
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. 
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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. 



Altuncuzade Tekkesi, mimari progra
mı ve ebadı asgari ölçülerde tutulmuş 
mütevazi bir zaviyedir. Yan yana inşa 

edilmiş ve bir duvarla aralarında bağ
lantı kurulmuş iki kanattan oluşan ya
pının batıdaki kanadı tek katlı tevhid
haneyi, doğudaki kanadı ise iki katlı 

harem-selamlık bölümünü ihtiva eder. 
Tevhidhane, kareye yakın dikdörtgen 
planlı ufak bir mekandır ve her yönüyle 
alelade bir son devir mescidini andır

maktadır. Duvarları moloz taş ve tuğ
layla gelişigüzel örülmüştür ve halen 
mevcut bulunmayan örtüsünün de kire
mitH bir ahşap çatı olduğu anlaşılmak
tadır. Doğu yönünden girilen tevhidha
nenin tuğla ile örülmüş basık kemerli 
beş adet penceresi vardır. Batı duvarı 

tamamen ortadan kalkmış, kuzey du
varı ise kısmen çökmüştür. Mihrap ba
sık kemerlidir ve dışarıya çıkıntı yap
mamaktadır. Doğu duvarı boyunca alt
taki erkeklere, üstteki kadınlara mah
sus iki mahfilin uzandığı, izlerden bel
li olmaktadır. Ahşap üst katı ortadan 
kalkmış olan harem-selamlık binasının 
zemin kat duvarları, tevhidhane duvar
larında da kullanılan tuğlalarla örülmüş
tür. Tekkenin iki kanadı arasında, ku
zey duvarında basık kemerli geniş bir 
penceresi bulunan üstü açık küçük bir 
avlu yer almaktadır. 
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Iii M. BAHA TANMAN 

ALTUNizADE 
İSMAiL ZÜHDÜ PAŞA 

(1806- 1887) 

Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde 
önemli görevler alan 

L 
bir devlet adamı. 

Devrin büyük gemi tüccarlarından olan 
ve altın varakçılığı yapıp güzel sanatlar
la da ilgilenen Altuni Ali Efendi'nin oğ
ludur. Fatih Kurşunlu Medrese~i'ni bi
tirdikten sonra babasından altın varak
çılığı, hattatlık, nakkaşlık ve yapı işlerini 
öğrendi. 1829' da babasının ölümünden 
sonra Enderun'a girdi ve aynı zamanda 
altmış dört parça gemiden oluşan tica
ret filosunun idaresiyle de meşgul oldu. 
İki yıl sonra, Enderun'dan mezun olduğu 
sıralarda inşaatına başlanan Mekteb-i 
Tıbbiyye (eski Haydarpaşa Lisesi binası) ile 
Mekteb-i Sultani'nin (Galatasaray Lisesi) 

Altuniziide isma il Zühdü Paşa'nın portresi IAUe koleksiyonu! 

bina eminliğine tayin edildi. Daha sonra 
aynı görevi Daimabahçe Sarayı, Zeytin
burnu Fişek Fabrikası ve Paşabahçe Şi
şe, Mum ve Kağıt Fabrikası inşaatların
da da başarıyla yürütmesi üzerine, "Ola 
sanisi" rütbesi ile Dar-ı Şüra- yı Askeri 
azalığına getirildi. Ayrıca kendisine "mi
mar ağalığı" unvanı verildi. Ardından sı
rasıyla Ziraat Meclisi ( 1858). Nafia Mec
lisi ( 1859) ve Askeri Şüra azailkiarına ge
tirildi. 1876'da ı. Meşrutiyet'in ilanında 

istanbul mebusu oldu. Bina emini ola
rak inşaatına nezaret ettiği önemli ya
pılar arasında, bugün istanbul Üniversi
tesi ana binası olan eski Harbiye Neza
reti de bulunmaktadır. 

Altunızade İsmail Zühdü Paşa çalış
kanlığı, dürüstlüğü ve bilhassa cömert
liği ile tanınmış servet sahibi bir devlet 
adamıdır. Getirildiği görevler onun bu 
meziyetleriyle yakından ilgilidir. Bugün 
bilinen hayır işleri arasında, 1865 yılın
daki büyük Hocapaşa yangınında harap 
olan on altı caminin tamir masraflarını 
karşılaması, 1877-1878 Osmanlı-Rus Sa
vaşı'nda (93 Harbil üç taburluk bir gö
nüllüler alayı kurup askerlerinin bütün 
ihtiyaçları ile ailelerinin geçimini karşı

laması ve savaş sonunda malzemelerin 
tamamını Tophane'ye hibe etmesi (Altu
nİzade Alayı adıverilen bu birliğin sancağı 
halen Altunİzade Camii'nde muhafaza edil
mektedir) ve 1877 yılında Bulgaristan'dan 
gelen muhacirlere Şehzadebaşı'ndaki ko
nağını verip altı aylık masraflarını üst
lenınesi bulunmaktadır. Ayrıca. Rus isti
lasına karşı Osmanlılar'dan yardım iste
yen Kaşgarlılar'a askeri uzmanlar gön-

ALTUNlZADE iSMAiL ZÜHDÜ PAŞA 

derildiği sırada . onun da Kaşgar'da bir 
arazi satın aldırıp üzerine bir kütüpha
ne yaptırdığı bilinmektedir. Halen Üskü
dar'da adını taşıyan Altunızade mahal
lesindeki cami ile külliyesinin bazı bina
ları ise halka hizmete devam eder du
rumdadır. Savaş öncesi ve sonrası gös
terdiği bu faaliyetlerden dolayı kendisi
ne ikinci rütbeden Al-i Osmani nişanı ve
rilmiş ve kağıt paranın kaldırılması ile 
ilgili olarak kurulan İlgii-i Kavaim Ko
misyonu'nun reisliğine getirilmiştir. Bu 
görevi sırasında şahsına ait 50.000 altın 
lira tutarında kağıt parayı karşılığını al
madan hükümete vermiştir. 

1880'de vezir rütbesiyle Ayan azalığı
na, daha sonra da Muhacirin Komisyo
nu reisliğine tayin edildi. Bu görevinde 
iken 1887' de külliyesinin karşısındaki 

konağında vefat etti. Mezarı Altunızade 
Camii'nin haziresinde, mihrabın önün
dedir. 
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