
nı engellemek için İslam dini hakkında ile
ri sürdüğü itharniara ve açıklanmasını is
tediği sorulara karşı İslam Dünyası der
gisinde yayımladığı cevaplardan oluşmuş
tur. 4. Türk Tarihinde Vicdan Hürriyeti: 
Fatih Sultan Mehmed'in Bizans'taki 
"Intelligence Service"i-Sayın Bay Ha
fızAli Rıza Sağman'a Cevap (İstanbul 
1957) Ali Rıza Sağman tarafından kale
me alınan İstanbul'un Fethi Hakkında 
Enteresan Bir Fetva adlı broşürdeki (İs
tanbul 1957) görüşleri tenkit için hazırlan
mıştır. 5. Misyonerierin Şahıslara, İş 
Yerlerine, Evlere Yolladıklan Broşüre 
Cevapdır(İstanbull965). Dışkapaktaadı 

Hıristiyan Broşürlerine Karşılık 1. Mis
yonerlik şeklindedir. 6. Başvekilin Nut
ku Münasebetiyle Hikmet Bayur'a Ce
vap (İstanbul. ts ). 7. Menderesin Kon
ya Nutku ve Mekteplerde Din Dersleri 
(İstanbul, ts.). Eşref Edip, Peyami Safa'
nın neşrettiği Türk Düşüncesi dergisin
deki "Dinde Reform" anketine verdiği ce
vabı Ali Fuat Başgil, Nurettin Topçu, İsma
il Hami Danişmend ve Raif Ogan'ınkilerle 
birlikte Dinde Reform adlı eserde yayım
lamıştır (İstanbul 1959). 

Öğretmenlik ve idarecilik yaptığı sırada 
okullarda oynanmak üzere Tehlike Kar
şısında (İstanbul 1341), Çilek (İstanbu l 
134 1). Büyük-Küçük (İstanbull 34 1). Mu
kaddes Ateş (İstanbul 1341). Haklı Ya
lan (i sta n b u 1 ı 341 ) adıyla küçük piyesler 
kaleme alan M. Raif Ogan, Harold Parfitt'
den Tatbikatlı İzci Muhtırası adlı bir ki
tap çevirmiştir (İstanbul 1339). Ogan'ın, 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'n
de şarkiyatçı Alfred Guillaume'un 11-17 
Mayıs 1953'te verdiği "Garpta İslam Tet
kikleri" başlıklı beş konferansındaki (Islam 
Tetkikleri, lll-IV, s. 119-145) yanlışlarını ve 
tarafgirliğini ortaya koymak için İslam 
Dünyası dergisinde (Ill/63-73 [ 1953 J) ver
diği cevaplar ayrıca basılmıştır (Parlakışık, 
s. 27-28). 

M. Raif Ogan'ın 28 Mart 1952'de ilk sa
yısını çıkardığı İslam Dünyası adlı dergi 
69. sayıya kadar ayda dört defa, daha son
ra on beş günde bir on altı sayfa halinde 
yayımlanmıştır. Her sayısında imzalı veya 
imzasız birkaç yazı M. Raif Ogan'a ait olup 
eşi Fatma Ogan'ın da her sayıda yazısı bu
lunmaktadır. Diğer yazarlar arasında Ali 
Fuat Başgil, Hasan Basri Çantay, Ali Ke
mali Aksüt. Kamil Miras, Ahmet Harndi 
Akseki , Celal Nuri İleri. Muzaffer Ozak gi
bi isimler yer almaktadır. Nurettin Topçu 
ve Mehmet Kaplan da Komünizmle Mü
cadele ve Hareket dergilerinden aktarı
lan yazılarıyla bu imzalara eklenebilir. Der-

ginin yayın politikası İslam dininin ileriliği, 
çalışmayı, medeniyeti, ahlaki destekleyen 
üstün bir din olduğunu anlatmak, İslam 
dünyasından haberler vermek, İslam dini
ne ve milli an'anelere açıktan veya gizlice 
saldıran her şahıs veya kurula cevap ver
mek şeklinde özetlenebilir. Nitekim dini ve 
milli konularda yanlış fikirler ileri süren 
Hüseyin Cahit Yalçın , Ahmet Bedevi Ku
ran, Yusuf Hikmet Bayur, Yusuf Ziya Yö
rükfın , Kadircan Kaflı, Halil Nimetullah Öz
türk, General Cemil Conk, Nadir Nadi, Nu
rullah Ataç ve Tarabya metropoliti Yako
vos'a karşı çoğu M. Raif Ogan tarafından 
kaleme alınmış seri yazılar dikkat çekmek
tedir. Bu tür yazıların en hacimiiierinden 
biri, 81. sayıdan başlayan ve 84-87. sayı
ların tamamını kapladıktan başka 88. sa
yıda da devam eden Yakovos'u eleştiren 
yazılarıdır. Dergi 20 Ağustos 1954'te çı
kan 97. sayının ardından Ogan'ın hapse
dilmesi üzerine kapanmıştır. 
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OGLANLAR TEKKESİ 

İstanbul Aksaray' da 
L XV. yüzyılda kurulmuş bir tekke. _j 

Cerrahpaşa caddesiyle Millet caddesinin 
kavşağında Aksaray Karakolu'nun yanında 
bulunan yapı 1957'de Millet caddesinin 
açılması sırasında yıktırılmış. türbe, se bil ve 
çeşme yakınındaki Murad Paşa Camii'nin 

OGLANLAR TEKKESi 

avlusuna taşınmıştır. Kaynaklarda Cism-i 
Latlf, Gavsl, Oğlan Şeyh , Oğlan Şeyh İbra
him Efendi. Olanlar, Şeyh İbrahim Efendi 
ve Yakub Ağa Tekkesi adlarıyla da geçer. 
Tekke, Fatih Sultan Mehmed döneminde 
1453-1461 yılları arasında Sekbanbaşı Ya
kub Ağa tarafından kurulmuştur. 1546 ta
rihli İstanbul Vakıflan Tahrir Defteri'n
de aynı kişinin Beyazıt'ta inşa ettirdiği 
mescidden söz edilirken vakfettiği gayri 
menkuller sayılmakta, bu gelir kaynakla
rından bir kısmının Aksaray'daki tekkesi 
için ayrıldığı belirtilmektedir. Ancak tek
kenin ilk dönemine ait bilgilerin sınırlı ol
ması sebebiyle bu kuruluşun XVII. yüzyı
lın başlarına kadar hangi tarikata bağlı 
bulunduğu bilinmemektedir. 

XVII. yüzyılın başlarında tekke Oğlanlar 
Şeyhi (Olanlar Şeyhi) İbrahim Efendi tara
fından yeniden canlandırılmıştır. İbrahim 
Efendi, Aziz Mahmud Hüdayl ve Abdüla
had Nuri'den feyiz almakla birlikte ikinci 
devre Melamller'inden sayılır. Dil-i Dana 
adlı eserinde Melaml kutbu idrls-i Muhtefi 
ile görüştüğünü kaydeden İbrahim Efendi 
dönemin tanınmış Melamller'inden Lame
kani Hüseyin'in müntesiplerindendir. XVII. 
yüzyılın ilkyarısında Bayrami Melamlliği'
nin temsil edildiği Oğlanlar Tekkesi'nin bu 
tarihten itibaren hangi tarikata bağlandı
ğı tesbit edilememekte, ancak XIX. yüzyı
lın başlarında Dede Efendi lakaplı bir şeyh 
tarafından Halvetiyye'nin Şabaniyye kolu
na intikal etiirildiği bilinmektedir. 1871'
de Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın zevcesi Meh
veş Hanımefendi'nin yeniden inşa ettirdiği 
tekke 1\adiriyye tarikatına bağlanarak me
şihatında Şerif Ali Efendi, Hüsnü Efendi 
ve Meclis-i Meşayih reisierinden Mustafa 
SaffetEfendi (Yetkin) (ö. 1950) bulunmuş
tur. Ayin günü XIX. yüzyılın ilkyarısına ait 
kaynaklarda çarşamba, 1889-1890 tarihli 
Mecmi'ı.a-i Tekaya'da perşembe olarak 
gösterilmekte, Dahiliye Nezareti'nce hazır
lanan 1301 (1883-84) tarihli istatistik cet
velinde tekkede on erkekle altı kadının ika
met ettiği belirtilmektedir. 

Dört katlı kagir bir yapı olan tekke dışa
rıdan yaklaşık 17 x 19,50 m . ölçüsündedir. 
Duvarları tuğla ile örülmüş, zemin katın 
cadde üzerindeki güney cephesinde tür
be-sebil ile çeşmenin bulunduğu kesim 
mermerle kaplanmış, kırma çatısı alatur
ka kiremitlerle örtülmüştür. Zemin katın 
ekseninde güney yönünde türbe-sebil. bu
nun gerisinde tevhidhane, bu bölümlerin 
doğusunda haremle çeşme, batısında se
lamlık yer alır. Kare planlı ( 7 x 7 m.) tev
hidhanenin girişi kuzey yönündeki küçük 
avluya açılır. Bu yönde kemerleri dört adet 
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Oğlanlar Tekkesi'nin vıkılmadan önceki durumunu gösteren 
bir fotoğraf (İstanbul Eski Eserler Encümeni Arşivi'nden) 

sütunla bir duvar parçasına oturan bir 
son cemaat yeri revakl tasarlanmış. tev
hidhanenin kuzey duvarının ortasına giriş, 
bunun yanlarına birer pencere yerleştiril
miştir. Diğer duvarlarda pencere bulun
mamakta, ancak doğu ve batı duvarların
da karşı karşıya gelecek şekilde harerne 
ve selamlığa geçit veren birer kapı, güney 
duvarının ekseninde de mihrap nişi yer al
maktadır. 

içeriden 7 x 4,80 m. boyutlarındaki bö
lüm, Osmanlı mimarlığında özellikle XVII. 
yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan tür
be- se bil ilişkisinin XIX. yüzyıla ait ilginç bir 
örneğini oluşturmuş, Cerrahpaşa cadde
sine açılan sebil pencereleri aynı zaman
da türbenin hacet pencereleri olarak kul
lanılmıştır. Türbe-sebil caddeye (güneye) 
doğru köşeleri 45° pahlı bir çıkıntı yapmak
ta, bu çıkintıda ikisi dar, ikisi geniş olmak 
üzere dört pencere sıralanmaktadır. Söz 
konusu pencereler arasında yuvarlak ma
dalyonlar içinde Kadirl taelarının tepesin
de bu tarikatın amblemi olarak kullanılan 
"Kadirl gülleri" işlenmiştir. Kemerierin üs
tünde üçüz yivlerin oluşturduğu bir silme 
bütün cephe boyunca uzanmaktadır. Ylvli 
konsollarla ve rozetlerle bezeli olan saçak 
altı silmesinde altı adet mermer levhaya 
sülüs hatla yazılmış bulunan manzum ki
tabenin son mısraı ebcedle 1287 (1870) 
tarihini, ayrıca Mehveş Hanımefendi'nin 
adını vermektedir. 

Tekkenin ilk hanisi olan Yakub Ağa ile iç
lerinde Olanlar Şeyhi ibrahim Efendi'nin 
de bulunduğu bazı şeyhlerin gömülü ol
duğu türbenin harem ve selamlık girişle
rindeki taşiıkiara açılan iki kapısı vardı. Bu 
mekanın iç düzeni 1957'deki taşınma sı-
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rasında özgünlüğünü yitirmiştir. Aslında 

kuzey kesiminde ikisi duvara gömülü olan 
dört adet dor başlıklı sütun sıralanmakta, 
bu sütunları birbirine ve duvarlara bağla

yan yuvarlak kemerierin arkasındaki bö
lüm beşik tonozla, pencerelerle kemer 
dizisi arasındaki kesim de tekne tonazla 
örtülü bulunmaktaydı. 

Harem bölümünün yuvarlak kemerli ve 
lentolu girişi iki yandan neo-gotik üslup
ta kemerleri olan dar ve uzun birer pen
cereyle kuşatılmış. lentoya bir Kadirl gü
lü kabartması, kapının sövelerine de çe
şitli sembolleri (hamse-i al-i aba, şeş ci
het vb.) ifade etmesi muhtemel beş kol
lu yıldız kabartma işlenmiştir. Selamlık ka
nadı da bunun eşi olan bir kapıyla donatıl
mış, ancak harem girişindeki bezerneler 
burada kullanılmamıştır. Tasarımlarıyla ol
duğu kadar cepheleriyle de Abdülaziz dö
neminin kagir sivil mimarlığının kapsamı
na giren harem ve selamlık bölümleri tür
be-sebilin üzerinde geriye çekilmiş, bu 
mekanı yanlardan kuşatan kanatlar üçer 
katlı, cepheden geriye çekilen kesim ise 
iki katlı olarak tasarlanmıştır. 

Çeşme yanlardan iyon başlıklı iki göm
me sütunla kuşatılmış, sepet kulpu biçi
minde bir kemerle taçlandırılmıştır. Ke
merin altında 1291 (1874) tarihli ta'lik hat
lı manzum kitabe yer alır. Ayrıca kemerin 
üzerinde sülüs hatla aşağıdan yukarıya 
doğru önce "Hafız Ahmed" imzalı ve 1291 
(1874) tarihli bir hadis, ardından diğer bir 
ibare, sütunların üzerindeki çıkintılı yüzey
lerde soldaki "ihsan" imzalı birer ayet dik
kati çeker. 

Oğlanlar Tekkesi, çok katlı tasarımı ve 
özellikle Cerrahpaşa caddesi üzerindeki 
cephesiyle istanbul'daki diğer geç dönem 
tarikat yapılarından ayrılmakta ve ilginç 
özellikler sergilemekteydi. Türbe-sebil bö
lümü, aynı yılda tamamlanmış olan Aksa
ray Valide Camii yanındaki Pertevniyal Va
lide Sultan Türbe-SebiJi ile büyük benzer
lik gösterir. Tekkenin cephesi ana hatlarıy
la empire üslCıbuna bağlanmakta, ancak 
harem kesiminde gözlenen neo- gotik siv
ri kemerler Abdülaziz döneminin eklektik 
zevkini yansıtmaktadır. 
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"Ana babanın birinci dereceden erkek 
fürCıu" demek olan oğul kelimesinin Arap
ça karşılığı ibndir. Kur'an-ı Kerlm'de, ha
dislerde ve fıkıh literatüründe ibn kelime
si bu anlamıyla sık sık geçer. Oğul ile an
ne arasındaki nesep ilişkisi onu doğurdu
ğunun bilinmesiyle sabit olur. Oğul ile ba
ba arasında nesep ilişkisinin sübCıtu için 
evlilik içinde doğmuş olması gerekir; fa
sid nikah ve nikah şüphesi de bu kapsam
da sayılmıştır. Dolayısıyla gayri meşru iliş
kiden meydana gelen tabii (genetik) oğul 
hukuken oğul kabul edilmez; ancak çoğun
luğa göre bu bağ evlenme engellerinin be
lirlenmesinde dikkate alınır; mesela böyle 
bir erkek tabii babanın kız kardeşiyle evle
nemez (bk. MUHARREM•\T; NESEP). Oğul 
ile ana baba arasındaki nesep ilişkisi bazı 
dini ve ahlaki hak ve veclbeler yanında (b k. 
ÇOCUK) aile, miras ve ceza hukukuyla il
gili birtakım özel hükümlere temel teşkil 
eder. 

islam aile hukukunda oğulun öz annesi, 
üvey annesi ve sütannesiyle, babanın da 
oğlunun eşiyle (gelini) evlenmesi haram 
olup bu kişiler arasında kesin evlenme en
geli vardır (en-Nisa 4/22-23). Bulfiğ çağı
na ulaşmış kızın evlenmesinin velisinin iz
nine bağlı olup olmadığı hususunda farklı 
görüşler bulunurken bu durumdaki oğu-


