
ALTUNBEZER, ismail Hakkı 

da kaldığından haklı olarak tenkide uğ
radı. 194S'te hastalığı dolayısıyla aka
demideki görevinden ayrıldı , bir müd
det sonra da vefat etti (I 9 Temmuz I 946). 

Mezarı Karacaahmet'in Tunusbağı yolu 
tarafındaki kabristanda, babasının ya
nındadır. Mezar kitabesini celf -ta'lfkle, 
vasiyeti üzerine arkadaşı Necmettin Ok
yay yazmıştır. 

Velüd bir sanat hayatı olan Tuğrakeş 
Hakkı Bey'in çeşitli koleksiyon ve müze
lerdeki eserlerinden başka Divan-ı Hü
mayun'dan çıkan ferman, berat ve men
şurlarda da yazıları bulunmaktadır. Üs
küdar Selimiye, Edirnekapı, Zeynep Sul
tan, Abdi Çelebi, Şemsi Paşa camileri
nin kubbe yazı ları ile Laleli, Afyon, Eski
şehir, Bebek, Bakırköy, Kamer Hatun 
ve Beyoğlu Ağa camilerinde son derece 
sanatkarane eelileri vardır. Ayrıca Os
manl ı devrinde son Kabe örtüsünün ku
şak yazısı, ilk r iyaset-i cumhur mührü, 
Mahmud Şevket Paşa'nın türbe yazıları 
onun önemli eserleri arasındadır. 

İsmail Hakkı Bey aynı zamanda devri
nin meşhur gül yetiştiricilerinden biri 
idi. Sanat hayatının en olgun devrini, 
eser vereceği yerde ne yazık ki geçim 
kaygısı yüzünden mahkemelerde bilir
kişilikle tüketmeye mecbur kalmıştır. 

İsmail Hakkı Bey'le Necmettin Okyay, 
mütehassısı oldukları farklı sanat şube

lerinde daima biribirlerini tamamlaya
rak bir "Eski Türk Sanatları Akademisi" 
ne adeta şahıslarıyla bedel olmuşlardır. 

Hakkı Bey'in yetiştirdiği hattatlar ara
sında M. Halim Özyazıcı ve Macit Ay
ral Türk hat sanatında isim yapmış ki
şilerdir. 

544 

İsmail 
Hakkı 

Altunbezerin 
Necmettin 
Okyay 
tarafından 

eeli-ta'lik 
hatla 
yazılmış 

mezar 
tası 

BİBLİYOGRAFY A : 

A. Süheyl Ünver, Hattat ve Tuğrakeş İsmail 
Hakkı Altunbezer: Hayatı ve Eserleri; istanbul 
1955; a.mlf., "!smail Hakkı Altınbezer (Tuğra
keş İsmail Hakkı Bey), 1869-1946", İslam-Türk 
Ansiklopedisi Mecmuası, ll, nr. 67, s. 9-16; 
a.mlf., "İsmail Hakkı Altunbezer", Süleymani
ye Ktp., A. Süheyl Ünver, Dosya nr. 7; İbnüle
min. Son Hattatlar, s. 98-102; Osman Nuri Er
gin. Türk Maari{Tarihi, İstanbul1977, ll, 192; 
M. Uğur Derman. Türk Hat Sanatının Şaheser
le ri, istanbul 1982, s. 52; Gövsa, Türk Meşhur
ları, s. 42; Burhan Toprak - Refik Dinç. 
"İsmail Hakkı", Güzel Sanatlar Dergisi, sy. 4, 
istanbul 1942, s. 87-91; TA, ll, 744. 

L 

li! M. UGUR DERMAN 

ALTUNCUzADE 

Fi:'ltih devrinin 
(1451. 1481) 
ünlü hekimi. 

Adına Altunizade ve İbn -i Zehebf şe
killerinde de rastlanan Altuncuzade'nin 
asıl adı, doğum ve ölüm tarihleri bilin
memekte. hayatı hakkında yeterli bilgi 
vermeyen kaynaklardan ancak kişiliği 

ve çalışmalarıyla ilgili bazı bilgiler elde 
edilebilmektedir. eş-Şa~ii, i~u·n-nu 'ma
niyye'de Altuncuzade'ye geniş yer ayı
ran Taşköprizade onun haramdan kaçı 

nan temiz ruhlu bir insan. Allah'ın nu
runa ve ilahi bilgiye sahip bir alim ve 
pek çok hastayı iyileştirip ölümden kur
taran hazık bir hekim olduğunu yaz
makta, ayrıca şifalı otları çok iyi tanıdı
ğını bildirmektedir. Yine Taşköprizade' 

nin kullandığı "nQranf ihtiyar" ifadesin
den onun ileri yaşlarda vefat ettiği an
laşılmaktadır. Bu eserden ve Nefis b. 
İvaz ei-Kirmanrnin (ö 84I/I438 I?Jl Şer
J:ıu Mı1cezi '1- Kiinı1n adlı eserinin bir 
yazrria nüshasına (Süleymaniye Ktp., Ha
midiye, nr. 1027) eklenen bir nottan Al
tuncuzade'nin, kendi imal ettiği kalay
dan sondalarla idrar tutukluğuna nasıl 
çare bulduğu ayrıntılarıyla öğrenilmek

tedir. Bu bilgiden, mesane ve idrar yol
ları rahatsızlıkları için İbn Sina tarafın
dan icat edildiği bilinen kalay sondayı 
Türkiye'de ilk defa Altuncuzade'nin kul
lanmış olduğu sonucu çıkarılabilir. Ge
rek bu durum, gerekse Risôle-i Hasa
tü'l-kjlye ve'l-mesane (Süleymaniye Ktp. 
Bağdat! ı Vehbi Efendi, nr. 1491) adlı böb
rek ve mesane taşları üzerine yazılmış 
on bölümlü eserin sahibi ünlü hekim 
Ahi Çelebi'nin (ö 930/ 1524) hacası ol
ması, Altuncuzade'nin üroloji alanında 
bir ekol kurmuş olduğunu göstermek
tedir. 
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ALTUNCUzADE TEKKESİ 

İstanbul Şehzadebaşı'nda 
XVI. yüzyılın ortalarında kurulan 

bir Halveti tekkesi. 

Kaynaklarda Altuncuoğlu, Altuni, Al
tunizade, Altuncu. Müştakzade, Hacı 

Müştak ve Kudsizade gibi değişik isim
lerle de anılır. Şehzadebaşı'nda Kemal 
Paşa Mescidi'nin yanında bulunan tek
ke, adı _ geçen mescidde imamlık yapan 
Halveti şeyhi Bali Efendi (ö 980/ 1572-

73) tarafından XVI. yüzyılın ortalarında 
kurulmuştur. Sarhoş lakabıyla tanınan 

Bali Efendi başlangıçta bu mescidi tev
hidhane olarak kullanmış, ardından tek
kesine müstakil bir tevhidhane ilave 
ederek hayatının sonuna kadar burada 
şeyhlik yapmıştır. Daha sonra, tekkenin 
postuna oturan Altuncuzade lakaplı bir 
şeyh tekkenin bu isimle anılmasına se
bep olmuştur. 

İlk yapının mimari özellikleri bilinme
mektedir. Değişik tarihlerde çeşitli ona
rımlar geçiren ve hatta yeni baştan in
şa edilen tekkenin, Yeniçeri Ocağı'nın 

kaldırılışı sırasında ( 1826). çok yakının
da bulunan Eski Odalar'la birlikte tah
rip edilmiş ve 1826-1834 yılları arasında 
Halveti-Şabani şeyhi Hacı Müştak Efen
di tarafından tekrar yaptırılmış olması 
kuwetle muhtemeldir. Bugüne intikal 
etmiş olan yarı yıkık yapı XX. yüzyılın 
başlarına ait olup 1902'de Kemal Paşa 
Mescidi'ni tamir ettiren Hasan Fehmi Pa
şa'nın eşi Zeyneb Feride Hanım tarafın
dan yaptınldığı tahmin edilmektedir. An
cak bu binanın, Kemal Paşa mahallesini 
de tamamen yakan büyük Aksaray yan
gınında (I 91 ı ) hasar görmüş ve sonradan 
tamir edilmiş olması gerekir. Tekkele
rin kapatılmasından ( 1925) sonra kendi 
haline terkedilen yapı zamanla harap ol
muştur. Halen tevhidhane çöplük, ha
rem-selamlık kanadının zemin katı da 
mesken olarak kullanılmaktadır. 


