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KİLİS MEVLEVİHANESİ, V AKIFLARI VE V AKFİYELERİ. 

Yusuf KÜÇÜKDAG" 

GİRİŞ 

~üneydoğu Anadolu Bölgesi,. stratejik önemi haiz bir konumda olup, bu 
nedenle Türkler, daha 1071 Malazgirt Zaferi'nden önce bölgeye yerleşmeye 
başlamışlardır. Bir süre MemlOkler'in idaresinde kalan Kilis çevresini 1516'da 
sınırlan içine alan Osmanlı Devleti, buralarda yeniden idari yapılanmaya 
gitmiştir. Bu çerçevede, Arap topraklarını da içine alacak şekilde Arap ve Acem 
Kazaskerliği adıyla üçüncü bir kazaskerlik kurulmuştur. Amaç, bölgeyi Os
manlı Devleti'ne sağlıklı bir şekilde bağlamaktı (Küçükdağ, 1994). 

Osmanlılar, bu arada Güneydoğu Anadolu üzerinden Suriye ve dolayı
sıyla Akdeniz' e inme niyetinde olan Şah İsmail'in düşüncesini gerçekleştirmek 
maksadıyla şeyhliğini yaptığı Safevi Tarikatı'mn yoğun propagandalarını 
buralarda etkisiz kılmak için Mevleviliği örglitleme ve bu çerçevede şehir mer
kezlerinde Mevlevihaneler kurma yönüne gitmişlerdir. İşte çalışma konumuz 
olan Kilis ve Gaziantep'teki Mevlevihaneler, Safevi Tarikatı aracılığıyla Şah 
İsmail'in yayılmacı politikasına karşı örgütlenen Mevleviliğin üsleri olarak ku
rulmuştur. Bu yapılanma, XVI. ve XVII. yüzyıllarda beklenen sonucu vermiş; 
Mevlevlliğin devlet adamlarıyla eşraf üzerinde sağladığı olumlu etki, Şah 
İsmail'in emellerine set çekmiştir (Kuçükdağ, 1999). Günümüzde Kilis'in 
Türkiye Cumhuriyeti'nin sırurları içinde yer alması ve Milli Mücadele döne
minden itibaren bu yöre halkının Türk Devleti'ne bağlı bir yapıda olduğunu 
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göstermesi, Osmanlı Devleti'nin yukanda işaret edilen bölgeyle ilgili izlediği 
politikanın sonucudur. 

Bu çalışma ile Kilis'te Mevleviliğin Osmanlı dönemindeki siyasi ve sos
yal ·etkileri ne kısaca yer verildikten sonra bu kentte kurulan Mevlevihanenin fı
zikl yapısı ile ~unun işleyiş şekli incelenecektir. 

I. KİLİS'TE MEVLEVİLİÖİN KURULMASI 

Ünlü Türk dilşünürü Mevlana Ceiaıeddin-i .Rumi (1207-1273)'nin fikir
leri üzerine kurulan Mevlevi Tarikatı'nın (Gölpınarlı, 1983) tekketerine Mev
levihane denirdi. Mevlevihaneler, genelde büyük yollar üzerinde, ticaret hayatı 
canlı kentlerde bina edilmişlerdir. 

Mevl~vilerin Güneydoğu'.da örgiitlenmeleri, 1517'de Suriye ve Mısır'ın 
Osmanlı egemenliğine girmesinden sonra günde.me gelmiştir. Bu tarihten kısa 
bir süre sonra muhtemelen 1541-1542 yilinda Kilis Mevlevihanesi, bundan bir 
sene sonra Halep Mevlevihanesi, 1638'de de Antep Mevlevihanesi inşa 
edilmiştir. . 

~- . . . ~ 
Mevlevlhanelerin Osmanlı topraklannda XVI. yüzyılın ilk çeyreği ile 

XVII. yüzyılın ilk yarısı arasında hızla çoğalması, bazı araştınıl;açı1ann dik
katini çekmiş, bu hızlı yapılanınayı birtakım nedenlere bağlamışlardır. XVI. 
yüzyılın ilk çeyreğinde MemlOk Devleti'nden yeni al~nan Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi, aynı zamanda Anadolu'da gözii ?lan Safeviler'in ilgi alanına giriyordu 
(KüçUkdağ, 1999; 2002). Bu nedenle, Diyarbakır'dan başlamak üzere batıya 
doğru XVI. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Mevlevihane sayısının çoğal
ması, Osmanlı Devleti'nin burada karşı karşıya kaldığı bu tehlikeyi bertaraf 
etmeye yönelik projeleri sonucu olmuştur. Osmanlı Devleti, Safevi Tarikatı'nın 

·halk üzednaeki etkilerini yok ederek kendi 'kültür anhiyışııu yerleŞ~ek için 
Halvetilik ile Mevleviliği örgÜtleme yönüne gitmiştir (Küçükdağ, 2000). 
Özellikle Mevlevllerin faaliyetleri sonucu Güneydo~u Anadolu'da biİçok ayan 
ve taşra yöneticisine ulaşılmış; bu insaruann imkanlarıyla Mevlevihaneler inşa 
ediluiğinden başka Osmanlı egemenliğinin buralarda yerleşmesi sağlanmıştır. 

. . 
Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin İran sınırlan içinde değil de 

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlan dahilinde olması, Osmanlı Devleti'nin 
· bölgede izlediği bu siyasete bağlanabilir. 
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II. KİLİS MEVLEViHANESİ 

Aşağıda değinileceği üzere, Kilis'te sancakbeyliği yapan Canbolad Bey 
tarafından Kilis'te yaptınlan Mevleviha.ne ile bunun bUişiğinde inşa edilen 
cami, medrese ve türbeden meydana gelen külliye, adeta birbirini tamamlayan 
bir manzılme oluşturmaktadır. Yap~m tarihi daha eski olan Mevlevihane'nin 
varlığı, çevresinde bir külliyenin inşasına alt yapı oluşturmuştur. Bu yapıl;ınma 
biçimi ilk değildir. Osmanlı dönemi Mevlevih~elerinin bir cazibe mer~ezi ol
ması, sonradan çevresine başka dini ve sosyal. yapılann yapılmasına neden 
olmuştur. Mevlevihanelerin merkezi olan Konya Mevlana Dergahı'.nın 

batısında Kanuni Sultan Süleyman 1555'te Konya'nın en büyük camilerinden 
Süleymaniye (Selimiye)'yi inşa ettirmiştir. II. Selim ise bu c~nin kuzeyine 
büyük biİ imaret yaptırmış; dışandan Konya'ya gelen yolcuların Dergahın 
yakınında misafir olarak kalmalanni sağlamıştır (Küçükdağ, 1997). Aşağıda 
çalışma konumuz olan Mevlevihane incelenecektir. 

Kilis Mevlevihanesi, Osmanlı belgelerinde ''Fena", günümüzde ise Tekke 
adını alan mahallede, Hükümet Konağı'nın doğu, Cumhuriyet Meydanı'nın 
güneydoğu yönünde; şehrin hemen hemen ortasındadır. 1553'te güneyba
tısında inşa edilen Canbolad Bey Camii'nin o devirde şehrin kuzeyip.~e son 
bina olduğuna bakılırsa (Kilisli Kadri, 1933; Konyalı, 1968), ilk yapıldığında, 
şehrin kenannda bulunuyordu. Bu yapılanma şekli genelde diğer Mevle
vihaneler için de geçerlidir. Nitekim Konya Mevlana Dergahı da şehri kuşatan 
sudann Atpazan Kapısı dışında, boş bir alana inşa edilmiş~. Ancak daha 
sonra çevresine yapılan birtakım sosyal ve ticari yapılarla cazibe merkezi haline 
getirilmiştir (Küçükdağ, 1997). Zamanla Mevlana·Dergahı'nın bulunduğu yer 
şehrin en·mutena semti olmuştur. Kilis'teki Mevlevihanede de hemen hemen 
aynı sürecin yaşandığı görülmektedir. Çevresiny, şu anqa Hükümet Konağı 
olan ve Osmanlı döneminde sancakbeylerinin oturduğu Bey Konağı başta 
olmak üzere Canbolad Bey Külliyesi ile birçok sosyal ve ticari yapı kurularak 
şehrin bu yönde gelişmesi sağlanmıştır. Kilis Mevlevihanesi, Evliya Çelebi'nin 
anlattıklarına bakılırsa, çok büyük bir tasavvuf yapısı idi (Evliya Çelebi V, 
1935). Ancak semahanesi günümüze kadar varlığını korumuş; olması gereken 
derviş hücreleri ile mescidi ortadan kaldınlmıştır. 
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A. B.ANİSİ VE İNŞA TARİHİ 

a) Banisi: Canbolad B~y'in Biyografisi · 

Kilis Mevlev.lhanesi'nin bfuıisi olarak belgelerde Canbolad Bey'in adı çok 
sık geçmektedir. Bu neden1e aşağıda Canbolad Bey'in biyografisi verilecektir. 

Canbolad Bey, Kilis· ve Halep taraftanndayerleşmiŞ bir aileden olup, ba
basının adı Kasım' dır. (Danişmend, lll, "1972; Tekindağ, 1963). Dönemin 
kaynaklannda aç~ bir bilgi bulunmamakla birliktt? İlammer; Canbölad ailesin
den gelenlerin Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi fethinden beri ·Kilis sancağına 
bey olarak görevlendirildiklerini yazmaktadı.i: (Hammer, VIIT, 1333). Kanuni 
Sultan Süleyman'ın, aşağıda görüleceği üzere özellikle Canbolad Bey' i çocuk 
yaşta iken İstanbul'a yetiştirmek üiere alıp göllinnesi ile dıiba s.onra Kilis'i 
ocaklık yoluyla öna vermesi, Canbolad ailesiyle Osmanlı padişahlan arasında 
eskiye dayanan bir bağın bulunduğuna işaret etmektedir. 

Peçev!, Canbolad Bey'in babası Kasım Bey'in as! Kürtlerden olduğunu, 
·canbolad Bey'in çocukluğunda Kanun! Sultan Süleyman'ın huzuruna geti
rildiğini; padişahın o~U: Harem'e alıp dev~et adamı olarak yetiş~rdikten sonra 
kendi memleketine gönderdiğini; bundan sonra onun Halep çevresindeki yo1 
kesici Kürtleri yok ettiğini; bu başansından do~ayı Kilis Sancağı'nın ocaklık 
yoluyla kendisi!le verildiğini yazmaktadır (Peçev!, I, 1283). Mehmed Süreyya 
da yaklaŞık aynı bilgileri vermekte, Saray'a alınıp eğitildikten sonra Kilis Bey' i 
olarak görevlendirildiğini kaydetmektedir (Mehmed Süreyya, 1311). Bu iki 
kaynağin verdigi bilgiler, Canbolad Bey'in Halep çevresine yerleşmiş bir aileye 
mensup-olduğumi;. kanun ve nizarn tanımayan aşiretlerin kontrol altına alınması 
için Canbolad Bey'in çocuk yaşt~ Saray'a alınarak Osmanlı Devleti'ne sadik bir 
devlet adamı olarak yetiştirildi8"ini; tekrar memleketine gönderilerek Halep ve 
Kilis çevresinde güvenliği sağladığını göstermektedir. 

Na1ma, Osmanlı Sultanlarının önceleri, Canbolad aşiretinin beyzadelerine 
Kilis Sancağı'nın ocaklık olarak verildiğini y~maktadır (Naima, I).· Bu du
ruma, belgelerde de ço1c sık olarak işaret edilmektedir. Ancak kaynaklarda Can
bol ad Bey'in Kanun! ile ne zaman karşılaştığına dair açık bir bilgi bulunma
maktadır. Kilisli Kadri, onun Kanuru Sultan Süleyman'ın huzuruna kabulünün 
Irakeyn seferi dönüşü, H 942 (1535)'de vuku bulduğunu kaynak vermeden 
yazmaktadır (Kilisli Kadri, 1933). Tarih! olaylarla bağlantı kurularak değer
lendirildiğinde, ileri sürülen bu tarihin doğruluğu kabul edilebilir. Bilindiği 
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üzere Kanuni, Doğu'ya iki defa sefer yapmıştır. Birincisi, lrakeyn Seferi olup, 
Halep üzerinden İstanbul'a dönüşü 4 Recep 942 (29 Ocak 1535)'dedir 
(Uzunçarşılı, 11, 1983). Kanuni'nin Canbolad Bey'le Halep civarında karşılaş
ması ile onu İstanbul' a beraberinde götürmesi bu sefer sırasında olmalıdır . 

. Di~er karşılaşma, İkinci İran Seferi sıras~da gerçekleşmiş görünmek
tedir. Bilindiği üzere 1553 kışını Halep'te geçiren Kanuni, buradan Diyarbakır, 
Erzurum ve Kars yoluyla İran topraklanna girmişti. Bu seferde Rüstem Paşa da 
padişahın yanında bulunuyordu. Peçevi'ye göre Sultan Süleyman, Halep 
civarına vardı~ sırada Canbolad Bey, kırktan fazla eşkıyayı yakalatıp idam 
ettirmiş; bu durumu gören padişah hiddetlenerek buna sebep olan kişinin katlini . 
emretmiştir. Rüstem Paşa, bunu yapanın Canbolad Bey olduğunu söyleyerek 
affını sağlamıştır (Peçevi, I, 1283). 1533'te Kanftni'nin Canbolad Bey'i 
tanıdığına bakılırsa, Canbolad Bey'in İstanbul'a ilk gi~şi, 29 Ocak 1535'tedir. 

Canbolad Bey, Osmanlı hanedaruna damat olmuş bir sancakbeyi idi. Ev
liya Çelebi, Canbolad Bey'in I. Ahmed'in kızı, IV. Murad'ın kız kardeşi 
Fatma Sultan'la evlendiğini, Canboladzll.de Hüseyin Bey'in bundan doğduğunu 
yazmaktadır (Evliya Çelebi, V, 2001). Canbolad Bey'in İstanbul'da kendi 
adıyla anılan bir sarayı vardı (Ayvansaray1, 1985). Evliya çelebi, İstanbul'da 
bir de Canboladzade Hüseyin Paşa Sarayı'nın bulunduğunu kaydetmektedir 
(Evliya Çelebi, I, 1314). Şu halde Canbolad Bey'in eşi ~atma Sultan, evlendik
ten sonra Canbolad Bey'le birlikte Kilis' e gitmeyip İstanbul'da kalmıştır. An
cak bu evliliğin ne zaman gerçekleştiği şimdilik tespit edilememiştir. 

Canbolad Bey, Kili.s sancakbey i olarak güvenli~i sadece Halep ve 
çevresinde sağlamakla kalmamış; Şam dolaylarında 1554-1556 yılları arasında 
çıkan "Maance Arabı"nın isyanını bastırmada da etkin rol oynamış, başta oğlu 
Hüseyin Bey olmak üzere bu isyan sırasında görev alan birçok adanu canla 
başla çalışmışlardır (BOA, Mühimme 1, 2). Canbolad Bey, önemli hizmetler
den dolayı merkez tarafından takdir edilmiş, H 967 (1559)'de sancakbeyliği 
gelirleri artırılarak ödünlendirilmiştir (BOA, Mühimme 4). 

Canbolad Bey, Güneydoğu Anadolu' da, Antep ve Maraş dolaylarındaki 
Kürt aşiretleri üzerinde de etkili olup, onların &öylenen· yerlerde eşk.ıyalık ,yap
maları durumunda ondan bunun önüne geç~mesi merkezce istenmiştir (BOA, 
Mühimme9). 
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Canbolad Bey, Saray'dan yetişmiş, sadık bir devlet adamı olarak mer
kezle ilişkilerini sürekli ~ıcak tutmuş; saraya damat olmasının da etkisiyle çeşitli 
vesilelerle İstanbul'a gidip, padişah ve devlet adamlarıyla yüzyüze görüşmüş
tür. Bir Mühirn.qı.e kaydına bakılırsa, Canbolad Bey, 29 Zilhicce 966 (2 Ekim 
1559)'da "Vilayet-i Arab Hazinesi"ni İstanbul'a getirmesi için görevlendiril
miştir (BOA, Mühi.mme 3). Onun 9 C. evvel967 (7 Şubat 1560) de İstanbul'da 
bulunduğuna yine bir Mühiııime kaydı işaret etmektedir (BOA, Mühimme 4). 
Kilis'e dönüşü 13 C. evvel967 (10 Şubat 1560)'den sonradır (BOA, Mühim
me3). 

Canbolad Bey, Kilis ve çevresinde güvenliği sağlamakla kalmamış, Bas
ra'daki "Cezayir" Araplan'nın çıkardığı isyanın bastırılmasında önemli rol 
oynamıştır. Bunun için Birecik'te bir donanma hazırlama hususuna 22 R. evvel 
973 (17 Ekim 1565)'de e~n olarak görevlendirilmiştir. Onun kısa sürede Bi
recik Tersanesi'nde 150 adet yük; 250 adet de "asker gemisi" inşa ettirip C. ahir 

·· 973 (Ocak 1566)'te nehir yoluyla Basra'ya gitmeye hazır bale geldiği görül
mektedir. Onun Birecik'ten Basra'ya inşa ettiği gemilerle ilk yiyecek yardımı, 
ll Ramazan 973 (1 Nisan 1566)' de gerçekleşmiştir (BOA, Mühimme 5). 
Osmanlı Devleti, Canbolad Bey' i Birecik Tersanesi'nde hazırladığı gemilerin 
kaptanlığına getirmiştir. 

Canbolad Bey'in hazırladığı donanmanın başında kaptan olarak Basra'ya 
gitmesi, H. 975 (1567)'de olup, Recep 9.75 (Ocak 1568) tarihli bir Mühimme 
kaydına göre, O, "Ulyan-oğlu Seferi"nde Basra Beylerbeyi ve Sultan Hüseyin 
ile birlikte hareket ederek, Osmanlı birliklerine karşı saldırıya geçen Araplan 
püskürtmüş; Basra'daki adalan zabdetrniştir. Canbolad Bey'in Basra'~aki ada
larda isyan eden Araplan yola getirdikten sonra 1568 Sonbaharında Kilis' e 
döndüğü, 23 Şaban 976 (10 Şubat 1569) tarihli belgeden anlaşılmaktadır 
(BOA, Mühimme 7). 

Canbolad Bey'in merkezle ilişkileri, II. Selim zamanın~a da sürdü. 
Kıbns'ın fethine bizzat katılarak önemli görevler ifa etti. Canbolad Bey, 
sancağından topladığı askerleri, Halep Beylerbeyisfnin. bayrağı altında Payas 
İskele.si'nden K.ıbns'a geçirdi. Şehrizol'dan mazill Muzaffer Paşa ve Halep 
Beylerbeyi Derviş Paşa ile birlikte LefkoŞa Kalesi'ni batıdan kuşattı (Sela
niki,l989). Siperler kazdırarak uygun yerlere kale toplan yerleştirdi. Lefkoşa 
Kalesi'ne ilk Türk taarruzu 25 Ağustos 1570'de oldu. Canbolad Bey'in de 
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bulunduğu cepheden kale, toplada döğülmeye başlandı (P"ıri Efendi, 1977). 
Lefkoşa'ya gerçekleştirilen üç taarruz sonucu kaledekiler teslim olmak zorunda 
kaldılar. Başkomutan Lala Mustafa Paşa, 15 Eylül 1570 günü Lefkoşa şehrine 
törenle girdi (Komisyon, 1986). 

Belgelerden Canbolad Bey'in Lefkoşa Savaşında adamlanyla birlikte 
canla başla çalıştığı anlaşılmaktadır. 10 R. evvel 978 (12 Ağustos 1570) tarihli 
bir Mühimme kaydına göre, onun cebecibaşısı olup sanatta mahir olan Ahmed, 
çalışmaz duruma gelen büyük bir topu ağzından kesip tekrar kullanılır hale ge
tirmiştir (BOA, Mühimme 8). 

Kıbrıs Seferi'ne, Canbolad Bey'in oğullanndan Cafer Bey de katılmış; 
Lefkoşa cephesinde "ziyade balıadıdığı zahir olmuş", Derviş Paşa'Il]n onun 
cephedeki kahramanlıklaİı.yla ilgili olarak gönderdiği "mühürlü tezkire" üzerine 
tirnan zeamete çevtilrnek üzere 8800 akçelik dirlik tevcih edilmiştir @OA, 
Mühimme8). 

'\ 

·Canbolad Bey, 1570 yılı kış mevsiminde Kıbrıs'tan Kilis' e _dönmüş; bu 
sırada devletçe kendisinden geçen senekinden fazla sancağından okçu ve piyade 
asker hazırlaması ile vakit geçirmeden bunlan sahilden Osmanlı donanmasına 
bindirip Kıbrıs Adası'na geçirmesi istenmiştir (BOA, Mühimme 12, 14). 
Mühimm~ kayıtlan, Canbolad Bey'in 1571 yılı ilkbaharında Kıbrıs'a askeriyle 
birlikte geçtiğini ve Mağusa Kalesi kuşatmasında bulunduğunu göstermektedir. 

Lefkoşa Kalesi'nin fethinden sonra Osmanlı ordusu 23 Eylül 1570'de 
Mağusa Kalesi önüne gelip mevzilendi. Türk donanmasının büyük bir kısmı 
1571 ilkbahannda İstanbul'dan Mağusa önlerine gelerek ordunun yakınındaki 
limana demirledi. P"ıri Efendi, aynı gün Kürd beylerinden Canbolad Bey'in de 
aşireti askerleriyle gelip Osmanlı ordusuna katıldığını yazmaktadır. 7 Mayıs 
1571 günü siperler kazılarak 8 Mayıs günü askerler siperlere girdi. Kalenin 
denize bakan, sağ yanında Canbolad Bey'le Halep Valisi Derviş Paşa'nın siper
leri y~r alıyordu. Osmanlı ordusuna ait cephelerin hepsinden top atışlan 
başladı. Birkaç gün sonra Canbolad Bey'in kolunca döğülen oldukça büyük 
Arsenal Kulesi'nin temelinde kazılan Hiğım sabah namazından soma patlatıldı. 
Türk askerlerinin içeri girmesi için bl.r yank açıldı. Diğer çephelerdekilere haber 
vermeden Canbolad Bey, kendi aşireti askerleriyle"siperlerden çıkıp kalenin te
pesine tınnaİıdı. Kulede bulunan düşman askerleriıiin tümünü kısa sürede kat
lettiler. Diğer burçlarda ve kalenin içinde, olup bitenden haberi olmayan düşman 
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askerleri, yapılan savaşın gürültüsünden olayı fark etmiş, kaçarak kalenin 
ikinci duvarı üstüne toplanmış; Canbolad Bey ve askerlerine karşı savunma sa
vaşı vermişlerdir. Bu cephede savaş, kuşluk vaktine kadar sürmüş; çok sayıda 
dUşman askeri kılıçtan geçirilmiştir. Bu arada birçok TUrk askeri . şehit 
olmuştur. Sonuçta sözü ed~len kule, Mağusa cephesinde ilk alınan yer oldu. 
Kuleden sonraki duvar, aşılamayacak kadar büyük olduğundan çaresiz kalan 
Canbol ad Bey, askerlerim, bu tehlikeli yerden çekerek geri si perlerine soktu 
(P"ırt .Efendi, 1997). 

Başkomutan Lala Mustafa Paşa, lağım kazıp patıatarak sonuç alınmaya
cağını Canbolad Bey'in denemesinden sonra anlamış; bir harp meclisi topla
yarak, Kara ve Ak kulelerin alınması ile ancak Mağusa Kalesi'nin fethedileceği 
kanısına varılmıştır. Bundan sonra bu iki kule Türk askerlerinin hedefi olmuş; 
Canbolad Bey, bu karar çerçevesinde yeni bir taktikle, maiyetindeki Arap 
Ahmed'in de gayretleri sonucu, Aklcule'nin karşısında büyükçe bir kule yapıp 
üzerine büyük toplar yerleştirrniş; Bektaşi takımından birçok tüfekçi buraya 
tayin edilmiştir. Amaç, Türk askerlerine kule ve surlar üzerinden ateş eden 
düşman askerinin faaliyetini izlemek; onlara top ve tüfekle ateş edip engellemek; 
kuleterin çevresinde lağım açma çalışması yapan Türk askerlerinin hareketini 
kolaylaştınnaktı. Alınan bu önlem sonucu Osmanlı askeri faaliyetlerinde rahat
lamış; 8 R. evvel 979 (31 Temmuz 1571) günü, hazırlanan lağımlar sabah er
kenden ateşlenrniştir. Üst üste yapılan saldırılar sonucu Mağusa Kalesi, 1 
Ağusto~ 1571'de teslimoldu (P"ırlEfendi, 1997). 

Lefkoşa kuşatması sırasındaki gayret ve cesareti Mağusa Kalesi kuşatma
sında da sergileyen Canbolad Bey'in "garip yiğitlerinden" Abdullah oğlu 
Elbasanlı Hasan'ın kalenin burcunda asılı düşman bayrağını, burca çıkıp 
indirdiği 18 Muharrem 979 (12 Haziran 1871) tarihli Mühimme kaydından 
anlaşılmaktadır (BOA, Mühimme 13). 

Canbolad Bey'in Mağusa'mn alınmasından sonra tekrar Kilis'e döndüğü 
görülmektedir. 1572 yılı ilkbaharında, Akdeniz'deki Osmanlı donanmasına 
Kilis ve çevresinden toplayarak hazırladığı okçuları Cebele Beyi olan oğlu 
Habib Bey konutasında göndermesi merkezce istenmiştir (BOA, Mühimme 
12,16). Canbolad Bey, istenen sayıda okçuyu Trablus iskelesi'nden bindire~ek 
şekilde hazırlamış, Osmanlı donanrnasından gernilerin gelip almasım bek
lemiştir (BOA, Mühimme 12). 
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1573 yılı başlarında, sipahilerini alaybeyi koroutasında donanmaya gön
dermesi; Canbolad Bey'in ise Kilis'te kalması Divan-ı Hümayunca istenmiş; 
hazırlanan okçulann ise oğlu ile birlikte Trablus'taki gemilere binmelen 
ernredilmiştir (BOA, Mühirnme 21). 

· Kıbrıs'ın fethinden sonra Akdeniz'de meydana gelen düşman saldınlan 
karşısında Osmanlı Devleti bazı asken önlemler almak zorunda kalrruş; yu
kanda görüldüğü üzere, Kilis Sancakbey i Canbolad Bey' den arka arkaya do
nanmaya asker vermesi talep edilmiştir. Bu çerçevede 1574 Ocağında donanma 
için her onbeş haneden bir tüfekçi alınıp donanınaya gönderilmesi Canbolad 
Bey'den bir hükümle istenmiştir (BOA, Mühirrune 23,24). 

Bazı araştırmalarda Canbolad Bey'in Mağusa Kalesi'nin fethi sırasında 
şehit düştüğü üzerinde durolmakta ve türbesinin de orada bulunduğu yazılmak
tadır (Eyice, 1993). Oysa yukanda belgeler çerçevesinde incelendiği üzere o, 
Kıbrıs'ın fethinden sonra .Kilis'e dönmüş; ölümüne kadar burada kalmıştır. 
İleri yaşta olduğu anlaşılan Canbolad Bey' in kendi isteği doğrultusunda Kilis 
Sancağı, 10 Receb 982 (26 Ekim 1574)'de, oğlu Cafer'e verilmiştir (BOA, 
Mühimme 25). Mühimme kayıtlarına göre Canbolad Bey oğlu Cafer, 1575 yılı 
başlannda Kilis sancakbeyliğini fiilen üzerine almış olup; artık merkezden 
gönderilen emirler, onun adına yazılmaya başlanmıştır (BOA, Mühimme 29, 
32). Bu durumda onun ölüm tarihini H. 980 (1572)'de (Mehmed Süreyya, 
1311) değil, 1575'lerden sonraki tarihlerde aramak gerekir. Kilisli Kadri, 
O'nun H 1000 (1592)'den sonra vefat ettiğini yazmakta (Kilisli Kadri, 1933), 
ancak bununla ilgili kaynak vermemektedir. 

Kaynak ve belgelerden şimdilik Canbolad Bey'in Mehmed: Cafer, Habib, 
Hüseyin, Ömer, Ahmed, Abdullah, Haydar ve Mustafa adlı dokıiz oğlu tespit 
edilmiştir. Bunlar, değişik devlet görevlerinde bulunmuşlar; aralarında Kaptan-ı 
Deryalık ve Rumeli Beylerbeyliğine yükselenler bile olmuştur (Küçükdağ, 
FEF. 99.01). 

b. İnşa Tarihi 

Mevlevihane'nin inşa tarihini gösteren bir kitabeye şimdilik rastlan
mamıştır. İbrahim Hakkı Konyalı, Semahanenin kapısı üzerindeki Arapça 
sülüs yazıyı inşa ki tabesi 'olarak değerlendirmiş; buna göre Mevlevthane'nin H 
932 (1525)'de yaptırıldığını ileri sürmüştür (Konyalı, 1968). Abdülkadır 
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Dündar, bu kitabeyi "ciddi bir biçimde incelerniş, bunun inşa ki tabesi olmayıp H 
1312 (1894)'te gerçekleştirilen onanm kitabesi olduğunu ortaya koymuştur 
(Dündar, 1999). Dikkatle incelendiğinde, Dündar'ın tespitlerinin, daha sonra 
değinileceği _üzere, tamirat belgelerindeki bilgilerle örtüştüğü görülmektedir. 
Konyalı, okuyamadığı yerleri yorumla zorlayarak tarihi çarpıtmış; maalesef 
birÇok araştırmacı onun söylediklerini esas alıirak eserin yapım ~arihini yanlış
lıkla H 932 (1525) olarak vermiştir (Tanrıkorur, II, 2000; Tuncer, 1996). 

Yukarıdaki kısa açıklamadan sonra Mevlevibane'nin inşa tarihi yaklaşık 
olarak belirlenmeye çalışılacaktır: Canbolad Bey'in H 961 (1553) tarihli Can
bolad Bey Camii vakfiye sılretinde (V AD, no. 607), yeni inşa ettirdiği bu ca
miin "Tekye Camii" olarak da bilindiğine işaret edUdiğine bakılırsa, Mev
le~ihane, Canbolad Bey Camii'nden önce de mevcut idi. Bu d~m, aynı vak
fiyedeki "Canbolad Bey Medine-i Kilis' de tekye bina etdiğim." (V AD, no. 512) 
ve-1091 numaralı Hurufat Defteri'ndeki Recep 1138 (Nisan 1724) tarihli berat 
suretindeki "Kilis' de vaki Canbol ad _Bey bina eylediği Tekye-i Şerif' gibi 
kayıtlardan anlaşılmaktadır. Böyle olunca, Mevlevihane'nin inşa tarihini, Can
bolad Bey'in Kilis sancağı beyliği dö~~ı;ninde, Dündar'ın da işaret ettiği gibi, 
1535 ila 1553 tarihleri arasıda aramak gerekir. Canbolad Bey'in biyografisi 
verilirken işaret txlildiği üzere, Canbolad Bey'in İstanbul'a Kanuru tarafından 
devlet adamı olarak eğitilmek üzere götürülmesi, Irakeyn Seferi dönüşünde, 

1535 yılındadır. İstanbul'daki eğitim döneminin en az 4-5 yıl sürdüğü 
düşünülürse, onun Kilis sancakbeyliğine atamasının 1540'li yıllarda olduğu 
söylenebilir. Bu yıllar, konunun başında değiDildiği üzere, Osmanlı Devleti'nin 
Safevi Tarikatı'na karşı Halvetiye (Küçükdağ, 1999) ve Mevleviye'yi örgüt
lediği ve dolayısıyla özellikle Güneydoğu Anadolu'da bu konuda yapılanmaya 
gittiği döneme rastlamaktadır (Küçükdağ, 2000). Öyle ise, Osmanlı Sarayı'nda 
Safeviye ile mücadele konusunda eğitilen Canbolad Bey'in merkezin hoşuna 
gidecek şekilde yapılanmaya gidip Mevlevihaneyi inşa ettirmiş; böylece 
sancakbeyliğinin hemen başında Mevlevlliği Kilis ve çevresindeki elit tabaka 
üzerinde etkili kılmaya çalışmış olmalıdır. Bu durum göz önüne alındığında 
Kilis Mevlevihanesi'nin, Canbolad Bey tarafından 1541-1542 yıllannda inşa 
ettirildiği ileri sürülebilir. Nitekim kesin bir tarih verilmemekle birlikte, 
Canbolad Bey'in oğlu Hüseyin Paşa'nın 1584'te Kilis ve çevresiyle ilgili olarak 
yaptırmış olduğu tapu tahririnde, babasının Kilis'te bir teklee bina ettirdiğine 
işaret edilmesi (Kuyud-ı Kadime Arşivi, no: 171) ile Hurufat Defterleri'ndeki 
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"Kilis'de Canbolad Bey binası Tekye", "Canbolad-oğlu Tekyesi", "Canbolad 
Bey Tekyesi" ve "Kilis' de vak.i Canbolad Bey bina eylediği Tekye-i Şerif' gibi 
kayıtlar (VAD, no: 1116; no: 1091; no: 1106), Mevlevibane'nin hanisinin 
Canbolad Bey olduğunu göstermektedir. 

Kilis Mevlevihanesi'nin daha sonra kullamlmayacak kadar harap olduğu 
için"adeta yeniden yapılırcasına büyük onanmlar geçirmiş olmalıdır. Nitekim 
Evliya Çelebi, bu nedenle Kilis Mevlevihanesi'ni muhtemelen esrarlı bir şekilde 
onartan Kethudayeri Ali Ağa'nın hayratı olduğunu yazmaktadır (Evliya Çelebi, 
I, 1935). Abdtilbaki Gölpınarlı'nın da aynı şekilde Kilis Mevlevihanesi'nin 
1676'da eşraftan Ali Ağa tarafından inşa edildiğini söylemesi (Gölpınarlı, 
1983), bu tarihte köklü bir onanın geçiTdiğine işaret etmektedir. Dtindar, H. 
1072 (1661)'de Kilis Mevlevihanesi'ne Ali Dede'nin şeyh ve mesnevihan ola
rak atanmasına bakarak buna ihtimal vermemektedir (Dtindar, 1999). Oysa 
Canbolad Bey'in inşa ettirdiği Mevlevihane'nin muhtemelen temelden itibaren 
yenilendiği için Evliya Çelebi ile Gölpınarlı'nın hanisi olarak Ali Ağa'yı 
gösterdiği anlaşılm~adır. Yani eski mevlevihaneye şeyh tayini yapılmış, onun 
görevlendirilmesinden sonra muhtemelen Mevlevihane Meta yeniden yapılırca
sına tamir edilmiştir. 

B. MİMARİSİ 

Mevlevihanelerde, semahanenin dışında mescit, şeyhin veya bamsinin 
türbesi ve hfurı.Oşan yani kabristan, ktittiphane, derviş hticreleri, matbab böltimü 
ile avlunun bUlunması bir gelenektir (Gölpınarlı, 1983). Kilis Mevlevihanesi de 
Osmanlı döneminde, bir Mevlevihanede bulunması gereken ünitelerin ta
mamının mevcut bulunduğu bir manzfime olmalıdır. Nitekim Evliya Çelebi'nin 
Kilis'te "Asitane-i Hazret-i Mevlana ... dört tarafı gtil-gillistan ile müzeyyen ve 
havuz ve şadırvan, selsebiller ile piraste bir Mevlevihanedir. Mevlevihane 
kapısı dibinde Hoca Dur'un ... Kabri"nin bulunduğuna işaret etmesi de bunu 
göstermektedir. "As tane", dergah, büytik tekke anlamıanna geldiğine göre, 
tartışmasız, Kilis Mevlevihanesi'nde yukanda zikredilen·bölümlerin hemen ta
mamı bulunuyordu. Nitekim Konyalı, semahanenin gtineyinde açık bir türbe 
ile çevresinde oluşmuş bir hamuşarun, 153 kişinin namaz kılacağı büyüklükte 
bir mescidin, semahanenin hemen önünde yer alan havuzlu ve fıskiyeli 
bahçenin kuzeyinde, kapılan bahçe yönüne ~çılan tonozlu derviş hücrelerinin, 
doğusunda altı dükkan, üstü bir sofa ve iki odayı havi bir şeyh dairesinin bu-
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lunduğunu yazmaktadır (Konyalı, 1968). Onun bu tespitlerini eldeki belgeler 
doğrulamaktadır. Cumhuriyet· Meydanı açılırken yıktırıldıklan anlaşılan bu 
ünitelerin mimari durumlan hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmamaktadır. 
Aşağıda eldeki imkanlar dahilinde Kilis Mevlev!Mnesi manzfunesi ortaya kon
maya çalışılacaktır. 

a. Semahane 

Kilis Mevlevihanesi'nin halen ayakta bulunan en eski kısmı semahane 
olup, Memlı1k ve Osmarılı mimarisinin sentezi durumundadır. Daha sonra inşa 
edilen Halep ve Antep Mevlevihanelerine plan şeması ile cephe ve mihrap 
detaylan yönünden etki etmiş olmasından dolayı Gtineydoğu Anadolu' daki 
Mevlevihane mimarisine örnek teşkil ettiği söylenebilir (Tanrıkorur, II, 2000). 
Mevlev!hane kesme beyaz ve sanmtırak taştan yapıldığı için halk tarafından 
"Ak Tekke" olarak da isimlendirilmiştir. 

Semahane, 10,7x10,7m. ölçüsünde kare planlı, merkez! kubbeli bir yapı
dır. Girişi batı cephesindedir. Semahanenin duvarlannda 24, kubbe kasna
ğında ise 12 pencere yer almakta olup, bu sayede aydınlık bir mekan ortaya 
çıkmıştır (Dündar, 1999; Tanrıkorur, II, 2000; Tuncer, 1996). 

Semahanenin inşasından sonra birçok defa onanm geçirmiş olması gere
kir. Ancak buna dair ilk bilgiler, şimdilik XIX. yüzyıl sonlanna aittir. Halen 
Mevlev!hanenin penceresinde muhafaza edilmekte olan bir tamir kitabesinden, 
Kilis Mevlev!Mnesi Şeyhi Sabuhl Dede'nin H 1293 (1876)'de, semahaneyi ka
pısından mihrabına kadar tamir ettirdiği anlaşılmaktadır. Bu sırada semaha
nenin kapısı da esaslı bir şekilde onarılmıştır (Dündar, 1999; Tanrıkorur, II, 
2000). 

Konyalı'nın yazdıklarına bakılırsa, kubbede bulunan tamir kitabesine 
göre, H 1308 (1890)'de semahanenin kubbesi onanlnuştır. Şu anda mevcut ol
mayan bu tarih 1894'te tamamlanan tamiratın başlangıç tarihi olmalıdır. 
1894'teki onarıma gelince, bunu inşa kitabesinin olması gereken yere yani 
kapının üzerine yerleştirilen onanm kirabesinden çıkarmak mümkün olmak
tadır. Sabuhl Dede, Il. Abdülhamid'in yardımıyla H 1312 (1894) tarihinde se
mahaneyi tamir ettiınıiştir (Konyalı, 1968). 

Semahanenin, 2 R. evvel 1325 (15 Nisan 1907) tarihli Halep Valisi es
Seyyid Mehmed Nazım'ın arizasına göre, II. Abdülhamid'in, miktan zikredil-
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meyen yardıınlanyla esaslı bir şekilde ananldığı anlaşılmaktadır (BOA, Y. 
Mtv. Dosya no: 297, Gömlek: 6, 1325. Ra. 2). 

Kilis Mevlev1hanesi 1912'de tekrar onanlınıştır. Bununla ilgili yazışma
lara 1912 Ocak ayında başlandığı; bunun için bir keşif defteri hazırlandığı; 
bundan Mevlev1hane'nin harap durumda olduğu anlaşılmaktadır (Konya 
Mevlana Dergaru Arşivi, 90/2, 3, 4, 5, 7). Bu sırada semahaneyi örten ''kubbe 
sakfı"nın ayaklan ile; kötü durumda olan "kapu aralığı kubbe sakfı"nın 
yıkılarak tamir edilmesi gerekiyordu. 13 KanO.n-ı Evvel 1329 (1913) tarihli 
yazışmaya göre, onarım bir sene gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır (Konya 
Mevlana Dergaru Arşivi, 90/10). Yapılan onanmın semahanenin orijinalliğini 
bozacak derecede biiyük olduğu anlaşılmaktadır. O. Cezıni Tuncer'in semaha
nenin kasnak ve kubbesinin olması gerekenden yüksek ve sivri olduğunu 
söylemesinden, sem~hanede esaslı denecek değişikliklerin· olduğuna işaret 
etmektedir. 1972'de, Vakıflar Genel Miidiirlüğü de kurşun örtüsü iyice 
bozulmuş olan semahanenin kubbesiru onartımştır (Tuncer, 1996). 

b. Mescit 

Yukanda değiDildiği üzere mescit bölümlinlin manzumenin neresinde yer 
aldığı ve mimari durumunun nasıl olduğuna dair şimdilik bilgiye rastlan
mamıştır. Konyalı'nın kaynak göstermeden verdiği bilgiler dışında XIX. 
yüzyılın başlannda bile bir mescidin mevcudiyeti ile kullanılır durumda 
olduğu, belgelerde "Mevlev1Mne Mescidi" ve "Mevlev1hane Tekyesi Mescidi" 
olarak geçmesiyle buraya imam atamalarının yapılmasından anlaşılmaktadır 
(V AD, no: 1 138; no: ı 1 16; no 1 104; no: 552). Mevlev1hanenin mescit bölümli
nlin onanmına dair bilgiler de bulunmaktadır. 19 Kanun-ı Suni 1327 (1912) 
tarihli bir tamirat keşfine göre mescit, kubbeli idi. Mescidin kötü durumda olan 
kuzey duvarı ile "kubbe sakfı"run yıkılarak onanlması gerekiyordu. Bunun 
için dokuzbinaltıyüzyirmiiiç kuruş on paraya ihtiyaç bulunuyordu (Konya 
Mevlana Dergaru Arşivi, 90/2,3). Onanmın kısa sürede tamamlandığı, 13 
KanOn-ı Evvel 1329 (1913) tarihli yazışmadan anlaşılmaktadır (Konya 
Mevlana Dergaru Arşivi, 90/1_0). 

c. Derviş Hücreleri 

Osmanlı devri Mevlev1hanelerinin en büyiik özelliği, dervişlerin sürekli 
kalmalan için yeterli sayıda hücrelerinin bulunmasıdır. Şu anda mevcut olma-
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malda birlikte Kilis Mevlevihanesi'nin de çok sayıda derviş hücresi bulunu
yordu. Bunu belgelerdeki bilgilerden çıkannak mümkün olmaktadır. Nitekim 
22 Safer 1317 (2 Temmuz 1899) ve 16 R. ahir 1328 (25 Haziran 1910) tarihli 
Ahmed Sabuhi Dede Efendi'ye ait iki vak:fiyeye göre, sem.ahanenin güneyindeki 
avlunun batısında, semahaneden itibaren şimdiki dıni.huriyet meydıirunın doğu 
yönünde, meyd~~ paralel olarak, Mevlevihane Sokağı 'na doğru ve ayın ·avlu
nun güneyinde, şu andaki Mevlevihane S~kağı'nın kuzey kenarında, yani av
lunun iki tarafında diziliyordu (Konya Mevlana Derg3.hı Arşivi, no: 54/10). 
Anlatılanlara bakılırsa, hücreler avlunun batı ve güneyinde L şeklinde yer 
alıyordu. Ancak Klasik Dönem Osmanlı tekke mimarisinde, örneğin Konya' 
daki Piri Mehmed Paşa Zaviyesi'nde olduğu gibi (Küçükdağ, 1992), Kilis 
Mevlevihanesi derviş hücreleri de muhtemelen avlunun üç tarafıru U şeklin~e 
çevreliyordu. Konyalı'nın bahçenin kuzey tarafında kapıları bahçeye açılan to
nozlu hücrelerin sıralandığını söylemesi (Konyalı, 1~68), hücrelerin U 
şeklinde, bahçeyi çevrelediğini göstermektedir. 1912'de hazırlanan tamirat def
terinden hücrelerin gerçekten tonozlu old':Jğıı anlaşılmaktadır (Konya Mevlana 
Derg3.hı Arşivi, 90/3). 

Mevlevihanenin derviş hücreleri, XX. yüzyıl başlarında harap durumda 
idi. Halep Valisi es-Seyyid Mehmed Nazım'ın merkeze gönderdiği 2 R. evvel 
1325 (15 Nisan 1907) tarihli arizada, yukarıda değinildiği üzere, Mev
levihanenin yfuıi sem§hanenin içi ve dışı es~lı bir şekilde onarılmış; padişahça 
bu iş için ayrılan· tahsisat bitmiş; bu nedenle Kilis Mevlevi Dergahı'run 
dervişlere mahsus olan hücrelerinin onarımı mümkün olmanuştır. Durumu 
Halep Valisi bizzat gidip yerinde görmüş; yaptırdığı keşif sonucu 18.000 
kuruşa tamir edilebileceğini tespit etmiştir. Vali, padişalun sadakası olmak 
üzere bu paramn "Halep Emlak-ı Seniyye İdaresi"nden veyahut "Halep Evkaf 
İdaresi Tahsisast-ı Mahsfisası"ndan almak için padişahtan izin istemiştir (BOA, 
Y. Mtv., Dosya rio. 297, Gömlek .6, 1325. Ra. 2). Ancak bu tamirat talebinin 
hemen gerçekleştiğine dair şimdilik belge tespit edilememiştir. Daha sonraki 
yazışmalar, hücrelerin 1912'de onarıldığına işa.İ:et etmektedir. 19 Kanun-ı Sam 
1327 (1912) tarihli tamirat defterine göre, hücrelerden bazılarını duvarları ha
rap durumda olup esaslı bir şekilde onarılmıştır. Buna göre onarılan hücrelerin 
·üzerine "tonoz sakfı" yapılmış, duvarları yükseltilip tonozları yenilenmiştir 
(Konya Mevlana Dergahı Arşivi, 90/3). 
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d. Şeyh Dairesi 

Mevlevihane veya Mevlevi Tekkesi denen tasavvuf yapısı~da, işlerin 
düzenli bir şekilde yürümesi için görevtendirilmiş sorumluya, yani şeyhe ailesi 
ile birlikte oturması için o manzume içinde bir konut yapılırdı ki, buna şeyh 
'dairesi denirdi. Nitel,dm Konya'da Mevlana Dergahı bqnyesinde bir Çelebi 
Efendi Konağı ile Piri Mehmed Paşa Zaviyesi'nde bir şeyh dairesi bulunuyordu 
(Küçükdağ, 199?; 1996). Kilis Mevlevihanesi'nde Canbolad Bey döneminde 
şeyh dairesinin bulunduguna dair herhangi bir kayda şimdilik rastlanmamıştır. 
XIX. yüzyıl sonlannda Mevlevihanenin güney bitişiğinde bu maksatla Ahmed 
Sabuhl Dede tarafından 1899'da inşa edilmiş, bir meskenin varlığı bilinmekte
dir (Konya Mevlana Dergaru Arşivi, 54/10). Konyalı'ya· göre bu şeyh dairesi, 
altı .dükkan, üstü bir sofa' ve 2 büyük odadan meydana geliyordu (Konyalı, 
1968). Konyalı'nın eserinde zikrettiği Kilis Mevlevihanesi'ndeki şeyh dairesi, 
burada uzun süre· postnişin olarak görev yapan es-Seyyid Ahmed Sabuhl Dede 
tarafından 23 Safer 1317 (2 Temmuz 1899) tarihli vakfıye ile Mevlevihaneye 
vakfedilmiştir (V AD, no: 1759). Bu ev zamanla yıkılmış; harabesi 1967' de or
tadan tamamen kaldırılmıştır. 

e. Kütüphane 

Mevlevi tekkelerinde Osmanlı döneminde kütüphanenin bulunduğu ve 
vlliın şartlan çerçevesinden çalıştınld.ıklan bilinmektedir. Nitekim Konya' da 
Mevlevilere ait Mahmud Dede Zaviyesi'nin bünyesinde, XVI. yüzyılın ikinci 
yansında bir kütüphane kurulmuş ve kitaplar vakfedilmiştir (Ktiçükdağ, 1991). 
Mevleviliğ:in merkezi durumundaki Konya Mevlanll'Dergabı'nın da zengin bir 
kütüphanesi vardı (Özönder, 1989). Halen faal olan bu kütüplianede çok 
önemli yazma eserler saklanmaktadır. 

Kilis Mevlevihanesi'nde eskiden kütüphanenin mevcut olduğu bilinme
mektedir. Eldeki bilgilere göre es-Seyyid Ahmed Sabuhi Dede, 23 Safer 1317 
(2 Temmuz 1899) tarihin<;fe 'düzenleyip tescil ettirdiği vakfıye ile Mevlevihanede 
bir kütüphane kurmuş; 230 ciltkitap vakfetmiştir (V AD, no: 1 759). V akfıyeden 
kütüphane için ayn bir bina inşa edilmeyip,semahaneniiı içinde, uygun bir me
kanın, buna tahsis edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim B. Tannkon,ır, kütüpha
nenin yerini semahane içinde belirleiniş olup·bu, ı m kal~nlığınğaki duvarlarda, 
47 cm derinlik, 90 cm genişliğinde olmak üzere, kuzey yöntinde dört, doğu 
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yönünde iki, toplam altı kitap dolabından meydana geliyordu (Tannkörur, II, 
2000)._' . 

f. Hamuşan ve Türbe 

Mevleviha.İıeJerde genelde bir türbe ile çevresinde hamuşan adı verilen 
kabristan bulunurdu. Bu konuda Mevleviliğin merkezi olan Konya Mevlana 
Dergaru'ndaki Mevlana'nın türbesi ile dergahın çevresini kuşatan ve Hamuşan 
denilen mezarlık (Özönder, 1989) diğer Mevlevihanelere örnek teşkil etmiştir. 

Kilis Mevlevihanesi'ndeki semahanenin içinde türbe bulunmamaktadır. 
Konyalı, semahanenin kapısının bitişiğinde, kurucusu olan şeyhin, muhteme
len ilk şeyhi Fakri Dede'ye ait kabrin bulunduğunu yazmaktadır (Konyalı, 
1968). Ancak Evliya Çelebi'ye göre, bu açık türbe Hoca Dur adlı birinindir 
(Evliya Çelebi, I, 1935), Konyal~, semahane~İı güneyinde hamuşanın yani 
kabıistanın yer aldığını yazmaktadır ki, şu anda bununla ilgili herhangi bir 
işaret mevcut değildir. 

g. Mutfak 

Mutfak, Mevlevihaneler' de önemli bir mekandır. ÇUı:ıJcü Mevlevihanenin 
hücrelerinde sürekli kalan onlarca derviş burada pişirilen yemekle karınlarını 
doyururlardı (Gölpınarlı, 1983). 

Kilis Mevlevihanesi'nde, nedense mutfak olarak aynlan kısımla ilgili 
belgelerde herhangi bir bilgiye şimdilik rastlanmamıştır. Ancak burada kalan 
dervişlerinihtiyaçları ve "taamiyeleri" yani yiyecekleri için 9 Nisan 1848'de 
dükkan vakfedildiğine bakılırsa (Konya Mevlana Dergahı Arşivi, 54/10), bu
rada yemek pişiriliyor ve derviş biierelerinden biri mutfak olarak kul
lanılıyordu. Bunun için ayplan mekanın, az sayıda dervişin ihtiyacına cevap 
verecek kapasitede kiiçük olduğu anlaşılmaktadır. Canbolad Bey Camii'nin 
çevresinde, Konya'da Mevlana Dergahı'nın bitişiğinde, ll. Selim'in yaptırdığı 
Sultan Selim imareti gibi (Küçükdağ, 1997), dervişlerle fakir halkın sabah ve 
akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir imaret de mevcut değildi. Bu eksilik his
sedilmiş olacak ki, H 1179 (1765)'da bazı kimseler, Canbolad Bey Camii 
yanında "müceddeden imaret inşa" ettirmeye kalkmışlar; Canbolad Bey Camii 
vakfının mü te veliisi olan Muharrem oğlu Zeynelabidin, vakıf Canbolad Bey, 
vak:fiyede "imaret ve imarete dair nesne şart ve ta'yin etmiş" olmadığı için bun-
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lann imaret inşa etmekten menedilmelerini padişahtan istemiştir (BOA, Cevdet 
Evkaf, no: 12312). Şu halde Canbolad Bey ile ondan sonra MevlevThaneyi 
onartanlar, burada müstakil bir irn3.ret veya mutfak yaptırmamışlar, ihtiyaca bi
naen Mevlevlhanenin yakınında imaret yaptırmaya teşebbüs edenler de vakfi
yede böyle bir şart bulunmadığı için engellenmişlerdir. Öyle ise Kilis M~v
levThanesi'nde imaret denebilecek kapasitede bir yapı bulunmayıp, derviş hüc
relerinden biri mutfak olarak kullanılmış; dervişlerin yemekleri orada hazır
lanmıştır. 

h. Su ihtiyacının Karşılanması 

MevlevThanelerdeki hücrelerde dervişler sürekli kalelıkları için yapılan ilk 
işlerden biri su problemini halletmek idi. Nitekim su sıkıntısı çekilen Konya 
Mevlana Dergaru'na Dutlu su~u getiren Yavuz Sultan Selim'dir (Küçükdağ, 
1994). Kilis Mevlevihanesi'nin ihtiyacı olan suyun daha Canbolad Bey za
manında getirilerek, şadırvan ·ve selsebillerden akıtıldığı anlaşılmaktadır. Ev
liya Çelebi'nin "Dört tarafı gül gülistan ile müzeyyen ve havuz ve şadırvan, sel
sebiller ile piraste bir mevlevlhanedir" demesi de bunu gösterir. Konyalı'nın, 
fiskiyeli havuzun semahanenin önündeki bahçede bulunduğunu söylemesi 
(Konyalı, 1968) bunların XX. yüzyılın başlarına kadar kullanıldığını göster
mektedir. 

Ancak Kilis MevlevThanesi'ndeki havuz, şadırvan ve selsebillin onarımı
na dair herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Bununla birlikte su yollannın 
zaman zaman tamir edildiği görülmektedir. Bunlardan tespit edilebilen ilk 
onarım, 9 R. evvel 1049 (10 Temmuz 1639)'dur. Burada aynntı verilJ!leden 
Kilis MevlevThanesi'ndeki suyun onarımında emeği geçen ve su yolu hizme
tinde büyük işler başaran Abdullah'ın, Hz. Mevlana'nın şerefıne, "Teka.Iif-i 
Şakadan muaf' olmasının postnişinin arızası ile istendiğine (BOA, Ali Emiri, 
İbrahim 41) işaret etmekle yetinilecektir. 

Kilis MevlevThanesi'nin suyu ile ilgili XX. yüzyıldan önceki vakfiyelerde 
ve vakıf kayıtlannda, herhangi bir paranın tahsis edildiğille dair belge bulun
mamaktadır. MevlevThane'de uzun süre şeyhlik yapan ve harap durumdaki 
manzO.meyi ihya edip faal hale getiren Seyyid Ahmed Sabuhi Dede, bu tekke 
için öncelikle önem arz eden suyun sürekli akmasını sağlama düşüncesiyle bir 
vakıf kurmuştur. 16 R. ahir 1328 (25 Haziran 1910) tarihinde düzenleyip tescil 
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ettirdiği vakfiye ile vak:fettiği üç dükkarun icannı Kilis Mevlevibanesi'nin su 
yollarının . tamirine harcanm~sını şart olarak koşmuştur (Konya Mevlana 
Dergaru Arşiv, 54/10). 

Su yollannın vakfiyesinin tescilinden iki sene sonra onanldığı görülmek
tedir. 26 Kanun-ı Suni 1327 (1912) tarihli tamirat keşfine göre, Mev
levilianedeki suyun icra-yı ta'miri"nin dokuzbi.nlcüsür kuruşa gerçekleşebileceği 
tespit edilmiştir (Konya Mevlana Dergaru Arşivi, 90/1). Aynı yıl içinde "Kilis 
Kazası Meclis-i Belediye"nin onayladığı Mevlevihanenin tamirat keşif defte
rinde ise su yolunun, 2580 kuruş sarf edilerek onanlabileceği gösterilmiştir 
(Konya Mevlana Dergaru Arşivi, 90/3). Şu halde dokuzbinküsür kuruş, sırf su 
yollan için değil Mevlevilianede yapılınası düşünülen diğer tamiratın masraflan 
İçin belirlenen rakamdır. Bu harcamanın Evkaf Nezareti'nce karşılanması is
tendiğinde bakılırsa, yukanda su yollannın onarım . işi için vak:fedilen üç 
dükkandan gelen kiranın bunu karşılamadığı söylenebil~ . . 

III. KaİS MEVLEViHANESİ V AKFİYELERİ VE 
VAKIFLARI 

Kamu kurumu olarak kabul edilen teklee ve zaviyelerin hizmet binalanrun 
ayakta kalmaları, bir şeyh başkanlığında dervişlerin faaliyetlerini, ekonomik 
sıkıntı çekmeden sürdürmeleri için tahsis edilen vakıfların önemi büyüktü. Bu 
nedene Mevleviliğin daha kuruluş aşaması kabul edilen Mevlana Celrueddin-i 
Rumi'nin sağlığından itibaren Mevlevi tekleeleri ile dervişlere, sultarilar başta 
olmak üzere devlet adamlan ve zenginler vakıflar tahsis etmişlerdir (Gölpınarlı, 
1983). Mevlevilianelere· teveccüh, Osmanlı döneminde de devam etmiş; devlet 
ad.amlan Mevlevihaneler inşa ettirdiğinden başka, buralara vakıflar tahsis 
etmişlerdir. Kilis Mevlevilianesi'ni de aynı şekilde bir sancakbeyi olan Canbo
lad Bey yapUrarak bu kasaba ve çevresinde Mevleviler' in etkin olmasını 
sağlamıştır. Ancak Canbolad Bey, bina ettirdiği Kilis Mevlevilianesi için ne
dense vakıf kurma yönüne gitmemiştir. Oysa Mevlevihanenin yakınına 
yaptirdığı külliye için vakıf tesis edip vakfiye düzenlettiği görülmektedir. Öyle 
anlaşılıyor ki, Kilis Mevlevihanesi, başlangıçta halkın ianeleriyle ayakta 
kalıyordu. Bu durum, Mevlevıhane'yi zaman zaman·onartanlann bulunması ile 
aşağıda ineeleneceği üzere, XIX. yüzyıldan itibaren bazı hayır sahiplerinin bu
rayla ilgili vakıflar kurup vakfiyeler düzenlemelerinden anlaşılmaktadır. 
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A. V AKFİYELER 

a. Seyyid Şeyh Mehmed Emin Dede V akfiyesi 

Kilis Mevlevlhanesi'nin tespit edilebilen en eski vakfiyesi, 5 C. evvel 
1264 (9 Nisan 1848) tarihlidir. Vakfiye, Konya Mevlana Dergaru Arşivi, 
54/10' da kayıtlıdır. Başındaki tasdik bölümü, besınele ve şahitler dışında 43 
satırdır. Vakfı kurup Arapça olarak tescil ettiren el-Hac Yusuf el-Buşi oğlu 
Sadat'tan es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Emin Dede'dir. Hayatına dair vakfiyede 
verilenler dışında bilgi bulunmayan btİ zat, 1848 yılında Kilis Mev
levihanesi'nde şeyhlik yapıyordu. 

b. Seyyid Ahmed Sabuhi De de V akfiyeleri 

23 Safer 1319 (ll Temmuz 1899) Tarihli Vakfiye: 

Seyyid Şeyh Mehmed Emin Dede'den sonra Kilis Mevlevlhanesi'ne ait 
ikinci vakfiye, 23 Safer 1319 (ll Temmuz 1899) tarihli olup, Kilis Mev-

1 • • • 

levihanesi'Iide şeyh ol~ Ahmed Efendi oğlu es-Seyyid Ahmed Sabuhi Dede 
Efendi'ye aittir. Türkçe olarak düzenlenen vakfiye, Konya Mevlana Dergahı 
Arşivi'nde, no: 54/lO'da bulunmaktadır. Vakfiye, aynca günümüz Türk harf
leri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde, 1759 nolu defterin 254-256. say
falarına kaydedilm.iş olarak bulunmaktadır. 

~onya Mevlana Dergahı Arşivi'ndeki Osmanlı harfleri ile yazılmış bu 
vakfiye, b~şındaki tasdik bölümü, besınele v~ sonundaki şahitler dışında 68 
satırdır. Şahltıerin hemen arkasına üçbuçuk sayfaya vakfedilen kitapların isim
leri birer birer yazılmıştır. Böylece vak:fiye altı sayfa olmaktadır. 

16 R. ahir 1328 (25 Haziran 1910) Tarihli Vakfiye: 

Seyyid Ahmed Sabuhi Dede'nin düzenlettiği bir diğer vakfiyenin tarihi 16 
R. ahir 1328 (25 Haziran 1910)'dir. Bu vakfiye, Konya Mevlana Dergaru 
Arşivi, 54/lO'da kayıtlıdır. Osmanlı harfleriyle Türkçe olarak düzenlenen vak
fiye, 16 satırdan meydana gelmektedir. 

Seyyid Ahmed Sabuhi Dede'nin vakfiyelerine ek olarak düzenlenmiş bir 
de ilaını vardır. Bu, 26 Safer 1341 (23 Ekim 1922) tarihli olup, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi, 1759 numaralı defterin 353. sayfasına sfueti yazılmıştır. 
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B. VAKıFLAR 

Kilis Mevlevihanesi'nin biri Seyyid Şeyh Mehmed Emin Dede'nin; diğeri 
iki adet Seyyid Ahmed Sabuhi Dede'nin olmak üzere üç adet vakfıyesi vardır. 
Aşağıda bu vakfıyelerde geçen vakıflar ortaya konacaktır. 

Kilis MevleviMnesi'nin bir de vakfıyesi bulunmayan bazı hayır sahiple
rinin vakıfları belgelerde geçmektedir. Bunların vakıfları da imkanlar 
ölçüsünde belirlenmeye çalışılacak.tı.r. · 

a. Seyyid Şeyh Mehmed Emin Dede Vakfı 

Iqlis Mevlevlhanesi'ne Seyyid Şeyh Mehmed Emin Dede'nin vakfettiği 
gayrimenkul, Halep şehri içinde, Dfuii'l-Vekale Ham tarafında, Babü'l-Cinan 
dahilinde, ç.arşlilln içinde bulunan İbrahim et-Tavll oğlu Mehmed oğlu Bek
ri'den, yerleri ile birlikte satın aldığı dükkaruardır. Vakfıyede bu djikkaruarın 
sayısı hakkında bilgi verilmemektedir. Söylenen dükkanıardan başka, yine 
Halep'te Yahudi Mahallesi'nde, Kilise'nin karşısında bulunan iki dükkan da 
vakfedilenler arasındadır. 

b. Seyyid Ahmed Sabuhi Dede Vakıflan 

Seyyid Ahmed Sabuhi Dede, Kilis Mevlevihanesi'nde bir kütüphane 
kurmuş, I899'da buraya 230 ciltkitap vakfetmiştir. Aym vakfıyede vakıf, 
aynca Kilis'te "Bedesten-i J(ebir"deki Un Ham'mn civarında, Bedesten'e ba
kan bir adet; Un Ham civarında, Bedesten'in içinde üç adet; Tekke Mahallesi
'nde, Mevlevlhane'nin vakıf arsası üzerinde inşa ettirdiği onbir adet dükkamru 
v_akfetmiştir. 

Aym vakfıyede Seyyid Ahmed Sabuhl Dede, Seo:ıahanenin güneyinde, 
bir kısmı Mevlevlhaneye, bir kısmı kendine ait arsanın üzerine bina ettiği evi; 
yine Mevlevüıane'nin doğu yönünde, bir tarafı, Mevlevlhanenin avlusuna sınır 
bir adet ev ile bir adet kahvehaneyi Kilis Mevlevlhanesi'ne vakfetmiştir. · 

Seyyid Ahmed Sabuhl Dede, 25 Haziran 1910 tarihli vakfiye ile de Kilis 
Mevlevihanesi'nin batısında, doğusundan, Mevlevlhane'nin avlusu ile derviş 
hücrelerine sınır üç adet dükkamru vakfetmiştir. 
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c. Ali Paşa Vakfı 

Kilis Mevlevihanesi'ne Ali Paşa adlı birinin de vakıflar tahsis ettiği Hu
rufat kayıtlarından anlaşılmaktadır. Ancak Ali Paşa vakfından almak üzere 
cüzhan tayinlerinin bulunmasına (V AD, no: 1116; no: 1091) karşın Ali Paşa'ya 
ait hangi vakıf gayrimenkul ün geliripden bu görevlilere ücret yerileceğine işaret 
edilmemektedir. 

Evliya Çelebi'nin Kilis Mevlevlhanesi•nin Kethüdayeri Ali Ağ~'mn 
hayratı olduğunu söylediğine bakılırsa (Evliya Çelebi, I, 1935), bu Ali 
Ağa'nın, daha önce üzerinde durolan Mevlevihane'nin onarımı sırasında aym 
zamanda buraya vakıflar da tahsis etmiş olmalıdır. Bu vakfın kurucusu olarak 
Canbolad oğlu Ali Paşa da düşünülebilir. Ancak Evli ya Çelebinin, onun Kilis'
teki görkemli sarayından. bahsettiği halde Mevlevlbane ile ilgili herhangi bir 
vakfından söz etmemesi, bu ihtimali zayı.flatmaktadır. 

d . M urtaza Ağa Vakfı 

Murtaza Ağa (Paşa), Kilis'in· Fena Mahallesi'nde kendi adı ile arnlan 
camii bulunan bir hayır sahibidir. Onun Canbolad Bey Camii'ne tahsis ettiği 
vakıfları da vardı (\T AD, no: 1140; no: 1091). Ayru şekilde Kilis Mevl~viha
nesi'ndeki cüzhfuılardan bazıları onun vakfından ücret alıyorlardı (V AD, no: · 
1116). Şu halde Mwtaza Ağa, diğer hayır eserleri ile birlikte Mevlevihaneye de 
vakıflar tahsis etmiştir. 

C. GÖREVLİLERİ VE VAKlF GELİRLERİNİ HARCAMA 
DURUMU.· 

Vakfı kuran kişi~ ilgili kurum~a ve yakıfta çalışacak personelle bunların 
alacaklan ücretleri, vakıf adına yapılacak harca.ı:naları belirler ve bunu tek tek 

. vakfıyeye yazardı. Onun koyduğu bu kriterler, ölümünden sonra da vakfı
yedeki şartlar çerçevesinde uygularurdı. Aşağıda Kilis Mevlevihanesi'nin_vak
fiyelerinde zikredilen görevlilerle va}cıf gelirlerini harcama şekli incelenecektir. 
Aynca vakfıyesi bulunmayan vakıfların görevlileri de belgeler çerçevesinde 

burada ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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a. Görevliler 

ı. Seyyid Şeyh Mehıned Emin Dede Vakıf Görevlileri 

Seyyid Şeyh Mehmed Emin Dede, vakfiyesinde sadece mütevelli'tayiniyle 
ilgili şartlan koymuş, mütevelli dışında personele yer vermerniştir. Buna göre 
sağlığında kendisi mütevelli olacak, onun ölümünden sonra eşi Nefise Hanım 
bu görevi üzerine alacaktır. Onun ölümünden sonra ise Kilis Mevlevihanesi'nde 
şeyhlik yapanlar tevliyet işini yürüteceklerdir. Kilis Mevlevihanesi'nin yıkılıp 
çalışmaz duruma gelmesi halinde Konya Mevlana Dergabı'nda postılişin olanlar 
mütevellilik yapacaklardır. Bu tekkeler harp olup Mevlevller'den hiçbir kimse 
kalmazsa, Halep Kadısı mütevelli olarak vakfın işlerini görecektir. Vakıf, ne
dens~ rnütevelli olacakların alacağı ücreti vakfiyede belirtmerniştir. 

2. Seyyid Ahmed Sabuhi De de Vakıf Görevlileri 

Mütevelli 

Vakıf işlerini vakıfın vakfiyede belirlediği şartlar ile hukuki kurallar 
çerçevesinde idare eden görevliye rnütevelli denirdi (Pakalın, n, 1993). 

Seyid Ahmed Sabuhl Dede, 23 Safer 1317 (ll Temmuz 1899) tarihli 
vakfiyesinin tescil işlerini yaptırmak için Mustafa Ağa oğlu Emin Çelebi-zade 
Abdünna3:fi Efendi'yi mütevelli tayin etmiştir. 

Vakfiyenin tescil işlemleri tamamlandıktan sonra vakıf Seyyid Ahmed 
Sabuhi Dede, kendisi kurduğu vakfın mütevellisi olmuştur. Koyduğu şartlara 
göre o, ölünceye kadar bu görevi üzerinde bulunduracak, vak.ıfta çalışanlan 
kendisi atayacak, vakıf gelir giderlerini de istediği gibi tayin edecektir. Bu 
konularda hiçbir kimse ona karışrnayacaktır. Onun ölümünden sonra ilk mü
tevelli sulbi evladındanerkeklerin en büyüğü ola~aktır. Daha sonra evladından 
mütevelli olacaklarda yaşça büyüklük aranrnayacak, ehil olan mütevelli tayin 
edilecektir. Evlat arasında· ehil bulunmaz veya nesli kesilirse, kadı ve müftülere 
bu iş havale edilecektir. 

Seyyid Ahmed Sabuhi Dede, 26 Safer 1341 (23 Ekim 1922) tarihli bir 
ilamla "liyakat gördüğü" oğlu es-Seyyid Abdiligani Efendi'ye mütevelliliği daha 
sağlığında iken devretmiştir (V AD, no: 1759). 



KİLİS MEVLEVİHANESİ, V AKIFLARI VE V AKFİYELERİ 279 

Şeyh 

Tekkelerde oturan dervişlerin başında bulunup, onlan sevk ve idare eden 
kişiye şeyh denirdi (Pakalın, m, 1993). 

Kilis Mevlevlhfuıesi'nde, kurumun işlerini sevk ve idare eden bir şeybin 
görev yaptığı, vakfiye ve belgelerdeki bilgilerden anlaşılmakta, ancak onun 
Mevlevihfuıedeki durumunu tayin eden bir açıklama bulunmamaktadır. Buraya 
şeyh atamasının Konya MevHina Dergaru'ndaki postDişinin teklifiyle merkez
den yapıldığı bilinmektedir (Gölpınarlı, 1963). Prosedürün bu şekilde 
yürüdüğünü, Kilis Mevlevihfuıesi şeyhinin Konya ile yaptığı yazışmalardan da 
anlaşılmaktadır (Konya Mevlfuıa Dergahı Arşivi, 90/10). Yine bu yazışma
lardan belirli bir süre için atama yapılmadığı, bu nedenle başanlı olanıann uzun 
süre şeyhlikte kaldığı ve devletçe ödüllendirildiği görülmektedir. Nitekim Kilis 
Mevlevlhanesi'nde uzun süre postDişinlik görevinde bulunan Seyyid Ahmed 
SabÜhl Dede, harap durumda olan Kilis Mevlevi'hanesi'ni imar ettiği ve diğer 
killtürel faaliyetleriyle dikkat çektiği için kendisi, Halep Valiliğinin teklifi 
üzerine 6 R. ahir 1326 (8 Mayıs 1908)'da ''üçüncü rütbeden Mecdi Nişanİ ile 
taltif' edilmiştir (BOA, Y.A. Hus, Dosya no: 521, Gömlek: 34, 1326.4.6). 

H~fız-ı Kütüb 

Osmanlı döneminde, kütüphane memuruna hatız-ı kütüb denirdi (Paka
lın, I, 1993). O, kitapları muhafaza eder, okuyucuya istediği kitabı verip işi 
bitince geri alırdı. 

Yukanda değinildiği üzere, Kilis· Mevlevihanesi' nde 1899' da, Seyyid 
Ahmed Sabuhl Dede tarafından kütüphane kurulmuş, vakfiyede Mevlev!M
nedeki kütüphanenin işlerini yürütmesi için bir memur tayin edilmiştir. Hatız-ı 
kütüblüğe Seyyid Ahmed Sabuhi' Dede'nin ikinci sıradaki büyük oğlunun 
atanması vaktiyede şart olarak konmuştur. Bu göreve, 26 Safer 1341 (23 Ekim 
1922) tarihli ilfunla, Seyyid Ahmed Sabuhl Dede'nin daha sağlığında iken, 
onun isteği ile bu göreve layık olan oğlu es-Seyyid Abdülgani Efendi atanmıştır 
(VAD, no: 1759). 

Türbed~r 

Türbeyi bekleyen, temizlik ve benzeri işleri yürüten görevliye türbedar 
denirdi (Pakalın, m, 1993). Kilis Mevlevlhfuıesi 'nde semahanenin içinde her-
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hangi bir dirbenin bulunmadığına, buna karşın binanın girişinde, Hoca Dur'a 
ait olduğu sanılan türbenin yer alelığına daha önce değinilınişti. Ahmed Sabubi 
Dede'nin muhtemelen semahanenin dışındaki Hoca Dur Türbesi'nde görev 
yapmak üzere vakfıyesinde bir türbedar tayin ettiği görülmektedir. Türbedarlığı 
küçük oğullanndan birinin yürütmesi, onun valcfiyeye koyduğu şartlar arasında 
idi. 

İmam 

Mevlevihanelerde vakit namazlanın kıldırmak üzere bir de imam görev 
yapardı. Kilis Mevlevihanesi'ne imam atamalanna dair XVIII. yüzyıl başlanna 
kadar belgelerin bulunduğuna b~lırsa (V AD, no: 1138, 1105), daha Mev
levihanenin inşasından itibaren burada bir imam görev yapmaktaydı. XIX. 
yüzyıl başlarında bile imam atamalarının devam ettiği vakıf kayıtlannda 
görülmektedir (V AD, no: 552). 

Seyyid Ahmed Sabubi Dede, 1899 tarihli vakfiyesinde bir imamlık kad
rosu oluşturmuş, buna küçük oğullanndan birinin atanmasını şart olarak koy
muştur (V AD, no: 1759). Bu durum, Kilis Mevlevihanesi'nde ikinci bir ima
rnın görev yapmaya başladığını göstermektedir. 

Meydancı 

Mevlevihanelerde, ayin yapılan meydan-ı şerif adı verilen geniş salonun 
temizlik işleri ile, buranın postlarını yayan ve kandillerinin bakımını yapan 
görevliye meydancı denirdi (Pakalın, II, 1993). Kilis Mevlevihanesi'nde ilk 
·defa Seyyid Ahmed Sabuhi Dede'nin düzenlediği vakfıyede geçen meydancılık 
(V AD, no: 1759) görevinin daha önce fahri olarak yürütülmüş olduğu anlaşıl
maktadır. Seyyid Ahmed Sabuhl Dede, bu görevi en küçük oğlunun yürütmesi 
şartını vak:fiyeye koymuştur. 

3. Ali Paşa Vakıf Görevlileri 

Ali Paşa'nın vakfıyesi tespit edilemediğinden vakfın Kilis Mevlevihanesi
'ndeki görevlileri tam olarak belirlenememiştir. Belgelerde, şimdilik bu vakfın 
gelirinden ücret alan iki cüzhan ile bir mütevelli tespit edilmiştir (V AD, no: 
1116; no: 1091). 
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4. Murtaza Ağa Vakıf Görevlileri 

Murtaza Ağa'nın vakfiyesi de belirlenemediği ıçın Kilis Mev
levihanesi' nde onun kurduğu vakıftan ücret alan görevlilerin durumu tam olarak 
tespit edilememiştir. Bir Hurufat Defteri'ndeki kayda göre, "Kilis'te Murtaza 
Ağa vakfından Tekye'de kıra'at olunmak üzere iki akçe ile cüzhan"lık yapan 
Hüseyin vefat etmiş, yerine Mehmed adlı şahıs, R. ahir 1126 (Nisan 1714)'da 
beratla atanmıştır (V AD, no: 1116). Şu halde Kilis Mevlevihanesi'nde, Murtaza 
Ağa vakfından bir cUzhan ücret almaktadır. 

5. Vakfı Belli Olmayan Görevliler 

Kilis Mevlevihanesi'nde bazı görevlilerin hangi vakıftan ücret aldıkianna 
belgelerde yer verilmemiştir. Bunlar aşağıda kısaca zikredilecektir. · 

Ka tip 

Vakfın gelir gider hesabını tutan görevliye katib-~ vakıf denirdi. Kilis 
Mevlevihanesi vakfının katibi bulunmadığı, vakıf için· bir katibin gerekli 
olduğu merkeze bildirilerek Muharrem 1136 (Ekim 1723)' da iki akçe gündelikle 
Şeyh Mehmed'in katip olarak atanması sağlanmıştır (V AD, no: 1119). 

c abi 

Tahsildar anlamına gelen cabi, vakıf gelirlerini kiracılardan toplayan 
görevli idi. Bunlar tahsil ettiklerini deftere kaydedip vakfın mütevellisine verir
lerdi (Pakalın, I, 1993). Muharrem 1136 (Ekim 1723)'da Kilis Mevlevihanesi 
vakfına katiple birlikte bir de cabi atanmıştır (V AD, no: 1119). 

Cuma Şeyhi 

Cuma günü Arapça okunan hutbeyi namazdan sonra, bu llsanı bilmeyen 
ve batibin okuduğu hutbeyi anlamayan cemaate açıklayan görevliye cuma şeyhi 
de~di ki bunlar, kürsü şeyhi olarak da literatüre geçmiştir (Pakalın, I, 1993). 

Kilis Mevlevihanesi'nde, Canbolad Bey Camii ile birlikte bir Cuma Şeyhi 
görev yapıyordu. Şevval ll26 (Ekim 1714)'da, "Kilis' de Canbolad Bey Binası 
Tekye ve Carru-i Şerif' in altı akçe ile Cum~a Şeyhi İbrahim ... na-ehil'' oldu
ğundan görevden alınmış, yerine Seyyid Mehmed cuma şeyhi olarak atanmıştır 
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(V AD, no: ı ıı6). Bu belgeden Mevlevibanedeki dervişterin de Canbolad Bey 
Camii'nde cuma. namazı kıldıktan sonra Mevlevihanede cuma şeyhini dinledik
leri anlaşılmaktadır. 

MUezzin 

Mevlevihane görevlileri arasında bir de müezzin bulunuyordu. Bu gö
revli, Kilis Mevlevihanesi 'ndeki mescitte kılınan beş vakit namazda müezzinlik 
yapmak üzere atanıyordu (V AD, no: ı ıo2; no: 1216; no: 1 ı 15). 

Duftgft 

Mevlevihanede icra edilen ayinden sonra dua okumalda görevli dervişe 
duagO denirdi (Pakalın, I, 1993). Onun okuduğu duadan sonra ayin sona ererdi 
(Gölpınarlı, 1963). 

Kilis Mevlevibanesi'nde bir adet duagOluk kadrosu vardı. Belgelerden bu 
görevin müezzinlik.le birlikte aynı kişi tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır 
(V AD, no: 1102; no: 1 115; no: 1216). 

b. Vakıf Gelirlerini Harcama Şekli 

Her vakıf kurucusu, vakfında gelirin harcama şeklini belirler, bu durumu 
düzenlediği vakfıyede zikrederdi. Kilis Mevlevibanesi'ne vakıf tahsis edenler 
de vakıf gayri menkullerinden elde edilecek gelirin nerelere, ne kadar veri
leceğini vakfiyelerinde belirtmişlerdir. Aşağıda Kilis Mevlevihanesi vak:ıfların
dan.elde edilen gelirin dağılım şekli ayrı ayn verilecektir. 

1. Seyyid Şeyh Mehmed Emin Dede Vakfında 

Seyyid Şeyh Mehmed Emin Dede, Kilis Mevlevihanesi'ne vakfettiği Ha
lep'teki dükkanlann icar gelirini sağlığında kendisi, vefatından sonra ise, eşi 

. Mehmed Yasiii kızı Nefise alıp ihtiyaçlanna harcama yetkisine sahip olacaktır. 
Nefise Hanım'ın ölümünden sonra, adı geçen dükkanıann icar gelirleri, Kilis 
Mevlevibanesi'nde ikamet eden Mevlevi dervişlerinin ihtiyaçlanyla yemeklerine 
harcanacaktır. Kilis Mevlevibanesi şayet yıkılıp işlevini kaybederse, Konya 
Mevlana Dergabı'ndaki dervişterin ihtiyaçlan için sarf edilecektir (Konya 
MevlanaDergabı Arşivi, no: 54/10). 
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Vakıf Seyyid Şeyh Mehıned Emin Dede, vakıf gelirlerinin nereye ve nasıl 
harcanacağını vakfıyesinde belirtmesine karşın nereye, ne kadar verileceğine 
nedense işaret etmemiştir. Onun bu konuda net bir şart koymaması, dükkan ki
ralanmn önceden belirlenemediğinden başka kiraların enflasyon karşısında 
sUrekli değişeceğini düşünmesine bağlanabilir. 

2. Seyyid Ahmed Sabuht Dede Vakfında 

Seyyid Ahmed Sabuhi Dede, kurduğu vakfa ait dükkan ve evlerin 
icarlanmn nereye, nasıl harcanacağını vakfıyede zikretmiş; görevlilere verile
cek maaşlan rakam olarak tek tek vermiştir. Kilis Mevlevihanesi'nde görev ya
pacak mütevelli, hatız-ı kütüb, tUrbedar, imam ve meydancıya, vakfın gelirle
rinden, Mevlevihanenin onarımı yaptınldıktan sonra artan paradan aylık olarak 
vedlecektir. Vakıf personeline maaşlan dağıtıldıktan sonra geriye kalan vakıf 
gelirinden, her yılın R. evvel ayımn onikinci günü, Kilis Mevlevihanesi'nde 
Mevlit okutturulacak, adet olduğu şekliyle tören için yapılan masrafı karşılana
caktır. Bundan sonra vakfın parası kalırsa, her sene Mirac gecesinde Miraciye 
okunacak ve bununla ilgili ihtiyaç olan şeyler alınacaktır. Bundan sonra vakı.fta 
kalan para, Kilis Mevlevihanesi'nde değişik yerlerden gelip kalan dervişlerin 
yiyecekleri ile diğer lüzumlu ihtiyaçlarına sarf oltınacaktır. Şayet Kilis Mevlevi
hanesi harap olup işlevini yerine getiremez hale gelirse, vakıf gelirleri, Kilis 
Mevlevihanesi'ne en yakın yerdeki Mevlevihane'deki dervişlere; bu da olmaz
sa, Konya' daki Mevlana Dergahı dervişlerine verilecektir. Onun da işlevini 
kaybetmesi söz konusu olursa, Hacerneyn-i Şerifeyn yani Mekke ve Medine 
fukarasına gönderilecektir. Mekke ve Medine fukarasırun ortadan kalkmasİ 
durumunda ise, Kilis'teki okulların fakir öğretmen ve öğrencilerine sarfolu
nacaktır. Bunlara da verilmesi mümkün olmazsa, devrin devlet başkanının 
görüşleri doğrultusunda Kilis ve çevresindeki Müslüman fakirierin ihtiyaçları 
karşılanacaktır (Konya Mevlana Dergahı Arşivi, no: 54/10). Çağlan kapsa
yacak şekilde yaptığı bu düzenleme, Seyyid Ahmed Sabuhl Dede'nin oldukça 
kültürlü ve ileri görtişlü bir Mevlevi olduğunu göstermektedir. 

Seyyid Ahmed Sabuhl Dede'nin ikinci vakfiyesinde vakfedildiğine işaret 
edilen Kilis'teki üç dükkandan elde edilen gelir, Kilis Mevlevihanesi'nin su 
yollan tamirine öncelikle harcanacaktır. Ondan sonra vakfın parası artarsa, yu
kanda açıklanan birinci vaktiyedekine benzer bir yol izlenerek harcanacaktır 
(Konya Mevlana Dergahı Arşivi, no: 54/10). 
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(1925 yılında ~ıamıa yapılan düzenlemeden sonra) 

Görevin Adı Aylık Gündelik Akçe Ay lik 
(Kuruş) (Kuruş) 

Mütevelli 30 Mütevelli (Seyyid Abdülgani) 200 
Hatiz-ı Kütüb 30 Hatiz-ı Kütüb (Seyyid Abdülgani) .. ;200 
Tllrl>edar 30 
Meydancı 30 

Tablo 1: Seyyid Ahmed Sabulıi Dede Vakfı Görevlilerinin Ücretleri 

Görevin Adı Gündelik (Akçe) 

Cüzhan ı,5 

Cüzhan 2 

Tablo 2: Ali Paşa Vakfı Görevlilerini11 Ücretleri 

Görevin Adı Gündelik (Akçe) 

Cüzhan 2 

Tablo 3: Munaza Ağa Vakfı Görevlilerinin Ücretleri 

Görevin Adı Gündelik (Akçe) ·. 
İmam· 5 

Müezzin ? 

. cumaŞeyhi 6 

Kati b ı 

C abi ı 

Tablo 4: Vakfiyesi Belli 0/ıııayan Val..fın Görevlileri 

Sonuç 

İran taraftan Safevi Tarikatı'nın etkisini hertaraf etmek için Güneydoğu 
Anadolu'da Mevlevıliği örgütlerneye gitme çerçevesinde Osmanlı Devleti'nce 
kuruliın Kilis Mevlevihanesi, beş yüz yıla yakın kentin kültür merkezi olma 
özelliğini sürdümıüştür. Bu kurum sayesinde Kilis'teki Türk top~umu, yıkıcı 
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propagandalarakarşı hazır ve uyanık olmuş; İran'ın Akdeniz' e inme.düşüncesi 
hayalden öte geçememiştir. 

Kilis Mevlevihanesi'nin kurucusu Canbolad Bey, yaptığı çalışmalarla bu 
yörede Türk kültür ve hakimiyetini perçinlemiş; Kilis'in Türk yurdu olmasını 

sağlamıştır. · 

Kilis Mevlevihanesi, Güneydoğu Anadolu'nun en büyük tarikat yapıla

rından biri iken, büyük bir kısmı yıkılnuş; bugün ayakta sadece semahane 
kısmı kalmıştır. Türk bilimiyetinin kentte en büyük sembolü durumundaki bu 
yapının orijinalliği bozulmadan korunınası temennimizdir. 
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