
OGLANLAR TEKKESi 

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-



lun evliliğinde veli izni aranmayacağı itti
fakla kabul edilmiştir. Hanefi ve MiUikl
ler'e göre annesini evlendirme konusun
da velayet hakkı yönünden oğul babadan 
önce, Hanbelller'e göre baba ve dededen 
sonra gelir. Şafiiler'e göre bu durumda 
oğulun velayet hakkı yoktur. 

Baba ergenlik çağına ulaşmamış ve ken
di geliri olmayan oğlunun nafakası ile yü
kümlüdür. Ergenlik çağına ulaşmış olsa da 
oğul kötürümlük gibi bir özür sebebiyle 
nafakasını temin edemiyorsa babanın na
faka yükümlülüğü devam eder. Ana ba
basının muhtaç olması halinde oğul da on
lara nafaka ödemekle yükümlüdür. Birbir
lerine bakınakla yükümlü oldukları için ana 
baba ile oğulun birbirlerine zekat verme
si caiz değildir. 

Ana baba, evliliğin devamı süresince kü
çük çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini 
(hidane) birlikte üstlenirler. Boşanma, ölüm 
vb. hallerde kural olarak küçüğün velayeti 
babaya, hidanesi de anneye aittir. Ancak 
erkek ve kız çocuklarının hidane süreleri 
birbirinden farklıdır. Malikller dışındaki üç 
mezhepte hakim kanaate göre oğulun ba
kımı yedi yaşına kadar anneye aittir. Mali
kiler' e göre bu hak bulüğa kadar devam 
eder. Hanefiler'e göre yedi yaşından son
ra bulüğa kadar oğul babaya verilir. Şafii 
ve Hanbelller'e göre yedi yaşından sonra 
erkek çocuğa anne ve babasından birini 
seçme hakkı tanınır. 

İslam miras hukukuna göre oğul "binef
sihl asabe" yakınlardan olup belirli hisse 
sahiplerinden (ashabü'l-feraiz) artakalan 
kısmı alır. Eğer tek başına mirasçı olursa 
terekenin hepsine sahip olur. Yanında er
kek kardeşleri varsa terekeyi eşit biçim
de paylaşırlar; kız ve erkek kardeşleri var
sa terekeyi erkekler iki, kızlar bir hisse ala
rak bölüşürler. Oğulun mevcudiyeti baba 
ve dede dışındaki asabe ile zevi'l-erhamın 
mirasçılığını engeller; annenin mirastaki 
payını üçte birden altıda bire, kocanın pa
yını yarıdan dörtte bire, zevcenin payını 
dörtte birden sekizde bire indirir. 

Yargılama hukukunda oğulu ilgilendiren 
en önemli hükümler şahitlik ve hakimlik 
hususundadır. Fakihlerin çoğunluğuna gö
re ana baba ve oğul birbirleri için lehte şa
hitlik yapamazlar, ancak aleyhte şahitlik 
yapabilirler. Ayrıca hakim oldukları takdir
de birbirlerinin davalarına bakamazlar. 

İslam ceza hukukunda anne veya baba
sını öldüren oğula kısas cezasının uygula
nacağı hususunda görüş birliği bulunmak
tadır. Ancak oğlunu öldüren anne veya ba-

baya Maliki mezhebi dışındaki çoğunluğa 
göre kısas uygulanmaz. Malikller'e göre öl
dürme kastının açık olduğu durumlarda 
ebeveyne de kısas uygulanır. Oğlunun ma
lını çalan ebeveyne hırsızlık cezasının uy
gulanmayacağı hususunda görüş birliği 

vardır; ebeveyninin malını çalan oğula da 
bu cezanın uygulanmayacağı Malikller dı
şındaki çoğunluk tarafından benimsenmiş

tir (ayrıca bk. EVlAT). 
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OGUZ, Muhammet İhsan 
(1887-1991) 

Nakşibendi- Halidi şey hi. 
_j 

19 Haziran 1887'de Kastamonu'da doğ
du. Hattatlar diye bilinen bir aileye men
sup olduğu için "Hattatzade" lakabıyla ta
nındı. İlk tahsilini Deveci Sultan ve Yarab
cı Hoca mahalle mekteplerinde gördük
ten sonra Kastamonu İdadlsi'ni ve Askeri 
Rüşdiyesi'ni, ardından Ziyaiyye Medrese
si'ni bitirdi. Bu medresenin müderrislerin
den eniştesi Ahmed Ziyaeddin Efendi'
den ayrıca özel dersler aldı. Onun genç 
yaşta vefatı üzerine çalışmalarını tek ba
şına sürdürerek çeşitli ilimlerde derinleş
tL Posta ve Telgraf İdaresi'nde memuriyet 
hayatına başladı. Bir ara Galatasaray Mek
teb-i Sultanisi'nde katiplik, askeri rüşdiye
de hüsn-i hat ve Türkçe öğretmenliği yap
tı. Askeri rüşdiyenin kapanmasından son
ra tekrar Posta ve Telgraf İdaresi'ne geçti; 
burada muhabere memurluğundan baş-

OGUZ, Muhammet İhsan 

müdürlüğe kadar çeşitli kademelerde gö
rev yaptı ve 1938'de emekliye ayrıldı. Mu
hammet İhsan Oğuz 3 Ağustos 1991 'de 
vefat etti ve Kastamonu'da defnedildi. 

Muhammet İhsan, tasavvufi eğitim sü
recini ve şeyhlerini Arifler Silsilesi ile Ta
savvut Yolunda Manevi Cihad isimli 
eserlerinde ayrıntılı biçimde anlatmıştır. 
On iki yaşında iken Ahmed Ziyaeddin'in 
babası, Ziyaiyye Medresesi müderrislerin
den Nakşibendiyye şeyhi Hace Muhammed 
Evliya'ya (Muhammed Hu!Osi Efendi) in
tisap eden Oğuz, babasının da şeyhi olan 
bu zatın hac için gittiği Mekke'de 1902'
de vefatma kadar üç yıl hizmetinde bulun
du. Daha sonra Bursa Orhangazi'de otu
ran Nakşibendl şeyhi Şerefeddin Efendi'
ye mürid oldu. Bu zatın da vefatı üzerine 
Nakşibendl olduğu söylenen bir başka şey
he bağlandı. Birkaç yıl sonra bu zatın şeyh
liğe ehil olmadığını aniayarak ondan ay
rıldı. Ganlzade diye bilinen Tasyalı Nakşi
bendiyye şeyhi Mehmed Sadık Efendi'ye 
intisap etti, ancak bu zat da altı ay sonra 
vefat etti. 1917 yılının mevlid kandilinde 
rüyasında kendisine Seyyid Ahmed Kürdl 
yazılı bir levha gösterildiğini ve onun kut
bü'l-aktab olduğunun belirtildiğini söyle
yen Muhammed İhsan araştırmaları ne
ticesinde bu zatın aslen Bağdatlı olan, Ha
lid el-Bağdadi'nin halifelerinden Ali es-Seb
ti'nin yanında yetiştiğini, Çapakçur'da (Bin
göl) doğduğu için "Çapakçurl" ve "Kürd'i", 
Hz. Hüseyin neslinden geldiği için "Hüsey
nl" lakabıyla anıldığını ve Harput'ta yaşadı
ğını öğrendiğini, 1918'de rüyasını da kay
dedip gönderdiği mektubuna bir yıl son
ra cevap geldiğini, bu tarihten vefat ettiği 
1921 yılına kadar yazdığı mektuplara şey
hinin dokuz adet mektupla cevap verdiği
ni, bunlarda kaydedilen zikir tarifleri va
sıtasıyla yüz yüze hiç görüşmeden seyrü 
sülükü tamamladığını söyler (mektuplar 
ve icazetnameler için bk. Tasavvu{Yolun
da Manevi Cihad, s. 31-97. 186-238). Mu-

Muhammet 
lhsan Oğuz 
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