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1. Mizô.nü "1-belô.ga (İstanbul 1303) Mek
teb-i Hukuk'taki hocalığı sırasında yaz
dığı bu eser klasik bir belagat kitabı
dır. Fakat yazar daha mukaddimesin
den itibaren, bilhassa "meanf" bölümüy
le Türkçe'ye mahsus bir belagat kitabı 
yazma gayretine girmiş, Arap belaçatı
nı Türkçe tariflerle verme yoluna git
memiştir. Bu bakımdan eserin belagat 
konusuyla uğraşan yazarlar arasında 

ayrı bir yeri vardır. 2. Setine-i Belô.gat 
(İstanbul ı 305) Yazarın Mizô.nü'l -be
lô.ga 'yı okuturken sınıfta ilave ettiği 

açıklamalardan meydana gelmiştir. Ön
sözünde, kitabın ikinci kısmının "mfza
nü'l hitabe" olacağına dair bir kayıt var
sa da bu kısım muhtemelen neşredil
memiştir. 3. Ta'likat-ı Belô.gat-ı Osmô.
niyye (İstanbul ı 299). Belô.gat-ı Osmô.
niyye'nin tenkidi olarak kaleme alın

mış küçük bir risaledir. 4. Tahlil-i Hal 
(İstanbul 1299). Belô.gat-ı Osmô.niyye'
nin tenkidi dolayısıyla yazara verilen ce
vaplara karşılık olarak yazılmıştır. s. 
Mukaddimetü Akvemi'l-mesô.lik (İs
tanbul 1296). Tunuslu Hayreddin Pa
şa'nın kaleme aldığı, Batı medeniyet! 
karşısında Osmanlı Devleti'nin ve bütü
nü ile İslam dünyasının problemlerini 
inceleyen A~vemü'l-mesô.lik ii ma 'ri
feti af:ıvô.li'l-memô.lik adlı Arapça ese
rin mukaddimesinin tercümesidir. Ce
ride-i Askeriyye ve Hakikat gazete
lerinde tefrika edildikten sonra kitap 
haline getirilmiştir. Çeşitli kaynaklarda 
onun eseri olarak gösterilen Fezô.il-i 
Askeriyye Mustafa Hami Paşa'ya, bu
na mukabil kaynaklarda zikredilmeyen 
Uhuvvet-i Askeriyye (İstanbul 1298) 

ise ona aittir. 
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İstanbul Sultanahmet 
Cankurtaran mahallesinde, 
1290'da (1873-74) kurulmuş 

bir Rifai tekkesi. 

Bünyesinde sahabflerden Abdurrah
man eş-Şami'nin makam-türbesini ba
rındıran bu tekke, kaynaklarda Sancak
tar ve Sancaktar Baba adlarıyla da anı!-
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Abdurrahman SamT Tekkesi lanarımdan sonral Sultanah
met-lstanbu l 

maktadır. Tekkeye adını veren Abdur
rahman eş-Şami'nin Araplar'ın 48 (668-
69) yılında istanbul'u kuşattıkları sıra
da şehid düşmüş sahabflerden biri ol
duğu bilinmekte ve Ebu Eyyüb el-En
sari'nin sancaktarlığını yaptığı söylen
mektedir. Abdurrahman eş-Şami'nin 

tekkenin bulunduğu yere gömüldüğü 
rivayet ediliyorsa da istanbul'daki bir
çok sahabe kabir ve türbesi gibi, bunun 
da fetihten sonra kurulmuş bir makam 
olduğu tahmin edilebilir. önceleri muh
temelen mütevazi bir ziyaretgah mahi
yetinde olan bu makam, ı. Abdülhamid 
(ı 774-1789) tarafından ihya ve kendi 
vakfına tescil ettirilmiştir. Tekkenin ba
nisi, Rifaiyye şeyhlerinden türbedar 
Mehmed Raşid Efendi'dir. Kuruluşun

dan sonra kırk yıl kadar Rifaiyye'ye hiz
met etmiş olan Abdurrahman eş-Şamf 
Tekkesi, 1925'te kapatıldıktan sonra 
bakımsızlıktan harap olmuştur. Ancak 
1985'te Türkiye Turing ve Otomobil Ku
rumu bu tekkeyi, sahibi olan Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nden kiralamış, tev
hidhane ve türbeyi asır hüviyetleriyle 
korunacak şekilde küçük bir mü
zeye dönüştürmüş, harem ve selamlık 
bölümlerini de tekkenin yanında halen 
turistik otel olarak kullanılan Şehrema
neti Muhasebecisi Reşad Efendi Kona
ğı'na katarak restore ettirmiştir. Bu 
konağın 1885 yılında da Serkurena Os
man Bey tarafından, tekkenin selamlığı 

olarak kullanılmak üzere tamir ettirildi
ği bilinmektedir. Türbenin kapısı üze
rindeki, Abdurrahman eş-Şami'nin kim
liğini belirtmek için hattat Mehmed 
izzet Efendi'nin yazdığı 1302 ( 1885) 
tarihli kitabenin de bu tamirat sırasın
da konulmuş olması kuwetle muhte
meldir. 

Mimari programı ve ebadı asgarf 
ölçülerde tutulmuş mütevazi bir zaviye 
olan Abdurrahman eş-Şamf Tekkesi, 
doğuda türbe ve tevhidhaneden oluşan 
tek katlı kagir bir bölüm ile batıda 

onunla bitişen, içinde harem ve selamlı
ğın bulunduğu iki katlı ahşap bir bö
lümden meydana gelmektedir. Türbe. 
binanın kuzeydoğu köşesinde, sokak 
kavşağında yer almaktadır. Kuzey cep
hesinde bir kapı ile geniş bir niyaz pen
ceresi bulunur. Birleşik kemerlerle 
taçlandırılmış ve kesme taştan söveler
le çerçevelenmiş olan bu iki açıklıktan 
kapının üzerine kitabe yerleştirilmiştir. 
Doğu duvarında, diğeri ile aynı biçimde, 
ancak daha dar ikinci bir pencere, batı 
duvarında selamlığa açılan bir kapı, 

tevhidhane ile ortak olan güney duva
rında da bir kapı ile iki pencere vardır. 
Bu bölümün cephelerinde, arnpir üslO
bunda ufak konsolların sıralandığı bir 
saçak silmesi dolaşmaktadır. Dikdört
gen planlı tevhidhanenin güney duvarı
nın eksenine, sepet kulpu kemerli basit 
bir mihrap yerleştirilmiştir. Tevhidhane, 
ikisi mihrabın yanlarında, ikisi de batı 

duvarında yer alan basık kemerli dört 
pencere ile aydınlanmaktadır. Türbe gi
bi tevhidhane de kiremitli bir ahşap 
çatı ile örtülüdür: her iki bölümün de 
duvarları moloz taş ve tuğla ile örül
müştür. Alelade bir ahşap mesken nite
liğinde olan batı kanadının muhtemelen 
zemin katı selamlığa, üst katı ise hare
me tahsis edilmişti. Bu bölümün ku
zeyinde müstakil bir kapıyla arka bah
çeye bakan birçok pencere bulunmak
tadır. 
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