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ÞEYH ZÂFÝR

fir adýnda bir þeyhe rastlayýp onunla dost
olduðu ve kendisine intisap ettiði rivayet
edilir (Osmanoðlu, s. 25). Hüseyin Vassâf
ise Abdülhamid’in, Ýstanbul’a ilk geliþin-
de Þeyh Zâfir’e intisap ettiðini ve þeyhin
Unkapaný civarýnda kaldýðý eve gizlice gidip
geldiðini kaydeder. Þeyh Zâfir’in bu sýra-
da Abdülhamid’e tahta çýkacaðýný söyle-
yerek onun üzerinde etkili olduðu inancý
yaygýn bir kanaattir. Ýstanbul’a geliþinden
itibaren Abdülhamid’in güvenini kazanan
Þeyh Zâfir’in padiþahla kurduðu saðlam
iliþki sayesinde nüfuz ve itibarýný arttýrtý-
ðý görülmektedir. Bu çerçevede Unkapa-
ný’ndaki Balmumcu Tekkesi yeniden inþa
edilmiþ, Beþiktaþ’ta Serencebey Yokuþu’n-
da Ertuðrul Tekkesi adýyla bilinen cami-tev-
hidhâne, selâmlýk, harem ve misafirhane
yaptýrýlmýþtýr. Bu tekkenin hazîresine def-
nedilen Þeyh Zâfir’in mezarýnýn bulundu-
ðu kýsma 1903-1904 yýllarýnda tasarýmý II.
Abdülhamid’in saray mimarý Raimondo
d’Aronco’ya ait olan ve Ýstanbul’da yer alan
“art nouveau” eserlerinin önemlilerinden
sayýlan türbe, kitaplýk ve bir çeþme ilâve
edilmiþtir (bk. ÞEYH ZÂFÝR KÜLLÝYESÝ).
Sultan Abdülhamid þeyhe çok deðer ver-
diði için bazý cuma selâmlýklarýnda Ertuð-
rul Tekkesi’ne gitmiþ ve bazý özel dinî gün-
lerde onu Yýldýz Sarayý’na davet etmiþtir.
Ayrýca þeyhin Ýstanbul’daki aile mensup-
larý çeþitli rütbelerle taltif edilmiþ, resmî
kurumlarda görevlendirilmiþ ve masrafla-
rý devlet tarafýndan karþýlanmýþtýr. Mýsrâ-
te’deki tekkenin bakýmý yapýlmýþ, þeyhin
Trablusgarp’ta kalan aile fertlerinin ihti-
yaçlarý giderilmiþtir.

Zâfir Efendi üstlendiði bazý siyasî gö-
revlerle dikkat çekmektedir. Ašvemü’l-
mesâlik adlý eserinde dile getirdiði reform-
cu görüþleriyle Ýstanbul’da tanýnan Tunus-
lu Hayreddin Paþa’yý Abdülhamid’e tavsi-

ye ederek Ýstanbul’a çaðrýlmasýný saðlamýþ-
týr. Aralýk 1878 – Temmuz 1879 tarihleri
arasýnda sadrazamlýk görevinde bulunan
Hayreddin Paþa bu görevi sýrasýnda ve son-
rasýnda onunla yakýn diyalog içerisinde ol-
muþtur. Fransa’nýn 1881’de Tunus’u iþga-
linin ardýndan bölgede Fransa’ya karþý oluþ-
turulan politikalarýn etkili kýlýnmasýna kat-
ký yapmaya çalýþmýþ, bu amaçla kardeþi
Hamza Zâfir’i Trablusgarp’a göndermiþ, Ýn-
giltere’nin 1882’de Mýsýr’ý iþgali sürecinde
Urâbî Paþa ile irtibata geçerek iþgali ön-
lemeye gayret etmiþtir. Ýslâm âleminin çe-
þitli bölgelerinden ve özellikle Arap vilâ-
yetlerinden gelen müslümanlarý sarayýn
desteðiyle Ertuðrul Tekkesi’nde aðýrlaya-
rak sultan-halifenin nüfuz ve itibarýný art-
týrmak için çaba sarfetmiþ, kuvvetli bað-
lantýlarýnýn bulunduðu Kuzey Afrika, Mýsýr
ve Suriye’de sultana itaat ve sadakati kuv-
vetlendirmeye çalýþmýþtýr. el-Envârü’l-
kudsiyye ve en-Nûrü’s-sâ¹ý£ adlý eserle-
rinde Sultan Abdülhamid’in hilâfetine vur-
gu yapmýþ, onu âdil, þeriata uyan ve müs-
lümanlarýn iyiliði için gayret gösteren bir
sultan olarak takdim etmiþtir. Þeyh Zâfir
kaynaklarda bir görev verilmediði sürece
devlet iþlerine karýþmayan ve daha çok ta-
savvufî kimliðiyle nüfuz kazanan bir þah-
siyet diye zikredilir.

Eserleri. 1. el-Envârü’l-kudsiyye fî ten-
zîhi turuký’l-kavmi’l-aliyye. Þâzeliyye ta-
rikatýna dair olan eser 17 Cemâziyelevvel
1297’de (27 Nisan 1880) tamamlanmýþ
olup saraya sunulan nüshasýnýn (ÝÜ Ktp.,
TY, nr. 4648) baþtan 337 sayfasý Türkçe, bu
kýsmýn hâþiyeleriyle metnin devamý Arap-
ça’dýr (Ýstanbul 1302, 423 sayfa). Yaygýn
olan diðer nüshasý Arapça olarak yayým-
lanmýþtýr (Ýstanbul 1304, 303 sayfa). Mýsýr
baskýsýnda (1320, 96 sayfa) Ýstanbul’da
neþredilen Arapça nüshanýn Sultan Abdül-
hamid’in hilâfetiyle ilgili sayfalarý çýkarýl-
mýþ ve diðer bazý kýsýmlar kýsaltýlmýþtýr. 2.
en-Nûrü’s-sâ¹ý£ ve’l-burhânü’l-šå¹ý£ (Ýs-
tanbul 1301). 17 Cemâziyelevvel 1298’de
(17 Nisan 1881) tamamlandýðý belirtilen
eser Þâzeliyye Tarikatýnýn Esaslarý adýy-
la Türkçe’ye çevrilmiþtir (trc. Muhammed
Önder, Ýstanbul 2006). Þeyh Zâfir’in el-En-
vârü’l-kudsiyye içinde el-Va¾îfetü’¾-æâ-
firiyye ve en-Nûrü’s-sâ¹ý£ içinde Ašre-
bü’l-vesâßil li-idrâki me£âlî münteÅâ-
bi’r-resâßil adlý iki risâlesi yer almaktadýr.
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Muhammed Zâfir b. Muhammed Hasen
b. Hamza Zâfir el-Medenî

(1829-1903)

Þâzelî-Medenî tarikatý þeyhi.
˜ ™

Þubat 1829’da Trablusgarp’ýn yaklaþýk
200 km. doðusunda bulunan Mýsrâte ka-
sabasýnda doðdu. Dedesi Medine eþrafýn-
dan Hamza Zâfir olup babasý Muhammed
Hasan el-Medenî, ata yurdu olan Maðrib’e
giderek Fas’ta Þâzeliyye tarikatýnýn Derka-
viyye kolunun kurucusu Mulây el-Arabî ed-
Derkavî’ye intisap etti. Derkavî’nin 1823’-
te vefatýndan sonra Medine’ye dönerken
Trablusgarp’a uðradý ve gördüðü ilgi üze-
rine burada kaldý. Muhammed Zâfir dinî
ilimleri babasýndan tahsil ettikten sonra
Tunus ve Cezayir’e gitti. Ardýndan Mýsýr
üzerinden Medine’ye geçip burada iki yýl
ikamet etti. Þâzelî-Derkavî tarikatýnýn Me-
deniyye kolunun kurucusu olan babasýna
intisap ederek hilâfet aldý ve onun ölümü-
nün (1847) ardýndan Þâzeliyye-Medeniyye
tarikatý þeyhi olarak irþad faaliyetine baþ-
ladý. Bu dönemde Medeniyye Trablus, Tu-
nus, Fizan, Mýsýr, Suriye ve Hicaz’da yayýl-
dý.

Þeyh Zâfir’in nüfuzu 1860’lý yýllarda gi-
derek artmaya baþladý. Trablusgarp vali-
liði Mart 1860’ta Evkaf Nezâreti’ne baþ-
vurup kendisine müderrislik tevcih edil-
mesi talebinde bulundu. Temmuz 1860’ta
Trablusgarp valiliðine tayin edilen Mah-
mud Nedim Paþa onunla dostane iliþkiler
kurdu. 1870’te Ýstanbul’da Pertevniyal Vâ-
lide Sultan’ýn iltifatýna mazhar olan kar-
deþi Hamza Zâfir ve Mahmud Nedim Pa-
þa’nýn tavsiyesiyle Ýstanbul’a davet edilen
Þeyh Zâfir (Hüseyin Vassâf, I, 293) Osman-
lý ileri gelenlerinin yaný sýra Þehzade Ab-
dülhamid ile tanýþtý. Ýstanbul’da açýlan ilk
Þâzelî tekkelerinden Balmumcu Tekkesi’-
nin bulunduðu Unkapaný civarýnda üç yýl
kadar ikamet ettikten sonra Medine’ye
döndü ve oradan Mýsrâte’ye gitti. Bir riva-
yete göre Aðustos 1875’te tekrar sadra-
zam olan Mahmud Nedim Paþa’nýn, diðer
rivayete göre tahta çýkýþýnýn (31 Aðustos
1876) ardýndan II. Abdülhamid’in davetiy-
le ikinci defa Ýstanbul’a geldi. Ekim 1876’-
da Sadrazam Midhat Paþa onu Medine’ye
göndermek istediyse de II. Abdülhamid’in
himayesinde 2 Ekim 1903’te vefatýna ka-
dar Ýstanbul’da kaldý.

Þehzâde Abdülhamid’in Süleymaniye Ca-
mii’nde namaz kýldýðý bir gün Hamza Zâ-
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len külliye türbe, kütüphane ve çeþmeden
oluþur. Þeyh Zâfir Efendi 2 Ekim 1903 ta-
rihinde vefat edince Ertuðrul Tekkesi’nin
hazîresine defnedilmiþ, ayný yýl bir türbe
inþasý için saray mimarý Raimondo d’Aron-
co’ya proje sipariþi verilmiþtir. Udine Mü-
zesi Arþivi’ndeki (Ýtalya) taslak ve çizimler,
d’Aronco’nun bu konu üzerinde hayli ça-
lýþmalar ve denemeler yaptýðýný belgele-
mektedir. 1894 depremi sonrasýnda üst-
lendiði restorasyon çalýþmalarýnda Osman-
lý mimarisi hakkýnda bilgi edinen d’Aron-
co ayný zamanda “art nouveau” üslûbun-
da yetkin bir kiþiydi. d’Aronco, aykýrý gibi
görünen bu iki özelliði bir araya getirerek
küçük fakat inceliklerle donanmýþ bu ese-
ri inþa etmiþtir. Külliye, mimarlýk tarihi li-
teratüründe tarihî ortamýn deðerlerini de
içeren “art nouveau / secession” mimar-
lýðýnýn yetkin bir örneði olarak tanýnýr.

Türbe geleneksel kare planlý þemaya ve
kütleye uygundur (8,50 m. × 8,50 m.). Os-
manlý mimari tasarýmýnýn belirleyici öðe-
si olan kubbe burada pozisyonunu koru-
maktadýr. Ancak günümüzdeki kubbe for-
munun özgünlüðü þüphelidir. Unità Orga-
nizzativa Galleria d’Arte Moderna di Udi-
ne-Gallerie del Progetto Arþivi’ndeki pro-
jesinde alem kesimine kadar dilimli ve bom-
beli olan kubbenin izleri halen mevcut kub-
be eteðinde durmaktadýr. Bu form Alay
Köþkü’nün ünlü dilimli kubbesini düþün-
dürmektedir. Dilimli bölümün bitiminde
alemin yerleþtirildiði tepe kýsmý da Alay
Köþkü’nde olduðu gibi yükseltilmiþ, kub-
beye barok bir görünüm verilmiþtir. Gele-
neksel modeli deðiþimi içinde deðerlendi-
ren bu referans diðer öðelerde de sürdü-
rülmektedir. Dekorasyon alaný olarak gör-
se de d’Aronco, Osmanlý kubbesinin ayýrt
edici basýk kubbe kasnaðýný ihmal etme-
miþtir ve içeride alt yapýdan kubbeye ge-
çiþ için yine geleneksel bir form olan ve

kâgir örtü sistemlerinde kullanýlan tromp
öðesine baþvurmuþtur. Halbuki kubbenin
ahþap kaburgalý bir strüktürü vardýr ve
tromp kullanýmý zorunlu deðildir. Köþeler-
deki kule öðeleri yukarýya doðru daralan
eðik çizgileriyle bir üçgen çizerek yükse-
lirken aðýrlýk kulelerinin geleneksel strük-
türel iþlevinden sýyrýldýðýný ve iþlevinin yal-
nýzca bir anlam ve gönderme olduðunu or-
taya koyar. Yukarýda adý geçen arþivdeki
özgün çizimler, d’Aronco’nun yeni Osman-
lýcý (Osmanlý revivalist) esprisine ne kadar
hâkim olduðunu kanýtlar; ayný zamanda
Osmanlý mimarlýðýnýn yapýsalcý geleneði-
nin sýnýrlarýný aradýðýný belgeler.

Þeyh Zâfir Türbesi tasarýmýna bir “art
nouveau / secession” örneðinde de baký-
labilir. Saðýr olan arka cephe dýþýndaki üç
cephe birbirine eþ biçimde düzenlenmiþ-
tir. Cephenin eksenine yerleþtirilmiþ, Viya-
na örneklerini anýmsatan dar ve yüksek
pencerelerde, birer kenarlarý eðri konik
üçgenlerden oluþan bir zemin üzerinde bir
çift eþkenar dörtgen içine zeytin dallarýn-
dan oluþan bitkisel motif vardýr. Yandaki
üçgen alanlarda bir mukarnas stilizasyo-
nu olarak kabartma ve oyuklarýn almaþýk
yerleþtirilmesiyle küçük kare motiflerin ne-
gatif-pozitif almaþýðý ayný çizgiyi örnekler.
Altta yatay bir bant oluþturan kare pen-
cereler ve köþelere yerleþtirilmiþ kare be-
zeme panolarý, þaþýrtýcý biçimde Ameri-
kalý mimar F. L. Wright tasarýmlarýna bir
anlatým yakýnlýðýný gösterir. Sonuç olarak
d’Aronco’nun Þeyh Zâfir Türbesi’nde geo-
metrik dekorasyonun egemen olduðu bir
yaklaþýmla çalýþtýðý söylenebilir. Ýç mekân-
da restorasyonlardan önce kubbe üzerin-
de açýk yeþil ve pembe renkli bir bezeme
vardý. Serbestçe kývrýlan kenger yaprak-
larýnýn çevrelediði daire biçimli bir madal-
yonun içine natüralist çiçek demetleri yer-
leþtirilmiþ, duvarlar pembe / somon renk-
te stuka ile çalýþýlmýþtý.

Ayrý giriþi olmayan kütüphane türbe-
den geçilerek girilebilen özel bir kitaplýktýr.
Kare planlý küçük kütüphane yine kubbe
ile örtülüdür. Ancak bu kubbe, XIX. yüzyý-
lýn ahþap kaburgalý taþýyýcý sistemine uyan
ve kubbenin geleneksel öðelerini kullan-
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Ýstanbul Beþiktaþ’ta XX. yüzyýlýn
baþýnda inþa edilen külliye.
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Þâzeliyye þeyhi Muhammed Zâfir Efen-
di için II. Abdülhamid tarafýndan Beþik-
taþ’ta 1305 (1887-88) yýlýnda yaptýrýlan ve
bugün cami olarak kullanýlan Ertuðrul Tek-
kesi yanýnda 1903-1904 yýllarýnda inþa edi-
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