ALTUNBEZER, ismail Hakkı
olarak tenkide uğ
194S'te hastalığı do l ayısıyla akademideki görevinden ayrıldı , bir müddet sonra da vefat etti (I 9 Temmuz I 946).
Mezarı Karacaahmet'in Tunusbağı yolu
tarafındaki kabristanda, babasının yanındadır. Mezar kitabesini celf -ta'lfkle,
vasiyeti üzerine arkadaşı Necmettin Okyay yazmıştır.
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Velüd bir sanat hayatı olan Tuğrakeş
Bey'in çeşitli koleksiyon ve müzelerdeki eserlerinden başka Divan- ı Hümayun'dan çıkan ferman, berat ve menşurlarda da yazıları bulunmaktadır. Üsküdar Selimiye, Edirnekapı, Zeynep Sultan, Abdi Çelebi, Şemsi Paşa camilerinin kubbe yazı l arı ile Laleli, Afyon, Eskişehir, Bebek, Bakırköy, Kamer Hatun
ve Beyoğlu Ağa camilerinde son derece
sanatkarane eelileri vardır. Ayrıca Osman l ı devrinde son Kabe örtüsünün kuşak yazı sı, ilk riyaset-i cumhur mührü,
Mahmud Şevket Paşa'nın türbe yazıları
onun önemli eserleri arasındadır.
İsmail Hakkı Bey aynı zamanda devrinin meşhur gül yetiştiricilerinden biri
idi. Sanat hayatının en olgun devrini,
eser vereceği yerde ne yazık ki geçim
kaygısı yüzünden mahkemelerde bilirkişilikle tüketmeye mecbur kalmıştır.
Hakkı

İsmail Hakkı Bey'le Necmettin Okyay,
mütehassısı oldukları farklı

sanat şube
lerinde daima biribirlerini tamamlayarak bir "Eski Türk Sanatları Akademisi" ne adeta şahıslarıyla bedel olmuşlardır.
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Adına Altunizade ve İbn -i Zehebf şe
killerinde de rastlanan Altuncuzade'nin
asıl adı, doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte. hayatı hakkında yeterli bilgi
vermeyen kaynaklardan ancak kişiliği
ve çalışmalarıyla ilgili bazı bilgiler elde
edilebilmektedir. eş-Şa~ii, i~u·n-nu 'maniyye'de Altuncuzade'ye geniş yer ayı
ran Taşköprizade onun haramdan kaçı 
nan temiz ruhlu bir insan. Allah'ın nuruna ve ilahi bilgiye sahip bir alim ve
pek çok hastayı iyileştirip ölümden kurtaran hazık bir hekim olduğunu yazmakta, ayrıca şifalı otları çok iyi tanıdı
ğını bildirmektedir. Yine Taşköprizade' 
nin kullandığı "nQranf ihtiyar" ifadesinden onun ileri yaşlarda vefat ettiği anlaşılmaktadır. 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., Hamidiye, nr. 1027) eklenen bir nottan Altuncuzade'nin, kendi imal ettiği kalaydan sondalarla idrar tutukluğuna nasıl
çare bulduğu ayrıntılarıyla öğrenilmek
tedir. Bu bilgiden, mesane ve idrar yolları rahatsızlıkları için İbn Sina tarafın
dan icat edildiği bilinen kalay sondayı
Türkiye'de ilk defa Altuncuzade'nin kullanmış olduğu sonucu çıkarılabilir. Gerek bu durum, gerekse Risôle-i Hasatü'l-kjlye ve'l-mesane (Süleymaniye Ktp.
Bağdat! ı Vehbi Efendi, nr. 1491) adlı böbrek ve mesane taşları üzerine yazılmış
on bölümlü eserin sahibi ünlü hekim
Ahi Çelebi'nin (ö 930/ 1524) hacası olması, Altuncuzade'nin üroloji alanında
bir ekol kurmuş olduğunu göstermektedir.
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ALTUNCUzADE TEKKESİ
İstanbul Şehzadebaşı'nda

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

ARSLAN

XVI.
L

yüzyılın ortalarında

kurulan
bir Halveti tekkesi.

Kaynaklarda Altuncuoğlu, Altuni, Altunizade, Altuncu. Müştakzade, Hacı
Müştak ve Kudsizade gibi değişik isimlerle de anılır. Şehzadebaşı'nda Kemal
Paşa Mescidi'nin yanında bulunan tekke, adı _ geçen mescidde imamlık yapan
Halveti şeyhi Bali Efendi (ö 980/ 157273) tarafından XVI. yüzyılın ortalarında
kurulmuştur. Sarhoş lakabıyla tanınan

Bali Efendi başlangıçta bu mescidi tevhidhane olarak kullanmış, ardından tekkesine müstakil bir tevhidhane ilave
ederek hayatının sonuna kadar burada
şeyhlik yapmıştır. Daha sonra, tekkenin
postuna oturan Altuncuzade lakaplı bir
şeyh tekkenin bu isimle anılmasına sebep olmuştur.
İlk yapının mimari özellikleri bilinmemektedir. Değişik tarihlerde çeşitli onarımlar geçiren ve hatta yeni baştan inşa edilen tekkenin, Yeniçeri Ocağı'nın
kaldırılışı sırasında ( 1826). çok yakının
da bulunan Eski Odalar'la birlikte tahrip edilmiş ve 1826-1834 yılları arasında
Halveti-Şabani şeyhi Hacı Müştak Efendi 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 Paşa'nın eşi Zeyneb Feride Hanım tarafın
dan yaptınldığı tahmin edilmektedir. Ancak bu binanın, Kemal Paşa mahallesini
de tamamen yakan büyük Aksaray yangınında (I 91 ı ) hasar görmüş ve sonradan
tamir edilmiş olması gerekir. Tekkelerin kapatılmasından ( 1925) sonra kendi
haline terkedilen yapı zamanla harap olmuştur. Halen tevhidhane çöplük, harem-selamlık kanadının zemin katı da
mesken olarak kullanılmaktadır.

