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GİRİŞ ve AMAÇ 

 

Atina’da bir Mevlevîhane bulunduğu, bunun Rüzgârlar Kulesi denilen antik bir yapıda 

ve/veya onun çevresinde yerleştiği, en azından bu kulenin onun semahanesi olduğu tezi, tespit 

edebildiğimiz kadarıyla, ilk kez, semahane yönüyle 1954, Mevlevîhane yönüyle 1991 yılında 

ortaya atıldı. 2006 yılına gelene kadar birkaç çalışmada yer bulan tez, o yıldan itibaren, yeni 

kalemler tarafından, dijital ve çevrimiçi imkânlar da kullanılarak canlandırıldı ve yayıldı. Bu 

makalede, ortaya konuluşundan itibaren, ana savunucularının andığımız tezle ilgili metinleri 

verilip, onların değerlendirilmesi yapılacak; bu metinden tezin hangi unsurlarını savundukları 

yani tezlerinin özü belirlenecek; dayanak gösterdikleri kaynakları sıralanacak ve bu 

kaynaklardan hareketle tezin eleştirisi yapılarak bir sonuca ulaşılacaktır.  

 

Rüzgârlar Kulesi: Atina’daki Roman Agora’da yer alan Rüzgârlar Mabedi/Kulesi 

adıyla bilinen yapı, M.Ö. yaklaşık 50’de Andronicus Cyrresthes tarafından yaptırılmış, 

mermerden, sekizgen bir kuledir. Vaktiyle sekiz yüzün her birinin üst tarafında bulunan oyuk 

hatlara düşen bir demir çubuğun gölgesinin günün saatlerini bildirdiği, güneş olmadığı 

zamanlarda binanın içindeki su saatinin bu amaçla kullanıldığı; kulenin tepesinde bulunan 

Triton heykelinin esen rüzgârla, o rüzgârı tasvir eden bir kabartmaya dönerek rüzgârın yönünü 

gösterdiği bir astronomik/meteorolojik yapıdır. Takriben çatısı dâhil 13,5 m. boyunda, içinden 

7,5 m. çapındadır. 

 

 

TEZİN SAVUNUCULARI, METİNLERİ, KAYNAKLARI ve ELEŞTİRİLERİ 

 

Semavi EYİCE-Birinci Yayınındaki Tezi (1954) 

 

Eyice, 1954 ve 1991 yıllarında yazdığı, ikincisi ilkine göre daha da genişletilmiş iki 

teze sahiptir. 1954’teki ilk yayınında, Atina’daki Rüzgâr Kulesi’nin, yanında bulunan İbrahim 

Efendi Tekkesi’nin müştemilatı veya semahanesi olarak kullanıldığını; 1991’deki ikinci 

yayınında ise Rüzgâr Kulesi’nin yanında bulunan tekkenin Mevlevîhane olduğunu, Kule’nin 

de onun semahanesi olarak kullanıldığını savunmuştur. 

 

1954’teki tezin metni ve değerlendirilmesi: Atina’daki Rüzgârlar Kulesi’nin 

semahane olduğu ilk kez 1954 yılında iki bölüm hâlinde yayımlanan bir makalede Semavi 

Eyice tarafından savunulmuştur. Tezin ilk ortaya atıldığı bu metnin ilgili kısmını aynen 

alıntılıyoruz: 

 
“Evliya Çelebi’nin biri Akropolis’in kapısı karşısında Hüseyin Efendi tekkesi olarak 

kayıd ettiği iki tekke sonraları çoğalarak, sayıları hiç değilse beşe yükselmiştir. Bunlardan 

Fethiye Camii’nin karşısında olanı, Atina elimizden çıktıktan sonra uzun zaman katolik 

kilisesi olarak kullanılmış ve nihayet, Agora kazısı esnasında yıktırılmıştır (26). Bedesten 

meydanı ile, Akropolis’in güney yamacı dibinde olan diğer üç tekke hiçbir iz bırakmadan 

kaybolmuştur. İbrahim Efendi tekkesi adını taşıyan beşinci tekke ise, Romen Agora’nın 

                                                 
1
 Emekli tıp doktoru. rizaduru@gmail.com 



2 

 

yerinde ve umumiyet «Rüzgâr kulesi» olarak tanınan âbidenin yanında bulunuyordu. Hatta 

M.Ö. I. Asırda yapılan bu mermer bina -ki aslında bir hidrolik saat idi- tekkenin müştemilâtı 

hatta bir rivayete göre semahanesi olarak kullanılmıştır.  

(26) Evliya Çelebi, Rüzgâr kulesini «Eflâtun çadırı» olarak bildirir, kşl., 261; Walsh, 

adı geçen eser, I, 129; tekkelerin yerleri hakkında bk. A. Mommsen ve A. Khyngopoulos, not 

18’deki eserler.”
2
  

 

Tezin özü: Atina’daki Rüzgâr Kulesi’nin etrafında hangi tarikata ait olduğu 

belirtilmeyen İbrahim Efendi adında bir tekke bulunduğu, kulenin bu tekkenin 

müştemilatı/semahanesi olarak kullanıldığı savunulmaktadır. Mekân için semahane terimi 

tercih edilerek Mevlevîlikle bir bağ kurulmuş olmaktadır.    

 

Tezin kaynakları: Evliya Çelebi’nin kuleyi Eflâtun Çadırı olarak adlandırması için 

Seyahatname’ye, genel bir kaynak olarak Walsh’ın kitabına
3
 atıfta bulunulmuştur. Tekkelerin 

yerleri hakkında iki kaynak verilmiştir. Bu kaynaklardan biri Lâtince
4
, diğeri Yunanca’dır

5
  ve 

her ikisi de sayfa numaraları verilmeden dipnota konulmuştur. Kulenin tekkenin müştemilâtı 

olduğuna dair bir kaynak sunulmamıştır. Kulenin tekkenin semahanesi olduğuna dair bir 

rivayetten söz edilmiş, ama bu rivayetin kaynağı, nakledenleri verilmemiştir. Walsh’in kitabı 

ile Lâtince ve Yunanca iki kaynağa tez cümlesinden önce atıfta bulunulmuş ve bu kaynaklar 

teze dayanak gösterilmemiş olsa da, dipnot işaretinin sehven erken konulmuş olabileceğini 

hesaba katarak, her üç eseri de kaynak değerlendirmesinde dikkate alacağız. 

 

Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi:  
 

Evliya Çelebi: Evliya Çelebi’nin Kule’ye verdiği ad tez konusu ile ilgili olmadığından 

bunun üzerinde durmayacağız.  

 

Walsh: Kaynaklar arasında sayılan Robert Walsh’in seyahatnamesinin birinci cildinde 

Rüzgârlar Mabedi’ni işgal etmiş dervişlerden söz edilmektedir. İlgili kısmın asıl veya çeviri 

metni tez içine veya onun dipnotuna konulmamıştır, zaten böyle bir zorunluluk da yoktur. 

Sözü edilenin anlaşılır olması için, metnin tarafımızdan çevirisi veriyoruz:  

 
[Ocak 1821]- Rüzgârlar Mabedi’ne ilerledik, orayı ecclesiastic [ruhban]larca, ama çok 

farklı türden olanlarınca işgal edilmiş bulduk. Kendi dinî rakslarını icra eden Dervish 

[derviş]lerin mabedidir ve bu sıra dışı din adamlarını kendi tapınmalarında etrafta fırıldanırken 

gördük, sanki mabedin her rüzgârı aynı anda dışarı akıyor ve onları bir hortum içinde fırdolayı 

sürüklüyordu. Bu kişiler hakkında tekrar konuşma fırsatım olacak. Şimdi ilgimi bina meşgul 

ediyor.” [Buradan itibaren kulenin yapısı hakkında bilgi aktarılmaktadır.]
6
  

 

 

                                                 
2
 Semavi EYİCE, Yunanistan’da Türk Mimari Eserleri [1], Türkiyat Mecmuası, 1954, C. 11, ss. 163-164. 

3
 R[obert] WALSH, A Residence at Constantinople during a Period including the Commencement, Progress and 

Termination, Frederick Westley and A.H. Davis, London, C. 1, 1836. Kitabın 120-145. sayfaları arası Atina 

izlenimlerini içermektedir. 
4
 Müellifin yazımıyla Lâtince kaynak: A. Mommsen, Athenae Christianae, Leipzig, 1868. Bizim tespitimizle 

Lâtince kaynak: Augustus MOMMSEN, Athenae Christianae, B. G. Teubnieri, Lipsiae, 1868.  
5
 Müellifin yazımıyla Yunanca kaynak: A. KHYNGOPOULOS, Ta Byzantina kai Tourkika Mnemeia ton 

Athenon, Eureterion ton Mesaionikon Mnemeion tes Ellados, Atina, 1929. Bizim tespitimizle Yunanca kaynak: 

Ανδρεασ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ (Andreas XYNGOPOULOS), Τα βυζαντινά και τουρκικά μνημεία των Αθηνών (Ta 

Vyzantiná kai Tourkiká Mnimeía ton Athinón), Αθήναι (Athínai), 1929. 
6
 WALSH, a.g.e., ss. 129-130.  
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Walsh’in kuledeki ilk gözlemi, Kule’yi işgal etmiş dervişlerin “çok farklı türden” 

olduklarıdır. Bu ifade, onun genel anlamda derviş türleri hakkında malûmatı bulunduğu ama 

bu gördükleriyle önceden karşılaşmadığını düşündürmektedir. Ardından, bu dervişlerin 

sür’atle dönmek suretiyle dinî bir ayin icra ettiklerini aktarmaktadır. Walsh, Rüzgârlar 

Mabedi’ndeki ayini başından sonuna kadar mı, yoksa onun bir kısmını mı seyrettiğini 

belirtmemiş, seyrettiği kısmın süresi hakkında bilgi vermemiştir. Zikrin dönme fiili dışında 

hiçbir unsurundan söz etmemiş, musiki ve kıyafeti tanıtmamıştır.  

İslâm tarikatlarının pek çoğunun zikirlerinde dönme fiiline yer verilmiştir; dönme fiili 

onları birbirinden ayırt ettirici bir zikir unsuru olarak görülmemektedir: 

 
“Sûfiler, Müslümanlığın ilk devirlerinden itibaren semâʼı, vecdi, mûsikıy ve şiir 

dinlerken kalkıp hareket etmeyi, dönmeyi kabul etmişlerdir.”
7
 

 

“Bir vaazın, okunan Kur’an âyetlerinin veya ilâhinin etkisiyle duygulanan ve coşan bir 

sûfînin çok defa gayri ihtiyarî olarak yerinden fırlayıp dönmeye başlamasına devir, devran, 

deveran, çarhetme, hareket, kıyam ve semâ gibi isimler verilmiştir. Devran bir sûfînin tek 

başına dönmesiyle olduğu gibi bazan derviş cemaatinin topluca ayağa kalkıp dönmesiyle de 

gerçekleşir… Devran [dönme], Melâmiyye ve Nakşibendiyye dışında mutasavvıfların çoğu 

tarafından kabul edilip uygulanmıştır… Kādiriyye, Rifâiyye, Mevleviyye, Sühreverdiyye, 

Çiştiyye, Halvetiyye başta olmak üzere hemen bütün tarikatlarda devranî zikre büyük önem 

verilmiş ve tarikatın bir esası haline getirilmiştir.”
8  

 

Walsh’in gözleminde Mevlevîlik veya diğer tarikatlara dair ayırt ettirici hiçbir 

unsurdan söz edilmemektedir. Onun verdiği bilgilere dayanarak Kule’de icra edilenin hangi 

tarikatın zikri olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. Oysa Walsh’ten daha beş altı 

ay önce Kule’de bir zikir seyreden meçhul bir İskoç deniz askerinin açık ve ayrıntılı tarifi, 

orada icra edilenin Mevlevî zikri olan sema mukabelesiyle uyum göstermeyen, burhan 

izharını da içeren toplu bir cehrî ve devranî zikir olduğunu ortaya koymaktadır.
9
  

Seyyah, her ne kadar bu bahse tekrar döneceğini belirtmişse de, Atina bahsinin yer 

aldığı birinci ciltte bu gerçekleşmemiştir. Kitabının ikinci cildinde Galata Mevlevîhanesi’nde 

seyrettiği ayini tarif ederken tekrar bu bahse dönecektir.  

Walsh, kitabının ikinci cildinde Galata Mevlevîhanesi’nde seyrettiği ayini anlatır, 

Mevlevîlik ve Mevlevîleri tarif eder. Tarifinde öne çıkan cümle şudur:  
 

“Lâkin Kardeşliğin en temayüz etmiş olanları dancing (raks ederek) ve howling (feryat 

ederek, yüksek sesle zikrederek) ayinlerini icra edenlerdir. Bunların ilki kurucularından dolayı 

Mevelevi [Mevlevî] diye isimlendirilirler ve ana tekkeleri Küçük Asya’da Konya’dadır.”
10

 

 

Tarifinden, Walsh’in dervişlerin tasnifine dair bilgisinin kısıtlı olduğu, dönüp raks 

ederek ayin yapanların tümünü Mevlevî saydığı anlaşılmaktadır. Hem Kule hem de 

Galata’daki dervişlerin, dönerek dinî rakslarını icra ettiklerini gördüğünden, gözlemlediği her 

iki grubu da, kendi tasnifince ilk sınıfa, Mevlevîlerin içine yerleştirmektedir. Daha sonra, 

“İbadethaneleri sekiz köşeli bir binaydı, bu münasebetle Atina’da ayinlerini icra etmek için 

kullandıkları Rüzgârlar Tapınağı’na benziyordu” diye yazmıştır. Biri milattan önce sekiz 

rüzgârı temsil etsin diye politeist Helenlerce, öteki 18. yy.ın sonunda Müslüman Osmanlılarca 

                                                 
7
 Abdülbaki GÖLPINARLI, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, İnkılâp ve Aka, İstanbul, 1963, s. 50. 

8
 Süleyman ULUDAĞ, Devran, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 9, 1994, ss. 248-249. 

9
 Yazarı bilinmeyen, “Howling Dervish”, Colburn’s United Service Magazine and Naval and Military Journal, 

Henry Colburn, London, 1845, Kısım 3, ss. 418-419. Metnin ilgili kısmının tarafımızdan çevirisi Ekler’e 

konulmuştur. 
10

 WALSH, a.g.e., C. 2, s. 465. 
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yapılmış iki binanın sekiz köşeli oluşlarını, her iki grubu ilişkilendirmek gayretinde dikkate 

aldığı görülmektedir. 

Rüzgârlar Kulesi’ndeki kayıtta Mevlevîlik veya başka bir tarikatı ayırt ettirici hiç bir 

özellik kaydetmemiş bulunan Walsh, Galata Mevlevîhanesi’ndeki gözlemini Mevlevîliğe dair 

ve has, ayırt ettirici sema erkânı, musikisi ve kıyafet özelliklerini beş sayfaya yayarak, 

neredeyse eksiksiz tarif etmiştir.
11

  

Batılı seyyahların çoğu tasavvuf yolları olan tarikatları tanımamakta, onların 

terminolojisine vâkıf bulunmamaktaydılar. Bu yüzden gördüklerini kendi bilgi ve söz 

dağarcıklarının izin verdiği ölçüde dile getirebilmişlerdir. Seyyah gözlemlerini 

değerlendirirken, Mevlevîlerin ayırt ettirici teşkilat, düzen, ayin, musiki ve kıyafet erkânı 

mutlaka aranmalıdır. Bu türden metinlerin tenkit süzgecinden geçirilmeden kaynak olarak 

kullanılmaları hatalı sonuçlara varma tehlikesini beraberinde getirmektedir. 

 

Mommsen: 1868 tarihli Lâtince kitap aslından incelendiğinde, “Aedificia circa turrim 

Ventorum sita” başlıklı XI’inci bölümünün Rüzgârlar Kulesi’nin etrafındaki yapılara ayrıldığı 

görülmüştür. 83 nolu yapı Turris Ventorum ([Rüzgârlar Kulesi]’dir. 85 numaralı yapı 

Mενδρεcέ [Medrese] ve 96 numaradaki Τcιαμί Cταροπάζαρον [Fethiye Camii]’nden sonra, 

kule civarındaki son Türk ve Müslüman yapısı olan, 95 numaralı eser Κουτcιούκ Τcιαμί/ 

Kutschúk Djamí [Küçük Cami]’dir. Kaynakta İbrahim Efendi tekkesinin adı geçmemekte, 

Kule’nin civarında herhangi bir tekkenin bulunduğundan, Kule’nin dervişler tarafından 

kullanıldığından söz edilmemektedir.
12

 

 

Xyngopoulos: 1929 tarihli Yunanca kitap aslından incelendiğinde, Türk Anıtları 

başlıklı bölümde dinî yapıların sıralandığı görülmüştür. Bunlardan ayakta olanlar Fethiye 

Camii, Aşağıçeşme (Cizdaraki) Camii; harap durumda olanlar Medrese; ortadan kalkmış 

olanlar Yeni Cami, Softa Camii, Direkli Cami, Küçük Cami, Parthenon içindeki camidir. 

Tümü ortadan kalkmış olmak üzere, tekkelerden Fethiye Camii karşısındaki tekke, 

Dimopratiriou Meydanı’nın karşısındaki tekke, Acropolis’in Batı eteklerindeki Türk 

mezarlığının olduğu yerdeki tekke, Acropolis’in kuzey eteklerindeki tekke ve Brahimi 

[İbrahim] Tekkesi sayılmıştır. İbrahim Tekkesi’nin anlatıldığı kısmında Orológio tou 

Kyrrístou (Kyrrhestes’in Saati) [Rüzgârlar Kulesi]’nin bir tekkeye dönüştürülmesiyle ilgili 

olarak Dodwell’in 1819 tarihli “Classical and Topographical Tour through Greece” adlı 

kitabındaki resimler kaynak gösterilmiş, ayrıca kulenin saatinin tiranlık devresinde kaybolmuş 

bulunduğu belirtilmiştir.
13

 Xyngopoulos’un yazdıklarından, kulenin civarında İbrahim tekkesi 

adında bir tekkenin bulunduğu, bu tekkenin Kule’yle Dodwell kaynak gösterilerek 

irtibatlandırıldığı anlaşılmaktaysa da, kapsamlı eleştirisini Eyice’nin ikinci tezini incelerken 

yapacağımız Dodwell, Kule’de yerleşik tekke için İbrahim Efendi ya da başka bir ad 

zikretmemiştir.  

Genel anlamıyla semahane, tekkelerde zikir icra edilen geniş odalara verilen addır. 

Özelleşmiş anlamıyla ise Mevlevîhanelerin kendine has mimarî özellikler gösteren sema 

mahallerini ifade etmektedir.
14

 Gölpınarlı, semahaneyi sadece Mevlevîlere hasretmektedir: 

 

                                                 
11

 WALSH, a.g.e., C. II, ss. 464-468; Türkçe’ye çevirisi için bk. Rıza DURU, Mevlevîname: Çeviri Metinler ve 

Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik (Necip Fazıl Duru’nun “Mevlânâ ve Mevlevilik Bilgisi” 

Başlıklı Bölümüyle), Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 1. bs.: Konya, 2012; 2. bs.: İstanbul, 2015,  

ss. 708-710. 
12

 MOMMSEN, a.g.e., ss. 75-85. 
13

 XYNGOPOULOS, a.g.e., ss. 117-122. Resimler bu kitapta değil, Dodwell’in ertesi yıl yayınlanan Views in 

Greece başlıklı kitabında yer almıştır.  
14

 Mehmet Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih ve Deyim Terimleri Sözlüğü, MEB Devlet Kitapları, İstanbul, 1983, 

C. 3, 167; Yaşar Nuri ÖZTÜRK, The Eye of the Heart, Redhouse, İstanbul, 1995, s. 28. 
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“Semâʼ evi, semâʼ edilen yer anlamına gelen Fars dili kaidesince yapılmış bir terkiptir. 

Tarikat ehli, zikrettikleri geniş, hemen dâimâ mihraplı, bir kısmı, zikri seyredeceklerin 

oturmasına ayrılmış, dâirevî odaya «Tevhid-hâne», bâzı kere de «Mukaabele-hâne» derler. 

Buna karşılık, Mevlevîlerin semâʼ ettikleri yer, dâima «Semâʼ-hâne» adiyle anılır.”
15

 

 

Kaynakların hiçbirinde “semahane” kelimesi geçmediği hâlde, Eyice, Kule için 

semahane terimini tercih ederek Mevlevîlikle bir bağ kurmuş bulunmaktadır. Eyice’nin, 

Walsh’ın metnindeki dönme zikrinden hareketle, devranî zikir yapan tüm tarikatlara teşmil 

edilen genel anlamıyla mı, yoksa Mevlevîleri kastederek mi Kule’ye semahane dediği hususu 

bu tezinde kapalı kalmıştır. Xyngopoulos kulenin tekkeye dönüştürülmesiyle ilgili Dodwell’in 

seyahatnamesine atıf yapsa da, bu tezinde Eyice Dodwell’i kullan(a)mamıştır. İkinci tezinde, 

bir Mevlevî semaı tarif edilmediği hâlde bu seyahatnameye dayanarak daha kesin konuşacak, 

“tekke” yerine “Mevlevîhane" terimini tercih edecektir. 

 

Eyice’nin birinci tezinin kaynaklarının eleştirisinin özeti: 

1. Walsh’ın söz ettiği dönen dervişlerin Mevlevîler veya herhangi başka bir tarikat 

olduğu söylenememektedir. 

2. Mommsen teze dayanak olacak bir bilgi vermemektedir. 

3. Xyngopoulos, İbrahim Tekkesi’nden söz etmekteyse de, tekkenin hangi tarikata ait 

bulunduğu bilgisini zikretmemiştir. 

4. Xyngopoulos, Tekke’nin Kule’yle irtibatı için başka bir kaynağa, Dodwell’in 

seyahatnamesine atıfta bulunmuştur. Dodwell’in yazılı tarif ve resimle 

tasvirlerinde bir tekkenin resmedilmiş olduğu muhakkaksa da, bu tekkenin İbrahim 

Efendi tekkesi olduğuna dair bir ifadesi yoktur, Xyngopoulos da kurduğu bağın 

dayanağını açıkla(ya)mamıştır. 

5. Eyice, kulenin, “müştemilât hatta bir rivayete göre semahane” olmasından söz 

ederken, Walsh’in seyahatnamesinin yanı sıra, Xyngopoulos’un dipnotunda yer 

alan Dodwell’e dayandığı hâlde bunu kaydetmemiş veya bu kaynağı hiç 

gör(e)memiş olabilir. Her hâlükârda ikinci tezinde Dodwell’e atıf yapacaktır ve biz 

de bu kaynağı orada eleştireceğiz. 

6. Kule’nin, genel anlamıyla semahane yani zikir odası olmasından söz etmekte bir 

beis görmesek de, bu terimin tercih edilmesinin, hakkında kaynaklarda hiçbir ayırt 

ettirici özelliği belirtilmemiş Mevlevîliği akla getirmesi bakımından uygun 

düşmediği kanaatindeyiz.  

 

Semavi EYİCE-İkinci Yayınındaki Tezi (1991) 

 

Müellif, 1991’deki ikinci yayınında Rüzgâr Kulesi’nin yanında bulunan tekkenin 

Mevlevîhane olduğunu, Kule’nin de onun semahanesi olarak kullanıldığını savunmuştur. 

 

1991’deki tezin metni ve değerlendirilmesi: Atina’da bir Mevlevîhane olduğu ilk 

kez 1991 yılında bir ansiklopedi maddesinde Semavi Eyice tarafından savunulmuştur. “Atina” 

maddesinin içinde, müellif tarafından kaleme alınmış “Atina’da Türk Mimari Eserleri” başlığı 

altındaki “Tekkeler” kısmını aynen alıntılıyoruz:  

 

“Evliya Çelebi Atina’da iki tekkenin varlığından bahseder. Bunlardan birisi 

Akropolis’in girişinin tam karşısında olan Hüseyin Efendi Tekkesi’dir. Hiçbir iz 

bırakmaksızın kaybolan bu tekkeden sonra tekke sayısı artarak en az beşe yükselmiştir. 

Bunlardan Fethiye Camii’nin karşısında olanı, Atina Türk idaresinden çıktıktan sonra uzun 

                                                 
15

 GÖLPINARLI, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, s. 77. 
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süre Katolik kilisesi olarak kullanılmış ve Agora kazısı yapılırken yıktırılmıştır. Bedesten 

Meydanı ile Akropolis’in güney yamacı dibinde olan diğer üç tekke de hiçbir iz bırakmadan 

ortadan kaldırılmıştır. İbrâhim Efendi Tekkesi olarak adlandırılan bir tekke ise Roma devri 

agorasının yerinde ve Rüzgâr Kulesi denilen İlkçağ eseri mermer yapının etrafında 

bulunuyordu. Milâttan önce I. yüzyılda yapılan bu hidrolik saat, Evliya Çelebi tarafından 

Eskicami yakınında “Eflâtun çadırı” diye adlandırılarak, dışındaki kabartmalar ayrıntılı 

biçimde tarif edilmiştir. Ancak Evliya Çelebi buranın tekke olarak kullanıldığını bildirmez ve 

hatta, “...bu çadır kubbe içine adam girse midesi bulanıp istifra eder...” diyerek bu eski tarihî 

eserin kullanılmadığını ima eder. Ancak sonraları buranın bir Mevlevî tekkesi olduğu ve 

Rüzgâr Kulesi’nin de semâhâne olarak kullanıldığı bilinmektedir. Hatta burada Mevlevî 

dervişlerinin semâ yaptığını gösteren iki de gravür vardır. 1801-1805 yıllarında Yunanistan’ı 

dolaşan İngiliz E. Dodwell, 1819’da bu semâhânenin renkli iki resmini yayımlamıştır. 

Bunlardan birinde kapıdan içinin görünüşü, diğerinde ise doğrudan doğruya semâhânenin içi 

tasvir edilmiştir.”
16

 

 

Tezin özü: Atina’daki Rüzgâr Kulesi’nin etrafında bir Mevlevîhane bulunduğu ve 

kulenin kendisinin de semahane olarak kullanıldığı öne sürülmektedir. 

 

Tezin kaynakları: Metin içinde dipnot kullanılmamış, “Atina’da Türk Mimari 

Eserleri” alt başlığının tüm kaynakları, bazılarında sayfa numarası verilmeksizin toplu hâlde 

metin altına sıralanmıştır. Tezin metin kısmında adları verilen sadece Evliya Çelebi ve 

Dodwell’in seyahatnameleridir. Yine de 25 kaynak tarafımızdan tek tek incelenmiştir. 

Mommsen, Xyngopoulos ve Eyice’nin kendi makalesi ilk tezde eleştirildiğinden burada tekrar 

ele alınmayacaktır. İlk tezin en önemli dayanağı olan Walsh’in seyahatnamesinin bu kez 

kaynaklar arasına alınmamış olması dikkat çekicidir. Kaynakları sırayla değerlendirirsek: 

1. Evliya Çelebi, Seyahatnâme, VIII, 249: Tez metninde Evliya Çelebi’nin 

Mevlevîhane ve semahane oluş bakımından aleyhte tanıklığı bulunduğu açıkça 

belirtilmiştir. Bu yüzden onu, başka tezlerde, ilerleyen satırlarda ele alacağız. 

2. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Kılavuzu, İstanbul 1938, I, 45: Atina Kalesi’nin 

tamiriyle ilgili belgeler için verilen bir kaynak olduğu madde metninde ifade 

edilmiştir. 

3. O. M. von Stackelberg, Der Entdecker der Griechischen Landschaft (nşr. G. 

Rodenwaldt), Berlin 1957: Bu eser seyyah von Stackelberg hakkında bir biyografi 

çalışmasıdır. Von Stackelberg’in Yunan’ların kostümleri (1825), Apollon Tapınağı 

kazısında bulunan heykeller (1826), Yunanistan’ın topografyası (1830) ve Helen 

sanatı (1837) üzerine resimli dört kitabı vardır. Hiçbirinde konumuzla ilgili bir 

bilgi yoktur. 

4. J. Stuart-N. Revett, Antiquities of Athens, London 1762-1816: Konumuzla ilgili 

çok önemli bilgiler içeren ilk kaynak mahiyetindeki bu eseri birazdan ele alacağız. 

5. L. N. A. de Forbin, Voyage dans le Levant, Paris 1819: Konumuza dair bilgiler 

içerdiğinden birazdan ele alacağız. 

6. E. Doddwell, A Classical and Topographical Tour through Greece during the 

Years 1801, 1805 and 1806, London 1819, I-II: Konumuzla ilgili çok önemli 

bilgiler içeren ana kaynak mahiyetindeki bu eseri birazdan ele alacağız. 

7. L. Dupré, Voyage à Athènes, Paris 1825: Konumuzla ilgili bir bilgi içermemesine 

rağmen, bir camiin bahçesinde oturan bir Mevlevî dervişinin renkli resmini verdiği 

için ele alacağız. 

8. Th. du Moncel, De Venise à Constantinople, Paris 1846: Konumuza dair bilgi 

içerdiğinden birazdan ele alacağız. 

                                                 
16

 Semavi EYİCE, “Atina’da Türk Mimari Eserleri”,  “Atina” maddesi içinde, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1991, 

C. 4, ss. 78-79. 



7 

 

9. A. Chenavard, Voyage Pittoresque en Grèce fait en 1843-1844, Lyon 1849: 

Étienne Rey’in birinci yazarı olduğu kitabın 25-26. sayfalarında Kule’yı tanıtan bir 

sayfalık bilgi ve arkasında kule ve çevresinin kendi çizdiği, Dubouchet’nin oyduğu 

bir baskı vardır. Tezlerin leh veya aleyhinde bir bilgi içermemektedir. 

10. A. Mommsen, Athenae Christianae, Leipzig 1868 (Türk eserlerinin yerlerini 

gösteren haritası var): Bu kitabı yukarıda değerlendirdik. 

11. A. Michaelis, Der Parthenon, Leipzig 1871, I: Sadece Parthenon’dan söz eden bu 

eser konumuzla ilgili bir bilgi içermemektedir. 

12. H. Omont, Athènes au XVII ème siècle, Paris 1898: XVII. yy.da yapılmış Atina’ya 

dair gravürleri değerlendiren eserde, yer yer Kule’den söz edilse de, tezlerin leh 

veya aleyhinde bir bilgi içermemektedir. 

13. A. Xyngopoulos, “Ta byzantina kai tourkika mnemeia ton Athenon”, Eurzeterion 

ton mesaionikon mnemeion tes Hellados, Atina 1929, s. 116-122: Bu kitabı 

yukarıda değerlendirdik. 

14. A. Orlandos, “Mesaionika mnemeia”, a.e., Atina 1933, s. 227-230: Atina yöresinin 

Ortaçağ yapılarının fotoğraf ve planlarını veren bir eserdir. Konumuzla ilgili bir 

bilgi içermemektedir. 

15. G. Rodenwaldt, Akropolis, Berlin 1937: Atina’nın büyük antik tapınakları 

üzerinedir. Konumuzla ilgili bilgi içermemektedir. 

16. H. H. Russack, Deutsche Bauen in Athen, Berlin 1942: Altı Alman mimarın 19. 

yy.da Atina’da meydana getirdikleri eserler üzerinedir. Konumuzla ilgili bilgi 

içermemektedir. 

17. R. Matton, Athènes et ses Monuments du XVII
e
 siècle à nos Jours, Atina 1963: 

XVII. yy.dan bugüne gelen eserlerin fotoğraflı tanıtımları bulunmaktadır. 

Konumuza katkı yapacak bilgi içermemektedir. 

18. Ayverdi, Osmanlı Mi‘mârîsi III-IV, s. 49-55: Konumuzla ilgili bilgi 

içermemektedir. 

19. a.mlf., Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri IV, s. 182-185: Konumuzla ilgili bilgi 

içermemektedir. 

20. A. Philadelphos, “Une mosquée dans l’Agora d’Athènes”, TTOK Belleteni, sy. 5 

(1934), s. 27-30: Konumuzla ilgili bilgi içermemektedir. 

21. Th. W. Mommsen, “The Venetians in Athens and the destruction of the Parthenon 

in 1687”, American Journal of Archaeology, XLV, Boston 1941, s. 544-556: 

Venediklilerin kuşatması hakkındadır. Konumuzla ilgili bilgi içermemektedir. 

22. Muzaffer Erdoğan, “Osmanlı Mimarî Tarihinin Arşiv Kaynakları”, TD, II (1953), 

s. 105, 111, 117: Arşivlerdeki tamir ve inşaata dair defterler hakkındadır. 

Konumuzla ilgili bilgi içermemektedir. 

23. G. Th. Malteso, “Das Fethiye Dschami in Athen”, Proceedings of the Twenty 

Second Congress of Orientalists (haz. Zeki Velidi Togan), İstanbul 1953, I, 198: 

Fethiye Camii hakkındadır. Konumuzla ilgili bilgi içermemektedir. 

24. Semavi Eyice, “Yunanistan’da Türk Mimari Eserleri”, TM, XI (1954), s. 157-164: 

Bu makaleyi yukarıda eleştirdik. 

25. G. C. Miles, “The Arab Mosque in Athens”, Hesperia-Journal of the American 

School of Classical Studies at Athens, XXV, Atina 1956, s. 329-334: Arap Camii 

hakkındadır. Konumuzla ilgili bilgi içermemektedir. 

 

Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi:  

 

Stuart ve Revett: 1751 Mart’ı ile 1753 yılı sonu arasında Atina’da bulunan İskoç 

arkolog, mimar, ressam James Stuart (1713-1788) ve Britanyalı mimar Nicholas Revett 
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(1720-1804), kitaplarında Atina’nın antik yapılarının yazılı tariflerini ve onların ölçümlü 

çizim ve “zihinsel restorasyon”larını içeren oyma baskılarını verirler. Kitabın 3. Bölümü Of 

the Octagon Tower of Andronicus Cyrrhestes [Andronicus Cyrrhestes’in Sekizgen Kulesi 

Hakkında] başlığı altında, yazılı tarif ve oyma baskılarla, Rüzgârlar Kulesi hakkında doyurucu 

bir şekilde bilgilendirmekle kalmaz, burayı işgal etmiş bulunan tarikat hakkında ilk kez olarak 

ve ayırt ettirici bilgiler de verir.
17

 Kitapta yer alan bir oyma baskı Rüzgârlar Kulesi’yle 

Müslüman bir tarikatı ilişkilendiren bilinen en eski tasvirdir.
18

 Kitapta basılan oymalar farklı 

gravürcülere ait olsa da, çizimler Stuart’a aittir. Konumuz hakkındaki en eski kaynak olarak, 

ilgili kısımlarının tarafımızdan çevirisini veriyoruz: 

 
Zeminin sathı her tarafından 15-16 feet [4,5 metre] yükselmiştir. Kuzey-doğuya bakan 

tarafı istisnadır; giriş bu tarafında olduğundan, burası gerçekte on-oniki feet [3-3,5 metre]den 

fazla yükselmemiştir. Burayı erişilebilir kılmak için hatırı sayılır bir miktarda toprak başka 

yere taşınmıştır. Aslen binanın iki kapısı vardı, bunlardan biri kuzey-doğu tarafında, evvelce 

zikrettiğimiz giriştir ve hâlâ kullanımdadır. Diğeri kuzey-batı tarafındadır, büyük miktarda 

toprak ve süprüntüyle bütünüyle kapanmış ve örtülmüştür; burada ve bu civarda, hatırı sayılır 

ölçüde zemin sathından yükselmiştir. Toprağın birikimi o kadar fazladır ki, bu binanın yüksek 

görünüşü de hakeza küçülmüştür ve bunun sonucu olarak, aslen onun genel oranlarından 

doğabilecek güzellik her neyse, kesinlikle yok olmuştur. Büyük kısmında manzarası, 

yakındaki sıradan evler ve onlara ait çevrili yerlerin küçük duvarları tarafından kapanmıştır. 

Yanı sıra erişilebilir bütün firizler haylice silinip bozulmuştur; onların asıl şekillerini tespit 

etmek güçbelâ mümkündür. Böylesi elverişsiz şartlardan dolayı bu bina, onun ilk görünüşünde 

seyredene sıra dışı herhangi bir güzellik fikrini vermez veya hemen daha özel bir incelemeye 

tâbi tutmak arzusunu doğurur.
19

 

 

Bu kule şimdi bir Türk chapel [mabed]i olmuştur ve Teckeh [tekke] diye adlandırılır. 

Hâlihazırda, tayin edilmiş vakitlerde bir takım dervis [derviş]lerin circular [dairevî] 

Muhammedî Dance [raks; devranî zikir]i icra ettikleri büyük bir kulluk mahallidir. Fakat 

Kule’nin içi hatırı sayılır yükseklikte pislik ve süprüntüyle dolmuştur. Bütün sathın arızalı 

oluşu bu dinî talime bir parça engel çıkarabilirdi. Bütün meydana, kadim taş döşemeden 

yaklaşık yedi feet [2 metre] mesafede çam kerestesi döşeme serilmiştir. Sheih [şeyh] veya 

dervişlerin chief [reis]ine, döşemeyi sökmek ve onun altında yatan süprüntüyü uzağa taşımaya 

izin için başvuruldu. O bunu büyük bir nezaketle seve seve tasdik etti. Yaklaşık 2700 cubic 

feet [76,5 metre küp] taş toprak ve pisliğin kaldırılması üzerine bütün taş döşeme meydana 

çıktı; plan ve kesitte doğru olarak beyan edildiği üzere, beyaz mermerdendi ve bazı oyuk ve 

oluklarla karışıp birleşmişti (Bu bölümün Levha II ve Levha IV’ü).
20

 

 

Libs’in veya güney-batı rüzgârının bütün şekliyle çizimlerinin tamamlanmadan önce 

kaldırılması gereken bir diğer engel hâlâ duruyordu; bunlar komşuluktaki bir evin duvarıyla 

saklanmıştı. Evin sahibine duvarı aşağı çektirmekte galip gelindi ve bu heykeller ancak 

sonrasında mükemmel ve zarar görmemiş olarak meydana çıkarıldı. Aynı kimse evini yeniden 

yaptığında o iki şekille arasında bir parça boşluk bırakmaya küçük bir bedel için uyuştu ve 

hatta o tarafındaki duvarında, gelecekteki herhangi bir seyyahın içinden rahatça 

seyredebileceği bir pencere bırakılabilmeye razı oldu.
21

 

                                                 
17

 James STUART ve Nicholas REVETT, The Antiquities of Athens, John Haberkorn, London, 1762, C. 1, ss. 13-27. 
18

 Le Roy’un bu anlamda bir tasvirinin yer aldığı kitabı daha erken basılmışsa da, Stuart ve Revett’ten daha 

sonra, 1758 yılında Kule’yi görmüş olduğundan onu ilk kabul etmemekteyiz. İleride, Tanrıkorur’un tezini 

tartışırken o tasvire tekrar değineceğiz. 
19

 STUART ve REVETT, a.g.e., ss. 13-14. 
20

 STUART ve REVETT, a.g.e., s. 14. 
21

 STUART ve REVETT, a.g.e., s. 17. 
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Metnin bu kısmında, ekteki oyma baskılar arasında “Bölüm III, Levha I” kaydıyla 

verilen ve yukarıda, Kule’yle Müslüman bir tarikatı ilişkilendiren bilinen en eskisi olduğunu 

belirttiğimiz tasvir yazıyla tarif edilmektedir. Tarafımızdan çevirisi şöyledir:  

 
LEVHA I: Rüzgârlar Kulesi’nin Mudeereess Effendi [Müderris Efendi]’nin evinin 

penceresinden alınmış, mevcut vaziyetinde olarak bir görünüşü. Bu binanın girişi ve her iki 

yanının üzerinde eskiden onu süsleyen saçaklık ve alınlığın izleri bellidir. Bunlara Levha VII 

ve Levha III’de işaret edilecek ve izahat verilecektir. Üstündeki yapıyla uzaktaki kaya, 

Acropolis’in bir kısmını veya Atina Kalesi’ni gösterir. Spectator [seyirci; resmi çizen kişi]ye 

sırtı dönük olan uzun saçlı Türk, Rüzgârlar Kulesi’ndeki circular dance [dairevî raksı] icra 

eden o dervişlerin reisi Sheih Mustapha [Şeyh Mustafa]’dır. Dahası, onun [şeyhin] sarığının 

süslemesinin tarzında olan ahşaptan büyük bir modeli, Levha VI’da tasvir edilmiş olan, 

Kule’nin tepesindeki bir oyuğun içine yerleştirilmiştir. Dişi şahıslar, kendisine kızlarından üçü 

ve besleme hizmetçisinin eşlik ettiği imtiyazlı bir anayı gösterir. Ana, yaşına ve mevkiine 

uygun kıyafettedir; üst kısmı aşırı derecede dar ve genellikle kızıl kumaştandır. Evlenecek 

yaştaki kızlarının ikisi peçelidir ve onun arkasında yürürler. Çok küçük olan üçüncüsü besleme 

hizmetçinin bakımı altındadır. Bu şahısların hemen arkasındaki beyaz duvarın içinde, içinden 

bir takım bitki ve yabanî otların büyüdüğü, koyuca bir yatay hat gözlenebilir. O hattın 

koyuluğuna ve yabanî otların büyümesine, duvarın o bölümüne yerleştirilmiş olan su 

borularının sızdırması neden olmuştur. Bu borular vasıtasıyla, Acropolis’in eteğindeki 

kaynakların nahoş suyu principal Moschea [şehrin ana camii; Fethiye Camii]’ne doğru taşınır. 

Atların içinden geldiği ve buradan ana camiin yakınına girilen geçit çarşının içine gider. Bu 

manzaranın ön planında, içinde heykellerin muhtelif parçalarının ve tahrip olmuş mimarînin 

firizlerinin gözlenebildiği bir duvar vardır.
22

 

 

                                                 
22

 STUART ve REVETT, a.g.e., s. 17. 

Chap. III, Pl. I [Bölüm III, Levha I]. Ressam: James STUART. Gravürcü: Anthony WALKER. Oyma baskı, 1751-53 arası. 

James STUART ve Nicholas REVETT, The Antiquities of Athens, John Haberkorn, London, 1762, C. 1, s. 26-27 arasında.  
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LEVHA II- Rüzgârlar Kulesi’nin planı. (A), 

[kuzey-doğudaki] Kaikias tasvirinin altında bulunan 

mevcut giriştir. (B), [Kuzey-batıdaki] Skiron 

tasvirinin altında bulunan, yol seviyesi kapı 

çerçevesinin üstüne kadar yükselmeden önceki 

giriştir. Kapının önündeki basamaklarda bu kapıyla 

ilgili sütunlar ve pek çok diğer ayrıntılar 

bulunmuştur. (C), [Güneydeki] Notos tasvirinin 

altında bulunan, güney duvarındaki bir açıklık 

vasıtasıyla sekizgen kulenin içiyle bağlantı kuran 

[antik]
23

 ek bina. Bu açıklık, kuleyi çeviren ama 

şimdi mevcut olmayan bir fillet [kenar]dan 

kalmıştır, küçük ve dört köşe gözükür, tam boyutları 

tespit edilemez (bk. Resim IV). Öyle gözüküyor ki 

duvarın o kısmı, ek binanın girişine daha kolay bir 

giriş elde etmek için kasıtlı olarak kaldırılıp alınmış 

ve açıklık genişletilmiştir. Kule’nin içindeki taş 

döşeme kapının eşiğinden daha aşağıdadır, oraya 

(L) basamağıyla inilir. Taş döşeme üstündeki izler 

ve kanallar bir parça izaha imkân verir: (D, E ve F, 

G) arasındaki noktalı iki paralel hatla bağlantı kuran 

merkezdeki dairevî delik gözlemlenebilir. 

                                                 
23

 Antik dönemde Kule’nin güney cephesinde ona bitişik küçük, yuvarlak bir yapı bulunuyordu. Bk. Hermann 

RHEINHARD, Album des klassischen Alterthums, C. B. Griesbach, Gera, 1891, s. 5. 

View of the Tower of the Winds [Rüzgârlar Kulesi’nin Görünüşü]. Ressam: James STUART. 

Guaş, 31.5 x 43cm, 1751-53 arası. RIBA The British Architectural Library Drawings Collection. 

Rüzgârlar Kulesi’nin planı. Tümü James STUART’ın 

çizimleri olmak üzere, gravürcü A. WALKER’ın Levha 

II’si üstüne, gravürcü James BASIRE’in Levha XII-

XIX’daki rüzgâr temsilleri oyma baskılarının ve yönlerin 

eklenmesiyle Dr. Rıza DURU tarafından hazırlanmıştır. 
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Sekizgen kulenin her bir dış yüzü, süslemeleri göz önüne alınmaksızın, tepeden tabana 

dikey bir düzlemdir. Ama iç tarafında başka türlüdür; her bir yüzün, dişli kornişin (bk. Levha 

IV) üstündeki kısmı, sözü edilen korniş ve taş döşeme arasındaki kısım üstüne iki inches [yak. 

5 cm.] çıkıntı yapar. İç kornişlerin en altta olanı iki kapı tarafından kesilir ve bu kapıların her 

iki yanında çok geniş bir açıyla kırılıp ayrılmıştır. En üstteki korniş veya saçaklık sekiz sütun 

tarafından desteklenir ve bu sütunların durduğu yatay bant da aynı şekilde dairevîdir. Bu 

nedenle, Kule’nin içindeki ayrıntılarla ilgili olarak planın dört kısma bölünmesi gereklidir. 

(a)’dan (b)’ye olan, taş döşemenin hemen üstündeki birinci kısım, duvarın iç yüzeyinin dörtte 

biridir. (b)’den (c)’ye olan, alt kornişin hemen üstündeki ikinci kısım iç yüzeyin dörtte biridir. 

Burada, bu kornişin en büyük çıkıntısı tek bir hat ve gösterildiği gibi, kapı girişlerinin ker iki 

yanındaki kırılma şekli tarafından sınırlanır. (c)’den (d)’ye olan, ikinci kornişin üstündeki 

duvarın iç yüzeyidir, bu kornişin çıkıntısı da yek bir hatla sınırlanır. (d)’den (e)’ye olan son 

kısım iç yüzeyin kalan dörtte biridir. Bunun üstü dairevî bant veya fascia ile sınırlanır, onun 

da üstüne sekiz sütun yerleştirilmiştir.
24

 

 
LEVHA VI, Şekil 1: Rüzgârlar 

Kulesi’nin çatısının bir çeyreği. 

Mermerdendir ve kiremit şeklinde 

kesilmiştir (a). Çatının tepesindeki AA ile 

gösterilen, Şekil 3’te tarif edilmiş olan 

sütun başının çok muhtemelen içine 

yerleştirildiği dairevî oyuktur. BBB ile 

gösterilen, Cymatium [klâsik mimarî 

düzende kornişin tepesindeki en üst 

firiz]’daki aslan başlarıyla bağlantı kuran, 

yağmur suyunu onların ağızlarına taşıyan 

deliklerdir. 

LEVHA VI, Şekil 3: Bundan 

önceki şekilde B ile işaretlenmiş ve bu 

bölümün Levha III’ündeki, bazı 

restorasyonlar görmüş bir sütun başının 

kırılmış parçası. Konik yapılı mermeri ve 

Triton’u desteklemek için yapılmıştır. 

Atina’ya ilk vardığımızda, onu yerinden 

atılmış bulduk  ama hâlâ bu kulenin 

çatısının aşağı kısmına yatırılmış 

duruyordu. Derviş çocukların bazılarınca 

sonradan aşağı yuvarlandığından, şimdi 

bir oturak hizmeti görür ve Dervişler’in 

kapısında yerleştirilmiştir.
25

 

 

LEVHA XIV: Batı rüzgârı olan 

Apeliotes, tedricen hafif bir yağmur 

getirir ve bitki örtüsünün iyi dostudur. 

Heykeltıraş bu rüzgârı genç bir adamın 

suretinde göstermiştir, saçları her yönde 

dalgalanır; güzel, açık bir çehreye sahiptir. 

Her iki eliyle muhtelif meyve, bal peteği ve biraz mısır başağıyla dolu harmanisinin eteğini 

tutar. Bu rüzgârın Atinalılara bereket ve bolluk bağışladığına inanılır. Veya Derviş 

Mustafa’nın kendini ifade ettiği gibi, bu, Mekke’den bize esen Tanrı’nın inayetini sürükleyen 

mübarek bir rüzgârdır.”
26

 

                                                 
24

 STUART ve REVETT, a.g.e., ss. 17-18. 
25

 STUART ve REVETT, a.g.e., s. 19. 
26

 STUART ve REVETT, a.g.e., ss. 21-22. 

Chap. III, Pl. VI [Bölüm III, Levha VI].  

Ressam: James STUART. Gravürcü: James BASIRE.  

Oyma baskı, 1751-53 arası. 

STUART ve REVETT, a.g.e 
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Stuart ve Revett’in yazdıkları metin ve bu metnin tarif ettiği oyma baskıları beraberce 

değerlendirdiğimizde şu bilgilere ulaşmaktayız: 

 

1. Rüzgârlar Kulesi’nin bizzat kendisi tekkedir, yani bir tekkenin müştemilatı 

değildir. Civardaki bir tekkenin Kule’yi kullandığından, yakınında Medrese ve 

Cami’den başka dinî bir yapı bulunduğundan söz edilmemektedir. 

2. Dervişler dairevî şekilde zikreden bir tarikata mensupturlar. 

3. Tekkenin şeyhi Levha VI’da resmedilmiştir, resmi çizen kişiye sırtı dönük olarak 

durmaktadır; Şeyh Mustafa adında, uzun saçlı bir Türk’tür.  

4. Kule’nin çatısının en tepe noktasına, aslında orada bulunan sütun başı kaldırılarak, 

şeyhin sarığının aynısı olan ahşaptan büyük bir model yerleştirilmiştir. 

 

Resim büyütülerek incelendiğinde; sırtı dönük olarak duran, uzun saçlı şeyhin baş 

kıyafeti olan külâh ve sarığı, yani taç ve destarı dikkat çekmektedir. Taç dilimli yani terklidir. 

Terkin görünen kısmı dört dilimdir. Diğer yana gelen kısmı da hesaba katıldığında, tacın sekiz 

dilimli olduğu tahmin edilebilir.
27

 Sırtında cübbe vardır. Hem yazı hem de tasvirle tarif edilen 

bu şeyh tipi Mevlevîliğin ayırt ettirici baş kıyafetine sahip değildir. Mevlevî şeyhlerinin baş 

kıyafeti terksiz, uzunca taç demek olan sikke ve onun etrafına özel şekillerde sarılan şişkince 

destardan oluşmaktadır.
28

 

Şeyhin solunda yine uzun saçlı, destarlı, terkli ve dallı gibi görünen sivrice taçlı, 

tarikat mensubu olabilecek biri vardır. İkisi takkeli derviş çocuklar da resmedilmiştir. Şeyhin 

karşısında alçak külah üstüne sarıklı biri daha vardır. Kitapta yer alan diğer tasvirler 

incelendiğinde, bu tipin ahaliyi temsil ettiği anlaşılmaktadır. Mevlevîliğin ayırt ettirici alâmeti 

olan sikke düz, dilimsiz, gittikçe darlaşan ama sivrilmeyen, bir karış dört parmak uzunluğunda 

bir külâhtır.
29

 Bu resimde Mevlevî bir tip bulunmamaktadır. 

                                                 
27

 Tarikat kıyafet ve sembolleri için bk. ÖZTÜRK, a.g.e.; Ramazan MUSLU, Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat 

Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 12, S. 36, Yaz 2008, ss. 43-66. 
28

 GÖLPINARLI, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, s. 15. 
29

 Abdülbâki GÖLPINARLI, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İnkılap, İstanbul, 2004, ss. 

297-298; Mevlevî Âdâb ve Erkânı. ss. 41-42. 

Şeyhin baş kıyafeti. Oyma baskıdan detay.  

Chap. III, Pl. I [Bölüm III, Levha I]. Ressam: James STUART. Gravürcü: Anthony WALKER. Oyma baskı, 1751-53 arası. 

STUART ve REVETT, a.g.e 
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Kule’nin çatısı büyütülerek incelendiğinde; 

orayı kullanmakta olan tarikatın sembolü olan 

tacın bir modelinin çatının tepesine yerleştirilmiş 

olduğu görülmektedir. Çatının aslî şekli yine aynı 

kitapta yer almaktadır. Tarikat tacının modeli, 

zamanla ortadan kalkmış bulunan, rüzgârla 

dönerek sağ elindeki asasıyla esen rüzgârın 

yönünde duran bronzdan Triton heykelinin kaidesi 

olan sütunun boşluğuna yerleştirilmiştir. Buradaki 

tacın ölçeği daha büyük olduğundan, şeyhin 

başındakine göre daha tanınabilir özellikler 

göstermektedir: Taç lengersiz yani sarıksızdır, 

kubbesi sekiz dilimli ve düğmelidir. Mevlevîhane 

çatılarında yer alabilen sembol ise dal yani 

destarsız sikkedir.  

Şeyhin baş kıyafeti ve çatıya yerleştirilmiş 

tarikat alameti taçtan, kuleyi işgal edenlerin 

Mevlevîler olmadıkları anlaşılmaktadır.  

Sonraki dönem çizimleri ve fotoğraflarında 

bu sekiz dilimli taç görünmeye devam edecektir. 

Stuart ve Revett’te kaydedilen, Kule’nin 

çatısındaki ahşap tarikat tacı modelinin yerine 

sonraki yıllarda alçı olanı yerleştirilmiştir.
30

  

 

                                                 
30

 F. W. HASLUCK, Christianity and Islam Under the Sultans, Clarendon Press, Oxford, 1929, C. I, s. 12. 

Rüzgârlar Kulesi’nin çatısındaki tarikat tacı. Oyma baskıdan detay.  

Chap. III, Pl. I [Bölüm III, Levha I]. Ressam: James STUART. Gravürcü: Anthony WALKER. Oyma baskı, 1751-53 arası. 

STUART ve REVETT, a.g.e. 

 

Çatının antik dönemdeki aslî şekli. 

Chap. III, Pl. III [Bölüm III, Levha III].  

Ressam: James STUART. Gravürcü: James 

BASIRE. Oyma baskı, 1751-53 arası. 

STUART ve REVETT, a.g.e. 
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Metin ve tasvirden Kule’nin kullanımına dair ilâve bilgiler de edinmekteyiz. Kulenin 

etrafı giriş kapısı yönünde 3 metre, diğer kenarlarda 4,5 metre kadar toprakla zaman içinde 

dolmuştur. Giriş kapısı tarafındaki toprak birikiminin daha az olması, “burayı erişilebilir 

kılmak için hatırı sayılır bir miktarda toprağın başka yere taşınma”sı sayesindedir. Gravüre 

bakıldığında, kuleye girişin belki biraz eğilerek mümkün olabileceği görülür. Bir tekke girişi 

için bu istenen bir durum da sayılabilir. Aynı şekilde, Kule’nin içi de zaman içinde süprüntü 

vesaireyle iki metre kadar yükselmiş, bu yükseltinin üstüne kereste döşeme yapılmıştır. Stuart 

ve Revett’in ricasıyla -Önsöz’de “çok hatırı sayılır masraf” ettiklerini yazmışlardır- döşemeler 

kaldırılıp birikinti temizlenmiş, mermer zemin görüldükten sonra kereste döşeme yeniden 

uygulanmıştır.
31

 

Eyice’nin kaynakları arasında verdiği Stuart ve Revett’in kitabını görmediği 

kanaatindeyiz. Zira Kule’deki tekke ve onun şeyhi hakkında, hem de resimli olarak, bu kadar 

açık ve ayrıntılı bir bilgiyi göz ardı etmesi mümkün görünmemektedir. Eyice’nin sayfa 

numarası vermeden koyduğu kaynakları görmemiş olduğunu düşünmek zorundayız. 

Stuart ve Revett’in 

kitaplarının 1808 yılındaki 

Fransızca baskısında, resimler 

için yeni oymalar yaptırıldığı 

anlaşılmaktadır; bunlar İngilizce 

ilk baskıya göre farklılıklar 

barındırmaktadır.
32

 Çatıdaki taç 

yine aynı sayıda dilimlidir ama 

düğmesi daha büyük çizilmiştir. 

Tekke şeyhinin solunda duran 

tarikat erbabı şahıs üç çocukla 

birlikte ortadan kaybolmuştur. 

Anlaşılan asıl baskının oymaları 

kaybolmuş ya da Fransa’ya 

gönderilememiş, özensiz ve 

aslına sadakatsiz yeni oymalar 

hazırlanmıştır. 

 

Dodwell: Her ne kadar, Eyice’nin listesinde De Forbin’den sonra yer alsa da, bu 

sadece baskı yılının daha geç olmasıyla ilişkilidir. Yoksa Dodwell’in, arkadaşı ressam Simone 

Pomardi ile birlikte gerçekleştirdiği seyahati daha erken, 1805 yılının Nisan ayı civarındadır. 

Rüzgârlar Kulesi’nde bir zikre tanık olan İrlandalı arkeolog ve ressam Edward Dodwell 

(1767-1832), gördüklerini ilk önce yazı ile tarif ettiği
33

 bu araştırma gezisinin renkli 

resimlerini daha sonra dört cilt hâlinde yayınlanmıştır. Kule’de icra edilen zikir hakkında 

elimizdeki en açık ve ayrıntılı tasvirler bu resimlerdir. Resimler öncesinde, birer sayfalık o 

resme ait İngilizce ve Fransızca yazılı tarifler de verilmiştir.
34

 

                                                 
31

 Biraz ileride Dodwell’den çevirimizde görüleceği üzere, tekkenin ahşap döşemesi iç mekânı dolanan üç 

kornişin en altta olanının üstüne uygulanmıştır. Mihrap seviyesinin korunmuş olmasından, çıkarılan toprağın 

tekrar içeri taşınarak seviyenin eski hâline getirildiği veya taşınmaksızın zeminin altı boş kalmak suretiyle ahşap 

döşemenin uygulandığı anlaşılmaktadır.  
32

 J. STUART ve N. REVETT, Les Antiquites d'Athènes, Mesurées et Dessinées, Firmin Didot, Paris, 1808, C. I, 

ss. 33-47. 
33

 Edward DODWELL, A Classical and Topographical Tour through Greece during the Years 1801, 1805 and 

1806, Rodwell and Martin, London, 1819. 
34

 Edward DODWELL, Views in Greece from Drawings, Rodwell and Martin, London, 1920, Cüz IV, ss. 374-

375 [Kitap içinde numaralandırma yapılmamış, resimler listelenirken, 1819 tarihli kitabının ilgili kısmının sayfa 

numarasıyla ilişkilendirilmiştir]. 

Fig. 1, Chap. III, Pl. XIII [Şekil 1, Bölüm III, Levha XIII],  

J. Stuart ve N. Revett, Les Antiquités d'Athènes, Mesurées et Dessinées,  

Firmin Didot, Paris, C. 1, 1808. 
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A Classical and Topographical Tour through Greece kitabından ilgili kısmın 

tarafımızdan çevirisi şöyledir: 

 
Agora’nın kuzey-doğusundaki Sekiz Rüzgâr’ın sekizgen kulesi olan, Andronikos 

Cyrresthes’in Klepsydra’sı [su saati]’dir. Varro tarafından Horologium diye adlandırılır ve 

Vitruvius tarafından tarif edilir. Güzelliğindense eşsizliği daha çekicidir. Atinalılar için bir su 

saati, kronometre ve hava rehberiydi. Pausanias tarafından kaydedilmemiştir. Stuart’ın çizim 

ve ölçümleri gereksiz mimarî üzerine daha fazla ayrıntı gösterir. 

Kuzey-doğuya bakan giriş kapısının üst sövesi Türkler tarafından üstünde bir yazıt 

olan kırmızıya boyanmıştır. Bize “Tanrı’dan başka Tanrı olmadığı ve Muhammed’in onun 

peygamberi olduğu”nu bildirir (La illah, Allah Mohamed u resoul ullah) [lâ ilâhe illallah 

Muhammedün resûlullah]. 

Kulenin içi esas taş döşemeden birkaç feet yukarı çıkan lower cornice [alt korniş, alt 

çıkıntı]ya dayanan ahşap döşemeyle kaplıdır. Beyaz mermer duvarlar akıllıca beyaza 

boyanmıştır; muhtelif renklerde boyanmış ve Kur’an’dan, kitabın esasen tertip edildiği Arap 

harfleriyle parçalar içeren tahta levhalarla süslenmiştir. Binaenaleyh Arapça Muhammedîlerin 

mukaddes dilidir.  

Duvardaki, doğuya doğru olan oyuk Mihrabtır; yeşil ve kırmızı dikey şeritlerle 

boyanmıştır. Onun yeri Mekke’deki hususî mabedi veya Kâbe’nin yönünü gösterir. Oyuğun 

her iki yanı bir[er] mum ihtiva eder; önüne Muhammed’in yeşil sancağının bir benzeri 

yerleştirilmiştir. Aly [Ali]’nin iki uçlu kılıcının bir benzeri duvara iliştirilmiştir. Bu mübarek 

kılıç esas sahibi olan Muhammed’den Ali vasıtasıyla tevarüs edilmiştir. On iki küçük lâmba, 

kulenin çatısındaki kilit taşına raptedilmiş bir zincirle asılıdır. Aynı zamanda, kem gözün 

korkunç tesirlerine panzehir olduklarına ikna edildiğim, bir zincirle asılı on altı devekuşu 

yumurtasını da gözlemledim.  

Rüzgârlar kulesi, şimdiki hâlde bir Semá-Khanés [semahane] veya her cuma icra 

edilen, sema denilen raks için bir küçük ibadethanedir. Onlar, müessisleri olan, başka türlü 

deyişle Molla-Hunkear [Molla Hünkâr] denilen Hazreth Meulana [Hazret-i Mevlânâ]’nın 

adından dolayı Mulevi [Mevlevî] adı verilen Dancing Derwisches [Raks Eden Dervişler]’in bir 

tarikatıdır (1). Burada icra edildiğini gördüğüm raks [devrânî zikir], aynı zamanda, hayal 

edilebilecek en iğrenç ve en gülünç merasimdi. Bu gibi tuhaf manzaralara alışkın olmayan bir 

seyirci için ciddi kalmak son derece müşküldür ve onların dinî merasimlerinde gülmek 

tehlikeli olurdu. Mübarek icra dervişler (2) tarafından açıldı; takım her mevki ve yaştan çok 

sayıda Türklerden seçilmişti. Bir daire hâlinde yere oturdular. Çok sık bir şekilde “Ullah hoo 

Ullah! [Allah Hû Allah]” diye tekrar ederek, aynı zamanda başlarını ve vücutlarını geriye ve 

ileriye doğru hareket ettirerek, bu suretle song [şarkı; ilâhi]nin ritmine uyarak yavaş ve ciddî 

bir tarzda Tanrı ve Muhammed’e makamla medihler söyleyerek başladılar. Yegâne çalgı eşliği 

ağzı deriyle örtülmüş, tunç yarım küreden ibaret olan iki küçük davuldu. İlâhi ve dancers 

[raksçılar]ın hareketleri derece derece daha canlı bir hâle geldi; birdenbire topluluğun hepsi 

ayağa sıçradılar ve bir daire hâlinde, büyük bir şiddet ve sür’atle söylemeye ve raks etmeye 

başladılar. Yorulduklarında birbirini bel etrafına bağlanmış kuşaktan tutarak, insan bünyesinin 

becerebileceğini farz edebileceğim herhangi bir şeyi çok aşarak ve bizim en faal raksçılarımızı 

veya “duruş ustaları”mızı büyük hayrete düşürecek, akıl almaz bir çabuklukla dönen iki esas 

icracıya yol verdiler. 

 Sesiyle ve kadim şenliklerde, ekseriyetle Bacchanalia’da da kullanılan bir çalgı olan 

büyük bir defe vurarak onları canlandıran sheikh [şeyh] veya dervişlerin reisi iri, beyaz bir 

sarıkla, mübarek yeşil renkte giyinmişti. Mr. Hamilton; Heredotus ve Euripides’e göre, bu 

çalgının Scythia’daki Cyzicum’dan Anacharsis tarafından ortaya konulduğunu, bunun onun 

hayatına mal olduğunu söyler. Büyük cinsi tympanum majustur. Catallus küçük tefe tympanum 

leve,  Arnobius ise tympaniolum der. 

 Dervişler acı acı haykırarak ve hatırı sayılır bir zaman müddetinde inleyerek, havada 

yüzen uzun saçlarıyla, başlarını şiddetle geriye ve ileriye doğru hareket ettirerek dönmeye 

devam ettiler. En sonunda yorgunluktan bitmiş ve baş dönmesinden fena hâlde müteessir gibi 

seyircilerin kollarına çöktüler; o zaman, birkaç dakika için muhakemelerinden açık bir şekilde 

mahrum kaldılar ve ενθεον [entheon] yani ilâhî şevkle doldular. Bununla beraber, alışkanlığın 
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gücünün çok büyük olduğuna ikna oldum. Duyuların görünüşte bir ihmali olan bu alışkanlık 

takınılmıştır ve hakikî değildir. Sonradan, Roma’da, bir gösteri evinde bir kadın tarafından icra 

edildiğini gördüğüm benzer cins bir rakstan dolayı, buna kolaylıkla inanabilirim; on dakika 

müddetle öyle büyük bir sür’atle dönmüştü ki insan şekli gözle seçilmiyordu ve kendi mihveri 

etrafında dönen bir sütun gibi gözüküyordu: 

 Baş döndüren bir çembere atılı, döndü öyle, sanki bir çark 

Döndükçe pek çabuk, kayboldu gitti tekere sokulan çomak 

O esnada, kadın, hislerinde en küçük bir bozulma bile olmadığına bir delil olarak, 

dönüşleri boyunca kılıçları terazilemek, iğneye iplik geçirmek ve büyük bir kolaylıkla keman 

çalmak gibi acayip birkaç el çabukluğu fiili icra etti. Dönmeyi bitirdikten sonra en küçük bir 

yorgunluk veya baş dönmesi alameti göstermedi; bundan başka, birkaç dakika içinde yeniden 

dönmeye başladı ve akşamleyin işini birkaç kere daha icra etti. Dervişlerin bayılma ve 

inlemeleri bu nedenle safi dinî hokkabazlık olarak adilce mütalaa edilebilir. Tavernier, bu 

tarzla iki saat müddetle durmaksızın dönen dervişler bulunduğunu ve budalalık adını 

verebileceğimiz bir sanatın icrasıyla kibirlerinin tatmin olduğunu müşahede eder. 

 Bu meraka değer merasim, çılgına dönene kadar, büyük zillerinin sesine göre, 

Cybele’nin şanına raks eden Corybantes’ların şenliklerine kuvvetli bir benzerlik taşır; tarifi 

Apulieus ve Strabo tarafından temin edilmiş olan bu raks, dervişler tarafından icra edilene 

tatbik edilebilir bir rakstır. 

 

(1) Raks eden dervişlerin muhtelif tarikatları hakkında, D’Ohsson’un mükemmel ve 

tafsilatlı beyanına bakınız. Molla Hünkâr M. S. 1273’de vefat etti. 

(2) Dervişler veya Arapların onlara dediği gibi fakirler fakirlik iddiasındadırlar ve hemen 

hemen Katolik memleketlerin Capuchin’lerine karşılık gelirler.
35

 
 

Views in Greece from Drawings kitabında yer alan, Dodwell’in çizimlerini bizzat 

yaptığı ve Thomas Fielding’in gravürünü çıkarıp renklendirdiği iki adet renkli oyma baskının 

hemen ön sayfalarına konulmuş, Dodwell’in bu kendi resimlerini İngilizce ve Fransızca 

olarak iki dilde tarif ettiği metinlerin tarafımızdan yapılmış çevirileri şöyledir:  

 
RÜZGÂRLAR KULESİ’NE GİRİŞ 

Agora’nın kuzey-doğusuna doğru olan Sekiz Rüzgâr’ın Sekizgen Kulesi’dir. 

Andronicus Cyrresthes’in Clepsydra’sı [su saati] olmuş, Vitruvius tarafından tarif edilmiş, 

Varro tarafından Horologium diye adlandırılmıştır. Antik Atinalılar için bir su saati, 

kronometre ve yanı sıra hava rehberiydi. Güzelliğindense daha çok hususiyeti hayranlığa 

değer. Pausanias’ın gözünden kaçtı. Halbuki Stuart, çok sayıdaki resimle, bir antikite 

kalıntısına çok büyük ve mükemmel hakkaniyet gösterir.  

Kuzey-doğuya bakan üst sövede kırmızı bir zemin üstünde  “Tanrı’dan başka Tanrı 

olmadığı ve Muhammed’in onun peygamberi olduğunu bildiren Arapça La illah, Allah 

Mahamed u resoul ullah [lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah] yazılıdır. 

İçerinin ahşap döşemesi antik taş döşemeden bir hayli yukarıdaki lower cornice [alt 

korniş, alt çıkıntı]ya dayanır. Mermer duvarlar bir karar beyaza ince bir kat boyanmıştır. 

Bulunduğu yer Mekke’deki hususî mabedi veya Kâbe’nin yönünü gösteren Mihrab yeşil ve 

kırmızı dikey şeritlerle boyanmıştır. Bunun her iki yanında bir mum vardır ve keza 

peygamberin yeşil sancağı kendi yerindedir. Bu oyuğun içine Kur’an’lar konulur. Ve Aly 

[Ali]’nin iki uçlu kılıcının bir benzeri bitişik duvara iliştirilmiştir.  

Dervişlerin circularly whirling dance [dairevî hızla dönme raksı], başka türlü 

görünmek tehlikeli olabilse de, seyircilerin ciddi kalmayı zor bulacağı tanıklık önünde icra 

edilir. Dervişler bu manasız ve gösterişli ayin piyesinde aktörler olarak yalnız değildirler, 

nitekim diğer Türkler de cemiyete karışırlar. Bir daire içinde, yere oturarak Allah ve 

peygamberin medihleriyle başlarlar. Geriye ve ileriye doğru hareketleriyle başları ve vücutları 

onların adanmalarının hararetini gösterir. Aynı zamanda yegâne çalgı eşliği olan iki küçük 

                                                 
35

 DODWELL, A Classical and Topographical Tour through Greece, ss. 373-377. 
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davulla ahenk içinde ritmi korurlar. Bütün cemaat şevkin feveranıyla canlanır. Hepsi aynı anda 

fırlar ve fasılasız bir coşkunluk içinde odanın etrafında hızla dönerler. Bu esnada, mübarek 

yeşil giyinmiş ve büyük, beyaz bir sarık sarmış sheikh [şeyh] veya reis onları kendi sesi ve 

büyük definin sedasıyla teşvik eder. Bu merak ettirici merasim Cybele’nin şanına yapılan, 

çılgına dönene kadar büyük zillerinin sesine göre raks eden Corybantes’ların şenliklerine 

kuvvetli bir benzerlik taşır. Bu raksın tarifi Apulieus ve Strabo’da verilmiştir; asrî Atinalı 

dervişler tarafından icra edilene çokça tatbik edilebilir bir rakstır.
36

 

 
RÜZGÂRLAR KULESİ’NDE DERVİŞLERİN RAKSI 

Sekiz Rüzgâr’ın Sekizgen Kulesi Andronicus Cyrresthes tarafından bina edilmiştir.  

Atinalıların su saati, kronometre ve hava rehberini teşkil etmiştir. Hâlâ neredeyse mükemmel 

bir koruma durumunda kalmıştır. Varro ve Vitruvius tarafından atıfta bulunulur ama Pausanias 

ondan söz etmez. Stuart onun antik vaziyeti yanı sıra günümüzdeki vaziyetini de bol ayrıntıyla 

verir.  

Bu kule her cuma onun duvarları içinde dancing Derwisches [raks eden; devran eden 

dervişler]in tarikatı tarafından icra edilen, sema denilen raks için bir Semá-Khanés 

[semahane]ye çevrilmiştir. Kulenin içi esas taş döşemeden birkaç feet yukarı çıkan lower 

cornice [alt korniş, alt çıkıntı]ya dayanan ahşap döşemeyle kaplıdır. Duvarlar muhtelif 

renklerde boyanmış ve Kur’an’dan, kitabın esasen tertip edildiği Arap harfleriyle parçalar 

içeren tahta levhalarla süslenmiştir. Duvardaki yeşil ve kırmızı dikey şeritlerle boyanmış 

doğuya doğru olan girinti veya oyuk Kâbe veya Mekke’deki hususî mabedin yönünü gösterir. 

Oyuğun her iki yanı bir[er] mum ihtiva eder; önüne Muhammed’in yeşil sancağının bir benzeri 

yerleştirilmiştir. Kur’an Mihrab içine konulur. Aly [Ali]’nin iki uçlu kılıcının benzeri duvara 

                                                 
36

 DODWELL, Views in Greece from Drawings, sayfa numarasız [Birinci resmin tarifi ve birinci resim olarak 

adlandırılacaktır]. 

Entrance to the Tower of the Winds/ Entrée de la Tour des Vents [Rüzgârlar Kulesi’ne Giriş: Birinci resim]. 

Ressam: Edward DODWELL. Gravürcü: Thomas FIELDING. Renkli oyma baskı, 1805. 

Edward DODWELL, Views in Greece from Drawings, Rodwell and Martin, London, 1920, Cüz IV, numarasız sayfada. 
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iliştirilmiştir. Bu mübarek silah esas sahibi olan Muhammed’den Halife Ali vasıtasıyla tevarüs 

edilmiştir. On iki küçük lâmba kulenin çatısındaki kilit taşına raptedilmiş bir zincirle asılıdır. 

Yine bir zincirle asılı on altı devekuşu yumurtasının kem gözün ürkütücü tesirlerine panzehir 

oldukları zannedilir.  

Rüzgârlar Kulesi’nde icra edilen raks İslâmiyet’in en gülünç merasimlerinden biridir. 

Mübarek bale; dervişler ve bir cemiyette olduğu gibi, her sınıf ve yaştan çok sayıda Türkler 

tarafından açılır. Önce bir daire hâlinde yere otururlar, Tanrı ve Muhammed’e medihler 

söyleyerek başlarlar. Yegâne çalgı eşliği iki küçük kettledrum [nakkare]den ibarettir. Bütün 

topluluk birden fırlayana ve bir daire içinde, canlı bir şevk ve yaygaracı bir şiddetle söyleyip 

raks edene kadar derece derece canlılık artar. Bir zaman sonra biri diğerini kuşağından tutarak 

inanılmaz bir sür’atle devrederek dönen iki asıl icracıya yol verirler. Bir sarıkla, mübarek yeşil 

renkte giyinmiş sheikh [şeyh] veya dervişlerin reisi sesinin gücü ve büyük bir defin tahrikiyle 

onları canlandırır. 

Dervişler hatırı sayılır bir zaman müddetinde dönmenin ve acı acı haykırmanın 

ardından sonunda seyircilerin kollarına yığılırlar. Birkaç dakika için bariz bir şekilde mahrum 

kalırlar ve ilâhî şevkle dolarlar.
37

  

 

                                                 
37

 DODWELL, Views in Greece from Drawings, sayfa numarasız [İkinci resmin tarifi ve ikinci resim olarak 

adlandırılacaktır]. 

Dance of the Derwisches in the Tower of the Winds/ Danse des Derviches dans la Tour des Vents  

[Rüzgârlar Kulesi’nde Dervişlerin Raksı: İkinci resim]. 

Ressam: Edward DODWELL. Gravürcü: Thomas FIELDING. Renkli oyma baskı, 1805. 

Edward DODWELL, Views in Greece from Drawings, Rodwell and Martin, London, 1920, Cüz IV, numarasız sayfada. 
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Dodwell’in üç ayrı metni ve bu metinlerle tanımladığı kendi iki resmini birlikte 

değerlendirdiğimizde elde ettiğimiz bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve teze getirdiğimiz 

eleştiriler şunlardır: 

 

1. Kule; girişinden itibaren tarif ve tasvir edilen mimarî düzen uygulamaları, 

süslemeleri ve kullanım biçimiyle kesinlikle bir tekkedir. Tekkeye ait civarda 

başka bir binadan söz edilmemektedir. Kulenin tekke fonksiyonu sadece bir 

tevhidhane, mukabelehane veya en genel anlamıyla bir semahane olmaktan 

ibarettir. 

2. “Dervişler bu manasız ve gösterişli ayin piyesinde aktörler olarak yalnız 

değildirler, nitekim diğer Türkler de cemiyete karışırlar” denilerek, Kule 

tekkesinin müritlerinin yanı sıra, tekkede bulunan herkesin zikre katıldığı 

bildirilmektedir.   İlk resimde zikir halkasına oturmuş, neredeyse akla gelebilecek 

her Müslüman Osmanlı kıyafetinde, her yaştan kırk elli kişi vardır. Mevlevî 

ayinlerinde dervişlerle züvvar yani seyirci birbirine karışmamaktadır. Tarif 

edilecek olan zikrin Mevlevî zikri olan sema mukabelesiyle uyuşmazlığı daha 

buradan başlamaktadır. Mevlevî ayini sadece ikrar vermiş, sema eğitimi almış, çile 

çıkarmış Mevlevî dervişleriyle icra edilmiştir. Hatta dervişlerle seyircinin 

karışmaması, aradaki bu keskin sınırın korunması amacıyla Mevlevîhanelerin 

mimarî düzeninde meydan korkuluğu değişmez bir unsur olarak uygulanmıştır.  

Dodwell’in birinci resminden detay: Zikre katılanların bütünü. 

Dodwell’in birinci resminden detay: Zikre katılanlar. Karşıdaki grup. 
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3. Halkada bulunan iki şahısta sikke benzeri bir başlık gözükmektedir. Bu baş 

kıyafeti benzerliği dışında hiç kimsede Mevlevî kisvesi bulunmamaktadır. 

Dodwell’in birinci resminden detay: Zikre katılanlar. Sağdaki grup. 

 

Dodwell’in birinci resminden detay: Zikre katılanlar. Soldaki grup. 
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4. Zikrin ilk aşaması “Allah Hû Allah” 

kelimelerinin yüksek sesle tekrar edilmesi, bu 

esnada zikredenlerin başlarını ve vücutlarını geriye 

ve ileriye doğru hareket ettirmeleri olarak tarif 

edilmiştir. Bu süreçte nakkare ritim vermekte ve 

bir grup ilâhî okumaktadır, zikredenler bu ritme 

uymaktadırlar. Burada tarif edilen toplu, kuûdî 

(oturarak) ve cehrî (yüksek sesle, açık, alenî) 

zikirdir. Mevlevîliğin seyredilmesine izin verilen, 

semahanede icra edilen ayinlerinde böyle bir zikir 

uygulanmamıştır. Sema eden dervişlerin gizli 

olarak, içlerinden “Allah, Allah” diyerek 

döndükleri kaydedilmiştir. 

5. Metinlerde ve ilk resimden 

aldığımız detayda, Kule zikrinin bu aşamasında 

yegâne çalgı eşliğinin nakkare olduğu 

görülmektedir. Bir şahsın avuç içlerinde tuttuğu 

çalgıyı, diğeri değnek veya yassı nesnelerle 

vurarak çalmakta, küçük bir grup ilâhî 

okumaktadır. Mevlevî musikisinin iki 

demirbaşından biri olan ve bu 

musikinin usûlünü belirleyen 

vurmalı çalgı kudümdür. Ucu 

yuvarlak, ince sopalar olan 

zahmelerle, çalgının önüne 

oturularak vurulur. Kudüm 

nakkareden büyük, kösten 

küçüktür. Nakkare daha 

basıktır.
38

 Buradaki çalgı 

nakkaredir. Mevlevî 

musikisinin kudümden sonraki 

değişmez çalgı eşliği ney bu 

zikirde tarif edilmemekte ve 

görülmemektedir. Mevlevî 

ayinleri daima, artık sahasında 

uzmanlaşmış Mevlevî 

musikicilerin, yine Mevlevî 

kisvesi içinde icra ettikleri 

özel bir söz ve saz musikisi 

(ayin-i şerif) eşliğinde 

gerçekleştirilmiştir. Kule’deki 

nakkare ve üçüncü aşamada 

kullanılacak mazhardan 

meydana gelen, ritimden 

ibaret musikinin Mevlevî saz 

musikisi olduğundan söz 

etmek mümkün 

gözükmemektedir. 

                                                 
38

 Yılmaz ÖZTUNA, Türk Musikisi Ansiklopedisi, M.E.B., İstanbul, 1970, C. I, s. 355; 1974, C. II, s. 63. 

Dodwell’in birinci resminden detay:  

Zikre katılanlar. Kapının solundaki grup. 
 

Dodwell’in birinci resminden detay:  

Nakkareyi tutan ve deri kayışlarla vuran iki kişi ve ilâhî söyleyen gençler. 
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6. Zikrin ikinci aşamasında ilâhinin ve ona uyumlu olarak zikredenlerin 

hareketlerinin daha canlı bir hâle gelmesinin ardından tüm topluluk ayağa kalkmış 

ve bir daire hâlinde, büyük bir şiddet ve sür’atle odanın etrafında dönerek 

zikretmişlerdir. Burada tarif edilenin devranî bir zikir olduğu,
39

 Mevlevî ayininin 

herhangi bir safhasıyla hiçbir benzerliği bulunmadığı çok açıktır. 

7. Üçüncü aşamada iki icracı ortaya çıkmakta, “akıl almaz bir çabuklukla” dönmekte, 

“yorulduklarında birbirlerini bel etrafına bağlanmış kuşaktan tutarak” dönüşlerine 

devam etmektedirler. Uzun müddet “acı acı haykırarak” ve “inleyerek”, “havada 

yüzen uzun saçlarıyla, başlarını şiddetle geriye ve ileriye doğru hareket ettirerek” 

bu dönüşlerini sürdürmektedirler. Resim 2’den aldığımız detayda, bu icracıların 

uzun saçlı kimseler olduklarını, kısa ve sertleştirilmemiş olmalarıyla sikkeden daha 

çok arakıyyeye benzeyen başlıklarını yere attıkları veya düşürdükleri, üstlerinde 

herhangi bir tarikata atfedilemeyecek cepken, şalvar gibi kıyafetler bulunduğu 

görülmektedir. Mevlevî dervişleri başlarına, destar sarılmaksızın giyilen bir taç 

olan sikke giymişlerdir; oysa diğer tarikatların dervişleri taç giyemez, arakıyye 

giyerlerdi.
40

 “Mevlevîlikte cezbe ve heyecan izhar etmek, sema esnasında yahut 

naat, taksim dinlerken, Kur’an okunurken titremek, nağmeye uyup ahenkli sesler 

çıkarmak, ah etmek, Allah demek, hatta ağladığını belli etmek riyaya müsait şeyler 

olduğundan kesinlikle caiz değildir.”
41

 Mevlevî semaı daima özel sema kıyafetiyle 

icra edilmiştir. Mevlevîler sadece Mevlevîhanelerde değil, diğer tarikatların 

zikirlerine misafir olduklarında da, tennure ile simgeleşen özel sema 

kıyafetlerinden vazgeçmemişlerdir. Bu konuda yazılı ve görsel çok sayıda tanıklık 

bulunmaktadır.
42

 Mevlevî mukabelesi olan semada dönüş, belli ve son derece kesin 

kurallarla, taşkınlık göstermeksizin ağırbaşlılıkla gerçekleşmektedir. Bırakalım 

birbirinin kuşağından tutmayı, açılmış tennurelerin bile birbirine değmemesi 

gerekmektedir. Hatta semaın düzen ve disiplin içinde gerçekleşmesi için, 

Batılıların bu yüzden 

merasim üstadı veya 

teşrifatçı dedikleri 

semazenbaşı denilen 

bir dede görev 

yapmaktadır. Her 

dönüş hareketinin 

Mevlevî semaı 

olmadığı, Mevlevî 

semaının da dönüş 

hareketinden ibaret 

olmadığı anlaşılmak 

durumundadır. 

                                                 
39

 Bk. 8. dipnot: ULUDAĞ, a.g.m., ss. 248-249. 
40

 Abdülbâki GÖLPINARLI, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s. 298. 
41

 GÖLPINARLI, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, s. 25 ve 92. 
42

 DURU, Mevlevîname, ss. 537-550. 

Dodwell’in ikinci resminden 

detay: Şeyh mazhar vururken 

devranî zikir icra eden iki kişi. 

Arkadaki arakıyye yere düşmek 

üzere. Öndeki arakıyye düşmüş 

ve yassılaşmış. 
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8. Resim 2’den aldığımız detayda, 

şeyh, iki el uzunluğu yani 40 cm. çapında bir defe 

vurarak ve kendi sesini de katarak dönüş yapan iki 

icracıyı teşvik etmektedir. Bu zilsiz büyük def 

mazhardır.
43

 Mazhar, Mevlevî musikisinde 

kullanılmamıştır. Kaldı ki Mevlevî mukabelesinde 

şeyh bırakalım ses ve çalgıyla musiki icra etmeyi, 

semaa bile katılmamakta, şeyhin sesi sadece post 

duasında duyulmaktadır. 

9. Resim 1 ve 2’den aldığımız detaylar 

ve tarif; şeyhi iri, beyaz bir sarık sarmış, yeşil 

renkte, kollu bir hırka giymiş göstermektedir. 

Sarığın sikke üstüne sarılmamış olması, hırkasının 

topuklara kadar uzun olmayışı, belinde dolama 

kuşak bulunması, alt kıyafetinin şalvar olması 

Mevlevî şeyhi olmadığını söylemek için yeterlidir. 

10. Uzun müddet taşkınlık içinde dönen 

bu iki icracının yorgunluktan bitmiş, kendilerini 

kaybetmiş hâlde seyircilerin kollarına çökmesiyle 

zikir sona ermiştir. 

11. Buraya kadar Mevlevîliğe dair hiçbir 

ayırt ettirici özellikle karşılaşılmadığı gibi, tam 

tersini düşündürecek olanlar tespit edilmiştir. 

Dodwell’in Kule’nin bir semahane olduğu, icra 

edilen zikre sema dendiği, buradaki dervişlerin 

kurucusunun Hazret-i Mevlânâ olduğu, bu yüzden 

dervişlere Mevlevî dendiği girizgâhı tamamen boşa 

çıkmış bulunmaktadır. Dodwell Kule’nin an order 

of dancing Derwisches called Mulevi yani 

“Mevlevî adı verilen Raks Eden Dervişler’in bir 

tarikatı” tarafından kullanıldığını söylüyor ve the 

different orders of dancing Derwisches yani “Raks 

Eden Dervişler’in muhtelif tarikatları” hakkında 

D’Ohsson’a bakılmasını öneriyor. Yani aslında 

yukarıda eleştirisini yaptığımız Walsh gibi, 

gördüklerinin Mevlevîler gibi vücut hareketiyle 

zikreden tarikatlardan bir tarikat olduğunu 

söylemek istiyor. Dodwell de Walsh gibi dervişlik 

hakkındaki sathî bilgisiyle, dönerek ayin yapanların 

tümünü Mevlevî saymaktadır. Bakılmasını tavsiye 

ettiği d’Ohsson’un dervişler üzerine gerçekten 

tafsilatlı beyanını
44

 hakkıyla incelemiş olsaydı, 

hangisi olduğunu tespit etmek kolay olmasa da, ne 

olmadığı çabucak söylenebilecek bu topluluğa 

Mevlevîler demezdi. Bu konuya yukarıda, Walsh’i 

eleştirirken değindiğimiz için burada kesiyoruz. 

 

                                                 
43

 ÖZTUNA, a.g.e., C. II, s. 16. 
44

 M[ouradgea] D’OHSSON, Tableau Général de l’Empire Othoman, Imprimerie de Monsieur, Paris, 1791, C. 

4/2, ss. 621-686. 

Dodwell’in ikinci resminden detay:  

Şeyh zikrin devran safhasında mazhar vuruyor. 
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Tekkenin iç yapı ve süsleme özellikleri şöyle tespit edilmiştir: 

 

1. Giriş kapısının üst sövesine Kelime-i Tevhid nakşedilmiştir. Bunun altında sağlı 

sollu iki adet yedi köşeli yıldız görülmektedir. 

2. Mihrabın her iki yanında, esas taş döşemeden 40 cm. yukarıya kadar çıkan, üzerine 

tarikat eşyaları konulan yerler görülmektedir.  

3. Beyaza boyanmış mermer duvarlarda muhtelif renklerde ahşap hat levhaları 

asılıdır. 

4. Yeşil ve kırmızı dikey şeritlerle boyalı mihrabın her iki yanında şamdanlar üstünde 

iki mum, sol yanında yeşil bir sancak/bayrak dikilidir. 

5. Mihraba bitişik duvarda Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikâr’ın bir örneğinin asılı olduğu 

yazılmıştır. Resimlerde kılıç görülmemektedir. Resimler detaylandırıldığında, ucu 

çatallı üç adet nesne varsa da, onların nefir olduğunu düşünmekteyiz. Zülfikâr, 

ressamın bakış açısı 

yüzünden göremediğimiz 

bir duvarda asılı olabilir. 

Dodwell’in birinci resminden detay: Kapı üst sövesinde Kelime-i Tevhid ve alt tarafındaki yedi köşeli iki yıldızdan biri. 

 

Dodwell’in sırayla birinci ve ikinci resminden detaylar: Mihrap ve süslemesi. 

İlk ikisi Dodwell’in birinci 

resminden, üçüncüsü ikinci 

resminden detaylar: Nefirler. 
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6. Mihrabın sağ tarafındaki iki duvarda bir 

metre kadar uzunlukta iki adet kalın, değneğe benzer nesne asılıdır. 

7. Duvarda asılı çok sayıda tanesi olan bir tesbih görülmektedir. 

8. Kulenin tavanındaki kilit taşına raptedilmiş bir zincirle asılı on iki küçük kandil ve 

orta kornişe asılı on altı devekuşu yumurtası görülmektedir. 

9. Batı duvarına, kornişe küçük, ahşap bir mahfil oturtulmuştur. Merdiveni görüş 

açısı dışındadır. Zikirde bir işlevi bulunmamaktadır. 

10. Batı duvarında üst kornişin altında, bir mermer bloğun noksanlığıyla meydana 

getirilmiş bir aydınlatma deliği ve buradan süzülen ışık huzmesi görülmektedir. 

11. Zikir icra eden tarikatın tespiti için kıyafet ve zikre dair özellikler ve tekkedeki 

sembol ve eşyalar bir arada değerlendirilmelidir. 

12. Mevlevîhaneler hat levhaları haricinde sade ve süssüz olmuştur. Duvarlara 

Zülfikâr, nefir, tesbih vesaire asıldığı veya herhangi bir renkte sancak dikildiğine 

dair yerli ve yabancı kaynaklarda bir kayda rastlanmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Dodwell’in ikinci 

resminden detaylar:  

İki adet değneğe benzer 

nesne ve binlik zikir 

tesbihi. 

Dodwell’in ikinci resminden detay: On iki kandil. 
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Sonrasında sadece yazılı tarifler görülse de, Dodwell’in ve aynı yıl içinde Pomardi’nin 

hem yazıyla tarif, hem de resimle tasvirleri, Rüzgârlar Kulesi’nin içinin tekke hâlini beraberce 

bildiren tek kaynak durumundadırlar. Bu tarif ve tasvirlerden yararlanarak, tekkeyi işgal etmiş 

bulunan; teşkilat, âdâb ve erkânları bakımından Mevlevîler olmadıkları anlaşılan tarikatın 

hangisi olduğu bilgisine yaklaşılabilir. 

 

Pomardi: Eyice’nin kaynakları arasında yer almasa da, 1805 yılı Nisan ayında 

Dodwell’le beraber seyahat ettiği için, İtalyan ressam Simone Pomardi (1760-1830)’yi burada 

değerlendirmek istiyoruz. Onun Dodwell’le beraber seyrettiği zikri tarif ettiği metin, 

Kule’deki zikir hakkında elimizdeki en açık ve ayrıntılı yazılı kaynaktır. İcra edilenin bir 

Kadirî zikri olduğunu şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. Pomardi 

adeta bize Dodwell’in resimlerini ondan da iyi anlatan tarifler bırakmıştır. Pomardi kulenin 

dışını ve içini gösteren kendi çizdiği iki oyma baskıyı da kitabına koymuştur. İçeriyi gösteren 

tasvir, tekkenin tezyinat ve teçhizatına dair Dodwell’inkileri tasdik eden, bütünleyen ve 

anlamayı kolaylaştıran sade bir içeriğe sahiptir. 

Pomardi, önce Kule’den söz eder. Bu kısımda, tekke hakkında, Kule’nin dinî bir 

kuruluşa dönüşmüş olmasından rahatsız görünerek tek bir cümle eder: “Camie tenzil edildiği 

için çok iyi korunmuştur.”
45

 Kuleyi dıştan gösteren ekli gravürde, Kule’nin önünde iki kişi 

görülür; ilki fes, kolsuz hırka ve entari giymiş 

biridir; tarikat mensubu gibi gözükür. İkincisi 

tekkenin şeyhi olmalıdır; başında sivrilmiş taçlı, 

destarlı bir baş kıyafeti, üstünde pelerin benzeri 

bir kıyafet vardır ve şalvar giymiştir. Bu iki 

şahıs Pomardi’nin Kule’nin içini gösteren 

resminde de görülürler. Şeyhin oradaki 

kıyafetinde farklı olarak cübbe, entari ve kuşak 

görülür. 

                                                 
45

 Simone POMARDI, Viaggio nella Grecia, Vincenzo Poggioli, Roma, 1820, s. 137. 

Dodwell’in ikinci resminden detaylar: Solda orta kornişe asılı on altı devekuşu yumurtası. Sağda mahfil. 

Pomardi’nin dış resminden 

detay: Şeyh ve tarikat 

mensubu. 

Pomardi’nin iç 

resminden detay: Şeyh 

ve tarikat mensubu. 
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5 Nisan 1805 Cuma günü Rüzgârlar Kulesi’nde seyrettiği zikri tarif ettiği metnin 

tarafımızdan çevirisi şöyledir: 

 
Nisan’ın 5’inde, 

Yunanların bayramından 

Türklerinkine geçtik; Cuma ve 

bütün gün yağmurluyken, Dervis 

[derviş]lerin Torre de’ Venti 

[Rüzgârlar Kulesi]’nin içinde ballo 

di religione [dinî balo; ayin, 

devrânî zikir] düzenledikleri 

söylendi. Bu yüzden öğleden kısa 

bir süre sonra seyirci olmak için 

gittik ve kapının açılmasını 

beklerken, Capo de' Dervis 

[dervişlerin başı; şeyh]’i gördük. 

Havalide yaşıyordu, bizi nazikçe 

evine davet etti, altımıza postlu 

minderler koyarak bizi oturttu, bize 

bazı diğer dervişleri ve birkaç 

Türk’ü tanıttı, tütün lülesi ikram 

ettirdi.  

Yaklaşık bir çeyrek saat 

sonra birçok Türk ve derviş, 

ibadetlerini yapmak için camie 

[Kule’ye] girdiler. Sonra ikaz 

edildik ve girmeden önce 

şapkamızı kapıda bırakarak kulenin 

içine indik. Bu sekizgen yapının 

tonozunun merkezine, yerden on el 

boyu yükseklikte bir halata on iki 

kandil ve Moschea [cami]i 

çevreleyen küçük kornişin altına 

çivilerle çok sayıda levha asılıydı. 

Levhaların üstlerine Türk harfleri 

ifade edilmişti. Sonra, sol köşede, 

kornişte on altı yumurta veya 

kabuk asılıydı. Bütün kabuklar her 

sırada beş yumurta birbirinin 

üzerinde üç sıra hâlinde ve biri 

tepede olarak düzenlenmişti. 

Yanlarda biri masanın üstünde, 

diğeri sadece solda bir çiviye tutturulmuş iki büyük boynuz ve bir demir yarım ay, bunun 

yanında bir çividen sarkan iki çubuk vardı. Boynuzlar belki de bazı münasebetlerle Türkleri 

çağırmak için kullanılıyordu. İki köşe arasında solda, şeritlerle boyanmış, önünde şeyhin 

oturduğu bir oyuk [mihrap] gördüm ve orada, duvarın iki yanındaki yükseltilerin üstünde 

duran, üzerinde sönmüş, burgulu, sarı mumları olan iki şamdan vardı; keza kandiller de 

söndürülmüştü. Zemin ahşaptan yapılmıştı ve üstüne dervişlerin hizmetine beyaz, kahverengi 

ve siyah koyun derileri tertip edilmişti. 

Türkler, girdikçe, postların üstüne oturdular; şeyh mihrabın önüne oturdu. Çevresinde 

diğer dervişler, sonra diğer tüm erkekler, oğlanlar ve birkaç zenci bir halka oluşturdular. 

Deriyle kaplı iki küçük bakır davulla iki Türk ve cembalo [mürettip hatası olduğunu 

düşünüyoruz, zira cembalo -piyanonun atası olan- klavsen demektir; doğrusu cimbali 

olmalıdır; zil, halile] denen eliyle çaldığı, yuvarlak bir çalgı taşıyan bir üçüncüsü daha vardı. 

Hazırlık böyleydi. 

Interno della Torre de’Venti/ Interieur de la Tour des Vents  

[Rüzgârlar Kulesi’nin İçi].  

Ressam: Simone POMARDI. Gravürcü: Pietro PARBONI. Oyma baskı. 1805. 

Simone POMARDI, Viaggio nella Grecia, Vincenzo Poggioli, Roma, 1820,  

s. 168-169 arasında. 
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Biraz sessizlikten sonra şeyh Lá illai illàh allàh [Lâ ilâhe illallah], “Tanrı’dan başka 

Tanrı yoktur” kelimelerini telaffuz ederek çok ağır bir ilâhî söylemeye başladı. Onların hepsi 

aynı antifona [rahiple koronun düeti; karşılıklı okuma]yı aynı ses gürlemesiyle, bir çeyrek 

saatten daha fazla devam ederek defalarca tekrar ettiler. Aynı zamanda, bir yandan öbür yana 

çok tuhaf hareketlerle eğilerek ve her hecede başlarını daima kaldırarak bunu yaptılar. İki 

davulun yeknesak musikisi her hecede eşlik etti. Musiki bir saatin çeyreğinden çeyreğine [yani 

yarım saat], şeyhin Uh! [Hu!] Allah! haykırışlarıyla kesildi. Sonra aynı ilâhî, ama daima çok 

çabuk olmak üzere tekrar başladı. Şeyh bir Hu! Allah! deyip her şeyi bitirene kadar sürdü. 

Daima aynı haykırışların eşlik ettiği birçok zikirler yaptıktan sonra hepsi ayağa kalktılar. 

Sonra bir halka içinde, her biri sağ elini yoldaşının sol omzuna koyarak ve kendi sol eli 

diğerinin sağ kolunun altında olarak birbirine geçmek suretiyle acayip bir tarzda durdular. 

Oğlanlar erkeklerin arasında, ellerini bir yandan öbür yana yoldaşlarının sırtları üstüne 

koyarak durdular; bazen de sıranın dışına çıktılar. Ve böylece, ilk ayağını biraz yükseltip sağa 

dönerek ve diğerini hareket ettirerek, aynı musikinin eşliğinde ve Tanrı (Allah!) diye 

yakararak fırdolayı yürüdüler. Şeyh merkezde durdu ve ellerini yükselterek, edepten neredeyse 

kapalı gözleriyle başını kaldırıp indirerek ve ibadete tesir ederek ballo [raks; devranî zikir]e 

eşlik etti; devranî zikir bu şekilde çeyrek saat devam etti. Bu halka çözüldüğünde, iki derviş 

zikir için vaziyet aldılar. Her biri sol eliyle belinden tutarak ve parmak uçlarında geriye doğru 

bükülerek, sağ bacak ve kolunu kaldırarak, beş dakika süreyle inanılmaz bir sür’atle etrafta 

eğirildiler. Bir yana veya diğer yana düşmeksizin, dengeyle etrafta adeta fırıl fırıl döndüler. Bu 

hareket sarıklarının bağının gevşemesine neden oldu ve onları kendileri çözüp, sarhoşlarmış 

gibi, biri bir yana, öteki öbür yana düşürdüler. Onlar bu devranî zikirle melekleri veya semavî 

kürelerin hareketini taklit ettikleri iddiasındadırlar. Daha sonra diğerleri, binlerce burulup 

bükülmeler ve diğer taşkınlıklarla yüzlerini tırmalayarak ayrı ayrı şeyhin önünde devranî zikre 

geldi. Sonunda şeyh mihrabın önündeki eşya koymaya mahsus yere döndü, hararetten 

sakınmak için sarığını ve cüppesini çıkardı, sadece kırmızı bir başlık ve kısa elbiseyle kaldı. 

Elinde bir tamburello [def] tutarak ve ona vurmaya başlayarak, onların altısı merkezde ve 

diğerleri onların etrafındayken devranî zikre eşlik etti. Devran eden ikisi sanki ruhu illete 

tutulmuş adamlar gibi olup da zemine düşene kadar tedricen sür’atlerini arttırdılar. O zaman 

şeyh bir Hu! Allah!’la devranî zikri kesti ve bu ikisi terlerini silerek ve elleriyle yoklayarak 

camii terk ettiler; sadece oğlanlar ve dervişler kaldılar, başlangıçtaki gibi fırdolayı oturup 

alışıldık La illai [Lâ ilâhe] vs. karşılıklı okuyuşunu yeknesak bir makamla okudular. 

Merasim bittiğinde şeyh kapıda dikildi ve dışarı çıkarken her biri onun elini öptü. 

Kendisinden istifade ettiğimiz ve merasimde bulunmamızı sağlamaktaki nezaketi için ona yüz 

para hediye bıraktık. Bu zikir her iki haftada bir ama farklı camilerde tekrarlanır.
46
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 POMARDI, a.g.e., ss. 169-171. 

 

 

 

 

 

 

Torre de Venti/  

La Tour des Vents 

[Rüzgârlar Kulesi]. 

Ressam: Simone 

POMARDI.  

Gravürcü: Pietro 

PARBONI.  

Oyma baskı. 1805. 

Simone POMARDI, 

Viaggio nella Grecia, 

Vincenzo Poggioli, 

Roma, 1820,  

s. 134-135 arasında. 
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Pomardi’nin metni ve bilhassa kulenin içini gösteren resmini birlikte 

değerlendirdiğimizde elde ettiğimiz bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve teze getirdiğimiz 

eleştiriler şunlardır: 

 

1. Kule, tekkenin kendisidir. Şeyhin evi o havalidedir.  

2. İcra edilen zikre sadece tekkenin dervişleri değil, ahaliden kimseler de 

katılmışlardır. 

3. Zakirler yere serilen postların üstüne oturmakta; iç halka dervişlerden, dış halka 

ahaliden oluşmaktadır. 

4. Zikrin ilk aşamasında şeyh ve zakirler “Lâ ilâhe illallah” zikrini çok ağır ve belli 

hecelerde seslerini gürleterek, bu süreçte bir yandan öbür yana eğilerek ve her 

hecede başlarını kaldırarak yarım saat kadar süreyle karşılıklı söylemişlerdir. Bu 

kuûdî ve cehrî zikir olmaktadır. Mevlevîliğin seyre açık olan, semahanede icra 

edilen ayinlerinde böyle bir zikir uygulanmadığını yukarıda belirtmiştik. 

5. Zikrin bu aşamasına eşlik eden musiki deriyle kaplı iki küçük bakır davul diye tarif 

edilen nakkareden ve yanı sıra zil yani halileden ibarettir. Bu Mevlevî musikisi 

değildir, onun mahiyetine yukarıda değinmiştik. 

6. Şeyh, zikrin her bir aşamasını bitirmek için “Hu! Allah!” diye nida etmektedir. 

7. Zikrin ikinci aşaması Kelime-i Tevhid zikrinin ve daha başka zikir lâfızlarının 

daha çabuk söylenmesiyle icra olunmuştur.  

8. Zikrin üçüncü aşamasında bütün zakirler ayağa kalkarak bir halka meydana 

getirmişler, her biri sağ elini yanındakinin sol omzuna koyarak ve sol elini diğer 

yanındakinin sağ kolunun altında olarak birbirine geçmek suretiyle, sağa doğru 

adımlar atarak, Allah diyerek, dairevî yürümüşlerdir. Şeyh kolları yukarıda onların 

ortalarında durmuş, başını kaldırıp indirerek onları teşvik etmiştir. Vurmalı iki 

çalgının musiki eşliğinin devam ettiği bu aşama 15 dakika sürmüştür. Bu kıyamî 

zikirdir. Mevlevîlikte böyle bir sema mukabelesi veya zikir usûlü yoktur. 

9. Dördüncü aşamada iki derviş sol elleri bellerinde, ayak parmak uçlarında geriye 

doğru bükülerek, sağ bacaklarını atarak ve sağ kolları yukarıda, beş dakika süreyle, 

sür’atle dönmüşlerdir. Bu devranî zikirdir. Bu hareket sırasında bağları gevşeyen 

sarıklarını iyice çözmüşler ve sarığın kendisine sarıldığı başlığı düşürmüşlerdir. 

Burada her ne kadar Mevlevî semaındakini andıran bir dönüş tarif edilmiş olsa da, 

sikke ve tennureden söz edilmemiş olması, dahası dervişlerin sarıklı olduklarının 

belirtilmesi misafir Mevlevîler olmadıklarını, tekkenin kendi dervişleri olduklarını 

düşündürmektedir. Ayrıca, dönüşler esnasında, hem de kasıtla başlığını düşürmek 

bir Mevlevî için söz konusu olamaz.
47

  

10. Beşinci aşamada diğer zakirler de bu dönüşlere katılmışlardır. Şeyh sarığını ve 

cüppesini çıkarmış, sadece kırmızı bir başlık ve kısa elbiseyle kalmış hâlde elinde 

def vurmaktadır. Altı kişi merkezde, diğerleri onların etrafında olarak devranî zikir 

sürdürülmüştür. 

11. Son aşamada, dönen iki derviş baş dönmesiyle Kule’yi terk etmişler, kalanlar halka 

hâlinde oturup “Lâ ilâhe illallah” zikrini okumuşlar ve ardından zikir sona ermiştir. 

12. Tüm aşamalar bir arada değerlendirildiğinde, olanın başından sonuna bir Kadirî 

zikri olduğu görülmektedir.
48

 

                                                 
47

 “Sikke, hizmetini tamamlamış dervişlere giydirilirdi ve derviş onu giydiği andan itibaren ölünceye kadar 

başından çıkaramazdı. Öyle ki dedegânın kıdemlileri külâhı sağa sola, öne arkaya hareket ettirip başlarından 

tamamen çıkarmadan tıraş olurlardı. Hamama da sikkeyle girilir, yıkandıktan hemen sonra tekrar giyilirdi.” Nebi 

BOZKURT, Sikke, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.37, 2009, s. 185. 
48

 “Mevleviyye ve Bektaşiyye dışındaki tarikatlarda zikir genel olarak “kuûd”, “kıyam” ve “devran” denilen 

şekillerde icra edilir. Zikri hafî ve kuûdî olarak icra eden Nakşibendiyye dışındaki diğer tarikatlarda zikre 
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Metni ve kulenin içini gösteren resmi birlikte değerlendirdiğimizde tekkenin iç yapı ve 

süsleme özelliklerinden tespit ettiklerimiz şunlardır: 

 

1. Tavanın merkezine, yerden on el boyu yükseklikte bir halata, bir topun etrafında 

olmak üzere on iki kandil; mihrabın sol duvarının köşesine, kornişe on altı 

yumurta (kabuk) asılıdır. Bunlar her sırada beş yumurta birbirinin üzerinde üç sıra 

hâlinde ve biri tepede olarak düzenlenmiştir. Bu sayılarla ilgili bir sembolizm 

olduğu anlaşılmaktadır. 

2. İçeriyi çevreleyen alt kornişin altındaki seviyelere çivilerle çok sayıda hat levhası 

asılmıştır.  

3. Mihrabın iki yanında üstüne eşya koymaya mahsus yerler yapılmıştır. 

4. Eşya koymaya mahsus 

yerlerin üstünde ve duvarda çiviye 

tutturulmuş büyük boynuzlar [nefir] vardır.  

5. Tekke eşyası arasında ne 

olduğu anlaşılamayan bir demir yarım 

aydan söz edilmektedir.  

6. Yine mahiyeti 

anlaşılamayan, Dodwell’in ikinci resminde 

de görülen, çivilere asılı iki çubuk veya 

değnek vardır. 

7. Mihrap; iki duvar köşesi arasında, güney-doğu ve güney duvarlarının arasındadır; 

şeritlerle boyanmıştır. 

8. Mihrabın iki yanındaki yükseltilerin üstünde mumlarıyla iki şamdan vardır. 

9. Zemin ahşaptan yapılmıştır.  

10. Zikrin kuûdî aşamasında oturulan, sair zamanlarda bir kenara toplanan beyaz, 

kahverengi ve siyah postlar görülmektedir. 

11. Batı duvarına, kornişe küçük, ahşap bir mahfil oturtulmuştur. Merdiveni görüş 

açısı dışındadır. Zikirde bir işlevi bulunmamaktadır. 

12. Batı duvarında üst kornişin altında, bir mermer bloğun noksanlığıyla meydana 

getirilmiş bir aydınlatma deliği görülmektedir. 

13. İç yapı ve tezyinat özellikleri semahane yapısıyla uyumsuzdur. Tarif edilen zikrin 

de işaret ettiği gibi, mekâna artık Kadirîhane demek mümkündür. 

                                                                                                                                                         
oturularak başlanır, ayakta devam edilir ve zikir dönerek yapılan devranla sona erer. “Halka” denilen daire 

şeklinde sıralanan dervişlerin ayakta, tarikatın özelliğine göre sağa veya sola dönerek yüksek sesle Allah’ın 

isimlerini okuyarak yaptıkları zikre devran adı verilir. Devran zikri yapılan tekkelere pek yaygın olmamakla 

birlikte “devranî tekkeler”, dervişlerine de “devranî dervişler” denilmiştir. Devranî tekkelerde zikre, tarikatın 

yüksek sesle okunan evrâdıyla oturarak (kuûdî) başlanır; kelime-i tevhid ve ism-i celâl zikriyle devam edildikten 

sonra ayağa kalkılarak kıyamî zikre geçilir. Uzunca bir süre devam eden kıyamî zikirden sonra ise devranî zikir 

yapılır. Tarikatlara göre birçok farklılık gösteren devran genel olarak şu şekilde yapılır: El ele tutuşan dervişler 

“ism-i hû”yu zikrederek devrana başlarlar. İlk “hû”da sağ ayakla sağa doğru kısa bir adım atılır, ikinci “hû”da 

sol ayak sağ ayağın yanına getirilir, böylece başlayan devran üç dönüş devam eder. Allah, vâhid, ahad, samed 

isimleri zikredilerek aynı şekilde devrana devam edilir. Tarikatın usulüne göre bu dönüş sağa veya sola doğru 

olabilir. Meselâ Kādiriyye’de dönüş sağa, Halvetiyye’de soladır. Zikir, “Kalbimde fikrim Allah, dilimde zikrim 

Allah, nur Muhammed sallallah, lâilâhe illallah” denilerek ve kelime-i tevhid okunarak sürdürülür. Sağ kol 

yanındakinin omuzuna, sol kol beline konularak zikre devam edilir. Bir müddet sonra “ism-i hay”a geçilince 

zikir kalbîye dönüşür ve hafifler. Zâkirler zikrin başından itibaren zikrin ritim ve hareketine uygun ilâhiler 

okurlar. Seslerin perde perde yükselmesiyle “ism-i hû” süratlenir. Bir süre bu şekilde devam edildikten sonra 

nihayet kısa “hû”larla devran zikrine son verilir. Burada ana hatları ile verilen devran, zikri icra eden tarikatın 

âdâbına ve tarikatın bulunduğu coğrafyaya göre çok daha farklı şekillerde uygulanabilir. Meselâ Kādirîler’de, 

devran sürerken Mevlevîler gibi kollar açılmadan tek başına sağa doğru hızla dönülen bir semâ uygulaması 

vardır.” Nuri UYGUN, Devran, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 9, 1994, s. 249. 

Pomardi’nin iç resminden detay: 

İki nefir ve aralarında binlik tesbih. 
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De Forbin: 21 Ağustos 1817’de Kule’de bir zikir seyreden Fransız ressam ve antikacı 

kont De Forbin (1779-1841)’in yazdığı metnin tarafımızdan çevirisi şöyledir:  

 
Rüzgârlar Kulesi’nde derviches tourneurs [dönen dervişler]in danse [raks]ına seyirci 

olarak katıldık. Bu güneş abidesi aynı zamanda bir su saati olabilirdi. Andronic Cyrrhestes’in 

idaresi altında dikildiğine inanılır. Dervişler onu ele geçirdiler. Hayli nadir görülen örnekler 

olarak, onları dinî bir şevk nöbeti içinde bulduk. Mekke’den dönmüş bulunan ve Zemzem 

kuyusundan birkaç damla su getirmiş bulunan Müslüman bir azizin gelişi, onların 

adanmışlığını taşkınlığa yükseltti. Prelüd [müzikte giriş] mahiyetinde, yavaş ve kelimeleri 

uzata uzata bir tarzda chant [şarkı; ilâhi]lar söylediler ve rakslar icra ettiler ama sonrasında 

korkunç çığlıklar çıkardıkları bir safhaya canlandılar. En güzel görünüşteki yaşlılar, 

elbiselerini terden ıslatarak zeminde döndüler. Mabetten dışarıya tarif edilmesi güç bir 

sarhoşluk ve düşkünlük hâlinde çıkarıldılar.
49

 

 

De Forbin; Mevlevî, Rıfaî ve Kadirîler gibi dönerek zikreden tarikatlar için Batılı 

seyyahların ortak kullandığı dönen dervişler ibaresiyle tanıttığı topluluğun ayinlerine dair pek 

az bilgi vermektedir. Dönerek icra edilen, mahiyeti belirtilmemiş bir raks vuku bulmuşsa da, 

dervişlerin beraberce ilâhîler söylemeleri ve ayinin ilerleyen safhalarında korkunç çığlıklar 

çıkarmaları yani cehrî zikirde bulunmaları Mevlevîlik erkânına uymamaktadır. Dönmenin pek 

çok tarikat için ortak bir zikir hareketi olduğuna yukarıda değinmiştik.  

De Forbin’in kitabında Rüzgârlar Kulesi’nden bağımsız bir resim de dikkatimizi 

çekmiştir. Lecomte’un çizdiği, Godefroy Engelmann’ın taşa oyduğu “Entreé du Bazar à 

Athenes” [Atina’daki Çarşıya Giriş] başlıklı baskı resimde, solda, bir kerevet üstünde oturan 

dal sikkeli bir Mevlevî resmedilmiştir. 

 

                                                 
49

 [Auguste] De FORBIN, Voyage dans le Levant en 1817 et 1818, Imprimerie Royale, Paris, 1819, s. 10. 

Pl.3. Entreé du Bazar à Athenes” [Levha 3. Atina’daki Çarşıya 

Giriş]. Ressam: LECOMTE. Gravürcü: Godefroy ENGELMANN.  

Taş baskı. De FORBIN, Voyage dans le Levant en 1817 et 1818,  

Imprimerie Royale, Paris, 1819,  

s. Kitabın sonundaki resimler arasında. 

 

Resimden detay: Mevlevî kisveli biri. 
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Dupré: Fransız ressam Louis Dupré (1789-1837) 1819’un Mayıs ayı civarında 

bulunduğu Atina’da bir camii ve onun bahçesinde bir Mevlevî dervişini resmetmiştir. Taş 

oymasını Thierry kardeşler yapmışlardır. Renkli oyma baskıyı kitabında çizimin hikâyesiyle 

birlikte yayınlanmıştır. Tarafımızdan çevirisi şöyledir: 

 
Atina'da edindiğim arkadaşlar arasında, kendisiyle tanışmak için eşsiz bir fırsat 

bulduğum Vaivode [Voyvoda]’yı da saymalıyım. Boyanmış bir taslak yapmak istediğim bir 

camie gitmiştim. Çalışmam her zaman benden hayli medeniyetsiz bir şekilde para isteyen o 

civardan bir Türk tarafından kesintiye uğratılıyordu. Verdiği rahatsızlığa rağmen işim 

bitmeden önce ona bir şey vermeyi reddettim ve çekilme kararı aldım. Renk kutumla eve 

dönerken pencerelerinin önünden geçtiğim Voyvoda beni fark etti ve ısrarla evine girmemi 

istedi. Hemen oraya gittim ve yeni başladığım çalışmayı, fırçalarımı, renklerimi, paletimi ve 

kullandığım katlanır sandalyeyi ona göstererek merakını giderdikten sonra, prosedürlerden 

şikâyet ettim. Bana nöbetçi bir Arnavut'un eşlik edeceğini söyleyecek kadar nazikti ve sözünü 

tuttu; o andan itibaren resmimi bitirmekte özgürdüm (Levha XXIX).
50

  

 

Dupré’nin bu resmi, aynı De Forbin’inki gibi, dinî amaçla kullanılan herhangi bir dinî 

yapının çevresinde Mevlevîlerin tasvir edilmiş bulunmasının, o yapının Mevlevîhane veya 

semahane olduğuna bir delil oluşturmayacağına bir örnektir. Onların, dolaşmalar veya 

ziyaretler sırasında gözlenmiş, dahası yüzyıllar boyunca Batı dünyasınca egzotik bulunan 

figürler olarak tasvirlere serpiştirilmiş olabilecekleri ihtimali göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, 

tasvirlerde Mevlevîlerin görülmesi, seyahat ve ziyaret ihtimalinden dolayı, civarda veya o 

yerleşim yerinde illâki bir Mevlevîhanenin bulunduğuna da işaret etmeyebilir. 

Dupré’nin resmindeki camiin hangisi olduğunu tespit etmek güçtür. Xyngopoulos, bu 

cami için Yeni Cami (Beyna) demekte ve bulunduğu yeri tarif etmektedir.
51

 

                                                 
50

 L[ouis] DUPRÉ, Voyage à Athènes et a Constantinople ou Collection de Portraits, de Vues et de Costumes 

Grecs et Ottomans, Dondey-Dupré, Paris 1825, s. 39. 
51

 XYNGOPOULOS, a.g.e., ss. 119-120. 

Pl. XXIX: Une Mosquée a Athénes [Levha 29: Atina’da Bir Cami].  

Ressam: Louis DUPRÉ. Gravürcüler: THIERRY kardeşler. Renkli taş baskı. 1819. 

Louis DUPRÉ, Voyage à Athènes et a Constantinople ou Collection de Portraits,  

Dondey-Dupré, Paris 1825, s. Kitabın sonundaki resimler arasında. 



33 

 

Du Moncel: Fransız fizikçi ve ressam Théodore du Moncel (1821-1884) 1843-44 

yıllarındaki seyahatinde çizdiği resimlerin taş baskılarını içeren bir albüm yayınlamıştır. 

Konumuzla ilgili olarak, Rüzgârlar Kulesi ve arka planda Medrese’yi gösteren bir oyma baskı 

ile Roman Agora’nın kapısını gösteren, arka planda Fethiye Camii ile Rüzgârlar Kulesi’ni 

gösteren iki tasvir bulunur. Bunlar bölgedeki yapıların ilişkisini, ayrıca Stuart ve Revett’in 

1760’ların başında bahsettikleri Kule’nin çatısında yer alan tarikat tacının 1844’te hâlâ 

yerinde durduğunu göstermesi bakımından değerli kaynaklardır.
52

 İkinci resimde, daha 

sonraki bir zamanda ilk ahşap modelin yerine konulan bu alçıdan tacın yıprandığı görülür.  

 

                                                 
52

 Théodore DU MONCEL, Vues pittoresques des monuments d'Athènes. Collection composée de quatorze 

grandes planches lithographiées, d'un panorama de la ville et d'un texte explicatif, avec gravures sur bois,  

par le Vte Th. Du Moncel, Victor Delarue, Paris, 1845. 

La Porte de l’Agora 

[Agora’nın Kapısı]  

(üstte). 

Resimden detay:  

Solda Fethiye Camii,  

ortada Rüzgârlar Kulesi 

(üstte, resim içinde). 

 

La Tour Des Vents 

[Rüzgârlar Kulesi] (solda). 

Çatıda tarikat tacı görülüyor. 

 

 

Ressam ve gravürcü: 

Théodore DU MONCEL. 

Figürler: A. BAYOT. 

İki renkle oyma baskı, 

1843-44. 

Théodore DU MONCEL, 

Vues Pittoresque des 

Monuments d’Athénes, 

Victor Delarue, Paris, 1845. 
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Eyice’nin ikinci tezinin kaynaklarının eleştirisinin özeti: 

 

1. Eyice, ikinci tezinde Rüzgâr Kulesi’nin yanında bulunan tekkenin Mevlevîhane 

olduğunu, Kule’nin de onun semahanesi olarak kullanıldığını iddia etmişti. Tezine 

dayanak olarak metin içinde sadece Dodwell’in iki gravürü verilmiş, ayrıca bütün 

makalenin kaynakları toplu hâlde sıralanmıştı. Evliya Çelebi’nin bu yerin tekke 

olarak kullanılamayacağına dair iması da ilâve edilmişti. 

2. Tezin ana dayanağı olan kaynak, Rüzgârlar Kulesi’nde “Mevlevî dervişlerinin 

semâ yaptığını gösteren iki de gravür vardır. 1801-1805 yıllarında Yunanistan’ı 

dolaşan İngiliz E. Dodwell, 1819’da bu semâhânenin renkli iki resmini 

yayımlamıştır. Bunlardan birinde kapıdan içinin görünüşü, diğerinde ise doğrudan 

doğruya semâhânenin içi tasvir edilmiştir.” cümleleriyle sunulmuştu. Eyice’nin 

Dodwell’in sadece iki gravürünü gördüğü, iki ayrı kitabında yer alan üç ayrı yazılı 

tarifini görmediği anlaşılmaktadır. Sayfa numarası vermediği kaynakları görmemiş 

bulunduğu kanaatimizi yukarıda belirtmiştik. Dodwell kendi çizdiği iki resmini, 

verdiği üç ayrı yazılı tarifle daha anlaşılır kılmaktadır. Onun metinleri ve bu 

metinlerin tarif ettiği resimlerinden elde ettiğimiz bilgileri birlikte 

değerlendirdiğimizde Kule’yi işgal edenlerin teşkilat, âdâb ve erkânları 

bakımından Mevlevîler olmadıkları anlaşılmaktadır. Dodwell’in metin ve 

resimlerinde Eyice’nin tezine dayanak olabilecek hiçbir gözlem yer almadığı gibi, 

aleyhine bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, Dodwell’le beraber seyahat eden 

Pomardi’nin, onunla beraber seyrettiğini yazılı tarifi ve Kule’nin içini gösteren 

çizimi, olup bitenin başından sonuna bir Kadirî zikri ve Kule’nin de bir Kadirîhane 

olduğunu iyice belirgin hâle getirmektedir. 

3. Eyice’nin toplu hâlde sıraladığı kaynaklardan konumuzla ilgili bilgi içerenleri 

değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaşmaktayız: 

Stuart ve Revett: Yazılı tarif ve oyma 

baskılarla Rüzgârlar Kulesi hakkında 

doyurucu bir şekilde bilgilendiren, burayı 

işgal etmiş bulunan tarikat hakkında ayırt 

ettirici bilgiler veren çok önemli bir 

kaynaktır. Her ne kadar bibliyografyasına 

koymuş olsa da, Eyice’nin bu kaynağı da 

gördüğünü düşünmemekteyiz. Bu 

kaynakta verilen şeyhin baş kıyafeti ve 

Kule’nin çatısına yerleştirilmiş tarikat 

alameti taçtan, kuleyi işgal edenlerin 

Mevlevîler olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Du Moncel: Stuart ve Revett’in 1760’ların başında bahsettikleri Kule’nin çatısında 

yer alan tarikat tacının 1844’te hâlâ yerinde durduğunu göstermesi bakımından 

değerlidir. Eyice’nin tezine dayanak olabilecek bir bilgi içermemektedir. 

4. Sıralanan kaynaklardan Kule’yle ilgili bilgi içerenlerinin değerlendirilmeleri 

sonucunda, Rüzgâr Kulesi’nin yanında herhangi bir tekke veya Mevlevîhane 

bulunmadığı, Kule’nin kendisinin bir Mevlevîhane olmadığı ve herhangi bir 

Mevlevîhanenin semahanesi olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Dahası, yazı ve 

resimle tarif edilen tarikat alametleri, kıyafet, zikir usûl, erkân ve âdâbı ile tarikat 

eşyasının mahiyetinden Rüzgârlar Kulesi’nin Kadirîler tarafından işgal edildiğini 

ve kendi zikirlerinin icrasında kullandıklarını söyleyebilmekteyiz. 

 

 

Stuart’ın resminden detaylar: Şeyhin baş kıyafeti (solda) ve  

çatıdaki tarikat tacının ahşap modeli (sağda). 
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Bârihüdâ TANRIKORUR-Birinci Yayınındaki Tezi  (1996) 

 

1996’daki tezin metni, özü, kaynakları ve onların eleştirisi: Tanrıkorur 1996 

yılında yayımlanan makalesinde “Sekizgen planlı olan antik çağa ait ünlü Rüzgâr Kulesi 

Atina Mevlevîhanesi semâhanesi olarak kullanılmıştır” diye savunmuş, makalede aktardığı 

diğer malumat için kaynaklar göstermiş olsa da, bu bilgiyi hiçbir kaynağa dayandırmamıştır. 

Tezde, Atina’da bir Mevlevîhane bulunduğu, Rüzgâr Kulesi’nin onun semahanesi olarak 

kullanıldığı savunulmaktadır. Tez sahibi bu mahallin Mevlevîhane veya semahane olarak 

kullanıldığına yeterince kanaat getirememiş olmalı ki, makalenin ekindeki semahane 

planlarında kulenin planı yer almamıştır.
53

 Kaynak verilmeyen bu tez eleştirilmeyecektir.  

 

Bârihüdâ TANRIKORUR-İkinci Yayınındaki Tezi  (2000) 

 

2000’deki tezin metninden alıntılar ve kaynakları: 

Tanrıkorur’un tezinin unsurları ve numaralarıyla kaynakları şunlardır:  

1. Rüzgârlar Kulesi’nin etrafında İbrahim Efendi Tekkesi isimli bir tekke 

bulunmaktadır (4-Evliya Çelebi, VIII, 249). 

2. Evliya Çelebi’nin “Eflâtun çadırı” diye adlandırdığı bu yer, “Çadır Tekyesi” 

olabilir (5-Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Eserleri, 185). 

3. Evliya Çelebi sonrasında, bu tekke Atina Mevlevîhanesi (6-Evliya Çelebi, 

Dodwell, Miliadis, Hasluck, Eyice, Ünsal, And, Dickie, Subaşı), Kule de onun 

semahanesi olmuştur (7-Eyice, Atina’da Türk Mimari Eserleri). [Bu kaynakların 

bibliyografik bilgileri eleştirilecekleri kısımda verilecektir]. 

4. Kulede Mevlevî dervişlerinin sohbet ettiğini gösteren bir resim vardır (Resim 96) 

[Dodwell’in birinci resmi]. 

5. Kulede Mevlevî dervişlerinin bir Bektaşî semahı veya halk oyununu seyrettiğini 

gösteren iki resim vardır (Resim 97) [Dodwell’in ikinci resmi]. 

6. Rüzgârlar Kulesi ile tek katlı koridor gibi bir geçitle bağlantılı; moloz taşlı, iki 

katlı, selâmlık olma ihtimali bulunan bir binanın dış tarafında Mevlevî 

derviş[ler]ini gösteren bir gravür mevcuttur (Resim 94 ve 8-Miliadis, Athènes 

Ancienne, 3) [Le Roy’un gravürü]. 

7. Yapının semahane olduğunu gösteren Dodwell’in iki kitabından ilkinde bir yazılı 

tarif, ikincisinde ise iki renkli resim bulunmaktadır (9-Dodwell). Resimlerden 

birinde yukarıda sözü edilen geçit ve kapıdan iç görünüş (Resim 96), diğerinde 

semahanenin içi tasvir edilmiştir (Resim 97). Halkada iki Mevlevî sikkeli 

oturmakta, sohbet eden Mevlevî şeyhini dinlemektedirler. Bu ism-i celâl zikrinin 

sonunda olan bir sohbettir (Resim 96). “Burası bir mevlevîhane kabul edilmesine 

rağmen, semâhanenin içini tasvir eden resimde mihrab önünde bendir vuran kişi 

ve ortada karşılıklı oynayan iki erkek bir halk oyunu oynuyor olabilirler. Solda 

seyreden mevlevî dervişinin dışında mevlevî mukabelesine ait herhangi bir unsur 

ve düzeninde semâzen, mıtrıb ne de şeyh görülmemektedir. Önemli olan rüzgârları 

temsil eden kanatlı insanların kabartmaları üzerinde bulunan ve sekizgen planlı 

bir binanın mevlevîlerce semâhane olarak seçilmiş olmasıdır. Dışında insanların 

kabartma heykelleri bulunan bir bina, sünnî müslüman tarafından ibadet yapısı 

olarak seçilmesi Mevlânâ’dan kaynaklanan ve tarikatın yansıyan müsamahayı ve 

taassup olmayışını göstermektedir.” Rüzgârlar Kulesi’nin cephe ve planı (Çizim 

120) ve diğer resimler incelendiğinde, “üçkemerli bir mihrab ve onun karşı 

duvarına yakın ahşap asma bir mıtrıb maksuresi ilâvesiyle bir semâhaneye 

                                                 
53

 Bârihüdâ TANRIKORUR, "Mevlevî Tekkesinin Kalbi: Semâhane", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, S: 2, Haziran 1996, s. 210. 



36 

 

dönüştürülmüş”tür. “Kenarda seyredenler ile ortadaki semâ meydanı arasını 

ayıran bir mimarî unsur (meselâ bir korkuluk) bulunmaması dikkati çekmektedir.” 

Bu durum mekân küçüklüğü ya da kubbeyi taşıyan sütunların olmayışından 

kaynaklanabilir. Plandaki bina çıkıntısı mihrap, binaya ait “iki girişten biri cümle 

kapısı, diğeri ise mıtrıb maksuresine çıkan merdiven ve giriş olarak 

değerlendirilmiştir.” [Dodwell’in iki adet resmi]. 

8. “Atina Mevlevîhanesi semâhanesi küçük ölçüde tam geliştirilmemiş hazır bir 

sekizgen planlı mevlevî semahane olarak değerlendirilebilir. Burada daha ideal 

semâhane çözümü olabilmek için, yukarıda sözünü ettiğimiz eksik unsur züvvar 

için bir mahfil ve semâ meydanın bu mahfilden ayıran bir korkuluktur.” [Alıntı 

metinlerde müellifin cümleleri aynıyla korunmuştur].
54

 

 

Tezin özü: Rüzgârlar Kulesi etrafındaki İbrahim Efendi (adı Çadır Tekyesi de olabilir) 

Tekkesi Atina Mevlevîhanesi’dir, Kule de onun semahanesidir. Eyice’nin birinci ve ikinci 

tezinden bir karışımın temele oturtulduğu, üzerine öznel yaklaşımların bina edildiği bir tez 

olduğu görülmektedir. 

 

Tezin kaynaklarının eleştirisi: 

 

Evliya Çelebi: Rüzgârlar Kulesi’nin etrafında İbrahim Efendi Tekkesi isimli bir tekke 

bulunduğu Evliya Çelebi’ye dayandırılarak savunulmaktadır. Seyyah Evliya Çelebi (1611-

1685), seyahatnamesinin 8. cildinde, 1669 yılında gerçekleştirdiği Atina seyahatinin 

bulunduğu kısımda “Ve cümle iki aded tekye-i dervişândır” diyerek Atina’da iki adet derviş 

tekkesi bulunduğunu söyler ama İbrahim Efendi adında bir tekkeden bahsetmez. Evliya 

Çelebi sadece Atina hisarının civarında, onun kapılarından birinin hemen aşağı tarafında 

Halvetîlik yolunun Hüseyin Efendi Tekkesi’nden adıyla bahseder: “Ve bu kapudan yüz adım 

aşağı gidüb Hüseyin Efendi tekkesi tarîk-i Halvetî’de ulu âstâne-i saadetdir kim kapusu üzre 

tarihi budur” diyerek 1025 tarihli beyti verir.  Adını anmadığı diğer tekke için herhangi bir 

mahal de belirtmez.
55

 Kule’nin civarında bir İbrahim Tekkesi bulunduğu bilgisini ilk kez 

Xyngopoulos dile getirmiş,
56

 bu tekkenin Kule’yle irtibatı için başka bir kaynağa, Dodwell’in 

seyahatnamesine atıfta bulunmuştur. Dodwell’in resimlerinde bir tekkeyi resmetmiş olduğu 

muhakkaksa da, kendi çizdiği bu resimleri açıkladığı üç ayrı yazılı tarifinde, resmedilen 

tekkenin İbrahim Efendi tekkesi olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.
57

 

Ayverdi: Evliya Çelebi’nin “Eflâtun çadırı” diye adlandırdığı Rüzgârlar Kulesi’nin 

“Çadır Tekyesi” olabileceği savunulmaktadır. Bu yaklaşıma kaynak gösterilen mimar Ekrem 

Hakkı Ayverdi (1899-1984)’nin değerli eserinin Atina kısmı incelendiğinde, “Başvekâlet 

Arşivi Evkaf Defteri’nde 1189’da kaydı vardır” diyerek bir Çadır Tekyesi’nden söz 

edilmekte, tekke hakkında başkaca herhangi bir bilgi verilmemektedir. “İbrahim Efendi 

Tekyesi” başlığı ise aynen şöyledir: “Atina çarşısındaki rüzgâr kulesinin yanında imiş. Roma 

Çarşısı hafriyâtında yıktırılmıştır. Kule tekyenin müştemilâtı olarak kullanılmış imiş (Semâvi 

Eyice)”.
58

 Kendisine atıf yapılan Ayverdi her iki tekke arasında bir bağ kurmamakta; kurulan 
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 Ş. Bârihüdâ TANRIKORUR, Türkiye Mevlevîhanelerinin Mimarî Özellikleri, Doktora tezi, Selçuk Ü. Sosyal 

Bilimler Ens., Konya, 2000,  C. I, ss. 135-137. 
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 EVLİYA ÇELEBİ, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Türk Tarih Encümeni Külliyatı, İstanbul, 1928, C. VIII, ss. 

249-271. 
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 Bk. yukarıda: Semavi EYİCE’nin birinci  tezinin kaynaklarının eleştirileri; XYNGOPOULOS, a.g.e., ss. 117-

122.  
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 DODWELL, A Classical and Topographical Tour through Greece, s. 373-377; Views in Greece from 

Drawing, numarasız sayfalarda iki adet resim ve yazılı tarifleri. 
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 Ekrem Hakkı AYVERDİ, Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri (Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk), 

İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul, 2000, 2. b.,  C. IV (4., 5.,6., Kitap), s. 201. 
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bağı “anlatılan geçmiş zamanın rivayeti” çekiminde “-mış imiş” diye vermektedir. Diğer 

başvuruları sayfa altında verdiği hâlde, bu bilgide hemen cümle sonunda parantez içinde 

Eyice’nin adını eklemekte, bu suretle bu bağa başka bir kaynakta rastlamadığını, bağı kuranın 

sadece Eyice olduğunu ima etmektedir. Ayverdi’nin temkin ve metodu dikkat çekicidir. 

Eyice’nin tezini yukarıda eleştirdiğimiz için burada tekrarlamıyoruz. 

Evliya Çelebi Rüzgârlar Kulesi’nden “Binâ-yı Temâşâgâh-ı Acâibât” (Şaşılacak 

Derecede Seyirlik Bina) diye bahseder ve ele aldığı diğer konulara göre uzunca işler. “Eflâtun 

Çadırı” dediği yapı, ona göre içinde filozofların toplandığı, kendi aralarında mübahase ve ders 

müzakere ettikleri bir mahaldir.
59

 Onun, bu suretle, yakıştırma yollu bu adı verdiği Kule ile 

yeri meçhul bir tekkenin, sadece adında “çadır” bulunduğu için delilsiz ilişkilendirildiği 

görülmektedir. 

 

Eyice, Dodwell ve diğer kaynaklar: Evliya Çelebi sonrası bir zamanda İbrahim 

Efendi Tekkesi’nin Atina Mevlevîhanesi’ne, Rüzgârlar Kulesi’nin de onun semahanesine 

dönüştüğü savunulmaktadır. Bu tez, esasen Eyice’nin ikinci tezinden başkası değildir. Bu teze 

kaynak olarak Dodwell başta olmak ve birisi Eyice olmak üzere, yedi kaynak daha 

sıralanmıştır. Müellifin 6 numaralı dipnot altında sıraladığı bir kaynak dışındaki diğerleri, 

buraya kadar ele alıp değerlendiklerimize herhangi bir katkı sunacak mahiyet arz 

etmemektedirler. İstisna ettiğimiz kaynak Hasluck’tır ve biraz sonra ele alacağız. Eyice’nin 

iki tezini ve Dodwell’e ait metin ve resimleri yukarıda çok ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik 

ve eleştirdik, bu yüzden tekrar ele almayacağız. Bu tezler ve kaynakları hakkında ulaştığımız 

sonucu yenilemekle yetiniyoruz: Tanrıkorur’un atıfta bulunduğu Eyice’nin, birinci ve ikinci 

tezlerine dayanak gösterdiği hiçbir kaynakta Rüzgârlar Kulesi’nin yanında bulunan tekkenin 

Mevlevîhane olduğu, Kule’nin onun semahanesi olarak kullanıldığına dair bir bilgi veya 

gözlem yer almamaktadır. Ayrıca ve tekraren söylemek gerekirse, Dodwell’in metin ve 

resimlerinde de Eyice’nin öne sürdüğü ve Tanrıkorur’un devraldığı teze dayanak olabilecek 

hiçbir gözlem yer almadığı gibi, Mevlevîliği dışlayan gözlemler bulunmaktadır.
60

 

 

Hasluck: Teze dayanak olarak verilen İngiliz arkeolog ve şarkiyatçı Frederick 

William Hasluck (1878-1920) tezin tam zıddı bilgiler aktarmaktadır. Tanrıkorur’un bu kitabı 

dikkatli incelemediği anlaşılmaktadır. Hasluck anlatacaklarına 1751 Mart’ı ile 1753 yılı sonu 

arasında Kule’de çalışmalar yürüten Stuart ve Revett’in kitaplarının Kule’nin dini bir topluluk 

tarafından kullanıldığının ilk kaydı olduğunu söyleyerek başlamaktadır. Stuart ve Revett’in 

kitabındaki tasvirleri ve bu tasvirlerin kendi kalemlerinden açıklamalarını, yukarıda, 

Eyice’nin ikinci tezinin kaynaklarını eleştirirken ayrıntısıyla değerlendirmiştik.
61

 Hasluck 

Kule’nin “dervişler tarafından benimsenene kadar hiç dinî cemaati olmamıştı” diye devam 

etmektedir.  Bunu söyleyen Hasluck şunları ekler: “O zamanlar binaya sahip olan dervişler 

Kadri [Kadirî] idi. Hâlâ duran, on iki kenarlı bir Kadirî mitre (taj) [tac]ı şeklindeki alçı finial 

[binaların tepelerindeki süs] de bunu gösterir”. Hasluck’ın bahsettiği; bizim de yukarıda 

Stuart ve Revett’in eserini değerlendirirken ortaya koyduğumuz Kule’nin çatısındaki sekiz 

dilimli derviş tacı modelidir. Oyma baskıda hem taç modelinin, hem de şeyhin tacının dilimi 

Hasluck’ın söylediği kadar çok değildir, sekiz dilimli ve düğmelidir. Sonraki yıllara ait 

tasvirlerde de bu sayı korunmuştur, sadece Pouqueville’le meçhul bir gravürcüde 12 dilimli 

taç görülür. Eğer Hasluck sayıda yanılmıyorsa, tarihî süreçte sekiz dilimli ahşap ve alçı 

modeller arasında on iki dilimli bir model de yerleştirilmiş olabilir. “Sekiz dilimli tâcı, 

Kâdiriye tarikatında «ikinci pîr» olarak anılan İsmâil Rûmî (ö. 1041/1631-32) giymiştir. 
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 EVLİYA ÇELEBİ, a.g.e., ss.261-263. 
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 Bk. yukarıda: Semavi EYİCE’nin birinci ve ikinci tezlerinin kaynaklarının eleştirileri. 
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 Bk. yukarıda: Semavi EYİCE’nin ikinci tezinin kaynaklarının eleştirileri. 
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Pamuklu beyaz çuhadan yapılan ve merkez kutbunda beyaz düğmesi olan bu taç, sekiz 

kapılıdır.
62

 

 

Hasluck Kule’yle ilgili başka bilgiler de aktarır. Daha sonraki zamanlarda kulenin, 

mezarı Acropolis’in doğu ucunda bulunan Müslüman ermiş Kara Baba tarafından 

lanetlendiğine inanılmış.  

Hasluck; Kambouroglous ve bir anonim kaynağın, o tarihe kadar “Sokrat okulu” diye 

adlandırılan Kule’nın, 17. yy.ın ortalarında İbrahim Tekkesi adıyla bir tekkeye dönmüş 

olduğunu söylediklerini dipnotta aktarır.
63

 Bu arada, aynı dönemde kullanılmış “Eflâtun 

çadırı” ve “Sokrat okulu” adlandırmalarının yakınlığı dikkat çekmektedir. 

 

Dodwell’in birinci resmi: Kule’deki halka hâlindeki topluluğun Mevlevî dervişlerinin 

sohbeti olduğu savunulmuştur. Her iki resim yazılı tariflerle birlikte ve büyütülerek 

incelenirse, bütün sürecin kuûdî, kıyâmî ve dönerek devran safhalarıyla bir toplu, cehrî zikir 

olduğu görülecektir.
64

 Resimlerini üç ayrı yazılı tarifle açıklayan Dodwell tümünü derviş raksı 

olarak isimlendirdiği merasimin bu safhasının kuûdî cehrî zikir olduğunu şüpheye mahal 

bırakmayacak ifadelerle anlatmaktadır. Tez sahibinin yazılı tariflere dikkat etmemiş 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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 İstanbulî’den aktaran MUSLU, a.g.e., s. 51. 
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 HASLUCK, a.g.e., ss. 12-13. 
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 UYGUN, a.g.m., s. 249; Reşat ÖNGÖREN, Zikir, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 44, 2013, ss. 409-412. 

Rüzgârlar Kulesi’nin çatısındaki tarikat tacı. Fotoğraf öncesi dönem. Muhtelif tasvirlerden detaylar:  

1.Stuart (1751-53) 2.Pouqueville (1813) 3.Cole (1833) 4.Rheinhard (1835 civ.) 5.Rørbye (1836) 6.Du Moncel (1843) 

(Resimlerin bibliyografik bilgileri bütünüyle konuldukları yerlerde verilmiştir) 
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Dodwell’in ikinci resmi: Kulede Mevlevî dervişlerinin bir Bektaşî semahı veya halk 

oyununu seyrettikleri savunulmuştur. Dodwell’in resimlerinde, başlıklarında sikkeye 

benzerlik bulunan ama Mevlevî veya sema kıyafeti taşımayan iki kişi görünmektedir. Bu 

kişiler ve diğerlerinin seyrettiklerinin, Dodwell’in kendi yazılı tarifleri okunmamış olsa bile, 

bir Bektaşî semahı veya halk oyunu olduğunu söylemeye imkân bulunmamaktadır. 

Tanrıkorur’un, “Turkish Dancing” adlı bir kitabı da referans göstererek anla(t)maya çalıştığı 

sahne, yukarıda tam çevirilerini verdiğimiz ressamın kendi tarifine göre, toplu, cehrî zikrin 

kıyâmî ve dönerek devran safhalarıdır. 

 

Le Roy: Tanrıkorur, kendi cümlesiyle, “Rüzgârlar Kulesi ile tek katlı bir geçitle 

(koridor gibi) bağlantılı moloz taşlı iki katlı bir binanın (selâmlık?) dışında mevlevî dervişini 

gösteren bir gravür de mevcuttur” demekte ve doktora tezindeki 94 numaralı resmi de kaynak 

göstermektedir. “Metindeki Resim Listesi” adlı sıralamada bu resim için Le Roy’un adı 

geçmemekte, Papachatzidakis kaynak gösterilmektedir. Tanrıkorur’un gravürün yer aldığı ve 

ilgili bir metin parçasının da bulunduğu Le Roy’un kitabını aslından tetkik etmediği 

anlaşılmaktadır. Gravür 1758’de Atina’yı ziyaret eden Fransız mimar ve arkeolog Julien-

David Le Roy (1724-1803)’un kitabındaki kendi çizimi olan “Vue de la Tour des Vents à 

Athene” başlıklı oyma baskıdır. Bu oyma baskı “Description Historique de la Tour des Vents” 

başlıklı yazılı bir tarifin ardında yer alır. Gravürde Rüzgârlar Kulesi’nin bir duvarının dibinde 

oturan Mevlevî kisveli biri, onun yanında dikilen Osmanlı kıyafetli biri ve onlara doğru 

yürüyen yine Mevlevî kisveli biri resmedilmiştir. Kuleye bitişik bir hane de görülmektedir ki 

Stuart ve Revett’in yıktırıp yeniden yaptırdıkları binadır. Le Roy’un resminde Kule’nin 

ressama bakan cephesi Rüzgâr Skiron’un bulunduğu kuzey-batı yüzüdür. Stuart ve Revett’in 

bahsettiği, yükselen toprakla kapanmış bulunan ikinci kapı bu yüzdedir. Ana giriş kuzey-

Pl. XIV: Vue de la Tour des Vents à Athene [Levha XIV: Atina’daki Rüzgârlar Kulesi’nin Görünüşü]. 

Ressam: Julien-David LE ROY. Gravürcü: Jacques-Philippe Le Bas. Oyma baskı, 1758. 

LE ROY, Les Ruines des Plus Beaux Monuments de la Grece,  

Guerin /Delatour / Nyon, Paris; Neaulme, Amsterdam, 1758, s. 26-27 arasında. 
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doğuda, Rüzgâr Kaikias’ın bulunduğu yüzde, yani resmin solundaki duvarın arkasındadır. 

Stuart ve Revett’in resminde o duvar önden görülür. Yanındaki yapılar, yine Stuart ve 

Revett’in Kule’nin büyük kısmının manzarasını kapattığını söylediği yakındaki sıradan evler 

ve onlara ait çevrili yerlerin küçük duvarlarıdır. 

Le Roy’un oyma baskı öncesindeki yazılı tarifi şudur: 

 
[1758]- Bu abide iki sokağın arasındadır. Kule’yi tarif ederken bana bakan Tourneurs 

[Dönenler] denen dindar Türkleri altta tasvir ettim. Dönenler adı onlara hayli emsalsiz dinî 

uygulamaları yüzünden verilir. Bu maksat için kullandıkları Atina'da Rüzgârlar Kulesi'nde ona 

tanık oldum. Reisleri kendisini bu binanın ortasına yerleştirir ve duaları söyledikten sonra, 

Yunanların naye [ney] dediği bir tür flütün sesiyle yer değiştirmeden ayağı üstünde dönmeye 

başlar. Bu dindarlar belli bir mesafede bu reisin etrafında toplanır, ayakları üstünde ve aynı 

anda onun etrafında dönerler. Bu merasim bana çok acayip gözüktü, dünyanın sistemini temsil 

ediyor gibi görünür. Hatta faraziyelere teslimle, Astronomi’nin ilk mucitleri olan Mısırlı 

rahipler veya Kaldeliler tarafından hayal edildiğini düşünebiliriz. Bununla, kendi ekseni 

etrafında dönen seyyareler sisteminin merkezindeki Güneş’in ve seyyarelerin hareketlerini 

ifade etmek isterler. İşte Konstantinopolis'te Türkler arasındaki bu merasimin maksadından 

öğrendiğim şey: Bu dindarlar Tanrı’yı daha da derin bir şekilde tefekkür etmek için bu 

dünyanın düşüncelerinden bütünüyle sıyrılmak gerektiğini iddia ederler. Dönmek suretiyle 

elde ettikleri baş dönmesi onları Tanrı’yla bağlantı kurduklarını hayal ettikleri bir tür 

kendinden geçme hâline koyar.
65

  

 

Le Roy’un Kule’de seyrettiğini yazdığı merasim Mevlevî mukabelesini akla 

getirmekteyse de bu aktarımın doğruluğu konusunda tereddüt uyanmaktadır. Ondan 5-7 yıl 

önce Kule dervişlerini yazı ile tarif ve resim ile tasvir eden Stuart ve Revett’in Kule’deki 

tarikatın şeyhinin kıyafet ve şemailine dair aktardıkları ayrıntılar ve bilhassa Kule’nin 

tepesindeki Mevlevîlik dışında bir tarikata ait olduğu şüphesiz bulunan derviş tacı bu 

tereddüdün ilk başta gelen sebepleridir. Le Roy yukarıdaki çiziminde Kule’nin çatısının 

görülmediği yakın bir bakışı tercih etmiş olduğundan derviş tacı görünmemektedir. Ama 

kitabının ikinci kısmında Levha 27 ve 28’de Kule’nin cephe ve kesit çizimlerini vermiş, o 

çizimlerde de çatının tepesinin orta kısmında, sekiz terkli tarikat tacının bulunduğu yeri boş 

göstermiştir. Onun bu tutumu 

Stuart ve Revett tarafından 

zihinsel bir restorasyon olarak 

bile kabul edilmemiş, hiç 

olmazsa orada vaktiyle bulunan 

kırık sütun parçasını koyması, 

boş bırakmaması gerekirdi diye 

eleştirilmiştir. Le Roy bu 

eleştiriyi dikkate almış ve 

kitabının 1770 baskısında bu 

sütun parçasının yerleştirildiği 

bir çizimi, başka bir ressamın 

elinden de olsa kitabına 

yerleştirmiştir.
66
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 LE ROY, Les Ruines des Plus Beaux Monuments de la Grece, Guerin /Delatour / Nyon, Paris; Neaulme, 

Amsterdam, 1758, s. 26. (s.23’teki yazılı tarifin önünde kulenin cephe ve kesitine ait, tepe kısmı boş iki çizimi 
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arasında (Buradaki cephe ve kesit çizimlerine tarikat tacı yerine sütun parçası konulmuştur). 

Le Roy’un kitabının 1758 baskısında tarikat tacını yok sayıp, çatıyı boş gösteren 

Patte’nin oyduğu kendi çizimi (solda). 1770 baskısında taç yerine sütun parçası 

yerleştirilmiş ressam Le Moine ve gravürcü Michelinot’ya ait çizim (sağda).  
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Tereddüdün ikinci sebebi, Le Roy’dan yedi yıl sonra, 1765’de Kule’de seyrettiği zikri 

ondan kesinlikle çok açık ve daha ayrıntılı tarif etmiş bulunan İngiliz antikacı Richard 

Chandler (1737-1810)’ın gözlemleridir. Chandler çok açık ve ayrıntılı bir cehrî, kıyamî, 

devranî zikir tarifi yapmaktadır. Tarafımızdan çevirisini aynıyla veriyoruz: 

 
RÜZGÂRLAR KULESİ-DERVİŞLERİN RAKSI 

[1765]- Andronicus Cyrrhestes’in kulesi mermerden, sekizgen, küçük bir binadır; 

sayıca sekiz olan rüzgârları temsil eden oymalarla süslenmiştir. Bir rüzgârgülü gibi dönen ve 

esen rüzgârı çubuğuyla işaret eden Triton’u tutar. Yanlardakiler günün saatini gösteren güneş 

saatleridirler. Varro ve Vitrivius tarafından zikredilirler ve The Ruins of Athens’de
67

 tam 

olarak yayınlanmıştır. Genç bir Türk remizlerin ikisini bana izah etti; Caecias zeytinleri 

düşürürmüş, Sciron’sa nehirleri kuruturmuş. 

Rüzgârlar kulesi şimdi bir Teckeh [tekke] veya Dervishes [dervişler]in bir college 

[cemiyet]
68

ine ait bir ibadet mahallidir. Seyahat arkadaşlarımla, onların harikulâde rakslarını 

da içeren bir dinî merasimde mevcut bulundum. Topluluk, yerdeki koyun postları üstüne 

büyük bir halka teşkil ederek cross-legged [bağdaş kurup] oturdular. Kır sakalı ve zarif 

duruşuyla yakışıklı bir adam olan baş derviş [şeyh] prayer [dua, ibadet, niyaz]ları başlattı. 

Kalanlar mutat üzere secde ederek ve birkaç kere alınlarıyla yere değerek niyazların bir 

kısmını üstlendiler. Birdenbire sıçrayıp kalktılar, dış elbiselerini çıkarıp attılar ve ellerini 

birleştirerek, musikiye uyarak ve Tanrı’nın adı Alla [Allah]’ı bağırarak yavaşça etrafı 

dolaştılar. Çalgılar giderek çabuklaştı, onlar da Allah diye çağırarak tempoyu korudular. La 

illa ill Alla [La ilâhe illallah]. God. There is no other God, but God [Tanrı. Tanrı’dan başka 

Tanrı yoktur]. Hareketleri arttıkça bunlara başka cümleler eklendi ve şeyh halkadan içeri 

ortaya fırlayarak münasip bir şevk içinde ve saçlarını arkaya düşürerek etrafında dönmeye 

başladı. Yer değiştirmeksizin, bir eksen olarak büyük ayak parmaklarından birinin üstünde 

vücudu denge sağlamıştı. Onu farklı bir tarzda fırıl fırıl dönen bir diğeri ve sonrasında daha 

fazlası, sayıca dört veya beşi takip etti. Onların kısa ve fırlayıcı hareketleriyle sür’at giderek 

arttırıldı ve hayret verici hâle geldiler. Uzun saçları omuzlarına değmiyor havada uçuyordu ve 

halka, bağırarak ve başlarını arkaya ve öne atarak hâlâ onları çevrelemekteydi. Kubbe yabanî 

ve yüksek sesli musiki ve gürültüyü tekrar tekrar aksettiriyordu, sanki çıldırmış 

Bacchanal’lerdi. Sonunda bazısı keserek, bazısı bayılarak halkadan çıktı ve o esnada vecd 

hâline ait hayallerle lütûflandıklarına inanılan dehşetli manzara sona erdi. Hemen sonrasında, 

sedirler için olan postlarla döşenmiş bir odanın içine alındık ve şeyh tarafından tütün lüleleri 

ve kahvelerle ağırlandık. Şeyhi icracılarının birkaçıyla birlikte, sanki sadece seyirci olmuşlar 

gibi, soğukkanlı ve sakin gördük.
69

  

 

Le Roy’un 1758 tarihli gözlemi; Stuart ve Revett’in 1751-1753 yılı arasındaki 

gözlemleriyle, Chandler’ın 1765 ve sonrasında Dodwell ve Pomardi’nin 1805 yılı 

gözlemlerinin arasındadır. Arasında kaldığı gözlemcilerin bizzat çizdikleri resimleri, 

resimlerinin yine kendilerince yapılmış yazılı açıklamaları ve zikir tarifleri o süreçte Kule’de 

Mevlevîlik dışında bir tarikatın bulunduğunu gösteriyor; bunları yukarıdaki satırlarda ortaya 

koyduk. Le Roy arasına girdiği tarihi süreçteki bu çok güçlü dört tanıklıkla çelişmektedir. 
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Dilettanti, Clarendon, London, 1776, ss. 103-104. 
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Stuart ve Revett Atina’yı üç yıl, Le Roy ise sadece üç ay incelemişti. Le Roy erken bir 

baskı ile rakiplerinin önüne geçmek istiyordu. Onlardan beş yıl sonra başladığı ve aceleye 

getirdiği çalışmasını, yine onlardan dört yıl önce yayınlayarak rekabetten galip çıkmaya 

çalışmıştı.  

Stuart ve Revett Rüzgârlar Kulesi’ne ayırdıkları bölümün çizimler haricinde kalan 13 

sayfasının üç sayfasını sadece Le Roy’un eleştirisine ayırmışlar, diğer sayfalarda da yeri 

geldikçe eleştirmişlerdir. Kitabında yer verdiği çizimlerinin kısmen hayalî, baştan savma ve 

“tuhaf bir şekilde yanlış tasvir edilmiş” olduğunu, tekrarlanan birçok hataya yol açtığını 

örnekleriyle belirtmişler, bunları yapmaya hakkı ve yetkisi olmadığını belirtmişlerdir.
70

  

Stuart ve Revett’in Le Roy’un çizimine yönelik eleştirilerinin bahsimize konu olan 

kısmının çevirisi şöyledir: 

 
Kule’nin sağ kolunda, mösyö Le Roy, bu yerde inşa ettirdiğimiz bir evi gösterir. O 

evin yerindeki [eski] ev Libs ve Notus tasvirlerini kopyalamak üzere bizim tarafımızdan 

yıktırılmıştı. Bu ev Le Roy tarafından gereken tamlıkta tasvir edilmiştir. Evin Kule’ye bakan 

tarafında bizim yaptırdığımız küçük pencere, geleceğin seyyahlarına bütün tasvirlerin açık bir 

görünüşünü vermek maksadıyladır. Le Roy bunu aynı şekilde yeterli doğrulukta ifade etmiştir 

ama tasvirleri görmek ve tarif etmekte bunun ona faydası olmamıştır.
71

 

 

Stuart ve Revett, Rüzgârlar Kulesi’nin zeminindeki taş döşemeyi görebilmek için 

orayı işgal eden dervişlerle işbirliği yapmışlar, kabartmalardan ikisini kapatan bir evi yıktırıp, 

onlar görünecek şekilde yeniden inşa ettirmişlerdi. Bu, onların Kule’de aylarca çalışmış 
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 STUART ve REVETT, a.g.e., ss. 19-25. 
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 STUART ve REVETT, a.g.e., s. 24. 

Atina’daki Rüzgârlar Kulesi ile 75 km. ötedeki Korinth Mabedi’ni bir çerçeve içine yerleştiren,  

Kule’nin çatısındaki tarikat tacını yok sayan ve Le Roy’un Mevlevîlerini aynıyla serpiştirmeyi ihmal etmeyen,  

tarihî belge değeri zayıf “sanatsal” bir çalışma. 

Ruins of Athens [Atina Harabeleri]: Tower of the Winds [Rüzgârlar Kulesi]-Temple of Corinth [Korint Mabedi]. 

Ressam: Robert SAYER. Gravürcü: ROOKER. Bakır oyma baskı. 

Robert SAYER, Ruins of Athens, with Remains and Other Valuable Antiquities in Greece, Robert Sayer, Londra, 1759. 
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olmasını, dervişler ve havalideki diğer mukimlerle başka herhangi bir gözlemcinin 

gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı yakın ve uzun bir ilişki içinde olmalarını 

gerektirmiştir. Şeyh Mustafa’nın dilimli tacının daha büyük bir modelinin Kule’nin tepesinde 

bulunduğu bilgisi bu sohbetlerin ürünüdür. Le Roy’da bu türden gözlem ve aktarımlar yoktur.  

Stuart ve Revett’in ölçümlere dayanmak suretiyle gerçekleştirdikleri çalışmaları, aslına 

uygun olanı yansıtmaktaki titizliklerini yansıtır.  Dodwell’in “Stuart çok sayıdaki resimle bir 

antikite kalıntısına çok büyük ve mükemmel hakkaniyet gösterir”
72

 sözü bu görüşü 

desteklemektedir. Bu yönüyle, Stuart ve Revett’in çalışmaları tarihî belge değeri taşımaktadır. 

Le Roy için bu söylenememektedir. Kendisine yönelik eleştirileri kabul eden Le Roy, başka 

bir kitabının önsözünde kendini savunmuştur. Stuart’ın kendisini kitabının 20 yaprağını 

ayırarak eleştirmesine teessüf ederek savunusuna girişen Le Roy, kimsenin söz vermediği şeyi 

vermediği için suçlanamayacağını, kitabının başlığının "Yunanistan'ın en güzel anıtlarının 

kalıntıları" olduğunu, onları “sanatçılar tarafından taklit edilebilecek kadar güzel” göstermek 

dışında bir vaatte bulunmadığını söyler. Amacı Yunanların mimarlık üzerine sahip oldukları 

yeni düşünceleri göstermektir. Ona göre, Stuart yapıların ayrıntı ve ölçümlerini içeren 

gereksiz çizimlerle uğraşmıştır, bunun kimseye bir yararı yoktur. Şöyle yazmıştır: “Hepsini 

çizmek, en ince ayrıntısına kadar alıntı yapmak benim bütün yıllarımı alırdı. Bu üstlenmeye 

istekli olanlara tamamlamayı bıraktığım bir görev.” Le Roy bulgularını bir mimar veya 

arkeolog gibi sunmak yerine bir sanatçı gibi sunmayı yeğlemektedir. Yapıyı öne çıkaracak, 

onu daha güzel ve gösterişli kılacak düzenlemelerde özgür olma taraftarıdır. Çarşı 

harabelerinin çiziminde bu özgürlüğü nasıl kullandığını anlatır: “Sütunları tüm ihtişamlarıyla 

temsil ettim. Üzerinde bulunduğu kapalı caddeyi çok güzel bir şekilde gösterdim. Sonunda 

orada duran tüccarları temsil ederek orada görülebilecek hareket hakkında bir fikir verdim.” 

Bu yüzden Rüzgâr Kulesi’ni de göründüğünden daha büyük resmettiğini açıkça söylemekten 

çekinmez.
73

 

Tarihçi Dr. İoli Vingopoulou şunları yazmıştır: “Le Roy yaşadığı dönemin estetik 

kurallarına uyarak görsel açıdan her şeyi yapabilme özgürlüğünü savunur, bu teoriye göre 

konu görüntüden daha üstün olup yarattığı heyecan kâğıda aktarılan çizimden daha 

önemlidir.”
74

  

Bütün bu saydıklarımız, Le Roy’un ortaya koyduklarının sanatsal değeri yüksek 

sayılsa bile, tarihî belge olma vasıflarını zayıflatmaktadır. 

Le Roy’un çizimindeki Mevlevîlerin -gerçekten oradaysalar bile- Atina’da ve diğer 

şehirlerde, dinî veya ladinî herhangi bir yapının civarında görülenlerden daha farklı 

algılanamayacakları ve bunun o yapıların Mevlevîhane olarak kabul edilmeleri için delil 

oluşturmayacağı kanaatindeyiz. Nasıl ki Dupré ve De Forbin’in resimlerinde cami avlusu 

veya yakınında oturdukları görülen Mevlevî dervişleri o cami veya külliyelerinin Atina 

Mevlevîhanesi olduğunu söylemek için bir delil sayılamazsa… Dupré günler sürdüğü 

anlaşılan resmini çiziş hikâyesinde, kendisinden para isteyen dilenciden bile bahsetmişken bu 

dervişe değinmemiştir. Sanatçının muhayyilesi mutlaka hesaba katılmalıdır. 

Le Roy’un ney çalgısından söz etmesi kafa karıştırıcı gözükmektedir ama Scrofani’nin 

Kule’de musikinin sadece neyden ibaret bulunduğu bir zikri tarifi bu karışıklığı 

gidermektedir.  Belli ki ney eşliğinde zikirler de icra edilmiştir.
75

 Kaldı ki Kadirî zikrine eşlik 

eden musikideki bu ayrışma görüntüsü izah edilemez değildir.
76

 Kule’de mandolin [buzuki] 
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kullanılarak icra edilen bir zikre bile tanık olunmuştur.
77

 Ney musikisiyle son derece yumuşak 

dönüşlerden, seyredenleri ürpertecek ölçüde tedhişi barındıranına kadar, farklı şiddet 

tonlarında zikirler icra edildiği anlaşılmaktadır.
78

 Le Roy ney çalgısı ve dönüşlerden bahsetse 

de, Dodwell’in Molla Hünkâr, Hazret-i Mevlânâ, Mevlevî gibi daha net kavramlar 

kullandığını hatırlamak gerekmektedir. Bu, Dodwell’in adlandırdığıyla, tarif ve tasvir 

ettiğinin aynı olmasını beraberinde getirmemişti.  

Le Roy Atina’da çalışmalarına başlamadan önce, harabelere erişiminin 

kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla İstanbul’a gelmişti. Burada Mevlevî ayinini seyrettiğini 

ifade etmektedir. Kule’deki zikrin belli bir aşamasında gördüklerini İstanbul’daki ayinde 

gördüklerine benzetmekte ve onları basitçe birbirine karıştırmaktadır. Le Roy; Dodwell gibi, 

hatalı bir tasnif bilgisine sahiptir. Onun birbiriyle ilişkisiz gözlem ve bilgi kırıntılarından bir 

bütün meydana getirmeye çalışmış olduğu kanaatindeyiz.  

Tanrıkorur’un Kule’nin bitişiğindeki binanın selâmlık olabileceği ve bir geçitle ona 

bağlandığı çıkarımını, Stuart veRevett’in bu evin hikâyesini anlattıkları metin parçasını tekrar 

vererek eleştirmek istiyoruz: 
Tekkeye bitişik tek yapı bir evdir. Bu 

bina Libs’in veya güney-batı rüzgârının bütün 

şekliyle çizimlerinin tamamlanmadan önce 

kaldırılması gereken bir diğer engel olarak hâlâ 

durur; bunlar komşuluktaki bir evin duvarıyla 

saklanmıştır. Evin sahibine duvarı aşağı 

çektirmekte galip gelindi ve bu heykeller ancak 

sonrasında mükemmel ve zarar görmemiş 

olarak meydana çıkarıldı. Aynı kimse evini 

yeniden yaptığında o iki şekille arasında bir 

parça boşluk bırakmaya küçük bir bedel için 

uyuştu ve hatta o tarafındaki duvarında, 

gelecekteki herhangi bir seyyahın içinden 

rahatça seyredebileceği bir pencere 

bırakılabilmeye razı oldu.
79

  

Stuart ve Revett tekkenin şeyhiyle 

tanışmaktadırlar. Eğer evin tekke veya 

şeyhle bir ilişkisi bulunsaydı, onu “evin 

sahibi”, “aynı kimse” gibi uzak tarifler 

yerine, önceki metinlerde adlandırdıkları 

gibi, mutlaka “şeyh”, “dervişlerin reisi” 

veya “Şeyh Mustafa” diye anarlardı. 

Ayrıca, evin tekkeyle bir bağlantısından söz 

etmemişlerdir. Bir bağlantı olması mümkün 

de değildir, zira Stuart ve Revett, 

metreküplerce toprak çıkarttırarak kule 

zeminini açtırdıktan sonra açıklığı 

görmüşlerdir. Tekkenin ahşap zemini bu 

toprak dolgunun üstünde, en alt kornişe 

dayanmış olarak bulunuyordu. Bu açıklık, 

Kule’nin taban seviyesinde ve dairevî 
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Notos (güney) duvarındaki alt kornişin altında kalan açıklık. 
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çıkıntının olduğu Notos duvarında bulunan antik bir müştemilatla bağlantılıdır.
80

 

Kuleye bağlantısı olan yapı Stuart ve Revett’te şöyle geçer: “(C), [Güneydeki] Notos 

tasvirinin altında bulunan, güney duvarındaki bir açıklık vasıtasıyla sekizgen kulenin 

içiyle bağlantı kuran ek bina. Bu açıklık, kuleyi çeviren ama şimdi mevcut olmayan 

bir kenardan kalmıştır, küçük ve dört köşe gözükür, tam boyutları tespit edilemez (bk. 

Resim IV). Öyle gözüküyor ki duvarın o kısmı, ek binanın girişine daha kolay bir giriş 

elde etmek için kasıtlı olarak kaldırılıp alınmış ve açıklık genişletilmiştir.”
81

 Burada 

sözü edilen binanın Le Roy’un gravüründe görülen evin yerindeki eski ev olduğu 

hemen akla gelse de, daha eski zamanlardan kalma bir binadan söz edildiği hem 

arkeoloji eserleri hem de günümüz fotoğraflarıyla karşılaştırılınca anlaşılmaktadır. 

İçeriyi gösteren günümüzden fotoğraflarda, insan boyundaki bu açıklığın kulenin asıl 

taş döşemesine açıldığı ve mihrap izinin seviyesinden yani tekke zemininden aşağıda 

kaldığı görülmektedir. Dodwell’in içeriyi gösteren resimlerinde, açıklığın olması 

gereken, mihrabın hemen solundaki Notos duvarında bir açıklık veya kapı 

görülmemesi, Stuart ve Revett’in esas taş döşemeyi gördükten sonra, çıkarılan 

toprağın geri içeri alınıp tekke hâlindeki zemin seviyesinin korunduğunu 

düşündürmektedir. Stuart ve Revett öncesinde, İngiliz din adamı, seyyah Richard 

Pococke (1704-1765’nin verdiği kesit, zeminin alt kornişi yer yer kapatacak seviyede 

yükselmiş bulunduğunu göstermektedir. Pococke şunları da yazmıştır: 
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 STUART ve REVETT, a.g.e., ss. 17. 

Kuzey-batı kapısını (solda) alt kornişi (sağda) kapatacak seviyede yükselmiş zemin. 

LXXV, p. 168, No:2, A Plan and View of the Tower of Andronicus at Athens  

[Levha 75, sayfa: 168, No: 2, Atina’daki Andronicus Kulesi’nin Bir Planı(solda).  

LXXVI, p. 168, No:2,  A Section of the Tower of Andronicus at Athens  

[Levha 76, sayfa: 168, No: 2, Atina’daki Andronicus Kulesi’nin Bir Kesiti] (sağda). Oyma baskı, 1740.  

Richard POCOCKE, A Description of the East and Some Other Countries, kendi yayını, 1745, C. II, Cüz: 2, ss. 168-169 arasında. 
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RÜZGÂRLAR MABEDİ 

[Ağustos sonu, 1740]- Çoğunlukla Rüzgârlar Mabedi diye adlandırılan bir sekizgen 

binadır. Bütünüyle kalmıştır ama zemin, sokağa en yakın kapısının üstüne bir ayak kalaya 

kadar yükselmiştir. Kadimlerce Rüzgârların Sekizgen Kulesi diye adlandırılır ve Andronicus 

Cyrresthes tarafından yaptırılmıştır. Esen rüzgârı işaret eden, değnekli, dönen bir tritondan bir 

rüzgârgülü vardı. Onun bir planı ve görünüşü 75., kesiti ise 76. levhada görülebilir. Çatısının 

tepesi çapı yaklaşık üç ayak olan bir yuvarlak taştan ibarettir, tabanında yaklaşık iki ayak 

genişliğinde ve tepeye doğru genişliği azalan birtakım kalın taş dilimler ona karşı durur. 

İçeride kornişi destekleyen küçük sütunlar buradaki diğer binalarda görülebilen aynı yivli Dor 

düzenindedirler. 

… ΚΑΙΚΙΑΣ [Kaikias]: Veya kuzey-doğu. Ekim ayıyladır. Her ne kadar bu rüzgârın 

elinde zeytinlerle bir levhası olsa da, önünde büyümüş, Atinalıların büyük gelir elde ettikleri 

bir ağaç [türü] yüzünden onu açıklıkla göremedim. … NOTOΣ [Notos]: Güney. Bu ve takip 

eden [Lips], onların karşısına yapılmış evler tarafından saklanır.
82

 

 

Evliya Çelebi zamanından, 1699’dan bir tanık Fransız âlim Guillet şöyle demektedir: 

“Sekiz rüzgârın sadece yedisi yol üstündedir; birisi bir Türk’ün bu yüzü istiap eden evinin 

içinde kilit altında kalmıştır.”
83

 Arkadaşları Wheler ve Spon ile birlikte 1676’nın Nisan ayında 

kuleyi gören Vernon, rüzgâr adlarından beşinin, onları engelleyen bir ev olmadığı için 

rahatlıkla okunabildiğini söylemektedir.
84

 Onların okuyamadıkları Notos ve Lips’ti, yani ev o 

yüzlere bitişikti. 1749’da Dalton, Notos kabartmasının yarısını kopyalayabilmiştir. Yedinci 

figürün [Notos] geri kalanı ve 

sekizincisinin tamamının bitişik bir bina 

tarafından saklandığını söylemiştir. 

Dalton, Notos’un yarısını çizmiş, Euros’u 

hiç vermemiştir. O dönemdeki bitişik evin 

güney-doğu yüzünü tamamen, güney 

yüzünü kısmen kapattığı anlaşılmaktadır. 

Figürlerin üçerli çizimlerinin bulunduğu 

iki sayfadan birine yazdığı ayrı bir notta 

ise, onları kapatanın bir dwelling house 

yani mesken olduğunu söylemektedir: 

There are eight winds represented on the 

frize of this temple, but one, and a great 

part of another of the figure is entirely 

covered by the wall of an adjoyning 

dwelling house. [Bu tapınağın frizinde 

temsil edilen sekiz rüzgâr vardır, ancak 

figürün biri ve diğerinin büyük bir kısmı, 

bitişik bir meskenin duvarı ile tamamen 

örtülmüştür].
85

 Bu evin, geçen 75 yıl 

içinde Kule’nin bir yüzünü daha işgal 

ettikten sonra, Stuart ve Revett’in 

                                                 
82

 Richard POCOCKE, A Description of the East and Some Other Countries, kendi yayını, 1745, C. II, Cüz:2, s. 

168; oyma baskıların numaraları: 75 ve 76. 
83

 DE LA GUILLETIERE, Athenes Ancienne et Nouvelle et l’Estat Present de l’Empire des Turcs, Estienne 

Michallet, Paris, 1675, s. 215. 
84

 Francis VERNON, Dans le Iournal d’Angleterre de M. Vernon, “Réponse à la Critique Publiée par M. Guillet 

sur le Voyage de Grece de Iacob Spon” içinde, çev. I. Spon, Thomas Amaulri, Lyon, 1679, ss. 292-293. 
85

 Richard DALTON, Antiquities and Views in Greece and Egypt, with the Manners and Customs of the 

Inhabitants, from Drawings Made on the Spot A.D. 1749, Thomas King and Henry Chapman, London, 1751, s. 

Kitaba sayfa numarası verilmemiştir. 

Part of Seventh Figure/ Restant de la septieme figure le reste,  

et le huitieme entiere etant caches par un batiment contigue 

[Yedinci figürün [Notos] geri kalanı ve sekizincisinin tamamı 

bitişik bir bina tarafından saklanıyor]. 

Ressam: Richard DALTON, Gravürcü: Antoine RADIGUES. 

Nitrik asitle oymadan baskı, 1749. Richard DALTON, 

Antiquities and Views in Greece and Egypt, Thomas King and 

Henry Chapman, London, 1751, s. Kitaba sayfa numarası 

verilmemiştir. 

 



47 

 

yıktırdıkları, güney ve güney-batı duvarını kapatan ev olduğu anlaşılmaktadır. Bir tekkeden 

söz edilmediği Evliya Çelebi devrinde bile yerinde duran bu evin bir müştemilat veya 

selâmlık olmadığı böylece bir kez daha ortaya konulmaktadır. Wheler ise “Diğer iki rüzgâr 

bitişik evin duvarında saklanır ki mösyö Spon’un kanaatince şüphesiz bunlar takip edenlerdir. 

Bir mimar olan Francesco Giambetti'nin Roma'da Kardinal Barberino Kütüphanesi'ndeki 

1465 tarihli Veloni üzerine el yazmasında şu şekilde tasarlandıklarına dikkat etmişti” diyerek, 

o kayıttan, kalan diğer iki kabartmanın tarifini aktarır. Bu aktarımdan 1465 yılında o evin 

orada olmadığı anlaşılmaktadır.
86

 

Tanrıkorur’un Le Roy’un resminden yaptığı çıkarımlar yazılı tarif dikkate 

alınmaksızın yapılmış olmalıdır. Onun Stuart ve Revett’in bizzat yaptırdıkları evin 

hikâyesinden de haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda aynen verdiğimiz çeviriler bu 

evin herhangi bir dinî yapı olmadığı gibi, onlara ait bir selâmlık yapısı da olmadığını açıkça 

ortaya koymaktadır.  

Tanrıkorur’un üzerine yorumda bulunduğu güney-batıdaki meskenin tekkeyle bir 

irtibatı bulunmadığı anlaşılmış olsa da, irtibatı bulunabilecek bir diğer bina vardır. Bu bina 

Chandler’ın
87

 1765’te, Hughes’ın
88

 1813’de tütün ve kahve ikramıyla ağırlandıkları; Victoria 

ve Albert Müzesi’nde yer alan, 1810 civarından, ressamı meçhul bir suluboyada görülen ve 

giriş kapısıyla bitişik bir girişi olduğu anlaşılan kuzeydeki odadır. Scrofani bu odadan tekke 

diye bahseder.
89
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 George WHELER, A Journey into Greece in Company of Dr Spon of Lyons, Cademan/Kettlewell/Churchill, 

London, 1682, s.396. 
87

 CHANDLER, a.g.e., s. 104. 
88

 T. S. HUGHES, Travels in Greece and Albania, Henry Colburn and Richard Bentley, London, 1830, C. I, 2. 

b., s. 320. 
89

 “L’ordre des Derviches [Dervişler tarikatı] bu binayı ele geçirmişler ve ona sırt sırta bir couvent [tekke] 

yapmışlardır.”Xavier [Saverio] SCROFANI, Voyage en Grèce de Xavier Scrofani Sicilien Fait en 1794 et 1795, 

İtalyanca’dan Fransızca’ya çev. F. C. Blanvillain, Treuttel et Wurtz, Paris / Strasbourg, 1801, C. 2, s. 94. 

Rüzgârlar Kulesi’nin kuzey-batıdan görünüşü. Toprak seviyesinin altında kalmış kuzey-batı kapısı (önde). Stuart ve 

Revett’in yeniden yaptırdıkları, Kule’yle irtibatı bulunmayan mesken (sağda). Tekkenin hizmet odası (solda).  

Ressamı meçhul. Suluboya, 1810 civarı, Victoria and Albert Müzesi. 
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Dodwell’in resimleri: Tanrıkorur, Rüzgârlar Kulesi üzerine mevcut tezlere 

Dodwell’in iki resminden çıkarımlarda bulunarak öznel yaklaşımlar bina etmiştir. Belli ki 

Dodwell’in kendi resimlerini tanımladığı üç ayrı metni dikkate almamıştır.  

Bu çıkarımları sırasıyla eleştireceğiz: 

1. Resimlerin Kule’nin semahane olduğunu gösterdiği savunulmaktadır. Belki en 

genel anlamıyla semahane denilebileceğini ama hem mimari düzen ve süsleme 

hem de içinde icra edilen zikrin mahiyeti bakımından bir Mevlevî semahanesi 

olamayacağını Dodwell ve Pomardi’yi değerlendirdiğimiz kısımda ortaya 

koyduğumuzdan burada tekrar ele almayacağız. 

2. Resimlerde iki Mevlevî sikkelinin de bulunduğu halkada oturanların sohbet eden 

Mevlevî şeyhini dinledikleri, bunun ism-i celâl zikrinin sonundaki bir sohbet 

olduğu savunulmaktadır. Mevlevî kıyafeti sikkeyi de içeren bir bütün olarak 

değerlendirilmelidir. Sikke veya sikkeye benzer bir başlık tek başına Mevlevîyi 

ifade edemez, hele de semahane ve semaın sözünün edildiği yerde gözler tennureyi 

de görmek ister. Bu konuya yukarıda değindik, tekrar etmek istemiyoruz. Şeyhin 

önünde halka olmuş topluluğun kuûdî ve cehrî zikir yaptıklarını, bu topluluğun 

Mevlevîler olmadıklarını Dodwell ve Pomardi’nin yazılı tariflerinden yukarıda 

aktardık. Tanrıkorur’un bir şekilde resimde gördüklerini anlama ve anlatma çabası 

anlaşılabilir olsa da, “ismi-celâl zikri sonrasında bir sohbettir” diyerek adeta 

resmin öncesine dair tahminlerde bulunması kabul edilebilir olmamaktadır. 

3. Tanrıkorur “Burası bir mevlevîhane kabul edilmesine rağmen, semâhanenin içini 

tasvir eden resimde mihrab önünde bendir vuran kişi ve ortada karşılıklı oynayan 

iki erkek bir halk oyunu oynuyor olabilirler. Solda seyreden mevlevî dervişinin 

dışında mevlevî mukabelesine ait herhangi bir unsur ve düzeninde semâzen, mıtrıb 

ne de şeyh görülmemektedir. Önemli olan rüzgârları temsil eden kanatlı insanların 

kabartmaları üzerinde bulunan ve sekizgen planlı bir binanın mevlevîlerce 

semâhane olarak seçilmiş olmasıdır. Dışında insanların kabartma heykelleri 

bulunan bir bina, sünnî müslüman tarafından ibadet yapısı olarak seçilmesi 

Mevlânâ’dan kaynaklanan ve tarikatın yansıyan müsamahayı ve taassup 

olmayışını göstermektedir.” demektedir. Bu cümlenin söylendiği tarihe kadar 

Kule’nin Mevlevîhane olduğunu söyleyen tek kişi Eyice olmuştur ama onun 

iddiasını dayandırdığı kaynakların hiçbirisi bir Mevlevîhaneden söz etmemektedir. 

Tanrıkorur’un Dodwell’in resimlerinden çıkarımlarını alt alta koyduğumuzda 

şöyle bir zikir erkânı ortaya çıkmaktadır: Bir topluluk var, içlerinden sadece iki 

kişi Mevlevî alameti taşıyor. Bunlar önce ism-i celâl zikri yapıyorlar. Sonra oturup 

sohbet ediyorlar. Ardından kalkıyorlar, birisi bendir vuruyor ve iki erkek karşılıklı 

halk oyunu oynuyorlar. Herhangi bir kelâm sarf etmeden geçiyoruz. Tanrıkorur 

Mevlevî semaına dair hiçbir unsurun görülmediği, ortada mutrib, semazen ve 

şeyhin bulunmadığı bu yerin ne mene bir Mevlevîhane olduğuna kendisi de 

şaşmaktadır. Ardından da son derece faydacı bir amaçla işgal edilip Kadirîhane 

olarak kullanılmış bu putperest mekânının Mevlevîlerce semahane olarak seçilmiş 

olmasındaki hoşgörüden söz etmektedir. Diğerleri gibi Tanrıkorur’un da Kule’ye 

dair tezlerinde bilim metodundan söz etmek ne yazık ki mümkün 

görünmemektedir.  

4. Behçet Ünsal’dan Rüzgârlar Kulesi’nin cephe ve planını gösteren bir çizim 

alıntılanmıştır (Çizim 120). Çizimdeki cephe ve plan esasen Stuart ve Revett’e 

aittir; Kule’nin mevcut hâlini değil “zihinsel restorasyonu”nu yansıtırlar. Bu 

çizimlerden işleve dair çıkarımda bulunmanın hataya götürmesi kaçınılmazdır. 

Biraz önce Kule’nin Mevlevîhane olmasını aklına yatıramadığı anlaşılan 

Tanrıkorur resim yazısına “Atina Mevlevîhanesi” başlığını koymuş, onun altına da 
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“zaviye semahane plan ve kesidi” yazmıştır. Çizimi yorumlarken “üçkemerli bir 

mihrab ve onun karşı duvarına yakın ahşap asma bir mıtrıb maksuresi ilâvesiyle 

bir semâhaneye dönüştürülmüş”tür çıkarımında bulunmaktadır.  Kule’de ahşap bir 

maksure varsa da, Dodwell ve Pomardi’nin resimlerini tarif ettikleri metinlerinde 

vurmalı iki çalgıdan ibaret zikir musikisinin mahfilde yerleştiğinden bahsedilmez, 

bilakis Dodwell’in birinci resminde musikiciler mahfilin altında, zeminde 

oturmaktadırlar. Bu mahfil zikri seyretmek isteyen yabancı ziyaretçilerin misafir 

edilmeleri dışında bir maksatla kullanılmamıştır.
90

 

5. Tanrıkorur’un Kule’nin kullanımıyla ilgili söylediklerini şöyle toparlayabiliriz: 

“Kenarda seyredenler ile ortadaki semâ meydanı arasını ayıran bir mimarî unsur 

(meselâ bir korkuluk) bulunmaması dikkati çekmektedir.” Bu durum mekân 

küçüklüğü ya da kubbeyi taşıyan sütunların olmayışından kaynaklanabilir 

denilmekte ve şunlar ilâve edilmektedir: Plandaki bina çıkıntısı mihrap, binaya ait 

“iki girişten biri cümle kapısı, diğeri ise mıtrıb maksuresine çıkan merdiven ve 

giriş olarak değerlendirilmiştir.”  

Meydan “sema meydanı” olmadığı, tevhidhane olduğu için hâliyle korkuluk 

yapılmamıştır. Güney yönündeki Notos duvarında yer alan dış çıkıntının mihrapla 

ilgisi bulunmamaktadır. Mihrap girişe göre hemen sol yandaki güney-doğu 

duvarıyla güney duvarı arasındadır ve binadan dışarı herhangi bir çıkıntı 

yapmamaktadır. Kule’nin günümüzden fotoğraflarında mihrabın izleri ve onun 

sağındaki Notos duvarındaki çıkıntıya açılan açıklık kolayca görülmektedir. 

Kule’nin iki kapısı da Kule’nin zeminine açılmaktadır. Kapılar kuzey-doğu ve 

kuzey-batı duvarında bulunuyordu. Kuzey-batı kapısı yükselen toprakla yol 

seviyesinin altında kalmış bulunuyordu. Bu kapı tekkeye girişte 

kullanıl(a)mıyordu. Yunan isyanı ve tekke mensuplarının sürülmesinin ardından
91

, 

1840’lardan sonra ancak açık hâlde görülür. Mahfile nasıl çıkıldığını gösteren 

yazılı ve görsel bir anlatım mevcut değildir. 

 

Tanrıkorur’un ikinci tezinin kaynaklarının eleştirisinin özeti: 

 

Tanrıkorur’un ikinci tezinin; Eyice’nin birinci ve ikinci tezinden bir karışımın temele 

oturtulduğu, üzerine öznel yaklaşımların bina edildiği bir tez olduğunu söylemiştik. Tezine 

dayanak gösterdiği kaynaklar arasında, Eyice’de yer alanlardan farklı olarak, Le Roy ve 

Hasluck yer almaktadır. 

                                                 
90 “Onlar ilahîlerine başlamışken Bay Sharp ve kendim girdik ve onların ortasından, yabancıların kabulüne tahsis 

edilmiş bulunan gallery [mahfil]e yürüdük.” Joseph WOODS, Letters of an Architect from France, Italy and 

Greece, John and Arthur Arch, London, 1828, C. 2, ss. 234 ve 279. Tarafımızdan çevirisi Ekler’de verilmiştir. 
91

 “Türkler en geç 31 Mart 1833’e kadar Acropolis’i boşaltmak ve Atina’yı terketmek zorunda olduklarından, 

dervişlerin de Rüzgârlar Kulesi’ni bu tarihe kadar boşaltmış oldukları tahmin edilir.” Joachim VON FREEDEN, 

Oikia Kyrrēstou: Studien zum sogenannten Turm der Winde in Athen, G. Bretschneider, Roma, 1983, s. 27. Oysa 

bu tarihten çok daha öncesinde tekkenin faaliyeti durmuştur. Avusturyalı arkeolog ve diplomat Georg Christian 

GROPIUS (1776-1850), 1821’in Ağustos ayındaki Osmanlı bombardımanının antik kalıntılara verdiği hasarları 

anlattığı 15 Nisan 1824 tarihli mektubunda tekkenin 1821 yılı itibariyle faaliyette olmadığını belirtmektedir: 

“Eskiden Tèkè [tekke]ye veya derviş mabedine dönüştürülen Rüzgârlar Kulesi'nde herhangi bir yaralanma 

olmadı. Türklerin olan ona bakan evler yanmamıştı, ama şimdi başkalarının kaderini yani yıkılmanın kaderini 

paylaşıyorlar. Bu en azından sanat için yararlıdır, çünkü bunların kaldırılması Atina'daki en ilginçlerden biri olan 

bu abidenin ateşe verilme ihtimalini engelleyecektir. GROPIUS, “No: XLVII: Extract of a Letter from M. 

Gropius, Austrian Consul at Athens, relative to the Present State of the Ancient Remains in that City”, Edward 

BLAQUIERE, Narrative of a Second Visit to Greece including Facts Connected with The Last Days of Lord 

Byron Extracts from Correspondance, Official Documents etc, Whittaker, London, 1825, ss. 156-157. Tespit 

edebildiğimiz kadarıyla Kule’deki son zikir tanığı 1821 Ocak ayında Walsh olsa da, açık ve ayrıntılı son tarif 

1820 yazında meçhul bir İskoç deniz askerine aittir ve tarafımızdan çevirisi Ekler’de verilmiştir. 
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Le Roy bizzat kendi ifadesiyle, eserleri öne çıkaracak, onu daha güzel ve gösterişli 

kılacak düzenlemelerde özgür olma taraftarıdır. Bulgularını aslına sıkı sıkıya bağlı kalarak bir 

mimar veya arkeolog gibi sunmak yerine, etkileyici dokunuşları olan bir sanatçı gibi sunmayı 

yeğlemektedir. Onun çokça eleştirilen bu tutumu ortaya koyduklarının sanatsal değerini 

yükseltmiş ama tarihî belge olma vasıflarını zayıflatmıştır. Dupré’nin resminde bir cami 

avlusunda oturduğu görülen Mevlevî dervişi nasıl ki o cami veya külliyesinin Atina 

Mevlevîhanesi olduğuna delil oluşturmazsa, Le Roy’un Rüzgârlar Kulesi’nin yanında 

Mevlevî kisveli kişileri resmetmiş olması bu yerin Mevlevîhane sayılması için delil 

oluşturmamaktadır.  

Hasluck tezin tam zıddı bilgiler aktarmaktadır; Kule’nin Kadirîler tarafından 

kullanıldığını, çatısının tepesinde Kadirî tarikatının alameti olan tacın alçıdan bir modeli 

olduğunu söylemektedir. Tanrıkorur’un bu kitabı görmediği veya dikkatli incelemediği 

anlaşılmaktadır.  

 

 

İsmail BIÇAKÇI (2003) 
 

Bıçakçı, kitabının 21-32. sayfaları arasında yer alan Atina kısmının Mustafa Ağa 

Camii alt başlığı altına yerleştirdiği ve Semavi Eyice’nin ilk makalesinden neredeyse aynıyla 

alıntıladığı bir paragrafta, Rüzgârlar Kulesi’nin semahane olarak kullanıldığına dair bir 

rivayet olduğunu tekrarlamıştır. 

 

Tezin metni ve değerlendirilmesi: Bıçakçı, Eyice’nin ilk makalesini, 

Seyahatname’de geçmeyen İbrahim Efendi Tekkesi’nden Evliya Çelebi’nin söz ettiğini de 

ilâve ederek, sadece bazı kelime ve dipnot değişikleriyle aynen alıntılamış ama Eyice’ye atıfta 

bulunmamıştır. Aynılığın görülmesi için Bıçakçı’nın metninin ilgili kısmını aynen 

alıntılıyoruz: 

 
Evliya Çelebi, biri Akropolis’in girişi karşısında bulunan Hüseyin Efendi tekkesi, 

diğeri de İbrahim Efendi Tekkesi olmak üzere iki tekkenin adından söz ederken, sonradan bu 

tekkelerin sayısı beşe yükselmiştir (18). Bunların, Fethiye Camii’nin karşısında olanı, Atina 

Türklerin hakimiyetinden çıktıktan sonra uzun zaman Katolik kilisesi olarak kullanılmıştır. 

Sonra da, Agora kazısı esnasında yıktırılmıştır. Bedesten meydanı ile Akropolis’in güney 

yamacı dibinde yer alan diğer üç tekkeden ise hiçbir iz kalmamıştır. İbrahim Efendi Tekkesi 

adını taşıyan beşinci tekke, Romen Agora’nın yerinde ve «Rüzgâr kulesi» olarak tanınan anıtın 

yanında bulunuyordu. Hatta M.Ö. 1. yüzyılda yapılan bu mermer bina, aslında bir hidrolik saat 

idi. Tekkenin eklentileri, bir rivayete göre, Semahane olarak kullanılmıştır (19). Evliya 

Çelebi’nin bahsettiği tek medrese olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle beraber, Atina’da 

bugün Romen Agora’nın yanında bir medresenin harabeleri durmaktadır  

(18) Seyahatname, c.8, s. 252 vd. (19) Evliya Çelebi, Rüzgâr kulesini «Eflâtun çadırı» 

olarak bildirir.”
92

 

 

Tezin özü: Rüzgârlar Kulesi’nin semahane olarak kullanıldığına dair bir rivayet 

olduğudur. 

 

Tezin kaynakları: Eyice’den alıntılanmış metnin esasında bulunan kaynaklar Walsh, 

Mommsen ve Xyngopoulos kaldırılmış, yerlerine Evliya Çelebi konulmuştur. 
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 İsmail BIÇAKÇI, Yunanistan’da Türk Mimarî Eserleri, İSAR, İstanbul, 2003, s. 27. 
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Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi: Tanrıkorur’un ikinci yayınındaki tezinin 

kaynaklarını eleştirirken Evliya Çelebi’de İbrahim Efendi adında bir tekke geçmediğini ortaya 

koymuştuk, oraya bakılabilir. Tezin kalan metni Eyice’den alıntılandığından, eleştirisi için 

yukarıda Eyice’nin birinci yayınını ele aldığımız bölüme bakılabilir. 

 

 

 Haşim KARPUZ ve arkadaşları (2006) 

 

Yayın kompakt diskte (CD) yer alan bir videodur. CD’nin üstü ve kapağında yer alan 

isimler yayının sonunda akan jenerikte yönetmen ve yapımcı olarak anılmaktadırlar. Metin 

yazarı belirtilmemiş, bilim danışmanının adı verilmiştir. Bir bilim danışmanı, bulunduğu 

organizasyonun liderliğine teknik ve bilimsel konularda bilgi sağlamaktan sorumlu olduğu 

için, jenerikte bilim danışmanı olarak adı belirtilmiş Haşim Karpuz’u tezin sahibi olarak kabul 

edecek, yayının sorumluluğunu üstlenmiş bulunan yapımcı ve yönetmenleri de onun 

arkadaşları olarak anacağız. 2006’da yayınlanan ve Mevlevîhaneleri tanıtan bu video 

yayınında kulenin Mevlevîhane olduğu iddiası tekrar gündeme getirilmiş, bunun üstüne 

Mevlevîhanenin Kule ve çevresindeki Fethiye Camii’ni içeren, bir kısmı da günümüze 

gelememiş bir yapılar bütününden oluştuğu savunulmuştur. 

 

Tezin metni ve değerlendirilmesi: Yayında Atina Mevlevîhanesi başlığının ardından 

şu içeriğe sahip bir kapak görülmektedir:  
“Söz kalmaz dağarcığında / Eski hatıraları yad eder bir gravür / “Evliya” şerh düşer talihine”.  

Devamla, Rüzgârlar Kulesi’nin muhitiyle birlikte tanıtımı yapılmakta, dış ve iç 

görüntüleri verilmektedir. Videonun metni şöyledir:  

 
“Atina’nın Plaka semtinde Roman Agora denilen sit alanı içindedir. Bir adı da 

Rüzgârlar Kulesi’dir. [Pouqueville’in Tour des Vents başlıklı çizimi görülmektedir] İçerisinde 

eski döneme ait sadece mihrap kalıntıları bulunmaktadır. Yıkılma tehlikesine karşı içerisine 

demir bir iskele kurulmuştur. [Stuart ve Revett’in Fransızca baskısında yer alan Kule’nin 

cephe ve kesit çizimi görülmekte ve üstüne konuşulmaktadır] Bu yapının küçüklüğü nedeniyle 

semahaneden ziyade talim yeri olması kuvvetle muhtemeldir. [Vanmour’un Les Dervichs dans 

leur Temple de Péra çizimi görülmekte ve üstüne konuşulmaktadır] Bu yapının eski hâlini 

gösteren gravürle, Mevlevî dervişlerin sema yaptığını gösteren bir başka gravür de bu 

kanaatimizi güçlendirmektedir. Mevlevîhane avlusu içinde günümüze ulaşan Fethiye Camii de 

bulunmaktadır. Mevlevîhane’nin diğer kısımları günümüze ulaşamamıştır.”  

 

Video’nun Kule’yle ilgili kısmı 2 dk. 10 sn.dir. Videonun giriş kısmında “Tarihte 

Mevlevîhaneler/Historical Mevlevi’s Houses and Centers” başlıklı bir harita verilmiştir.
93

 

 

Tezin özü: Atina Mevlevîhanesi; Rüzgârlar Kulesi’nin de içinde bulunduğu, 

Mevlevîhane’nin avlusunda bulunmak hasebiyle onun camii olan Fethiye Camii dışındaki 

diğer yapılarının günümüze ulaşmamış bulunduğu bir yapılar bütününde yer almaktadır. Kule, 

küçük bir yapı olduğu için, semahaneden çok talim yeri olarak kullanılmış olmalıdır. 

 

Tezin kaynakları: Giriş kapağında Evliya Çelebi’ye çekingen bir atıf görülmektedir. 

Video içine serpiştirilen üç tasvirin ne adları, ne yapanları, ne de teze nasıl bir dayanak 

sağladıkları belirtilmiştir. Sadece, Vanmour’un çizimi verilirken, bu çizimin Kule’de sema 

eden Mevlevîleri gösterdiği savunulmuştur. Kule’nin Mevlevîhane olarak kullanıldığı, avlusu 
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ve bu avluda günümüze ulaşamamış yapılarının bulunduğu, Fethiye Camii’nin bu avluda 

bulunmak hasebiyle Mevlevîhane’nin camii bulunduğu iddialarına ses, altyazı veya jenerikte 

herhangi bir kaynak gösterilmemiştir. 

“Tarihte Mevlevîhaneler” haritasına kaynak olarak sadece bazı isimler gösterilmiş, 

lejanda “Abdülbaki Gölpınarlı, Mehmet Önder, Selami Bertuğ, Bârihüdâ Tanrıkorur, Nuri 

Şimşekler, Erdoğan Erol, Naci Bakırcı’nın eserlerinden yararlanılmıştır” yazılmıştır. 

 

Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi: Evliya Çelebi’nin Kule’nin herhangi bir 

tarikatın tekkesi olduğuna dair bir ifadesi yoktur; yukarıda değindiğimiz için burada 

ayrıntısına girmiyoruz. 

Metinde Kule’nin “semahaneden ziyade bir talim yeri” olabileceği tahmininde 

bulunulmaktadır. Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Mevlevîlikte âsitâne-zaviye 

farkının, bunlardan hangisinde derviş yetiştirildiğinin ve semaın dergâhın hangi bölümünde 

talim ettirildiğinin bilinmesi gereklidir. Âsitâne ve zaviyenin temel farkı, Mevlevî zaviyesinde 

derviş yetiştirilmemesidir. Derviş yetiştirilen bir dergâh yani âsitânenin harem, selâmlık, 

semahane, türbe, mescit, meydan, matbah ve derviş hücreleriyle bir yapılar bütünü hâlinde 

olması gerekmektedir.
94

 Seyyah tariflerinde Kule’nin giriş kapısına bitişik kapısı olduğu 

anlaşılan bir oda dışında herhangi bir müştemilattan söz edilmemektedir.  

Videoda ilk kullanılan oyma baskı Fransız hekim, diplomat, kâşif, tarihçi François 

Charles Hugues Laurent Pouqueville (1770-1838)’in kitabında yer alan Athènes. Tour des 

Vents başlıklı oyma baskıdır. James Stuart’ınkini andıran bu tasvirde Rüzgârlar Kulesi’nin 

kuzey-doğudaki açık giriş kapısı ve çatısında 12 terkli tarikat tacı görülmektedir. Bu tasvirde 

Mevlevîlikle ilgili hiçbir unsur bulunmadığı gibi, onun aleyhine bir tarikat tacı modeli de 

görülmektedir. Pouqueville Kule’yi işgal eden tarikat hakkında şu satırları da yazmıştır:  

                                                 
94

 GÖLPINARLI, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, ss. 13-15.  

Rüzgârlar Kulesi’nin çatısındaki 12 terkli tarikat tacı modeli. 

Athènes. Tour des Vents. No: 47 [Atina. Rüzgârlar Kulesi. Resim no: 47], Oyma baskı, 1813 civarı. 

Pouqueville, Grèce, Firmin Didot Frères, Paris, 1835, ss. 183-183 arasında. 



53 

 

[1805-1816 arası, muh. 1813]- Muhtelif istikametlerde şehri geçerken, rölövesini 

aldığım veya yaptığım kitabelerin olduğu yerleri soruşturdum. Derviches Hurleurs [feryat 

eden dervişler; sesli zikreden dervişler]in pis bir bölüğünün yerleştiği Rüzgârlar Kulesi’nin 

tepesini görünce memnun oldum.
95

 

 

Videoda gösterilen ikinci 

oyma baskı Kule’nin cephe ve kesit 

çizimi olup, yine Mevlevîlikle ilgili 

hiçbir unsur barındırmamaktadır. 

Görüntülerin arasına yerleştirilmiş 

üç oyma baskıdan sonuncusu olan 

ve Mevlevî dervişlerin Kule’deki 

semalarını gösterdiği savunulan 

tasvir, İstanbul’da Galata 

Mevlevîhanesi’nin semahanesinde 

icra edilen bir semaı resmetmek 

meramındadır. Bütün künyesiyle; 

Jean-Baptiste Vanmour’un 1707-

08’de çizdiği, Jean-Baptiste II 

Scotin’in 1712-13’te burinle 

oyduğu, kont Charles de Ferriol’ün 

1714 tarihli “Recueil de Cent 

Estampes Représentant Différentes 

Nations du Levant” kitabında yer 

alan “Les Dervichs dans leur Temple de Péra, Achevant de Tourner” [Pera –Beyoğlu-‘daki 

Semahanelerinde Dervişler, Dönmenin Tamamlanışı] adlı tasvirdir. 

Rüzgârlar Kulesi, 17. yy.ın ortalarından başlayan elimizdeki kaynaklara göre, 

birbiriyle bağlantılı herhangi bir yapı grubunun içinde hiçbir zaman yer almamıştır; bu yüzden 

âsitâne oluşundan söz edilemez. Kaynaklarda Fethiye Camii için çarşıda yer alan merkezî bir 

cami olmak dışında bir işlev belirtilmemiştir. Zaviye statüsündeki bir dergâhta ise derviş 

yetiştirilmediği, sema meşk edilmediğine yukarıda değindik. Kaldı ki, sema öncelikle 

matbahta ve ilâveten dedelerin kendi hücrelerinde talim edilmiştir.
96

 Bu iki yer dışında sema 

talim edilen bir mahalden söz edildiğine yerli veya yabancı hiçbir kaynakta tesadüf etmedik. 

Videonun giriş kısmında verilen “Tarihte Mevlevîhaneler/Historical Mevlevi’s Houses 

and Centers” başlıklı harita İngilizce çevirideki sorunlardan daha fazlasına sahip 

gözükmektedir. Haritada yerleşim yerleri üstüne yerleştirilmiş destarlı ve dal sikkeler 

görülmektedir. Lejandda destarlı sikkenin Âsitâne, dal sikkenin Mevlevîhaneyi sembolize 

ettiği yazılmıştır. Mevlevî dergâhlarının âsitâne ve zâviye olarak tasnif edildiğini yukarıda 

aktarmıştık. Bu haritadaki tasnifte Mevlevîhane kelimesiyle kast edilen belirsiz bırakılmıştır. 

Atina şehri üstüne dal sikke sembolü konulmuştur, zaviye olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Zaviyelerde sema talim ettirilmediği için bu harita ile tez metni arasında uyumsuzluk 

bulunmaktadır. Haritadaki en büyük sorun ise Mevlevîhane olduğu yönünde hiç bir delil 

bulunmayan ama Kadirîhane olduğu yönünde çok sayıda delilin bulunduğu bir mekânı 

Mevlevîhane olarak adeta tescil etmiş olmasıdır. Harita hazırlanırken eserlerinden 

yararlanıldığı belirtilen isimlerin bir Atina Mevlevîhanesi’nden söz edip etmediklerine, eğer 

söz etmişlerse kaynaklarına tek tek bakacağız: 

Abdülbaki Gölpınarlı: Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine köprü kuran en önemli 

kaynaklardan Abdülbaki Gölpınarlı çile çıkarılan ve derviş yetiştirilen dergâhlar olan 
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âsitâneler ve onlara göre daha aşağı derecedeki küçük dergâhlar olan zâviyeler olarak 

sınıfladığı Mevlevî tekkelerini sıralarken Atina’da olan birini saymamaktadır. Bugün 

Yunanistan sınırları içinde kalmış Rumeli Yenişehir’de bir âsitâne ve Girit, Midilli, Sakız, 

Selânik, Siroz [Serez]’daki zâviyeleri eserinde kaydetmiştir.
97

 Gölpınarlı’nın başka herhangi 

bir eserinde de bir Atina Mevlevîhanesi’nden söz edilmemektedir. 

Mehmet Önder: Gölpınarlı’dan sonra Konya Mevlânâ Dergâhı Merkez Arşivi 

belgeleri üzerinde çalışan ilk araştırmacı olan Önder, önceki listelerle karşılaştırma yaparak 

yeni bir Mevlevîhaneler listesi hazırlamıştır. İlk kez 1992 yılında bir seminerde açıkladığı bu 

listede bir Atina Mevlevîhanesi yer almamaktadır.
98

 

Selami Bertuğ: Neyzen Bertuğ’un Mevlevîhanelerle ilgili herhangi bir kitap veya 

yazısı yayınlanmamıştır.
99

 Mevlevîhanelerin yerlerinin belirlendiği bir haritaya neden kaynak 

gösterildiği anlaşılamamıştır. 

Bârihüdâ Tanrıkorur: Yukarıda başlı başına kendisine ayırdığımız bölümde, tezine 

dayanak gösterdiği kaynakları eleştirdik. Atina Mevlevîhanesi’nin varlığına dayanak 

gösterdiği Hasluck’ın Kule’nin Kadirîler tarafından kullanıldığı, çatısının tepesinde Kadirî 

tarikatının alameti olan tacın alçıdan bir modeli olduğunu söylediğini yukarıda aktardık. 

Nuri Şimşekler: Konumuzla ilgili herhangi bir yayını bulunmamaktadır. 

Erdoğan Erol: Mevlâna Müzesi Hazine-i Evrak Arşivi’nde çalışmış ve mevcut 

Mevlevîhaneler üzerine belgeler yayınlamış bir araştırmacıdır. Bir Atina Mevlevîhanesi’nden 

söz etmemiştir. 

Naci Bakırcı: Konumuzla ilgili herhangi bir yayını bulunmamaktadır. 

 

Tezin kaynaklarının eleştirisinin özeti: Karpuz ve arkadaşlarının tezinde, bir yandan 

semahane olmak için bile elverişsiz görülen Rüzgârlar Kulesi’nin olsa olsa sema talim yeri 

olabileceği tahmininde bulunulurken, öte yandan Kule ve varsayılan avlusundaki mevhum 

yapılardan bir Mevlevîhane yapılar bütünü kurulmuş, Fethiye Camii de onun camii 

sayılmıştır. Tezde savunulan unsurlar hiçbir kaynağa dayandırıl(a)mamıştır. Bilinen hiçbir 

kaynakta bu iddiaları destekleyebilecek bir bilgiye tesadüf edilmemektedir. Dahası bu 

kaynaklar Rüzgârlar Kulesi’nin bir Kadirî tekkesi olarak kullanıldığını tarikat alametleri, 

tekkenin düzen ve süslemesi, mensuplarının kıyafet ve şemailleri ve zikirlerinin açık ve 

ayrıntılı tarifleriyle ortaya koymaktadırlar. Bulgularımızı yukarıda ortaya koyduğumuz için 

burada tekrarlamak istemiyoruz. 

  

 

Haşim KARPUZ (2010) 

 

Karpuz, 2010 yılında sunduğu bildiride, arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı 2006 tarihli 

bir önceki yayında kendisine çekingen bir atıfta bulundukları Evliya Çelebi’yi bu kez tezine 

ana dayanak göstermiş ve tezi olabilecek en geniş kapsama ulaştırmıştır.  

 

Tezin metni ve değerlendirilmesi: Bildiride “Atina Mevlevîhanesi: … yapıdan ilk 

olarak 17. yüzyılda Evliya Çelebi söz etmektedir” denilmiştir. Tezin konumuzla ilgili 

kısımlarını aynen alıntılıyoruz:  
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“Atina Mevlevîhanesi: Atina’nın merkezinde Akropolis’in güneyinde Plaka semtinde 

Roma agorasının içinde yer alır. Fethiye Camisinin yaklaşık100 m güneyindedir. Yakınındaki 

Hacı Mehmet Medresesi ve Mustafa Ağa Camisi ile bir üçgen oluştururlar. Kesin yapılış tarihi 

bilinmemektedir. Yapıdan ilk olarak 17. yüzyılda Evliya Çelebi söz etmektedir”  

“Mevlevîhânenin semâhânesi günümüze gelmiştir. M.Ö. 1. yüzyılın ilk yarısında 

astronom olan Makedonya-Kyrhos’lu Andronikos tarafından rüzgâr kulesi olarak yapılmıştır. 

Mevlevîhânenin diğer binalarının bu kuleye bitişik olarak inşa edildiğini eski gravürlerden 

anlıyoruz. Bu sekizgen mermer yapının semâhâne için elverişli olmadığı hem Evliya 

Çelebi’nin anlatımından hem de yapılan gravürlerden anlaşılmaktadır.”  

“Kaynaklarda mevlevîhâne olarak geçen yapının ne zaman kurulduğu, şeyhleri 

hakkında bilgimiz yoktur. Böyle antik bir yapının semâhâne olarak değerlendirilmesi 

Mevlevîlikteki hoşgörüyü simgeler. Bunda sekizgenin kutsal sayılması, başka sekizgen planlı 

semâhânelerin bulunması göstermektedir [Müellifin cümleleri aynıyla korunmuştur].” 

 

 Ayrıca bildiri ekine Pouqueville’in 1835 tarihli Grèce kitabında yer alan kule ve 

çevresine dair bir oyma baskı, kaynak verilmeden “Atina Mevlevîhanesi” ibaresiyle 

konulmuştur.
100

  

 

Tezin kaynakları: Tek kaynak olarak Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si metin içinde 

zikredilmektedir. Metinde diğer Mevlevîhaneler için yararlanılan kaynakların sayfa 

numaraları belirtilmiş ama Atina ve Evliya Çelebi için cilt ve sayfa numarası verilmemiş, 

kaynakçaya Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si yine cilt ve sayfa numarası verilmeksizin, 

bütün ciltleriyle yazılmıştır. Başka kaynak bildirilmemiştir. Bildiride “Atina Mevlevîhanesi: 

… yapıdan ilk olarak 17. yüzyılda Evliya Çelebi söz etmektedir” denilmiştir, “Rüzgârlar 

Kulesi: … yapıdan ilk olarak 17. yüzyılda Evliya Çelebi söz etmektedir” denilmiş olsaydı, 

elbette söz aşağıdaki kadar uzatılmak zorunda kalınmayacaktı. 

 

Tezin özü: Semahanesi Rüzgârlar Kulesi olan, bitişiğindeki dergâh yapılarıyla âsitâne 

statüsünde bir Atina Mevlevîhanesi’nin mevcudiyeti savunulmaktadır. 

 

Kaynaklarından hareketle tezin eleştirisi:  Evliya Çelebi Rüzgârlar Kulesi’ni 

genişçe ele aldığı, Atina’yı anlattığı kısımda hiçbir şekilde bir Mevlevîhane’den 

bahsetmemekte, Mevlevî kelimesini bile geçirmemektedir.
101

 Yunanistan seyahatini anlattığı 

ciltte Mevlevî kelimesinin geçtiği en yakın bahis Selânik Mevlevîhanesi ve Tırnovi 

kasabasındaki Mevlevîhane Camii’dir. Bir de Hanya’nın “Mevlevî tennuresi giymiş berbad 

libaslı mahbûbe kadınlarından (s. 385) ve Kandiye’de üç parça kalyonun Mevlevî semaı ede 

ede suya gark olduklarından (s. 402) bahseder ki onların konumuzla hiç ilgisi yoktur.  

Evliya Çelebi’nin Rüzgârlar Kulesi üzerine yazdıkları aynıyla şöyledir:  

 
Binâ-yı Temâşâgâh-ı Acâyibât (Şaşılacak Derecede Seyirlik Bina)  

[1669]- Eski cami kurbunda cümle hükemâların mecma’u’l-‘irfânı var kim ana Eflâtun 

Çadırı dirler. Sekiz rüzgâra karşu sekiz kûşe yek-pâre taşdan bir hayme-i ibret nümâdır. Bu 

çadırın her köşesinde birer âdem sûreti tasvîr olunmuşdur kim anlar da yek-pâre beyaz 

mermerden düzülmüş. Her bir tasvîrin altında birer rüzgâr alâmeti âletleri var. Ve sekiz 

rüzgârın dördü erkek, dördü dişi tasvîr olunmuşdur. Erkekleri pençe-i âfitab, ğulam-i 

mehtâblar çehresindedir. Dişileri mahbûbe avretler sûretindedir. Poyraz ve yıldız ve karayel ve 

gün doğrısı rüzgârların erkek sıfatında tasvîr etmiş, ammâ lodosu ve batı ve inbatı ve 

keşişlemeyi avret sûretinde itmişdir. Ammâ hakkâ ki sihr-i i’câz timsâller itmişdir kim yine 

her biri rüzgârlarına nâzır olup durur. Ve bu çadır kubbesinin içi on iki burûc üzre on iki terk-i 
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tarh olunmuş beyaz mermerden kubbedir. Evvelâ on iki terkin birinde (burc-ı Hamel) beyt-i 

Merrîh munkalib-i nârî tasvîri yazılmış ve bir terkinde (burc-ı Sevr) beyt-i Zühre-i türabî 

yazılmış ve birinde (burc-ı Cevzâ) beyt-i Utarid-i hevâyî terkîm olunmuş ve birinde (burc-ı 

Seretan) beyt-i Kamer-i maî var ve birinde (burc-ı Esed) beyt-i Şems-i nârî merkûmdur ve 

birinde (burc-ı Sünbüle) beyt-i Utarid-i türabî tahrîr olunmuş ve birinde (burc-ı Mîzan) beyt-i 

Zühre-i hevayî kayd olunmuş ve birinde (burc-ı Akreb) beyt-i Merrîh-i maî merkûmdur ve 

birinde (burc-ı Kavs) beyt-i Müşterî-i nârî mestûrdur ve birinde (burc-ı Cedî) beyt-i Zuhal-i 

türabî mukayyeddir ve birinde (burc-ı Delv) beyt-i Zuhal-i hevayî tektîbdir. Ve on ikinci 

terkinde çadırın (burc-ı Hut) beyt-i Müşterî-i maî merkûmdur. Ve bu ebrâclara müteallık 

seb’a-i seyyâreleri ve dahi nice gûne kevâkibâtların te’sirâtların ta’rif idüp yazmış. Bir sihr-i 

mübîn mertebesinde on iki terk bir müsenna’ mermerden yek-pâre dershâne-i çâderidir. Ammâ 

bu çâdır şeklindeki kubbe içinde bir kabir var, Filkos-i Yunanî bunda medfûndur diye cümle 

Rûm kefereleri i’tibâr idüp bednâm günlerinde ziyâret iderler. Bu kabrin başı ve ayağı ucunda 

lisân-ı Yunan üzre târîhi tahrîr olunmuşdur. Ve bu mermer çadır üzere bir ince mil vardır. 

Hükemâ-yı kudemâlar zamanında ol mil üzre bir âyîne-i İskender misâl bir mir’ât-ı dünyâ var 

imiş. Her ne cânibden bu şehr üzre bir düşmen hareket etse ol âyîne-i dünyâda hareket eden 

düşmenin cümle leşkeri ve seraskeri nümâyân olurmuş. Hâlâ yeri durur amma âyînesi yokdur. 

Ol zamanda bu şehr içre cem’ olan hükemâlar birer gûne ibret-i eser-i mutalsımât-ı garîbe ve 

birer gûne vefk-i a’zam-ı acîbeler inşâʽ idüp bu şehrde tâ’ûn ve yılan ve çıyan ve akreb ve 

leylek ve karga ve pire ve kehle ve tahta biti ve sivrisinek ve karasinek olmazmış. Elhâsıl bir 

yıl üç yüz altmış altı gündür. Gün başına birer gûne tılsımât karada ve gün başına birer tılsımât 

deryâya müteallik olup, deryâda tılsımâtlar etmişler tâ ki Hazret-i Risâletpenâh rahm-i 

mâderden müştâk olunca bu mezkûr mutalsımâtların hükümleri nâmer olup, ol habîb-i 

Hudâ’nın mevlîdi gicesi cümle tılsımât ve evfâkâtlar zîr ü zeber olup, amelleri bâtıl olur. Hâlâ 

nice tılsımât yirleri manzûrumuz olmuşdur. Ammâ şimdi yine bu şehr-i Atina’da sivrisinek ve 

çiyan ve akreb ve leylek ve karga olmaz ve gelirse vatan dutmaz ve çok dururlarsa yaşamazlar. 

Ve bu çadır kubbe içre âdem girse heman sâ’at gönlü bulanup istifrâğ idüp pâre pâre safrâ ve 

sevdâ ve balğam ve sâir ihtilâtları cümle kusar. Zîrâ kubbenin bir terkinde seb-i Yemanî ve bir 

terkinde lâciverd rengi göztaşı vardır. Hemân anların râyihası te’sîriyle hummâlı âdem kusup 

ısıtmadan halâs olur, gayet mücerrebdir. 

Der Beyân-ı Maʽrifet-i Kübrâ 

Bu çadır kubbesinin taşrasında olan sekiz rüzgâra muʽâdil üstâd-ı kâmil hakîmin birisi 

ilm-i nücûm ve ilm-i usturlâb üzre rubʽ-ı dâiresiyle mil-i baʽd nasrıyle hayâl pesend bir mîkât-ı 

tarh idüp yine mermer üzre… rûda öyle bir mîkât-ı ibret-nümâyı Batamyusların biri ve Hakîm 

bi-Emrillâh ve Ali Kuşcî Eb’u’l-Feth asrında bile öyle musannaʽ mîkât itmemişlerdir. Elhâsıl 

ibret-nümâ-yı kubbe-i âlîdir.
102

 

 Evliya Çelebi metinde özetle şunları söylüyor: Eski Cami’e yakın, filozofların buluşup 

sohbet ettikleri “Eflâtun Çadırı” denen, sekiz köşeli, şaşılacak özellikleriyle seyre şayan bir 

bina vardır. Her yüzünde rüzgârları temsil eden suretler resmedilmiştir. Binanın kubbesinin içi 

12 terklidir yani dilimlidir, bu dilimler de 12 burcu temsil eder. Binanın içinde Yunanların 

fayda umarak ziyaret ettikleri bir mezar vardır. Binanın çatısında Atina’ya yaklaşan düşman 

ordularını gösteren bir ayna varmış [bu doğru değildir], ama şimdi yeri boştur. Bu binada 

toplanan filozoflar şehri hastalık ve haşerattan korumak için tılsımlar yaparlarmış, Hz. 

Muhammed aleyhisselâm dünyaya gelince bu tılsımların hükmü kalmamışsa da hâlâ etkileri 

görülmektedir. Bu binanın içine bir kimse girse hemen midesi bulanıp kusar, çünkü 

kubbedeki iki terke, soluyanı etkileyen bazı kimyevî maddeler uygulanmıştır. 

Görüldüğü üzere, Evliya Çelebi, Rüzgârlar Kulesi’nin bir Mevlevîhane, semahane 

veya herhangi bir tarikatın zikir mahalli olduğundan söz etmemekte, içeride durmakta bile 

zorlanıldığını anlatmaktadır. 

Evliya Çelebi’nin 1669’daki ziyaretinin hemen ardından, 1674’te kendi ifadesiyle 

Rüzgârlar Mabedi’ni gören Spon şöyle yazmıştır: “Bazılarının Socrates [Sokrat]’ın mezarı 
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olduğunu söylediği bu mabet, bir bakıma, Mısırlı putperestlerin kadim mabetleri gibi dışından 

güzeldir, ama içinde sadece sıçanlar, timsahlar ve yılanların her türlüsü görülür. Bu yüzden, 

şekiller, münafıkların rüzgârlara adanmış hiyeroglifleri olabilirler. Dışından güzeldir ama 

içeride, eğer duvarları ve kubbevarî mermer tonozu hariç tutarsak, sadece bir lağım çukuru ve 

nihayetsiz süprüntü görürüz.”
103

 Kule’nin vaziyeti hakkında Evliya Çelebi’yle uyuşan tarifler 

veren Spon, onun da sözünü ettiği mezarın Sokrat’a ait olduğu rivayetini aktarır. 

Karpuz, Kule’nin “yakınındaki Hacı Mehmet Medresesi ve Mustafa Ağa Camisi ile bir 

üçgen” oluşturduğunu söylemektedir. Kule için illâki bir üçgen kurulacaksa daha yakınında 

bulunan Fethiye Camii’nin neden köşelerden birine konulmadığı anlaşılamamıştır.  

Metinde “Mevlevîhânenin diğer binalarının bu kuleye bitişik olarak inşa edildiğini 

eski gravürlerden anlıyoruz” denilmektedir. Rüzgârlar Kulesi’ne bitişik yapının görüldüğü 

gravürler Stuart ve Revett, Le Roy, Pomardi ve Pouqueville’de yer alır. Görülen bina Stuart 

ve Revett’in kapatılmış iki duvardaki kabartmaları görmek için yıktırıp yeniden yaptırdıkları 

evdir. Ahaliden birine ait bu evle ilgili Stuart ve Revett’in aktarımlarını onların eserlerini 

değerlendirdiğimiz kısımda aktardık. Pouqueville’de yer alan 1835 tarihli Kule’nin çatısında 

12 terkli derviş tacının yer aldığı tasvirden sonra artık bu ev ve diğer duvarlar görülmez; hepsi 

yıkılıp kulenin etrafı açılmıştır. Bu evin tekkeyle bir ilişkisi olmadığı, ahaliden bir şahsa ait 

olduğuna ve tekkeyle ilgili olabilecek aksi istikamette, kuzeydeki odaya dair ortaya 

koyduklarımız için Tanrıkorur’un ikinci tezinin eleştirisine bakılabilir.  

Tezde kulenin bir yandan semahane olmak için elverişli olmadığı belirtilmekte, diğer 

yandan Mevlevîhane’nin semahanesi olarak sunulmaktadır, bu açık bir çelişkidir.  

Karpuz, Kule’nin kaynaklarda Mevlevîhane olarak geçtiğini savunmuş ama bu 

kaynaklardan hiçbirinin adını vermemiştir. 

Karpuz “Böyle antik bir yapının semâhâne olarak değerlendirilmesi Mevlevîlikteki 

hoşgörüyü simgeler. Bunda sekizgenin kutsal sayılması, başka sekizgen planlı semâhânelerin 

bulunması göstermektedir” demektedir. Galata Mevlevîhanesi gibi bazı Mevlevîhanelerde 

sekizgen plân görülmektedir. Ama biz Mevlevîliğe dair herhangi bir kaynakta sekiz sayısı 

veya “sekizgenin kutsal sayılması”ndan söz edildiğini görmedik. Mevlevîlikte sayı 

sembolizmi şunları içermektedir: Nezr-i Mevlânâ: Dokuz ve on sekiz sayıları ile dokuzun 

katlarıdır. Nezr-i Şems: Altıdır.
104

 1001 sayısı: Çile
105

 ve rıza kelimelerinin ebced karşılığıdır. 

İsm-i Celâl zikrinde bu sayıda Allah kelimesi söylenerek zikir icra olunur.
106

 Kule, bu yüzden, 

zaten orada hiç bulunmamış Mevlevîler için bir sayı sembolizminin konusu değildi. Ama son 

derece faydacı bir maksatla, 70 yıl süreyle Kule’yi işgal etmiş bulunduklarını tespit ettiğimiz 

Kadirîler için ilâve bir sembolizm barındırıyordu. Bu Evliya Çelebi’nin “Ve bu çadır 

kubbesinin içi on iki burûc üzre on iki terk-i tarh olunmuş beyaz mermerden kubbedir” 

diyerek tarife başladığı kubbenin on iki tonozudur. Kadirî tacı da on iki terklidir.  

Karpuz, Tanrıkorur’un ikinci tezindeki yaklaşımı devralarak, Kule’nin Müslümanlarca 

kullanılmasının, yine Müslümanların hoşgörüsü ile mümkün olduğunu ifade etmektedir. Her 

ne kadar Hasluck, Kadirîler ellerine geçirene kadar Kule hiçbir zaman dinî bir yapı olarak 

kullanılmamıştır
107

 dese de Stuart ve Revett zeminin taş döşemesine ulaşmak için 

kazdırdıklarında insan kemikleri bulmuşlardır. Şöyle demektedirler: “Yunanlar kiliselerine 

defin yaptıklarından, burada bulunan kemikler burasının bir zamanlar bir Hristiyan kilisesi 

olduğunu işaret etmektedir.”
108

 Evliya Çelebi’de de bu bulguları destekleyen bir gözlem yer 
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almaktadır: “Bu çâdır şeklindeki kubbe içinde bir kabir var, Filkos-i Yunanî bunda medfûndur 

diye cümle Rûm kefereleri i’tibâr idüp bednâm günlerinde ziyâret iderler. Bu kabrin başı ve 

ayağı ucunda lisân-ı Yunan üzre târîhi tahrîr olunmuşdur.”
109

 1674’te Spon bu mezarın 

Sokrat’a ait olduğunun söylendiği yazmıştır.
110

 Putperest antik Yunanların astronomik ve 

meteorolojik amaçlarla inşa ettikleri, içindeki mezarın Sokrat’a ait olduğunun söylendiği, 

sonrasında Hristiyanların kilise olarak kullandıkları, dahası zeminine azizlerini defnettikleri 

bir mekânda Müslümanların toplu olarak cehrî ve devranî zikir icra etmeleri hangi etnisitenin 

veya hangi inanç veya inançsızlık grubunun hoşgörülü olmasıyla mümkün olmuştur, 

tartışılabilir. 

 

 

DİĞER TEZLER  

 

Karpuz’un savunduğu içeriğiyle tez 2010 yılından itibaren çevrimiçi mecrada, sanki 

yeni keşfedilmiş gibi bir kez daha ortaya atılmış ve herhangi bir yazılı kaynağa 

dayanmaksızın, Kadirî zikrini gösteren iki tasvir Mevlevî semaı diye sunularak 

sürdürülmüştür. Bu kanaat, özellikle çevrimiçi kaynaklarda daha da katı tutulması gereken 

eleştirel okuma/bakma tavrında yeterince hassas bulunmadıkları görülen kimselere sirayet 

etmiş, kaynak diye yayınlanan kimi yazılı, görsel malzemelerde; meşhur bir internet 

ansiklopedisinin de aralarında bulunduğu çevrimiçi sayfalarda herkes birbirini kaynak 

göstererek ne yazık ki yayılıp gitmiştir. Karıştırma Rüzgârlar Kulesi’nin Mevlevîhane veya 

Mevlevî semahanesi olduğu teziyle sınırlı kalmamış, Kule’yi ve eteğinde yer aldığı Atina 

Akropolis’ini gösteren Pouquville’in çizimi, seyahatnamelerde Konya Mevlânâ Dergâhı’nı 

işleyen bir yayında karşılıklı iki sayfaya büyükçe konulmuş ve altına “Konya Kalesi ve 

çevresi” yazılmıştır.
111

 Karpuz’un tezinde de “Atina Mevlevîhanesi” başlığıyla kullanılan, bu 

elverişli “Tour des Vents” gravürünü bizlere bahşettiği için mösyö Pouquville’e ne kadar 

şükran duysak azdır.  

 

 

TÜM TEZLERİN BİRİKİMLİ ÖZETİ: 

 

1. Atina’daki Rüzgâr Kulesi, yanında bulunan İbrahim Efendi Tekkesi’nin müştemilatı veya 

semahanesi olarak kullanılmıştır (Eyice, 1954). 

2. Rüzgâr Kulesi’nin yanında bulunan tekke Mevlevîhane’dir, Kule de onun semahanesidir 

(Eyice, 1991). 

3. Rüzgâr Kulesi Atina Mevlevîhanesi’nin semahanesi olarak kullanılmıştır (Tanrıkorur, 1996). 

4. Rüzgârlar Kulesi’nin yanındaki İbrahim Efendi Tekkesi (adı Çadır Tekyesi de olabilir) 

Atina Mevlevîhanesi’dir. Kule onun semahanesidir. Bitişik evin kuleyle bağlantısı vardır 

ve buranın selâmlık olma ihtimali vardır (Tanrıkorur, 2000). 

5. Rüzgârlar Kulesi’nin semahane olarak kullanıldığına dair bir rivayet vardır (Bıçakçı, 2003). 

6. Rüzgârlar Kulesi ve onun avlusundaki günümüze ulaşmamış yapıların bulunduğu yapılar 

bütünü Atina Mevlevîhanesi’dir. Fethiye Camii dergâhın camiidir. Rüzgârlar Kulesi sema 

talim yeri olarak kullanılmış olmalıdır (Karpuz ve ark., 2006). 

7. Kule Mevlevîhane’nin semahanesidir. Mevlevîhane’nin diğer binaları kuleye bitişik 

olarak inşa edilmiştir (Karpuz, 2010). 
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TEZİN YERLİ KAYNAKLARLA ELEŞTİRİSİ 

 

Mevlevîlik tarihinin Selçuklu ve Osmanlı döneminde yazılmış ana kaynakları başta 

olmak üzere, Cumhuriyet dönemi de dâhil, 500’den fazla yazılı kaynağı tarayarak devasa bir 

meta-analiz çalışmasıyla eserini meydana getirmiş bulunan Sezai Küçük’ün, herhangi bir 

Mevlevihâneye dair kurulu bulunduğu yer, bânîsi, kuruluş tarihi, postnişinleri gibi bilgilerden 

mevcut olanları eserine kaynaklarıyla kaydetmiş olduğu görülmektedir. Müellif, kaynaklarda 

sadece isimleri zikredilmiş, haklarında başkaca bilgiye ulaşamamış bile olsa, 19. yy. ve 

öncesindeki tüm âsitâne ve zaviyeleri hesaba katmış ve bunların sayıca 82 olduğunu tespit 

etmiş ve isim isim yazmıştır. Balkanlar ve bugünkü Yunanistan sınırları içinde kalmış 

Mevlevîhanelere müstakil bir başlık ayıran müellif, bu kısımda da Atina’da bir 

Mevlevîhanenin varlığından söz etmemektedir.
112

 Gölpınarlı ve Önder’in listelerinde böyle 

bir Mevlevîhanenin yer almadığını zaten yukarıda aktarmıştık. 

 

TEZİN DİĞER YABANCI KAYNAKLARLA ELEŞTİRİSİ 

 

Yazılış tarihleri 17. yy.ın başından 20. yy.ın ortalarına kadar gelen, pek çok Batı 

dilinde, yüzlerce yazılı seyahatname ve ilâveten görsel malzemeyi taramak suretiyle 

yaptığımız araştırma ve incelemede, Batılı seyahatnamelerindeki Mevlevîliğe dair tespitleri 

derlemiş, adeta Mevlevîliğin kırıntı ve parçalar hâlinde bile olsa, Batı’dan yazılan tarihini 

tespit etmiştik. Kutsal topraklara haccetme ve diğer maksatlı Şark seyahatlerinin önemli 

güzergâhlarından olan ve bizzat kendisi de antikite araştırmaları bakımından bir seyahat 

hedefi olan Balkanlar ve özellikle Yunanistan’ın taradığımız seyahatname ve tasvirlerde 

çokça yer tuttuğu görülmektedir. Selânik Mevlevîhanesi için on kadar ayrıntılı tarif ve 

Yenişehir tarafındaki iki ayrı Mevlevîhane için birkaç cümlelik kayıtlar görsek de, Atina’da 

bulunan bir Mevlevîhane ya da Rüzgârlar Kulesi’nde bir Mevlevî semahanesinin kaydına 

rastlayamadık.
113

  

Rüzgârlar Kulesi’nin Mevlevîler tarafından işgal edilmiş olup olmadığını 

değerlendirmekte karşılaştırmaya yarayacak çok benzer bir olguya sahibiz. Filistin 

Ramle’deki muhtemelen eski bir camiin geniş bir alana oturan ve Kırk Şehitler Kulesi denilen 

minaresi, hiç olmazsa 1833-1842 yılları arasında olmak üzere Mevlevîler tarafından işgal 

edilmiş ve Mevlevî ayininin icrası için kullanılmıştır. Kırk Şehitler Kulesi de iç mekân 

bakımından Rüzgârlar Kulesi’ne benzemektedir.  Mevlevilik ve diğer tarikatların erkânları 

hakkında bilinenlerle Kırk Şehitler Kulesi’nin Mevlevîlerce kendi ayinlerinde kullanıldığı 

rahatlıkla söylenebilmektedir.
114

 Bu muvakkat Mevlevî işgalinin bilgisine, bir seyyahın 

eşinin, gözlemlediği Mevlevîliğe dair ayırt ettirici özellikleri titizlikle kaydetmesi sayesinde 

ulaştık.
115

 Tanıklıkta Mevlevî kisvesi, sema kıyafeti, sema meydanının korkuluk dâhil düzeni, 

ney ve kudümün bulunduğu Mevlevî müziği ve erkânıyla sema mükemmelen tarif edilmiştir. 

Oysa Rüzgârlar Kulesi için var olan tanıklıklar Mevlevîliğe dair ayırt ettirici özellikleri 

sunmak bir yana, aksi özellikleri kaydetmişlerdir. 

Batılı kaynaklarda görebildiğimiz, Rüzgârlar Kulesi’nin Mevlevîler tarafından 

kullanılmadığına dair tanıklıklardır. 
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SONUÇ 

 

Bu makalede, 1954 yılından başlayarak muhtelif kalemlerce savunulan Atina’da bir 

Mevlevîhane bulunduğu, bunun Rüzgârlar Kulesi denilen antik bir yapıda ve/veya onun 

çevresinde yerleştiği, en azından bu kulenin onun semahanesi olduğu tezinin dayandığı 

kaynakların eleştirileri yapılmıştır. Savunucularının dayanak gösterdikleri kaynaklar tezi 

doğrulamamakta, aksine Kule’yi işgal eden Mevlevîlik dışındaki tarikatın sembol, kıyafet ve 

erkânına dair pek çok gözlem aktarmaktadırlar. 

Makalemizin metin ve Ekler kısmında yer verdiğimiz tarihî belge değeri taşıyan çok 

sayıda yazılı ve görsel tanıklık, Rüzgârlar Kulesi’nin Kadirî tekkesi/ Kadirîhane olarak 

kullanıldığına dair üç grup yazılı ve görsel delil sunmaktadır:  

1) Kule’yi işgal etmiş olan şeyh ve dervişlerin kıyafetleri. 

2) Kule’nin çatısına yerleştirilmiş ilki ahşap, sonrakiler alçıdan mamül; çoğu 

tasvirlerde 8, bazılarında ise 12 terkli ve düğmeli görülen tarikat tacı modeli. 

3) Kule’de icra edilen ayinin erkânı.  

Makalemizde Kule’nin hangi tarikatça kullanıldığını değil, Mevlevîlerce kullanılıp 

kullanmadığını belirlemeye çalıştık. Kullanan tarikat veya tarikat kolu başka bir makalenin 

konusu olabilir. Sadece bir alıntıyı vererek bu bahisten uzaklaşmak istiyoruz: 

“Sekiz dilimli tâcı, Kâdiriye tarikatında «ikinci pîr» olarak anılan İsmâil Rûmî (ö. 

1041/1631-32) giymiştir. Pamuklu beyaz çuhadan yapılan ve merkez kutbunda beyaz düğmesi 

olan bu taç, sekiz kapılıdır.”
116

 

Atina’daki Rüzgârlar Kulesi’nin 1751-1821 yılları arasında, tam 70 yıl süreyle Kadirî 

dervişleri tarafından zikirlerinin icrasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kule 1749-1751 yılları 

arasındaki bir tarihte Kadirî tekkesine dönüşmüş ve kesintisiz devam ettikten sonra 1821 

Yunan isyanıyla boşaltılmıştır.
117

 Tespit edebildiğimiz kadarıyla, Kule’deki zikrin açık ve 

ayrıntılı son tarifi 1820 yazında meçhul bir İskoç deniz askerine aittir. 

Kule’de icra edileni Mevlevî mukabelesi/ semaı ile karıştırmaktaki ana sebepler, 

dervişleri tasnif etmekte yetersiz bilgiye sahip Batılı seyyahların turning [dönen], dancing 

[raks eden] hatta whirling [hızla dönen, fırıl fırıl dönen] dervişler adlarını Mevlevîler dışında 

başka tarikatlar için de kullanabilmeleri ve çizdikleri tasvirlerin bazılarına serpiştirdikleri 

Mevlevî tipler olduğu anlaşılmaktadır. 

Seyyahların bu türden yazılı ve görsel üretimlerine temkinle yaklaşılmamış olması 

karıştırmanın beri taraftaki sebeplerinden ilkidir. Çok sayıdaki tarikatın kıyafet ve erkânını 

tanıyamamak mazur görülebilse de, ana konusu Mevlevîlik ve Mevlevîhaneler olan 

müelliflerin, okudukları ve gördüklerinin bunlar olmadığını tespit etmeleri beklenirdi. Nasıl ki 

bir kuyumcudan onlarca metal için beklenmeyen ayırt etme bilgi ve becerisinin, altın söz 

konusu olduğunda tartışılamayacağı gibi… Kuyumcu da tereddüt edebilir, o zaman da mihenk 

taşına vuracaktır, yani eldeki yerli kaynaklara. Bir de, her dönüş hareketinin Mevlevî semaı 

olmadığı, Mevlevî semaının da dönüş hareketinden ibaret olmadığı anlaşılmak durumundadır. 

Rüzgârlar Kulesi’nin Atina Mevlevîhanesi veya onun semahanesi olduğu savunusu 

temelden yoksun kalmıştır. Zaten ciddî hiçbir listede yer almayan bu mahallin, konulduğu 

listelerden çıkarılması beklenir. Kadirîlik âlemi muvakkat da olsa, tarihte de kalsa bir 

Kadirîhane’ye daha sahip olmuş bulunmaktadır. 
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 İstanbulî’den aktaran MUSLU, a.g.e., s. 51. 
117

 1682 yılından Wheler’in gravüründe tarikat tacı görülmemektedir, seyyah kulede herhangi bir işgalden de 

bahsetmez. 1740’ta Pococke’nin kesit çiziminde Kule’nin metruk olduğu görülmektedir, yazılı tarifinde de 

herhangi bir işgalden bahsetmez. Dalton’ın 1749 tarihli resminde de içerisi metruktur. Tacın ilk resmedilişi 

Stuart ve Revett’te yer alan 1751-53 tarihli çizimdir. Gropius tekkenin 1821 yılı itibariyle faaliyette olmadığını 

belirtmektedir. 
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EKLER 

 

Bu bölümde, tespit edebildiğimiz Batılı kaynakların konumuzla ilgili kısımlarının 

tarafımızdan yapılan çevirileri verilmektedir. Konumuzla doğrudan ilgili olmayan kısımlar 

atlanmıştır. Sadece, aynı Evliya Çelebi gibi, ilk kaynaklar olmaları hasebiyle Guillet, Spon, 

Vernon ve Wheler’in metinlerinin tam çevirisi verilmiştir. Sıralama gözlem tarihine göre 

yapılmış, yazılı ve görsel kaynaklar biribirinden ayrılmamıştır. Makale metninde 

kullandığımız metin ve tasvirler tekrar konulmamıştır. 

 

Georges GUILLET (1624-1705): Fransız âlim, yazar, aktör. Sahne adı Guillet de 

Saint-George, Şark seyahatleri kitaplarında mahlası Sieur de La Guilletière’di. Burada ele 

aldığımız kitabının yayınlanmış kaynaklardan derlendiği iddia edilmiş ve Spon tarafından 

eleştirisi yayınlanmıştır. 

 
[23 Nisan 1669, Salı]- Bu camiden sonra, sokak halkının Anemoi [Rüzgârlar] dedikleri 

Rüzgârların Evi’ni görmeye gittik. Andronicus Cyrrhestes’in kulesidir. Pausanias onu anmaz 

ve Meursius onun meşhur bir yerin yakınında bulunduğu şehrin o mahallesini bilmediğini 

teslim eder. Şimdi üzerine konuşmaya devam edeceğimiz kule, Vitruvius’un tarif ettiği gibi, 

sekizgen olarak mermerden inşa edilmiştir. Cyrrhestes onun her bir yüzünün üstüne, o yönden 

esen rüzgârın suret ve şeklini oydu. Alçak kabartma işi takdire şayandır. Yapının çatısındaki, 

rüzgârın hazzıyla kendini döndüren ve elinde tuttuğu çubukla hükmeden rüzgârı gösteren 

bronzdan Triton artık orada görülmez. Ama Varron’un dikkat ettiği, Vitrivius’un söylemediği, 

her biri sekizgenin bir yüzündeki sekiz güneş kadranı hâlâ orada durur. Sekiz rüzgârın sadece 

yedisi yol üstündedir; birisi bir Türk’ün bu yüzü istiap eden evinin içinde kilit altında 

kalmıştır. Zaten artık saatleri işaretleyecek bir el de yok. 

 
DE LA GUILLETIERE, Athenes Ancienne et Nouvelle et l’Estat Present de l’Empire des Turcs, Estienne 

Michallet, Paris, 1675, ss. 214-215. 

 

 

Iacob SPON (1647-1685): Fransız tıp doktoru, antikacı, amatör arkeolog ve seyyah. 

1674’te tek başına Atina’ya gitmiş, daha sonra 1675-76 yıllarında Vernon ve Wheler’le 

birlikte Venedik, Dalmaçya, İstanbul, Anadolu ve Yunanistan’ı dolaşmışlardır. Rüzgârlar 

Kulesi’ni 1676 Nisan’ında görmüşlerdir. Wheler’in metnine dayanan ortak kitapları “Voyage 

d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant, fait aux années 1675 & 1676” 1724’te La 

Haye’de basılmıştır. 

 
RÜZGÂRLAR MABEDİ 

[1674]- Şehrin ortasına doğru, tastamam sekizgen şeklinde antik bir mermer mabet 

vardır. Köşelerinin her bir yüzünün dış tarafında çok iyi yapılmış, yatık, altı ayak uzunluğunda 

alçak kabartmalar hâlinde, ellerinde çiçekler ve benzeri şeylerle insan suret ve şekilleri vardır. 

Her bir şekil farklıdır ve hepsi, sekiz köşeli olmasa güvercin evi gibi gözükecek bu mabedin 

muhtemelen kendilerine adandığı sekiz rüzgârı temsil eder*.  

Bazılarının Socrates [Sokrat]’ın mezarı olduğunu söylediği bu mabet, bir bakıma, 

Mısırlı putperestlerin kadim mabetleri gibi dışından güzeldir, ama içinde sadece sıçanlar, 

timsahlar ve yılanların her türlüsü görülür. Bu yüzden şekiller münafıkların rüzgârlara 

adanmış hiyeroglifleri olabilirler. Dışından güzeldir ama içeride, eğer duvarları ve kubbevarî 

mermer tonozu hariç tutarsak, sadece bir lağım çukuru ve nihayetsiz süprüntü görürüz. 

*Vitrivius’un dediğinden (Kitap I, Bölüm 8) sonra şüpheye düşülebilir. Onun 

kelimelerinin meali buradadır. Rüzgârların tabiatını daha kesinlikle araştırmış olanlar onların 

sekiz olduğuna hüküm vermişlerdir. Andronicus Cyrrhestes Atina’da mermerden sekiz köşeli 

bir kule yaparak bunu sınamak istemiştir. Sekizgenin her bir yüzü rüzgârları temsil eder, her 

biri mutat estiği yöne karşı karşıya yerleştirilmiştir. Kulenin yukarısına bronz bir Triton’u 
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taşıyan mermerden küçük bir piramit yapmıştır. Triton sağ elinde bir çubuk taşır ve rüzgâra 

göre dönecek bir ustalıkta yapılmıştır. Çubuğu daima esen yönde tutar. 

 
[Iacob SPON], Relation de l’Etat Present de la Ville d’Athenes, Ancienne Capitale de la Grece, L. Pascal, Lyon, 

1674, s. 40-42. 

 

 

Francis VERNON (1637-1677): İngiliz seyyah. Wheler ve Spon’la birlikte 1675-76 

yıllarında Venedik, Dalmaçya, İstanbul, Anadolu ve Yunanistan’ı dolaşmışlardır. Rüzgârlar 

Kulesi’ni 1676 Nisan’ında görmüşlerdir.  

 
[Nisan 1676]- Orada, ayrıca, sekiz rüzgârın suret ve şekillerinin çok büyük ve çok iyi 

işlenmiş olduğu, sekizgen şekilli Andronicus Cyrrhestes kulesi vardır. Yunanca büyük 

harflerle yazılmış Apiliotis, Euros, Boreas, Sciron, Zephyros gibi rüzgârların adlarını onları 

engelleyen bir evin olmadığı taraftan rahatlıkla okuyabiliriz. Her rüzgâr estiği tarafa 

yerleştirilmiştir. Çatı münasipçe kesilmiş mermer levhalardan yapılmıştır. Böylece bu kubbe 

32 veya 36 yüzlü geniş açılı bir piramit gibi görünür. 

 
Francis VERNON, Dans le Iournal d’Angleterre de M. Vernon, “Réponse à la Critique Publiée par M. Guillet 

sur le Voyage de Grece de Iacob Spon” içinde, çev. I. Spon, Thomas Amaulri, Lyon, 1679, s. 292-293. 

 

 

George WHELER (1650-1723): İngiliz din adamı ve seyyah. Vernon ve Spon’la 

birlikte 1675-76 yıllarında Venedik, Dalmaçya, İstanbul, Anadolu ve Yunanistan’ı 

dolaşmışlardır. Rüzgârlar Kulesi’ni 1676 Nisan’ında görmüşlerdir. Kitabındaki çizimleri 

kendisi yapmıştır. Wheler’in metnine dayanan ortak kitapları “Voyage d'Italie, de Dalmatie, 

de Grèce et du Levant, fait aux années 1675 & 1676” 1677’de basılmıştır. 

 
SEKİZ RÜZGÂRIN KULESİ 

[Nisan 1676]- Çarşıdan uzak olmayarak, kaleye doğru giderkenki, Pausanias’ın 

bahsetmediği Sekiz Rüzgârın Kulesi’dir. Ama Vitrivius onu daha ayrıntılı bir şekilde göz 

önüne koyarak tarif eder; rüzgârların gözlemiyle onu sekize ayırmıştır. Şöyle ki, bu örnek 

yapıyı Atinalılara veren Andronichus Cyrrhastes’tir. Mermerden sekizgen bir kule inşa etti ve 

her yüzü üstüne, estiği çeyreğe göre, bir rüzgârın suret ve şeklini oydu. Kulenin tepesinin 

üstüne küçük bir mermer piramit dikti ve onun ucuna bronz bir Triton yerleştirdi; sağ elinde 

bir çubuk tutuyor ve estiğinde dönerek o rüzgârı gösteriyordu. Bu kule, rüzgârgülü hariç 

yekpare kalmıştır. Kulenin duvarlarının üst tarafında kalan tepeyi örten taşlar, dikkatle, bütün 

taşların çok sayıda çeyreğine ayrılmıştır ve hepsi kulenin her bir yüzünün tepesindeki bir 

noktada, rüzgârların sekizinci çeyreğinin karşısına yontulmuş bir surette sonlanırlar. Bu 

suretler o rüzgârın tabiatını temsil edecek şekilde tasarlanmışlardır. Onların altında, her bir 

yüzde, kulenin her yanına eğimin derecesine göre yerleştirilmiş güneş saatleri vardır; bir friz 

[süsleme kuşağı] tarafından rüzgâr suret ve şekillerinden ayrılmışlardır. Her yüz on buçuk 

ayak uzunluğundadır. Yüksekliğini alamadık, zira büyük kısmı toprağın altınndadır. Her bir 

rüzgâr pusulaya tam gelir ve her bir suret ve şeklin üstüne büyük Yunan harfleriyle adı 

yazılmıştır. Bunlar şunlardır: 

1.ΕΥΡΟΣ [Euros]: Eurus kendini sokağa doğru ilk uzatandır ve güney ve doğu 

arasındadır ve bizim güney-doğu dediğimizin aynısıdır. İtalyanlar Sirocco derler. Onun suret 

ve şekli genç, kanatlı, çıplaktır ve hiçbir şey getirmez. 

2.ΑPEΛΙΩΤΗΣ [Apeliotes]: Apeliotes, Latinlerin Subsolanus dedikleridir. 

Cluverius’un yaptığı gibi, Eurus’la aynı değildir. İtalyanlar ve Fransızlar ona Levanto ve 

Levant derler, biz doğu deriz. Genç ve kanatlı bir suret ve şekildir; harmanisinde armut, elma, 

limon, nar gibi her türden meyveler taşır. Böylece, bu rüzgâr memleketi verimli kılar. Uçar 

ama dingin bir vaziyettedir. 
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3.ΚΑΙΚΙΑΣ [Kaikias]: Caecias kuzey-doğu rüzgârıdır ve Mediterranean, Greco ve 

Venedik körfezinde Birrhino dedikleriyle aynıdır. Sakallı, yaşlı bir adam gibi tasvir edilmiştir. 

Elindeki zeytin toplamaya mahsus gerecini aşağıya doğru çevirmiş ve zeytinleri dökmektedir. 

Zannederim bu rüzgâr zeytinler ve toprağın diğer meyveleri için zararlı olarak kaydedilmiştir; 

ahali için elverişsizdir. 

4.ΒΟΡΕΑΣ [Boreas]: Boreas; Aquilo, Septentrio, İtalyanların dediği gibi Tramontano, 

Fransızların onlardan alarak Tramontane Septentrione dedikleri, bizim kuzeyimizi tam 

karşılayandır. Sakallı, yaşlı bir adamla temsil edilmiştir ama hiçbir şey taşımaz. Önündeki 

harmanisi onun soğuk rüzgârdan sığınağıdır, çünkü o hiçbir şey getirmeyen kısır rüzgârdır. 

5.ΣΚΙΡΩΝ [Skiron]: Skiron; antik Argestes’le 

aynıdır. Atina’da Skiron denilir, çünkü Strabo ve 

Pliny’de denildiği gibi, Skironides denilen kayalardan 

eser. Euxine denizlerinde ona Thraskias deniyordu, 

çünkü Trakya taraflarından geliyordu. Latinler Caurus 

veya Carus, İtalyanlar Maestro derler ve biz kuzey-batı 

deriz. Kanatlı, sakallı ve çizmeli bir suret ve şekildir ve 

nemli havayı getirdiğini gösteren baş aşağı çevrilmiş 

bir su kâsesi taşır. 

6.ΖΈΦΥΡΟΣ [Zephyros]: Zephyrus Latinler 

tarafından Occasus, Occidens ve Favorius, İtalyanlar 

tarafından Ponente, Fransızlar tarafından Occidents ve 

bizim tarafımızdan batı diye adlandırılır. Genç, kanatlı, 

karnı ve ayağı çıplak, yere oturmuş bir suret ve 

şekildedir. Harmanisinin sarkık kıvrımında, meraka 

değer bir şekilde taşa kazınmış, her türden çiçekler 

taşır. Çiçek ve tomurcuklara ne denli nazik, hoş ve 

elverişli bir rüzgâr olduğunu gösterir. 

Diğer iki rüzgâr bitişik evin duvarında saklanır 

ki, mösyö Spon’un kanaatince şüphesiz bunlar takip 

edenlerdir. Bir mimar olan Francesco Giambetti'nin 

Roma'da Kardinal Barberino Kütüphanesi'ndeki 1465 

tarihli Veloni üzerine el yazmasında şu şekilde 

tasarlandıklarına dikkat etmişti: 

7.NOTOΣ [Notos]: Notus; Latinler tarafından 

Meridies ve Auster, İtalyanlar tarafından Ofre, 

Fransızlar tarafından Vent dimidy, Modern Yunanlar tarafından Notia denilendir. Biz güney 

deriz. Fransa’nın güney kesimlerinde, özellikle Montpelliers’de Marins denilir ve en sağlıksız 

rüzgârdır. Yanında denizin sıcak ve sağlığa zararlı nemini, bataklıklar ve ölü göllerin bulaşıcı 

hastalık getiren bütün buharlarını deniz tarafına, Egumart’a doğru getirir. Bu nedenle, o 

ortalıkta estiğinde mukimler pencerelerini kapatırlar ve önemli bir münasebet olmaksızın 

açmazlar. 

8.ΛΙΨ [Lips]: Libs; bütün Lâtinlerin Africus, İtalyanların Garbino ve Fransızların 

Garbin ve La betche dedikleridir.  

Yukarıda zikredilen elyazması çok meraka değerdir, zira Türkler tarafından çok fazla 

tahrip edilmeden evvel Yunanistan’ın antik eserlerinin örnekleri pek çoktu. Bilhassa, 

Guilitier’nin dünyayı inandırdığı gibi Misitra’da değil de, ondan yaklaşık dört beş mildeki, 

Paleo-Chori denilen yerdeki antik Lacedemonia’nınkiler öyledir. Orada bulunmuş olan mösyö 

Girand, St. Giles Escot, bay Vernon ve diğerleri bizi Guilitier’nin tersine ikna ettiler. Sonuç 

olarak, bu suret ve şekiller son derece iyi oyulmuştur; Yunanistan’da heykeltıraşlığın çok fazla 

geliştiği o günlerde zor olamazdı. Onların yanakları bizim ressamlarımızın hayallerindeki gibi 

şişirilmemiştir, tabiatın tüm güzelliğiyle hayat için yapılmışlardır. 

 
George WHELER, A Journey into Greece in Company of Dr Spon of Lyons, Cademan/Kettlewell/Churchill, 

London, 1682, ss.395-397. 

 

Turris Andronici, Lib. V. Fig. XII 

[Andronicus Kulesi, Kitap V, Şekil XII]. 

Ressam: George Wheler. Oyma baskı, 1676.  

George WHELER, A Journey into Greece  

in Company of Dr Spon of Lyons, 

Cademan/Kettlewell/Churchill, London, 

1682, s.395. 
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Richard DALTON (1715-1791): Kraliyet kütüphanecisi, gravürcü. 1749’un Kasım 

ayında Atina’yı gördü. Şark seyahatlerinde James Caulfeild ve Charlemont kontuna ressam 

olarak eşlik etti. Çizimlerini bağımsız yayınlamıştır. 

 

Resim 1. The Tower of Andronicus or the 

Temple of the Winds at Athens / La Tour d’Andronicus 

autrement dite le Temple des Vents a Athénes, Ressam: 

Richard DALTON. Gravürcü: Antoine RADIGUES. 

Oyma baskı, 1749. 

 

Resim 2a. A Section of the Temple of the Winds 

/ Coupe du Temple des Vents, Ressam: Richard 

DALTON. Gravürcü: Antoine RADIGUES. 

Resim 2b. Part of Seventh Figure / Restant de 

la septieme figure le reste, et le huitieme entiere etant 

caches par un batiment contigue [Yedinci figürün 

[Notos] geri kalanı ve sekizincisinin tamamı bitişik bir 

bina tarafından saklanıyor]. Ressam: Richard 

DALTON. Gravürcü: Antoine RADIGUES. 

Resim 2c. The inside Cornish / La Cornice en 

Dedans, Ressam: Richard Dalton. Gravürcü: Antoine 

RADIGUES. Oyma baskı, 1749. 

 

Resim 3. Boreas, Skiron, Zephyros: 

The Basso Relievos on the Frize of the 

Temple of the Winds /Les Bas Reliefs de la 

Frise du Temple des Vents. (N. B. There 

are eight winds represented on the frize of 

this temple, but one, and a great part of 

another of the figure is entirely covered by 

the wall of an adjoyning dwelling house). 

[Bu tapınağın frizinde temsil edilen sekiz 

rüzgâr vardır, ancak figürün biri ve 

diğerinin büyük bir kısmı, bitişik bir 

meskenin duvarı ile tamamen örtülmüştür]. 

Ressam ve gravürcü: Richard DALTON. 

Nitrik asitle oyma. Oyma baskı, 1749. 

 

Resim 4. Lips, Kaikas, Apeliotes: 

The Basso Relievos on the Frize of the 

Temple of the Winds /Les Bas Reliefs de la 

Frise du Temple des Vents, Ressam ve 

gravürcü: Richard DALTON. Nitrik asitle 

oyma. Oyma baskı, 1749. 

 
Richard DALTON, Antiquities and Views in 

Greece and Egypt, with the Manners and Customs 

of the Inhabitants, from Drawings Made on the 

Spot A.D. 1749, Thomas King and Henry Chapman, 

London, 1751, s. Kitaba sayfa numarası 

verilmemiştir. 
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 Marie-Gabriel-Florent-Auguste de CHOISEUL-GOUFFIER (1752-1817): Fransız 

seyyah, diplomat. 

 
 [14-25 Ağustos 1784 arası]- Bu kule şimdi dervişler (Türk rahipler) tarafından işgal 

edilmiştir. İçlerinden biri bacaklarının üstüde oturup piposunu içerken bana teklif etti ve bana 

“papas [papaz], kahve, pipo” dedi. Her ikisini de kullanmadığımı elimden geldiğince 

anlamasını sağlayarak ona çok nazikçe teşekkür ettim.  

DE CHOISEUL-GOUFFIER, Voyage à Constantinople (Fait à L'Occasion de L'Ambassade de M. Le Comte de 

Choiseul-Gouffier à la Porte Ottomane), Fn. Plèe, Paris, 1821, s. 24. 

 

 

Jean Baptiste LECHEVALIER (1752-1836): Fransız arkeolog, astronom, seyyah. 

 
[1785]- Bu kadran Atinalıların astronomi ve güneş saati yapmaktaki sahip oldukları 

bilgileri kanıtlayan tek anıt değil. Günümüzde Derviches Tourneurs [Dönen Dervişler]e cami 

olarak hizmet veren Rüzgâr Kulesi'nde hâlâ bunun izlerini görebiliyoruz. Sekizgen olup 

mermerden yapılmıştır. Vitruvius, Andronicus Cyrresthes'in onun yüzlerinin her birinin 

üzerine alçak kabartma şeklinde, rüzgârların her birinin görüntüsünü temsil ettiğini söylüyor: 

Ayrıca bu kulenin üstüne mermer bir piramit ve sağ elinde tuttuğu bir çubukla rüzgârları 

gösteren bir bronz Triton yerleştirmişti.  

 
J. B. LECHEVALIER, Voyage de la Troade fait dans les Années 1785 et 1786, Dentu, Paris, 1802, 3. b., C. 1, s. 150. 

 

 

Xavier [Saverio] SCROFANI (1756-1835): İtalyan tarihçi, ekonomist, yazar, casus.  

 
[1794]-… İşte sevgili dostum, Rüzgârlar Kulesi’nin dışı böyle; içeriyi görelim. Sana 

kubbeyi taşıyan sekiz küçük sütundan, merkezi tutan taştan, eskiden onu güzelleştiren 

süslemelerden söz etmeyeceğim. Kendimi onun bugünkü kullanımı hakkında konuşmakla 

sınırlayacağım. L’ordre des Derviches [Dervişler tarikatı] bu binayı ele geçirmişler ve ona sırt 

sırta bir couvent [tekke] yapmışlardır. Rüzgârlar Kulesi bir cami olarak kullanılır ve korunmasını 

buna borçluyuz. Kuralları bizimkilerden daha sert olduğu bilinen bu tarikat mensupları sadece 

sebze ve çoğunlukla tuzlanmış balıkla yaşarlar. Nefse eza ile her tür böcek tarafından 

yenmelerine izin verirler ve kurtuluşlarının tüm ümidi sabır ve duaya konulmuştur. Dualarına 

eşlik eden merasimlerinde çok tuhaf şeyler vardır. İşte, Rüzgârlar Kulesi’nde bizzat gördüğüm: 

 Başları beyaz kumaştan uzun bir başlıkla örtülü on beş tarikat mensubu bir halka içine 

yerleştiler; sağ ellerinde bir tespih, topukları üstüne diz çökmüşlerdi. Başlangıçta, heykeller 

gibi hareketsiz, sessiz, hissiz kaldılar; gözleri yere sabitlenmişti ve elleri uyluklarına doğru 

gerilmişti. Azar azar, camiin bir köşesinden bu moine [keşiş; derviş]lerden biri tarafından 

çalınan, bizim obuamıza hayli benzer nefesli bir çalgının kederli sesiyle uyuşukluklarından 

çıkmaya başladılar. Bir prière [dua; zikir]in dudaklarından doğmaya başladığı, onları sessizce 

canlandırdığı, tahrik ettiği, sonunda seslerle derece derece artıp hassaslaştığı, ekşi ve uyumsuz 

bir chant [şarkı; ilahî]nin içine karışıp birleştiği görüldü. Üç dakika sonra çalgı sustu ve 

derviches [dervişler] göz açıp kapayana kadar eski vaziyetlerine geri döndüler. Haut-bois 

[obua; ney] devam ettiğinde ilahî tekrar başladı ve dervişler harekete koyuldu. Dizlerinin 

üstünde yükselerek, yere uzandılar, kollarını uzattılar, göğüsleri üstünde çaprazladılar; bunlar 

şimşek hızıyla birbirini takip eden vaziyet alışlardı. Ses kesildi ve dervişler hareketsizliklerini 

geri devraldılar. Sonunda üçüncü kere, çalgı daha az kederli ve daha canlı çaldı; o andan 

itibaren dervişler durmadılar, kendi kendilerine dönmeye başladılar, sonra camiin etrafında 

döndüler. İlham vaki olmuş ve çıldırmışlar sanılırlardı. Sesleri ve ciltleri artık aynı değildi. 

Başlıkları her yana uçuşmuştu. Gözlerinin devrilişi ve onların eğilip bükülmeleri ruhlarının 

yukarı kalktığını duyuruyordu. Her an düşüp kafalarını duvara vurmalarını görmekten 

korkulur, onlara acıma duyulur. Fakat birdenbire, bir saatin üç çeyreği prières [zikirler] ve 
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pirouettes [dönüş, devran]lardan sonra ney sessizliğe gömüldü, dervişler durdular ve tek bir 

kelime bile etmeksizin her biri kendi başlığını alarak yerine geri döndü, kendini sakinleştirdi 

ve diz çökerek yeniden topuklarının üstüne çöktü. 

 İlk bakışta çok olağanüstü görülen, bir çalgının sesine uyarak zikretme tarzı bizi 

şaşırtmamalıdır. Bu geleneğin en uzak eski zamanlara gittiği bilinir.  

 …Türklerin zikirleri filozof olana bu yüzden tuhaf gözükmemelidir. Eğer gülerse; bu 

şarkıların, bu raksların ve bu ihtilaçların Atina’da, Muhammed’in takipçileri, bilhassa da 

Andronique Cirreste tarafından Yunanistan filozoflarını buyur etmek için iki bin yıl evvel 

yapılmış Rüzgârlar Kulesi’ndeki bir derviş birliği arasında yenilendiğini görsün. 

 
Xavier [Saverio] SCROFANI, Voyage en Grèce de Xavier Scrofani Sicilien Fait en 1794 et 1795, İtalyanca’dan 

Fransızca’ya çev. F. C. Blanvillain, Treuttel et Wurtz, Paris / Strasbourg, 1801, C. 2, s. 94-96. 

 

 

John GALT (1779-1839): İskoç romancı. 

 
[1810]- Rüzgârlar Tapınağı hâlâ, ziyaret eden seyyahların ana meraklarından biridir; 

ama bu görülebilecek az şey olan mimarî güzelliğinden dolayı değil, ancak çilevarî el, kol ve 

baş hareketleri teşhir eden dancing dervishes [raks eden dervişler]in camii olduğundandır. Bu 

icrayı görmek için gittiğimizde hem diğer İngiliz seyyahlar hem de bir seyirci olan Lady 

Hester Stanhope için yapılan hazırlıkları bulduk; görünen keyfiyet Muhammedî bağnazlığın 

yumuşatılmış bir kıvamıydı. 

 Birkaç genç ve ihtiyar Türkün bir daire içine yerleşmesiyle merasim başladı; chief 

priest [başrahip; şeyh] bir yanda ve diğer yanda onun karşısında âbitler nidalar tekrarlayıp, 

geriye ve ileriye doğru bükülüp eğilirlerken; her biri, kısa bir çubukla vurdukları küçük bir 

nakkareyle üç adam vardı. Bu takriben yirmi dakika devam etmişti ki hepsi ayağa kalktılar ve 

kolları bir diğerinin boynuna dolanmış hâlde bir halka teşkil ederek, aksak gibi bir ölçüde 

yavaşça hareket ettiler; davullar adımlarını tanzim ediyordu ve çığlıklarının zamanını 

belirliyordu. İptilaları daha hararetli hâle geldi, ikisi halkadan geldi ve kollarını birbirine 

dolayarak, artan bir sür’atle, kızaran bir kebaptaki sineğin çabukluğunu taklit edene kadar, fırıl 

fırıl dönmeye başladılar. Sür’atleri diğerlerinin gayretini tutuşturdu; tümü tamamlanana kadar, 

merkeze sıkışıp, güçlükle iniltiler ve sesler çıkararak yekpare bir kütle teşkil ettiler. Merasimin 

ilk ve daha sakin kısımları karşı konulmaz derecede gülünçtü ve buna karşı en son 

çabalarımıza rağmen, seyircilerden biri bile ciddiyetini devam ettiremedi; ama çilecilerin 

hiddeti kızışmış olduğundan gülünç intibalar hafifledi ve bir veya iki acıklı ifade kulağıma 

çalındı. Bununla beraber iki icracı haricinde açıkça safi oyuncular olduklarını söyleyemem. 

Onlardan biri, hızla dönüp de darmadağınık uçuştuğunda daha iyi bir görünüş vermesi için 

saçının büyümesinin üzerine titremiş olduğu gözüken şişman bir kişiydi. Raks içinde kendisini 

çok hoş bir şekilde zıplatan diğerinin narin görünen bir vücudu vardı; ciddi bir çehreyle ona 

bakıldığında onun bu hareketi yapan olduğuna inanmak imkânsızdı. Tapınakta aşağı yukarı bir 

saat kaldık ve orayı terk ettiğimizde dancers [raksçılar; devran edenler] usanmamışlardı. 

 
John GALT, Voyages and Travels in the Years 1809, 1810 and 1811, T. Cadell and W. Davies, London, 1812, 

ss. 189-191. 

 

 

Francis Bond HEAD (1793-1875): Britanyalı askeri koloni idarecisi. 

 
[1811-15 arası]- Gördüğüm en yabanî tapınma şekillerinden biri, belki de, on iki 

adamın kendilerini içine fırlattıkları ihtilaçlardaki şevk çeşidinden dolayı Atina’daki 

dervişlerin raksıdır. Raks ona şahit olanların üzerinde en anlatılamaz bir tesire sahiptir. 

Çılgınlıktır; dahası hiçbir insanın hissiyatının sakin kalamayacağı bir menzil içinde zihnin bir 

fırtınasıdır. En kuvvetli hüküm kuvvetli rüzgârın önünde eğilir ve farkında olmayarak hisler, 
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tamamen elde ettiği tavır, hareket, kelime, yüz buruşturma ve burulmalarla yoldan çıkarılırlar; 

bunlar anlatılamaz. 

 
By an Old Man [Francis Bond HEAD], Bubbles from the Brunnens of Nassau, Murray, London, 1834, 3. b., s. 137. 

 

 

 Henry HOLLAND (1788-1873): İngiliz kraliyet hekimi. 

 
[1813 başı]- Atina’da ilk kez gördüğüm başka çeşit bir gösteri daha dervişlerin 

raksıydı. Seyyahlar tarafından sık sık tarif edilmiş olan bu acayip dinî merasim, burada, kadim 

Rüzgârlar Mabedinde haftada iki kez tatbik edilir. Kaba, mutaassıp yabanîlikle ciddiyetin 

emsalsiz bir terkibidir; hatta kısım kısım ilgi çekici olduğu da düşünülebilir, ama daha sıklıkla 

iğrenç veya gülünçtür. 

 
Henry HOLLAND, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia etc. During the Years 1812 and 

1813, Longman/Hurst/Rees/Orme/Brown, London, 1819, C. II, 2. b., s. 190.  

 

 

 Thomas Smart HUGHES (1786–1847): İngiliz din adamı, teolog, tarihçi.  

 
[Kasım 1813]- General’in Atina’da kaldığı müddette, Rüzgârlar Mabedi denilen ve 

howling dervishes [feryat eden/ yüksek sesle zikreden dervişler]in bir college [cemiyetgâh; 

tekke]sine çevrilmiş Andronicus kulesinde her cuma gösterilen fevkalâde teşhirde ona eşlik 

ettik. “Una Eurusque Notusquq Ruunt” [“Doğu ve Güney rüzgârı beraberce atıldılar”. 

Virgil’in Aeneid’inden bir alıntı]. Bu mutaassıpların hurafelerin tesirindeki şevkin harekete 

geçirdiği ve taklidin teşvik ettiği çılgına dönmüş el, kol ve baş hareketleri; dehşetli haykırışları 

ve anlaşılmaz gayretleri insan tabiatının böyle aşağılaşması hususunda kesinlikle tüylerimizi 

ürpertti. Yükseltilmiş bir basamak üstünde dikilen ve bir tesbihin boncuklarını sayarak bu 

tatbikatın zamanını tahdit ettiği gözüken bir sheik [şeyh] veya priest [rahip] bu aşırı 

düşkünlüklere riyaset etti. Ama [gerçekte] hareketler kısa, esner çubuklarla şiddetle çalınan; üç 

küçük nakkarenin sağır edici gürültüsü tarafından tanzim edildi. Evvela tek bir şahıs ayağa 

kalkar ve bir soytarı gibi başını arkaya ve öne doğru atarak, zaman zaman bir domuzun yüksek 

sesle homurdanması gibi pek çirkin gürültülü çığlıklar kopararak odanın etrafında sıçramaya 

veya atlamaya başlar. Çok geçmeden bir diğeri sıçrar ve onu belinin etrafından yakalayarak 

hiddetle hızlanmış hâle gelen devirlerinde ona refakat eder; o zaman ilkinin etrafı sarılana ve 

neredeyse kalabalık tarafından boğulana kadar bir diğeri ve bir diğeri takip eder. Bu tarzda, 

yekdiğerini sıkıca tutarak, devrede devrede, atlayarak ve sanki akciğerleri derde tutulmuş gibi 

hoo hoo, ullah ullah, hoo ullah  [Hû Hû, Allah Allah, Hû Allah] diye bağırarak işlerler. Buna, 

hem Corybant’ların büyük zillerinden daha şiddetli davulların bir vuruşuyla, hem de 

boncuklarını hayret verici bir sür’atle çarparak geçiren şeyhin sesiyle tahrik edilirler. Nidaları 

sanki işkence azabı altında koparılmış gibi görünüyordu veya hatta hayale mel’un ruhların 

mahallini getiriyordu. Bu arada, görünüşleri yabanileşti, ağızlarından köpük gelmeye başladı, 

sarıkları yere düştü, kıyafetleri dağıldı ve icracılardan bazısı mükemmel bir hissizlik hâli içine 

battılar. Bunlar iyileşme sonrasında genellikle semavî hayallerle tekrim edildikleriyle 

övünürler. Karışıklık dindiğinde diğer âbitler bir paraşüt gibi sişmiş, seyelan eden cüppeleriyle 

dairevî bir yörüngede hareket ediyorken, sanki bir mihver üstünde gibi, bedeni sür’atle 

fırıldatmaktan ibaret o meraklı, güzel ve mahfî raksa başlarlar. Uzun alıştırmadan başka hiçbir 

şey onların bu baş döndürücü devirleri icra etmesini mümkün kılmaz. Ki hiçbir yorgunluk 

hissetmedikleri, hiçbir çaba göstermedikleri görülür; sadece omuza doğru eğilmiş baş ve en 

sakin çehreyle, sanki hoş bir vecdin zevki içinde havada yüzerler. Bu teskin edici ahengin, 

öyle isimlendirilebileceği gibi, bu zarif έμμέλεια [emméleia; uyum]’un kendinden önce gelen 

sahnenin korkunç velvelesiyle tezadı son derece hoştu. Zihin kendi kendine kargaşanın veya 

seyyareler düzeninin ahenkli devirlerinin meydana getirdiği tertip ve güzelliği resmeder. 

Bitişte kimi zavallı, hasta çocuklar şeyhin önüne getirildi, şeyh elini onların başları üstüne 
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koydu ve şikâyetlerini tılsımla defetmek için kolları etrafına bir parça siyah ipek bağladı. Şeyh 

gösteri için hibelerimizi büyük bir lütufla kabul etti ve bizi nazikçe meraklı pantomimin 

oyuncularıyla beraber kahve ve tütün lülesi aldığımız kendi dairelerine davet etti. 

 
T. S. HUGHES, Travels in Greece and Albania, Henry Colburn and Richard Bentley, London, 1830, C. I, 2. b., 

ss. 318-320. 

  

 

Kraliçe Caroline’in maiyetinden biri: IV. George’un karısı olan Caroline Amelia 

Elizabeth of Brunswick’le 1814-17 arasında Avrupa ve Şark’ta seyahat etmiş bir saray 

mensubu. 

 
 RÜZGÂRLAR MABEDİ-DİNÎ AYİNLER 

 

[Mayıs 1815]- Dört rüzgârın mabedi âlâ bir koruma altında, zarif bir yapıdır ve dışı, 

kutsal tuttuğu güçleri resmedici en güzel oymalarla süslenmiştir. Bununla beraber bu mabet 

şimdiki hâlde bir camie çevrilmiştir ve burada dervises [dervişler] eşsiz ve en aşırı ayinlerini 

icra ederler. Elbette tanık olunmuş herhangi bir sahne asla daha olağanüstü, daha dehşete 

düşürücü değildir. Ayinin başlangıcında premier [baş] veya chief dervise [baş derviş; şeyh] 

toplululuğun kendisinden sonra tekrar ettiği bir çeşit ilahî söyler veya okur. Sonra görünüşte 

şiddetle onu elinden tutarlar ve onları nefessiz kalmış ve tam da boğulma kertesinde gösteren 

öylesine anlamsız ve korkunç feryatlar koparırlar. Onlardan ikisi cüppe, pabuç ve sarıklarını 

çıkarıp atarlar, kızmış bir tavırla sinelerine vururlar, karmakarışık saçlarını başlarının her 

yanından hiddetle yolarlar, tekrar be tekrar nefessiz kalana dek çığlık atar ve haykırırlar. 

Sonra, gözleri donuklaşıp yere düşene kadar fırıldanırlar ve kendilerini çepeçevre hızlıca 

dönerek dolaştırırlar. Daha sonra, yabanî ve karmakarışık saçlı, kıyafeti sıyrılmış bir diğeri 

aynı tarzda öne çıkar, çokça ve korkunç vücut hareketlerinden sonra eliyle kavramış 

bulunduğu bir hançer veya bıçağı bağrına saplar. Bu olağanüstü heyetin kalanı saçlarıyla kanı 

silerler. Onlardan biri bir damla alır ve onu yüzüne sıvar ve diğerleri derhal yakasına yapışıp 

onu aralarında sırayla şiddetle, hissiz hâle gelip düşene kadar sarsıp silkelerler. Sonra hepsi, 

musiki hızlı bir havaya başlamışken, sarıklarını bir yana kaldırıp atarlar ve akıllları başlarından 

gitmiş gibi çepeçevre eğirilirler veya dönerler; diz çökerler, yeri öpüp yeniden kalkarlar. Şeyh 

şimdiki hâlde elinde bir crown [taç, taca benzer başlık] tutar ve “Nolan la Mahomed, Nolan 

la” [cümle anlaşılamamıştır; “sallû alâ Muhammed” olabilir] diye feryat eder ve kalanlar aynı 

kelimeleri farklı ses renginde ve en karışık ve uyumsuz bir tarzda tekrar ederler. Hemen sonra 

şeyh kendini (o peygamberin mezarının durduğu) Mekke istikametinde yerleştirir ve bu 

vaziyette tekrar tekrar ve derinden baş eğer. Onun örneğindeki selâmlamalarla ve diğerleri 

takip eder. Aynı tarzda baş eğer ve gerçekte bir çift terliğin birbirine çarpmasından biraz daha 

iyi olan bir tür musikinin sesine uyarak tekrar hızla çepeçevre dönerler. En nihayet bir diğerini 

kucaklayarak bitirirler ve büyük görünen bir bağlılıkla diz çökerek yeri öperler. Bu gülünç ve 

görülmedik sahneye tanık olmaksızın onun ortaya çıkmasına sebep olduğu hissiyatın doğru bir 

fikrini oluşturmak imkânsızdır. Bir yandan bir kimsenin gülmesini bastırması zordur, öte 

yandan güçlü bir acıma ve korku hissi birbirine galip gelmek için çekişirler. Ben kendi adıma 

tedhişe yenik düştüm, destek için yanımda olan bir yerliyi gayriihtiyarî tuttum ve aşırı 

heyecanla tepemden tırnağıma ürperdim. Bu korkunç ayinlerin bir seyircisi olmak yasaktır 

ama Majesteleri özel bir izin istediler ve yüksek bir iltimasla onu elde ettiler. ss. 450-452. 

Toprak, Kule’nin bütün çevresinde yükselmiş ve bazı yerlerde 15 ayak yüksekliğinde 

birikmiştir. Bu vaziyete borçlu olarak seyirciler yapının yanlarının üst tarafına oyma kabartma 

suret ve şekillerin yakınına yerleşebilirler. …Hristiyanlar bu mabedi kilise olarak kullandılar 

ve onların kurumu orada alışılmadık dance [raks; devranî zikir]lerini sergileyen dervişlerin 

cemiyetgâhı tarafından takip edildi. s. 476. 

 
By One of Her Majesty’s Suite [Majestelerinin maiyetinden biri tarafından], Voyages and Travels of Her 

Majesty Caroline Queen of Great Britain, Jones and Co., London, 1821, ss. 450-452; 472. 



69 

 

 Hugh William WILLIAMS (1773–1829): İskoç ressam. 

  
DERVİŞLERİN DANSI-DANS EDEN DERVİŞLER 

 
 [Mayıs 1817]- Karşılaştığım bütün ibadet usûllerinin en acayip gözükeni Dancing 

Dervishes [dans eden dervişler; devranî zikir yapan dervişler]inkidir. Gerçi onların aşikâr 

deliliklerinde bir neden olduğu düşünülebilir; bu onların tembelce yayılıp oturan İtalya’nın 

keşişleri kadar şişman olmalarını kesinlikle önlüyor. Böylesi bir talimin manastırlarda genel 

tanıtımına bir menfaatle iştirak edilebilir ve zihin gayretine vesile olabilir. Bütün Türklerin 

camilerde ibadet etmediği Atina’da onların cemiyetleri dörtten daha az değildir. Onların tuhaf 

ve kendinden geçmiş gösterileri çapça 25 veya 26 ayaktan [7,5-8 metre] daha fazla olmayan 

antik Rüzgârlar Mabedi’nde devam ettirilir. Onları gördüğümde 30 kadarı toplanmış ve 

mabette çepeçevre bağdaş kurup oturmuşlardı; nağmeyle söylüyorlar, bir kayış veya deri 

parçasıyla zorla vurulan üç küçük yassı davulun sesine uyarak başlarını eğiyorlardı. Yeşil 

giyinmiş sheik [şeyh] veya reis başını kalanlardan daha aşağıya ve öne doğru sallıyordu; 

etkilendikçe diğerleri de takip ettiler. Söylemelerinin orta yerinde bir bağırış Tanrı’nın ve onun 

peygamberinin adını duyurdu. Davullar tek başlarına yüksek sesle bir vuruşa başladılar ve 

bütün dervişler başlarıyla ona uyum gösterdiler. Vuruşlar ve baş eğme bir anda ayağa 

fırladıklarında çabukça hızlandı ve birbirlerinin kollarına dayanarak geniş bir daire 

oluşturdular, sıra ile öne eğilerek ve bir adım geri çekerek bütün zamanda söylediler ve büyük 

bir halka içinde yavaşça hareket ettiler. Sonra Şeyh ortaya doğru yürüdü ve döne döne herkese 

eğildi, diğerleri de ilhamı hissettikçe takip ettiler; merkezinde genç bir dervişle bir iç halka 

oluşturdular. Dış halka hâlâ bir arada, iç halka ise ayrı duruyordu. Bitkinlik gelişti ve onlar 

dönmeksizin sadece eğildiler. Şeyh sarığını çıkardı, devran etmeye ve mübalağa ile sıçramaya 

başladı. Diğerleri kollarını sallayarak, ayağını yere vurarak ve tambour [kasnağa gerili davul; 

mazhar]ın çabuklaşan vuruşuna uyup zıplayarak takip ettiler. Bu yavaşladığında şeyh 

bazılarını dışarı çıkmaya icbar ederken, diğerleri çevikliklerini göstermek için merkezi işgal 

etmek üzere kendi rızaları ile ileri atıldılar. Bu çılgın tatbikatta sarık genellikle düştü ve uzun 

saçları bitkin çehreleri üzerine döküldü, bu onlara Bacchus’un seçicilerinin kendine has 

görünüşünü verdi. Derece derece daha çılgın hâle geldiler, mazharın çabuk ve şiddetli vuruşu 

çoğaldı ve onların vücut hareketlerinin şiddetine ayak uydurdu. Bunu tek başına şiddetli 

sıçramalar, önceki gibi nağmeyle söyleyiş, mazhar ve devran takip etti; daha yavaş tempodan 

giderek daha çabuk ve daha şiddetli hâle geldi. [Şair] Tam o' Shanter’da görüldüğü gibi, 

Alloway Kirk [İskoçya’da bir ev harabesi]’teki cadıların dansı onların hareketlerinin hızını 

geçemezdi. Sonra bir tür ilahîye uyarak ayrı ayrı yürümeye ve geniş bir daire içinde yavaşça 

yürümeye başladılar; her biri şeyhi geçtikçe baş eğiyorlardı. Daha sonra iki derviş merkeze 

geldi, birbirlerinin uzun gömleklerini sağ elleriyle sıkıca tutup dip dibe, içe doğru eğilerek, 

kuvvetle soluyarak; yüzler yukarı, ağızlar açık ve gözler yarı kapalı, bocurgat çarkının hızıyla 

döndüler. Bu birkaç dakika sürdü. Sonra aniden durdular, şeyhe eğildiler ve en küçük bir 

başdönmesi görüntüsü olmaksızın büyük halkanın içine çekildiler. Daha sonra yaşlılar bu 

bağlılık fiiline hazır olmak için bir kenara atmış oldukları cüppelerini geri alırken, birkaçı 

oğlanlar olan daha genç dervişlerden olan küçük bir halka oluşturuldu. Bu iç halka yeknesak 

bir nağmeli söyleyişe uyarak tekrar be tekrar döndüler. Bir kısmı mabetten ayrıldı, ama bir 

kısmı koyun postları üstünde oturmuş hâlde kaldılar ve Amin okudular. Sessizlik meydana 

geldi ve hepsi bir duayı tekrarladılar. Bir diğer sessizlik arasından sonra, başlarını halkanın 

içine haylice ileriye doğru atarak ikinci bir dua tekrarlandı. Sonra sanki baygınlıktan 

ayılıyorlarmış gibi, uzun çekilen bir ses perdesiyle tümü sona erdi, başları göğüslerine 

yaslandı, yeri ve sonra birbirlerinin ellerini öptüler ve çekildiler. Kapıda birkaç dakika 

duraklayarak, mabedin içinde gömülü yatan merhum şeyhlerinden birinin [ruhunun] rahatı için 

dua ettiler. 

  
Hugh William WILLIAMS, Travels in Italy, Greece and the Ionian Islands, Archibald Constable, Edinburgh, 

1820, C. 2, ss. 361-364. 
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 William JOWETT (1787-1855): İngiliz misyoner. 

 
 [1818]- Küçük sekizgen bir bina olan Rüzgârlar Mabedi şimdi Muhammedîler 

tarafından bir cami [tekke] olarak kullanılır. Tekkenin şeyhiyle biraz tanışıklık geliştirmiştim. 

O Atina’daki beş Dervish [Derviş]ten biridir. Yeşil sarık sarar ama Mekke’de bulunmamıştır. 

Bir karısı ve biri oğlan biri kız olmak üzere iki çocuğu vardır. Yaklaşık beş yaşında olan kız 

onun yanında dikiliyordu ve tekkenin kapısı açıldığında “Allah, Allah” diye bağırarak dance 

[raks; devran] etmeye başladı.  Karısının aylardır veba bulunan Negropont’ta söyledi. Onu 

böylesine tehlikeli bir yere gönderebilmesine şaşırdığımı ifade etmem üzerine, alışıldık 

aldırmazlık hareketi olarak yüzünü yukarı doğru hafifçe silkerek ve kadere karşı edilgen 

zanlarını ima ile serinkanlıca θεός [Theós] “God!” [Allah!] diye ilâve ederek cevapladı. 

Atina’da ve bütün bu taraflarda Türklerin çoğu Yunanca konuşabilir. 

 
William JOWETT, Christian Researches in the Mediterranean from 1815 to 1820, Seeley / Hatchard and Son, 

London, 1822, s. 80. 

 

 

William GELL (1777-1836): İngiliz arkeolog, ressam. 

 
[1818]- Agora’dan yukarı çıkıldığındaki, sıkça, Rüzgârlar Kulesi denilen Andronicus 

Cyrrhestes’tir. Burası şimdi dancing dervishes [raks eden dervişler]in bir teke [tekke] veya 

chapel [küçük ibadethane]sidir ve fakat ilk bakışta, süsleri talan edildiğinden Atina’nın diğer 

kadim binalarına nazaran daha az alaka çekici gözükebilir. 

 
William GELL, The Itinerary of Greece, Rodwell and Martin, London, 1819, ss. 37-38. 

 

 

Joseph WOODS (1776-1864): İngiliz mimar, botanikçi, coğrafyacı. 

 
[Mart 1818]- İlk yürüyüşümüzde şimdi dancing dervishes [raks eden dervişler; 

devranî zikir yapan dervişler]in icraları için bir mahal olan Rüzgârlar Kulesi’nin yanından 

geçtik. Diğer binalarla çevrilmiştir. Kornişler ve oymaları tasarımın yanı sıra uygulamada da 

bir hayli becriksizcedir. Binanın arkasında Clepsydra [su saati]ni besleyen su kemerinin 

kalıntıları vardır. s. 234. 

 

DANS EDEN DERVİŞLER 

 

 Meraka şayan olanlardan biri, zikirlerinin mahalli olarak Rüzgârlar Kulesi’ni kullanan 

raks eden dervişlerin gösterisidir ama her zaman raks etmezler. Onlar ilahîlerine başlamışken 

Bay Sharp ve kendim girdik ve onların ortasından, yabancıların kabulüne tahsis edilmiş 

bulunan gallery [mahfil]e yürüdük, bize en küçük bir dikkat bile göstermediler. O vakitte 

hepsi toplanmış değildi ve bir defada mevcut olan en büyük sayı yirmi sekizdi. Bundan başka 

kollarında bir çocukla genç bir adam da vardı, ayinde pek az yer aldı ve yarısından önce 

ayrıldı. İcracılar altıdan altmışa her yaştandılar ve bir yaşlı adam zannederim ki çok daha fazla 

olmalıydı. Bütün Şarklıların bacaklarını altlarına büküp oturduklarını bilirsiniz, uzun cüppeleri 

tarafından bacakları örtüldüğünden sanki hiçbir şey yokmuş gibi görünürler, vücut sadece bir 

yuvaya yerleştirilmiş bir mil gibi gözükür. İcracılar nağmeyle söyler ve vücutlarını, 

eğmeksizin arkaya ve öne doğru hareket ettirirler, bu yaptıkları tasavvurlarını çok fazla 

güçlendirir ve onun nasıl gülünç bir etkisi olduğunu anlayabilirsiniz. Üç çocuğun üçü de sert 

deriden kayışlarla bir davula vuruyorlarken, yavaşça nağmeyle söylemeye başladılar; yüksek 

sesle değildiler ama ilerledikçe daha hızlı ve daha yüksek sesli oldular. Birdenbire nağmeyle 

söyleyiş değişti ve bir diğer kelime takımı kullanıldı. Her bir nağmeli söyleyiş sadece iki veya 

üç kelimeden ibaretti ama henüz ne olduklarını öğrenmedim. Uzun bir aradan sonra üçüncü bir 
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nağmeyle söyleyiş başladı. Her bir söyleyiş öncekine göre daha çabuk ve daha canlıydı ve 

genç adamlardan bazısının kelimeleri birbirini etkilemeksizin olabildiği kadar hızlı ve yüksek 

sesle tekrarı çabasından dolayı tükenmiş oldukları görülüyordu. Zira nefes almaksızın, 

vücutlarını ardı arkası kesilmeden arkaya ve öne doğru hareket ettirerek, bu suretle sanki 

omuzları üstünde gevşemiş gibi başı da düşürüp kaldırarak söylüyorlardı. Bazıları çok fazla 

çabaladı, bazılarıysa şiddetli çaba göstermedi. İlk bahsedilen nefes nefese kalmaya başladı ve 

ara sıra bir tür inilti çıkardı. Birden hepsi elleri göğüsleri üstünde çaprazlanmış ve başları aşağı 

eğik olarak durdular. Sonra tekrar ayağa kalktılar, onlardan biri bir ilahî olduğunu zannettiğim 

şeye başladı ama çok yeknesak olmak ve burundan icra edilmek hasebiyle Avrupa’nın 

kalanına hiç de tat vermeyen bir söyleyişti. Bundan sonra çokça nağmeyle söylememiz oldu ve 

ayininin kısımlarından olan bir ara boyunca ellerinin avuç içlerine baktılar ve bazen de onlarla 

yüzlerini kapadılar. Sonunda hepsi dudaklarıyla yere eğildiler ve kısa bir boşluktan sonra 

kalkıp birbirlerini öptüler. Genç olanlar en yaşlıların elini öptüler, onlar da karşılık olarak, 

galiba bereket olsun diye ellerini gençlerin başlarına koydular. Ondan sonra ayrılıp gittiler. 

Raksı görmeyi ümid etmiş olduğumdan çokça hüsrana uğradım. 

 Bir diğer fırsat düştüğünde daha talihliydim ve ayinin kapanışına tanık oldum. Biraz 

önce tarif ettiğim kısımdan sonra üstteki cüppelerinden kurtuldular ve bir halka içinde, 

memleketin ortak dansında olduğu gibi, ilerleyen ve geri çekilen adımlarla hareket ederek ama 

hoplamadan dance [devranî zikir]e başladılar. Bir yaşlı adam halkanın merkezine doğru ileri 

çıktı ve aynı çeşit hareketi ama daha şiddetle icra etti, o adamdan sonra başka diğerleri peşi 

sıra kendilerini sundular, en aşırı bir tarzda ayaklarını yere vurdular, kolları ve kafalarını öteye 

beriye salladılar. Bu gayret esnasında baş kıyafetleri çıktı ve onların altında toplanmış uzun 

saçları omuzları üzerine yayıldı ve bu da onların resim gibi görünüşlerine eklendi. Birçoğunun 

başının ilk kısmı tıraşlıydı ama hepsinin uzun, genellikle hemen hemen siyah saçları vardı. Bir 

seferde halkanın içine onlardan ikisi beraberce girdi ve biri diğerinin elinden tutarak büyük bir 

sür’atle fırıl fırıl döndüler. Biz çıktıktan sonra bunun bir aşırılık mı yoksa sahtekârlık mı 

olduğu bir mesele oldu. Biri ya da diğerine göre genç olanların daha ziyade iyi bir eğlence 

olarak ona katıldıkları görülüyordu. Çok genç başladıklarından, yaşlandıkça muhtemelen 

alışkanlıklarından icralarında herhangi bir dinî düşünce olmaksızın ama sadece para kazanmak 

amacıyla onu tekrarlıyorlardı. Ama önderlerine sahtekârlıktan daha yumuşak bir isim bulmak 

zor olurdu. Onlar hiç hürmet görmeden desteklenirler ve Türklerin genelinden daha ahlâksız 

oldukları söylenir. ss. 279-280 

 
Joseph WOODS, Letters of an Architect from France, Italy and Greece, John and Arthur Arch, London, 1828, 

C. 2, ss. 234, 279-280. 

 

 

George Ledwell TAYLOR (1788-1873): İngiliz mimar. 

 
19 Haziran Cuma 1818- Acropolis’in batı cephesini çizerek, sonrasında dervişlerin 

tuhaf dansını görmek için Rüzgârlar Kulesi’ne gittim. 

 
George Ledwell TAYLOR, The Auto-biography of an Octogenarian Architect being a Record of His Studies at 

Home and Abroad during 65 Years, Longmans/ Paternoster Row, London, 1870, C. 1, s. 119. 

 

 

John FULLER (1785-1853): İngiliz seyyah. 

 
[Mayıs 1820]- “Bir rüzgârgülü, bir güneş saati ve bir su saati maksatlarına cevap 

vermek için tasavvur edilmiş Andronicus Cyrrhestes’in sekiz kenarlı kulesi, amiyane tabirle 

Rüzgârların Kulesi olarak isimlendirilir. O kadim müellifler tarafından çok kusursuz bir 

şekilde tarif edilmiş olarak ve sadece kadim bakaya nev’i bina olarak son derece acayiptir. 

Ama az bir güzelliğe maliktir ve bununla beraber farklı rüzgârların remizlerini temsil etmek 

kastındaki sekiz tarafındaki alçak kabartma şekillerle az bir tasavvur zarafeti gösterir; bu 
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Stuart’ın gravürlerinde asıl mermerdekine göre daha iyi görülebilir. Asrî kasabanın orta 

yerindeki kule kendisini çeviren hanelerin dumanları tarafından çokça karartılmıştır ama diğer 

taraftan whirling [fırıl fırıl dönen] dervişlerin medresesi için bir tekeh [tekke] veya mabet 

olarak tahsis edilmiş bulunduğundan çok iyi muhafaza edilmiştir. 

 
John FULLER, Narrative of a Tour through Some Parts of the Turkish Empire, John Murray, London,1830, ss. 

534-535.  

 

 

Meçhul bir İskoç deniz askeri 

 
 FERYAT EDEN DERVİŞLER 

 

[1820 yazı]- Kahvaltı bitti, memnun etmek için her zaman istekli ev sahibimiz 

metanetsiz kapıyı nazikçe açtı ve Howling Dervishes [feryat eden dervişler; sesli zikir yapan 

dervişler]in Rüzgârlar Mabedi’nde dinî ayinlerine başlayacakları saatin yakın olduğunu 

söyledi. Bu tuhaf gösteriye tanık olmak arzusuyla oraya acele ettik. 

Yunan sanatının şu anda Atina’da kalmış birkaç mükemmel bakayasından biri olan 

Rüzgârlar Mabedi küçüktür ama güzel bir orantıda beşgen şeklinde bir şeydir. Dört tarafı dört 

mevsimi temsil eden büyük ve hâlâ neredeyse tamamı âlâ kabartmalara sahiptir, beşinci kısım 

giriş veya kapı aralığına hükmeder. Bu eşsiz küçük mermer tapınak Lord Elgin’in acımasız 

ellerinden neredeyse tek başına kurtulmuş ve büyük bir yıkımın ortasındaki korunmasını, 

esasen, uzun süredir ibadetlerini orada icre etme âdetinde olan dervişlerin mübarek cemaatine 

borçludur. Bu adamlar veya daha doğrusu priest [rahip; din adamı; derviş]lere Türkler 

tarafından itimat edilir ve onlara en büyük hürmet gösterilir. Alışıldık bir derviş için öyledir, 

zira kendi inanışıyla yakın bir şekilde uyuşur. Ama sesli zikir yapan derviş için çok daha 

fazlasıdır ve neredeyse dehşete düşürücü ve müstesna ibadet tarzından sonra buna şaşırılmaz. 

Terliklerimizi çıkardıktan sonra çoraplı tabanla, birçok neslin değişim rüzgârına ayak 

direyen Rüzgârlar Mabedi’ne girdik. Ne için? 19. yy. da insanın delicesine tutulmasına şahit 

olmak için.  

 Yüksek sesle zikreden dervişler alışıldık kıyafetleri içinde oradaydılar; uzun, koni 

şekilli, gri keçeden başlık; uzun, gri kumaştan cüppe giymişlerdi. Başlıcası boynuzdan kesip 

çıkarılmış tuhaf görünüşlü çalgılar kemerlerine takılıydı. Mabedin çepeçevre kenarlarına 

sessizlik içinde bağdaş kurup oturdular. Duyulabilir fafif bir mırıldanma vardı ve birkaç 

dakika içinde yaşadıkları ve hareket ettiklerini göstermeye başladılar. Hareket,  ayaklarına 

ulaşana kadar giderek daha çabuk ve daha çabuk hâle geldi. Onların yaklaşık yirmisi, hepsi 

fısıldar gibi zikirler söylerken, hiç birinin komşusunun cüppesinin eteğine neredeyse hiç 

dokunmadığı sarsılmazlıkla şimşek hızıyla etrafta sıçradılar. Seyirci olarak bile başım döndü. 

Sesleri ve haykırışları giderek yükseldi, fiilin galeyan ve şiddeti büyüdü. Bel kemerlerinde 

taşıdıkları aletlerle göğüslerini çizerek kendilerine yaralar açtılar, öylesine şiddetli idiler ki kan 

cüppelerinin üzerine akıyordu. Sonra feryat ediş geldi; arasıra derinden ve korkutucu, kimi 

zamansa yüksek ve deliciydi. 

 Fiil-galeyan-can çekişmenin şiddeti kendi zirvelerinde gözüktü. Kan hâlâ daha da 

serbestçe akıyordu. Feryat ve figan daha da keskin ve dinleyenlere acı verici bir hâle geldi. 

Bağlılıklarının sınanması en çok acı çekenler ve çabuk dairevî hareketin münasipliğini 

koruyanlar tarafından ispat edildi. 

 Mandoline [mandolin; Yunanistan’da buzuki]nin bu keder verici merasimin bir sona 

geldiğini ima eden yeknesak ve neredeyse işitilemeyen notaları arkadaşımı yatıştıramadı, onun 

dar görüşlülüğü ve haysiyetinin kırılmasına merhem olamadı. Hiç bu kadar küçük, bu kadar 

acı verici şekilde aşağılanmış hissetmemiştim. Erkekliğin gururu ölmüş, sonsuza dek ölmüştü. 

 Dervişler Sultan-ı âzam için Alla [Allah]’a bir niyaz mırıldanarak başlarını toza 

eğdiler. 

 Sadece birkaç dakika önce en yoğun ıstırap altında acı çekiyor görünen, kendilerine 

olağanüstü bir şey olmamış gibi mabetten sakince çıkıp yürüyerek her biri kendi hücresine 

çekilen bu adamları gördükten sonra pek de şaşırmadım, zinde ve sağlam vücutlu adamlardı. 
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Aynı cemaatin haftada iki kez benzer ayini icra ettiklerini ve bu vücut ezasının derinin ötesine 

nadiren geçtiğini daha sonra soruşturup öğrendiğimde şaşırmam daha da azaldı. 

 
Yazarı bilinmeyen, “Howling Dervish”, Colburn’s United Service Magazine and Naval and Military Journal, 

Henry Colburn, London, 1845, Kısım 3, ss. 418-419. 

 

 

Thomas Abercromby TRANT (1805-1832): Britanyalı asker. 

 
[Şubat 1830]- Evvela, Adrian’ın Pantheon’unun bir tarafını teşkil eden ve bundan 

dolayı Voyvoda’nın sarayına bir payanda olarak uyan duvara ve yedi Korint sütununa, 

buradan Rüzgârlar Mabedi olarak bilinen sekiz köşe yapıya ilerledik. Mabed ona evvelce hiç 

olmadığı kadar büyük faydayla, etrafını saran hanelerden temizlenmişti ama bitişik duvarların 

yıkılması toprak birikintisini çoğaltmıştı ve şimdi binanın en azından sekiz ayağı süprüntüyle 

örtülmüştü. Burada eskiden bir tekke veya dancing dervishes [raks eden dervişler]in bir 

hücresi vardı ama uzun bir zamandan beri ortadan kayboldular ve şayet burayı istirahat için 

seçen baykuşu saymazsak şimdi burası boştur. 

 
T. Abercromby TRANT, Narrative of a Journey through Greece in 1830, Henry Colburn and Richard Bentley, 

London, 1830, ss. 262-263.  

 

 

Joseph François MICHAUD (1767-1839): Fransız Haçlı tarihçisi.  

Jean Joseph François POUJOULAT (1808-1880): Fransız din tarihçisi, gazeteci.  

 
[Haziran 1830]- Agora’dan uzak olmayarak, Rüzgârlar Kulesi ya da Andronicus’un 

Kulesi’ni gördük. Şekilce sekizgen olan bu kulede hayranlık duyduklarımız yapısının hafifliği, 

tonozunun zarafeti, binanın sekiz dış cephesine oyulmuş rüzgârların görüntüsüdür. Derviches 

danseurs [dansçı dervişler; devranî zikir yapan dervişler] uzun zamandır Andronicus’un 

Kulesi’nde meskûndular ve mutat merasimleri, abidenin dışında temsil edilmiş sahnelerle 

uyumsuz değildi. Gerçekten onların Şark musikilerinin sesine uyarak zikretmelerini görmek, 

görülmez hayaletler gibi tek ayak üstünde fırıl fırıl dönerken görmekle bir insan rüzgârların 

geri döndüğüne inanmaz mıydı? Dervişler gitmişlerdir ve harabelerle çevrili, ıssız ve 

güzelliğine halel gelmiş Andronicus’un Kulesi şimdi sadece gece kuşlarının ve duvarlarının 

çatlaklarının içinde oynayan kertenkelelerin bir sığınağıdır.  

 
M. MICHAUD ve M. POUJOULAT, Correspondance d’Orient 1830-1831, Ducollet, Paris, 1833, s. 156. 

 

 

 William COLE (1800-1892): İngiliz mimar, ressam. Kitabının Önsöz’ünde, Yunan 

bağımsızlığı sonrasında Türklerin oradan boşaltılmasının hemen ardından 1833 Mayıs’ında 

Atina’ya gittiğini yazmıştır ama resim üstündeki tarih 1830’dur. 

 
RÜZGÂRLAR MABEDİ 

  

[1830]- Rüzgârlar Mabedi veya Andronicus Cyrresthes’in Sekizgen Kulesi 

Vitrivius’un bilirkişiliği üzerine öyle adlandırılır ve onun kitabının rüzgârları konu eden altıncı 

bölümünde tarif edilir. 

Beyaz mermerden yapılmış bu sekizgen bina antik agora veya açık çarşıya yakın 

dikilmiştir ve çizimin yapıldığı zamanda çevreleyen binaların herhangi bir engelinden 

kurtulmuş duruyordu. Ama esas taş döşemenin üstündeki birikmiş toprak onun yüksekliğinin 

yarısını gizliyordu. Sekizgenin her bir yüzünün üst tarafında çarpıcı kabartmalar hâlinde 

yapılmış oyma parçaları vardır, bunlar temsil etme meramında oldukları rüzgârların 

tabiatlarını maharetle ifade ederler. Bu şekil ve suretler çokça bozulmaya uğramışlardır ve 
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kornişin pervazı bir hayli silinmiştir. Bir zamanlar kiremit şeklinde beyaz mermerle örtülü 

olan çatı parçalanmış ve daha kaba malzemelerle onarılmıştır. Her bir suret ve şeklin altındaki 

kadranlar günün saatini göstermek için yapılmıştır ve kulenin içinde bir clypsydra veya su 

saatini içerdiği tahmin edilir. 

Esasen bu binanın iki kapısı vardı, biri tamamen kapanmış ve örtülmüş durur, kuzey-

doğu tarafındaki diğeri Türkler tarafından bu binada dance [dans; devranî zikir] ayinlerini icra 

eden Dervises [dervişler]in kabulü için kısmen açılmıştır. 

Kulenin yüksekliği esas temelinden 44 ayak ve genişliği veya çapı duvarların dışından 

24 ayaktır. 

Resmin manzarası Acropolis’in kuzey tarafından doğrudan bakarak alınmıştır. Soldaki 

binalar bir zamanlar bu güzel abideyi gözden saklayan bir evin kalıntılarıdır. Sağda bir Türk 

hamamı görülür ve taslağın yapıldığı zamanda görüldüğü gibi insan şekilleri gözükür. 

 
William COLE, Select Views of the Remains of Ancient Monuments in Greece as at Present Existing from 

Drawings Taken and Coloured on the Spot in the Year 1833, Kendi yayını, London, 1835, s. sayfa numarası 

konulmamıştır. 

 

 

Alfred von REUMONT (1898-1887): Alman âlim, diplomat. 

 
[1833]- Birkaç abide; taş, toprak parçalarından ve kendilerini çevreleyen kötü 

kulübelerden kurtulurlarsa bilhassa kazançlı olacaktır. Bir zamanlar dervişler tarafından 

Tekieh [tekke] olarak hizmet veren ve ulaşmak için birkaç basamak inmenin gerekli olduğu 

Andronicus Cyrresthes’in Horolegium’u yani Rüzgârlar Kulesi’ni kast ediyorum. 

 
Alfred REUMONT, “Fouilles d’Athènes”, Bullettino Dell’Instituto di Correspondenza Archeologica, Roma, 

Sayı: 5, Kasım 1833, s. 139. 

Temple of the Winds, Athens [Rüzgârlar Mabedi, Atina]. Ressam: William COLE. 1830. 
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Martinus Christian Wesseltoft RØRBYE (1803-1848): Danimarkalı ressam, 

seyyah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindenes Taarn i Athen. Figurerne i Costume fra forskiellige Egne af Grækenland  

[Atina'daki Rüzgârlar Kulesi. Yunanistan'ın farklı bölgelerinden kostümlerde figürler].  

Ressam: Martinus RØRBYE. Tuval üstüne yağlıboya, 29 Şubat-5 Mart 1836.  

Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi, Kopenhag. 

Grækere henter vand fra brønden ved Vindenes Taarn i Athen  

[Yunanlar Atina'daki Rüzgccârlar Kulesi'ndeki kuyudan su getiriyor].  

Ressam: imzasız [Martinus RØRBYE]. Tuval üstüne yağlıboya, 29 Şubat-5 Mart 1836.  

Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi, Kopenhag. 
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R. R. MURCIA (?-?): İspanyol gravürcü. 

 Hermann RHEINHARD: Alman realgymnasium profesörü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de Atenas- La Torre de los Vientos [Atina Manzarası-Rüzgârlar Kulesi].  

Gravürcü: MURCİA. Ahşap oyma baskı, 1840 öncesi. 

Semanario Pintoresco Espaňol Lectura de Las Familias Enciclopedia Popular,  

Yöneten ve redaktör: D. Angel Fernandez de los Rios, Madrid, 1852, s. 409. 

 

No. 6, Der Turm der Winde in Athen [No. 6, Atina’daki Rüzgârlar Kulesi]. 

Ressam: [K. H. FISCHER]. Gravürcü: Muller WALTER. Renkli oyma baskı. 1843 öncesi. 

Hermann RHEINHARD, Album des klassischen Alterthums: zur Anschauung für Jung und  

Alt besonders zum Gebrauch in Gelehrtenschulen, C. B. Griesbach, Gera, 1891. 
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Etienne REY (1789-1867): Fransız ressam. 1843’te mimarlar A. Chenavard ve 

Dalgabio’yla Yunanistan, Türkiye ve Mısır’a seyahat etti. 

 

 

Antoine-Marie CHENAVARD (1787-1883): Fransız mimar, ressam. 1843’te ressam 

E. Rey ve mimar Dalgabio’yla Yunanistan, Türkiye ve Mısır’a seyahat etti. 

 
 

 

 

Grèce, Vue de la Tour des Vents a Athènes [Yunanistan, Atina’daki Rüzgârlar Kulesi’nin Görünüşü]. 

Ressam ve gravürcü: Etienne REY. C. 1, Levha XXVII, 20 Ekim 1843.  

Resimdeki tarif: A- Su yolu B- Katolik kilisesi C- Agios Apostolos  

D- Lord Elgin’in kulesi E-Eole Caddesi’nin girişi F-Hapishane 

E. REY ve A. CHENAVARD, Voyage Pittoresque en Grece et Dans le Levant fait en 1843-1844,  

Baskı: Louis Perrin, Oyma baskı: Claude Bonnaviat, Lyon, C. 1, 1867. 

 

Athenes-Vue de la Tour des Vents, Cote Sud Ouest  

[Atina-Rüzgârlar Kulesi’nin Görünüşü, Güney-batı Tarafı].  

Ressam: Antoine-Marie CHENAVARD. Gravürcü: DUBOUCHET. Levha XI, 1843. 

Resmin öncesindeki sayfada bir sayfa yazılı tarif yer almaktadır. 

E. CHENAVARD, Voyage en Grece et Dans le Levant fait en 1843-1844, Lovis Perrin, Lyon, 1848. 
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Andrea GASPARINI (1831-1879): İtalyan ressam, gravürcü. 

 

 Meçhul bir gravürcü 

 

 

Torre d' Andronico Cirreste e d'Eolo [Andronico Cirreste’nin Rüzgâr Kulesi]. 

Ressam: Andrea GASPARINI. Bakır oyma baskı, 1843. 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο [Millî Tarih Müzesi, Atina]. 

Dodwell’in ikinci resminden ilhamla yapılmış ahşap oyma baskı, 1850’ler. 
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Temple of the Winds-Athens [Rüzgârlar Mabedi-Atina], 1864. 

Resimden detay:  

Kule’nin çatısındaki  12 terkli tarikat tacı 

Francesco CARRARA (1812-1854): Dalmaçyalı arkeolog. 

 
 [1852]- Abidenin mevcut durumu yarım yüzyıl hatta daha eskiye kadar gider. Stuart’ın 

zamanında kulenin etrafındaki toprak seviyesi, kulenin kullanımını kaybetmemek için zeminin 

alçak tutulması gerektiği giriş olan kuzey-doğu yüzü dışında 15-16 ayak yükselmişti. Zeminin 

yükselmesinin ötesinde, perspektifin etkisini alıp götüren, yaslanmış vaziyette birçok ev ve 

baraka vardı. O sırada Eolo’nun kulesi Teckeh [tekke] adı verilen bir Türk kilisesine ihtida 

ettirildi ve mübarek sıçramalar zaman zaman orada icra edildi. Ama içeride çok fazla toprak 

yığışmıştı, öyle ki abidenin ilk kâşifleri olan Stuart ve Revett Dervis [derviş; tekkenin 

şeyhi]nden, antik zemini kazmak için izin talep etmişler, 2700 metre küp toprak çıkarmışlardı.  

 

F. CARRARA, “La Torre d’Eole in Atene”, Lettura di Famiglia Opera Illustrata con Incisioni in Acciaio, Annala 

II, Trieste, 1853, s. 149. 

 

 

Meçhul bir gravürcü 

 

Temple of Aeolus/ Aeolus Tempel/ Tur des Vents 

[Aeolus Mabedi/ Rüzgârlar Kulesi]. Çelik baskı, 1852. 

Lettura di Famiglia Opera Illustrata con Incisioni in Acciaio, Lloyd Austriaco, Trieste, Yıl: 2, 1853,  

s. kitabın sonunda numarasız sayfada. 
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Tower of the Winds, Athens [Rüzgârlar Kulesi-Atina]. Meçhul bir gravürcü. 

Lewis SERGEANT, Greece in the Nineteenth Century. A Record of Hellenic Emancipation and Progress: 1821-1897, 

With map and 24 Illustrations, T. F. Unwin, London, 1897, s. 63. 

 

Henry COOK (1819-1890): İngiliz ressam. 

The Temple of the Winds and Town of Athens [Rüzgârlar Mabedi ve Atina Kasabası].  

Ressam ve gravürcü: Henry COOK. Renkli taş baskı, 1853. 

Henry COOK, Recollections of a Tour in the Ionian Islands, Greece and Constantinople, Thomas M’Lean, London, 1853. 
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FOTOĞRAFLAR 

 

Rüzgârlar Kulesi’nin tepesindeki Kadirî tacının alçıdan modelinin zaman içindeki 

değişimini ve iç mekânda tekkeden günümüze kalan izleri göstermek amacıyla bazı 

fotoğraflar veriyoruz: 

 

 

Frieze on the Tower of the Winds, Athens [Atina’daki Rüzgârlar Kulesi’nin Süsleme Kuşağı].  

Fotoğrafçı: Joseph-Philibert Girault DE PRANGEY. Dagerreyotipi, 1842. J. Paul Getty Museum. 

 

Athènes. 1842. Tour des Vents [Atina. Rüzgârlar Kulesi]. 

Fotoğrafçı: Joseph-Philibert Girault DE PRANGEY. Dagerreyotipi, 1842. 

Bibliothèque Nationale de France, Département des Estampes et de la Photographie. 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temple of the Winds [Rüzgârlar Kulesi].  

Fotoğrafçı: William SHERLOCk. Tuzlu kağıda baskı. 1843. George Eastman Museum. 

 

Ensemble dans l'agora romaine (Tour des Vents, Athènes, Grèce)  

[Roman Agora toplu hâlde, Rüzgârlar Kulesi, Atina, Yunanistan].  

Fotoğrafçı: Alfred-Nicolas NORMAND. Calotype, 1851. 

Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine. 
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The Tower of the Winds. Athens 

[Rüzgârlar Kulesi. Atina]. 

Fotoğrafçı: Alfred-Nicolas 

NORMAND. 1851. 

Benaki Museum Photographic 

Archives Department. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Clock of Kyrrestes  

(the Tower of the Winds)  

from the southeast. Athens 

[Kyrresthes’in Saati  

(Rüzgârlar Kulesi),  

güney-doğudan. Atina].  

Fotoğrafçı: James ROBERTSON. 

Albumen baskı, 1853-1854. 

Benaki Museum 

Photographic Archives Department. 
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The Clock of Kyrrestes  

(the Tower of the Winds)  

from the southwest. Athens 

[Kyrresthes’in Saati  

(Rüzgârlar Kulesi),  

güney-batıdan. Atina].  

Fotoğrafçı: James ROBERTSON. 

Albumen baskı, 1853-1854. 

Benaki Museum 

Photographic Archives Department. 

The Clock of Kyrrestes  

(the Tower of the Winds)  

from the northwest. Athens 

[Kyrresthes’in Saati  

(Rüzgârlar Kulesi),  

kuzey-batıdan. Atina].  

Fotoğrafçı: James ROBERTSON. 

Albumen baskı, 1853-1854. 

Benaki Museum 

Photographic Archives Department. 

Fotoğraftan detay:  

Kule’nin çatısındaki tarikat tacı. 
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Temple of the Winds. Athens  

[Rüzgârlar Kulesi. Atina].  

Fotoğrafçı: D. COSTANTIN.  

Galler prensi Albert Edward ve  

prenses Alexandra’nın seyahatinden. 

1869. Royal Collection Trust. 

Fotoğraftan detay:  

Kule’nin çatısındaki tarikat tacı. 

Tower of the Winds, Athens  

[Rüzgârlar Kulesi. Atina]. 

Fotoğrafçı: Félix BONFILS.  

Albumen gümüş baskı, 1872. 

J. Paul Getty Museum. 

 

Fotoğraftan detay:  

Kule’nin çatısındaki tarikat tacı. 
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The Tower of the Winds. Athens [Rüzgârlar Kulesi. Atina]. 

Fotoğrafçı: P. MORAITES. 1890 civarı. 

Benaki Museum Photographic Archives Department. 
 

Fotoğraflardan detaylar: Kule’nin çatısındaki tarikat tacı. 

Fotoğrafçı: P. MORAITES’e atfedilen. 
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Rüzgârlar Kulesi’nin günümüzdeki çatısı. Triton’un kaidesinden kalan kırık sütunun yakından görünüşü.  

Deutsches Archäologisches Institut (DAI) arachne.dainst.org 

 

 

 

Rüzgârlar Kulesi’nin günümüzdeki çatısı. Tarikat tacının alçıdan modelinin kalıntısı kaldırılmış, Stuart ve Revett’in derviş 

çocukların aşağıya attıklarını söyledikleri Triton’un kaidesinden kalan kırık sütun onun yerine yerleştirilmiştir. 

Deutsches Archäologisches Institut (DAI) arachne.dainst.org 



88 

 

Dodwell’in birinci resmi. 1805. Tekkenin girişi.  

İki kapıdan açık olan kuzey-doğu kapısı. Dış ve iç zemin 

toprakla dolduğundan, kapı yüksekliğinin günümüzdeki 

yüksekliğin yarısı olduğu görülmektedir. 

 

 

Rüzgârlar Kulesi’nin tekkenin girişi için kullanılan kuzey-doğu kapısının günümüzdeki durumu. 

Deutsches Archäologisches Institut (DAI) arachne.dainst.org 

 

Kule’nin kuzey-doğu kapısının eskiden Kelime-i Tevhid 

yazılı bulunan üst sövesinin günümüzdeki durumu.  

Deutsches Archäologisches Institut (DAI) 

arachne.dainst.org 
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Rüzgârlar Kulesi’nin içi. Karşıda güney-doğu, onun sağında güney duvarı. İkisi arasında mihrap kalıntısı. Altta sağda kısmen 

görünen, antik eklentiyle bağlantı kuran güney duvarındaki açıklık. Mihrabın alt kısmının işaret ettiği tekke zemininin alt 

kornişe dayalı olduğu görülebilir. Tekke devrinde güney duvarı açıklığının ahşap zeminin altında toprağa gömülü kaldığı için 

kullanılamadığı, herhangi bir bitişik bina ile bağlantı kuramayacağı anlaşılabilir. 

Deutsches Archäologisches Institut (DAI) arachne.dainst.org 
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Kubbedeki kilit taşından sarkan  

on iki kandilli avizenin zinciri. 

Deutsches Archäologisches Institut (DAI) 

arachne.dainst.org 

 

Rüzgârlar Kulesi’nin kubbesi. 

Deutsches Archäologisches Institut (DAI) 

arachne.dainst.org 
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RÜZGÂRLAR KULESİ’NE DAİR GÖZLEMLER TABLOSU 

Gözlemci 
Gözlem 

tarihi 

Gözlemin 

aktarılışı 
Dış özellikler 

İç 

özellikler 
Kullanım 

   
Çatıdaki 

taç 
Bitişik ev 

Toprak 

seviyesi 
 Zikir Çalgılar 

GUILLET 
Nisan 

1669 
Yazıyla 

Triton ve 

taç yok 

Bir yüzün 

kabartmasını 
örten bir ev 

    

EVLİYA 

ÇELEBİ 
1669 Yazıyla    

-12 terkli 

kubbe 

-Mezar 
-Metruk 

vaziyet 

  

SPON 1674 Yazıyla    

-Sokrat’ın 
mezarı 

söylentisi 

-Metruk 
vaziyet 

  

VERNON 
Nisan 
1676 

Yazıyla  

İki yüzün 

kabartmasını 

örten bir ev 

    

WHELER 
Nisan 

1676 

-Yazıyla 

-Tasvirle 

Triton ve 

taç yok 

Güney ve 

güney-batı 

kabartmalarını 
örten bir ev 

Büyük 

kısmı 

toprak 
altında 

   

POCOCKE 
Ağustos 

1740 

-Yazıyla 

-Tasvirle 

Triton’un 

kaidesi 

olan sütun 
var 

Güney ve 

güney-batı 
kabartmalarını 

örten bir ev 

 

-Kuzey 

batı kapısı 

üst kısmına 
kadar 

toprak 

altında 
-Kuzey-

doğu 

kapısında 
büyük ağaç 

-Metruk 
vaziyet 

-Birinci 

kornişe 
kadar 

toprak dolu 

  

DALTON 
Kasım 

1749 
Tasvirle  

Güney ve 

güney-batı 

kabartmalarını 
örten bir ev 

Kuzey-

doğu kapısı 

üst yarısı 
açık 

-Metruk 
vaziyet 

-Birinci 

kornişe 
kadar 

toprak dolu 

  

STUART VE 
REVETT 

1751-1753 
-Yazıyla 
-Tasvirle 

Çatının 

tepesinde 
tarikat 

tacının 

ahşaptan 8 
terkli 

modeli var 

Güney-batı 
kabartmalarını 

örten ev 

yıktırılıp, 
bitişik duvar 

alçak olarak 

yeniden 
yaptırılmıştır 

-Kuzey 

batı kapısı 
üst kısmına 

kadar 

toprak 
altında 

-Kuzey-

doğu kapısı 
üst yarısı 

açık 

Birinci 
korniş 

seviyesinde 

ahşap 
döşeme 

Dervişlerce 

işgal 

edilmiştir 
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Gözlemci 
Gözlem 

tarihi 

Gözlemin 

aktarılışı 
Dış özellikler 

İç 

özellikler 
Kullanım 

   
Çatıdaki 

taç 
Bitişik ev 

Toprak 

seviyesi 
 Zikir Çalgılar 

LE ROY 1758 
-Yazıyla 
-Tasvirle 

    Devranî zikir Ney 

CHANDLER 1765 Yazıyla  
Tütün kahve 
ikram edilen 

bir oda 

  
Cehrî, kuûdî, 

devranî zikir 

“Yabanî, 

yüksek 

sesli 
musiki”  

DE CHOISEUL-

GOUFFIER  

Ağustos 

1784  
Yazıyla     

Dervişlerce 
işgal 

edilmiştir 

 

LECHEVALIER 1785 Yazıyla     

Dervişlerce 

işgal 
edilmiştir 

 

SCROFANI 1794 Yazıyla  

Güney ve 
güney-batı 

kabartmalarını 

örten bir ev 

  
Cehrî, kuûdî, 

devranî zikir 
Ney 

DODWELL 
Nisan 

1805 

-Yazıyla 

-Tasvirle 
   

-Birinci 
korniş 

seviyesinde 

ahşap 
döşeme 

-Güney-

doğu 
duvarında 

mihrap 

-Mahfil 
-Tekke 

tezyinatı 

Cehrî, kuûdî, 

devranî zikir 

-Nakkare 

-Mazhar 

POMARDI 
Nisan 

1805 

-Yazıyla 

-Tasvirle 
 

Havalide şeyh 

evi 
 

-Birinci 

korniş 

seviyesinde 

ahşap 
döşeme 

-Güney-

doğu 
duvarında 

mihrap 

-Mahfil 
-Tekke 

tezyinatı 

Cehrî, kuûdî, 

devranî zikir 

-Nakkare 
-Halile 

-Mazhar 
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Gözlemci 
Gözlem 

tarihi 

Gözlemin 

aktarılışı 
Dış özellikler 

İç 

özellikler 
Kullanım 

   
Çatıdaki 

taç 
Bitişik ev 

Toprak 

seviyesi 
 Zikir Çalgılar 

GALT 1810 Yazıyla     
Cehrî, kuûdî, 
devranî zikir 

-Nakkare 
 

Meçhul bir 

ressam  
1810 civ. 

-Tasvirle 
(Victoria ve 

Albert 

Müzesi’nde) 

 

-Stuart ve 

Revett’in 
yaptırdıkları 

ev 

-Kuzey-doğu 
kapısına (açık 

kapı) bitişik 

yeni bir ev 
(müştemilat?) 

    

POUQUEVILLE 1813 
-Yazıyla 

-Tasvirle 

Çatının 
tepesinde 

tarikat 

tacının 12 
terkli 

modeli var 

   
Dervişlerce 

işgal 

edilmiştir 

 

HEAD 
1811-15 

arası 
Yazıyla     

“Yabanî bir 

tapınma” 
 

HOLLAND 1813 başı Yazıyla     
Haftada iki 

kez 
 

HUGHES 
Kasım 

1813 
Yazıyla  

Yakın bir 

mahalde tütün 

kahve ikram 
edilen şeyh 

dairesi 

  

-Cehrî, kuûdî, 
devranî zikir 

-Hastaya 

okuma 

Nakkare 

Kraliçe 

Caroline’in 

maiyetinden biri 

Mayıs 

1815 
Yazıyla     

-Seyirci 

devletçe 

yasaklanmıştır 

-Cehrî, kuûdî, 

devranî zikir 

 

Vurmalı 

bir çalgı 

WILLIAMS 
Mayıs 
1817 

Yazıyla     
Cehrî, kuûdî, 
devranî zikir 

-Nakkare 
-Mazhar 
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Gözlemci 
Gözlem 

tarihi 

Gözlemin 

aktarılışı 
Dış özellikler 

İç 

özellikler 
Kullanım 

   
Çatıdaki 

taç 
Bitişik ev 

Toprak 

seviyesi 
 Zikir Çalgılar 

DE FORBİN 
Ağustos 

1817 
Yazıyla     

Cehrî, devranî 
zikir 

 

JOWETT 1818 Yazıyla     
Dervişlerce 

işgal 

edilmiştir 

 

GELL 1818 Yazıyla     
Dervişlerce 

işgal 

edilmiştir 

 

WOODS Mart 1818 Yazıyla    

Mahfil 
(yabancı 

seyirciler 
için) 

Cehrî, kuûdî, 

devranî zikir 
Nakkare 

TAYLOR 
Haziran 

1818 
Yazıyla     

Dervişlerce 

işgal 
edilmiştir 

 

FULLER 
Mayıs 
1820 

Yazıyla     

Dervişlerce 

işgal 
edilmiştir 

 

Meçhul bir İskoç 
deniz askeri 

1820 yazı Yazıyla     
Cehrî, kuûdî, 
devranî zikir 

Mandolin 
(buzuki) 

WALSH Ocak 1821 Yazıyla     Devranî zikir  

GROPIUS 
Nisan 

1824 
Yazıyla     

1821 yılından 
beri dervişler 

yoktur 
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Gözlemci 
Gözlem 

tarihi 

Gözlemin 

aktarılışı 
Dış özellikler 

İç 

özellikler 
Kullanım 

   
Çatıdaki 

taç 
Bitişik ev 

Toprak 

seviyesi 
 Zikir Çalgılar 

TRANT 
Şubat 
1830 

Yazıyla    

Metruk 

vaziyet 

 

Dervişler 

“uzun bir 
zamandan 

beri” yoktur 

 

MICHAUD ve 

POUJOULAT 

Haziran 

1830 
Yazıyla    

Metruk 
vaziyet 

 

Dervişler 

yoktur 
 

COLE 1830 
-Yazıyla 

-Tasvirle 

Çatının 
tepesinde 

tarikat 

tacının 
alçıdan 8 

terkli 

modeli var 

 

-Kuzey 

batı kapısı 
tamamen 

toprak 

altında 
-Kuzey-

doğu kapısı 

kısmen 
açık 

 
Dervişler 

yoktur 
 

REUMONT 1833 Yazıyla  

Taş, toprak ve 

kötü 

kulübelerle 
çevrili 

Birkaç 
basamakla 

inilir 

   

RØRBYE Mart 1836 Tasvirle 

Çatının 
tepesinde 

tarikat 

tacının 
alçıdan 8 

terkli 

modeli var 

 

Kuzey batı 

kapısının 
yarısı 

toprak 

altında 
 

   

-CHENAVARD 
-REY 

-DU MONCEL 

-GASPARİNİ 

1843 Tasvirle 

Çatının 
tepesinde 

tarikat 

tacının 
alçıdan 8 

terkli 

modeli var 

 

-Bütün 

çevre 
topraktan 

arındırılmış 

-Her iki 
kapı açık 

   

-CARRERA 
-MURCİA 

-COOK 

-2 meçhul 
ressam 

1850-1853 

arası 
Tasvirle 

Çatının 

tepesinde 
tarikat 

tacının 

alçıdan 8 
terkli 

modeli var 

 

-Bütün 

çevre 

topraktan 

arındırılmış 

-Her iki 

kapı açık 

   

-DE PRANGEY 

-SHERLOCK 
-NORMAND 

-ROBERTSON 

-BONFILS 
-MORAITES 

-GOOD vs. 

1842-1906 Fotoğraflar 

Çatının 

tepesinde 
tarikat 

tacının 

alçıdan 8 
terkli 

modeli var 

 

-Bütün 

çevre 

topraktan 
arındırılmış 

-Her iki 

kapı açık 
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