AKBABA TEKKESİ
de bir köyün teşekkül ettiği söylenebilir. Diğer birçok Bektaşi tekkesi gibi Akbaba Tekkesi de şehrin yerleşim bölgesinin dışında sakin, havadar ve dolayı
sıyla mesire olmaya uygun bir mahalde
yer almaktaydı. Nitekim kuruluşunu takip eden yüzyıllarda, Akbaba köyünün
çevresinin zengin bitki örtüsü ve menba
sularından ötürü istanbul'un en gözde
mesirelerinden biri olduğu bilinmektedir. Türk-İslam muhitlerinde sıkça rastlandığı üzere burada da halkın hatırası
nı kutsallaştırdığı bir velinin gömülü olması, dinlenme ve eğlencenin yanı sıra
halkın ziyaretlerine manevi bir haz katıyordu. Yaz kış misafiri eksik olmadığı
bilinen Akbaba Tekkesi'nin tam teşek
küllü bir tarikat külliyesi niteliğinde olduğu tahmin edilmektedir.
istanbul ve çevresindeki diğer Bektaşi tekkeleri gibi Akbaba Tekkesi de
1826'da yeniçeriliğin kaldırılışı sırasında
kapatılarak mensupları sürgüne gönderilmiş ve daha sonra Nakşibendiyye'ye
devredilmiştir. Bu arada. zaman içinde
muhtemelen birtakım tamirler ve tadiller geçirmiş olan ilk tekke binası
nın bu dönemde tahrip edilmiş , hatta
ortadan kaldırılmış olması da mümkündür. 1826'dan sonraya ait Nakşibendi
tekkesinin, devamı mahiyetinde olduğu
Bektaşi tekkesinin parlaklığı ile ilgisi olmayan çok mütevazi bir zaviye karakterinde bulunduğu dikkati çekmektedir.
Ayrıca bu dönemde, tekkedeki gerilerneye paralel olarak çevresindeki köy
de küçülmüş ve nüfusu azalmıştır. Akbaba Tekkesi son defa 1876-1889 ara-

nin

bulunan

şeyhliği verilmiş

ve arve Abdülharap du-

kadir Paşa'nın yardımlarıyla
rumdaki tekke yeniden inşa edilmiştir.
Abdülhakim Efendi'nin vefatından sonra yerine oğlu Ahmed Mansur Mükerrem Efendi geçmiş ve 192S'e kadar tekkenin postnişini olarak kalmıştır.
Akbaba Tekkesi'nin ilk yapısı hakkın 
da bilgi yoktur. Bugüne intikal edebiimiş olan bina ise, ebadı ve mimari programı asgari ölçülerde tutulmuş iddiasız
bir zaviye hüviyetindedir. Kagir bir badrum üzerinde yükselen ve dış görünüşü
itibariyle alelade bir meskeni andıran bu
tek katlı ahşap yapı, ufak bir tevhidha ne ile iki odalık bir harem bölümünden
ibarettir. Birçok dikdörtgen pencereyle
aydınlanan bu mekanlardan tevhidhanenin girişi bahçe yönünde, hareminki
ise cadde üzerinde yer almaktadır. Harem bölümü halen Akbaba (Canfeda Hatun) Camii'nin imamevi olarak kullanıl
makta, metrük olan tevhidhane ise oldukça harap durumda bulunmaktadır.
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sında. Nakşibendiyye'den Buharalı Şeyh

Abdülhakim Efendi tarafından ihya edilmiştir. Sultan ll. Abdülhamid devrinin
11 8 76-19091 başlarında Buhara'dan istanbul'a gelen Abdülhakim Efendi'ye. istanbul merkez kumandanı olan hemşehrisi
Abdülkadir Paşa ' nın delaletiyle tekke-

boş

kasından şeyhin teşebbüsü

L

Eski Konya-Aksaray yolu üzerinde
bir Selçuklu hanı .

Obruk'un 30 km. kadar güneybatısın
daki Akbaş köyü civarında bulunmaktadır. ingiliz seyyahı Sterrett burayı Dibidelik Han adıyla zikretmektedir. Tam
ve doğru bir planı bilinmeyen yapı günümüzde çok harap olduğu gibi birçok
kısımlarından ve tezyinatından da eser

Akbas Hanı ' nın
planı ve
kalıntı l arını

gösteren
eski bir
fotografı

(Erdmann'danl

222

kalmamıştır. Ancak elde edilebilen basit bir krokiye göre hanın önünde evvelce bir avlu bulunduğu ve bunu takip
eden esas yapının ortada uzunlamasına
bir sahna sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Bu orta sahnın iki yanında üzerieri beşik
tonozlarla örtülü beşerden on göz bulunmaktadır. Orta sahna dikey olan bu
gözleri orta yoldan ve birbirinden ayı
ran kemerler payelere oturmaktadır.
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AKBMK MESCİDİ ve TEKKESİ

İstanbul Sultanahmet
Cankurtaran mahallesinde
fetihten az sonra
inşa edilmiş bir mescid
ve avlusunda yer alan
L günümüze intikal etmemiş bir tekke.
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Kaynaklarda Çarhacı Ahmed Efendi
Tekkesi adı ile de geçmektedir. Bazı
araştırmacılar. banisinin Akbıyık Sultan
olmadığını, mescidin fetihten sonra onun
adına teberrüken inşa ettirildiğini iddia
etmişlerse de 953 ( 1546) tarihli İstanbul
Vakıfları Tahrfr Defteri'nde yer alan
"vakf-ı sahitıü'l-mescid" ibaresi bu iddiayı şüpheli kılmaKtadır. Bursa'da yaptırdığı bugün mevcut olmayan bir imaret-zaviyenin yanındaki türbede medfun olan Akbıyık'ın, mescidin avlusunda
894 (1488-89) tarihli şahidesi ile makam
kabri bulunmaktadır. Mescidin inşa tarihi kesin olarak tesbit edilememektedir: ancak vakfiyesinin 869 Rebiülevvelinin başlarında (Kas ı m . 1464) tertip edilmiş olmasına dayanarak bu tarihten az
önce yaptırılmış olduğu kabul edilebilir.
Daha sonraki tarihlerde birtakım ek vakıflarla mescidin gelirleri arttırılmıştır.
istanbul'un en eski mescidlerinden olduğu anlaşılan bu yapıya, sur içindeki istanbul'un en güneydeki mescidi olduğu
için "Evvel-i Kıble" veya "imamü'l-mesacid" denilmiştir. Darüssaade ağalarından
Mustafa Ağa'nın minber ilavesiyle camiye çevirdiği mescid zaman içinde bazı
tamirler geçirmiştir. Nitekim XIX. yüzyı
lın son çeyreği içinde eski ebadı muhafaza edilerek yeniden inşa edildiği mimari üstübundan belli olmakta, minaresinin ise ilk yapıdan kalma olduğu açıkça
anlaşılmaktadır. Son olarak 1950'1 erde
Türkiye Anıtlar Derneği'nin istanbul Şu
besi, çevre halkının da nakdi yardımla
rıyla mescidi yenilemiştir. Mescidin inşa-

AKBIYIK SULTAN
sından

sonra yakınına başka hayır eserlerinin de yaptınldığı tesbit edilebilmektedir. Mesela Hüsam Bey b. Abdurrahman adlı bir zatın 941'de ( 1534-35) tertip edilmiş olan vakfiyesinde, mescidin
yanına bir mektep inşa ettirdiği zikredilmektedir. Öte yandan 1208'de ( 179394) Mehmed Yazıcı adlı bir zat minaresinin yanına bir çeşme yaptırmış ve daha sonra bu çeşme kızı Hace Hanım tarafından 1283'te ( 1866-67) yenilenmiş
tir. Böylece bu yapılar topluluğu küçük
bir külliye niteliği kazanmıştır.
Akbıyık Tekkesi'nin adına. her ne kadar mescidle ilgili esas vakfiyede rastlanmamakta ise de mescidle beraber veya ondan az sonra yapıldığı. Hoşkadem
bint Abdullah adlı bir hanımın 889'da
( 1484) tertiplenmiş vakfıyesinde yer alan.
Yedikule mahallesindeki evini Akbıyık Zaviyesi şeyhine tahsis ettiğine dair kayıt
tan anlaşılmaktadır. Zamanla ortadan
kalkmış olan tekkeyi XVII. yüzyıl ortalarında Sadrazam Köprülü Fazı! Mustafa
Paşa ihya etmiş ve şeyhliğine Halvetiyye'den Çarhacı Ahmed Efendi'yi tayin
etmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısı içinde
tekkenin tekrar ortadan kalktığı ve XX.
yüzyılın başlarında son defa ihya edildiği tahmin edilebilir. 192S'te kapatıl
dıktan sonra metrük ve bakımsız kalan
tekke binaları zamanla yok olmuştur.
Meşayih listesi Çarhacı Ahmed Efendi
ile başlamakla birlikte banisinin bağlı
olduğu tarikattan hareketle, tekkenin
başlangıçta Bayramiyye'ye ait olduğu
söylenebilir. ikinci ihyasından sonra Halvetiyye'ye, 1189'dan ( 1775) itibaren bu
tarikatın Cerrahiyye koluna ve XX. yüzyılın başlarında da Kadiriyye'ye intikal
ettiği tesbit edilmektedir.

Akbıy ı k

Mesci di' nin icinden bir
Cankurtaran 1 istanbul

görünüş

Akbıyık Tekkesi'nin mimari özellikleri
tam olarak bilinmemekle birlikte. geçirmiş olduğu üç safhada da bir mescidtekke hüviyeti taşıdığı. yani tevhidhane
olarak kullanılan mescid ile bunun avlusu etrafında sıralanan diğer bölümlerden oluştuğu söylenebilir. Ayrıca son
safhasında. fevkani mektebin zemin ·katının tekke olarak kullanıldığı ve bundan başka avluda, biri alttaki pencereleri demir parmaklıklı, üsttekileri kafesli olmak üzere iki adet çift katlı ahşap binanın var olduğu bilinmektedir.
Geçen yüzyılın sonlarında, eski ebadı ve
planı korunarak yeni baştan inşa edilmiş olan mescid-tevhidhane ise dikdörtgen planlı. moloz taş örgülü kagir duvarlı ve ahşap çatılı alelade bir yapıdır.
On dört adet kemerli büyük pencere ile
aydınlanan cami hariminde yegane dikkati çeken unsur tavan göbeğindeki zarif nakışlardır. · Şerefesine kadar ilk yapıdan kalma olduğu anlaşılan minarenin kare planlı kaidesi üç sıra tuğla ve
bir sıra kesme köfeki taşı ile. üçgenlere
sahip küpünden itibaren yükselen daire
kesitli gövdesi ise tamamen tuğla ile
örülmüş ve sonradan üstleri sıvanmış
tır. Şerefenin altında üç sıra halinde testere dişi tuğla konsollar, çevresinde de
geometrik kabartmalı köfekiden korkuluklar yer almaktadır. XIX. yüzyılda yenilenmiş olan ve soğan şeklinde bir kubbecikle donatılmış bulunan minare. kurşun kaplı ahşap bir külah ile son bulmaktadır.
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ll. Murad ve Fatih devri
şeyhlerinden .
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Asıl adının Ahmed Şemseddin veya
Abdullah olduğu rivayet edilir. Kaynaklarda genellikle keşf* ve keramet sahibi bir meczup olarak tanıtılır ve şeyhi
Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili bazı men kı beleri nakledilir. Bayramiyye'nin Celvetiyye kolu silsilesinde yer alan Akbıyık'a ll.
Murad. Cemaziyelewel841 (Kasım 1437)
tarihli temlikname ile Bursa- Yenişehir
yakınlarındaki Austos köyünü bağışladı.
Varna Seteri'ne ( 1444) ve istanbul'un
fethine katıldı. Fetihten sonra Ayasofya
civarında adına bir cami yapıldı ve bu
semte onun adı verildi. Meczup tavrına
rağmen Çandarlı Halil Paşa gibi devlet
adamları ve Molla Yegan gibi alimlerle sohbetlerde bulundu. Mecmualarda
Şems-i Huda mahlasıyla bazı şiirlerine
de rastlanmaktadır. Malının hesabını bilemeyecek kadar zengin olan Akbıyık'ın,
servetini Allah yolunda harcamak maksadıyla Bursa Ulucamii civarında yaptır
dığı külliyeden günümüze sadece medfun bulunduğu türbe ulaşabilmiş, imaret ve tekkeden eser kalmamıştır.
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