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MANİSA MEVLEVİHANESİ

Nuran TEZCAN

Bir süreden beri Evliyil Çelebi SeyiiJ.ıat-niimesi'nin Manisa'yı anlatan
bölümü üzerinde çalışmaktayım. Burada, sempozyumun konusu çerçevesinde, sadece Manisa Mevlevihanesi üzerine kaynaklarda bulabildiğim
bilgileri aktarmaya çalışacağım.
Evliya, Seyiil)at-niime'nin IX. cildinde şöyle der: "... şeh1'ÜlJ şarlf
{arafında

bir mtırtefic meslre-giih yerde bir asittine-i hairet-i Mevliinii var.
caceb teferrüc-giih mevlevl-.!Jiinedir. sema-c-!Jiinesı ve mütecaddid fulfarii
hücreleri ile mtfmürdur. zamlin-ı lfadlmde kenlse imiş. ammii iib u heviisı
laflf biig-ı irem-mi§iil bir kiin-ı dervişan· yeridir. cümle şehr andan nümliyiindır. ve ~pusı üZre ta'rl!Ji budur: arnara bi-cimiirati hii?:ihi 'z-ziiviyati 'lmubiirakati '1-isiJ.ii~yyati 'l-amiru az-ciidilu 'l-tnU.f.qffaru 'l-manşüru isJ;alfu
bnu İlyiisu sanata sabcfn va sabcimt'a ve bu ta'rlbin altında va ciimarahu
al-cabdu'l-japrilii'lliihi al-ganlyu al-IJiiccu cutmiinu bnu Amati"'lliihi deyü
taiJ,rlr olunmuşdur. ve bu mevlevl-!Jiine tekyesinden nia-cadii ·cümle ehl-i
tarllfib.J yetmiş caded tekyeleri vardır" (306 no.lu Bağdat Köşkü yazması,
varak 36b'den).
Metinde görüldüğü gibi Evliya Çelebi mevleVl-!Jiinenin "şehrin doğu
sunda yüksek bir tepe üzerinde olduğunu, içinde bir semahane ile çok
sayıda derviş hücresi bulunduğunu, eski bir kiliseden çevrildiğini, tüm
şehrin buradan göründüğünü, bulunduğu yerin güzel ve havadar bir yer
olduğunu ve orada pek çok dervişin yaşadığını" yazmaktadır. Manisa
(Spiylos) dağının kuzey eteğinde bir tepe üzerine yapılmış olan Mevleviha-

186
ne, şehrin eski konumuna göre kalenin doğusunda bulurimaktadır. Şehir
bugün kuzeye doğru g~nişlemiş olduğundan bugünkü konuma göre Mevlevlhane şehrin güneydoğusunda kalmaktadır.
M. Çağatay ULUÇAY ile İbrahim GöKÇEN'in 1939'da yayınladıkları
Manisa Tarihi'nde Mevlevihaneden "bugün harabesi görülen Mevlevihane
binası" diye söz edilmektedir. 1 Uzun zaman harabe olarak kaldığı anlaşılan Mevlevihane, 1960'larda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
onarılmıştır. 2 Onarılmış olduğu dış görünümünden ve çevresinin dü_zenlenmiş olduğundan anlaşilmakla birlikte içi bakımsızdır ve ziyarete kapalı
bulunmaktadır. Yani onarımdan sonra yine kendi haline bırakılmıştır.
Yalmzca dışından gezilip görülebilmektedir. Önünde eski mezarlığın
kalıntısı olarak bir mezar taşı bulunmaktadır. Ayrıca bir de yeni bir mezar
bulunmaktadır. Bu yeni mezar, Kurtuluş Savaşından sonra şehrin ağaçlan
dırılmasında büyük emeği geçmiş olan ve "Manisa Tarzanı" diye tanımin
Ahmet Bedevi 'ye (ölümü 1963) aittir.
Goodwin'in A History of Ottoman Architecture adlı kitabında, Manisa
Mevlevihanesi, sade fakat etkileyici sağlamlıktaki yapısıyla, mükemmel bir
müessese olan dervişliğin kapalı cemiyet düzeni ve onun mimariye kuvvetle yansıyan etkileri için açık bir delil olarak gösterilmektedir. 3 14.yy. 'da
yaptırılmış olan bu Mevlevihane, Anadolu' da orijinal yapısı korunabiimiş
en_ eski mevlevihane olması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır. 4
Mevlevihane'nin belirgin yapı özellikleri şöyle özetlenebilir: Dıştan, ortada
küçük bir kubbesi bulunan düz damlı bir binadır. Kareye yakın bir dikdörtgen yapıda olan Mevlevihane'nin girişi kuzeydedir. Yerden birkaç
hasarnakla çıkılan teras üzerine kurulmuş olan giriş kısmı yanlardan duvarla çevrilmiştir ve son zama~larda yapılmış (?) beton direkler üzerine
oturan bir sundurması bulunmaktadır. İç yapısı bakımından, zemini kapalı
aviulu olan iki katlı bir yapı özelliği taşımaktadir. Kuzey-güney, doğu-batı
yönlerinde aydınlanmayı sağlayan pencereleri bulunmaktadır. Semahanenin
bulunduğu kubbeli eyvanı esas alan iç plan, kuzey-güney ekseninde simet-

1
2

J
4

ÇağaJay ULUÇAY 1 İbrahim GtJKÇEN, Manisa Ta:ihi, İstanbul 1939, s. 91.

_

Hakkı ACUN, Manisa Mev/evihanesi, IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, s. 109~f24.
Godfrey GooDWIN, A History of Ottoman Arr:hitecture, London 1971, s. 42.
ACUN, Manisa Mevlevihanesi.
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riktir. Dört eyvanlıdır. Semahanenin güneyinde büyuk ve ana eyvan
bulunmaktadır. Anaeyvanıniki yanında, eyvan derinliğinde iki oda vardır.
Semahanenin iki yanında doğu ve batı eyvaniarı bulunmaktadır. Çilehane
olarak kullanıldığı sanılan bu eyvanlar iki katlıdır. Semahanenin önünde
aynca küçük bir giriş eyvanı bulunmakta ve bunun her iki yanında da birer
oda yer almaktadır. Girişe açılan bu oda ile doğu eyvanı arasında üst kata
çıkan bir merdiven bulunur. Üst kat U biçiminde yapılmış bir plan özelliği
göstermektedir. 5 Bina olarak yığma moloz taşından, kemerleri, kubbe ve
tonozları tuğladan yapİlmıştır. Manisa Mevlevihanesi, beşik tonozlu yapı
özelliği ve plan yakınlığı ile hemen hemen aynı zamanda yapıldığı sanılan
Bursa Hüdavendigar Camiine benzemektedir. 6
Mevlevihane'ye ait elde bulunan en eski bilgi Evliya Çelebi'nin Seyii-

IJ.at-niime'de verdiği kitabeye dayanmaktadır.

Evliyazamanında giriş kapısı

üzerinde yer alan, bugün ise tamamen yok olmuş olan bu kİtabeden Mevlevihane'nin İlyas Bey'in oğlu İst)~ Bey zamanında ve onun tarafından h.
770'de (1369) yaptınldığı, mimarının eaşman bin Emet olduğu ·öğrenil
mektedir. İsl)a~ Bey, Şarugan Bey'in torunudur ve 1366-1388 yıllarında
Manisa'da beylik yapmıştır.
·
Ancak kaynaklarda, Mevlevihane'nin mimarının gerçekten eaşman bin
Emet olduğu konusunda kuşkular bulunduğu belirlenmektedir. ULUÇAY,
Evliya Çelebi'nin bu adı ters yazmış olabileceğini, doğrusunun Emet bin
eoşman olması gerektiğini ileri sürmektedir. Çünkü bugün kitabesi sağlam
olarak duran Manisa'daki Ulu Cami'nin mimarının "Emet bin eoşman"
olduğu ve Ulu Cami ile Mevlevihane'nin aynı zamanda yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle bu binaları yapan kişinin aynı Emet bin eaşman olması
gerekmektedir. 7 Buna karşılık, KÖKLÜ ' babaların oğullarına kendi baba-:larının adlarını vermeleri geleneğinden yola çıkarak Evliya. Çelebi' deki
yazılışın doğru olabileceğini, bunların baba-oğul iki mimar olabileceğini

5
Mevlevfhtine'nin planı GOODWIN'de ve ACUN'un adı geçen yaiisında verilmiştir. Bu yazılarda
aynca Mevlevilıane'nin planı ve yapısal iJzellikleri haklanda da aynntılı bilgiler bulunmaktadır.
6
GOODWJN, s. 42; ve ACUN a.g.y.
7
ULUÇAY 1(]()KÇEN, Manisa Tarihi, s. 92; ULUÇAY, Soruhanoğul/an ve Eserlerille Dair Vesikalar,

İstanbul 1940 (aşağıda SarUhaiıoğullan olarak kısaltıldı), s. 133.
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ileri sürnlek.tedir. s· Evliya'riın yazdığına· göre, Manisa'ya varmadan önce
uğradığı, :E:Iaci Emet Beg'in feth ettiği şehr-i Nif (bugünkü Kemalpaşa)'te
onun tarafından yaptırılmış olan Emet Beg Camici'nin mimarı da Emet bin
coşman'dır. 9 "Emet bin coşman"ın çevre kasabalarda da camiler yapan
tanınmış bir mimar olduğu düşünülebilir mi?
MevlevtMne'ye ait bir vakıfname kaydı bulunmaktadır. Bu da İs~~
,Çelebi Vakfiyesidir. 10 Ne var ki,· bu vakfiye kaybolmuş, sonradan Fatih
Sultan Mehmet tarafındrut yeniden düzenlenmiştir~ ULUÇAY'ın "608 numaralı 22. mücedded Anadolu defterinin 318-319. sayfalannda Arapça ibare
ile yazılı" diye bildirdiği ve h. 866'da (1461) yapılmış olan bu vakıfname
istinsahına göre Manisa merkez nahiyelerinden Karaoğlanlı köyüyle birlikte Akçahavlı, Çatalkilise köyleri ve tımarlan, Şarubanoğlu İs~~ Çele.bi'nin Manisa'da yaptırdığı Ulu Cami ile Medresesine ve Mevleviha.ne'ye
gelir kaynağı olarak verilmiştir. 11 Adı geçen köylerde ve çevresinde yapı
lan çeltik tarımından, bağ ve bahçelerden elde edilecek tüm gelir, Ulu
Cami ile Medresesine ve İs~~ Çelebi'nin özel bir önem verdiği anlaşılan
Mevlevthane'ye ayrılmıştır. Vakıfnamede, Manisa'ya gelip giden misafirlere, fakirlere, muhtaçlam maddi ve manevi yardım ve hizmet verilebilmesi için Mevlevihane'deki görevlilerin seçimi, tayini, görevleri ve ödenekleri konusuna geniŞ yer verildiği görülmektedif. 12
.Daha sonra h. 1047'de (1637) ·düzenlenen bir vakıfname ile, İsh~
Çelebi vakfiyesi, "fahrU'l-i:lyiin Saruyan liviisı lfii'im-makö.mı cAli oğl(.
Mahmüd Aga" tarafından yeniden vakfedilmiştir. 13 Bu vakıfnamede,
Nihaı KlJKLO, Saruhanoğullan Devrinde Manisa, Manisa Dergisi, sayı 7 (Nisan 1984), s. 6-22;
AcUN, Manisa Mevlevihanesi.
9
SeyiilJat-niit.ne, varak 32b:· camieden cemifaıi ço~ çilrstı içinde Emel Beg Climi"i {an-ı lfadlmdir. lfapusı tıue tenuild o/ınan tlirllfl budur: ciinulrahu al-"ab:fu'l-fafjlri'l-IJiiccu
Ama 1 i b n
6

·

cUtmütulır.

10 Vakıjiıame kaydı

ACUN'un adı geçen yazısında şlJyle verilmiştir: V(akıflar) G(enel) M(iidilrlDğD)
no: 129'da, Manisa ve Nif'de İshak Çelebi Ve/edi Sanıhan Vakfı, H 866tarihli, Esas 811,
Sıra 841, Vakjiye Defteri no: 608!1, 1862 Sahife 318/310-327167.
11 ULUÇAY 1 GOKÇEN, Manisa Tarihi s. 33; ULUÇAY, Sanıhanoğullan, s. 34-36: "İshak Çelebi
Vakfiyesinin Türkçesi". (Burada İshak Çelebi Valdiyesinin Türkçesi tam olarak verilmiştir); GöKÇEN,
Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar (H 954 -1060). Kitap I , İstanbul 1946 (aşağıda.YÔkıflar ve
Hayırlar olarak kısaltılmıştır), s. 187-188: "İshak Çelebi Vakfiyesi Özeti".
12 ULUÇAY, Sanıhanoğullan, s. 34-36; GöKÇEN, Vakıflar ve Hayır/ar, s. 187-188.
13 "M~inud Ağa Valaflan", GOKÇEN, Vakıflar ve Hayır/ar, s. 212.

Arşivi, Sıra
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İsJ:ı~ Çelebi'nin verdiği vakıfnarnede adı geçen Karaoğlanlı, Akçahavlı ve
Çatalkilise köylerinde artık çeltik tanmıJl!n yapılamadığı, bu nedenle vakfa
gelir sağlanamadığı, MaJ:ımüd Ağa'nın bu durumu düzeltmek için kendi
gelirinden yirmi bin akçeyi bu işe vakfettiği öğrenilmektedir. Vakifiıa
mede, paranın kullanılma yöntemi de şöylece belirtilmektedir: Bu para ile
tohum alınarak adı geçen köylerde çeltik ziraati yeniden canlandınlacak,
elde edilen hasılatın bir hissesi Ulu Cami'ye, üÇ hissesi Mevlevihmte'ye
olmak üzere Mevlevihane'de bulunan fukaranın yiyecek, hırka ve kisve
masraflanyla, Mevlevihmte şeyhlerinin giderlerine harcanacaktır. 14

Kaynaklarda aynca Mevlevihane'nin tamiri ile ilgili bilgilere de rastlanmaktadır. Bunlardan birincisi, İsJ:ı~ Çelebi vaktiyesinin nıütevellisi olan
"Şeyb cAJI Efendi" zamanında 1664'te (li 19 şevviili'l-müke"em sene
1075) yapılmıştır. Hassa mimar kalfaianndan Yorğaki 'ye yaptınlan bu
tamirin, Mevlevihmte'iıin doğusunda bulunan odalar, mutfak, kiler, kubbe
ve semahane ile baZı kapı ve pencere~eri kapsadığı öğrenilmektedir. 15
İkinci tamir de "eş-Şeyb cAJI Efendi ibn-i MuJ:ıarrem Efendi" zamanında
1682'de (li şaferi'l-Q.ayr sene 1093) mimar Aglıyanu (?) tarafından yapıl
mıştır. Bu belgeden Mevlevihmte'nin büyük bir onanın gördüğü anlaşıl
maktadır. Alt hücrelerle tavanlan, cemiyethmte, mutfak ve kubbeleri,
dışanda kapı önündeki kireniit örtülü teras, iç taraftaki sofa, mıtrıbha.ne ve
semahmte ile bazı kapı ve pencereler onanlıp aynca yeni bir kürsü de inşa
· edilmiştir. 16 Üçüncü tamir yine "eş-Şeyb cAJI Efendi bin el-merJ:ıüm
MuJ:ıarrem Efendi" ve :vekili olan büyük oğlu "fabrü~l-müderrislni'l-kirim
MeJ:ımed Efendi" zamanında 1693'te (li rebZCü'l-evvel sene 1105) yine
Ağlıyanu tarafından yapılmıştır. Bu da büyük bir onanm olup_ semahane
içten ve dıştan, şeyh odasının üstü ve 'doğu tarafında bulunan mutfağın
tavanı onanlıp derviş odalan sıvanmış, kapı ve pencereler elden geçirilip
yeni tuvaletler yapılmıştır. M evievihane binası~da bugün artık iç ya da dış

•Malzinud Ağa VaJajlan•, (J()KÇEN, Valqflar ve Hayırlar, s. 212-213.
•Jshak Bey Mevfevihanesinin Tamiri Kqfi", ULUÇ4Y, Saruhanoğullan, s. 133.
16 "Ulu Cami ve Mevlevihanenin Tamir Edildiği ve Yapılan Masarijin Tesbit Edi/diğine D_air•,
ULUÇ4Y, Sarulıanoğullan, s. 165.
14

ıs
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tezyİnata rastlanmıyor,

fakat onarıma ilişkin bu belgedeki masraflar arasında nakleaş için verilen paradan da söz edilmiştir. 17
Manisa'da pek çok eserler yaptırmış olan İsJ:ıa~ Bey'in, Ulu Cami'nin
yanındaki medresenin avlusunda bulunan türbesinin görünüşünden, sanduka ve külalılar üzerinde yeşil çuha ve sarıklar bulunmasındanjsJ:ı~ Bey'in
kendisinin de mevlevniğe intisap ettiği, hatta mevlevniğin, Manisa'ya
.Şarugan Bey'le geldiği tahmin .edilmektedir. 18
Evliya Çelebi'nin Seya~t-name'sinde Mevlevihane'ye ilişkin bir iki
küçük bilgi daha bulunmaktadır. Evliya Çelebi Manisa'daki ünlü gezi
yerlerini sayarken bunlar arasında Mevlevl-yane Bağından söz eder.
Etrafında bugün bağ olmadığı halde buraya hata "Mevlevihane Bağı"
denmektedir. 19 Aynca Mevlevihane yakınında bulunan "mesire-giih"lar
· olarak Salınca~lı '[olf,uz Pıyar ile Sovuca~ Pıyar Başını sayar. Ve Manisa
halkından söz ederken: ve nice biy fu!faralan mu~ibb-i Mevlana olmağ ile
mevlevl küliihı azre destar-ı mu~mmedl sararlar, der. Buradan pek çok
tekke ve zaviyenin bulunduğu Manisa'da mevlevniğin çok yaygın olduğu
anlaşılmaktadır.

Manisa Mevlevihanesi "asitane"dir. Gölpınarlı, Konya dergahından
sonra Osmanlı İmparatorluğu sınırlan içindeki on asitane arasında Manisa'yı da gösterir. Önem sırası bakımından da birinci derecedeki Karahisar'dan sonra ikinci derecede Manisa ile Halep'i sayar. 20 Pakalın ise
önem sıralamasını Konya'dan sonra İstanbul, Manisa ve Gelibolu Mevlevihaneleri olarak yapar. 21 Her iki sıralamaya göre öteki asitaneler arasında
oldukça önemli bir yeri olduğu anlaşılan Manisa Mevlevihanesi ve Manisa'daki mevlevilik ge~eneği hakkında kaynaklarda oldukça az bilgi bulunmaktadır.
·
·

17

"Mevlevihanenin Tamir Edildiği ve Yapılan Mosarijin Tesbitine Dair", UWÇAY,

Saruhanoğulla

n, s. 170-174.
1 (}(JKÇEN, Mtlt!iSa Tarihi, s. 92.
Mevlevihane'nin bulunduğu bu tepenin adz şerlye sicillerinde "İıı:ıaret tepe dimekie ma•rüf
mevzi•" diye geçmektedir. Saruhanoğullan, s. 168.
2fl Abdil/bliki GiJLJ'INARLI, Mev/IJna'don Sonra Mevlevtlik, isıanbul 1983, s. 334.
zı M. Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri SlJz/DğO, İsıanbut 1983, c.2, s. 515.
1a ULUÇAY
19

191
Manisa'da mevlevilik geleneği son zamanlarda "Ali Bey Camii" yanın
daki binada sürdürülmüştür. 22 Bu nedenle bu ilk Mevlevihane'den "Eski
Mevlevihane" diye söz edilmektedir. "Eski Mevleviha.ne"nin Mu_ştafii
Şefil.c Efendi'nin şeyhliği döneminde terk edildiği bilinmektedir. 23 Gerek
eski Mevlevihane'de, gerekse yeni Mevlevihane'de oldukça köklü ve
yaygın bir mevlevilik geleneğinin yaşandığı Manisa Mevlevihanesi "son
çelebiler dönemi"nde ay,n bir önem kazanmıştır. 18. yy.'dan itibaren
çelebilik makamının mevleviler tarafından manevi bir saltanat makamı
olarak kabul edilmesi dolayısıyla Osmanoğullarındaki gelenek benimsenerek Konya'daki çelebi'nin yerine geçecek olan çelebi, önce Manisa'ya şeyh
tayin edilmiştir. 24
Son çelebiler döneminden Hemdem Çelebi'nin oğlu olan Fa!Jrü'ddln
Çelebi'nin daha önce Manisa şeyhi olduğu bilinmektedir. 1881 'de Konya'da Şadrü'ddin Çelebi'nin ölümü üzerine Manisa'dan gelerek Konya'ya
çelebi tayin edilmiştir. 25 Bundan sonraki çetebilerin de Manisa'da şeyhlik
yapıp yapmadıklarını elimdeki kaynaklar belirlemeye yeterli değildi. Ancak
bu dönemde Manisa Mevlevihanesi ile Konya Mevlevihanesi arasında çok
sıkı bir ilişki kurulduğu anlaşılmaktadır.
Esasen Manisa Mevlevihanesi 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Mevlana soyuna geçmiştir. Bu soydan gelen ilk şeyh "eş-Şeyb cAJI Efendi
b. Mu~arrem Efendi"dir. 26 Esrar Dede Teyaresinde 18. yüzyılın başında
Manisa Mevlevihanesinde şeyhlik yapmış olan N~I cAli Dede ile Manisa şeriye sicillerinde adı geçen Şeyb cAli Efendi aynı kişi olmalıdır.
Teyarede Ferrüb Çelebi tarunu Şah Çelebi soyundan Bayram Çelebi
soyundan N~I cAJI Dede diye verilmiştir. 27 Böylece N~I cAII De-·
de'nin, Konya çelebilerinden Ferrüb Çelebi (öl. 1591, çelebilik süresi
1561-1591) soyundan geldiği anlaşılmaktadır.
22

ULUÇAY 1 Gl:JKÇEN, Manisa Tarihi, s. 92.
:u Kedi KAllADANIŞMAN, Manisa Tarihf Eser ve Kitabeleri, Manisa

Turlım Derneği

yay., s.4.

u Gl:JLPINARLI, s. 278.
2S Gl:JLPINARLI, s. 177.
2ıS ULUÇAY, Manisa Onla/eri, Manisa 1946, s. 91; ULUÇAY, Saruluınoğullan, s. 130, 134, 143,

145, 165, 166, 168.
27 Esrtir Dede Te!fdresi, kütüp!ıanemde bulunan yazma v. 189b; cAÜ ENvER, Semff-!Jiine-i Edep,
İstan\ıul 1309/1891, s.213.
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Şey!} eAil Efendi'nin ölümü (h. 1114/1702-3)28 üzerine yerine büyükoğlu eş-Şeyg Me~med Efendi29/Me~med Lutfl Efendi30 geçer. 18. yüzyılda Manisa'da yetişen bilginierin başında gelen MeJ;ımed Lutfl Efendi,
aynı zamanda müderris ve şairdir. Esrtir Dede Teyaresinde adı N~I
.e.Ali Dede'nin oğlu Lutfl Me~med Dede olarak geçer ve onunla ilgili
olarak şu bilgiler verilir: Vezir-i ac~ İbrahim Paşa, Peçevi ~med

Dede'nin ölümü üzerine .kendisini Yenikapı Mevlevihanesine şeyh tayin
eder. Fakat kendisi münzevi tabiatlı olduğu için bunu kabul etmeyip istifa
eder, yaşamının sonuna değin Manisa'da şeyhlik yapar (öl. h.
1150/1737). 31
.
Bu iki şeyh, e.Ali Efendi ile oğlu MeJ;ımed Luıfi Efendi'nin vekilliği
zamanında daha önce belirttiğim~. gibi Mevlevih!ne binası esaslı bir
. onanından geçirilmiştir.
·
Uluçay, mahkeme-i şeriye sicillerine32 dayanarak aynı soydan gelen
bundan sonraki şeyhleri şöyle belirler: ·
Şeyg Me~med Lutfl Efendi'nin yerine oğlu eaşman Efendi mütevelli ve
post-nişin olur. Şeyg eaşman Efendi'nin yerine oğlu Bahaü'ddm Efendi
geçer. Şeyb Bahaü'ddin Efendi Manisa'da yetişen mevlevi şeyhlerinin en

zenginlerindendir ve bu dönemde

şehirde

meydana gelen birçok olaya

adı

kanşmıştır.· Şeyb Bahaü'ddin Efendi'nin ölümü üzerine şeygliğin sırayla

yine bu soydan gelen Şeyb ~med Efendi, Şeyb eaşman Efendi, Şeyb
Muştafi Efendi, Şeyb Muştafii Şe~ Efendi'ye geçtiği görülür. Şeyg
Muşt:afi Şefi~ Efendi bu aileden son mevlevi şeyhidir. Bundan sonra
mütevellilik amcazadesi Muştafii Efendi'ye geçer.
1881 'de Manisa'dan Konya'ya tayin edilen Fabrü'ddin Çelebi'den sonra
Manisa'da l;ialim Çelebi ve Murtaza Çelebi'lerin şeyhlik makamında
bulunduklan bilinmektedir. Ancak Murtaza Çelebi, başaris ız yönetiminden
·ötürü Konya Çelebiliği tarafından aziedilir -ve yerine Celalü'ddin Çelebi
28
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29 Saruluınoğullan,

1139/1726 olarak verilmiştir.
n Manisa Onialeri, s. 92-93.
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getirilir. Celalü'döın Çelebi Manisa'daki son şeyhtir, tekkelerin kapatılışına değin (1925) şeyhlik yapar. 33
Manisa'da aynca birçok mevlev1 şairler de yetişmiştir. Esrar Dede
Te!)dresinde bu dönemin tanınmış Manisalı mevlev1 şairi olarak cAt!fu'
Birn bulunmaktadır. Birri, N~I cAif Dede ile Lup] Dede'nin sohbetlerine nail olmuş, onlar zamanında mevleviliğe intisap etmiştir. Eski
Mevlevihane'de tezkiye-i nefs ederek ehlileşmiştir. 34 cAritane tarzda
yazdığı şiirleriyle dikkati çeken Birri'nin düzenlenmiş bir divanı ve Batbaliyye ya da Bülbal-nö.me adlı bir eseri bulunmaktadır (öl. h. 1128/
1715). 35
Birn'den başka bu teyarede Manisalı mevlevi şair olarak XVII. yy. 'dan ·
Kilmili'nin adı geçmektedir. Kiimili; Derviş AI:ımed-i Mevlevi olarak
tanınmıştır (öl. h. 106Ş /1657). 36
Bunlardan başka cAÜ ENVER'in Semff-IJiine-i edeb'inde Manisa'da ve
çevresindeki kasabalarda yetişmiş Ferrü!Jl, LaJ.I, Nehci, Derüni gibi
tanınmış mevlevi şairlerden söz edilmektedir. Bunlann da Manisa Mevlevihanesiyle yakın ilişkide bulunmuş olmalan gerektiği akla gelmektedir,
ancak şimdilik bu ilişkileri kanıtiayacak bilgiye sahip değiliz.
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