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Niþanca semtinde yer alan tekkenin bâ-
nisi Feyzullahefendizâde Þeyhülislâm Sey-
yid Mustafa Efendi’dir. 1157’de (1744) yap-
týrýlan tekkede bâninin oðlu Kazasker Sey-
yid Abdullah Efendi mescid-tevhidhâneye
minber ekleyerek bu mekâný camiye dö-
nüþtürmüþ, ortadan kalkmýþ bulunan ah-
þap harem binasý da XIX. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda yeniden inþa edilmiþtir. Bazý önem-
siz tâdilât hariç özgün haliyle XX. yüzyýla
ulaþan tekke zamanla harap olmuþ, 1970’-
lerde Vakýflar Ýdaresi’nce esaslý bir onarý-
ma tâbi tutulmuþ, ancak yeni bir iþleve
tahsis edilmediðinden bazý þahýslarca iþ-
gal edilmiþ ve mesken olarak kullanýlma-
ya baþlanmýþtýr.

Nakþibendîliðe baðlý þekilde faaliyete ge-
çen tekke sonuna kadar bu özelliðini ko-
rumuþtur. Ýlk postniþin Tokatlý Þeyh el-Hac
Mûsâ Efendi’dir (ö. 1160/1747). Kendisini
Þeyh Abdülkerim Efendi (ö. 1180/1766) ve
Ispartalý Þeyh Mehmed Emin Efendi (ö.

1833) takip etmiþtir. Dördüncü postniþin
Þeyh Seyyid Ahmed Efendi’den sonra pos-
ta M. Emin Efendi’nin oðlu Þeyh Mehmed
Zeki Efendi (ö. 1836) ve ardýndan Þeyh
el-Hac Ali Efendi (ö. 1862) geçmiþtir. Üskü-
dar’da Selimiye Tekkesi’nin postniþini olan
ve Nakþibendîliðin yaný sýra Mevlevîliðe
mensup bulunan Konyalý Þeyh Ali Behcet
Efendi’nin halifesi olan Ali Efendi’nin ayrý-
ca Halvetîliðin Uþþâký kolundan hilâfeti ol-
duðu anlaþýlmaktadýr. Ali Efendi’yi oðlu
Þeyh Mehmed Hasib Efendi (ö. 1890) ve
torunu son postniþin Þeyh Mehmed Râsih
(Kartal) Efendi izlemiþtir. Mukabele günü
XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda cuma, ikinci ya-
rýsýnda perþembe olarak belirtilmiþtir. Da-
hiliye Nezâreti’nin rûmî 1301 (1885-86) ta-
rihli istatistik cetvelinde tekkede beþ er-
kekle iki kadýnýn ikamet ettiði kayýtlýdýr.
Haydarçeþmesi sokaðýna açýlan cümle ka-
pýsý 1056 (1646) tarihli Beyzâde Mehmed
Efendi Çeþmesi’ne bitiþik halde tasarlan-
mýþtýr. Kesme küfeki taþýyla inþa edilen
kapýnýn basýk kemerinin üzerinde tekke-
nin inþa tarihini (1157) veren, metni Kâtib-
zâde Mehmed Refî Efendi’ye ait ta‘lik hat-
lý manzum kitâbe yer alýr.

Tekkenin mescid-tevhidhâne, çilehâne,
þerbethâne ve derviþ hücrelerini barýndý-
ran ana bina 32,50 × 27,75 m. boyutlarýn-
da bir alaný kaplar. Osmanlý medrese þe-
masýný yansýtan binanýn ortasýnda dikdört-
gen planlý (15 × 11 m.) renkli bir avlu yer
almakta, bütün mekânlar yirmi dört bi-
rimli bu revakýn arkasýnda sýralanmakta-
dýr. Mukarnas baþlýklý, mermer sütunlara
oturan tuðla örgülü sivri kemerlere sahip
revakta birimler pandantifli kubbe ve tek-
ne tonoz örtülüdür. Kuzeyde basýk kemer-
li giriþ üzerinde yer alan ta‘lik hatlý man-
zum inþa kitâbesinin yazarý Kazasker Ney-
lî, hattatý Þeyhülislâm Veliyyüddin Efendi’-
dir. Güneyde sekizgen prizma biçiminde
kubbeli mescid-tevhidhâneyle buna bað-
lý çilehâne (itikâf hücresi) ve þerbethâne ol-
masý muhtemel iki birim, ayrýca iki adet
derviþ hücresi, batý ve doðuda beþer adet
derviþ hücresi yerleþtirilmiþtir. Güney cep-
hesinde dýþa taþkýn olan mescid-tevhidhâ-
ne, çevresindeki mekânlardan yüksek tu-
tulmuþtur. Basýk kemerli giriþi üzerinde
ta‘lik hatlý manzum üçüncü bir kitâbe bu-
lunur. Ýki sýra halinde ele alýnan pencere-
lerden alt sýradakiler dikdörtgen açýklýklý
olup kesme taþ söveler ve demir parmak-
lýklarla, sivri kemerli olan üst pencereler
ise alçý revzenlerle donatýlmýþtýr. Kurþun
kaplamalý ve mermer alemli kubbenin se-
kizgen kasnaðýnda sivri kemerli ve alçý rev-
zenli pencereler yer alýr. Harimde fevkanî

leri ve yalýlarý zikredilmektedir. Bu köþkler
ve yalýlar yer aldýklarý bölgeye itibar kazan-
dýrýrdý. Þeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin
Zeyrek semtindeki konaðý o civarýn en meþ-
hur evi idi.

Ýlim hayatý, oluþan geleneðin icabý ola-
rak birçok ulemâ ailesinin ortaya çýkýþýna
zemin hazýrlamýþtýr. Osmanlý döneminde
bu durumun daha kuvvetli bir þekilde ken-
dini gösterdiði bilinmektedir. Köklü ailele-
re mensup þeyhülislâmlarýn sayýsý büyük
bir yekün tutmakta, Dürrîzâdeler, Hocasâ-
deddinzâdeler ve Mirzazâdeler çok sayýda
þeyhülislâm çýkaran ailelerin baþýnda yer
almaktadýr. Þeyhülislâmlarýn baþta fýkýh ol-
mak üzere dinî ilimlerin çeþitli dallarýnda
eser yazmalarý yanýnda þair, tarihçi, sanat-
kâr ve kütüphane sahibi, ayrýca ilim ve sa-
nat hâmisi olarak Osmanlý kültür ve sa-
natýna katkýlarý son derece önemlidir. Ke-
malpaþazâde, Hoca Sâdeddin, Zekeriyyâ-
zâde Yahyâ Efendi, Ârif Hikmet Bey gibi
tanýnmýþ þair, tarihçi, hattat, kültür ada-
mý dýþýnda tezkirelerde ve diðer biyografik
eserlerde adlarýna ve eserlerine yer veri-
len birçok þeyhülislâm bulunmaktadýr. Þey-
hülislâmlarýn nüfuzlarý ve muhitleri saye-
sinde ilmi ve sanatý himaye ettiklerine da-
ir çeþitli örnekler vardýr. Osmanlý tarihin-
de þeyhülislâmlara ait listelerin oluþturul-
duðu bilinmektedir. Bunlar Kâtib Çelebi’-
nin Takvîmü’t-tevârîh’i (Ýstanbul 1146) ve
Mehmed Þem‘î’nin Esmârü’t-tevârîh’i (Ýs-
tanbul 1311) içinde bulunur. Bu eserlerin
zeyillerinde listeler devam ettirilmiþtir. Top-
lu biyografileri Devhatü’l-meþâyih ile (Ýs-
tanbul, ts.) Ýlmiyye Salnâmesi’nde yer
alýr. Ayrýca eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye ve
zeyillerinde geniþ bilgilere rastlanýr. Þey-
hülislâmlýk, Cumhuriyet’in kuruluþ yýllarýn-
da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan
önce Þer‘iyye ve Evkaf Vekâleti’ne dönüþ-
türülmüþ, 1924’te hilâfetin ilgasýyla birlik-
te bu vekâlet kaldýrýlarak Diyanet Ýþleri Re-
isliði kurulmuþtur.
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manlý mimarlýðýna egemen olmaya baþla-
yan barok üslûp yerine klasik üslûbun ya-
þatýlmasý dikkat çekicidir. Þeyhülislâm Mus-
tafa Efendi Tekkesi, bu yönüyle Osmanlý
mimarisinde klasik çizgiyi temsil eden son
yapýlarýndan biri olarak önemli bir yere sa-
hiptir.
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Tefsir âlimi ve fakih.
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Aslen Kocaelili (Ýzmit) olup babasýnýn adý
Muslihuddin Mustafa’dýr. Tahsilini Ýstan-
bul’da yaptý ve özellikle Ýbn Efdaleddin’-
den (Efdalzâde) istifade etti. Tefsir ve fý-
kýh ilimlerinde yetiþerek Beyzâvî’nin Envâ-
rü’t-tenzîl ve esrârü’t-teßvîl’ine yazdýðý
hâþiye ile þöhrete ulaþtý. Baþta Hâce Hay-
reddin Medresesi olmak üzere Ýstanbul’un
deðiþik medreselerinde müderrislik yap-
tý. Daha sonra tedrîsi býraktý ve evine çe-
kildi. Kendisine ödenen günlük 15 dirhem
emeklilik parasýný çok gördüðü ve 10 dir-
hemin yeterli olacaðýný söylediði rivayet
edilir. Þeyhzâde’nin vefat tarihi bazý kay-
naklarda 951 (1544) olarak zikrediliyorsa
da genellikle Taþköprizâde’nin verdiði 950
(1543) yýlý daha doðru kabul edilir. Kabri
Ýstanbul’da Emîr Buhârî’nin kabrine yakýn
Hâce Hayreddin Mescidi hazîresindedir.
Mütevazi ve güzel huylu bir þahsiyet oldu-
ðu kaydedilen Þeyhzâde baþkalarýna yük
olmamaya özen gösterirdi. Tefsir dersle-
rini mescidde verir, halk da onun bilgisin-
den ve mâneviyatýndan faydalanmak ister-
di. Âyetleri tefsir ederken þüpheye düþtü-

ve ahþap olduðu tahmin edilen kadýnlar
mahfili günümüze ulaþmamýþtýr.

Bazýlarý kare, bazýlarý dikdörtgen planlý
olan derviþ hücreleri kubbe ve tonozlarla
örtülmüþ, revaka açýlan birer kapý ve pen-
cerenin yaný sýra dýþarýya açýlan dörder pen-
cereyle donatýlmýþtýr. Bu pencerelerde mes-
cid-tevhidhânenin cephelerindeki düzen
görülür. Batý ve doðu kanatlarýndaki hüc-
reler arasýnda birer adet beþik tonoz ör-
tülü koridor vardýr. Son postniþin Mehmed
Râsih Efendi’nin oðlu Hasib Kartal’ýn M.
Nermi Haskan’a naklettiðine göre tekke-
nin batý yönündeki çevre duvarýnda harem
kapýsý olarak anýlan bir giriþ bulunmakta,
bu kapýdan giren kadýnlar koridordan av-
luya ve buradan mescid-tevhidhânedeki
kadýnlar mahfiline ulaþmaktaydý. 1970’-
lerdeki onarýmda söz konusu kapýyla avlu
yönündeki merdiven iptal edilmiþtir. Ayný
kiþiden, türbenin yer aldýðý doðu yönün-
deki kanatta hücreler arasýndaki korido-
run bitiminde halen mevcut olan pence-
renin aslýnda türbe kapýsý diye anýlan diðer
bir tâli giriþ olduðu öðrenilmektedir.

Avlunun merkezindeki sekizgen planlý
mermer þadýrvanýn cepheleri kýrýk kaþ ke-
merler, gülçeler ve servi motifleriyle süs-
lüdür. Ana binanýn güneybatýsýnda arsa-
nýn sýnýrýnda baðýmsýz þekilde tasarlanan
tekne tonoz örtülü mutfaðýn kuzeye bakan
giriþ cephesinde basýk kemerli bir kapýyla
sivri kemerli iki pencere mevcuttur. Helâ-
lar ana binadan soyutlanarak mutfakla ay-
ný tarafta baðýmsýz bir yapý olarak tasar-
lanmýþtýr. Balcý Yokuþu ile Haydarçeþmesi
sokaðýnýn kavþaðýnda bulunan ve günü-
müze ulaþmayan haremin moloz taþ ve
tuðla örgülü bir kaideye sahip tek katlý
ahþap bir yapý olduðu, sokak (doðu) cep-
hesi boyunca eliböðründelere oturan bir
çýkmanýn uzandýðý bilinmektedir. Harem
gibi arsanýn düþük kotlu doðu kesiminde
yer alan küçük hazîre dikdörtgen pence-
releri olan, kesme küfeki örgülü bir du-
varla çevrilidir. Basýk kemerli kapýsýnýn
üzerinde ta‘lik hatlý tarihsiz manzum bir
kitâbe bulunur. Hadîkatü’l-cevâmi‘deki
ifadeden zamanýnda çatýyla örtülü bir tür-
be þeklinde olduðu anlaþýlmaktadýr. Tür-
benin saðýnda istinat duvarý üzerinde ki-
tâbesiz sivri kemerli küçük bir çeþme var-
dýr. Ayna taþýnýn köþeleri rûmî dolgulu di-
limli kaþ kemeri, bunun içindeki gülçe ve
servi bezemeleriyle þadýrvanla ayný usta-
nýn elinden çýktýðý belli olmaktadýr. Ana bi-
nanýn revakýndaki mukarnaslý sütun baþ-
lýklarýnda ve gerek bu yapýda gerekse mut-
fakta görülen sivri kemerlerde, tekkenin
inþa edildiði I. Mahmud döneminde Os-
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