
nin yirmi. medresenin ise yirmi sekiz 
hücresi vardı. Mescidin, benzer nitelik
teki birçok külliyede görüldüğü gibi. ay
nı zamanda medresenin dershanesi ve 
tekkenin tevhidhanesi olarak kullanıldı
ğı anlaşılmaktadır. Bu yapıların geçir
dikleri onarım ve değişiklikler hakkın

da kesin bilgi yoktur. Ancak mescid ile 
medresenin asır konumlarını ve biçimle
rini az çok koruduğu, fakat dervişlere 
ait ve herhalde kagir olan hücrelerin 
zamanla ortadan kalktığı , tekkenin ise 
geçen yüzyıl içinde ahşap bir binaya dö
nüştürülmüş olduğu anlaşılmaktadır. 

Celvetiyye'den $irden lakaplı Şeyh Ab
dülvehhab Efendi'nin 1130'da ( 1718) 
vefatından sonra Abdüsselam eş-Şey

banf lö. 1165/ 17 521 tekkenin postni
şini olmuş , böylece tekke Sa'diyye'ye 
intikal ederek onun ismiyle anılmaya 

başlamıştır. Abdüsselam Tekkesi. ta
rikatın istanbul'daki en eski, en kıdem
li tekkesi olmamasına rağmen (en eski
si Eyüp-Taşlıburun ' d a ki Lagari Tekkesi'
dir). Sa'df asitanesi olarak kabul edile
gelmiştir. Tekke, Kovacı Şeyh Mehmed 
Emin Efendi'den sonra lö 18361 Kovacı 

Dede, Kovacı Şeyh veya Kovacılar Tek
kesi adları ile de tanınmıştır. Tekkelerin 
kapatılmasından sonra metrük kalan 
ve zamanla harap olan tekke. 1940'1ar
da külliyenin diğer bölümleriyle bera
ber. Vakıflar idaresi tarafından pek çok 
benzeri gibi enkazcıya satılmış ve yıktı
rılmıştır. Türbe ve hazfre de dahil ol
mak üzere, hiçbir iz bırakmadan orta
dan kaldırılan tekkenin yerine 1945'
te Koca Ragıb Paşa ilkokulu inşa edil
miştir. 

Abdüsselam Tekkesi'nin mimari özel
likleri hakkında sadece bazı genel bilgi
lere sahibiz. Külliyenin girişi batıda. 

Börekçi Ali sokağı üzerindeydi. Arsanın 
kuzeyini. kolları birbirine eş it olmayan 
(U) şeklindeki. iki katlı kagir bir kitle 

içinde toplanmış medrese hücreleri iş

gal ediyordu. Avluya bakan tarafta bir 
revakla donatılmış olan ve bu yapıda, 
her katta on dörderden toplam yirmi 
sekiz hücre yer almaktaydı. Bu kitle
nin doğusunda , ona bitişik muhteme
len medreseye ait bir müştemilat olan 
tek katlı ahşap bir bina vardı. Arsanın 
güneybatı köşesinde ise yamuk planlı, 

kagir duvarlı ve ahşap çatılı mescid
dershane-tevhidhane bulunuyordu. Bu
nun, biri Börekçi Ali sokağına , diğeri 

kuzeye medrese hücrelerinin yer aldığı 
avluya açılan iki kapısı ve her yönde 
ikişerden sekiz adet kemerli penceresi 
vardı. Minaresi ise güneybatı köşesinde 
yükselmekteydi. Mescidin doğusunda , 

güneydeki Ağa Çeşmesi sakağına açılan 
müstakil kapısı ve kuzeyde. avludan 
duvarlarla tecrit edilmiş küçük bir bah
çesi olan. iki katlı ahşap tekke binası 
yer almaktaydı. Harem, selamlık ve der
viş hücrelerini barındırdığı anlaşılan bu 
yapının üst katta, sokak yönünde cep
hesinin yarı uzunluğunda bir çıkma yap
tığı ve birçok geç devir tarikat yapısın

da görüldüğü gibi. her yönü ile bir ah
şap mesken karakterinde olduğu söyle
nebilir. Bunun da doğusunda, arsanın 
güneydoğu kesimini işgal eden türbe ile 
hazfre bulunuyordu. Batı yönünde tek
keye hemen bitişik olan türbenin dik
dörtgen planlı , kagir duvarlı ve ahşap 
çatılı bir bina olduğu anlaşılmaktadır. 

Ağa Çeşmesi sakağına bakan, demir 
parmaklıklı ve sivri kemerli geniş bir 
niyaz penceresi, doğuya açılan bir ka
pısı ile ayrıca üç penceresi bulunan bu 
türbede tekke şeyhlerinin sandukaları 

yer almaktaydı. 

Elimizde müşahhas deliller yoksa da 
benzer örneklerden hareketle, Papasza
de Mustafa Paşa Külliyesi'nin ilk yapıl
dığı dönemde, derviş hücreleriyle tek
keye ait diğer bölümler in medrese hüc-
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relerini barındıran kitleye benzer bir kit
le içinde sıralandıkları ve aviuyu çevre
ledikleri, bilinmeyen bir tarihte, muhte
melen bir depremde hasar gördükten 
sonra değişik bir anlayışla yeniden ihya 
edildikleri tahmin edilebilir. 
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Sa'diyye tarikatın ın Abdüsselam 
eş-Şeybani'ye ( ö. 1165 / 1752) 

nisbet edilen bir kolu. 
L _j 

Tarikatın kurucusu Abdüsselam eş 

Şeybanf Şam'da doğdu. Doğum tarihi 
belli değild ir. Nesebi ve tarikat silsile
si Sa'diyye tarikatının kurucusu Sa'ded
din ei-Cibavf eş-Şeybanf'ye ulaşır. Ay
nı tarikatın Vefaiyye kolunun kurucusu 
Şeyh Ebü'I-Vefa es-Sa'df ile birlikte 1112 
( 1700) veya 111 S'te ( 1703) istanbul'a 
geldi. Celvetiyye tarikatına mensup Şeyh 
Abdülvehhab Efendi'den boşalan ve da
ha sonra kendi adıyla anılacak olan Kos
ka'daki Papaszade Mustafa Çelebi Der
gahı (bk. ABDÜSSELAM TEKKESİ) po,stni
şinliğine "irade-i seniyye" ile tayin edil
di. On dört yıl bu görevde bulunduktan 
sonra yer ini oğlu Galib Behceddin'e bı

raktı. Ayasofya Camii'ne pfri Sa 'deddin 
ei-Cibavf'nin adı yazılı levhayı astıracak 
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ve Kadir geceleri başta Sa'dTier olmak 
üzere bütün tarikat mensuplarının bu 
camide zikir yapmalarına müsaade ala
cak kadar geniş nüfuza sahipti. Vefa
tında tekkesine defnedildi. 

Kendisinden sonra adına nisbet edi
len Abdüsselamiyye tarikatı oğlu Şeyh 
Galib Behcedddin ile onun halifesi Şeyh 
Mustafa ve Şeyh Şamlı İbrahim efendi
ler tarafından devam ettirilmiştir. İbra
him Efendi'nin otuz altı yıl kadar süren 
meşihatinden sonra 1826 yılında. Koğacı 
Şeyh diye tanınan Mehmed Emin ElfT 
Efendi postnişin olmuş, bir süre son
ra o da makamını oğlu Mehmed Galib 
Efendi'ye bırakmıştır. Bu tarihten son
ra Yahya Efendi ve oğlu Mehmed Arif 
ile devam eden tarikat, 1919'da Mec
lis-i Meşayih tarafından tekkenin post
nişinliğine tayin edilen Sütlüce Sa'di Der
gahı şeyhi Elif Efendi'nin tarunu Yüsuf 
Zahir Efendi'nin şeyhliği sırasında tek
ke ve zaviyelerin kapatılması ile tarihe 
karışmıştır. 
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li'l'!l NiHAT AZAMAT 

r - A . ~ ABDUSSETI R EFENDI, Kırımlı 

(ö. 1887) 

Fıkıh Alimi, Mecelle Cemiyeti üyesi. 
L ~ 

Doğum tarihi ve tahsil hayatı hakkın
da bilgi yoktur. istanbul Hukuk Mek
tebi'nde uzun yıllar fıkıh dersleri akut
tu. Temyiz mahkemesi üyesi iken Mek
ke-i Mükerreme maliası unvanını aldı 

{I 887) Aynı yıl hac için Mekke'ye gitti, 
kısa bir müddet sonra da Taifte vefat 
etti {5 Eylül 1887) ve oraya defnedildi. 

Abdüssettar Efendi'nin Mecelle'nin 
on dört, on beş ve on altıncı kitapların
da, ''i'lamat mümeyyizi muavini" unvanı 
ile mührü vardır. Mecelle Cemiyeti reisi 
Ahmed Cevdet Paşa'nın en çok takdir 
ettiği alimlerden biridir. Hatta Cevdet 
Paşa. Suriye valisi iken tanıdığı ve fikir
lerine, İslami ilimlerdeki dirayetine çok 
saygı duyduğu Şam müftüsü Mahmud 
ei-Hamzavi Efendi'den açıklamasını is
tediği bazı fıkhi meselelerin müzake
resine Abdüssettar Efendi'yi de dahil 
ederek ikisi arasında mektuplaşmak 

suretiyle cereyan eden ilmi tartışmaları 
bir mecmuada toplamıştır {bk. Cevdet 
Paşa 'nın Evrakı, istanbul Belediyesi Ata-
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türk Kitaplığı, nr. 32). Mahmud ei-Ham
zavi Efendi de Abdüssettar Efendi'nin 
Tenbfhü'r-rukiid 'aHi enne'l-imia 'e 
mine'l-~aia,. fi'l-kışaş ve'l-hudud (bk 
Cevdet Paşa'nın Evrakı) adlı risalesine 
Tenbfhü'l-{ıavaş 'alCı enne'l -imia 'e 
fi'l-J:ıudud Hi ti'l-~ışaş adıyla bir red
diye yazmış ve bu risale 1303 yılında 
Şam'da neşredilmiştir. 

Abdüssettar Efendi'nin basılmış eser
leri şunlardır: Teşrfhu Kavaidi'l-kül
liyye fi'l-ahkami'l -fer'iyyeti'l-ameliy- . 
ye. Abdüssettar Efendi'nin yarım kalan 
Mecelle şerhidir. Kitabın birinci cüzü 
bu adla (İstanbul 1295, 1297, 1301), ikinci 
cüzü Mecelle Şer hi: Teşrih adıyla (İs
tanbul 1296-1299) yayımlanmıştır. İkinci 
cüz üç kitaptan oluşmaktadır: Birinci 
kitap "Büyü"' (İstanbul I 296). ikinci kitap 
"Tea re" (İstanbul 1297, ı 298). üçüncü ki
tap "Kefale" {İstanbul 1299) adını taşı
maktadır. Ayrıca Medhal-i Fıkh {İstan
bul 1299) adlı bir eseri daha vardır. 
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ABDÜŞEMS b. ABDÜMENAF 
( .,jt;,.,~ .)-!~~) 

Kureyş kabilesinin 
büyük kollarından biri olan 

Abdüşemsoğulları'nın 

(Ben\' Abdüşems) atası. 

Babası Abdümenaf b. Kusay. annesi 
Atike bint Mürre'dir. Doğum ve ölüm 
tarihi bilinmeyen, hayatı hakkında fazla 
bilgi bulunmayan Abdüşems, Haşim'in 
ikiz kardeşidir. Haşim ile birlikte Mek
ke yöneticiliğini. Kabe ve hacılara ve
rilecek hizmetleri ağabeyi Abdüddar'
dan almak için mücadeleye girişti ve 
sonunda Kureyş'in idare~ini ele geçir
di. Savaşta başkumandanlık görevi de
mek olan kıyade*yi böylece Abdüşem
soğulları üstlenmiş oldu. Bu görev Ab
düşems'den sonra oğlu ümeyye'ye~ ni
hayet Ebü Süfyan b. Harb'e intikal et
miştir. 

Kardeşlerinden Muttalib, Haşim ve 
Nevfel ile birlikte "ashabü' l-ilaf" gru
bunu oluşturan Abdüşems ticaretle de 
meşgul olmuştur. Hayatının büyük bir 
kısmını Mekke dışında geçirdi. Ticaret 
anlaşmaları yapmak için Yemen'e ve 
Habeşistan'a gitti. Habeşistan ticareti
ni tekeline aldı. Mekke'de Taviy, Cefer. 
Rum ve Hum adlarında dört kuyu aç
tırdı. Abdüşems Mekke'de öldü ve Safa 
tepesinin arka tarafında Ecyad denilen 
yere gömüldü. 

Abdüşems'in on iki çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Şam'da yerleşen Abdüümey
ye ve Nevfel adlı iki oğlunun dışında 

diğerleri Mekke'de çoğaldılar ve Abdü
şemsoğulları adı altında Kureyş kabile
sinin önemli ve büyük bir kolunu teşkil 
ettiler (bk. ABDÜMENAF b. KUSAY) Abdü
şems kabilesine mensup olanlara Abşe
mi ( ~ ) denilir. 
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ABDÜYALİL b. AMR 

( .»+"- J. ~L.~ ) 

Abdüyal\'1 b. Amr 
b. Umeyr es-Sekaf\' 

Hz. Peygamber'le anlaşma 
yapmak üzere Sakif kabilesinin 
. gönderdiği heyetin başkanı. 

Hz. Peygamber. İslamiyet'in onuncu 
yılında (m. 620) Taife yaptığı yolculuk 
sırasında Saklf kabilesinin ileri gelenle
rinden biri olan Abdüyalil ile de görüş
müş, kabile mensuplarından İslamiyet'i 


