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Cami-tevhidhânenin zemin katý ve mina-
resi dýþýnda kalan kýsýmlarý 1804’te ahþap
olarak yenilenmiþ, Þeyh Abdülvedûd’un
türbesi de 1876’da Pertevniyal Vâlide Sul-
tan tarafýndan son þekliyle ihya edilmiþtir.
Bu arada, muhtemelen 1885-1890 ara-
sýnda cami-tevhidhâne ve türbe dýþýnda
kalan bölümlerin ortadan kalktýðý, tekke
olma vasfýný kaybeden kuruluþun cami
tevhidhânesinin cami olarak kullanýlma-
ya baþlandýðý anlaþýlmaktadýr. II. Abdül-
hamid’in hazinedarlarýndan Þemsicemal
Usta 1906’da buraya bir çeþme ilâve et-
miþtir. XIX. yüzyýlda ve XX. yüzyýlýn baþla-
rýnda birtakým tamirler geçirerek Cumhu-
riyet devrine ulaþan yapý zamanla harap
olmuþ, 1965 dolaylarýnda bir yangýn sonu-
cu kâgir zemin katý ve minaresi dýþýnda
kalan bölümleri yanmýþ, yangýnýn ardýndan
eskisine oldukça uygun biçimde Vakýflar
Genel Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlmýþ-
týr. 1972’de Haliç Köprüsü’nün ve çevre
yollarýnýn inþaatý sýrasýnda bâninin türbe-
si bulunduðu yerden sökülerek biraz da-
ha kuzeyde aynen inþa edilmiþtir.

Cami-tevhidhâne 8,75 × 8 m. boyutla-
rýndadýr. 1123 (1711) tarihli zemin katýn
duvarlarý, ayrýca minarenin kaide ve pabuç
kýsýmlarý iki sýra tuðla ve bir sýra kesme kü-
feki taþýndan oluþan almaþýk örgüye sa-
hiptir. Cümle kapýsýnýn ve pencerelerin sö-
veleri de kesme küfekidendir. Birinci ve
ikinci katlarýn duvarlarý ise ahþap iskeletli
olup içeriden baðdâdî sýva, dýþarýdan ah-
þap kaplama ile kaplanmýþtýr. Kýrma çatý-
sý Marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Yâve-
dûd caddesine açýlan, 1972’de caddenin
kotu yükseltildiðinden çukurda kalmýþ olan
kapýnýn basýk kemer þeklindeki üst söve-
sinde 5 Cemâziyelâhir 1219 (11 Eylül 1804)
tarihli, tekkenin yenilendiðini belgeleyen

sülüsle yazýlmýþ kitâbe yer almaktadýr.
Cümle kapýsýndan, ufak bir tepe pence-
resinden ýþýk alan yamuk planlý taþlýða gi-
rilir. Taþlýðýn güneyinde harimin altýna ge-
len, 8,15 × 7,15 m. boyutlarýnda bir me-
kân yer almaktadýr. Ýçinde yalnýz birinde
1097 (1686) tarihli bir þâhidenin bulundu-
ðu dört adet kabri barýndýran bu bölümün
baþlangýçta derviþlerin ikametine ya da ye-
mek yemelerine tahsis edildiði, sonralarý
da türbe olarak kullanýldýðý tahmin edile-
bilir. Bu mekânýn batý duvarýnda dýþarýdan
küfeki söveler, demir parmaklýklar ve tuð-
ladan sivri hafifletme kemerleriyle dona-
týlmýþ üç adet pencere mevcuttur.

Giriþ taþlýðýnýn doðu duvarýna yaslana-
rak birinci kata çýkan üç kollu ahþap mer-
diven zemin kattaki taþlýðýn üstüne ge-
len bir sofaya geçit vermektedir. Bir nevi
son cemaat yeri niteliðindeki bu sofanýn
batýya ve kuzeye açýlan iki penceresi var-
dýr. Güney duvarýnýn ortasýnda harimin ka-
pýsý, bunun yanlarýnda yine bu bölüme açý-
lan birer büyük pencere bulunur. Bu so-
fanýn kuzeydoðu köþesinde iki kollu ahþap
merdiven ikinci katý teþkil eden kadýnlar
mahfiline çýkmaktadýr. Cami-tevhidhâne-
nin harimi içeriden 8,5 × 8,25 m. boyut-
larýnda kareye yakýn bir alana sahiptir. Or-
tada kapýyý ve yanlarda birer büyük pen-
cereyi barýndýran kuzey duvarýnýn doðu
ucunda bir yüklük görülmektedir. Burasý
âyinlerde kullanýlan çeþitli tarikat eþyasý-
nýn muhafazasý için düzenlenmiþ olmalý-
dýr. Yine kuzey duvarý boyunca giriþin sa-
ðýnda ve solunda 1,5 m. derinliðinde mah-
filler uzanmaktadýr.

Cami-tevhidhâneyi batý duvarýnda beþ,
güney ve doðu duvarlarýnda birer adet ol-
mak üzere toplam yedi adet dikdörtgen
pencere aydýnlatmaktadýr. Batý ve güney
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YAUNDE

Kamerun Cumhuriyeti’nin baþþehri
(bk. KAMERUN).

˜ ™

– —
YÂVEDÛD TEKKESÝ

Ýstanbul Ayvansaray’da
XV. yüzyýlda kurulmuþ tekke.

˜ ™

Buhara’dan ya da Þam’dan gelerek bir
derviþ kafilesinin baþkanlýðýnda Ýstanbul’un
fethine katýlan, bazý menkýbelerinden ötü-
rü halk arasýnda “Yâvedûd Sultan” lakabý ile
tanýnan Þeyh Abdülvedûd Efendi (ö. 860/
1456) tarafýndan tesis edilmiþtir. IV. Meh-
med’in kýzý Hatice Sultan 1123’te (1711),
ikamet ettiði Ayvansaray’daki sahilsarayýn
karþýsýnda bulunan sahâbeden Muham-
med el-Ensârî’nin türbesini yaptýrýrken
Yâvedûd Tekkesi’nin (Abdülvedûd Mesci-
di) mescid-tevhidhânesini de yenilemiþtir.
Bu ikinci yapýnýn tasarýmcýsý muhtemelen
Hassa Baþmimarý Bekir Aða’dýr. Hatice Sul-
tan 1738-1739’da mescid-tevhidhâneyi bir
minber ilâvesiyle camiye dönüþtürmüþ,
tekkenin vakýflarýný geniþletmiþ, bu sebep-
le yapý Sultan Camii adýyla da anýlmýþtýr.

Yâvedûd Türbesi ve Çeþmesi – Eyüp / Ýstanbul

Yâvedûd Tekkesi Camii – Eyüp / Ýstanbul
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YAVLAK ARSLAN

(ö. 691/1292)

Kastamonu bölgesinde hüküm süren
Çobanoðullarý’nýn önde gelen beyi

(bk. ÇOBANOÐULLARI).
˜ ™
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YAVUZ, Ali Fikri

(1924-1992)

Cumhuriyet devri din âlimi.
˜ ™

5 Mayýs 1924’te Trabzon’un Çaykara il-
çesine baðlý Akdoðan (Yukarý Hopþera) kö-
yünde doðdu. Babasý ilkokul öðretmeni Ab-
dullah Selim, annesi Fatma Haným’dýr. Ýlko-
kulu Çaykara’da, ortaokulu Bayburt’ta ta-
mamladýktan sonra 1943’te Trabzon Lise-
si’nden mezun oldu. Erzurum’da üç yýl ti-
caretle uðraþtý, ardýndan Ýstanbul’da as-
kerlik hizmetini yaptý (1948). Çaykara Be-
lediyesi’nde kâtiplik görevini yürütürken
Hasan Râmi Yavuz’un Akdoðan köyündeki
ders halkasýna katýldý ve beþ yýllýk bir öð-
renimden sonra ondan icâzet aldý. 1953’-
te Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nca açýlan vâ-
izlik imtihanýný kazandý. Kýsa süren vâizlik
görevinin ardýndan Ömer Nasuhi Bilmen
döneminde Ýstanbul müftü yardýmcýlýðý-
na tayin edildi (1954). Burada iken Ýstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-
Fars Filolojisi’ne devam etti, ancak fakül-
teyi bitirmedi. Ýbrahim Elmalý’nýn müftü-

lük döneminde Gaziosmanpaþa müftülü-
ðüne tayin edildiyse de kýsa bir süre son-
ra vekâleten Ýstanbul müftülüðüne geti-
rildi (1966). 1971’de Kadýköy müftüsü ol-
du ve 1976’da buradan emekliye ayrýldý.
Son dönemlerinde böbrek yetmezliðinden
mustaripti, 27 Aralýk 1992’de bu hastalýk-
tan Feneryolu’ndaki evinde vefat etti. Ce-
naze namazý Marmara Üniversitesi Ýlâhi-
yat Fakültesi Camii’nde kýlýndýktan sonra
Karacaahmet Mezarlýðý’nda defnedildi.

Ýslâmî ilimleri öðrenip öðretmeyi amaç
edinen Ali Fikri Yavuz, uzun süreden beri
kesintiye uðrayan din öðretimine ve dinî
hayatýn yeniden canlanmasýna katký yap-
maya çalýþmýþtýr. Ýstanbul Ýmam-Hatip
Okulu ve Yüksek Ýslâm Enstitüsü öðren-
cilerine maddî ve mânevî destek saðlamýþ,
bir kýsmýna derslerinde yardýmcý olmuþ-
tur. Ýlim Yayma Cemiyeti, Ýbnülemin Mah-
mud Kemal Ýnal Vakfý, Ýlim ve Fazilet Vak-
fý gibi kuruluþlarýn kurucularý ve yönetici-
leri arasýnda yer almýþ, emeklilikten son-
ra kendi evinde, Erenköy ve Fâtih cami-
lerinde tefsir, fýkýh ve asýl uzmanlýk alaný
olan ferâizle ilgili dersler vermiþtir. Ken-
disi medrese usulüne göre yetiþtiðinden
baþlangýçta Ýslâm dinine geleneksel mez-
hepçi açýdan bakmýþ, ancak zamanla bu
tutumunda yumuþama meydana gelmiþ
ve Hanefîliðe mensup bir müslümanýn ge-
rektiðinde Þâfiî mezhebine göre de amel
edebileceði görüþünü benimsemiþtir. Her-
hangi bir tarikata intisap etmemiþtir. Ona
göre iyi bir kul olmak ve mânevî derece-
ler elde etmek için bir mürþide baðlanýp
ondan izin almaya gerek yoktur. Bununla
birlikte Mehmet Zahit Kotku’ya ve Salih
Bilgin’e (Hacý Salih Efendi) büyük saygý
gösterirdi. Þöhrete, lüks ve israfa karþý
çýkan Ali Fikri Yavuz hayatý boyunca dü-
rüstlükten hiç ayrýlmamýþ, Çaykara’da iken
babasý ile komþulardan biri arasýnda çýkan
arazi ihtilâfý davasýnda babasýnýn aleyhin-
de þahitlik yapmýþtýr. Yazdýðý ilmihal kitap-
larýyla Hanefî fýkhýna dair konularýn geniþ
halk kitleleri tarafýndan öðrenilmesine yar-
dýmcý olmuþtur.

Eserleri. 1. Kur’ân-ý Kerîm ve Türkçe
Meâl-i Âlîsi (Ýstanbul 1966). Ýlk defa bu
eserde âyetlerin meâli ortadaki mushaf
sayfalarýnýn kenarýnda yer almýþ, bu þekil
halk tarafýndan çok tutulmuþtur. Meâl ilk
defa Sönmez Neþriyat tarafýndan yayým-
lanmýþ, zaman içinde otuz baskýsý yapýl-
mýþ, son olarak Kur’ân-ý Kerîm ve Ýzah-
lý Meâl-i Âlîsi adýyla neþredilmiþtir (Ýstan-
bul 2008). 2. Açýklamalý-Muamelâtlý Ýs-
lâm Ýlmihali-Ýslâm Fýkhý ve Hukuku
(Ýstanbul 1970). Hanefî mezhebi esas alý-

duvarýndakilerin üstünde ayrýca, ahþap
mimaride benzerine az rastlanan ve ilk
bakýþta gemi lumbozlarýný andýran tepe
pencereleri yer alýr. Güney duvarýnýn or-
tasýnda yarým daire kemerli kavsarasýyla
sade görünümlü mihrap bulunur. Gerek
bu mihrap gerekse minberle güneydoðu
köþesindeki vaaz kürsüsünün asýllarý son
yangýnda yok olmuþ, yerlerine sanat de-
ðeri taþýmayan yenileri konmuþtur. Ya-
pýnýn kuzeybatý köþesindeki minarenin
kaidesi kare planlýdýr. Üçgen yüzeylerden
meydana gelen pabuç kýsmýnýn üst kesi-
minde saðýr kaþ kemercikler sýralanmak-
ta, bunlarýn da üstünde kabartma olarak
yazýlmýþ küçük kitâbe kartuþlarý yer almak-
tadýr. Daire kesitli gövde basit bir þerefe
ve yine daire kesitli bir petekle devam eden
minare kurþun kaplý konik bir külâhla son
bulur. Kare planlý (6 × 6 m.) türbenin du-
varlarý kesme küfeki taþýyla örülmüþ, üstü
kýrma çatý ile örtülmüþtür. Yâvedûd cad-
desine bakan doðu cephesinde üç, diðer
cephelerde ikiþer adet olmak üzere top-
lam dokuz adet penceresi vardýr. Kapýsý da
güney cephesinin doðu ucundadýr. Pen-
cereler yarým daire þeklinde kemerlerle,
kapý sepet kulpu biçiminde bir kemerle
donatýlmýþtýr. Güney ve doðu cephelerin-
de kapý ile pencereler arasýnda pilastýrlar
yerleþtirilmiþ, cepheler dört adet silmeyle
yatay dilimlere ayrýlmýþtýr.

Kapýnýn kemeri üstünde türbenin 1293’-
te (1876) Pertevniyal Vâlide Sultan tara-
fýndan yenilendiðini gösteren ta‘lik hatla
kabartma olarak yazýlmýþ iki satýrlýk men-
sur kitâbe vardýr. Ayný cephede iki pencere
arasýnda yer alan sülüs hatlý, tarihsiz di-
ðer mensur kitâbenin 1876’dan önceki tür-
be binasýndan kaldýðý tahmin edilebilir. Do-
ðu cephesinde ortadaki pencerenin üstün-
de Þeyh Abdülvedûd adýný içeren, tarihsiz
üçüncü bir kitâbe daha vardýr. Çeþmeden
geriye basýk kemer biçiminde, istiridye ve
kývrýk dal kabartmalarý ile süslü, mermer-
den bir ayna taþý kalmýþtýr. Üzerinde Þem-
sicemal Usta’nýn adýný ve 1324 (1906) ta-
rihini veren, istifli sülüsle yazýlmýþ bir kitâ-
be bulunmaktadýr.
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