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XVI. yüzyýlda Ýstanbul’da Beþiktaþ’ta
Þeyh Yahyâ Efendi

(ö. 978/1571)
tarafýndan kurulan külliye.

˜ ™

Ýstanbul Beþiktaþ ilçesi Yýldýz mahalle-
sinde Çýraðan caddesine baðlanan Yahyâ
Efendi çýkmazýnda yer almaktadýr; kuru-
luþu 945 (1538) yýllarýna kadar götürülebi-
lir. Þeyh Yahyâ Efendi’nin kendi imkânlarý
ile satýn aldýðý geniþ arazi daha sonra Yýl-
dýz ve Çýraðan saraylarýnýn arazilerine ka-
týlan geniþ bir parçayý, ayrýca Yüksek De-
nizcilik Okulu’nun arsasýný da içine almak-
ta, Yýldýz tepesinden Boðaziçi kýyýsýna ka-
dar kesintisiz uzanmaktaydý. Yahyâ Efen-
di burada mescid-tevhidhâne, medrese,
hamam, çeþme ve evlerden oluþan bir kül-
liye niteliðindeki ilk tekkeyi tesis etmiþ,
çevresini baðlar ve çiçek bahçeleriyle do-
natmýþtýr. Ýlk tekkenin çekirdeðini Yahyâ
Efendi’nin mescid-tevhidhâne olarak kul-
landýðý evinin teþkil ettiði anlaþýlmaktadýr.
Daha sonra Velizâde Ahmed Efendi adýn-
da bir kiþinin minber ilâvesiyle mekân ca-
mi-tevhidhâneye dönüþmüþ, bu arada tek-
kenin bulunduðu yere kemerlerle su geti-
rilmiþtir.

II. Selim, Yahyâ Efendi’nin vefatýndan
(978/1571) sonra kabri üzerine tasarýmý
Mimar Sinan’a ait kâgir, kubbeli bir türbe
inþa ettirmiþ, tekkeyi geniþleterek yeni-
den yaptýrmýþtýr. II. Osman dönemi vezî-
riâzamlarýndan Güzelce Ali Paþa 1030’da
(1621) buraya defnedilmiþ, onun kabri üze-
rine de kâgir, kubbeli bir türbe yapýlmýþ-
týr. Kaptanýderyâ ve Sadrazam Cezayirli Ga-
zi Hasan Paþa 1191’de (1777) tekkeye bir
çeþme ilâve etmiþtir. Yahyâ Efendi’nin vak-
fettiði zengin gayri menkuller zaman için-
de mensuplarýn ve muhiplerin katkýlarýyla
artmýþ, kuruluþunu izleyen 150 yýl zarfýn-
da tekkeye yeni binalar eklenmiþtir. XVIII.
yüzyýlýn baþlarýnda, bugünkü Yüksek De-
nizcilik Okulu ile eski Beþiktaþ Stadý’nýn
(halen Çýraðan Sarayý’nýn bahçesinde inþa
edilen otel) bulunduðu yerde Yahyâ Efen-
di vakfýna ait yedi gözlü kayýkhane, bahçe-
ler, havuz, bahçývan odalarý, ev, ekmekçi,
karakol, ayazma ve çeþmenin var olduðu,
ayrýca türbe civarýnda altmýþ, Beþiktaþ ile
Ortaköy’de on adet olmak üzere toplam
yetmiþ arsa ve evin yer aldýðý tesbit edil-
mektedir. Bütün bu tesisleri barýndýran
arazinin bir kýsmý Abdülmecid tarafýndan
saltanatýnýn son yýllarýnda, bir kýsmý da
1873’te Abdülaziz tarafýndan Yýldýz ve Çý-
raðan saraylarýnýn arazisine katýlmýþtýr.
Vakfedilen gayri menkullerden günümüze
Yahyâ Efendi Türbesi’ne bitiþik birkaç ah-
þap evden baþka hiçbir þey intikal etme-
miþtir.

Yahyâ Efendi Türbesi 1812’de II. Mah-
mud tarafýndan tamir edilirken yeni der-
viþ hücreleri eklenerek tekke büyütülmüþ,
bu sýrada Yahyâ Efendi’nin evinden boz-
ma ilk tekkenin yanýnda müstakil bir zâ-
viye teþekkül etmiþtir. Abdülmecid döne-
minde de tekkenin onarýldýðý bilinmekte-

biri na‘t olmak üzere altý kaside, bir sâkî-
nâme, bir tahmîs, 450 gazel, on altý tarih,
on bir kýta, dört rubâî, on altý nazm ve alt-
mýþ dört beyit bulunmaktadýr. 2. Ta£lîšu
Þer¼i Câmi£i’d-dürer. Muhsin-i Kayse-
rî’nin Secâvendî’ye ait el-Ferâßi²ü’s-sirâ-
ciyye’yi manzum hale getirdiði Câmi£u’d-
dürer adlý eserine yine kendisinin yazdý-
ðý þerhe yapýlan bir ta‘liktir. Döneminde
hayli raðbet gören eserin bir nüshasý Gi-
resun Ýl Halk Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr
(nr. 3595). 3. TaÅmîsü Æa½îdeti’l-bürde.
Bu meþhur kasideye yapýlan tahmîslerin
en bilinenleri arasýnda yer alýr (Süleyma-
niye Ktp., Fâtih, nr. 5431; Nâfiz Paþa, nr.
952/3). 4. Nigâristân Tercümesi. Kemâl-
paþazâde’nin Ýranlý þair Sa‘dî-i Þîrâzî’nin
Gülistân’ýna nazîre olarak yazdýðý Farsça
Nigâristân’ýnýn çevirisi olup nazým-nesir
karýþýktýr. Hammer tarafýndan Latince’ye
çevrilen eser üzerine Çimen Özçam dokto-
ra çalýþmasý yapmýþtýr (Þeyhülislâm Yah-
yâ Efendi-Nigâristân Tercümesi, Sentaks
Ýncelemesi, Metin-Sözlük, 1999, Fýrat Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 5. Fe-
tâvâ-yý Yahyâ Efendi. Yahyâ Efendi’nin
þeyhülislâm iken verdiði fetvalarý, kendi-
sinden mülâzemet alan ve bir ara fetva
eminliði de yapan Þeyhülislâm Esîrî Meh-
med Efendi bir araya getirmiþtir. Vaktiyle
çok okunan, Osmanlý hukuk tarihi baký-
mýndan önemli sayýlan bu eserin kütüp-
hanelerde birçok yazma nüshasý bulun-
maktadýr (meselâ bk. Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 95; Nuruosmaniye, nr. 2056;
Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 2689, 2690,
9042; Kayseri Râþid Efendi Ktp., nr. 373,
26868). 6. Sâkînâme. Divan’da da yer alan
mesnevi tarzýnda yetmiþ yedi beyitlik ta-
savvufî bir eserdir (TSMK, Baðdat Köþkü,
nr. 168). Toplam yirmi yýla yakýn þeyhülis-
lâmlýk yapan Yahyâ Efendi’nin Arapça,
Farsça bazý þiirleriyle dinî-ahlâkî konular-
da manzum, mensur Arapça risâle, hâþi-
ye ve takrizleri de bulunmaktadýr.
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mer çeþmenin beyzî teknesi geç devir çeþ-
melerinde rastlanan kurna þeklindedir. Alt
kesimi yivlerle donatýlarak istiridye görü-
nümü kazandýrýlmýþtýr. Aynasýnda birinci
ulusal mimarlýk üslûbunu yansýtan dilim-
li kemer vardýr. Musluk kabartma bir ro-
zet içine yerleþtirilmiþtir. Ýki kýsýmdan olu-
þan kitâbede üstte Yahyâ Efendi’nin ilk
çeþme için söylediði, son mýsraý ebcedle
945 (1538) yýlýný veren tarih manzumesi,
altta ikinci bâninin adýný ve ihya tarihini
veren mensur kitâbe yer alýr. Her ikisi de
ta‘lik hatla yazýlmýþtýr.

Çeþmeden sonra çýkmaz sokaðýn saða
doðru kývrýlan bir kesimi izlenerek tekke-
ye ulaþýlýr. Soldaki istinat duvarýnýn alma-
þýk örgülü alt kesimi muhtemelen tekke-
nin ilk inþasýndan kalmadýr. Birkaç adým
ileride solda tekkenin cümle kapýsý, tam
karþýda buna bitiþik Hacý Mahmud Efendi
Kütüphanesi görülür. Cümle kapýsý tabla-
lý ahþap kanatlarý ile iddiasýz bir görünü-
me sahiptir. Dikdörtgen açýklýðýn üstünde
1290’daki (1873) büyük onarýmý belgele-
yen ta‘lik hatlý manzum kitâbe Þeyh Ha-
san Hayri Efendi’ye aittir. Cümle kapýsý-
nýn ardýnda üstü beþik çatý ile örtülü bir
geçit uzanýr. Bu geçit saðda (güneyde) ha-
zîreyi kuþatan istinat duvarý ile solda (ku-
zeyde) birer kapý ve pencere ile geçide açý-
lan bevvâb hücreleriyle sýnýrlýdýr. Hacý Mah-
mud Efendi Kütüphanesi tek katlý, dik-
dörtgen planlý basit bir yapýdýr. Duvarlarý
tuðla ile örülmüþ, cepheler sývanmadan
býrakýlmýþtýr. Ahþap çatý halen Marsilya ti-
pi kiremitlerle örtülüdür. Çýkmaz sokaða
bakan kuzey cephesinde basýk kemerli gi-
riþle iki adet pencere sýralanýr. Pencerele-
rin ortasýnda kemerlerin üstünde bâninin
adýný ve kütüphanenin inþa tarihini veren
sülüs hatlý mensur kitâbe bulunur. Kütüp-
hanedeki kitaplar 1940’ta Süleymaniye Kü-
tüphanesi’ne nakledilmiþtir. Cümle kapý-
sýný izleyen ve iki yandan hazîre ile kuþa-
týlmýþ olan yolun sonunda tekkenin ana

binasý yükselir. Yahyâ Efendi Türbesi’ni,
cami-tevhidhâneyi, selâmlýðý, haremi ve
Güzelce Ali Paþa Türbesi’ni barýndýran bi-
na zaman içinde birbirine eklenmiþ, farklý
malzeme, inþaat ve üslûp özellikleri gös-
teren çeþitli mekânlardan oluþmaktadýr.
Yapýnýn kuzeybatý köþesinde camekânlar-
la kuþatýlmýþ esas giriþ yer alýr. Bunun sa-
ðýnda kadýnlar mahfiline geçit veren, ka-
fesli pencerelerle taçlandýrýlmýþ yan yana
iki küçük kapý bulunur. Saçakla korunan
sahanlýkta mermer bir kuyu bileziðiyle ha-
van biçiminde bir sadaka taþý göze çar-
par. Tekke giriþinin hemen saðýnda yer
alan Hamidiye Çeþmesi’nde beyzî bir tek-
ne, neo-gotik üslûpta bir sivri kemerle do-
natýlmýþ aynataþý, birinci ulusal mimarlýk
üslûbunda, tepesinde palmet bulunan bir
alýnlýk görülür. Alýnlýðýn ortasýnda II. Ab-
dülhamid’in tuðrasý, altýnda 1324 (1906)
tarihi, bunun yanlarýnda ta‘likle yazýlmýþ
“Hamidiye Çeþmesi” ibaresi yer alýr. Bu çeþ-
menin arkasýndaki sette Yahyâ Efendi ile
Hýzýr’ýn, altýnda buluþtuðuna inanýlan ser-
vi aðacý yükselir.

Tekkenin esas giriþini ince uzun dik-
dörtgen planlý bir koridor izler. Koridor
solda hazîre boyunca uzanan istinat du-
varý niteliðinde, yüzeyi içeriden ahþap kap-
lý bir duvarla sýnýrlýdýr. Bu duvarda hazîre-
ye açýlan ufak pencereler sýralanmakta-
dýr. Koridorun saðýnda Yahyâ Efendi Tür-
besi vardýr. Tavaný basit bir ahþap kapla-
ma ile meydana getirilen ve II. Abdülha-
mid dönemindeki onarýmlarda son þek-
lini aldýðý anlaþýlan koridor türbenin biti-
minde saða kývrýlýr. Koridorun batý ucun-
da bir dizi abdest musluðu yer almakta,
bunlarýn üzerinde sonradan yerleþtirilmiþ
hissi veren, enine dikdörtgen bir mermer
levha üzerinde beyzî bir çelenk ortasýnda
II. Mahmud’un tuðrasý bulunmaktadýr. Ko-
ridorun güney-kuzey doðrultusunda uza-
nan ikinci kesiminde solda hazîreye açý-
lan beþ adet dikdörtgen pencerenin sý-

dir. Yahyâ Efendi Tekkesi’nin bugünkü þek-
li, 1873’te Abdülaziz’in annesi Pertevniyal
Vâlide Sultan’ýn büyük onarýmý sonucunda
ortaya çýkmýþ, tekke II. Abdülhamid döne-
minde de çeþitli onarýmlar geçirmiþtir. Tek-
ke mensuplarýndan Hacý Mahmud Efendi
1901’de tekkenin cümle kapýsýna bitiþik
bir kütüphane inþa ettirmiþ, 1903’te tek-
keye çýkan yokuþ üzerinde Yahyâ Efendi’-
nin 945’te (1538) yaptýrdýðý çeþmeyi yeni-
lemiþtir. Ayný dönemde hazîrenin kuzey
kesimine birçok hânedan mensubunun
gömülü olduðu, Þehzadeler Türbesi diye
adlandýrýlan bina inþa edilmiþtir. Tekkele-
rin 1925’te kapatýlmasýndan sonra tekke-
nin cami-tevhidhânesi cami olarak kulla-
nýlmýþtýr. Tekke müþtemilâtýndan ayakta
kalabilmiþ bölümlerde son postniþin Þeyh
Abdülhay Efendi (Öztoprak) vefatýna ka-
dar ikamet etmiþ (1961), ardýndan söz ko-
nusu bölümler cami görevlilerine tahsis
edilmiþtir. Saðlam durumda kalan türbe-
lerden Yahyâ Efendi’ye ait olaný Ýstanbul’-
da hâlâ en çok ziyaret edilen makamlar-
dandýr. Üveysî olan Yahyâ Efendi’den son-
ra tekkenin Kadirîliðe ve Nakþibendîliðe in-
tikal ettiði, belirli zamanlarda iki tarikata
birden hizmet verdiði anlaþýlmaktadýr. Bu
arada Üveysîliðin tekkede en azýndan bir
meþrep halinde devam ettirildiði söylene-
bilir.

Tekkede þeyhlik yapanlarýn tam bir lis-
tesi elde edilememiþtir. II. Mahmud’un ký-
zý Sâliha Sultan’ýn 1834’teki düðününe da-
vet edilen Nakþibendî þeyhleri arasýnda
Yahyâ Efendi türbedarý el-Hac Hâfýz Ali
Efendi’nin, Kadirî þeyhleri arasýnda da Yah-
yâ Efendi Tekkesi þeyhi es-Seyyid Musta-
fa Efendi’nin adý geçmektedir. Yine Nakþi-
bendîliðe baðlý olan Türbedar Þeyh Meh-
med Nûri Þemseddin Efendi 1836’dan ve-
fatýna kadar (1886) bu görevi yürütmüþ-
tür. Nûri Þemseddin Efendi, II. Mahmud’un
Bektaþîliði laðvetmesi üzerine (1826) Kýr-
þehir’deki Hacý Bektaþ Tekkesi’nin meþi-
hatýna tayin edilen Taþköprülü Þeyh Sey-
yid Hüseyin Efendi’nin oðludur. II. Mah-
mud tarafýndan Yahyâ Efendi türbedarlý-
ðýna getirilen Þemseddin Efendi Miftâ-
hu’l-kulûb adlý eseriyle tanýnýr. Torunla-
rýndan Hasan Hayri Efendi de bu tekkede
þeyhlik yapmýþtýr.

Denize (kýble yönüne) doðru dik bir me-
yille alçalan tekke arazisi istinat duvarla-
rýyla setlere ayrýlmýþ, tekkenin bölümleri
bu setler üzerine yerleþtirilmiþtir. Çýraðan
caddesinden Yýldýz Parký giriþinin (Küçük
Mecidiye Camii’nin) hemen yanýndan baþla-
yan Yahyâ Efendi çýkmazýna saptýktan son-
ra saðda çeþme göze çarpar. Beyaz mer-
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Ahþap bölümlerle çepeçevre sarýlmýþ
olan Yahyâ Efendi Türbesi düzgün kare
(içeriden 9 × 9 m.) planlýdýr. Türbenin ba-
tý ve doðu duvarlarý inþa edildikleri döne-
min klasik üslûbuna uygun kapý ve pence-
re düzeniyle ilk þeklini korumuþ, diðerle-
ri deðiþikliðe uðramýþtýr. Ahþap koridora
açýlan doðu duvarýnýn ortasýnda basýk ke-
merli giriþ, yanlarda altlý üstlü birer pen-
cere grubu yer alýr. Alttaki pencerelerin
kesme taþ sövelerle çerçevelenmiþ dikdört-
gen açýklýklarý lokmalý demir parmaklýklar-
la donatýlmýþ, sivri kemerli tepe pencere-
leri alçý revzenlerle kapatýlmýþtýr. Bunun
karþýsýna gelen batý duvarýnda ayný özel-
liklere sahip üç pencere grubu vardýr.
Tekkenin giriþine bakan kuzey cephesin-
de özgün pencere düzeni tâdil edilmiþ,
geç devir üslûbunda demir parmaklýklar-
la donatýlan üç pencereden doðu kesimin-
de bulunan ikisi ikiz pencere konumunda
tasarlanmýþtýr. Cami-tevhidhâne harimine
açýlan güney duvarýnda ortadaki pencere
iptal edilerek bunun yerine çok daha ge-
niþ, basýk kemerli bir açýklýk kondurul-
muþ, yandakiler aynen býrakýlmýþtýr. Tari-
kat yapýlarýnda sýkça gözlenen ibadethâne-
türbe iliþkisi böylece daha da belirgin ký-
lýnmýþ, harimle türbe arasýndaki mekân
baðlantýsý daha büyük ölçüde saðlanmýþ-
týr. Kuzey ve güney duvarlarýndaki bu de-
ðiþikliklerin 1873’teki onarým sýrasýnda ger-
çekleþtirildiði kesindir. Türbenin aslýnda
pandantifli bir kubbeyle örtülü olduðu
ileri sürülebilir. Muhtemelen ayný tarihte
(1873) özgün üst yapý iptal edilerek yeri-
ne bugünkü basýk, baðdâdî kubbe inþa
edilmiþ, cami-tevhidhânenin baðdâdî kub-
besi gibi bu da ayný ahþap çatý altýnda giz-
lenmiþtir. Her iki mekânýn kubbeleri ara-
sýnda görülen teknik ve oran benzerliðin-
den, ayrýca türbenin son halini 1873’te al-
mýþ olmasýndan hareketle cami-tevhidhâ-
nedeki deðiþiklikleri de ayný yýla tarihle-
mek mümkündür.

Türbede birinci sýrada Þeyh Yahyâ Efen-
di, Kanûnî Sultan Süleyman’ýn kýzlarýndan,
Yahyâ Efendi’nin mânevî evlâdý “Tasasýz”
Râziye Sultan, II. Abdülhamid’in evlâdýn-
dan Hatice Sultan ile Þehzade Ahmed
Bedreddin Efendi, Yahyâ Efendi’nin bü-
yük oðlu Þeyh Ýbrâhim Efendi, Yahyâ Efen-
di’nin annesi Afîfe Hatun; ikinci sýrada
Yahyâ Efendi’nin hanýmý Þerife Hatun, der-
viþlerinden Ali Efendi, küçük oðlu Þeyh Ali
Efendi, tekke þeyhlerinden Mehmed Nû-
ri Þemseddin Efendi ile torunu Þeyh Ha-
san Hayri Efendi gömülüdür. Bütün bu
kabirlerin üstüne ahþap sandukalar kon-
muþ, etrafý Ýstanbul iþi sedef kakmalý ah-

þap korkuluklarla kuþatýlmýþtýr. Ayrýca tür-
benin giriþ cephesinde güneyden kuzeye
doðru Yahyâ Efendi neslinden Galata Ka-
dýsý Mehmed Said Efendi, Rumeli Kazas-
keri Dürrîzâde Mehmed Dürrî Efendi, Meh-
med Said Efendi’nin eþi Ayþe Haným, tekke
þeyhlerinden Mehmed Nûri Efendi, Þeyh
Mehmed Nûri Þemseddin Efendi’nin da-
madý Hacý Nûri Efendi, Türbedar Hüseyin
Þevki Efendi ile Türbedar Yûsuf Efendi gö-
mülmüþtür.

Cami-tevhidhâne ile Güzelce Ali Paþa
Türbesi arasýnda sýkýþmýþ bulunan ahþap
kanat komþusu olduðu mekânlara göre
güney yönünde taþkýndýr. Burada dikdört-
gen planlý bir sofaya açýlan, farklý büyük-
lükte dört oda yer alýr. Bunlar muhteme-
len meydan odasý, kahve ocaðý türünden
mekânlardýr. Bu bölümle ahþap harem /
selâmlýk kanadý arasýnda XVII. yüzyýlýn kla-
sik üslûbunu yansýtan Güzelce Ali Paþa
Türbesi yer alýr. Kare planlý (7 × 7 m.) ya-
pý pandantifli bir kubbeyle örtülüdür. Du-
varlarý bir sýra kesme taþ ve iki sýra tuðla
ile almaþýk örülmüþtür. Duvarlar ve kubbe
içeriden sývalý, kubbe dýþarýdan kurþunla
kaplýdýr. Ahþap tekke bölümlerine bitiþik
olan doðu ve batý duvarlarý saðýrdýr. Kori-
dora açýlan kuzey cephesinin ortasýnda ba-
sýk kemerli giriþ bulunmaktadýr. Ýçeride
Güzelce Ali Paþa ile aile efradýna ait top-
lam altý adet mermer lahit sýralanýr. La-
hitler iþçilikleri ve sergiledikleri ilginç mo-
tifler (hançer, vazodan çýkan çiçekler vb.)
açýsýndan devrinin seçkin örnekleridir. Mo-
loz taþ örgülü temel duvarlarý üzerinde

ralandýðý bir ahþap duvar, saðda Yahyâ
Efendi Türbesi’nin giriþ cephesi uzanýr.
Türbenin bitiminde saða dönüldüðünde
cami-tevhidhâneye açýlan kapý ve hünkâr
mahfiline geçilen merdiven, karþýda cami-
tevhidhâneye doðu yönünde bitiþen bir
grup ahþap mekân ve Güzelce Ali Paþa
Türbesi’nin giriþ cephesiyle karþýlaþýlýr. Bu
noktada koridor bu defa sola kývrýlarak
bir müddet devam eder ve selâmlýk / ha-
rem kitlesine açýlan kapý ile son bulur. Yine
burada Cezayirli Gazi Hasan Paþa Çeþmesi
yer alýr. Bir dizi musluktan oluþan çeþme
daha ziyade bir abdest alma yerini andýr-
maktadýr. Ýstifli sülüsle yazýlan kitâbesi
müderris Rüþdü Ali Efendi’ye aittir.

Dikdörtgen bir alaný (15,5 × 9 m.) kap-
layan cami-tevhidhâne Ýstanbul’daki ben-
zerleri içinde çevreye açýlýþý ve Boðaz man-
zarasýna hâkimiyeti bakýmýndan müstes-
na bir yere sahiptir. Kuzeyde Yahyâ Efen-
di Türbesi ile sýnýrlanan mekâný diðer yön-
lerde kuþatan duvarlar ahþap iskeletli olup
dýþarýdan ahþap kaplama, içeriden bað-
dâdî sýva ile donatýlmýþtýr. Kuzey duvarýnda
türbeye açýlan üç adet pencereden baþka
kadýnlar mahfili ile harim arasýnda gerek-
tiðinde baðlantýyý saðlayan, kapý kanadý
gibi açýlabilen kafesler mevcuttur. Kuzey
duvarý batý yönünde kadýnlar giriþinden bir
miktar ileriye taþmakta ve bu kesimde bir
pencere bulunmaktadýr. Cami-tevhidhâne
hariminde dýþarýya açýlan bütün pencere-
ler dikdörtgen açýklýklýdýr, içeriden ve dý-
þarýdan pervazlarla çerçevelenmiþtir. Ku-
zey ucunda giriþin yer aldýðý doðu duvarý
saðýr býrakýlmýþtýr. Güney duvarýnýn orta-
sýnda içeriden yarým daire, dýþarýdan ya-
rým sekizgen planlý mihrap, bunun saðýn-
da ve solunda ikiþer pencere görülür.

Cami-tevhidhânenin ortasýnda kareye
yakýn dikdörtgen planlý bir alan, bunun
yanlarýnda (doðu ve batý yönlerinde) mahfil-
ler vardýr. Üst katta doðu yönündeki hün-
kâr mahfiline harim giriþinin yanýnda dar
ahþap merdivenden ulaþýlýr. Yýldýz Sarayý’-
nýn marangozhanesinde yapýldýðý anlaþý-
lan torna iþi ahþap kafesler hünkâr mah-
filinin harime bakan yüzünü kapatýr. Ca-
mi-tevhidhânede ortadaki kare planlý bö-
lümün üstü ahþap çatý altýnda gizlenmiþ,
baðdâdî sývalý, basýk bir kubbe ile kapatýl-
mýþtýr. Kubbeye geçiþ kâgir mimari taklit
edilerek yüzeyleri çýtalarla üçgen ve beþ-
genlere taksim edilmiþ, ahþap iskeletli bir
üçgenler kuþaðý ile saðlanmýþtýr. Zeminde-
ki maksûrelerin düz ahþap tavanlarý ise
çubuklu denilen türdedir. Üst kat mahfille-
rinde ahþap iskeletli ve baðdâdî sývalý ay-
nalý tonozlar tercih edilmiþtir.

Yahyâ Efendi Külliyesi hazîresinden bir görünüþ ve türbesi-

nin giriþ cephesine bitiþik mezarlar
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Ebû Muhammed Yahyâ b. Eksem
b. Muhammed (Amr)
es-Sayfî el-Üseyyidî

et-Temîmî el-Mervezî
(ö. 242/857)

Müctehid âlim, kadýlkudât.
˜ ™

Künyesi bazý kaynaklarda Ebû Zekeriy-
yâ olarak da kaydedilir. Doðum tarihi ola-
rak yetmiþ altý yaþýnda vefat ettiðine dair
rivayete göre 166 (782-83), seksen üç ya-
þýnda vefat ettiðine dair rivayete göre 159
(776) yýllarý ortaya çýksa da 5 Ramazan
202 (17 Mart 818) tarihinde kadýlýk göre-
viyle Basra’ya geldiðinde henüz on sekiz-
yirmi bir yaþlarýnda bulunduðu þeklinde-
ki rivayet göz önüne alýnarak 180 (796) yýlý
civarýnda doðduðunu kabul etmek gere-
kir. Nitekim 160’ta (776-77) doðan Ýbn Ebû
Duâd’ýn Yahyâ b. Eksem’den yirmi yaþ ka-
dar büyük olduðu (Hatîb, IV, 142) ve 198’-
de (813) hilâfete geçen Me’mûn tarafýn-
dan kadý tayin edilmeden önce yaþýnýn kü-

çüklüðü sebebiyle imtihan edildiðine dair
bilgiler de bu rivayeti desteklemektedir.
Aslen Horasan’ýn Merv þehrinden olup Câ-
hiliye devri þair ve hatiplerinden, Hakîmü’l-
Arab diye tanýnan Eksem b. Sayfî et-Te-
mîmî’nin soyundan gelir. Dedesi Muham-
med b. Katan b. Sem‘ân el-Üseyyidî, Eme-
vîler’in Horasan valisi Esed b. Abdullah
el-Kasrî’nin kumandanlarýndan iken da-
ha sonra Abbâsî davetçilerine katýldý. Bazý
kaynaklarda ismi Ektem þeklinde kaydedi-
len babasý da fýkýh öðrenimini Ýmam Ebû
Hanîfe’nin, onun ardýndan talebesi Züfer’in
yanýnda sürdürmüþ (Bezzâzî, II, 124) ve Ab-
dullah b. Mübârek’ten hadis rivayet et-
miþtir. Yahyâ b. Eksem, baþta Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî olmak üzere dö-
nemin ileri gelen âlimlerinden fýkýh ve Ab-
dülazîz b. Ebû Hâzim, Abdülazîz b. Mu-
hammed ed-Derâverdî, Cerîr b. Abdülha-
mîd, Süfyân b. Uyeyne, Vekî‘ b. Cerrâh, Îsâ
b. Yûnus es-Sebîî, Hafs b. Gýyâs, Yahyâ b.
Saîd el-Kattân, Yahyâ b. Âdem gibi mu-
haddislerden hadis tahsil etti. Kendisinden
Buhârî (el-Câmi£u’½-½a¼î¼ dýþýndaki eser-
lerinde), Tirmizî, Ebû Hâtim er-Râzî, Kadî
Ýsmâil b. Ýshak el-Cehdamî, Ali b. Medînî,
Muhammed b. Ýshak es-Serrâc rivayette
bulundu. Yahyâ ayrýca Vâsýt ve Baðdat’ta
kadýlýk yapan Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mu-
hammed el-Birtî ve Tahâvî’nin hocasý Ah-
med b. Ebû Ýmrân’dan fýkýh öðrendi.

Genç yaþýndan itibaren devlet bürokra-
sisinde görev alan Yahyâ b. Eksem kadýlýk,
kadýlkudâtlýk, kumandanlýk, Dîvânü’s-sa-
dakat baþkanlýðý, vezirlik gibi görevler yap-
tý. Zekâsý, bilgisi, bürokrasi deneyimi ve
güçlü anlatýmý ile Halife Me’mûn’un dik-
katini çekti. Halife 201 (817) yýlýnda Ali er-
Rýzâ’yý veliaht ilân ettiðinde kendisine ver-
diði ahidnâmeyi þahit sýfatýyla imzalayan-
lar arasýnda yer aldý (Kalkaþendî, II, 334-
336). 199’da (815) baþlayan Mübeyyiza is-
yanýnýn bastýrýlmasýnýn ardýndan Horasan’-
dan getirilerek 202 (818) yýlýnda Basra ka-
dýlýðýna tayin edildi. Kendisini karþýlayan
Basralýlar’ýn yaþýný sormalarýndan küçüm-
sendiðini anlayýnca Hz. Peygamber’in Mek-
ke’ye vali tayin ettiði Attâb b. Esîd’den,
Yemen’e gönderdiði Muâz b. Cebel’den ve
Hz. Ömer’in Basra kadýlýðýna gönderdiði
Kâ‘b b. Sûr’dan yaþça daha büyük oldu-
ðunu söyledi. 210’da (825) Me’mûn tara-
fýndan Baðdat’a Ali b. Harmele et-Tey-
mî’nin yerine kadýlkudât tayin edildi (Ýbn
Hallikân’ýn bunun için verdiði 220 tarihi
[Vefeyât, VI, 149] yanlýþtýr). Me’mûn döne-
minde ülke yönetiminde en etkin iki kiþi-
den biri oldu (diðeri Ýbn Ebû Duâd). Vezir-
ler idarî konularda onun görüþünü alma-

yükselen ahþap harem / selâmlýk kanadý
kýsmen tek, kýsmen iki katlýdýr. Yer yer gü-
neye doðru eliböðründelere oturan çýk-
malarla geniþletilmiþtir. Bu kanatta sofa-
lar ve koridorlarla irtibatlandýrýlmýþ, eþsiz
bir Boðaz manzarasýna açýlan, geleneksel
biçimde döþenmiþ, farklý boyutlarda oda-
lar sýralanýr. Çubuklu tavanlar, yüklükler
ve sedirlerle donatýlan bu odalardan bir
kýsmý þeyhin ailesiyle ikamet ettiði hare-
me, diðer kýsmý derviþlerin ikametine, þey-
hin misafirlerini aðýrlamasýna mahsus se-
lâmlýk bölümüne aittir.

Yahyâ Efendi’nin büyük þöhreti vefa-
týndan sonra devam etmiþ, türbesiyle tek-
kesinin çevresi kendisine komþu olmak is-
teyen binlerce insanýn kabirleriyle dolmuþ-
tur. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
buraya gömülen birçok tarikat ehli, dev-
let ricâli, ulemâ, hânedan ve saray men-
subuna ait mezar taþlarý baþlýbaþýna bir
araþtýrmaya konu teþkil edecek çeþitlilik
ve zenginliktedir. Genellikle Þehzadeler Tür-
besi diye adlandýrýlan, aslýnda bazý þehza-
delerin, kadýnefendilerin, ikballerin ve sul-
tanlarýn mezarlarýný da barýndýran türbe
XIX. yüzyýlýn sonlarýnda II. Abdülhamid ta-
rafýndan yaptýrýlmýþtýr. Moloz taþ ve tuðla
ile örülen duvarlarý sývalý, ahþap çatý günü-
müzde Marsilya tipi kiremitlerle örtülü-
dür. Köþeleri pahlanmýþ dikdörtgen planlý
türbenin cephelerinde ortadaki yuvarlak
kemerli, yandakiler dikdörtgen açýklýklý ol-
mak üzere üçlü pencere gruplarý görülür.
Basit silmelerle çerçevelenmiþ olan pen-
cereler eklektik parmaklýklarla donatýlmýþ-
týr. Giriþ güneydoðu köþesindeki pahta yer
alýr. Eskiden burada iki odalý, muhteme-
len ahþap bir türbedar evinin bulunduðu ve
türbeye bunun içinden geçildiði bilinmek-
tedir. Türbede yer alan on dört adet ahþap
sanduka simli pûþidelerle donatýlmýþ ve ah-
þap parmaklýklarla kuþatýlmýþtýr.

Yahyâ Efendi Tekkesi’nde ilk göze çar-
pan özellik mimari yapýlarýn çevre ile sý-
cak iliþkisidir. Hazîredeki yoðun yeþil do-
ku, esasen ahþap malzemesinden ötürü
kendisine yakýn olan tekkeyi âdeta kucak-
lamakta, türbeden etrafa yayýlan mistik
hava ve muhteþem manzara ile birleþerek
Ýstanbul’un nasýlsa hâlâ yaþayabilen pito-
resk bir köþesini oluþturmaktadýr. Yahyâ
Efendi Tekkesi, Ahmet Hamdi Tanpýnar’a
þu satýrlarý ilham etmiþtir: “Ýlâhî maðfi-
ret Yahyâ Efendi Dergâhý’nda âdeta gü-
zel bir insan yüzü takýnýr. Ölüm burada,
hemen iki üç basamak merdiven ve bir iki
setle çýkýlýveren bu bahçede hayatla o ka-
dar kardeþtir ki bir nevi erme yolu, yahut
aþk bahçesi sanýlabilir.”

YAHYÂ b. EKSEM


