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ÞEYH MANSÛR

(ö. 1208/1794)

Kafkaslar’da
Ruslar’a karþý direniþi örgütleyen

dinî lider.
˜ ™

Çeçenistan’ýn Grozniy þehrine yakýn Sun-
ca nehriyle Goy çayý arasýndaki Aldý (Alda /
Elda) köyünde bazý araþtýrmacýlara göre
1722, bazýlarýna göre ise 1748’de doðdu.
Adý Uçermak (Uþurmek) olup Ruslar bunu
Uþurma biçimine çevirmiþlerdir. Okuma
yazma bilip bilmediði hususu tartýþmalý ol-
makla birlikte çocukluðunda Kur’an dersi
aldýðý ve Kur’an’ý ezberlediði belirtilmek-
tedir. Fakat onun Çeçen deðil Ýtalyan asýl-
lý Giovanni Battista Boetti adlý bir kiþi ol-
duðu, Anadolu’ya misyonerlik faaliyetlerin-
de bulunmak üzere gönderildikten sonra
Ýslâmiyet’i kabul ederek Kafkaslar’a geç-
tiði de rivayet edilir. Ayrýca Orenburglu bir
Tatar veya Nogay yahut Kafkaslar’a gön-
derilmiþ bir Osmanlý ajaný olabileceði yo-
lunda bilgiler vardýr. Karizmatik bir kiþili-
ðe sahip bulunduðu anlaþýlan Þeyh Man-
sûr’un keramet sahibi dinî bir þahsiyet
olarak tanýnmasý, rüyasýnda gördüðü Hz.
Peygamber tarafýndan halký doðru yola
iletmesi için görevlendirildiði þeklindeki bir
rivayetin yayýlmasý sonucudur. Hatta Man-
sûr adýný kendisine bizzat Resûlullah’ýn ver-
diði yolunda þâyialar çýkmýþtýr.

Þeyh Mansûr, Daðýstan’da Nakþibendiy-
ye tarikatýna intisap etti; önce Aldý Ca-
mii’nde imamlýk yaparak vaaz ve hutbe-
leriyle dikkat çekti. Ele aldýðý ana konu bü-
tün Kuzey Kafkasyalýlar’ýn birleþmesi, bir-
leþmedikleri takdirde bunun Kur’ân-ý Ke-
rîm’in hükümlerine aykýrý olacaðý ve Allah’ýn
bu yüzden Ruslar’ýn memleketlerini iþgal
etmesine izin vereceði, halklarýn özgürlük-
lerini yitireceði ve dinsiz, vatansýz halde ya-
þayacaklarý hususu idi. Mart 1785’ten iti-
baren tütün ve kahve içmenin günah ol-
duðunu, Ruslar’la evlenilmemesi gerekti-
ðini söylemeye baþladý. Ayrýca çeþitli Kaf-
kas halklarýna gönderdiði mektuplarda on-
lardan yardým isteyerek oluþturulan bir-
liklere katýlmalarýný talep etti.

Onun kýsa sürede þöhret bulmasýna yol
açan diðer bir husus da Hz. Ali’den nak-
ledilen bir hadiste Mansûr adlý bir kiþinin

çaðrýsýna uymanýn her müslümana vâcip
olduðuna dair rivayettir. Bu durum halk
arasýnda hadiste sözü edilen Mansûr’un
ortaya çýktýðý kanaatine yol açtý, hatta Os-
manlý Padiþahý I. Abdülhamid de bundan
etkilendi. I. Abdülhamid bir hattýnda, Da-
ðýstan tarafýnda ortaya çýkan Þeyh Man-
sûr olayýna türlü türlü mânalar verildiði-
ni belirtip bunun düþmanýn bir hilesi olabi-
leceðine dikkat çektikten sonra durumu-
nun araþtýrýlmasýný istedi (BA, Ali Emîrî,
I. Abdülhamid, nr. 25341). Bir baþka hat-
týnda hadiste sözü edilen Mansûr adlý ki-
þi hakkýnda ulemânýn araþtýrma yaparak
kendisine bilgi vermesini emretti (BA, Ali
Emîrî, I. Abdülhamid, nr. 1735). Bu du-
rum, Osmanlý idarecilerinin Mansûr vak-
‘asýný dikkatli bir þekilde ve endiþeyle izle-
diklerini gösterir. Padiþaha sunulan bil-
gilerde hadiste sözü edilen þahýsla Þeyh
Mansûr’un bir ilgisinin olamayacaðý, esa-
sen onun da böyle bir iddiada bulunmadý-
ðý bildirildi (BA, Ali Emîrî, I. Abdülhamid,
nr. 1569; Ahmed Vâsýf Efendi, s. 365). Man-
sûr’un halk arasýnda mübarek bir kiþi ola-
rak þöhretini arttýran bir diðer husus gös-
terdiði ileri sürülen kerametlerdir. Piþir-
diði yemeklerin tükenmemesi, Aldý’daki
savaþ sýrasýnda yerden aldýðý bir avuç to-
zu düþmanýn üzerine atmasýyla onlarý da-
ðýtmasý, çaldýðý davulun üç günlük yoldan
duyulmasý gibi söylentiler (BA, HH, nr. 21/
1011-C) giderek pek çok kiþinin onun etra-
fýnda toplanmasýna yol açtý. Hatta bu ri-
vayetler Osmanlý ulemâsý arasýnda da et-
kili oldu ve Antep ulemâsýndan Seyyid Ha-
lil Efendi 200 kadar talebesiyle birlikte ona
katýldý. Þeyh Mansûr’la ilgili abartýlý riva-
yetler Osmanlý baþþehrine ulaþmaya baþ-
layýnca onun hakkýnda daha saðlam bilgi
edinilmesi için Sohum muhafýzý Keleþ Bey
görevlendirildi. Keleþ Bey, Hasan Bey adýn-
da bir kiþiyi hediyelerle Çeçenistan’a gön-
derdi. Ayný þekilde Soðucak muhafýzý Fe-
rah Ali Paþa da Þeyh Mansûr’u görmek üze-
re Kadýoðlu Mehmed Aða’yý Çeçenistan’a
yolladý. Bunlar Þeyh Mansûr’la görüþerek
onun menþei ve yaptýðý iþler hakkýnda pa-
diþaha bilgi verdikleri gibi kendisinin, “Ben
cahilim, ancak ümmet-i Muhammed’e na-
sihat etmeye memur oldum” dediðini, fa-
kat, “Kâfiri vurup malýný yaðma ve evlâ-
du iyâlini esir etmelidir” yolunda bir þey
söylemediðini, bunu Daðýstanlý fakihlerin
dile getirdiðini bildirdiler (Cevdet, III, 246).

Þeyh Mansûr ve temsil ettiði hareket-
ten çok endiþe duyan Ruslar onu ortadan
kaldýrmak için Kont P. S. Potemkin’in em-
riyle Albay Pieri kumandasýndaki 3000 ki-
þilik bir birliði Aldý’ya gönderdiler. Aldý’yý

vî, eŠ-™avßü’l-lâmi£, III, 309). Önemli âlim-
lerden Ýbn Cemâa Muhammed b. Ebû Be-
kir’e saygý gösterir ve ihsanda bulunurdu.
822’de (1419) hacca giden Molla Fenârî’yi
dönüþü sýrasýnda Kahire’ye çaðýrmýþ ve
ona büyük itibar göstermiþtir. Þeyh el-
Mahmûdî, ülkedeki ekonomik sýkýntýlara
raðmen bazý mimari eserler inþa ettirmiþ-
tir. Bunlarýn en önemlisi, Mintaþ ve Yel-
boða en-Nâsýrî’nin isyanlarý sýrasýnda Ka-
hire’de tutuklu kaldýðý Hizânetü Þemâil
Hapishanesi’nin yerinde yaptýrdýðý cami-
medresedir (el-Medresetü’l-Müeyyediyye). Bâ-
büzüveyle yakýnýndaki Müeyyed Camii, 825’-
te (1422) camiye çevrilen Müeyyed Bîmâ-
ristaný ve hamam günümüze ulaþmýþtýr.
Sultan ayrýca Harem-i þerif’te ve Mescid-i
Nebevî’de tamirat yaptýrmýþtýr.

Bedreddin el-Aynî, Þeyh el-Mahmûdî’-
nin hayatý ve dönemi hakkýnda yazdýðý
eseri (bk. bibl.) kendisine takdim etmiþ-
tir. Kaynaklarda Aynî’nin el-Cevherü’s-
seniyye fî târîÅi’d-devleti’l-Müßeyye-
diyye (manzum) adýnda bir baþka eseri
de kaydedilmektedir (Sâlih Yûsuf Ma‘tûk,
s. 121-122). Muhammed b. Nâhid tarafýn-
dan kaleme alýnan es-Sîretü’l-Müßeyye-
diyye günümüze ulaþmamýþtýr. Baþta Ay-
nî olmak üzere dönemin bazý tarihçileri
bu esere takrizler yazmýþtýr (Aynî’nin tak-
rizi için bk. Sehâvî, ez-¬eylü £alâ Ref £i’l-i½r,
s. 438-440). Kalkaþendî Na¾mü sîreti’l-
Müßeyyed, Ýbn Hicce es-Sîretü’þ-ÞeyÅiy-
ye adýyla birer kitap telif etmiþlerdir.
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dý. Mansûr’un yanýnda Avar, Ýnguþ, Çeçen
ve Kabardaylar’dan oluþan birlikler bulu-
nuyordu. 30 Ekim – 2 Kasým’da Terek neh-
ri üstünde bir Oset köyü olan Elkhovoto
yakýnlarýnda Tatartup’ta meydana gelen
savaþta Mansûr yenilerek geri çekildi ve
Kabarda’yý terketmek zorunda kaldý. Ar-
dýndan bütün Kabarday halký Ruslar’a bo-
yun eðdi. Þeyh Mansûr, Tatartup savaþýn-
dan sonra Batý Kafkasya’da Taman yarý-
madasýna giderek kýþý burada geçirdi; 1786
ilkbaharýnda Kýrým’a düzenleyeceði sefer
için hazýrlýklara baþladý. Ruslar’a karþý yar-
dýmý talep ettiði Avar Haný Uma Han’dan
gelen olumsuz cevap yüzünden desteksiz
kaldý. Yanýndaki adamlarýn büyük bölümü-
nün kendisini terketmesi sonucu Kýrým’a
yapacaðý seferden vazgeçti. Lezgiler’in 1786
baharýnda Tiflis’e yönelik saldýrýlarýna des-
tek saðlamak amacýyla geri döndü. Sefer
gerçekleþmeyince Buharalý Harris’in kuv-
vetleriyle birleþmek üzere Kýzlar’a gitti.
1786 sonbaharýnda bir Rus birliðini pusu-
ya düþürerek maðlûp eden Mansûr, Rus-
lar’ýn barýþ isteðini ilâhî bir görev üstlendi-
ðini, bunun ancak Allah’ýn takdiriyle müm-
kün olabileceðini bildirerek reddetti. Rus-
lar birtakým yalan haberler yayýp onun halk
nezdindeki mânevî gücünü zayýflatmaya
çalýþtý. Mansûr’un, “Hak yolunda ölmeyi
bilmelidir; Allah’ýn emri olan cihadý vata-
nýn hürriyeti uðruna kullanmalýdýr; kâfir-
lere göz açtýrmamalýdýr” þeklindeki beyan-
nâmelerine karþý Ruslar da Tatar âlimle-
rinin, “Moskoflu ile müslümanlarýn halife-
si sulh halindedir; müslümanlarýn kendi
baþlarýna harp açmalarý câiz deðildir, gani-
met haramdýr” þeklindeki fetvalarýyla kar-
þýlýk veriyorlardý. Ayrýca II. Katerina bu hu-
susla ilgili olarak Orenburg’da ruhanî bir
meclis kurmuþtu.

Kýrým ve Gürcistan meselesi yüzünden
yeni bir Osmanlý-Rus savaþýnýn baþlamak
üzere olmasý padiþahýn Þeyh Mansûr’a ba-
kýþýný deðiþtirdi. I. Abdülhamid ona saat
ve dürbün gönderdi. 1787 Mayýs ve Hazi-
ran aylarýnda Avar Hanlýðý ve Tarku Þam-
halý’ndan birliklerin Þeyh Mansûr’a katýla-
caðý haberi Ruslar’a ulaþtý. Þeyh Mansûr,
Temmuz 1787’de hanlýklara gönderdiði
mektupta Osmanlý Devleti’nden asker ve
askerî malzeme geldiðini belirtip Güney
Kafkaslar’ý Ruslar’dan korumak için birlik-
te hareket etme talebinde bulundu. Ayrý-
ca sadrazama yolladýðý mektupta Osman-
lý Devleti’nin Rusya’ya savaþ açtýðýný duy-
duðunu, bundan çok memnun olduðunu
ve padiþahla görüþmek istediðini bildirdi
(BA, HH, nr. 27/1305).

Eylül ayýnda savaþýn baþlamasýyla bir-
likte Ruslar’dan ayrýlýp Mansûr tarafýna ge-
çen kabile ve halklar birleþerek Rus top-
raklarýna saldýrdý. Bunun üzerine Potem-
kin 8000 kiþi ve otuz beþ topla birlikte Ku-
ban boyunca harekete geçti. O sýrada Þeyh
Mansûr, Urupa ve Laba ýrmaklarý arasýn-
da bulunuyordu. 20-22 Eylül’de vuku bulan
ufak çarpýþmada Mansûr yenildi ve ekim
ayýnda Anapa’ya ulaþtý (Smirnov, s. 155).
Daha sonraki birkaç çarpýþmada da baþa-
rýlý olamadý. Ertesi yýl tekrar maðlûbiyete
uðrayýp taraftarlarýnýn çoðunu kaybedin-
ce (Baddeley, s. 75) Osmanlýlar’ýn elindeki
Anapa Kalesi’ne çekildi; bir daha da bura-
dan ayrýlmadý. Anapa’da iken etrafa cihad
çaðrýlarý yapmaktan geri durmadý. Anapa’-
nýn 1787 ve 1789 kuþatmalarýna þahit olan
Þeyh Mansûr, 22 Haziran 1791’de kalenin
düþmesiyle kale kumandaný Mustafa Pa-
þa ve yardýmcýlarý Battal Paþa’nýn oðlu Tay-
yar Paþa ile birlikte esir alýndý. Önce Peters-
burg’a, oradan Schülüsselburg’a götürül-
dü ve 13 Nisan 1794’te vefat etti (Smir-
nov, s. 158-160). Karizmatik liderliðiyle Kaf-
kasya’da müslüman topluluklarý arasýnda
büyük bir ümit kaynaðý olan ve efsanevî
Kafkas direniþinin öncüsü sayýlan Þeyh
Mansûr, Rus kolonizasyonuna karþý oluþ-
turmaya çalýþtýðý ortak Ýslâm birliði dü-
þüncesini gerçekleþtirememiþtir. Hakkýn-
daki türlü rivayetler, onun gerçek kimliði-
nin tesbitini zorlaþtýrmakla birlikte Nakþi-
bendiyye tarikatý içinde bir dinî ve millî di-
reniþ hareketinin ilk önderi olarak kendin-
den sonra gelecek ve Müridizm bayraðýný
eline alacak olan Ýmam Gazi Muhammed
(Gimrili Molla Muhammed), Ýmam Hamza
(Hamzat Bek) ve Þeyh Þâmil’e örnek teþkil
edip Çeçen millî direniþinin sembolü hali-
ne gelecektir.
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ele geçirip ateþe veren Rus birlikleri dö-
nüþ yolunda Mansûr taraftarlarýnca im-
ha edildi. Ruslar’dan sað kalan 100 kadar
asker Osmanlý Devleti’ne ait Hacýlar Kale-
si’ne sýðýndý. Geride býraktýklarý on topu
Mansûr, Soðucak Kalesi kumandanýna gön-
derdi. Bu savaþýn ardýndan Ruslar’ýn yol-
ladýðý ikinci birliði de yendi. Ruslar karþý-
sýnda üst üste kazandýðý zaferler Kafkas
halklarý arasýnda büyük yanký uyandýrdý.
Kabarda (Kabartay), Abaza ve Çerkez halk-
larý ona katýldý. Soðucak muhafýzý Ali Pa-
þa, Ýstanbul’a gönderdiði yazýda olaylarýn
geliþiminin Rusya ile bir ihtilâfa sebep ola-
bileceðine dikkat çekti (BA, HH, nr. 21/
1011-B). I. Abdülhamid, Þeyh Mansûr’un
Ruslar’la yaptýðý savaþlarý ve geliþmeleri
takip ederken ayný zamanda onun bu kri-
tik ortamda kendi iktidarýna bile rakip ola-
bileceði endiþesini taþýyordu. Þeyh Man-
sûr’un büyük halk kitlelerini arkasýna ala-
rak ordusuyla Osmanlý idaresi için bir teh-
dit oluþturabileceði devlet adamlarýnca cid-
di þekilde düþünülüyordu. Þeyh Mansûr
adýna Anadolu’ya ve Hicaz’a gönderilen
mektuplarda padiþaha karþý halkýn zihni-
ni bulandýracak hususlara yer verilmesi,
yine padiþaha yollanan iki mektupta mü-
tehakkimâne bir hitap tarzý kullanýlmasý,
sýnýr boylarýndaki bazý valilere gönderilen
mektuplarda Osmanlý topraðýna ayak bas-
týðýnda birlikte harekete geçilmesini talep
etmesi buna örnek gösterilebilir. Devlet
adamlarý Þeyh Mansûr’un, Kýrým’ýn kaybý
dolayýsýyla itibarý zedelenmiþ bulunan Os-
manlý idaresine karþý bir alternatif oluþ-
turmasýndan çekiniyordu. Bu sebeple bazý
tedbirler alýndý. Ýstanbul’daki camilerde
Mansûr’un yalancý bir peygamber ve teh-
likeli bir maceracý olduðu ilân edildi (Zin-
keisen, VI, 533). Mansûr’un yolladýðý mek-
tuplarýn Ýstanbul’a ulaþmasýnýn engellen-
mesi istendi.

Bu sýrada Kumuklar’dan yardým alan
Þeyh Mansûr, Terek boyunca ilerleyerek
15 Temmuz 1785’te Kýzlar Kalesi’ne 5 km.
mesafede Karginski tabyasýný aldýysa da iyi
tahkim edilmiþ olan kaleyi ele geçireme-
di. Ardýndan Mozdok ile Vladikafkas kale-
lerini birleþtiren Kumkale’ye (Giorgievsk)
saldýrdý ve kaleyi aldý (BA, HH, nr. 21/1011-
B). Ancak daha sonra gelen Rus kuvvet-
leri karþýsýnda geri çekildi. Aðustos 1785’-
te Kýzlar’a yaptýðý yeni saldýrýda aðýr bir ye-
nilgiye uðradý. Bunun üzerine Kabarday ve
Kumuklar onu terketti, kendisi de Çeçe-
nistan’ýn iç kesimlerine çekildi. Çar nâibi
General Potemkin, Ekim 1785’te Albay
Nagel kumandasýnda 5700 kiþilik bir kuv-
veti Kabarda’ya Mansûr’un üzerine yolla-
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daireleri eklenmiþ, talebe hücrelerinden
bazýlarýna kahve ocaðý, yemekhane gibi
yeni iþlevler verilmiþ, diðerleri derviþ hüc-
resi þeklinde kullanýlmýþtýr. Daha sonraki
yüzyýllarda tekkenin mimari programý ge-
niþletilmiþ ve yapýlar birçok onarým geçir-
miþtir. IV. Mehmed’in kýzý Hatice Sultan’ýn
kethüdâsý Tersane Emini Mehmed Efendi
1143’te (1730) tekke için þadýrvan ve çeþ-
me inþa ettirmiþ, Sadrazam Köse Mustafa
Paþa ikinci sadâreti sýrasýnda (1756-1757)
mescid-tevhidhâneye minber koydurmuþ-
tur. Sadrazam Yirmisekizçelebizâde Meh-
med Said Paþa, XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda
Kuþluk (Peþtamalcýlar) Hamamý’ný yaptýra-
rak tekkeye ilhak etmiþtir. Tekkeye ekle-
nen yapýlar arasýnda Þeyhülislâm Veliyyüd-
din Efendi’nin türbesi de zikredilebilir. Böy-
lece XVIII. yüzyýl sonlarýnda bir tarikat kül-
liyesine dönüþen Þeyh Murad Tekkesi’nde,
Reîsülkurrâ Hâfýz Feyzullah Efendi’nin me-
þihatý sýrasýnda 1272’de (1855-56) türbe-
ye dönüþmüþ olan mescid-tevhidhâneye
bitiþik ayný iþleve sahip yeni bir bölüm in-
þa ettirilmiþ, ayný yýllarda selâmlýk ve ha-
rem bölümleri yenilenmiþtir. Arþiv belge-
leri tekkenin 1897, 1898 ve 1907 yýllarýn-
da Evkaf Nezâreti’nce tamir edildiðini gös-
termektedir. 1925’te tekkelerin kapatýlma-
sýndan sonra kaderine terkedilen Þeyh Mu-
rad Tekkesi, özellikle çevresinde sanayileþ-
menin hýz kazandýðý 1950’lerin ardýndan
gecekondularýn iþgaline uðramýþ, yapýla-
rýn bir kýsmý (þadýrvan, çeþme, hamam, harem
ve selâmlýk) tarihe karýþmýþ, diðerleri de ha-
rap olmuþtur. Vakýflar Genel Müdürlüðü’n-
ce 1980’lerde baþlatýlan ve yarým kalan
onarým daha sonra Hakyol Vakfý tarafýn-
dan tamamlanmýþ ve yapý topluluðu çe-
þitli kültür faaliyetlerine tahsis edilmiþtir.

Nakþibendîliðe baðlý olan tekke, post-
niþinlerin ilki Murad Buhârî ile sonuncusu
Abdülkadir-i Belhî’nin (ö. 1923) ayný za-
manda Bayramî-Melâmîliðine (Hamzavî-
lik) mensup olmalarýndan dolayý söz ko-
nusu meþrebin temsil edildiði bir merkez
olmuþtur. Ayrýca tekkenin, Abdülkadir-i
Belhî ile olan yakýnlýklarýndan ötürü son
dönem Mevlevîler’i ve Bektaþîler’inin uð-
raðý haline geldiði ve hemen her hafta zi-
kir halkasýnýn ortasýnda semâzenlerin se-
mâ ettiði bilinmektedir. Tekke bunun ya-
nýnda, Murad Buhârî ile Abdülkadir-i Bel-
hî’nin Orta Asya kökenli olmalarýndan do-
layý bu bölgeden Ýstanbul’a gelen tarikat
ehlinin ziyaret ettiði, barýndýðý bir tesis va-
zifesi görmüþtür. Âyin günü olarak XIX.
yüzyýla ait kaynaklarda farklý kayýtlar (pa-
zar ve cuma) yer almaktadýr. Dahiliye Nezâ-
reti’nin 1301 r. (1885) tarihli istatistik cet-
velinde tekkede on altý erkekle on dört ka-
dýnýn ikamet ettiði belirtilmiþtir. Tekkenin
postuna sýrasýyla Seyyid Murad Buhârî, Ki-
lisli Ali Efendi (ö. 1734), Sýrrý Ali Efendi (ö.
1168/1755), Gelibolulu Mustafa Efendi (ö.
1762), Yahyâ Efendi (ö. 1192/1778), Çanak-
hisarlý (Çanakkaleli) el-Hac Hâfýz Mehmed
Efendi (ö. 1784), Mehmed Efendi (ö. 1793),
meþihatý 1793’te kaldýrýlan Hasan Efen-
di, meþihatý kaldýrýlan Mehmed Efendi,
Hisarlý Hüseyin Efendi (ö. 1821), Hüseyin
Efendi’nin damadý Mehmed Esad Efendi
(ö. 1844), M. Esad Efendi’nin oðlu Reîsül-
kurrâ Hâfýz Feyzullah Efendi (ö. 1867),
Seyyid Süleyman Belhî (ö. 1877) ve Süley-
man Belhî’nin oðlu Seyyid Abdülkadir-i Bel-
hî oturmuþtur.
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ÿMustafa Aydýn

– —
ÞEYH MEHMED EFENDÝ

(bk. MÝRZAZÂDE
ÞEYH MEHMED EFENDÝ).

˜ ™

– —
ÞEYH MURAD TEKKESÝ

Ýstanbul Eyüp’te
XVII. yüzyýl ortalarýnda
medrese olarak kurulan

ve 1715’te tekkeye dönüþtürülen
tarikat merkezi.

˜ ™

Anadolu Kazaskeri Çankýrýlý Mustafa Râ-
sih Efendi tarafýndan XVII. yüzyýlýn orta-
larýnda medrese olarak tesis edilen yapý
1715’te bâninin oðlu Þeyhülislâm Damad-
zâde Ahmed Efendi tarafýndan Nakþiben-
dîliðin Müceddidî kolunu ilk defa Ýstan-
bul’da yayan Þeyh Murad Buhârî adýna tek-
keye çevirmiþtir. Murad Buhârî’nin, vefatý-
ný (1132/1720) müteakip medresenin mes-
cid-tevhidhâne olarak kullanýlan mescid-
dershanesine gömülmesiyle bu mekân tür-
be haline gelmiþtir. Arsanýn güneydoðu kö-
þesindeki baðýmsýz mescid-tevhidhânenin
Þeyhülislâm Hacý Veliyyüddin Efendi tara-
fýndan bunun üzerine inþa edildiði anla-
þýlmaktadýr. Öte yandan medresenin tek-
keye tahvilinden sonra harem ve selâmlýk

Þeyh Murad Tekkesi’nin birinci mescid-tevhidhânesi ve mihrabý


