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lunmasý ve bir kýsmýnýn bestelenmesi (Ýlâ-
hi Mecmuasý, vr. 13b, 21b; Mecmûa-i Ýlâhiy-
yât, vr. 42b) onun þiirlerinin deðiþik meclis-
lerde okunageldiðini göstermektedir. Hz.
Îsâ ve Mehdî olduðuna þahitlik etmesini
istediðinden Niyâzî-i Mýsrî ile arasý açýlan
Halvetî-Sivâsî þeyhi Mehmed Nazmi Efen-
di’nin onun hakkýnda aðýr sözler sarfettik-
ten sonra Yiðitbaþý kolu þeyhleri Tâlib Üm-
mî, Eroðlu Nûrî ve Ümmî Sinan’ýn cahil ve
Þeyh Bedreddin itikadýnda olduklarýný söy-
lemesinin (Hediyyetü’l-ihvân, vr. 81a-b) ne
derece gerçeði yansýttýðý tartýþmalýdýr. 25
Cemâziyelâhir 1067’de (10 Nisan 1657) ve-
fat eden Ümmî Sinan’ýn mezarý Elmalý’da
kendi adýný taþýyan caminin bitiþiðindeki
türbededir. 1926’da yýkýlan cami ve türbe
1959’da yeniden yapýlmýþtýr. Ümmî Sinan’ýn
Süleyman ve Selâmi Halil adlarýnda iki oð-
lu vardýr. Babalarýndan eðitim alan ve her
ikisi de þair olan oðullarý þiirlerinde “Hakîrî”
ve “Selâmî” mahlaslarýný kullanmýþtýr. Üm-
mî Sinan ile Halvetiyye’nin Sinâniyye kolu-
nun kurucusu Ýbrâhim Ümmî Sinan (ö.
976/1568) eski ve yeni kaynaklarda birbi-
riyle karýþtýrýlmýþtýr. Bu durum þiirleri için
de söz konusudur. Meselâ Ýstanbul Kitap-
lýklarý Yazma Divanlar Kataloðu’nda
(ÝÜ Ktp., TY, nr. 512; Beyazýt Devlet Ktp.,
nr. 3356) ona ait divan nüshalarý Ýbrâhim
Ümmî Sinan adýna kaydedilmiþtir.

Eserleri. 1. Kutbü’l-meânî. Yedi bölüm-
den oluþan devriye türündeki bu mensur
eser “insanýn âlem-i ervâhtan âlem-i süflî-
ye ne tarikle nüzûl edip ne tarikle urûc
edeceðini beyan etmek” için yazýlmýþtýr (vr.
64b). Tek nüshasý bulunan eser üzerine (Ýz-
mir Millî Ktp., nr. 2011/5, vr. 63b-74a) yük-
sek lisans çalýþmasý yapýlmýþtýr (Mehmet
Erdem, Sinan Ümmi ve Kutbü’l-meâni Ýsim-
li Risalesi Üzerine Bir Ýnceleme, 1997, Do-
kuz Eylül Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi).
2. Divan. Eserde tevhid, münâcât, na‘t-
istiþfâ, methiye, mersiye, nasihatnâme, sil-
silenâme, devriye ve þathiye türünde 145’i
aruzla toplam 200 þiir vardýr. Ümmî Si-
nan birçok mutasavvýf þair gibi þiirlerini ir-
þad vasýtasý olarak kullanmýþ, zaman za-
man öðütler vermiþtir. Ayrýca çaðýndaki
aksaklýklarý, bozukluklarý eleþtirmekten ge-
ri durmamýþ, bunun için müstakil bir þiir
yazmýþtýr (Ümmî Sinan Divaný, s. 239). Bu
da onun toplumun dertleriyle ilgilendiðini
göstermektedir. Ýstanbul’da basýlan diva-
nýn (1299) dört yazma nüshasý esas alý-
narak A. Azmi Bilgin tarafýndan tenkitli
neþri yapýlmýþtýr (bk. bibl.).
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˜ ™

Eyüp Ümmî Sinan Tekkesi. Eyüp ilçe-
sinde Düðmeciler mahallesi Ümmî Sinan
sokaðýnda yer almaktadýr. Halvetiyye ta-
rikatýnýn Sinâniyye kolunun pîri Ýbrâhim
Ümmî Sinan’ýn (ö. 976/1568) kabrini ba-
rýndýran ve bu sebeple pîr makamý olarak
kabul edilen tekke Ümmî Sinan’ýn saðlý-
ðýnda halifelerinden Nasuh Efendi tara-
fýndan kurulmuþtur. Ýlk yapý muhtemelen
küçük bir zâviye niteliðindeydi ve kâgir du-
varlý, çatýlý bir tevhidhâne ile buna baðlý
bazý müþtemilâttan ve bir çeþmeden iba-
retti. Ümmî Sinan’ýn vefatýný müteakip tev-
hidhânenin mihrap duvarýnýn önüne bir
türbe inþa edilmiþ, zamanla türbenin gü-
ney ve batý yönlerinde küçük bir hazîre te-
þekkül etmiþtir. Tevhidhâne-türbe binasý
II. Mahmud tarafýndan 1826-1839 yýllarý
arasýnda temelleri korunarak yenilenmiþ,

kaydetmekte ve kendisinden Ümmî Sinan
Sultan diye söz etmektedir (Seyahatnâ-
me, IX, 280, 281). Özellikle bu iki kayýttan
Ümmî Sinan adlandýrmasýnýn daha doðru
olacaðý anlaþýlmaktadýr. Ailesi ve öðrenim
durumu hakkýnda bilgi yoktur. Son yýllar-
da yapýlan bazý çalýþmalarda Elmalý’da tek-
ke ile medreseyi birlikte yürüttüðü ileri
sürülmekteyse de (meselâ bk. Ekiz, Dün-
den Bugüne Elmalý, s. 148) eski kaynak-
larda Elmalý’da böyle bir medreseden söz
edilmemektedir. Bir medreseye devam et-
tiði ya da medresede ders verip vermedi-
ði bilinmemektedir. Niyâzî-i Mýsrî gibi bir
sûfînin Uþak’ta kendisine intisap ederek
onunla birlikte Elmalý’ya gittiði ve 1647-
1656 yýllarý arasýnda yanýnda kalýp ondan
seyrüsülûkünü tamamladýðý bilinmekte-
dir. Bu da onun bir sûfî olarak devrinde
geniþ bir çevreyi etkisi altýna aldýðýný gös-
termektedir. Halvetiyye’nin Ahmediyye ko-
lunun kurucusu Yiðitbaþý Ahmed Þemsed-
din’in halifelerinden Abdülvehhâb (Vehhâb)
Ümmî’nin halifesi Eroðlu Nûrî’ye (ö. 1012/
1603) intisap ederek hilâfet alan Ümmî
Sinan’ýn þöhretinin saray çevrelerine ka-
dar ulaþtýðý, devlet ricâlinin isteðiyle oðul-
larýndan birini halifesi Niyâzî-i Mýsrî ile Ýs-
tanbul’a gönderdiði rivayet edilmektedir
(Mustafa Lutfî, s. 17). Niyâzî-i Mýsrî’nin
Mevâidü’l-irfân adlý eserini istinsah eden
halifesi Mustafa Efendi, Ümmî Sinan’ýn
Eroðlu Nûrî’nin vefatý üzerine fürûat es-
mâsýný Denizlili Mazharî (Mazhar) Sultan’-
dan tamamladýðýný ve daha sonra hilâfet
makamýna geçtiðini söyler (Mawaidu’l-ir-
fân, s. 95). Divanýnda Abdülvehhâb Üm-
mî’nin halifelerinden olduðu anlaþýlan Maz-
harî Sultan’ý metheden iki þiiri bulunmak-
tadýr.

Niyâzî-i Mýsrî, Ümmî Sinan’dan övgüyle
bahseder, mürþid-i kâmil olduðunu, âyet
ve hadislerin esrarýný bildiðini söyler. Hali-
felerinden Þeyh Muslihuddin Mustafa Uþ-
þâký, Gülaboðlu Mehmed Askerî, Uþaklý
Ahmed Matlaî, Çavdaroðlu Müftî Derviþ
gibi mutasavvýf þairler de onu “kâmil bir
mürþid, zamanýn kutbu, velâyet tahtýnýn
sultaný, mârifet kânýnýn ummaný” gibi sý-
fatlarla methetmiþtir. Hüseyin Vassâf’ýn
isimlerini kaydettiði Kâþif ve Suphi Hasan
efendilerin de Ümmî Sinan’ýn halifeleri
arasýnda yer aldýðý anlaþýlmaktadýr. Baþta
Niyâzî-i Mýsrî olmak üzere Uþþâký, Askerî,
Matlaî gibi müntesiplerinin Ümmî Sinan’-
dan hilâfet almalarý, Antalya ve Elmalý’-
nýn yaný sýra Afyon, Denizli, Uþak, Kütah-
ya gibi þehirlerde tanýnýp sevilmesinde ve
adýnýn yayýlmasýnda etkili olmuþtur. Ayrý-
ca bazý ilâhilerinin çeþitli mecmualarda bu-

ÜMMÎ SÝNAN TEKKESÝ



312

ÜMMÎ SÝNAN TEKKESÝ

aðaçlarýn gölgelediði bir bahçe, güneyde-
ki bir bölümü de bostan olarak deðerlen-
dirilmektedir. Cümle kapýsý ile çeþme tek-
kenin ilk inþa edildiði devirden günümü-
ze kadar gelebilmiþ öðelerdir. Tekkenin ilk
yapýsýnda tevhidhânenin sokaða bakan do-
ðu duvarý üzerinde tuðladan saðýr bir siv-
ri kemerin içinde bulunan çeþme II. Mah-
mud dönemindeki yenileme sýrasýnda þim-
diki yerine nakledilmiþtir. Kitâbesiz olan
her iki yapý da kesme küfeki taþýndan
örülmüþtür. Cümle kapýsý kaval silmeli dik-
dörtgen bir çerçeve içinde bulunan basýk
bir kemere sahiptir. Çeþmede de kaval sil-
melerin teþkil ettiði bir çerçeve içinde ki-
lit taþý “mühr-i Süleyman” kabartmasý ile
süslü bir sivri kemer görülmektedir.

Tevhidhâne, türbe, harem ve mutfaðýn
yer aldýðý esas bina deðiþik malzemeye ve
inþaat özelliklerine sahip, farklý dönemler-
de yapýlmýþ üç ana bölümden meydana
gelmektedir. Kuzeyde yer alan ve batý yö-
nünde kitleden dýþarýya taþan iki katlý ah-
þap kanat giriþ taþlýðýný, haremi ve mut-
faðý barýndýrmaktadýr. Bunun güneyin-
de bulunan ve yapý grubunun çekirdeðini
oluþturan tevhidhâne 12 × 11,5 m. bo-
yutlarýndadýr. Güney ve doðu yönünde 85
cm. kalýnlýðýndaki kâgir duvarlarýn alt ke-
sitlerinde ilk inþa döneminden kalma al-
maþýk örgü sokak üzerindeki doðu cep-
hesinin sývandýðý son restorasyona kadar
görülebiliyordu. Haremle ortak olan kuzey
duvarý ile batý duvarý ahþaptýr. En güney-
deki kâgir duvarlý türbe kýsmý 10 × 7,25
m. boyutlarýndadýr. Bu üç ana bölüm ara-
zinin eðimine uyularak farklý kotlarda in-
þa edilmiþ ve kýrma çatýlarla örtülmüþtür.

Yapýnýn esas giriþi kuzey yönünde bah-
çeye açýlmakta, buradan dikdörtgen plan-
lý, zemini iki kademeye ayrýlan bir dikdört-
gen taþlýða girilmektedir. Taþlýðýn güne-
yinde tevhidhânenin kapýsý, batý yönünde

hareme açýlan ve þeyh efendi için harem-
tevhidhâne baðlantýsýný saðlayan bir kapý
ile pencere, doðu yönünde “paþa odasý”
denilen mekâna ait yine bir kapý ile pen-
cere açýlmýþtýr. Kareye yakýn dikdörtgen
planlý (10,75 × 10,25 m.) tevhidhânenin
Ümmî Sinan sokaðý üzerindeki doðu du-
varýnda iki pencere bulunmaktadýr. Bun-
larýn içleri þevlidir ve altlarýnda saðýr ba-
sýk kemerler yer alýr. Türbe ile ortak olan
güney duvarýnýn doðu köþesindeki kapý-
dan sekiz basamakla türbeye inilir. Bu du-
varýn ortasýnda yarým daire planlý mihrap
hücresi mevcuttur. Mihrabýn saðýnda ve
solunda türbeye bakan birer pencere, ay-
rýca bu güney duvarýnýn türbeden ileriye
taþan batý ucunda bir pencere açýlmýþ, ba-
tý duvarý ise hazîreye bakan üç pencere ile
donatýlmýþtýr.

Tevhidhâne meydaný 7,5 × 6,5 m. bo-
yutlarýnda olup kuzey, batý ve doðu yön-
lerinde erkek seyircilere mahsus mahfil-
lerle çevrilmiþtir. Zeminleri bir sekiyle yük-
seltilen mahfillerin sýnýr çizgisinde, üst
kattaki kadýnlar mahfilini taþýyan sekiz
adet sekizgen kesitli ahþap sütun sýra-
lanmaktadýr. Sütunlarýn üst hizasýnda ve
yanlarda küçük ahþap konsollar görülür.
Mahfillerin güneybatý köþesinde bir kür-
sü vardýr. Kadýnlar mahfili ikisi güneye,
biri batýya açýlan üç adet pencere ile ay-
dýnlatýlmakta, kuzey kanadýnýn ortasýnda
iki sütun arasýnda kalan kýsmý yarým da-
ire planlý bir çýkma yapmaktadýr. Sütun-
larýn arasý zeminden tavana kadar ahþap
kafeslerle kapatýlmýþtýr. Mahfillerin kuzey
kanadý sütunlarýn hizasýnda kafeslerle bö-
lünerek baðýmsýz giriþleri olan üç bölüme
ayrýlmýþ, bu arada doðu kanadý kafesli bir
bölümle sýnýrlandýrýlmýþtýr. II. Mahmud dö-
neminde eklenen hünkâr mahfili ile buna
baðlý hünkâr dairesi günümüze ulaþma-
mýþtýr.

tevhidhânenin doðu yönüne küçük bir hün-
kâr dairesi ve mahfili ilâve edilmiþtir. XIX.
yüzyýlýn son çeyreðinde II. Abdülhamid’in
ve tekke mensubu bazý kiþilerin yardým-
larýyla bütün binalar esaslý bir onarýmdan
geçirilmiþ, bu arada harem ve selâmlýk bö-
lümleri yeni baþtan yapýlmýþtýr. Tekkelerin
kapatýlmasýndan sonra harem ve selâm-
lýk bölümleri son postniþin Þeyh Yahyâ Ga-
lib (Kargý) Efendi’nin (ö. 1942) ailesi tara-
fýndan ikametgâh þeklinde kullanýlmýþ, tek-
ke bu sayede harap olmaktan kurtulmuþ-
tur. 1980’de bazý hayýr sahipleri tarafýndan
tamir ettirilen tevhidhâne-türbe özgün ay-
rýntýlarýyla bir müze gibi korunmakta, se-
lâmlýkta tasavvuf mûsikisi çalýþmalarý ya-
pýlmaktadýr.

Tekke arsasý doðuda Ümmî Sinan soka-
ðý, diðer yönlerde komþu parsellerle sýnýr-
lýdýr. Kuzey sýnýrýný bir istinat duvarý teþ-
kil etmektedir. Cümle kapýsý doðuda yer
almakta, karþýsýnda çeþme görülmekte-
dir. Kapýnýn güneyinde harem, tevhidhâ-
ne ve türbe bölümlerini barýndýran esas
bina yer alýr. Halen mevcut olmayan hün-
kâr kasrýnýn sokaðýn doðu yakasýnda bu-
lunduðu ve üzeri camekânlý ya da pence-
reli bir köprü ile tevhidhânenin doðu ke-
siminde üst kattaki hünkâr mahfiline bað-
landýðý bilinmektedir. Arsanýn güneyba-
tý köþesinde baðýmsýz selâmlýk binasý yer
almakta, hazîre dýþýnda kalan kýsmý asýrlýk
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çýkarýlmýþtýr. Pastel renklerle kavsara kýs-
mýna perde kývrýmlarý, niþin çevresinde kü-
çük yapraklardan oluþan bir kuþak, orta-
ya da kandil motifi resmedilmiþtir. Giriþ
taþlýðýnýn batýsýndaki harem bölümü tev-
hidhâneye bitiþik baðýmsýz bir mesken gi-
bi tasarlanmýþtýr. Batý cephesinde bahçe-
ye açýlan bir kapý ile donatýlan haremin ze-
min katýnda birbiriyle baðlantýlý iki oda ile
mutfak, üst katýnda doðu-batý doðrul-
tusunda uzanan bir koridor üzerinde beþ
adet oda sýralanmaktadýr. Taþlýðýn doðu-
sundaki paþa odasý, II. Abdülhamid dö-
nemi ricâlinden tekkeye mensup bir pa-
þanýn buraya geldiði zaman dinlendiði ve
þeyh efendi ile sohbet ettiði mekândýr. Ba-
ðýmsýz bir ahþap mesken niteliðindeki se-
lâmlýk binasý kýble doðrultusunda geliþen
iki katlý bir kanatla buna dik açý ile birle-
þen büyük boyutlu þeyh odasýndan mey-
dana gelir.
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ÿM. Baha Tanman

Þehremini Ümmî Sinan Tekkesi. Fatih
ilçesinde Topkapý-Þehremini arasýnda Ar-
pa Emini mahallesinde Kürkçü Bostaný so-
kaðý üzerinde yer almaktadýr. Tekke 958’-
de (1551) Ýbrâhim Ümmî Sinan adýna in-
þa ettirilmiþtir. Vakýflar Türk Ýnþaat ve Sa-
nat Eserleri Müzesi’nde bulunan bir kitâ-
bede 1902’de Kadirî tarikatýndan Ahmed
Süreyyâ Bey’in eþi Hatice Atiye Haným ta-
rafýndan ihya edildiði belirtilmektedir. Ýs-
tifli sülüsle yazýlan kitâbenin üzerinde, “Yâ
Hazret-i Ümmî Sinan kaddese sýrrahü’l-
mennan” ibaresiyle bunun yanlarýnda seh-
pa üzerinde birer Sinânî tacý kabartmasý,
üç satýr halinde düzenlenen mensur kitâ-
be metninin yanlarýnda da servi kabart-
malarý yer almaktadýr. Hazîresi dýþýnda bu-
gün tamamen ortadan kalkmýþ olan tek-
keden artakalan yegâne mimari öðe bu
kitâbedir. Tekke arsasý ile Kürkçü Bosta-
ný sokaðýnýn sýnýrýnda uzanan çevre duvarý
son yýllarda bütünüyle yenilenmiþ, hazî-
reden geriye kalan alan gecekondularca
iþgal edilmiþtir.

Ümmî Sinan’dan sonra kýzý Âbide Ha-
tun’un eþi ve Ümmî Sinan’ýn halifesi Mîr
Ali Alemdâr 998 (1590) yýlýna kadar me-
þihat makamýnda bulunmuþ, daha sonra
Âbide Hatun’un damadý Halepli Þeyh Þe-
rif Mehmed Efendi ile oðlu Þeyh Ced Ha-
san Efendi tekkenin postuna geçmiþtir.
Ümmîsinanzâde diye tanýnan Ced Hasan
Efendi ayný mahalledeki diðer bir Sinânî
tekkesi olan Pazar Tekkesi’nin ilk postni-
þini, Ümmî Sinan’ýn diðer damadý ve hali-
fesi Harîrî Mehmed Efendi’nin vefatý üze-
rine bu tekkenin de meþihatýný üstlenmiþ-
tir. Ýstanbul tekke mûsikisinin büyük us-
talarýndan Ced Hasan Efendi ayný zaman-
da divan sahibi bir þair ve Mecâlis-i Sinâ-
niyye, Künûzü’l-hakåyýk fî rumûzi’d-
dekåyýk, Fezâilü’þ-þuhûr gibi eserlerin
de müellifidir.

Ümmî Sinan Tekkesi ile Pazar Tekkesi’nin
meþihatý XVIII. yüzyýlýn sonlarýna kadar
Ümmîsinanzâde ailesine mensup þeyhler
tarafýndan yürütülmüþ, Ced Hasan Efen-
di’den sonra oðlu Þeyh Hüseyin Hüsâmed-
din Efendi, Hüsâmeddin Efendi’nin oðlu
Þeyh Mustafa Efendi, Mustafa Efendi’nin
oðlu Þeyh Hasan Efendi her iki tekkenin
postuna geçmiþtir. Hasan Efendi’nin ar-
dýndan Ümmî Sinan Tekkesi’nin postuna
Nizâmî Þeyh Mustafa Efendi ile Gülþenî
þeyhi Ali Efendi, daha sonra Þeyh Musta-
fa Zekâi Efendi oturmuþtur. Þeyh Hasan
Simâvî’nin halifesi olan Üsküdarlý Musta-
fa Zekâi Efendi, Sinâniyye’nin yaný sýra
Halvetiyye’nin Þâbâniyye koluna mensup-
tur. Ali Efendi’nin kýsa süren meþihatý sý-
rasýnda Gülþeniyye’ye baðlanan Ümmî Si-

Türbe 8,25 × 6,25 m. boyutlarýnda ha-
fif yamuk planlý bir iç alana sahiptir. Ah-
þap tavaný son restorasyonda betona çev-
rilmiþtir. Kuzey duvarýnda tevhidhâneye
açýlan kapý ile iki pencereden baþka ikisi
batý, üçü güney, biri doðu yönüne bakan
altý adet pencere daha vardýr. Dýþarýdan
dikdörtgen açýklýklý sövelerle çevrilen pen-
cereler içeriden sepet kulpu kemerlerle
donatýlmýþtýr. Ümmî Sinan sokaðýna ba-
kan bir niyaz penceresi niteliðindeki doðu
penceresi dýþarýdan çift kademeli mer-
mer pilastýrlarla kuþatýlmýþ, sepet kulpu
biçiminde kemerlerle süslenmiþtir. Niyaz
penceresinin üstünde günümüze ulaþma-
mýþ bir levhada þu beytin yazýlý olduðu bi-
linmektedir: “Mürîd-i râh-ý Hakk’a kýble-
gâh-ý âþýkandýr bu / Edeple gir gözün aç
türbe-i Ümmî Sinan’dýr bu”. Türbede iki-
si Nasuh Efendi ile Ümmî Sinan’a ait top-
lam on iki ahþap sanduka yer alýr. Pîrin
sandukasý diðerlerinden daha büyük olup
üstü yarým silindir biçimindedir. Sanduka-
yý kuþatan empire üslûbunda ahþap par-
maklýðýn köþelerine minyatür boyutlarda
Sinânî taçlarý kondurulmuþtur.

Yapýda ilginç süsleme öðelerinin baþýn-
da ana giriþ kapýsýnýn saçaðýnda ve tev-
hidhâne tavanýnýn ortasýnda bulunan ta-
van göbekleri gelmektedir. Birincisi ufak,
diðeri nisbeten büyük olan bu göbeklerde
Sinânî tacýnýn tepeliðinden çýkan güneþ
ýþýnlarý tasvir edilmiþtir. Geç devir tekkele-
rinde görülen tarikat sembollerini mima-
ri süslemede kullanma eðilimiyle II. Mah-
mud döneminin empire üslûbuna baðla-
nan bu öðelerin üçüncü bir benzeri türbe
tavanýnda yer almaktaydý. Duvarlarda her-
hangi bir bezeme yoktur. Ancak son ta-
mirat sýrasýnda mihrap niþinde II. Mah-
mud dönemindeki yenilemeye ait empire
üslûbundaki kalem iþi bezemeler ortaya
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Ýbrâhim Ümmî Sinan’ýn sandukasý


