
Ekrem'in hatırasını canlandırma. haccı 
önemserneyi ve Allah'ın bu konudaki em
rine boyun eğmeyi vurgulama. kulluk ve 
itaat gibi ruhi ve derunl halleri zahiri bazı 
davranışlarla ifade etme gibi sembolik ve 

taabbüdl bir anlam taşıdığı söylenebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, 1, .28, 307, 329, 373; lll, 318; Bu
har!. "l:lac", 57-60, 62; Müslim. "l:lac", 249-
250, 253, 254, 310; İbn Mace. "Menasik", 27, 
32; Ebu Davud, "Menasik", 46; 11rmizi. "l:lac", 
49, 113; İbn Hişam, es-Sire, I, 209-210; İbn 
Sa'd, et-Taba~at, I, 145-147; Ezraki, Al;ıbtiru 

Mekke (Melhas), I, 62-66, 322-335; Fakihi, 
Aljbtiru Mekke (nşr. Abdülmelik b. Dihiş), 

Mekke 1407/1986, I, 81-149; Beyhaki, es-Sü
nenü'l-kübra, V, 79; Serahsi, el-Mebsüt, IV, 49; 
Süheyfi. er-Ravzü'l-ünü{, ll, 270-275; Fahred
din er-Razi, Me{atil:ıu'l-gayb, IV, 51 ; İbn Kuda
me, el-Mugni, lll, 383-385; Nevevi, el-Mecmü', 
VIII , 32-36; a.mlf., Şerl;ıu Müslim, IX, 16; Mu
hibbüddin et-Taberi, el-lfıra' li-~aşidi ümmi'l
~ura, Kahire 1970, s. 278-296, 307-308; Nü
veyri, l'fihayetü'l-ereb, I, 314-316; XXV, 296-
304; Tücibi, Müste{adü'r-ril;ıle ve'l-igtirab (nşr. 
Abdülhafiz Mansur), Tunus 1395/1975, s. 271-
276; Heysemi, Mecma'u'z-zeva'id, lll, 239-243; 
Fasi. Şifa'ü 'l-garam bi-aljbtiri'l-beledi'l-l;ıaram 
(nşr. Ömer Abdüsselam Tedmürl), Beyrut 1985, 
I, 309-316; Ayni, 'Umdetü 'l-~ari, Ka-hire 1392/ 
1972, VIII, 82, 1 00; Muttaki ei-Hindi, Kenzü 'l
'ummtil, XII, 214-219; Remli. /'fihtıyetü'l-mul;ı
ttic, Beyrut 1984, lll, 280-285; Haraşi, Şerl;ıu 

Muljtaşarı ljalil,. ll, 325-326; Mir'atü '1-f;fare
meyn, I, 13-14, 54-55; İbrahim Rifat Paşa , Mir
'atü'l-f;faremeyn, I, 82-83, 132-134,264,304-
305; Cevact Ali, el-Mu{aşşal, IV, 54; VI, 436-437; 
Abdurrahman Bedevi, M~ahibü 'l-lslamiyyin, 
Beyrut 1973, II, 136-141; Mahmud Esad, islam 
Tarihi, s. lll, 325-326, 330-331, 394-395; 
Esa:D, İljbiiru 'l-kiram bi-aljbiiri'l-Mescidi'l-f;fa
ram (nşr Hilfız Gulam Mustafa), Kahire 1405/ 
1985, s. 60-114; Hüseyin b. Mahmud Said Ab
dülgani. irşadü's-sari ila menasiki'l-Molla 'Ali 
el-lfari, Beyrut, ts. (Darü'I-Kitabi'I-Arabl), s. 89-
90; Said Bekdaş, Fac;ilü 'l-f;faceri'l-esved ve ma
~ami İbrahim ve ?ikru tariljihima ve al;ıkami
hime'l-fı~hiyye ve ma yete 'alla~u bihima, Me
dine 1416/1996; A. J. Wensinck. "Mbe", İA, VI, 
6; "ei-ı:ı.acerü'1-esved", Mv.F, XVII, 104-108; 
"İstilam", a.e., IV, 83-84; "Tavaf", a.e., XXIX, 
129-130• Iii SALİM ÖöüT 

r 

L 

r 

HACET 

(bk. İHTiYAÇ). 

HACET NAMAZI 

Bir ihtiyacın giderilmesi 
veya arzulanan bir hususun 

_j 

ı 

L yerine gelmesi için kılınan namaz. _j 

Sözlükte "ihtiyaç duyulan şey" anlamı
na gelen hacet kelimesi Kur'an-ı Kerim'
de bu anlamda üç ayette geçmekte (Yu
suf 12/68; Gafir 40/80; el-Haşr 59/9), ay
rıca tekil ve çoğul (hacat, havaic) olarak 

hadislerde de yer almaktadır (bk. Wen
sinck, el-Mu'cem, "l_ıvc" md.). 

Dört Sünni mezhebe ve Ca'ferller'e gö
re müstehap olan hacet namazının meş
ruiyetine dair şu hadis zikredilmektedir: 
"Kimin Allah tarafından veya hemcinsi 
olan biri tarafından giderilecek bir ihtiya
cı varsa usulüne uygun abdest alıp iki 
rek'at namaz kılsın. arkasından Allah'a 
harndedip Peygamber'e salavat getirsin 
ve şöyle desin: Halim ve kerim olan Al
lah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın 
rabbi olan Allah'ı yüceltir, alemierin rab
bi olan Allah'a hamdederim. Senden rah
metine ve affına ulaştıracak davranış
larda bulunmayı. her türlü iyiliği elde et
meyi, her türlü günahtan salim olmayı 
diliyorum. Bende bağışlamadığın günah. 
gidermediğin keder ve karşılamadığın rı
zana uygun bir ihtiyaç bırakma. ey mer
hametiiierin en merhametiisi olan Allah!" 
(İbn Mike, "İ~me ", 189; Tirmizi. "Vitir" , 
17; Hakim, 1, 320). Ayrıca Resı11-i Ekrem. 
yanına gelerek kör olan gözlerinin açılma
sı için dua etmesini isteyen birine usulü
ne uygun abdest almasını ve iki rek'at 
namaz kılıp şöyle dua etmesini söylemiş
tir: "AIIahım! Rahmet peygamberi Mu
hammed vasıtasıyla senden diliyor ve sa
na yöneliyorum. Ya Muhammed! Bu ihti
yacıının giderilmesi için seninle rabbime 
yöneldim. Allahım. onun hakkımdaki şe
faatini kabul et!" (İbn Mace. "İ~me", 189; 
Tirmizi, "Da<avat", 118; Hakim, ı. 313). 

Tirmizi. yukarıdaki birinci hadisi nak
lettikten sonra rivayetin "garlb" olduğu
nu ve isnadına yönelik tenkitler bulun
duğunu kaydeder. Tirmizi şarihi Ebu Be
kir İbnü'I-Arabl ise hadisin zayıf kabul 
edildiğini belirterek Allah'tan bir şey ta
lep edecek kimsenin onu doğrudan iste
yebileceği ni ifade etmiş. ancak talepten 
önce sadaka vermesini ve tövbe etmesi
ni öğütlemiştir ('Arizatü'l-af:ıve?l, II, 261-
262). 

Hacet namazı için delil gösterilen 
ikinci hadisin Tirmizi rivayetinde namaz 
kılma kaydı yoktur. Osman b. Huneyf'ten 
nakledilen ve Tirmizi'nin "hasen-sahih
garib" olarak değerlendirdiğ i bu rivayete 
göre Hz. Peygamber. kendisine gelen ama 
sahabiye usulüne uygun abdest alıp dua 
etmesini öğütlemiş. fakat bunun yanın
da herhangi bir namazdan söz etmemiş
tir. 

Bu rivayetler yanında diğer farklı bazı 
rivayetleri de (bk. Heyseml. II, 278-279; 
Zebldl, III, 471-472) esas alan mezhepler. 
hacet namazının meşruiyetini kabul et
miş. ancak kaç rek'at kılınacağı husu-
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sunda değişik görüşler ileri sürmüşler
dir. Bu namaz Hanefiler'e göre dört. Ma
lik!, Hanbeli ve Ca'feriler'e göre iki rek
'attır. Şafii mezhebindeki meşhur görüş
le Hanefi mezhebinde bir görüş de bu 
yöndedir. İmam Gazzali'ye ve Hanefi mez
hebindeki başka bir görüşe göre ise ha
cet namazı on iki rek'at kılınır. Bu namaz 
rnekruh vakitler dışında her zaman kılı

nabilir. Namazdan sonra hacet duası oku
nur ve istekler Allah'a arzedilir. 
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. HACET PENCERESi 

Türbelerin dış cephelerinde 
ziyaretçilerin önünde 

Fatiha okuduğu pencere. _j 

"Muvacehe penceresi. niyaz penceresi. 
dua penceresi" gibi adlarla da anılan İslam 

türbe mimarisine ait bu önemli unsura. 
Hz. Muhammed'in türbesi başta olmak 
üzere. manevi huzurlarında edilecek du
aların Allah katında makbul olacağına ina
nılan din büyükleri ve velilere ait türbeler
de rastlanmaktadır. Türbeyi aydınlatmak 
ve havalan dırmak için düzenlenmiş pen
cerelerden farklı olarak ziyarette ilgili özel 
bir fonksiyonu olan bu pencere birtakım 
mimari ayrıntılar ve sembolik bazı unsur
larta da donatılmaktadır. 

İslami mezar yapılarının en eskisi ve en 
muteberi olan Hz. Peygamber'in türbesi. 
M escid-i Nebevi ile birlikte tarih boyunca 
birçok onarım ve tadilat geçirdiği için ilk 
şekliyle günümüze ulaşmamışsa da bura
da da cami harimine olduğu gibi dışarıya 
açılan hacet pencerelerinin bulunduğu 
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tahmin edilebilir. İlk yapıldığında Mescid-i 
Nebevi'nin güneydoğu köşesini teşkil eden 
türbe-i saadet, daha sonra caminin gü
ney (kıble) ve doğu yönünde genişletilmesi 
sonucunda dört taraftan harimle kuşatıl
mıştır. Böylece tamamen mescidin için
de kalan türbenin üç tarafı demir, kıble
ye bakan ve "muvacehe" denilen cephesi 
ise gümüş bir şebeke ile çevrilmiştir (Mir'
atü'L-Haremeyn, 1. 545) . Üstü bir kubbe 
ile örtülü olan (kubbe-i .hadra) bugünkü 
türbenin kıbleye bakan cephesinde, arala
rında kalın sütunların bulunduğu üç adet 
sivri kemerli açıklık sıralanmakta, bu açık
lıkların alt kesimlerindeki şebeketerin üze
rinde ikişer hacet penceresi yer almakta
dır. Türbede bulunan Hz. Muhammed ile 
Ebu Bekir ve ömer'in kabirierinin cami 
hariminden ziyaret edilebilmesi için ta
sarlanan bu ikili pencere grupları batıdan 
doğuya doğru "şebeke-i ResGiullah", "şe
beke-i Ebu Bekir" ve "şebeke-i Ömer" ola
rak adlandırılmıştır. Hz. Peygamber'in 
kabri tam ortadaki şebeke hizasına rast
lar. Günümüzdeki şekliyle Osmanlı barak 
üslubunun izlerini taşıyan süsleme ayrın
tıları, bu pencerelerin XVIII. yüzyılın ikin
ci yarısı içinde son şekillerini almış olduk
larını göstermektedir. Pencerelerin dik
dörtgen açıklıkları, beyzl madalyonlarla 
süslü gümüş kaplamalı sövelerle kuşatıl
mış ve küresel topuzu pirinç parmaklık
larta donatılmıştır. Parmaklıkların önün
de yer alan şebekeler, istifli sütüste yazıl
mış "Ya Allah - Ya Muhammed" ibareleri
nin yer aldığı dilimli alınlıklarla taçlandırıl
mıştır. Alınlıkların tepelerinde birer alem, 
yanlarında da aynı dönemin buhurdanla
rını andıran birer ayaklı vazo bulunmakta
dır. itinalı bir işçiliğe sahip şebekeler ken
di içlerinde üç bölüme ayrılmıştır. üstte
ki bölümde, ikili sıralar halinde düzenle
nen sekiz adet kartuş içinde karşılıklı ola
rak istifli sütüste yazılmış "La ilahe illalla
hü'l-melikü'l-hakku'l-mübln" ve "Muham
medün Resuluilah sadıku'l-va'di'l-emln" 
ibareleri bulunmaktadır. Şebeketerin or
talarındaki bölüm, uçları yapraktarla son 
bulan "C" kıvrımlarının kesişmesinin mey
dana getirdiği bir kompozisyonu sergiler. 
Bu bölümde "C" kıvrımlarının arasına. zi
yaretçilerin türbenin içine bakabilmesi 
için çelenkli çerçeveleri olan küçükyuvar
lak menfezler yerleştirilmiştir. Şebekete

rin en alt bölümleri ise bezernesiz pirinç 
levhalarla kaplıdır. Yalnız kabr-i saMetin 
tam önünde yer alan ortadaki çifte hacet 
penceresinin arasına ince uzun bir şebe
ke daha yerleştirilmiş. bunun üstüne ma
deni levha üzerine işlenmiş dokuz satırlık 
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bir kitabe konulmuştur. Altında dört sa
tır halinde, öbür şebekelerde de yer alan 
ve yukarıda zikredilen ajurlu ibare bulu-

, nur. Bunun da altında zemin seviyesine 
kadar diğer büyük hacet pencerelerindeki 
şebeketerin benzeri tezyini unsurlar taşı
yan bir şebeke yer alır: Pencerelerin üze
rine, Hz. Muhammed'in Allah katındaki 
yüce makamını belirten nesih hattıyla ya
zılarak pirinçten dökülmüş ayetterin yer 
aldığı büyük levhalar asılmıştır. Kemerli 
açıklıkların bu levhaların üzerinde kalan 
kesimi. nisbeten yakın tarihli olduğu an
laşılan madeni kafeslerle kapatılmıştır. 
Sütuntarla bu kafeslerin arasında, ben
zerlerine Sultan Ahmed Camii'nde ve 
Bursa Muradiye'deki Şehzade Mustafa 
Türbesi'nde rastlanan, XVI ve XVII. yüz
yıllara ait sır altı tekniğinde Osmanlı çini
leriyle kaplı yüzeyler seçilmektedir: Zama
nında şebeketerin üzerinde bu çini kapla
manın devam ettiği söylenebilir. Hacet 
pencerelerini ayıran iri kahverengi sütun
ların alt kısım ları. yaklaşık 2 m. yüksekli
ğinde damarsız beyaz mermerden kılıf
lar içine alınmıştır. Barok üslupta pano
lar halinde bölünen bu mermer kaplama
nın yüzeylerini çerçeveleyen çubuklu tak
simatın ortalarına renkli taşlardan kak
malar konulmuştur. Panoların üstünde iki
şer ikişer sülüs hattıyla yazılmış Arapça 
beyitler ihtiva eden levhalar işlenmiştir. 

Türbe-i saactette bunların yanı sıra do
ğu duvarında Osmanlı döneminde yapıl
dığı bilinen, Mescid-i Nebevi'nin kapalı ol
duğu saatlerde gelen ziyaretçiler için dü
şünülmüş dış hacet pencereleri de bulun
maktadır. Bu pencereler şebekelere bez 
bağlamak, m um yakmak gibi batıl inanç
Iara engel olmak amacıyla Suudi yöneti
mi tarafından bir duvar çekilerek kapatıl
mıştır. 

Bölgenin Osmanlı idaresinden çıkma
sından sonra Medine'nin Cennetü'I-Baki' 
mezarlığında medfun bulunan Ehl-i beyt'
ten bazılarıyla ashabın ileri gelenlerine 
ait türbeler. mimari özellikleri tesbit edi
lerneden Suuditer tarafından yıktırılmış ol
duğundan bu yapıların bünyesindeki ha.
cet pencereleri hakkında hemen hiçbir 
şey bilinmemektedir. Irak'taki önemli zi
yaretgahlarda ( Bağdat'ta imam-ı Azam ve 
Abdülkadir-i Geylan!, Necef'te Hz. Ali, 
Kerbela'da Hz. Hüseyin türbeleri gibi) 
türbelerin tasarımına ve özellikle süsle
me programiarına hakim olan ihtişam 
ve zenginlik, altın ve gümüş şebekeleri e 
donatılan ha.cet pencerelerinde de göz
lenmektedir. 

istanbul'daki bazı sahabilere atfedilen 
birkaç türbe dışında Anadolu türbe mi
marisinde hacet pencerelerine çoğunluk
la veli türbeterinde rastlanmaktadır. Bü
yük veliler, bir tarikatın ya da tarikat kolu
nun kurucusu olan p!rler, pir-i sanilerle 
dönemlerinin ileri gelen şeyhlerine ait bu 
türbelerin hemen hepsi, ya bizzat o veli 
yahut vefatından sonra onun adına halife
lerinden biri tarafından kurulmuş olan bir 
tarikat yapısı veya külliyesinin bünyesin
de yer almaktadır. Örneklerin çoğunda, 
namazların kılındığı ve tarikat ayinlerinin 
icra edildiği mekantarla bütünleştiği göz
lenen veli türbeleri tasarımları ve süsle
meleriyle. lrak'ta. iran'da, Türkistan'da 
ve Hindistan'da bulunan emsallerine oran
la çok daha mütevazi yapılardır. Anadolu 
Türk mimarisinde tarikat yapılarına ha
kim olan bu "dervişane sadelik" veli tür
belerindeki hacet pencerelerine de yansı
mıştır. Nitekim Anadolu'da, İstanbul ve 
Rumeli'de tesbit edilen çok sayıdaki veli 
türbesinin hiçbirisinde altın ve gümüş 
gibi kıymetli madenierin bolca kullanıldı
ğı gösterişli hacet pencerelerine rastlan
mamaktadır. 

Anadolu'nun en eski ve en önemli tari
kat merkezlerinden Konya'daki Mevlana 
Külliyesi'nde, "ku b be-i hadra" olarak ad
landırılan Mevlana Türbesi'nin güneyinde
ki iri payanda ile bunun batısındaki Ha
san Paşa Türbesi'nin arasında kalan gi
rintiye, XIX. yüzyılın sonlarında Mevlana 
neslinden gelen çetebilere mahsus bir zi
yaret mekanı (çelebi odası) yerleştirilmiş
tir. Söz konusu odadan. kubbe-i hadranın 
batısındaki kubbeli türbe birimine açılan 
ve "niyaz penceresi" olarak anılan ha.cet 
penceresi dikdörtgen açıklıklı ve demir 
parmaklıklıdır. Pencerenin üzerinde çini 
kaplamalı, basık kemer li bir alınlıktan son
ra kalem işi tekniğiyle resmedilmiş bü
yük boyutlu bir Mevlevi tacı görülmekte
dir. Tacın içinde, destarın üzerinde kalan 
sikke yüzeyine ta'lik hatta Mevlana'ya it
haf edilen Farsça bir dörtlük yazılmıştır. 
"Ya Hazret-i Mevlana" ibaresinin altında
ki dörtlükte yer alan şu ifade niyaz pen
ceresinin sembolik içeriğini ortaya ko
yar: "Seninkinden başkasına yol bulama
sm diye diğer bütün kapılar kapanmıştır 
garibe". 

Anadolu'dan diğer bir örnek olarak An
kara'da bulunan ve 1430'a tarihleneo Ha
cı Bayram-ı Veli Türbesi verilebilir. Bayra
miyye tarikatının merkezi olan külliyede 
camHevhidhanenin kıble duvarına bitişik 
türbenin ha.cet penceresi, mermer kaplı 
batı cephesinde türbe girişinin solunda 



Eyüp Sultan Türbesi'nin hacetpenceresi 

yer alır. Duvarların alt kesiminde bulunan 
ve ziyaretçilerio türbenin içini görebilecek
leri yegane açıklık olan bu dikdörtgen 
pencere mukarnaslı mermer sövelerle 
kuşatılmış ve topuzlu demir parmaklıklar
la donatılmıştır. 

istanbul'da bulunan örnekler arasında, 
şehrin dini folklorundaki önemli yerinden 
ötürü öncelikle Eyüp Sultan Türbesi'nin 
hacet penceresi üzerinde durmak gere
kir. 49 (669) yılındaki Konstantiniye ku
şatması sırasında şehid olan Ebu Eyyub 
ei-Ensari'nin kabri üzerine Fatih Sultan 
Mehmed'in fetihten az sonra inşa ettir
diği bu yapı, günümüzde olduğu gibi Os
manlı döneminde de İstanbullular'ın he
men her vesile ile ve en çok ziyaret ettik
leri türbedir. Hacet penceresi, türbenin 
kıble yönüne 1. Ahmed tarafından 1 022 
(1613) yılında eklenen ziyaret bölümünü 
avludan ayıran duvara, türbe girişinin tam 
karşısına yerleştirilmiştir. Pencerenin yer 
aldığı duvar, dönemleri ve imal yerleri 
farklı olan (XVI -XVII. yüzyı l , İznik ; XVIII. 
yüzyıl , Kütahya ve istanbultrekfur Sarayı; 
XIX-XX. yüzyıl, istanbul/Yıldız ve Avrupa) 
ve değişik kompozisyonları içeren çini pa
nolarla kaplıdır. Pencereyi çerçeveleyen 
mermer sövelerden üstte yer alanı basık 

kemer biçiminde yontulmuş ve ortasına 
yuvarlak bir rozet oturtulmuştur. Bunun 
da üzerinde Ebu Eyyub ei-Ensari'ye ithaf 
edilmiş ve istifli sülüsle kartuşlar içine ya-

. zılmış bir dörtlük bulunmaktadır. Pence
re açıklığı küresel topuzları olan tunç par
maklıklarla donatılmış. bunların önüne 
pencerenin yarı yüksekliğine kadar gelen 
bir pirinç şebeke konmuştur. Şebekenin 
üst kesiminde basık kemerli bir dikdört
gen çerçeve içinde, üstte yıldızlarla kuşa
tılmış bir ism-i celal, bunun altında istitli 
sülüsle yazılmış olan "La ilahe illallahü'l
melikü'l-hakku'l-mübln" ve "Muhamme
dün Resullullah sadıku'l-va'di'l-emln" iba
relerini içeren iki kartuş yer alır ki bunun 
Mescid-i Nebevı~deki hacetpenceresi üze
rinde bulunan ibare ile aynı oluşu dikkat 
çekicidir. Bu çerçevenin altında, ziyaret-

. çilerin içeriyi görebilmeleri için küçük bo
yutlu dikdörtgen bir açıklık bırakılmış. 
bunlardan geriye kalan şebeke yüzeyi, bir
birlerine teğet konumdaki dairelerio içi
ni dolduran kıvrık dallarla bezenmiştir. Da-

. irelerin ortalarında ve aralarında bulunan 
daha küçük dairelerio içindeki mühr-i Sü
leyman motifleri 1970'1i yıllarda İsrail bay
rağındaki yıldıza benzetildiğinden cahilce 
bir davranışla yok edilmiştir. Hacet pence
resinin iç yüzünde ise ı. Ahmed tarafın

dan yaptırıldığını belgeleyen bir kitabe ile 
hicretten sonra Hz. Muhammed'in deve
sinin Ebu Eyyub ei-Ensari'nin evine yakın 
bir yerde çökmesiyle ilgili rivayeti ifade 
eden bir ibare bulunmaktadır. Ayrıca ziya
ret bölümünün avluya açılan kapısı üze
rinden başlayan ve ı. Ahmed'in bu bölüm
le birlikte yaptırdığı sebile kadar devam 
eden büyük boyutlu, istitli sülüsle yazıl
mış kitabe, Şeyhülislam Mehmed Esad 
Efendi'nin Ebu Eyyub ei-Ensarl için kale
me aldığı Arapça bir methiyeyi ihtiva eder. 
Hacet penceresinin ve sağındaki girişin 
önüne lll. Selim tarafından, ziyaretçileri 
yağmurdan korumak amacıyla mermer 
sütunların ve kıvrımlı başlıkların taşıdığı 
ahşap bir saçak ilave edilmiştir. 

İstanbul'da inşa edilmiş olan yüzlerce 
tekkenin büyük çoğunluğunda verı türbe
leri ve bunlara ait hacet pencereleri tes
bit edilmektedir. Bu pencereler, türbe
nin konumuna göre tekkenin iç avlusuna 
veya doğrudan sokağa açılır ve türbede 
gömülü olan verınin kabrine bakar. Türbe
nin diğer pencerelerinden daha büyük bo
yutlu olarak tasarlanan hacet pencerele
ri değişik bir malzemeden yontulmuş sö
veler, diğer pencerelerde bulunmayan ya 
da onlardakinden değişik türde bir ke
mer, yanlardan açıklığı kuşatan sütunçe-
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ler, pencerenin üzerine yerleştirilen ve ge
nellikle "Ya Hazret-i Sultan Pir" ibaresiy
le başlayıp türbede yatan verınin adını ve
ren sülüs yahut ta'lik kitabeler, ziyaretçi
ye bir velinin huzurunda bulunduğunu ha
tırlatarak onu edebe davet eden bir be
yit, velayet. şefaat gibi kavramlara, kabir 
ziyareti gibi hususlara dair ayet ve hadis
lerin bulunduğu levhalar gibi farklı mima
ri özelliklere sahiptir. Birçok pencere de 
türbedeki velinin tarikatını temsil eden 
tac-ı şerif kabartmaları ile taçlandırılmış
tır. 

istanbul tekkelerinde tesbit edilen en 
dikkat çekici hacet penceresi. XVI. yüzyı
lın sonlarında inşa edilen Yenikapı Mevle
vihanesi'nde türbenin avluya bakan ku
zey duvarında bulunmaktaydı. ll. Mah
mud'un 1232 ( 1817) ve 1253 ( 1837) yılla
rında yenilettiği, 1961'de bir yangın so
nucunda tarihe karışan ahşap semaha
ne-türbenin dikdörtgen şeklindeki hacet 
penceresi iç içe iki silme çerçevesiyle ku
şatılmış, bunların arasında kalan yüzey 
Konya'daki Mevlana Türbesi'ne ait firuze 
renkli çinilerle kaplan mıştır. Ahşap duva
ra kabaralı çivilerle tesbit edilmiş olan bu 
çiniler. büyük bir ihtimalle ll. Mahmud'
un aynı yıllarda ku b be-i hadrada gerçek
leştirdiği onarım sırasında sökülmüş olan 
eski çinilerdir. Pencerenin üstünde de ah
şap bir çerçeve içinde sülüsle yazılmış ka
bir ziyaretine dair bir hadis yer almaktay
dı. Bunun da üstünde muhtemelen Meh
med Reşad'ın onarımına ait demir iskelet
li ve camekanlı bir sundurma bulunuyor
du. 

Kuruluşu XVIII. yüzyılın sonlarına ait ol
makla birlikte Kaptanıderya Ahmed Ve
sim Paşa tarafından 1289 (1872) yılında 
son şekliyle yenilenen Üsküdar Mevlevl
hanesi'nde semahanenin altında bulunan 
türbede, Yenikapı Mevlevı"hanesi'ndekine 
oranla daha sıradan bir hacet penceresi 
bulunmaktadır. Türbenin Doğancılar cad
desi boyunca uzanan güney cephesinde 
sıralanan beş adet pencereden yanlarda
ki ikişer pencerenin üçgen kemerli olma
sına karşılık ortadaki hacet penceresi di
ğerlerinden daha büyük tutulmuş, sepet 
kulpu biçiminde bir kemerle taçlandırıla
rak önüne ziyaretçilerio içeriyi görebil
meleri için basamaklı bir sahanlık konul
muştur. 

İstanbul'da XVI. yüzyıl başlarında, Mer
kez Efendi lakaplı Şeyh Musa Muslihud
din Efendi tarafından tesis edilen Mer
kez Efendi Tekkesi'ndeki hacet pencere
si değişik bir örnektir. Tamir edildiği ll. 
Mahmud döneminde revaçta olan empi-
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re üsiObunun özelliklerini yansıtan Mer
kez Efendi Türbesi'nin batı cephesinde 
sıralanan üç adet yuvarlak kemerli büyük 
pencereden en güneyde yer alanı adı ge
çen veTinin sandukasına bakmakta ve ha
cet penceresi olarak kullanılmaktadır. 
Cephenin kısa tutulmuş olan saçağı bu 
pencerenin hizasında ileriye doğru geniş
leyerek bir ziyaret sakfı niteliği kazan
mıştır. Tekkelerin faal olduğu dönemde 
bu sakfın altında Merkez Efendi Thkkesi 
postnişini ve dervişleriyle, bayram namaz
larını burada eda etmeyi gelenek haline 
getirmiş olan Yenikapı Mevlevılıanesi şey
hi ve dedeganı arasında namazdan sonra 
bir bayramiaşma merasiminin icra edil
diği bilinmektedir. Tarikatlar arasındaki 
samimi ve dostane yakınlığın güzel bir ör
neğini oluşturan bu gelenek sakfın ayrın
tılarına da yansımış. ortasına Sünbüliyye'
nin sembolü olan sümbül çiçekleriyle be
zeli bir göbek yerleştirilmiştir. Bunun çev
resine Merkez Efendi'ye ziyareti teşvik 
eden, "Bes tevessül sana bu türbe-i ik
sir-i türab 1 Bundadır sür yüzünü mer
kez-i kutbü'l-aktab" beyti yazılmış. sak
fın alemi ise M evievi tacı biçiminde yapıl
mıştır. 

Yenikapı Mevlevihanesi'ndeki hacet penceresi (M. Baha 

Tanman fotograf arşivi) 
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İstanbul Eyüp'te bulunan ve Halvetiy
ye'nin Sinaniyye kolunun pir makamı olan 
Üm mi Sinan Thkkesi XVI. yüzyılın ortala
rında kurulmuş, ancak tevhidhane ile bu
nun kıble duvarına bitişik olan türbe ll. 
Mahmud tarafından yeniden inşa ettiril
miştir. Pir İbrahim ümmi Sinan ile daha 
sonraki tekke şeyhlerinin gömülü olduğu 
türbenin hacet penceresi doğudaki üro
müsinan sokağına açılır. Hacet pencere
si, dikdörtgen açıklıklı sövelerin çerçeve
Iediği diğer pencerelerden farklı olarak du
vara gömülü mermer dikmelerle kuşatıl
mış ve sepet kulpu biçiminde bir kemer
le donatılmıştır. Pencerenin üzerinde gü
nümüzde mevcut olmayan bir levhada, 
"Mürid-i rah-ı Hakk'a kıblegah-ı aşıkan
dır bu 1 Edeble gir gözün aç türbe-i üm
mi Sinan'dır bu" beytinin yazılı olduğu bi
linmektedir. 

istanbul Dolapdere'de yer alan Halve
tiyye'den Hüsameddin Uşşaki Tekkesi XVI. 
yüzyılın son çeyreğinde kurulmuş olup 
Uşşakıyye'nin asitanesi ve pir makamı
dır. XIX. yüzyıl sonlarında yeniden inşa et
tirilen tekkenin turbesinde, Pir Hüsamed
din sokağı üzerinde sıralanan üç pencere
den ortada bulunan tarikatin piri olan 
Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşaki'nin san
dukasına bakmakta, hacet penceresi olan 
bu açıklığın üzerinde Mehmed Rifat M ıs-

.. ri'nin ta'lik hattı ile, "Ya Hazret-i Pir Sul
tan Hüsameddin Uşşaki kuddise sırru

hü'l-aTi'' ibaresinin yer aldığı 1266 (1850) 
tarihli bir kitabe bulunmaktadır. 

. İstanbul Karagümrük'teki Halvetiyye'-
1 nin Cerrahiyye kolunun merkezi olan NO
reddin Cerrahi Tekkesi XVIII. yüzyılın baş
larında tesis edilmiş, aynı çatı altında yer 
alan tevhidhane ile türbe ll. Mahmud'un 
1252 ( 1836) tarihindeki yenilemesiyle bu
günkü halini almıştır. Pir NOreddin Cer
rahi'ye ait sandukanın baş ucuna isabet 
eden ve NOreddin Tekkesi sokağına açı
lan hacet penceresi türbenin son yapısı
na göre daha eski olup Osmanlı barok üs
IObuna has ince sütunçelerle kuşatılmış 
ve bir bileşik kemerle taçlandırılmıştır. 
Kemerin üzerinde uzanan 3 Şewal 1211 
(1 Nisan 1797) tarihli kitabede sülüs hatla 
pirin adı yazılıdır. 

Nakşibendiyye'nin İstanbul'daki en es
ki faaliyet merkezlerinden olan, Fatih Kül
liyesi yakınındaki Emir Buhari Tekkesi'n- · 
de (XVI. yüzyıl başları) Hace Emir Ahmed
i Buhari'nin kare açıklıklı, büyük boyutlu 
demir parmaklıklı hacet penceresi 1197 
(1783) tarihli manzum bir kitabe ile taç
landırılmıştır. 

NCıreddin Cerrahi Tekkesi'nin hacet penceresi · ·Kara
gümrük 1 Istanbul 

istanbul Eyüp'te bulunan ve son dönem 
tekke mimarisi açısından ilginç bir yapı 
olan Şeyh Selami Efendi Tekkesi, 1213'te 
(1798) sadaret kethüdası Arabacızade İb
rahim Nesim Efendi tarafından Nakşiben
diyye meşayihinden İzmirli Şeyh Seyyid 
Mustafa Selami Efendi için yaptırılmış, 
XIX. yüzyılın sonlarında ihya · edilmiştir. 

Dış görünümü ile döneminin ahşap ko
naklarını andıran tekkede tevhidhane ile 
aynı kanadı paylaşan türbenin şadırvan 
avlusuna açılan hacet penceresi, diğer 
pencerelerden daha büyük tutulmuş olan 
boyutları ve yuvarlak kemeriyle dikkati 
çekmektedir. 
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