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çok rica ederim o zaman bir Türkçülükten bahsedebilirsiniz? Yani 
birbiriyle etkisi ortaya ki, insanlarla olan 

bahsedebilelim Dini mimarimizin, sivil mimarimizin, 
dünyayla ne kadar ilgisi va•·, ne kadar yok. hepsini çözmek 
gerekir ve bu konuda cesurca söylemek gerekir. I3en 
Bursa'ya çok gittim geldim ve herhalde de 21 üyesiyim. 

ilk defa Türk Kültür Bursa gezisinde 
Beyden duydum. dikkat etmeyi ilk defa ondan 

Bu çok önemli bir Demek ki yorumlar, cesur 
bizim yerden ög,rcn-

memiz zaten mümkün Onun için tavsiye herkese 
daha cesurca ve daha iyi bir gözle gözden geçirilmesidir. 

Bugün için herkese çok ediyorum. 

Prof. Dr. Numan 

Birinci oturumdan sonraki ikram gibi herhalde de biraz 
musiki Bu tertip eden heyete ben 
de bildiririm. 

l'J-:' 

F ,-:.~.~ • • 
7-i ,'L L 

Ortadan Kalkan Tarim 
Eserlerinden Üsküdar'da 

Rifa'i Asitanesi1 
Prof. Dr. M. Baba TANMAN 

I. Tarihçe: 

Anadolu' da XIII. beri edilebilen2, XIV. 
merkez ittihaz Amasya çevresinden3 Anadolu 
kadar devrinde Rumeli da 

Rifa 'iyye da geçen 
35 tekkede faaliyet tasavvufi 

1 Söz konusu makale, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin, ortadan kalkan 
tarihf eserleri hakki,da bir makaleler dizisine, kendisinin izniyle, 

ikinci Bu makalelerden, 
mimarisi tarihini ilgilendirenlerin S. Eyice, "Demirciler ve Fatih 

Mescidleri", Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, I/l-2(1949-1950), 357-
376; ay, "Dcmirci!·:r ve Fatih Mescidleri Yeni Notlar", 
agd, Vl/9 (Mart h''i4), 175-186; ay, Kaybolan Bir Eski Eser: KaLasker 
Ebu'l-fazl Mahmu~1 Efendi Medresesi", agd, X/14(1959), 147-162; ay, 

Eser: Murad Mescidi", agd, XVII/22(1967), 111-130; ay, "Elçi 
agd, 24(1970), 93-1 '30; ay, Ortadan Kalkan Tarihf Eserleri I. Çoban 
- Kadm, Hoca Teberrük, Revani Çelebi ve Yayla Camileri", agd, 
26(1972), 129-146; ay, Ortadan Kalkan Tarihi Eserleri II. Bostan 
Camii, Abbas Mescidi", 
agd, 27(1973), 133-178; ay, Ortadan Kalkan Tarihf Eserleri III. 

Mescidi. Ömer Efendi Mektebi ve 
Edebiyat Fakiiltesi Dergisi, X-Xl( 1979-1980), bas. 1981, 

!\ 
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önemli bir yeri bilinmektedir6 • Ancak, söz konusu 
ilk olarak hangi tekke temsil 

hususu tam olarak tekkeleri içinde 
asitane hemen hepsi, ya da tarikat 
kolunun bu en eski tesisi için7, Üsküdar'da 
1732/33(1145) A.sitanesi de bu 

en tekkesi olarak telakki edilebilir. Ne var 
ki, R. E. Koçu, ile Samatya yer alan ve tarihçesi 
henüz tam olarak bulunan Bekar Bey (Kfünil 

195-222; ay, 'un Ortadan Kalkan Tarihf Eserleri IV", agd, 12( l 982), 
841-886; ay, Sultan I. Mahmud Yok Olan Bir Sanat Eseri"; 
Türklük Bilgisi II( 1982), bas. 1984, 111-
125; ay, "Yok Olan ve 
ler", TBMM Milli Saraylar 15-17 1984, I 

1985, 69-78; ay, - Sadabad - TAÇ, 1986), 
29-36; ay, Kaybolan Eski Eserlerinden: Fatma Sultan Camii ve 

Fakültesi - Prof. Dr. Sabri Ülgener 
Özel 43/l-4(1984-1985), bas. 1987, 475-51; M. 8. Tanman, 

bul'un Kalkan Tarihi Eserlerinden Kiilliyesi", Prof. br. 
Konya 1993, 139-161. 

2 Ahmed Ellakf, Ariflerin çev. T. 
1964-1966, II, 131-133. 

3 S. Bayram, "Samsun-Ladik ve Seyyid Kebir Hazretleri", 
Fakültesi Dc,gisi, V( 1990), 11-22; ay, "Ladik ve Seyyid 

i Kebir er-Rufai Hazretleri", .' .. 74(Ekim 1991 ), 139- I 56; 
ay, "Anadolu'da XIJI. Bir Rufai Zaviyesi", Prof. Dr. 
Selçuk Üniversitesi - Selçuklu Merkezi, Konya 1993, 179-186; ay, 

Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufai'nin 655 
HJI257 M. Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi ile 996 H./1588 M. Tarihli Seyyid 
Fettah Veli Silsile-namesi", IJergisi, XXIII (1994), 31-74. 

4 Muhammed haz. M. Çevik, 1983, 
126. 

5 A. Popovic, "Les balkaniques [: La Les 
lfier et lslanbul 1994, 125-211 (203-210: zengin kaynakça). 

6 E. - Ö. T. inançer, Vl( I 994), 
325-331. 

7 M. B. Türkiye Diyanet 
485-487. 
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Efendi) Tekkesi'nin8, Sultan devri (1640-1648) Rifa'f 
hinden Süleyman tesis ileri 

taraftan, Asitanesi'nin tarihçesine'0 

hususlar da henüz tam olarak kesinlik Bu meyanda Ziya 
herhangi bir belgeye A.sitanesi'nin fetihten 

hemen sonra kurulan ikinci tekke ileri 

8 M. B. "Kamil Efendi Tekkesi", 
iV( 1994), 403-404. 

9 "Aba[ Mescidi", Ansiklopedisi, 1( 1958); 4. 
' 0 Rifa'i tarihçesi için bkz. Ziya "Tarikler, 

1950), 464-467; i. H. ve Kitabeleriyle Üskü-
dar Tarihi, 1976, I, 61, 247-248, 433; M. Özdamar, Dersaiidet 

1994, 268; M. B. Bugüne 
Ansiklopedisi, VI(l994), 324-325; E. - Ö. T. ae, VI(l994), 
325-331; E. "Üsküdar'da Rufai Asitanesi", 433(Ocak 1996), 
84-85. Bu kaynaklardan, i. H. Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar 

ve Bir kere, söz konusu 
.tekke Tekkesi Mescidi" (s.247-248) ve "Seyyid Ahmed Rifaf Tekkesi" 
(s.433) mükerrer olarak ele s.248'de, ikinci bani 
Yusuf 25 Ramazan Sefer) 1243 (10 Nisan 1828 / 17 Eyliil 
1827) larihli mel.'.- kitabesinin ve tekkenin ilk ait 1145(1732/33) tarihli 
kitabenin metinleri ... erildikten sonra " ... 1145 lf. 1732 M. tarihinde Riifai tekke-
si, de Seyyid Efendi idi. Tekkenin l 143 lf. 1730 M. 

iki Seyyid 
deniliyl'r. Halbuki tekkenin 7. olan Seyyid Efcndi'nin 

(ö.1864) her iki kitabede de geçmemektedir; zira bu zat 1732'de daha dünyaya bile 
1828'de vefat olan Yusuf Efendi'nin tekkenin 

1732/33 'teki ilk hiçbir yoktur ve herhalde bu tarihte heniiz 
"Efendi"dir. Öle yandan 1145(1732/33) tarihli 

kitabenin ikinci da (Seyyid Ahmed pfr hem 'am) geçen "Seyyid 
Ahmed'', müellifin iddia gibi bu tekkenin Rifa'iligin pfri Seyyid 
Ahmed el-Rifa'f'dir. Herhangi bir tarikat için "pfr" ve "kulbii'l-en'am" tabir-
lerinin kesinlikle mümkün hata söz konusu kitabenin ikin-
ci bir kere yer s.433'te de tekrar yine bu sayfada, H.1145 ta-
rihinin miladi 1732/33 yerine olarak M.1825 verilmektedir. 

11 Ziya agm, 466: aslf unsuru için, 
muzaffer askerleriyle beraber ve ilk defa olarak 

tesis olarak kurulan tekke, Üsküdar'da 
Rufai ôsitanesi idi." 
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Divan Müzesi, Cemaleddin Server 
Rifa'f Asitanesi'ne ait, Nl68 no.lu dosyada12, birden fazla 

ve sözlü sözlü kaynaktan için ve 
la birlikte ilginç bilgilere Söz konusu 23. 

"1000 tarihi Yemen 'den stanbul'a gelen 
Muhammed Ukayl burada ilk defa 

Hasan Mescid-i cami-i Rifa 'f ic:rd 
sonra bu küçük bir zliviye daha 

sonra da 1145 tarihinde D{.jfer Emini Yusuf efendi, ikinci Mni ve 
olarak bir haline ..... 

bahçelerini 13 ve üzerine ifraz süretiyle sonradan 
mezkür vakjiyesini de iken ken-

disi Defter tekkesinin bahçesinde, caddeye bakan 
pencerenin öniinde, Muhammed Ukayl de ôsitanenin 

Hasan Cami-i 

Hasan Camii' nin haziresinde incelemede14 , 

sözünü ve bu hazirede medfun bildir-
Muhammed (ibn) Ukayl'in tarihli kabrini tesbit ettik (Res.l). 

Üstelik verilen vefat tarihi (ahir-i Rebi 'ülevvel 1037 / 29 
1627), Yemen'dcn 

tarihi olarak 1000 (1591/92) ile 
deye kötü bir sülüsle olan kitabe (Res.2): 

12 Bu dosya, Rifa'f Asitanesi'nin tarihçesine çok zengin malzeme ihtiva etmekte; 
ancak, içindeki yapraklarda, hususa bilgiler 
tereddüde sevk etmektedir. cemali" olarak 

bilinen, nev'i mahsus, el bu malzemeden yarar-
oldukça Bu vesileyle dostumuz, Dilek 

Yelkenci'ye ve Doç. Dr. Hüsamettin Aksu'ya için 
lerimizi arz ederiz. 

13 Bu bahçelerin okunamayacak kadar kötü 
14 Hasan Camii imam-hatibi Yardak Hoca'ya, 

misafirperverlikten arz 
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Haza el- ..... 

ib11 Muhammed 
ilm Ukayl 
el-Benci (?) fi dhir-i 
Rebi'ülevvel 

Sene 1037 

121 

Ancak ikinci bani Yusuf Efendi'nin 
tekkeyi 1145( 1732/33) tm·i11indc ihya yolundaki 
kabul Zira bu fisitfinenin haziresinde bulunan mezar 

(Res3) vefat tarihi 25 Sefer 1243 (17 Eylül 1827) olarak veril-
mektedir ve tekkeyi yeniden sonra 95 daha pek 
mümkün Nitekim, Y. Efendi'nin, 

istinsah olan ve hayatta iken bizzat kaleme 
vakfiyesinde tekkenin "tarfk-i Rij'a'iyyeden Mehmed 

'ye belirtilmektedir. Burada söz konusu olan, vak-
fiyenin tanzimi bulunan 3. Hocazade 

Tahir Efendi (ö.1812) Vakfiye tanziminin ve 
yeniden da bu vefat tarihinden önce, XIX. 

gerekir. 

tekkenin silsilesini kaleme olan Zakir 
Efendi" de, gibi, "tarih-i tekke" olarak 1145 
(1732/33) vermekte; Mehmed Raif'in, ve H. 

'11111, tekke ayakta iken yerinde tetkik ettikleri, cümle 
üzerindeki kitabe de 1 l 45 tarihini 

15 Bkz. Dipnotu 42. 
16 Bu kitabenin metni Mehmed 1314(1896/97), 113'te; 

age, I, 248 ve 433'te, dosyada bulunmak-

Rifa 'f makam 
Seyyie! Ahmed pir hem 

Sene 1145 
Ne var ki üç tarihi -145(1732/33), 
l 154(1741/32) ve 1153(11740/41)- vermektedir. Kitabe üzerinde yer bilinen 
1145 tarihini kabul ediyoruz. 
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19. ise, "Banisi Abdülal 
Efendi'dir. Bu Muhammed Ukayl 
Mumaileyh Seyyid Ahmed el-Rifa'i Hazretleri 
gelip 1154 tarihinde tekke-i mezkuru bina Zaviyesi 

türbede medfunciur. Muhammed el-Hadidf 
ilk Hazret-i Hüdai Mehmed Efendi 
iclas Asitanede evvela bu zat Badehu 

gidip orada S0k-i Salah nam mahalde 1170 tarihinde irtihal eyle-
denilmektedir. 

muhtemelen, Tekkesi 
Mehmed Muhyiddin Efendi 'nin (ö.1909) 

ilk cümlede18 geçen ve 1154(1741/42) 
1145(1732/33) olacak- tekkeyi Abdülal 

Efendi ile 1591/92 a gelen ve asi tanenin yerinde, 
XVI. ilk Rifa'i zaviyesini ~eyh 
Muhammed ibn Ukayl (ö.1627) ile mümkün 
Buna Abclülal Efendi" ve Muhammed el-Iladidi" 
isimlerinin aym ifade etmesi, daha bir 
banisi ve ilk olan "Muhammed Abdüliil el-Hadidi" 

ihtimali Nitekim ilk olarak zikret-
Muhammed el-Hadidf, Efendi listesinde ele 

ilk olarak gösterilir. Efendi vefat tarihinin ancak ilk iki 
(11--), ise 1170 ( 1756/57) olarak ver-

mektedir ki bu da tekkenin tarihine -1145(1732/33)- uygundur. 
Muhammed asitanenin türbesine her-
hangi bir ipucu gibi, Hasan hazircsinde 

17 Seyyid Ahmed el-Rifa'f'nin türbesinin ve tekkesinin Basra 
isteniyor. 

Nitekim agm, 84-o'.i'te de. Efendi'nin 
naklen, ilk ve bani ileri sürülen Abdülfil Efendi için 

Esseyyid el:Rufai Hazrf'tleri 'a gelip l 154 ta-
rihinde bina Zaviyesi tiirbede 
denilmektedir. 

i 
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inceh~mede de kabrine 
gibi, da "Suk-i Salah" admdaki yerde gömülü 

kabul edilebilir 

Sonuçta, tam olarak kesin olmasa da, Rifa'i Asita-
nesi 'nin tarihçesi özetlenebilir: 1591/92 Yemen'den 

gelen ve asitanenin Hasan 
Camii 'nele Rifa'i ayini icra etmeye Muhammed ibn Ukayl 
( ö. l 627) XVI. veya XVII. asi ta-
nenin arsada küçük bir zaviye tesis Bu zaviyenin 
hangi tarihe kadar faaliyet bilinmemektedir. Ancak 
Efendi'nin listesinde, ne Muhammed ibn Ukayl'in ne de -

varsa- ondan sonra posta geçenlerin mezkur bu ilk 
zaviyenin, en geç XVIII. ortadan 

Nitekim, yerele 1732/33 yine bir Rifa'i 
zaviyesi tesis Bu ikinci zaviyenin -daha ikinci kuru-

banisi muhtemelen, XVIII. ilk Basra 
ve ilk olan 

(Abdülal ?) el-Hadidf'dir ( ö.1756/57). 

zaviye bir tesis olan tekke, 
Deftcr-i el-Hac Yusuf Efendi20 

( ö. 1827) XIX. ( 1812 'den önce), eskisin-
den daha bir mimari programla ihya edilerek vakfiyesi düzenlen-

buna paralel olarak ela 

19 dosyada, birinde 
geçmektedir. Zakir listesiyle 

için kabul ettik. 
Zakir yeni harflerle bu 

Türk olarak ve Basra 
güz önüne alarak "Muhammed" 

daha buldui.. 
20 sürre emini, arpa emini, defter 

emini ve tekrar arpa emini olan 84) Yusuf Efendi 25 Sefer 
1243 (17 Eylül 1827) Pazartesi günü vefat ve ikinci banisi Rifa'f Asita-
nesi haziresine 
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Her ne kadar Rifa'iyye'nin asitanesi, Basra Urnm 
Ubeyde köyü ve bünyesinde Seyyid Ahmed el-
Rifa'i'nin türbesini için zamanda 

olan tekke ise de; gerek söz konusu tesisin, Z'.)r, 
tenha bir çevrede yer gerekse de Devleti'nin payi-

ve hilafet merkezi olan istanbul'un alemindeki 
mevkiinden Üsküdar' daki asi tane, bu 
Anadolu ve Rumeli'deki Rifa'f tekkelerinin de merkezi haline 
Bu arada, Üsküdar'da, Ahmetliye Külliyesi'nin bünyesinde 

Mahmud Efendi Tekkesi 21 ile Rifa'i Asita-
nesi'nin 3. Hocazade Mehmed Tahir Efendi (ö.1812) 

kurulan Hocazade Baba) Tekkesi'nin 
asitane denetimindeydi. 

XIX. yeniden edilen asi tanenin 
1898'de Ancak bir yüz 

bir süre, görmeden (hatta yenilenmeden) ayakta 
en nemli ikliminde pek mümkün Fakat 
bunu herhangi bir belgeye 

21 Söz konusu tekke, Tersane Eminzade el-Hac Ahmed (ö.1761/62) 
l 7 l 2'de bu külliyedeki caminin "derununda", 1878 

Raci Efendi vaz' usulüyle tesis m.z. R. 
E. Koçu, "Ahmed iye Camii ve Külliyesi", Ansiklopedisi, 1(1958), 378-382. 

22 ;de-Evkaf, no.1631/6, 
da kain Yusuf Efendi tamiri icin 

tezkiresi ve Devlet Maliye Dairesi 'nin üzer-
ine lede'l-arz olan irade-i 3 Receb 1316(18 1898). 

23 Bu arada•7. olan La.rendeli Tatar Efendi'nin 
(1785/86-1865) posta oturma (icl5.s) töreni 17 Rebi'ülevvel 1259 (18 Mart 1843) 
günü, Aksaray-Sofular'daki Kambur Mustafa (Yayla} Camii'nde icra 
Normal olarak asitanede gereken bu tören, ni~in uzak bir semtte, üstelik bir 
camide Acaba bu tarihten az önce bir 
Yoksa, Rumeli ikamet eden ve törende arzu edilen 

Üsküdar'a sert bir sür:nek-
teydi? Bilemiyoruz. 

l 
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tarihte ( 1925) tamire muhtaç durumda bulunan tekkenin24 harem 
son Hasan Hüsnü Efendi ikamet etmeyi sürdür-

ise 1929'da kiraya veril-
13 Haziran 1942'de, küçük bir iki 

evle birlikte tekkenin büyük tamir ettirmek 
niyetinde olan idaresi, Eylül plan rölövelerini 
ve harem restorasyon projesini ancak bu tamirat 
hiçbir zaman arla kalan da 1953'te 

enkaz içindeki kiremitler Üsküdar 
Caddesi üzerindeki küçük hazire Rifa'f Asitane-

si'nden herhangi bir iz Günümüzde tekke 
yerinde, eski hiçbir ilgisi olmayan, kagir ve 
alelade bir mesken 

Rifa'i Asitanesi, tekkelerine belgelerinde ve 
matbu kaynaklarda, ayin gününden ve tarihlerde postunda bulunan 

Tekkesi, Feyzizade Tekkesi, Hafiz 
Efendi Tekkesi, Efendi Tekkesi, Mehmed Tekkesi 

Efendi Tekkesi, Ziya Efendi Tekkesi gibi, adlar-
la Dahiliye Nezareti' nin R.1301 ( 1885/86) düzen-

24 age, I, 6i 'de yer alan, Haziran 1924 tarihli eserler tcsbit listesinde, 
Rifa'f tamir" 

25 12 1929 gazetesinde, asitanenin 
kiraya bildiren bir ilan agm, 84). 

26 

* Atatürk Osman Ergin no.1825'te 
1805(1220) tarihli tekkeleri listesi, no.136: (Feyzfzade Tekkesi) 
Rifa 'f Tekkesi. 

* Müzesi 3333'te XIX. ilk 
(1805- 1826 tarihlenebilen tekkeleri listesi, no.168: 'de 

- Rifa 'f. 
* Slileymaniye Kütüphanesi, Nuri Arlasez böllimü, no.36'da Cemiyet-

i üyelerinden Kadri Beyefendi'nin (ö.1846) kaleme 
XIX. 2. (1833-1846 tarihlenebilen 

tekkeleri listesi, v.8b, no.206 Feyzf F:fendi -Rifa'f- der 
Eski der Üsküdar. 
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istatistik cedvelinde tekkede bir erkekle bir ikamet 
Maliye Nezareti'ne ait R.1325(1910) tarihli bir belgede de. Rifa'i' 
Asitanesi'nin söz konusu nezaretten günde iki okka et 

Rifa'iyye'nin Ulvaniyye koluna olan Asitancsi'nde 
günleri, müteakip Rifa'i mukabelesi (ayini) icra 

* R. l 341 ( 1925) tarihli tekaya ve zcvayaya 
mahsus defter. merhum E. H. Ayverdi'nin istinsah tckkdcri lis-
tesi, no.309: Rifa 'f - Yusuf Efendi - Yeri: Üsküdar !lasan 

* R. Melul Meriç 1962'de Yüksek Kurulu'na olan 
tekkeleri listesi, no.13: Rifa'i /i.sitônesi - Üsküdar. 

MATBU KAYNAKLAR: 
* Aliyyede ve Kilin Mevcud ve Muhterik 

Tekkelerin ve ve Mukabele-i Günleri 
1256(1840), Rifa'f Tekkesi der Eski der Üsküdar. 

* Beyzade Osman Bey, Mecmua-i Cer/imi, 1304( 1886/87), 11, 64-
65, no. 105: Rifa 'f - -· (5 Yeri i 
- Mez.kur tekke Rifa Asi tanesi. 

* es-Seyyid Ahmed Münib Üsklidarf. Mecmua-i Tekô.ya, 
1307( l 889/90). 13 Hdfrz Yeri: Üsküdar'da 

- Rifa•: - Tevfik -

Tekkesi, 
* Mehmed Raif, 1314(1896/97), 113: ... tarik·i 

bir dergôh ... 
* 1328 Beldesi R.1329(1913114), 20 

(Rifa'f): Rifa'f - Üsküdar. 
* A. Çetin, Tekke, Zaviye ve Hakkmda l 199(178·1) Tarihli 

Önemli Bir Vesika", Dergisi, Xlll (1981), 583-590 (588): Eski 
Rifa'i Tekkesi. 

27 Umur-u Dahiliye, Sicil Nüfus Den,aadct ve 
selase nüfus•u mahsus istatistik ccdvelitlir, R.1301(1885/86), 58 (N. 

"La population des couvents de d'lslanbul ala fin du XIXe 
siecle". - ll[ 1991], 209-220). 

28 Maliye Nezareti, tekkeleri ve tahsisat defteri, R.132512(,(1910), 
Necdet daktilo nüsha, H-7: Ffendi Tekkesi -
Oskiidar' da • 1.;iinde iki okka et. 
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Asitane, özellikle bu ayinler gösterilen 
"bürhanlarla"1" O kadar ki, yerli ve her türlü 
misafire olan tekke, Avrupa'da oryantalizm ve egzotizm 

XIX. a gelen 
Hatta bu devirde seyyah rehber-

lerinin gereken ilginç hususlar" 
( curiosites a ne pas Pera' da, "dönen tekke-
si" (tekM des olarak Galata 

'nin Üsküdar'da tekkesi" 
(tekke dcs bilinen Asitanesi de 
zikredil rnekteydi. 

Bu yüzden, Rifa'i Asitanesi'ni ziyaret olan çok 
ve tespit etmek bir 

konusudur. Rifa'f Asitanesi'ndcki ayinleri tasvir olan ressamlar-
dan. 1881 'de ve ziyaret eden Al bert Aublet32 

(1851-1938) ile 1891-1911 1896'dan 
sonra da Hazret-i alan Fausto 

29 Vakfiyede " ... beher hafta ha'de salavôH 
edô sonra) larfk-i Rifa 'iyye iizre ve 

edile" deniliyor. Nitekim bütün tekke listelerinde de ayin gününün 
hatta zaman asitane Tekkesi" olarak 

10 ileri sürülen "blirhan 
tam teslim olan ve her O'ndan bilen 

gibi mümkün olmayacak 
yöneliktir. i\yinlcrinin belirli bir yerinde, izniyle 

yerlerine gibi kesici aletler saplamakta, yatay 
durumdaki lizerine akkor haline getirilen ve "gül" 
denilen demirleri yalayarak 

31 Yazarlardan Gautier (l 81 1- 1872) ve de (1846-1908) gibi 
iki zikretmekle yetinelim. Bunlardan ilkinin Rifa'f Asitiincsi hakkmda 

için hkz. T. Gautier. Editions Isis, 1990, 139-148; 
Türkçe çevirisi: TIOK- [tarihsiz]. 151-161. 

12 L. /,es et Voyageurs 1828-1908, Paris l 983, 218-
219. 
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Zonaro ( 1854-1929), tekkenin tevhidhanesinde, ayin 
efendi (devsiyc 

tasvir eden özellikle dikkate 

Aublct, Ceremonie des derviches hurleurs de Scutari (Üsküdar'da 
töreni) 1882 tarihli tablosunda35 (Rcs.4), 

tevhidhane kuzeyden, mihrap alacak 
ve iki suretiyle 

postlar üzerinde diz üstü oturarak "kuud zikri" yaparken göstermi~tir. 
bu suretle, kompozisyonun merkezini eden 

devsiyeyi ve bunu figürünü daha çok vurgulamak 
Söz. konusu tabloda -konumuz 

önemli olan- mimarisine ve 
uygun biçimde ve büyük bir titizlikle tasvir edilmesidir. 

Zonaro'nun, Rifa'i Asitanesi ile dört tane tablosu tesbit 
edilebilmektedir. en ünlüsü, 1890 tarihli olan, I Dervisci Rufai 
o dervis urlanti (Rifa'i' veya tablodur6 

(Res5). Kompozisyonun, tekabül eden sol kesi-
minde, saf halinde zikri" yapan zikir önünde, 

istiva (mihrap ekseni) üzerinde yüzükoyun 

33 Bkz. R. Falchi - U. Spigno, Le Tre di Fausto 
1993; R. Falchi, Le Tre di Fausto Zonaro: 

Remo, Firenze 1994; A. "Zonaro, Fausto", 
Bugüne lstanbul Ansiklopedisi, VII(l994), 565. Doktora tezini F. Zonaro üzerine 

olan Yar. Doç. Dr. Aykut 
arz ederiz. 

34 Rifa'i ve Sa'di tekkelerinde, ayinler hasta-
"devsiye" denmekteydi. 

35 Tuval üzerine olan bu tablo 146.3 x 111 cm. boyut-
ve ABD'nin Houston David B. Chalmers Koleksiyonu'nda bulun-

36 Söz konusu tablonun ne ne de koleksiyonu tesbit etmek 
mümkün Siyah-beyaz röprodüksiyonunu kaynaktan 1. 
Friedlander, Ncw York 1975, 120-121. Bu vesileyle Hasan 

Göksoy'a için arz ederiz. 
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mihraba ilerleyen efendi, 
önünde, neyiyle zikre eden sikkeli bir Mevlevf bir 
kasidehan, arka planda ise, tevhidhanenin ve kuzey yönlerindeki 
mahfillerden ayini izleyen seyirciler görülmektedir. 

zils.reden kendisini de 
tablonun en dikkat çekici birisidir. Kompozisyonun, 
Aublet'nin tablosuna çok daha hareketli Zonaro'nun özellikle 
yüz ifadelerir.c önem ve zikrin 

buna fonu eden mimari unsurlarda 
dikkati çeker. 

Zonaro'nun, söz konusu tabloda insan figürlerini müs-
takil küçük kompozisyonlar halinde Bunlardan 
birisi, kompozisyonun solunda zikri yapan 
I Dervis urlanti tablo37 (Res.6); de, 

neyzenin tasvir 1904-1906 tarihlenen Suonatore 
diflauto (Flüt/Ney çalan) tablodur18 (Res.7). 

Zonaro'nun, sözü edilen tabloyu 
yaparken tasvir eden bir oto-portresi de Elisa 
Zonaro'nun bir (Res.8) esas 

tabloda, ön planda, bir tabure üzerinde, elinde 
önünde paleti, fesiyle ressam oturmakta; arka planda ise soluk 
renklerle tablo görülmektedir (Res.9). 

takdirde, Zonaro ve Aublet'nin 
Rifa 'i Asi tanesi' tasvir eden resimlerin 

37 Tuval üzerine olan bu tablo 34 x 48 cm. 
(Falchi-Spigno, age, Res.126, 168; Falchi, age, 116). 

38 Falchi-Spigno, age, Res.93, 167. 
39 Tuval üzerine olan Autoritratto dell'artista dip-

religiosa bir Müslüman dini törenini 
resmederken otoportresi) bu tablo 148 x 130 cm. ve 

Venedik Piazzola sul Brenta'da, Fondazione G. E. Ghirardi'ye 
Villa (Falchi-Spigno, age, Tavola/Levha XVII, 163). 

40 Falchi, age, 37. 
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Bu arada, XIX. 2. Avrupa'da ülkelerinde 
dergi ve gazetelerde, Rifa'f /\si tanesi 'ni gösteren gravüdcre 

Koleksiyonumuzda bulunan ve asitanedeki dcvsiye 
törenini tasvir eden 1876 ve 1886 tarihli iki gravür" örnek olarak verile-

bilir (Res.10-11). 

II. 

vakfiye metninden istinsah 
nenin ilgili bölüm "Üsküdar 'da, Hasan 
Mahallcsi'nde Defter Yusuf !~fendi 
Rifa 'iyyeden Efendi 'ye43 üzre beher hafta 
hdmis günü bade zuhr tarfk-i Rifa 'iyye üzre tevhid 
ve edile. Efendi es-Seyyid Ali 
Efendi'ye44 badehu ahir biraderi Mustafa badehu 

41 Nerede tesbit 1876 tarihli bu gravürün lcdir: 
dervislzes at - from a sketch by our 

artist at ]'v1esclesi: Üsküdar'da -
daki özel bir eskisinden). Londra'da 4 1886 tarihli 
gazetesinde hu gravürün of 
Scutari sick 

42 listesi, bir özel kc,~ksiyonda bulunan, Zakir Efendi'ye ait 
i yazmada yer Bu 
üç kere kere Zakir Efendi, lJie 
ihre Tekaya), yay. M. S. - K. Kreiscr, Freiburg 1980, 77; 

Akbatu, Tekkeleri Silsile-i 
1980), 51-96, V/l(Ocak 1981), 81-103. V/2(Ilat.iran 1981), 97-121; 

Tabibzfide bin y,\y. T. 
Kut, Harvard Üniversitesi 1995, 73-74. Divan 
Ccmiileddin Server dosya 168 'de 

bilgi bulmak Bu iki kaynak güze çarpan 
bilgiler edilerek mümkün eksiksiz bir dökümü verilmek 

43 3. Hocazade Tahir Erendi (ö.1812). 
44 M. Tahir Efendi 'nin halifesi ve 4. Ef (ö.1813). 
45 Vakfiye göre, 5. gereken bu zat 

ömrü vefa için- posta 
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Seyyid badeha 
sulbi Ahmed ola. Ondan sonra mezburun 

ve Mele tarik-i R(fa 'iyyede 
halife olem olub mezkure, mutlaka hilafete 

olmayan na-ehil evlada tevcih olunmaya. Bdde 
mezbüre akdemine 

halifesi mevcud olmazsa rey-i mütevelli 
ile tarfk-i R(fa 'iyye müstahak bir zata tevcih oluna." 

Rifa Asi tanesi 'nin postuna geçen silsilesi 
özetlenebilir:•• 1. Muhammed el-Hadidi' c::> 2. Yasin 
Efendi c::> 3. Hocazade Mehmed Tahir Efendi c::> 4. Ali 
Efendi ve 5. Mehmed Hilmi Efendi c::> 6. Seyyid 
Peyzullah Efendi c::> 7. Larendeli Tatar Hilmi' Efendi 
+ 8. Abdurrahman Tevfik Efendi (Büyük Tevfik Efendi)+ 
9. Abdülkadir Ahmed Ziyaeddin Efendi (Ziya Molla) * 

Abdullah (Arab c::> 10. Hasan Hüsnü 
(Ceyhun) Efendi. 

1. (Abdüliil?) el-l/adidi (ö.1756/57; 
1732/33-1756/57): 

f\sitanenin banisi ve ilk olan bu zata bil-
gilere daha önce 9. Ziya Molla'ya kadar Rifa'f 

'nin silsilesi, hangi tarihte dan 
ne kadar bilinmeyen 

Muhammed el-Hadidi'ye Bu arada, Muhammed 

Vakfiyede biraderi Mustafa 5. post-
Mehmed Ahmed halife-

si 
47 dipnotu 53. 

(c:,) halifesi; de ve halifesi ifade etmektedir. 
49 Rifa'f olmayan bir silsilesi de 

Muhammed el-Haclidf c:, Süleyman Efendi (ö. 1778; Üsküdar'da, 
c:, Ahmed Efendi (ö.1802/03; 

Üsküdar'da, c:, Efendi (ü.1808/09; Rifa'f 
Hasan medfun). 
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Üsküdar'daki Hüdai Tekkesi'nin (Celvetiyye Asitane-
si'nin)50 Niksari' el-Hac Mehmed Efendi5' (ö.1746) 

Rifa'f Asitanesi'nin postuna 
tarihi dikkat çekicidir2 • 

2. Yasin Efendi (ö. H.ll .53; 1756/57-?): 

Mehmed Efendi'nin ve Muhamed cl-
halifesidir. vefat ve oraya Vefat 

50 Bkz. H. K. Aziz Mahmud Hüdliyf ve Celvetiyye 1982, 246-
258; M. U. "Aziz Mahmud Hüdaf Külliyesi", Bugüne 

I (1993). 507-510. 
51 Celvetiyye Selamiyyc kolunun kurucusu sanisi) Ali 

Efendi'nin (ö.1104/1692/93) halifesidir. Hüdai Tekkesi'nin 
Ali Efendi Tekkesi'nde Tekke) de (M. B. 

"Selami Ali Efendi Tekkesi", Bugüne Vl[l994], 
492). 

52 Sa'diyye tarihçesinde de buna benzer bir durumla 
tarihindeki ilk tarikat olarak bilinen Sa'diyyeyi, 

Suriye'den istanbul'a getiren Abdüsselam (ö.l 751), 
temsil eden uygun görmesi üzerine, Halvetiyye-Cerrahiyyc pi'ri 

Nureddin (1678-1721) halifelerinden Sertarikzade Mchmed 
Emin Efendi'ye (1686-1758) intisab ederek kendisinden teberrüken tik (M. 
B. "Abdüsselam Tekkesi", 
1[1993], 55-57(56]; E. "Sa'dilik", age, Vl[1994], 391-394(393]). Kanaatimizce 
bu uygulamayla, bir yandan, tarikatlar, sonradan 
gelenleri, kendilerini gözünde "güvenilir taraftan, 

klilttir çevrelerinden gelen tarikat ehline kendine has 
üslubunu, bir "örf-ü beldeyi" kabul ettirmekteydi. Bu vesileyle A. H. 

XVII. tesbiti 
gelecek tesire sade Garp için için de tah-

sile, dinf tesirlere Arap zevki ki 
üç örnek olan lran bile bizden ve uzak telakki 

iklimi Rum idi. Milli yerde mahalli kalmak biricik idi. 
Bununla övünürdü" 1998, 37). 

~3 Gerek Efendi gerek..<e de vefat tarihinin ilk iki 
(\ 1 .. J ,~ __ ifd..Z_ B:! 't.!....~. s>:~ .. .:.~-:-.c-.:: ~:-H~~::Y·r_::: ~.-:'._:~ T.--e 
S::t '\= .. r-r.:-, ... :_::;, -:..;~ --:---:.~.:"! -~c ': ~15:= ~~5- -~~- ~-:f:::- - ·--~= 

r'.S..:-".'!.:"::!. ':er--::~~-::::-

< 

~. 
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tarihi gibi, asitanedeki süresi ve vefat etmesinin sebebi 
de bilinmemektedir". 

3. Hocazade Efendi (ö.1812; 

"fütüvvel sahibi" M. Tahir 
Efendi, selefi Yasin Efendi'nin halifesidir. Tesbit edile-
meyen bir tarihte. Caddesi 
üzerinde bulunar- Hocazade Baba) Tekkcsi'ni tesis 
I 812( 1227) vefat edince de banisi tekkenin hazircsine 

(Res.12). müteakip postuna geçen ha-
lifesi Ali Efendi, kendisinden dört önce vefat göre, 
M. Tahir Efendi, kendi tekkesini kurduktan sonra fisitanedeki 

geçen halifesine terk olsa gerektir. 

4. Ali (ö.1813; 1812-1813): 

Selefi olan M. Tahir Efendi'nin halifesidir. 1808 28 
- 28 Mart arasmda (Muharrem 1223) vefat fisitanenin 

Hasan Camii'nin haziresine 
olan sülüs kitabe 

Hüve'l-Bakf 
Merhum ve el-muhtac 
ala rahmet-i Rabbi'l-Gafur Rifa'f 

el-Seyyid Ali 
Efendi cümle ve sair 
Muhammed' den Allah içün 
bir Fatiha-i niyaz eder el-Fatiha 

1228 
fi 

54 Hacca giderken Hacdan dönerken vefat ya da bir 
sebepten ötürü halifesi Hocazade M. Tahir Efendi'ye terk ederek 

muhtemeldir. 
55 A. Efendi'nin vefat tarihini 1228(1813) olarak vermekte, 

defin mahallini belir::nemektedir. Hazirede incelemede kabir rast-
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5. Hilmi Efendi (ö.1826; 
1813-1826):56 

Seyyid Ahmed el-Rifa'i neslinden Seyyid Yakub'un 
Ahmed es-Seyyah Asitanenin 3. M. Tahir 
Efendi 'nin halifesidir. Ahmed Efendi admda bir ve 
vakfiyede kendisinden sonra asitanenin postuna geçmesi ~art 

3 1826'da (3 Cemaziyelevvel 1242) vefat 
bu yerine Asi tanenin türbesinde'.', san-
önündeki levhada yer alan manzumeyi ver-

mektedir: 

Nesl-i pdk-i Hazret-i Ahmed 'fden olub 
idi idi oldu 

illem-i /aniden el-Hak göz ywnub 
pfre ukbilda varub tuttu mekan 

tarik 
Böyle bir zlit idi etdi 
Söyledi hatif tarih-i cevherfevtine 

tarfk buldu ya Hu 
Sene 1242 

56 SUleymaniye Kütüphanesi, Zühdü Bey bölümü, no.489'da bilin-
meyen, 1823 civarrna tekkeleri listesi. v.2b: Oskü-
<lar'da Eski Hocazade EJ,,ndi dai-
leri. 

57 M. Efendi'nin "bila veled'" vefat belirtmekte, 
ancak vakfiyede geçen geçen " ... Seyyid 

Ahmed ola" 
ifadesinden Ahmed Efendi adrnda bir kesin 

Babasmdan önce vefat için veya tesbit bir 
sebeplen ötürü, M. sonra posta 
Efendi yerine halifesi Seyyid Feyzullah Efendi (ö.l 843) 

·'8 bir yerde bu Hocaz.ade Mchmcd Tahir Efendi'nin 
banisi Hocazade Baba) belirt-
mekte; bir yerde de türbesinde, önündeki levha 
bulunan metnini vermektedir. Asitancnin türbesinde 
gerekir. 
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6. Seyyid Feyzullah Efendi (ö.1843; 1826-1843): 

Mahmud Raci bir zatm ve selefi 
l'vt. Hilmi Efendi'nin halifesidir. II. Mahmud'un 

Saliha Sultan59 (ö.1843) ile Tophane-i Amire Halil Mehmed 
Rif'at '1111160 (ö.1855) davet edilen 

l 1834 (21 Zilhicce 1249) tarihli listede geçer6'. 
l 843( 1259) çocuksuz olarak vefat ve tekkedeki türbeye 

önündeki levhada yer alan 
vermektedir"': 

Pfr-i pfran Seyyid Ahmed ekber hazreti 
Bil tarikat idi serveri 

hizmetinde Feyzullah 
Çün ile sundu Hakk'a el eli 
Silk-i olan feyz alub 

oldu Feyzf 
Erdi pervaz alem-i ol dem ol 

erdik.de çün 
tôril;-i cevher dedi canlar zikirle 
Feyzullah bi'l-llakk eyledi 

Sene 1259 

59 Bkz. M. Ç. Uluçay, ve Ankara 1980, 129-130. 
Bkz. Mchmcd Süreyya. Sicill-i haz. N. Akbayar -- S. A. 
Kahraman, Tarih 1996. il, 580. 

61 Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, M. Kemal bölümü, 
no.2802'de 21 Zilhicce 1249 (l 1834) tarihli, Sultan II. Mahmud'un 

Saliha Sultan ile Tophane-i Amire Halil 
davetlilerin mahsus defter, v.22h: Üskiidar'da 

'nda Ri(a 'i tekkesi (H. Aynur. "Saliha 
Tcircni ve Tarih re Toplum. 1 l/6l!Ocak 1989]. 30-39['??]). 

'" age. 1. bu son beyti 
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7. Lôremleli Tatar Efendi ( 1785/86-
1865; 1843-1865): 

Seyyid Muhammed bir olarak 1785/86( 1200) 
Selefi olan Feyzullah Efendi'nin haliksidir. 

Aslen Larendeli olan ve posta yapan i. Hilmi 
Efendi, üzerine postuna ancak posta 
oturum (iclas) töreni 18 Mart 1843 (17 Rebi'ülevvel 1259) günü63 , 

Aksaray-Sofular'daki Kambur Mustafa (Yayla) Camii'nck icra 
12 Ocak 1865 (14 1281) günü vefat 

ve tekkenin türbesine önünde-
ki levhada yer alan manzumeyi vermektedir:65 

ali Kur'an idi 
Efendi 

Daima ihya ederdi siinnet-i Peygamberi 
takva idi ez can u dildi 

Hazret-i Seyyid Rifa'f heman 
eylerdi ... 

içre oldu cennet-i revan 
firkat dfdesin etdi 

Hazret-i Velayet ......................... . 
cennetde eyleye Hayy Allah 

63 Söz konusu tarih dosyada, 29 Nisan 1842'ye tekabül eden 17 
Rebi'ülevvel 1258 olarak Ancak, gerek aym dosyada gerekse de Zakir 

Efendi'nin yazmasmdaki listesinde, selefi olan Seyyid Feyzullah 
Efendi 'nin 1249(1843) vefat belirtilir. Feyzullah Efendi' r:in san-

önündeki manzumenin metnini de istinsah olan manzu-
menin tarihi 1249 olarak vermekte, Efendi'nin, selefi 
Feyzullah Efendi'nin müteakip tekkenin postuna de tasrih 
etmektedir. Bu durumda posta oturma tarihini 17 Rebi'ülevvel 1259 (18 Mart 1843) 

olarak düzeltmeyi tercih ettik. 
64 1281 vefat belirtmekte, Efendi ise vefat tarihini 

14 1281 (12 Ocak 1865) olarak tasrih etmektedir. 
65 Bu manzumenin, eksik olarak olan son beyti 

age, I, 247'de yer 
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Harf-i ile tarihini 
Efendi ukhô ah. 

Sene 1281 

137 

8. Tevfik (Biiyük Tevfik 
Efendi) (1831/32-1898; 1865-1898): 

"Büyük Tevfik Efendi" olarak Abdurrahman Tevfik 
Efendi, selefi Efendi'nin (ö.1865) 
l 831/32(1247) 1849/50(1266) 
hilafet A. Aublet'nin ve F. Zonaro'nun (Res.4-5) 
gravürlerde (Res.10-11) görülen efendi, bu tarihlerde (1876, 1882, 
1886, 1890) bulunan Büyük Tevfik Efendi 2 
Temmuz 1898 (14 Sefer 13 I 6) Cumartesi günü vefat ve tekkedeki 
türbeye önündeki 
levhada yer alan manzumeyi vermektedir67 : 

eyleyen zf-kudreti 
Geldi bir illet ki sayf oldu sebeb bu firkate 
Bir o Tevfik kim Hiidô 
Eyledi refik yok bir hacete 

nar melekler pür açub 

66 Bu zat, Efendi'ye göre, selefi Hilmf Efendi'nin (1785/86-1865) 
ise, 6. Feyzullah Efendi'nin (ö.1843) ve halifesi 

belirtmektedir. göre olan Feyzullah Efendi'nin 
12 bulunan Tevfik tekkelerinde evladiye 

usulünün son devirde üzere, henüz olmadan 
hilafet Ancak, bir da 

1266( 1849/50) hilafet ifade edilmektedir ki Tevfik Efendi bu tarihte 18 
fakat ve ileri Feyzullah Efendi göçeli en az 

6 Nitekim dosyanm bir Feyzullah Efendi'nin 
"bild-veled belirtmektedir. 
bakarak, Büyük T.wfik Efendi'nin Hilmf Efendi'nin ve halifesi kabul 
etmek daha isabetli görünmektedir. 

67 Bu manzumenin, eksik olarak olan tarih beyti 
age, 1, 248'de yer Ancak son yer alan "azizim" 

tabirini (Aziz Efendi) 
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tôlik ettiler ile bak hikmete 
Bir feyz kainata yadigdr 

u kesrete 
Sürdü ömrün 'e-i ile ol fe 'vidr 
Sdye-i avn-i Rifa 'fde girer mi zücrete 

hem iken 
El çeküb 
1 ki er 
Ha qeyiib göçdii bezm-i huld u 

Sene 1316 Sefer 14 
9. Abdülkadir Ahmed Ziyaeddin Efendi (Ziya 

Molla) (ö.1917; 1898-1917): 

Selefi Büyük Tevfik ve halifesidir. 
müteakip asitanenin üstlendi. zamanda ilmiye 

için Molla" olarak Posta geçmcclcn 
önce, J 892/93- 1894/95 ( J 310-1312) Karamürsel 
Bahçecik nahiyesinde naiblik (Res.14). Tasavvufa kadar 

ve tefsire de Üsküdar'daki Yeni Valide ve 
Kara Davud camilerinde, Hüdfü' Tekkesi'nde vaazla-
ra ve erkek çok insan devam eder, özellikle 

kendisinden istifade ederlerdi. me~hur 
olan sohbetlerinin de seçkin bir dinleyici kitlesi ve 
muhipleri birçok sanatkar ve 

Tekkesinin 
Camii' nin "cihetini", ismi Sa'di tekkesinin 

68 Son devir Tahir Nadi Bey ( 1876-'/), Üsküdar son 
semtteki Medrescsi'nde Hoca 

derslerini takip 1316 (1898/99) Asitancsi'nc devam 
etmeye ve burada A. Ziyaeddin Efendi'ye bir ithaf 

(M. Tahir Nadi Bey için hkz. M. K. Türk 
1969, III. 1824-1828). 
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Efendi'nin halifelerinden Ömer Efendi'den alarak bu 
görevi de 

Ziya Molla' 11111 Rifa 'iyye' den hilafet 
Sultan Abdülaziz' in mabeyinci !erinden Fuad Bey, 
Emin Efendi, Üsküdar'da Ahmetliye Külliyesi'ndeki Mahmud 
Efendi Tekkesi 'nin Mehmed Bey69 

( ö.1914) ve Mollagürfinf 'deki Tekkesi70 ile 
Efendi olan 

Remzi Efendi'dir (ö.1917)72 • 

Ziya Molla sonradan 'ye de intisab ederek önce 
Merdivenköyü'ndeki Sultan Tekkesi71 Ahmed 

6Q Devrinin ve nevbezenlcrindendir. 
Küçük Basri ve Beylerin delaletiyle Enderün'a intisab 
ederek burada musiki tahsil etli. 30 boyunca Kadiriyye ve 

Yahya Efendi Tekkesi'nde etti. 
Abdülhalim Efendi Tekkesi'nin de 

birçok ve tekkede yapan M. Bey, Ahmetliye 
tekkenin ilk olan Mahmud 

müteakip, onun uhdesinde bulunan hatiplik ve 
lik görevleri kendisine intikal etti (Bkz. S. N. Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, 
lml 1942, il: Türk Musikisi, 505,658,667). 

70 Bkz. E. - Ö. T. Bugüne Ansiklopedisi, 
Vl(1994), 325-3:ll(329). 

71 Bkz. M. B. - Ö. T. Diimlen 
Ansiklopedisi, III(1()94), 442-444(442); E. - Ö. T. Dünden 

Vl(l994),325-331(329); M. B. - Ö. T. 
"Sinanilik", age, Vll(l994), 6-8(7). 

72 Ziya çocuksuz vefat etmesiyle Rifa'i 
en olan R. Remzi tevcih ancak muamelel-

er bitmeden vefat bu görevi ifil 
7 ' Bkz. G. "Merdivenküy Tekkesi'ndeki Dünya Sanat Tarihi 

Dergisi, 4(Nisan 1989), 68-74; M. B. 
Merdivenküyii'ndeki Meydan Evi Semavi Eyice 

- 1992, 317-342; E. 
Ansiklopedisi, II(l 994), 131- 137(135, 137); M. B. ku-

lu Tekkesi", age, YIi( 1994), 128- l'.12. 



140 EKREM HAKKI A ve OSMANLI 

Burhan Baba'dan, sonra (Tahir Baba) Tekkesi74 Ali 
Nutkf Baba'dan75 (1869-1936), icftzet 

Giritli Ali Baba ile Eyüpsultan'da Sa'diye'den 
Tekkesi77 Halid Efendi de, Eyüpsultan'daki 
Tekkesi'" Baba'n11119 (ö.1934) kendisin-
den nasib Hüdai Tekkesi'nde kendisine teberrüken 
Celveü da 

74 E. Bugüne Ansiklopedisi, 11(1994), 131-
137(135-137). 

75 Son devir 0lan Ali Nutkf Baba için bkz. S. N. Ergun, 
ve Nefesleri, Ill, Ankara MCMLVl(l 956) 300-302; 

E. Bugüne Ansiklopedisi, ll(l 994), 131-
137(137). 

76 Ergun. Antoloji, II, 410'da Ziya ile sokaklmla 
nakledilmektedir. 

77 Dkz. M. B. Tekkesi", Dünden Ansiklopedisi, 
ll(l994), 14-15. 

78 Dkz. J. K. Birge, The Order of London -- Hartford 1937, 248-250; 
M. M. Koman, Eyüp -Loti Kahvesi Çevresi. 1966, 10; N. Valin -T. 
Zarcone, "Un tekke bektachi d'Istanbul: le Tekke de (Eyüp)", 
Bektachiyya-Etudes sur l'ordre Mystique des et des Groupes de 
Hadji / Revue des Etudes Islamiques, LX(l994), 211-244; E. 

II(l 994), 131-137; T. Zan:one 
-M. B. Tekkesi", age, IV(l994),475-476. 

79 Son devrin ünlü ve zikri 
idaresinde de emsalsiz bilinmektedir. Önce Kadiriyye'den 
Edhem Efendi'ye, sonra Rifa'iyye'den Said 
Tekkesi Efendi'ye intisab sonunda 
Tekkesi Ali Nutki Baba'dan nasib alarak Eyüp'teki Baba 
Tekkesi'nin Bkz. S. N. Ergun, Türk Musikisi II, 
490, 657, 662; C. S. Baba", Tarih 1965), 
177-180 ve VII/2(Haziran 1965), 250-253. 

80 ileri geri cevaben manzumeyi kaleme 
Efendi nakletmektedir): 

Gördüm cemalinde ya Hu ruy-i renk renk 
Mevc seninle renk renk 
Miibtela oldum ezelde etdi bu alemde 

ile ben demde görünürüm renk 
Bilinir bu hal söylenmek 
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Bayrarniyyc'nin Himmetiyye kolundan 
Tekkesi Abdüssamed Efendi'nin Kara 
Hüseyin Efendizade Müftü Ahmed Efendi'den ders 
Abdüssamed Efendi'den"' de bir miktar ve de 

olan82 Ziya Molla zikir idaresindeki ünlüydü. Bu 
meyanda, zikrini devrana mahsus olan- ayak vur-
mak suretiyle idare etmek gibi, "hurde-i taôke" ters 

Keza, arakiyeleri üzerine, terkler (dört dilim) 
edecek siyah muhafaza-

tarikat ehli bu tür yenilikleri, Ziya 
"teceddüd-perver ve 

Esir-i yar oldum aceb bilmem hal oldum 
Aleme destan oldum söylenirim renk renk 
Hô/imi bilenler yoktur olan yoktur 

çok.dur renk renk 
du'asm edenlere renkten haber 
haber vermezem ben renk renk 

bilmeyen, 
Sôkf gel iç benden renk 

bilmezler 
Ayine-i Ziya renk 

81 Abdüssamed Efendi devran idaresindeki ve ncvbezenlikteki 
(Ergun, age, II, 667, 671-672). Ziya Molla, "Hocam" ve diye hitab 

büyük hürmet Abdüssamed Efendi ne zaman asitancye gelse, 
önünde hemen feracesini ona giydirerek zikrin idaresini 

kendisine 
82 Ergun, age, il, 683-684'te, Ziya Muallim Bey (1865-1927) 

tarafmdan PGselik ve Düyek usulünde olan nefesi yer 
Bakdzm ben ol mihraba gördüm cemal-i yari 
Temevviic verdi bana bu hali 
Ziya sen de sabreyle erem dersen 
Feda i1 terk et ucb 

83 Sonradan, Beylerbeyi'nde bulunan Settariye (Hamil Efendi / 
Tekkesi Rami Bey (ö.1954) de (Daraz, age, l, 272-273) bu 

usOlü benimseyip arakiyclcrine tertipte 
Söz konusu tekke için bkz. A. R. Hiltemi Baraz, Beylerbeyi, 

1994, I, 272-273. il. 290-293. 
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Yine tabirleriyle "Ga'yetle giizel 
yüzlü, güzel, sözlü, arif, kib[ir ve bir a1t 

herkes sevilir ve hürmet görürdü. müikii 
halde ve birbiriyle eder halde idi. 

fukaraya verecek kadar ve 
söylerler. Son derecede temiz giyinirdi". olmayan 

Ziya Molla 18 1917 (3 Rebiyülevel 1336) günü vefat 
cenaze Hasan Camii'nde vasiyeti 

Feyzullah Efendi'nin, tekke kabrine 
söylenen tarihlerin en güzellerinden birisi Cskü-

Salih Saim Bey'e aittir: 

sayesinde 
Ziyli'ya verdi Mevla 

Sene 1336 

10. Efendi (ö.1952; 
?-1925): 

Rifa'i Asitanesi'nin son olan Hasan Hüsnü 
Efendi84 aslen Selaniklidir ve "Saner" 
medreseler ve tekkeler bulunan Hüsnü Efendi Jön 
Türkler'den için mahkeme edilerek Sinnp'a 

Haftada iki kere Samsun'da Aks-i Sedii gazetesinde 
tasavvufi', edebi, makaleleri 

Filibeli Ahmed Hilmi'nin 8 Nisan 1326'dan (21 
1910) itibaren Hikmet der-
gisinde de manzumeleri 

Sivas'ta "Arab olarak Abdullah 
halifesidir. yörenin iieri gelen Rifa'i Zileli 

84 Hüseyin Vassaf, Ebrar, l 342(1923/24), Süleyman iye Kütüphanesi, 
yazma V, 26':i: Üsküdar Ri(a 'i - Ayin f!iinü: -

85 Son devir Sivas ileri gelenlerinden olan Abdullah el-! 
Rifa'iyye'dcn Halepli Hasan 
Sivas Kongresi'nin Gazi Mustafa Kemal 
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Bekir Baba Üsküdar'daki A.sitanesi'ne ve 
Meclis-i Me~f.yih 'in 
T.B .M.M .'nin ilk grup Çolak Salahaddin Bey gibi nüfuz-
lu de çok Tekkelerin 

(1925) müteakip, l 934'te Ceyhun ve 
1942 'deki kadar asi tanenin harem dairesinde 

sonra asitaneyi terk eden ve maddi Hüsnü 
Efendi 'nin son lan 'ta nisbeten iyi 

Kendisinden rivayet edilen "E/!,er namazda Kerim'den 
bir criiz, olsa idi okurdum" sözü Yunus 

olan sevgi ve gösterir. Nitekim Yunus 
Emre ilk olarak yapanlardan birisi idi. ve bestekar 
olan, mazhar çalmadaki Hüsnü Efendi 'nin, 
Yunus Emre üslubunda, sade bir Türkçe ile kaleme tasavvufi 
lerinden ve tekkelerinde popüler 

kendi besteleri de olan Efendi ve nüktedan bir 
zat olarak bilinmektedir. 26 1952'cle vefat eden Hüsnü Efendi 

Yahya Efendi Tekkesi'nin haziresine, 
olan Ahmed Süreyya Bey'in87 (1848-1923) 

kabrinin Yeni harflerle 
olan kabir kitabesi 

Rü/af 
Sevgilisi 

Saner 

86 Kendisini aile ve son devrin 
Küçük Hüseyin Efendi'nin (ii.1930) merhOrn 

Bey Hüsnü Efendi bir çay tiryakisi için 
pek semaverini bile satmak zorunda Bunun üzerine dost-

semaverin fazlaca almak suretiyle efendiye 
Yine Bey'den bir Hüsnü 

Efendi, maddi içinde günlerden birinde, duvarda duran "Bu da 
geçer ya HQ" gösteren bir ama delip de geçiyor!" 

" 8kz. M. A. Süreyya 1960. 
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Fani Bu 

Rahmetine 
-

/873 - 26.12.1952 

HI. Çevre ve Y Düzeni:88 

Asitanesi Üsküdar ilçesinin semtinde, 
Hasan Mahallesi'nde, (Çiz.l). Tekkenin üzerinde 
yer Menzilhane (bugünkü Caddesi), 

devrinde, Sürre-i Humayun'un resmi :;üzer-
ctmekteydi89 • l 960'lara kadar bir eski 

mahallesinin bütün özelliklerini olan bu çevrede, bahçeli 
meskenler eserleri ve irili hazireler yer 

Bunlardan, Cclvetiyyc'nin kolunun asitanesi ve 
pir olan olan Efendi) Tekkesi91 Asita-
nesi ile 995(1586/87) tarihli Hasan 
Camii92 ile l 134(1721/22) tarihli Ahmed ise 

88 Rifa'i Asi tanesi 'nin düzeni ve mimari özellikleri hususunda yararlamlan kay-
naklar Plan-Proje-Kroki no.93, 
Üsküdar'da Menzilhane Tevfik Efendi 12 
Sefer 1287 (13 1870); Haziran 1942 
tarihli plan rölöveleri; Pervititch. 1931). 

rölöveler esas çizilen planlarda, mekanlara olan 

metinde ilgili yerlerde 
89 agm, 84. 
90 Pervititch 5.sitanenin, henüz ayakta olan ve devrindeki özel-

devam ettiren, meskenlerle dolu olan çevresi görülmektedir. 
91 Bkz. E. - M. B. Tanman, Efendi Tekkesi", Dünden Bugüne 

Ansiklopedisi, IV(l994), 15-16. 
92 Hüseyin Hadikatii' 1281, II, 214; T. Öz, 

bul Camileri, II, Ankara 1965, 65; agc. I, 302-303. 
93 Mehmed Raif, 1314( l 896/97), 113; il. 

1945, JI,310; c1ge, II, 51-52; A. Egemen, 

re Sebilleri. 1993, 400. 
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Tekkenin, 30 pafta, 276 ada, 29 parsel 
Ferah iki yönde de 

parsellerle çevrilidir. kesiminde, tek bir 
olan tekke yer Caddesi üzerindeki çevre 

tekke kalan kuzey kesimi hazire, 
güney kesimi ise küçük bir avlu olarak (18). 

güney ve yönlerinde de duvarlarla 
görülmektedir. 

iV. Mimari: 

1. Çevre Duvan, Cümle ve Hazire: 

Rifa 'i' nden günümüze intikal izler, 
Caddesi üzerindeki çevre bunun gerisindeki 

haziredir. Köfck; olan iç yüzünde moloz 
örgüsü, yüzünde kesme örgüsü Bahçe 
kotunda yer alan bir silme duvar boyunca devam etmekte, cad-
denin ötürü kuzeye yükselen duvarda yedi tane pencere 

(Çiz2,Res.14). Dikdörtgen olan pencereler, 
profilli mermer sövelerle demir 

Ortada yer alan ve tekkenin ikinci banisi Yusuf Efcndi'nin 
kabrine isabet eden pencere daha büyük 

çift bu pencerenin üzerinde kemer biçi-
bir yükselti meydana getirmekte, kemerle söve 

menncrden bir ayet kitabesi (Res15). Kitabenin üst 
celi sülüsle ibaresine, bunun ise celi 

talikle Ankebut Suresi 'nin "Bütün nefisler ölümü me' alinde-
' ki 57. ayetine (Küllün nefs yer Kitabenin alt 

94 devrinde veya "Eski Menzilhane olarak 
bu caddenin Cumhuriyet devrinin Milliye Caddesi" 

olarak 57(Temmuz 1931) görülmektedir. 
95 devrindeki idi. 
96 Kur'an: XXIX/57. 
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küçük nar dikkati çeker. Konumu. ve 
özellikle üzerindeki ayet kitabesiyle bu pencerenin, 
Y. kabrine bir dua (hacetim ti', ücehe/niyaz) 
penceresi97 böylece hazire da Y. 
Efendi :1sitane birlikte, XIX. 

Çevre güney ucunda yer cümle bulun-
ancak 2.00 1.70 teshil 

edilebilmektedir. Üzerinde, ilk tarihini 

'i 
Seyyid 

Sene 1145. 

IJazirede, sola 2. banisi Yusuf 
Efendi (25 Sefer 1243 / 17 Eylül 1827), Y. Efendi 'nin annesi Hiicce 
Hatice (15 Muharrem 1241 / 30 1825), Hiicce Emine 
Hatun (21 Sefer 1242 / 24 Eylül 1826), Y. kerimesi 
Zeliha 1253 / 31 Ekim-28 1837), Y. 

halilesi 1253 / 3 I 1837), 
Y. EI-Hiic (7 Rebiülevvel 1263 / 
23 1847), (7 Receb 1306 / 9 Mart 1889) Y. Ekndi'nin mah-
dumu Ahmed Fevzi Bey 1253 / 31 Ekim-28 1837) ve 

tcsbit bir ait mezar 

07 Bkz. M. B. "Hacet penceresi", Türkiye Diyanet 
XIV(l 996), 435-438. 

98 Kitabenin metni Raif, age, 1 l 3'te;; agel, 248 ve 433'te, 
dosyada olan bu 

kitabeyi yerde ve tekkenin oturanlara, müzeye 
söyleyerek teslim bildirmektedir. 

99 Söz konusu hazircnin kilitli olup anahtar, Y. neslinden 
gelen ve olan Hazircye 

için. siiz kr)nusu üzerinde bulunan ve ... " diye 
kitabenin 
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Y. kabri demir ve kubbe 
biçiminde bir kafesle Kafesf amedf 

son talik kitabe 

Ecil!e-i rical-i Devlet-i AliJ,ye 'den 
Defter-i 

ve 
a/ô Rabbi '/-Gafur 

Hlifiz Yusuf 
Efendi 

ve kôjfe-i 

1243 25 

Bunlardan kimlerin ait tesbit edile-
meyen ve Rifa'f ta.elan 
Bunlar içinde, özellikle, Y. Efendi kabrinin yer alan ve 
üzerinde yedi adet görülen uzun kaide dikkati çeker. 

2. Tekke (Çiz-1-4-5) 

Tekkenin bölümleri bina içinde ~ekilde 
Kuzeyde türbe, 

harem yer almakta, haremin tek olan bir bu 
yönde Arsadaki uyularak 

alçalan kademeler üzerine Tekkenin boyut-
en yerlerinde 25 .00 x I 7 .00 m. 'yi bulur. Haremin 

yönündeki iki Türbenin 40 cm. 
kuzey ve taraftan haremin bodrum 

bulunan 60 cm. duvarlar kagirdir. 

Zeliha ve Ahmed Fevzi 
Bcy'in 1253 (1837 JJ vefat 

dikkati çekmekte, bir vefat etmeleri akla gelmekte-dir. 
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bütün duvarlar olup içeriden 
kaplamayla alaturka 

kiremitlerle kap I 

Tekke cephesindeki ana dikdörtgen 
(5.00 x 4.20 m.) (14). kuyu 

bir eder. gelen tek kollu 
bir merdiven üst 

birer pencere yer Kuzey tür-
beye iki dua penceresi, güney 

da, taamhane-kahve birimine iki pencereyle bir 
bulunur. 

kat olan tevhidhane 9 .60 x 9 .60 rn. 
(15). A. Aublet'nin 

olan iki gravür, tevhidhanenin iç mimarisi ve hususunda 
Bütün bu tasvirlerde mihrap 

biçimde, olarak daire 
mihrap hücresi yer Zonaro'nun gravürlerde, 
tevhidhanenin ve kuzey yönlerinde görülen mahfiller de 

Ayinleri izleyenlere tahsis edilen, 1.50 m. derin-
bu zemini bir kademe 

fevkanf mahfillerini dikmeler dikmelerin 
isabet eden yer korkuluklarla 

Toplam sekiz adet olan kare kesitli dikmelerin, mah-
fil üst profilli 
görünümü Tevhidhane, ve kuzey 
bulunan yedi pencereden 

Zonaro'nun tablosunda, mihrap ucuw'a, gerçekte 
olmayan bir tasviri 

102 Ancak Zonaro' nun tablosunda, mahfili mihrap kadar ilerL:mcmekte ve 
söz konusu mahfilin güney yönündeki son sütun içinde, bir palmet dizisiyle 

kafesli bir bölme görülmektedir. uymayan bu 
tevhidhane çok sade bulan ressam devrin zevkine 
cevap vermek üzere 
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Gravürlerde ve özellikle Aublet'nin tablosunda, mihrap ve çevre-
Rifa'f has bütün "Rifa'i' 

denilen bu tür içine, bürhan göstermekte 
topuz gürz gibi aletler girintinin 
Rifa'iyye'nin mücahid yönünü ifade eden teberler dikilmekte, ve 
soldaki duvarlara da çifte tarikat gerilmekteydi. Sancaklar da, iki 
kere kutbiyet nail için "Ebü'l-alemeyn" alem 
sahibi) olarak Ahmed bu hususiyetini ifade edi-
yordu"13. 

kuzey 
yönünde, zemini üç basamakla türbe bölümünün (17) 

korkuluklar Böylece, ölüme 
telakkilerinden kaynaklanan ve birçok tarikat 
türbe-tevhidhane kat 
dikdörtgen (5.40 x 3.70 m.) türbenin, kagir olan ve kuzey 

adet pencere bakan güney 
da pencere gömülü 

asitanenin 

1 J. Türk (23-28 l 999, Utrecht) 
sunulan "Geç Dönem Tekke Sanatmda Seyyid Ahmed el-Rifa'f 

Tiirbesi Tasvirleri" bu hususa daha biçiminde 
Türkçe ve metinleri, gerek Sadberk Müzesi 

dergisinin III. gerekse de CD-Rom olarak 
kongre yer 

B. Tanman, "Settings for the Veneration of Saints", Lodge -
Art in Turkey, Berke ley 1992, 130-171 (155-156). 
"Tekkenin son Ziya Molla'ya kadar gelen türbede meqfun 

olup Büyük Tevfik haremi ve Ziya Molla validesi Valide de bu 
türbede demektedir. Bir kere tekkenin son Ziya Molla bizzat 

bilgi Hasan Hüsnü (Ceyhun) Efcndi'dir. 
Yine bizzat kendisi, Muhammed el-Hadidf'nin Yasin 

Hocazade M. Tahir Efendi'nin de banisi Hocazade Baba) 
Tekkesi'nde medfun ifade etmektedir. 2. A. 

de türbede Sonuçta, türbede 
kesin olarak bilinenler, 5. M. Efendi, 6. 

Feyzullah Efendi, 7. Efendi, 8. Büyük Tevfik Efendi ile 
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Hattat Dede Efendi'nin nesih manzumeleri 

içeren levhalar yer 

güneyinde, bir basamakla inikn ve iki 
• pencereyle buraya bakan taamhanc-kahve (6.45 x 3.00 rn.) yer 

(13). Güney olan bu çift mekanda, yönündeki 
bahçeye bakan bir yönünde ise, bir belayla (12) haremin 
ara bir Tekkelerde genel olarak 

aksine, harem bulunan mutfaktan, bu 
servis 

harekeL eden merdiven üst katta, hem mahfil hem 
de vazifesini gören bölüme (23) Bu 

zemin kattaki bir 
galeri yönünde de, tevhidhancyc bakan iki 
pencere yer alan ve bu mahfil-
sofaya iki mekan (24) meydan gerek-

tir. 
Hareme ait müstakil yönündeki Ferah 
'na Sokaktan önce ufak bir girilmekte, buradan 

da basamaklarla daha büyük bir (1) l3urada, biri 
harem üst kata geçit veren iki yer 

tekkenin en önemli birimlerinin (tevhidhane ile türbe) 
zemin kata göre bodrum olarak nitelendirilebilir. Bu katta, düzgün 
olmayan harem (2) çevresinde birçok mekan 
yan yana, büyüklükte (5.15 x 3.65 m.) iki o<la bulunur (3). Her ikisi 
de birer dolap hücresiyle ve pencereyle 

Valide" olarak Amine (ö.1900). tekkeyi 
önce. 1940'ta olan i. H. da (age, I, 247) türöede adet 

belirtmekte ve Amine ait 
levhada yer alan manzumenin tarih beytini vermektedir: 

Üç melek 7,a,ifi söyledi tarih 
Amine cennet 

1318 
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olan bu odalardan güneydekinde, bakan bir 
pencereyle bir yüklük (11) görülür. Yine bu hela (10) 
ile, kuzeydeki odayla mutfak bulunan gusülhane (4) de sofaya 

mutfak mutfaktan su 
için bir servis penceresi 

Sofar.-n kuzeyinde yamuk mutfak (5) yer Hiçbir 
penceresi olmayan mutfakta, bir gösteren 
üç adet kuyu dikkati çeker. Zemin katta yer alan ve bu yöne 

hafif yapan takviye eden iki 
adet dikme içinde yükselmektedir. Mutfaktan ufak bir 
odunluk-kömürlük birimine (6) geçilebilmektedir. Bunun da, 
yine sofaya ve "su olarak çekilen 
suyun bir (7). 

Harem yönündeki önce tulum-
bir kuyuyla bir sahip olan, yamuk bir (8) 

geçilir. pencereden alan bu merdivenle 
haremin zemin ve mutfakla taamhane-

arasmda ufak bir (9) 
Bu gUneyinde bir hela (12), kuzeyinde ise, haremin üst 

lek kollu merdiven yer 
mihrap arkadan yaslanan bu 
ötürü olarak Bunun zemini göre 
bir sekiyle ve korkuluklarla bir maksure 
görülmektedir. Bir tür dinlenme mahalli gibi tahmin 
edilebilen bu ucuna, merdiven bir yüklük 

tiri 

Haremin iist gelen merdivenin (L) 
bir sofa)·la (19) tam bir oda (20) yer Bir olan 

sofa iki pencereyle, oda ise pencereyle Bu 
kuzey duvarmdaki mahsus fcvkanf mahfillere (21 ve 22) 

Erkekle,e mahsus mahfillerin üzerine ve onlar gibi iiç 
yönde i~uzey ve bu dikmelerin 
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kafeslerle kuzeye, biri 
bakan üç pencereden az miktarda alan mahfillerinde 

(21) bir duvarla kanatlardan tecrid 
harem dairesine bu ailesinden ve dost 
çevresinden olan tahsis 

Asitaneyi birimlerin iç süslemesi herhangi bir 
bilgimiz yoktur. Tevhidhaneyle türbe olmak üzere, 

üzerinde, geçen zevkine uygun kalem 
yer tahmin edilebilir. Muhtemelen tavanlarda da, bu devirde 

olan, enli (pasalarla) meydana "çubuklu" tak-
simat 

* * * 
Rifa'i Asitanesi, tarikat içinde bir grup 
eden, geç devire ait tekkelerin tipik bir 

devrin sivil mimari örnekleriyle, plan, cephe mimari 
ve süsleme büyük bir arz eden 

bu tür tekkeler de, çevrelerindeki meskenlerden 
edilememekte, böylece içinde yer mahalle dokusu; la bütün-

Nitekim, devrinin sivil 
mimarisinde gibi, Rifa'f Asitanesi'nde de göze çarpan en önem-
li husus, ve biçim iizade olarak, tama-
men ihtiyaca göre organik, rasyonel ve -merhum Ekrem 

Ayverdi'den tabirle- "mahalline masruf' bir 
ne kadar mekanlar 

tekkelerin girift kurul-
özellikle dikkati çekmektedir. cepheleri kesin 

bilgi veren belgelere ise de, bir "konak yavrusu-
nun" cephelerine söylenebilir. Tevhidhancnin 

mihrap da içinde 
cephelerinde, bir tarikat ait belli eden herhangi bir 

EKREM HAKKI A ve OSMANLI 
153 

yüzlerle ifade 
edilen bu kadar, sonra 

kültür kamuoyunda ilgisizlik ve tarihl 
çevre bilincinden mahrum imar gibi etkenler yüzün-
den yok olma durumuna Üstelik, (veya yenilenme) tarih-
lerinin pek eskilere gitmemesi ve görünümleri yüzünden, 
zamana kadar önem bu tekkelerin ne 

dürüst bir envanteri ne de mimari özellikleri 
tcsbit Halbuki söz konusu binalar, mimari tarihimizin 

olmasa da, kültür tarihimizin çok önemli bir yönüne 
tutmakta, meskenlerle ve mahalle dokusuyla arz ettikleri 

devrinde -daha bu besleyen 
tasavvufi gündelik ne kadar derinden 

mimari ve "diliyle" ifade etmekteydi. Ve kanaa-
timizce, tasavvufla gündelik hayat olan bu 

Yahya Kemal'in "Bizim ruhaniyetimiz bize göredir" cümlesiyle 
kültürünü kültürlerinden bir 

hususiyetti. 
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