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Tac Mahal
yapý topluluðunun
güney yönünde
yer alan taçkapýsý

oyunlarý yapýlarak aydýnlatýlan loþ orta mekânýn akustik düzeni dillere destan olmuþtur. Sandukalarýn yer aldýðý orta mekânýn
altýnda asýl gömünün yapýldýðý kripta katý (mumyalýk bölümü) bulunmaktadýr.
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Yapýnýn bütününe hâkim olan, mermer
içine renkli taþ kakma (pietra dura) tekniðiyle yapýlmýþ tezyinatla, bütün mütevazi
kullanýlýþýna raðmen malzemenin ihtiþamý
ve çok sayýdaki deðerli taþýn meydana getirdiði tesirlerle ihtiþamlý bir görüntü oluþturulmuþtur. Kemer aralarýnda, kitâbelerde ve sandukalarýn üzerinde bulunan zümrüt, yakut, pýrlanta, iri incilerden ve diðer
kýymetli taþlardan oluþan malzemeyle desteklenen tezyinatýn esasýný meydana getiren kitâbeler ve arabesk motifler yapýnýn içinde ve dýþýnda yer almaktadýr. Ana
türbe binasý ve külliyenin diðer bölümlerinde bulunan kitâbeler dinî mahiyettedir
ve Kur’ân-ý Kerîm’den âyetler ihtiva etmektedir. Bunlarýn arasýnda en meþhuru
cephelerde yer alan Yâsîn sûresi olup Osmanlý tebaasýndan olduðu bilinen Hattat
Settâr Han tarafýndan yazýlmýþtýr. Yapýda
ayrýca Ýranlý, Hintli ve Arap hattatlarýn görev yaptýðý bilinmektedir. Settâr Han gibi
müstesna bir yere sahip olduðu farkedilen baþka bir Osmanlý sanatkârý da tarihî
kaynaklarda kendisinden kubbe ustasý diye bahsedilen Ýsmâil Efendi’dir. Vefatýndan
sonra Þah Cihan’ýn naaþý da Mümtaz Mahal’in yanýnda defnedilmiþtir. Bugün Tac
Mahal içinde bulunan iki kabir Þah Cihan
ile Mümtaz Mahal’e aittir.
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Ankara’da XVII. yüzyýlda
Þeyh Tâceddinzâde Mustafa Efendi
tarafýndan yaptýrýlan
ve Mehmed Âkif Ersoy’un
içinde Ýstiklâl Marþý’ný
yazdýðý dergâh.
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Ankara’da Hamamönü mevkiinde inþa
edilen dergâhýn kurucusu Tâceddinzâde
Mustafa Efendi hakkýnda kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadýr. Aslen Ankaralý bir ailenin çocuðu olduðudur. Ailenin
Bursa’ya gidip daha sonra tekrar Ankara’ya döndüðü rivayet edilir. Adý ve Ankaralý
olduðuna dair bu rivayet onun, Bursa Kaplýca Medresesi müderrisi iken 1010 (1601)
yýlýnda Ankara’ya müftü tayin edilen ve

1018’de (1609) burada vefat eden Tezkireci Tâceddin Efendi’nin (Atâî, s. 531-532)
oðlu olabileceðini düþündürmektedir. Ailesinin Niksar-Samsun yöresinde beylik kuran Tâceddinoðullarý ile ilgisinin bulunmasý
da ihtimal dahilindedir. Tâceddinzâde Mustafa Efendi adýna ilk defa, 1075’te (1664)
Ankara’da düzenlenen Aslanaða bin Muslu Vakfiyesi’nin þahitler listesinin baþýnda rastlanmaktadýr (bk. bibl.). Tâceddinzâde’nin dergâhla birlikte bir de cami yaptýrdýðý anlaþýlmaktadýr. Bu bilgiden hareketle Tâceddin Camii ve Dergâhý’nýn XVII.
yüzyýlýn ortalarýnda faaliyete baþladýðý söylenebilir. Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti’nin
1270 (1853) yýlýna ait teftiþ raporunda, “Tâceddinzâde Mustafa Efendi’nin Tekke Ahmed mahallesinde Þeyh Paþa Zâviyesi yerinde yaptýrdýðý cami ve zâviye” ifadesi yer
almakta ve onun Aziz Mahmud Hüdâyî’nin halifeleri arasýnda bulunduðu kaydedilmektedir (BA, Cevdet, nr. 10201). Ayný
ifadeye bir tevcih defterinde de rastlanmaktadýr (VGMA [Atik Þahsiyet] Rabi – Sani Asker, nr. 411, 77/1076). Oldukça geç tarihli bu kayýtlar Tâceddinzâde’nin Aziz Mahmud Hüdâyî’nin halifesi, dolayýsýyla Celvetî þeyhi olduðuna dair Ankara halký arasýndaki rivayetle örtüþmekteyse de Aziz
Mahmud Hüdâyî’nin bilinen halifeleri içinde böyle bir isme tesadüf edilmemektedir. Fakat Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Bursa’dan Ýstanbul’a gelip 992 (1584) yýlýnda
Küçükayasofya Tekkesi’nde þeyhlik yaptýðý ve burada 1038 (1628) vefat ettiði bilindiðine göre (Yýlmaz, s. 51) Tâceddinzâde Mustafa Efendi’nin gençlik yýllarýnda
ona yetiþmesi ve kendisiden icâzet almýþ
olmasý kuvvetle muhtemeldir. Esasen halk
arasýndaki yaygýn inanç da onun bir Celvetî þeyhi olduðu yönündedir.

Enver Behnan Þapolyo, Ankaralý Þemsîzâde Ahmed Efendi tarafýndan kendisine
hediye edilen, Þeyh Derviþ Muslu Ankaravî’nin 1147’de (1734-35) derlediði mecmuada Tâceddinzâde’nin evrâdýyla dergâh
þeyhlerinin bir listesinin, çeþitli menkýbelerin ve Tâceddinzâde’nin þiirlerinin yer
aldýðýný belirtir. Sözü edilen mecmua bugün kayýptýr. Çeþitli nüshalarý bulunan evrâd metni Sadi Bayram, Kâmil Þahin koleksiyonundaki Tâceddinzâde’nin bazý þiirlerini ihtiva eden risâle ise Mustafa Aþkar tarafýndan yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
Tâceddinzâde Mustafa Efendi’nin ölüm
tarihi bilinmemektedir. 1853 tarihli teftiþ
raporundan çocuðu olmadýðý anlaþýlan Mustafa Efendi’den sonra dergâhýn þeyhlik
görevi 1717’de Abdurrahman Efendi’nin
türbedar tayin edilmesine kadar (BA, Cev339

TÂCEDDÝN DERGÂHI

Tâceddin
Dergâhý –
Ankara
(2008 onarýmýndan
sonra)

det, nr. 10201) Gizli Þeyh Mehmed Efendi ve soyundan gelenlerce sürdürülmüþtür. Þeyh Abdurrahman Efendi’nin ardýndan bu görev babadan oðula intikal suretiyle Pîr Mehmed, Þeyh Osman ve Mustafa Efendi’ye, 1827’de Mustafa Efendi’nin
kardeþi Osman Vâfî Efendi’ye, 1853’te Osman Vâfî’nin oðlu Mehmed Þerif Galib’e
(ö. 1899) geçmiþtir. Dergâhýn son þeyhi Galib Efendi’nin oðlu Mustafa Tâceddin Efendi’dir (ö. 1937). Dergâhýn Tâceddinzâde
Mustafa Efendi’den sonra en kudretli þeyhi Osman Vâfî Efendi, “arzu edilmeyen hareketlere teþebbüs etmekle suçlanarak
(BA, Cevdet, nr. 7429) Kayseri’ye sürgün
edilmiþ, üç buçuk ay sonra affedilip Ankara’ya dönmüþtür (BA, Cevdet, nr. 7429).
Onun þeyhlik döneminde mevcut yapýlarýn tamiri, ek binalarýn inþasý, dergâhýn
istikrarlý gelir kaynaklarýna kavuþturulmasý konularýnda önemli geliþmeler olmuþtur.

Bugün Hacettepe Üniversitesi Kampüsü
sýnýrlarý içinde kalan ve selâmlýk bölümü
Mehmed Âkif Ersoy Müzesi olarak kullanýlan Tâceddin Dergâhý’nýn ilk durumu
hakkýnda fazla bilgi bulunmamaktadýr. Sadece caminin ilk þeklinin toprak örtülü ve
diðer aksamýn ahþaptan olduðu kaydedilmekte, Abdülmecid döneminde onarýmlar yapýldýðýný, bazý binalarýn yeniden inþa
edildiðini düþündüren belgelere rastlanmaktadýr. Bu belgelerde tamire muhtaç
birimler sýralanýrken cami, türbe, dergâh
ve derviþ odalarýndan bahsedilmektedir. Bu
durumda yapýlarýn bir külliye niteliði taþýdýðý söylenebilir. Ankara Ýmar Meclisi’nin
2 Þâban 1261 (6 Aðustos 1845) tarihli kararý ile bu karara gerekçe oluþturan teknik
heyet raporundan dergâhýn selâmlýk binasýnýn bulunmadýðý ve inþasýnýn gerekli olduðu anlaþýlmaktadýr (BA, A.MKT, nr. 26/
340

74-2). Ayný kararda bazý bölümlerin harap
durumda bulunduðu ve bazý bölümlerin
ek binalarla geniþletilerek tamamlanmasý gerektiði, ancak bunlarýn yapýlabilmesi
için vakýf gelirlerine sahip olmadýðý belirtilmekte ve paranýn baþka kalemlerden
karþýlanmasý istenmektedir. Meclis kararý
ve eklerinin sadârete arzýndan sonra söz
konusu onarýmlarýn yapýlmasý ve yeni inþa edilecek yapýlarýn bir an önce bitirilmesi için keþif dosyalarý Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti’ne intikal ettirilmiþtir (BA, A.MKT,
nr. 26/74-3). Dokuz yýl sonra bir þikâyet
üzerine hazýrlanan teftiþ raporundan gereken onarýmlarýn gerçekleþtirildiði, selâmlýk binasýnýn inþaatýnýn tamamlandýðý,
mutfaðýn çalýþtýðý, gelirlerin tahsil edildiði, harcamalarýn yapýldýðý, muhasebe kayýtlarýnýn tutulduðu ve dergâhýn hizmete
açýk olduðu anlaþýlmaktadýr (BA, Cevdet,
nr. 10201). 1892’de cami, minare ve türbenin yýkýlarak II. Abdülhamid’in hazîne-i
hâssadan tahsis ettiði 60.000 küsur kuruþla yeniden inþa edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Türbenin giriþ kapýsý üzerindeki
manzum kitâbede caminin inþasýnýn 1319
(1901) yýlýnda tamamlandýðý kaydedilmektedir. “Tâcdâr-ý tâcdâran Hazret-i Sultan
Hamîd / Yaptý bu dergâh-ý Tâceddîn’i tahsîne sezâ / Söyledi Câhid kulu lafzan tamam târîhini / Bin üç yüz on dokuzda oldu bu câmi binâ.” 1925 tarihli imar planlarýnda caminin doðusunda görülen esas
hazîre, diðer þeyhlere ait dýþarýdaki türbe
(BA, A.MKT, nr. 26/74-2), derviþ odalarý, yemekhane ve mutfak, haremlik binalarý,
selâmlýk binasý bahçesindeki þadýrvan bu
tarihten sonraki imar deðiþiklikleri ve istimlâklerle ortadan kaldýrýlmýþ, Tâceddinzâde Mustafa Vakfý adýna kayýtlý sadece
cami ve hazîreye ait 1285 m²’lik iki parsel
kalmýþtýr (VGMA/EML, I, 4, sýra 38).

Dikdörtgen planda inþa edilen caminin
batý tarafýnda yer alan türbe ve doðudaki minare Ankara yöresine mahsus kýrmýzý andezit taþýndan inþa edilmiþtir. Tâceddin Camii, Hacý Bayram Camii gibi zâviyeli
mescidlerdendir. Baðdâdî kubbeli türbeyi içine alacak þekilde 1970’lerde camiyi
geniþletmek amacýyla yapýlan ilâveler 2008
yýlýndaki restorasyon sýrasýnda kaldýrýlmýþtýr. Caminin giriþ kapýsýnýn tam karþýsýnda yer alan çeþme çekilen avlu duvarýnýn
dýþýnda kalmýþtýr. Oluk arkalýðýna yerleþtirilen, sert Ankara taþýndan beyaz mermer kitâbeye göre çeþmeyi Serattarzâde’nin zevcesi Fatma Haným 1897’de yaptýrmýþtýr. Bugün suyu akmayan çeþme toprak altýnda kalma tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Tâceddin Türbesi, eskiden olduðu gibi
Ankara’da Hacý Bayrâm-ý Velî Türbesi’nden sonra en çok ziyaret edilen bir merkez durumundadýr. Caminin dýþýnda günümüze ulaþan tek yapý, Mehmed Âkif’in
17 Þubat 1921’de içinde Ýstiklâl Marþý’ný
yazdýðý selâmlýk binasýdýr. Tekke ve zâviyelerin kapatýlmasýndan sonra bu bina “avlulu ahþap mektep” olarak Ankara Vilâyeti
Ýdâre-i Husûsiyyesi’ne devredilmiþtir. Çeþitli sebeplerle hazine, belediyeler ve özel
idarelerin mülkiyetine geçen vakýf gayri
menkullerinin yeniden Vakýflar Ýdaresi’ne
dönmesini öngören kanun (Resmî Gazete,
sy. 9705 [1957]) ve ilgili tüzük (Resmî Gazete, sy. 11597 [1964]) hükümleri uyarýnca
485 m²’lik bir saha üzerinde yer alan selâmlýk binasýnýn tapusu 11 Kasým 1986 ta-

Þeyh Tâceddin Türbesi içinden bir görünüþle türbe kapýsý
üzerindeki kitâbe
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rihinde Vakýflar Genel Müdürlüðü’ne geçmiþtir (VGMA/EML, 1986: Ankara Merkez
7044 Hayrat Kütük Defteri, I, 1).
Mehmed Âkif, Nisan 1920’de Ankara’ya geliþinden itibaren yakýn arkadaþlarý
Hasan Basri (Çantay), Müftüzâde Abdülgafur (Ýþtin) ve Mehmet Vehbi ile (Bolak)
birlikte Mayýs 1921 tarihine kadar Tâceddin Dergâhý’nýn selâmlýk binasýnda kalmýþ,
Safahat’ýn altýncý kitabý Âsým’ý burada tamamlamýþ, “Ýstiklâl Marþý”, “Süleyman Nazif”, “Bülbül” þiirlerini burada yazmýþtýr.
Eþref Edip Fergan’ýn, “Dergâh deyince derviþler, âyinler hatýra gelmesin. Eþraftan
birinin âdeta selâmlýk dairesi. Ufak bir köþk
gibi muntazam yapýlmýþ. Ýçi dýþý boyalý. Döþenip dayanmýþ, güzel ve geniþ bir bahçesi var. Türlü türlü meyveler. Önünde bir
þadýrvan, þýrýl þýrýl sular akýyor” þeklindeki
ifadeler (Mehmed Âkif, I, 152) ile yapýlacak selâmlýk binasýný tarif eden Ankara
Ýmar Meclisi’nin kararýnda geçen kayýtlar
tamamen örtüþmektedir.
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Gurlular’ýn
Türk asýllý kumandanlarýndan,
Gazne hâkimi.
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Karluk Türkleri’ndendir. Gurlu Hükümdarý Sultan Muizzüddin Muhammed tarafýndan küçük yaþta satýn alýnan Yýldýz
(Ilduz) uzun süre efendisine hizmet ettikten sonra Gazne’nin batýsýndaki Kuramân
bölgesine emîr tayin edildi. Sultan Muizzüddin idaresindeki Gurlu ordusunun Karahýtaylar karþýsýnda Endhûd’da aðýr bir
yenilgiye uðramasý yüzünden sultanýn öldüðüne dair bazý söylentiler çýktýðýnda Yýldýz, Gazne’ye hâkim olmak için harekete
geçtiyse de baþarý saðlayamadý. Bu sebeple Sultan Muizzüddin tarafýndan tevkif edildi; ancak araya giren diðer emîrler
Yýldýz’ýn serbest býrakýlmasýný saðladýlar
(601/1204-1205). Yýldýz ertesi yýl, Kuzey Hindistan’da Muizzüddin’e isyan eden ve müslümanlara baskýn yapýp mallarýný yaðmalayan Tirâhiyye kabilesi üzerine baþarýlý bir
sefer yaptý ve onlarý cezalandýrdý. Sultan
ona hil‘at giydirerek askerlerine siyah üniforma verdi.
Sultan Muizzüddin, Hindistan’a düzenlediði seferden dönerken bir suikast sonucu öldürülünce (602/1206) yerine geçecek erkek çocuðu olmadýðýndan hânedan mensuplarý arasýnda taht kavgalarý
baþladý. Kendini Muizzüddin’in vârisi olarak gören Yýldýz, hemen harekete geçip
Gazne’yi Gurlular’ýn Bâmyân kolundan Bahâeddin Sâm’ýn oðullarý Alâeddin ve Celâleddin’in elinden aldý ve buraya hâkim oldu. Bir süre Büst’te hükümdarlýðýný ilân
eden Gurlu þehzadelerinden Gýyâseddin
Mahmud’u destekledi; Gýyâseddin bu des-

tek sayesinde rakiplerini bertaraf ederek
tahta oturdu (10 Ramazan 602 / 20 Nisan
1206). Gýyâseddin Mahmud, Yýldýz’a çeþitli
hediyelerle birlikte elçiler gönderdi ve hutbeyi kendi adýna okutmasýný istedi. Fakat
Yýldýz, hutbeyi sadece halife adýna okuttu. Ayrýca Muizzüddin’in sarayýnda iþleri
yönetmeye baþladý. Gýyâseddin Mahmud,
Bâmyânlý kardeþlerle olan problemi hâlâ
devam ettiðinden Yýldýz’a karþý harekete
geçemedi.
Yýldýz iki ay boyunca Gazne’de kaldý. Bu
sýrada Bâmyân ordusunun Kuramân’a ve
Savran’a düzenlediði bir saldýrý Yýldýz’ýn kumandanlarýndan Sevinç tarafýndan püskürtüldü. Buna raðmen Bâmyânlý kardeþler kalabalýk bir ordu ile Gazne’ye yürüdüler. Yýldýz bu âni hücum karþýsýnda Gazne’de tutunamayýp Kuramân’a kaçýnca
Bâmyânlý kardeþler Gazne’yi ele geçirerek
yaðmaladýlar. Celâleddin’in, kardeþini Gazne’de býrakýp Bâmyân’a gittiðini öðrenen
Yýldýz kuvvetlerini yeniden topladý ve Gazne’ye dönerken Celâleddin’in ordusuyla karþýlaþtý. Yapýlan savaþý kaybeden Celâleddin
esir düþtü. Yýldýz üç aylýk bir kuþatmanýn
ardýndan Gazne’yi Alâeddin’den geri aldý
(Safer 603 / Eylül 1206). Bundan sonra
kendi adýna hutbe okuttu ve para bastýrdý. Diðer taraftan Gýyâseddin Mahmud’a
elçiler yollayýp âzat edilmesi halinde ona
itaat edeceðini ve hutbeyi onun adýna okutacaðýný bildirdi. Gýyâseddin Mahmud da
hem Yýldýz’a hem de Kutbüddin Aybeg’e
âzatlýk belgesiyle hâkimiyet sembolleri gönderdi.
Gýyâseddin Mahmud, Yýldýz’ýn sýk sýk sorun çýkarmasý üzerine Hârizmþah Alâeddin Muhammed ile irtibata geçti. Bunu
duyan Yýldýz, Gýyâseddin’in hâkimiyetindeki Teginâbâd (Tiðinâbâd), Büst ve civarýný
ele geçirip bu þehirlerde Gýyâseddin adýna okunan hutbeye son verdi. Gýyâseddin
Mahmud da o sýrada Peþâver’de bulunan
Delhi Sultaný Kutbüddin Aybeg’den yardým istedi. Hindistan’a tek baþýna hâkim
olmak isteyen Kutbüddin Aybeg, Yýldýz ile
Gýyâseddin arasýndaki mücadeleden faydalandý ve Yýldýz’ýn Hindistan’a ilerlemesini önlemek için Gýyâseddin’e baðlýlýðýný arzetti. Kendisine de Yýldýz ile mücadelesinde Hârizmþah Alâeddin Muhammed ile
anlaþmasýný tavsiye etti. Her ikisi ayrýca
Gazne’yi iþgal etmek için plan yaptý. Bu sebeple Gýyâseddin Mahmud ülkesinin bir
kýsmýný istilâ eden Hârizmþah Alâeddin’e
karþý dostça davrandý. Sonuçta Yýldýz’a karþý birlikte hareket edileceðine ve ele geçirilecek ganimetin Hârizmþah Alâeddin ile
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