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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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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
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ÜMMÎ SÝNAN TEKKESÝ

– —
ÜMMÜ AMMÂR

(bk. SÜMEYYE bint HUBBÂT).
˜ ™

– —
ÜMMÜ ATIYYE

( �	 
À��	�� )

Ümmü Atýyye Nüseybe
bint el-Hâris el-Ensâriyye

(ö. 70/689-90 [?])

Kadýn sahâbî.
˜ ™

Hadis râvilerinden Dubâa bint Hâris’in
kardeþidir. Adý Nesîbe þeklinde okunma-
ya elveriþli olduðu için onun Ümmü Umâ-
re Nesîbe bint Kâ‘b ile karýþtýrýldýðý görül-
mektedir. Medineli ilk müslümanlardan
olup hicretten hemen sonra Hz. Peygam-
ber’in Medine’de kadýnlardan bazý husus-
larda söz aldýðý, “kadýnlar biatý” diye bilinen
biata katýldý. Biat sýrasýnda Resûl-i Ekrem
kadýnlara ölülerin arkasýndan yüksek sesle
aðlamamalarý gerektiðini söyledi. Bunun
üzerine Ümmü Atýyye, “kendi akrabasýn-
dan biri vefat ettiðinde bir kadýnýn bu þe-
kilde aðladýðýný ve dolayýsýyla onun iyili-
ðine karþýlýk vermesi gerektiðini, biattan
sonra bu mümkün olamayacaðý için de söz
konusu kadýndan helâllik almak istediðini”
dile getirdi. Resûl-i Ekrem ona bir þey söy-
lemedi (veya “Git, izin al” buyurdu). Ümmü
Atýyye gidip geldikten sonra Resûlullah’a
biat etti (Buhârî, “Tefsîr”, 60/3, “Ahkâm”,
49; Müslim, “Cenâ,iz”, 33; Nesâî, “Bî.at”,
18). Hz. Peygamber’in sünnetine uyma ko-
nusundaki titizliðiyle dikkat çeken Ümmü
Atýyye vefa, metanet, dirayet ve güzel ah-
lâk sahibi bir kadýndý. Resûl-i Ekrem ile
birlikte yedi gazveye katýlarak cephe geri-
sinde hastalara baktý, yaralýlarý tedavi et-
ti, mücahidlere yemek hazýrlayýp su daðýt-
tý, binek ve eþyalarýn gözetimini üstlendi
(Müslim, “Cihâd”, 142; Dârimî, “Cihâd”,
30; Ýbn Mâce, “Cihâd”, 35).

Ümmü Atýyye’nin Ehl-i beyt ile yakýn iliþ-
kisi vardý. Hz. Âiþe ile sýkça görüþür, ona
hediyeler gönderirdi. Hz. Peygamber’in kýz-
larý Zeyneb ve Ümmü Külsûm’ün cenaze
hizmetlerinde görev aldýðý için, teçhiz ve
tekfinle ilgili hükümler konusunda onun
rivayet ettiði hadisler esas alýnmýþtýr. Re-
sûl-i Ekrem’in vefatýndan sonra Basra’ya
yerleþti; buradaki sahâbe ve tâbiîn bu hu-
susla ilgili âdâb ve ahkâmý ondan öðrendi.
“Cenazelerin arkasýndan yürümekten neh-
yedilmiþtik, fakat bu bize kesin biçimde
yasaklanmýþ deðildi” sözüyle (Müsned, VI,
408; Müslim, “Cenâ,iz”, 34-35; Ebû Dâvûd,

“Cenâ,iz”, 40; Ýbn Mâce, “Cenâ,iz”, 50) ya-
saklar arasýnda bir derece farkýnýn bulun-
duðuna iþaret etmesi Ýslâm dinini iyi yo-
rumlayan fakih sahâbîlerden olduðunu
göstermektedir. Kadýnlarýn özel hallerine
dair hususlarda da bilgisine baþvurulan bir
hanýmdý. Onun fýkýh bilgisini gösteren bir
hadise de Hz. Peygamber’in zekât malý ola-
rak kendisine gönderdiði bir koyunun eti-
ni Âiþe’ye hediye etmesidir. Resûlullah sa-
daka ve zekât malýndan yemediði halde
bu etten yemiþ ve kendisine zekât veri-
len kiþinin bunu baþkasýna hediye edebi-
leceðini göstermiþtir (Buhârî, “Zekât”, 31,
“Hibe”, 7). Nitekim bu rivayet “Esbâbýn
deðiþmesi, a‘yânýn deðiþmesi hükmünde-
dir” veya, “Bir þeyde sebeb-i temellükün
tebeddülü o þeyin tebeddülü makamýna
kaimdir” þeklinde ifadesini bulan kaide-i
külliyeye kaynak teþkil etmiþtir. 70 (689-
690) yýlýna kadar yaþadýðý zikredilen Üm-
mü Atýyye (Zehebî, II, 318) çok hadis riva-
yet eden kadýn sahâbîlerden olup Enes b.
Mâlik, Ýbn Sîrîn, Hafsa bint Sîrîn, Abdül-
melik b. Umeyr, âzatlýsý Ümmü Þerâhîl,
torunu Ýsmâil b. Abdurrahman b. Atýyye
ve Ali b. Akmer kendisinden hadis rivaye-
tinde bulunmuþtur. Ümmü Atýyye’nin Kü-
tüb-i Sitte ile Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’indeki hadislerinin sayýsý tekrarlarýyla
birlikte 100’ü aþar.
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Ümmü’l-Benîn bint Abdilazîz b. Mervân
b. Hakem el-Ümeviyye

(ö. 117/735)

Ömer b. Abdülazîz’in kýz kardeþi,
I. Velîd’in hanýmý.

˜ ™

I. (VII.) yüzyýlýn ortalarýnda Medine’de
doðduðu tahmin edilmektedir. Babasý Mý-
sýr Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz.
Ömer’in torunu Ümmü Âsým’dýr. Baba bir
erkek kardeþleri Ömer, Âsým, Ebû Bekir,
Muhammed, Asbað ve Süheyl; kýz kardeþ-
leri Ümmü Muhammed, Ümmü Süheyl,
Ümmü Osman ve Ümmü’l-Hakem’dir. Da-
ha çok Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in

nan Tekkesi 1804’ten itibaren bir Sinânî-
Þâbânî tekkesi olarak 1925’e kadar faali-
yetini sürdürmüþtür. Bu dönemde Zekâi
Tekkesi ve Zekâizâde Tekkesi adýyla anýl-
maya baþlanan Ümmî Sinan Tekkesi’nin
meþihatý M. Zekâi Efendi’nin neslinden ge-
len, Zekâizâdeler diye tanýnan þeyh ailesi-
nin denetiminde kalmýþtýr. M. Zekâi Efen-
di’yi oðlu Þeyh Hasan Aziz Efendi izlemiþ,
daha sonra Hasan Aziz Efendi’nin oðlu
Mustafa Zekâi Efendi, M. Zekâi Efendi’-
nin oðlu Ýbrâhim Þükrullah Efendi þeyh
olmuþtur. Âyin gününden ötürü “Cuma
Tekkesi” adýyla bilinen Ümmî Sinan Tekke-
si’nin hazîresi 1950’lerden itibaren ilginç
bir dinî folklor tezahürünün odaðý haline
gelmiþtir. Ramazan ayýnýn ilk iftarýnda ni-
yetlerinin gerçekleþmesi için adak adayan
kiþiler iftar saati yaklaþýrken Oruç Baba
adýný verdikleri Þeyh Mustafa Zekâi Efen-
di’nin kabrinin çevresinde toplanmakta,
akþam ezanýnýn okunmasýyla beraber bir-
birlerine sirke, þeker, zeytin, hurma, su,
simit gibi yiyecekler ikram ederek iftar et-
mektedir. Çoðunluðunu kadýnlarýn mey-
dana getirdiði bu kalabalýk her geçen yýl
biraz daha artmakta, son yýllarda Kürkçü
Bostaný sokaðýndan taþarak çevredeki bir-
çok sokaðý doldurmaktadýr.
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