan Mevle
vi-hane Cami'nin, yol geçen doğusu hariç, üç tarafı avluludur. Güney ve 
batısındaki, Mevlevi mezartaşlarıyla da dikkati çeken tarihi mezarlık 
durumundadır. Kuzeydeki ise, ba~çe ve avlu halinde olup, kuzeyinde 
derviş hücreleri yeralmıştır. 

Camiye, doğudaki dış kapıdan girilen kuzeydeki avluya nazır son 
cemaat mahallindeki taç kapıdan geçilir. Avluda görülen muahhar şadır
vanın örtüsü, Attariye (Pazar) Cami'nin yıkılan şadırvanına aittir. Tamirler 
görmüştür. 

1 
Bunun arkasında Mehmed ile Abdurrahman Çelebilerinki varmr. . 

•
2 
~ergah'ın son şeyhi olan Bekir Çelebi, tekkenin kapatılması üzerine taşındığı Ankarn;da vefat 

etmıştir. 

3 
Mesela bkz. İ.H. Konyalı Karaman Tarihi, 231-233, 240-244; D.A. Gülcan, Karaman Mevlevf-

luiJu•si. T, 22-2:'\. ' 
r 

/ 
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9 Taç kapı gösterişli olup, duvarda hafif taşkın bir silme ile üstünde 
bulunan sivri kemer arasındaki boş yüzeye, iki yanı çiçek dalları ile süs
lenmiş bir Mevlevi Sikkesi resmedilmiştir. Bunun üstünde ise, kitabe y~r 
almıştır. Mermer üzerine Arapça olarak beş satır halinde, sülüs hatla yazıl
mış, 50 x 60 cm, ebadındaki bu kitabe şöyledir: 

ı):!.JI J J-11 J :u.JIJ~ L;') y ı:ı..ihWI ı:ılhL t)J.;WI ~ _ Y 

~~ 4-l\ .Ü ~~ ) ~lo ..r' .J..llu-'..(9 

~.r- .J..ll.;y ı:ıl....) .) ~ ı)! J.,b- ı)! ~ I)L..J..., ~~~ - Y' 

~ ~')1'-:-'~.J ~ ıJWI ~ .J..llj1 ~')1 ı:ılhUI 

c:r-$ r-JI J ;; _,(ili J:ı~ ı:y..) ,r::-o-11 J ;;Lik.ll ~~ ~1 J '-:-' _rll ı:ıJ. ~ - 'f 

ı)! .) ~ ı)! J.,b- ı)! ı:y..J\o~ ~\y.\ 

JJ\11&.; ~IJ\ t;...;b ~ <~j\_,s-1 ._ra:ı J ~_,JI J.>-1 cil... 4.lll.ili.- ı:.,ıl....) - o 

4,ı~l 4,ı~ J . ~ J ~~ 4.:..., 

Kİtabenin birinci satırının sonunda geçen Hurreti (;;..,r) kelimesi, asü, 

keremli ve lıür hanım anlamına gelmektedir .. Bu sıfattan dolayı türbede 
medfun bulunan hamnun Mümine Hatun olması gerçeğinin yanısıra, 

Mevlana'nın eşi Gevher Hatun'a da işaret edebileceği ihtimali düşünüle
bilir. 

Bu ihtimale temas ettikten sonra şimdi kİtabenin anlamı üzerinde du
ralım: "Ariflerin kutbu, aşıkların sultanı, milletin, hakkın ve dinin eelali 
(Mevlana'nın) - Tanrı pek zahir olan sırrını mukaddes kılsın - hürre ve 
keremli hatuna nisbet edilen bu mubarek zaviyenin ve Karamanoğlu Mah-



mud oğlu Halil oğlu said ve şehid Seyfeddin Süleyman Bey'in merkadinin 
- Allah toprağını aydıntatsın - yapılmasını yüce sultan, alemde Tann'nın 
gölgesi, ümmetierin dizginini elinde tutan Arap ve Acem sultanlannın 
efendisi, azgınlan, inatçılan kahreden, kafideri ve müşrikleri öldüren fetih 
babası Karamanoğlu 'Mahmud oğlu Halil oğlu Alaeddin - Allah mülkünü 
mahallet kılsın, bayraklannı yükseltsin, yardımcılannı muzaffer ve hoşnud 
yapsın - Hicretin 772. yılı rebiul-evvelinin başlannda emretti." 

Son cemaat mahallinin üzeri iki mermer sunma yükletilmiş üç kubbe ile 
örtlüdür. Kesme taştan yapılmış tek minaresi kuzeydoğu köşede · olup 
şerefesi, ajurlu taş korkuluklu ve altı istelaktit dolguludur. 

Taç kapının her iki yanında sağır alınlıklı birer dikdörtgen pencere, 
qirer mihrabiye ile, sağ ve sol köşelerde basık kemerli birer kapı mevcut
tur. Bunlardan doğudakiyle minareye, batıdakiyle de kadınlar mahfeline 
çıkılınaktadır. 

Taç kapi.dan girilince, sekizgen kesitli, bakiava dilimi başlıklı iki küfeki 
kolona istisnad ettirilmiş; ortadaki, yanındakine nisbetle daha dar Bursa 
kemeri stilinde üç adet kemere yüklenen kadınlar mahfelinin altından 

_ geçilerek harime intikal edilir. 

Kadınlar mahfeli, derince büyük sivri kemerin içine yerleştirilmiş bir 
~yvan şeklindedir. Önü ahşap kafeslidir. 

Kadınlar mahfelinin altında, sağda yeralan yüksekce seki halindeki 
mahfel ise, Mutrıbana aittir. Bunun önünde, iki hasarnakla çıkılan kısım, 
Sema Meydanıdır. Kare planlı bu me ydanın güney birişiğinde bir seki 
halinde doğu-batı yönünde uzanan, dikdörtg~n şeklinde Mescid (Cami) 
kısmı bulunmaktaaır. Bu iki mekan müştereken, kare bir pl~ oluşturur. 
Doğudaki Makbere ile arada 110 cm. yüksekliğinde, 15 cm. eninde, küfeki 
taşından zarif bir duvar mevcuttur. Bu üç me~an da kendi aralannda bir 
kare meydana getirniişlerdir. 

Mihrap taştan olup istelakitli bir niş ve onu çerçeveleyen bir profilden 
ibarettir. Kitabesi yoktur. Minberi, ahşaptan olup, sade bir görünümdedir. 

_ _. 

Cami bu haliyle, ·dört köşesi pandantifli, sekizgen · tanbora oturan mer-
kezi ku bb e ile örtülüdür. , 
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Doğu, batı ve güney cephesinde ikisi altta, üçü üstte beşer; kuzeyde ise 
iki olmak üzere on yedi cephe penceresi vardır. Son cemaat mahallinde, 
doğuya ve batıya bakan birer pencere mevcuttur. 

Tezyinata gelince: Kubbe merkezi ve pencere üstleri, Sinan devri 
eserlerinde bol bol gördüğümüz XVI. yy. Türk motifleriyle süslenmiştir. 
Yaklaşık elli yıl kadar-önce pencerelerin üstünde birer M ev levi Sikkesi . 
resmedilmiş iken, sonraki onarımlarda maalesef kaybolmuştur. 

lll. Derviş hücreleri , 

Günümüzde sadece kuzey avlunun kuzeyinde yedi tanesi kalmış bulunan 
Derviş Hücreleri~ kesme taştan inşa edilmiştir. Doğu ... batı yönünde bir sıra 
halinde uzanmışlardır. Her birisinin avluya açılan basık birer kapısı ve 
penceresi vardır. Ocaklarına ait yüksek hacalar göze çarpar. Çeşitli istim
laider sebebiyle bir kısmı gibi, mutfak ve müştemilat da kaybolmuştur. 
Son esaslı tamir, 1966 yılında Vakıflar Gene~ Müdürlüğü tarafından gerçe
kleştirilmiştir. 

Mevlevihane'nin önemli mimari .unsurlarından olan Derviş Hücreleri, 
Osmanlıların son döneminde Medrese olarak da kullanılmıştır. 

IV. Tamir ve ilaveler 

Gerek türbe ve mezarlar ve gerekse Kalemi-oğlu zaviyesi'nden itibaren 
yeni ilave tekke binaları, yediyüz yılı aşkın tarnan içerisinde, birçok kerre 
tamir, ta'dil, tecdid ve tevsi' arneliyeleri görmüştür. Bunlara dair, başta 
vakfiyeler olmak üzere diğer tarihi belgelerde geniş bilgiler mevcuttur4• 

Yaklaşık kırk yıl öncesine kadar, kargir sekiz adet derviş hücreleri ile 
üç oda ve bir salonu muhtevi ahşap ve yarı fevkani bir Şeyh Dairesi ile 
bahçeden müteşekkil bir mamure durumunda idi. Son çeyrek yüzyıl içeri
sinde, yanlış belediyecilik uygulamalarından dolayı hücrelerinin bir kısmı 
ile müştemilatı, batıdaki Şeyh Dairesi ve kuzeydeki Çelebi Konakları 
maalesef yok olmuştur. 

4 Tamir ve illlvelere dair resmi yazışmalar hakkıiıda geniş bilgi için bkz. İ. H. Konya/ı, 235-23[ 
252-255; D.A. Galcan, 25, 27, 30,· A.S. ünver, 2. 
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Mevlevi-bane, XIX. yy. 'ın başından itibaren vakıf gelirlerindeki ak
saklıklara ilaveten yönetimindeki bazı pürüzlerden dolayı, sosyal hayattaki 
etkinliklerini kaybetmeye başlamıştır. Ve nihayet, 1925 yılında çıkarılan 
Tekke ve Zaviyeleri kapatan Kanun ile faaliyetine son verilerek, tarihe mal 
edilmiştir. Günümüzde cami olarak vazife yapmakta ve ziyaretgah olarak 
muhafaza edilmektedir. 

V. Vakıfları 

Mevlevi-hane, daha ilk yapısından ·itibaren, kurulan evkafının zengin 
gelirleriyle yaşamiş ve görev yapmıştır. Alaeddin Bey, zaviyeye gelir 
olarak Larende'nin doğusunda bulunan Funi Köyü'nün yakınındaki Selirek 
karyesini vakfetmiştir. Kardeşi Hızır Bey Çelebi ile diğer kardeşi İshak 
Bey'in çocukları olan Gıyaseddin Efendi ve Emirşah Çelebi'nin de burada
ki hisselerini bu zaviyeye terkettiklerini, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi 
(No. 10389)'nde muhafaza edilmekte olan vakfiyeden aolamaktayız. 

Larende'nin Buğday Pazarı yakınındaki bir fırın ile Gazialpi civarındaki 
bir yer de buraya gelir sağlayanlardandır. 

Alaeddin Halil Bey zamanında Seyfeddin Süleyman Bey'in delaletiyle 
yaptırılan Süleyman Bey Hamamz da, Mevlevi-hane'nin vakfıdıı.s. Zamanla 
harap olan bu hamam, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeni baştan tamir 
edilerek, icara verilmiştir. 

Selirek ve Sıdırova köylerindeki bir kısım geniş arazi de, İbrahim Bey 
tarafından. vakfedilmiştir. · 

Post-nişin es-seyyid Şeyh Mehmed ArifEfendi'nin, 1250 tarihli vakfiye 
ile bağışladığı ev ve .düllinlar, Mevlevi-haneye gelir temin eden binalar
dandır. 

5 Camin doğusunda bulunan bu hamam hakkında bkz. İ.H. Konya/ı, 535, 537. 
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Sonuç 

Mevlana'nın annesi Mümine Hatun ile büyük kardeşi Mehmed Alaeddin 
Çelebi'nin kabirierini ziyarete gelenlerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzen~ 
inşa edilen ilk zaviyeden itibaren Mevlevilerin son derecede önem ver
dikleri bir şube durumundaki Karaman (Larende) Mevlevl-hanesi, sosyo
kültürel hayatta önemli bir mevkie sahip olmuştur. Tarihi belgelerin ver
diği bilgilere göre, civarında Bostancı-başı Cami ve Medresesi, Arasta, 
Nasuh Bey ve Süleyman Bey Hamamları, Sultan Cem Bedesteni, Pazar
bozan oğlu Seyyid Ömer Ham, Taht-ı Kale Mescidi ve buna bitişik elli 
kadar dükkan bulunuyordu. Sosyal ve ekonomik amaçlar bakımından da 
üzerinde d urulmaya değer mahiyettedirler. 

Karaman Mevlevt-hanesi, Mevlevilik Tarikatı'nın ünlü birçok sima
larının yetişmesinde de büyük rol oynamıştır: Mevleviliğin Selanik ve 
civadarında etkinlikler kazanmasında önemli görevler ifa eden Şeyh Ab
dülkedm Dede; Şam Mevlevi-hanesi Şeyhliğinde bulunmuş olan Pir Kartal 
Dede; Bağdad ve Bursa şeyhliğinde vazifeler deruhte eden Şeyh Ahmed 
(Cunı1ni) Dede ve yeğeni Bursa şeyhi Salih Zihni Dede; ünlü hekim Derviş 
Sipahi; Neyzen-başı Gülüm Dede; bestekar Emir Dede bunlardandır. 

Mevlevi-Mne, makberesinde bulunan seçkin zevata hürmetin de bir 
ifadesi olarak, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar döneminde olduğu 
gibi, Cumhuriyet Devrinde de yakın alaka görmüştür. Türbeter kısmı, 
cami ve diğer müştemilatı, Vakıflar Genel Müdürlüğ~'nün bakım, onarım 
ve kontrolü altındadır. 
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