
357

.

Üsküdar Gündo¤umu Caddesi’ndeki 
Celvetî Tekkeleri’nden ‹skender 
Baba Tekkesi

E R K A N  Ö V Ü Ç
Araflt›rmac› - Yazar 

Girifl

Bu tebli¤de Azîz Mahmud Hüdâyî Asitanesi’ne en yak›n Celvetî tekkelerinden
‹skender Baba, nâm-› di¤er Kaymakç›zade Tekkesi’ni tan›tmaya çal›flaca¤›z.
Tebli¤in konusu olan tekke, Üsküdar Ahmediye Meydan›’ndan bafllay›p, üstte
Karacaahmet Türbesi ile nihâyete eren ve bu günkü ad›yla Gündo¤umu Cadde-
si’ndeki tekkeleri ihtiva eden yüksek lisans tezimizin bir bölümü olup, bu cad-
dedeki befl tekkeden biridir. Di¤er tekkeler ise; caddenin bafl›nda ve sa¤ taraf›n-
da Ahmediye Külliyesi’ndeki Rufai Tekkesi, ileride ve ‹skender Baba Tekke-
si’nin karfl›s›nda caddenin tek Sa’dî tekkesi olan Fethî Efendi Tekkesi, Osmanl›
co¤rafyas›ndaki Rufâîlerin idari merkezi olan Rufâî Asitanesi ve son olarak da
Celvetîli¤in en mühim kollar›ndan birisi Haflimili¤in asitanesi olarak da kabul
edilen Band›rmal›zade Celvetî Tekkesi’dir.  
‹lk dînî yerleflimin izlerine 16.yy.’da rastlad›¤›m›z cadde; payitahta olan yak›n-
l›¤› -ki merkezî idarenin siyasî ve fikrî de¤iflim/dönüflümlerini cadde örne¤inde
izleme imkan› vermesi-, fiam, Ba¤dat ve ard›ndan kutsal topraklara ulaflan yo-
lun -sürre alay›; nitekim caddedeki bina sahiplerinden baz›lar› bu alay›n haz›r-
lanmas› ve denetlenmesi görevlerinde bulunmufl zevattand›r- güzergah›nda bu-
lunmas› ve bar›nd›rd›¤› mühim yap›lar dolay›s›yla dikkati çekmektedir. 
‹skender Baba Tekkesi’nin tan›t›m›na, tasavvuf ve tarikatlar›n flehrin gündelik



hayat›nda nerede durdu¤unu göstermesi aç›s›ndan feda etmekten çekinmeyece-
¤imiz k›sa bir giriflin ard›ndan geçilecektir. 

I. ‹stanbul’da Tasavvuf Merkezli Gündelik Hayat›n 
Seyr u Sülûku:

1. Siyasi idare aç›s›ndan:
Fetih ile bafllayan iskan ve ‹slamlaflma süreci -Fatih dönemi d›flar›da tutulursa-
‹slâmî kurumlardan olan tekke ve tarikatlar› ‹stanbul’a yöneltmifl ve burada bafl-
ka hiçbir ‹slam flehrine nasip olmayan zenginlikte bir tasavvuf kültürü infla edil-
mifltir. 1925 y›l›nda faaliyetlerine son verilene kadar en az 500 tekkeye ev sahip-
li¤i yapan ‹stanbul için 20. yy’›n bafllar›nda nüfusunun bir milyon civar›nda
seyretmesi göz önüne al›nd›¤›nda tasavvufî faaliyetlerin bir flehir ölçe¤inde hem
kemiyet hem de keyfiyet aç›s›ndan sahip oldu¤u zenginli¤i yans›tmaktad›r. 
Kurumsal yap›lar› tekke ve zaviyeler olan tarikatlar, flehrin gündelik hayat›nda
devlet ile vatandafl›n›n çift yönlü iletifliminin buluflma ve kavuflma noktas›nda
bulunmakta, meflru görülen (devletçe tescil edilmifl) tekkeler vas›tas›yla farkl›
kimlik türleri meflruiyet kazanmaktad›r. 
Tekke ve tarikatlar›n, ilk uygulamalar›n› II. Beyaz›d ile görmeye bafllad›¤›m›z bu
hususiyetleri 15. yy’dan önceki adem-i merkeziyetçi karakterlerinin merkeziyet-
çilik lehine çevrilmesine katk› sa¤lam›fl, bu dönemle birlikte klasik anlam›yla
kurumsal yap›lar›na kavuflmufllard›r. Devlet de bu yönelifli fleyh ailelerine ikti-
sadi ayr›cal›klar ve baz› vergilerden muafiyet ile desteklemifltir. 

358

.

‹skender Baba Tekkesi 



Fatih döneminde hiçbir büyük tarikat flehrin gündelik hayat›nda girmemifl, gi-
rememifltir. Nitekim Fatih’in benimsedi¤i ‘imparatorluk siyaseti’ idari aç›dan
kan ba¤›na ya da hilafet yoluyla ruhani otoriteye ba¤lanan ve ço¤unlukla birer
aile müessesesi gibi iflleyen tarikatlarca esnetilme ihtimali üzerine devlet-tarikat
iliflkileri ask›ya al›nm›fl, bunun yerine ‘toplumsal köksüzlü¤ü’ ifade eden ‘dev-
flirme’ modeli desteklenmifltir. Bu siyaset gere¤ince tekke yerine medrese, su-
fi\arif\dervifl yerine ulemaya itibar edilmifltir. Nitekim bugün sufi kimli¤i vurgu-
lanan Bayrami fleyhlerinden Akflemseddin Zeyrek Medresesi’nde ‘alim’ s›fat›yla
ders vermifltir. Bununla birlikte medrese vurgusu bask›n, flehirli tarikatlardan
olan Zeyniyye (Bursa) ve Mevleviyye (Konya) faaliyetlerine tesadüf edilen yega-
ne tarikatlard›r. 
‹stanbul’da tasavvufî hayat›n as›l temelleri II. Beyaz›d ile at›lm›fl, Halvetiyye,
Bayramiyye ve Nakflibendiyye ilk defa bu dönemde faaliyet imkan›na kavufl-
mufltur. Tarikat faaliyetlerinin bu kadar gecikmesinin nedenleri aras›nda Fatih
Sultan Mehmed’in mesafeli tutumunun yan›nda, bu dönemin tasavvuf ehlinin
henüz klasik anlamda örgütlenmelerini sa¤layamamalar› ve özellikle de ‹ran
kaynakl› siyasi ak›mlara aç›k halde bulunmalar› zikredilebilir. Nitekim bu ikin-
ci husus Fatih’ten sonraki padiflahlarca devlet lehine çevrilmifltir. Anadolu’daki
fiii yay›lmalar›na karfl› Bektaflili¤in desteklenmesi bunlardan sadece biridir.   
II. Bayezid ile bafllayan bu süreçte flehrin gündelik hayat›na kat›lan ilk tarikat-
lar Horasan kökenli olup, Anadolu süzgecinden geçerek ‹stanbul’a ulaflan tari-
katlard›r. Rufai, Sadi ve Bedevi gibi Arap kökenli tarikat mensuplar›n›n ‹stan-
bul’a ulaflmalar› 18. yy’a kadar sarkm›fl, yay›lmalar› da bu fleyhlerden hilafet
alan Türk fleyhleri üzerinden sa¤lanm›flt›r. 
19. yy ile bafllayan yeni süreçte ise tekke ve tarikatlar, ilk örne¤ine Fatih’te rast-
lad›¤›m›z merkeziyet yanl›s› siyasi politikalar›n istikametinde bir dizi ›slahatla-
ra konu olmufl, vak›flar› Evkaf Nezaretinin, fleyh atamalar› da Meclis-i Meflayi-
hin denetimine al›nm›flt›r. 

2. Sosyal aç›dan:

Ayn› mescidde ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikte ikamet ettikleri flehir ke-
simi tan›m› ile klasikleflen mahalle, sosyal yetki ve vazîfeleri dînî vazifelerinden
k›yaslanamayacak kadar çok ve yo¤un olan imamlar taraf›ndan yönetilmektedir.
‹mamlar mahalledeki nikah, do¤um, cenaze, mahallelinin ikameti gibi en genifl
manas›yla “emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker”le sorumlu olup, Osmanl› ma-
hallesinde biricik otoritedirler. Nitekim Hüseyîn Ayvansarâyî (öl. 1201/1787),
fetihten eserini telif etti¤i 18. yy’›n son çeyre¤ine kadar ‹stanbul’da infla edilmifl
mescid ve camiler hakk›nda en genifl bilgileri ihtiva eden, ‘camiler bahçesi’
ad›ndaki Hadîkatü’l-Cevâmî (1195/1781)sinde anlatt›¤› mescidler için e¤er var-
sa “mahallesi vard›r” kayd› koymas› mahallenin o mescid etraf›nda kuruldu¤u
ve padiflah berât› ile hizmete al›nan ve ehl-i berat olmak hasebiyle askeriyyeden
say›lan imam›n›n da mahallenin yöneticisi oldu¤una delalet etmektedir. ‹mam-
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lar›n Osmanl› toplumundaki statüleri Tanzimât ile de¤er kaybetmeye bafllam›fl,
nihâyet muhtarl›k kurumunun tesis edilmesiyle yetki ve vazifeleri sadece dînî
alanla s›n›rland›r›lm›flt›r. Yine 18.yy’›n ortalar›na de¤in çok parçal› ve merkezli
gündelik hayat›n bu tarihlerden sonra köprülerin inflas› ve flirket-i hayriyye va-
purlar›n›n faaliyetlerine bafllamalar› ile belli merkezlerde yo¤unlaflmaya baflla-
mas› günümüze kadar artarak devam eden süreç nihâyetinde mahalle kurumu-
nu klasik anlam› ve etkinli¤inden ziyade sadece idari bölünmeleri ihtiva eder
hale getirmifltir.   
‹stanbul’da gündelik hayat›n etraf›nda döndü¤ü cami-ev-çarfl› üçgenine
17.yy.’dan sonra kat›lan ve hemen bir ço¤u bir külliyeye bitiflik veya kendi müfl-
temilatlar›nda mescid ihtiva eden tekkelerin, idarecileri olan fleyhleri, genellik-
le söz konusu mescid veya caminin de imam› olduklar› görülmektedir. Bu du-
rumda onlar›n tasavvufî kimliklerine ilave edilen imam kimli¤i ile toplumdaki
etkinlikleri daha fazla artmaktad›r. Örne¤in Ahmediye Rufâî Tekkesi’nin ilk fley-
hi olan Mahmut Râci Efendi külliye dahilindeki mescidin imaml›¤›n› da deruh-
te etmekteydi. Yine Rufâî Âsitânesi’nin dokuzuncu fleyhi olan Büyük Tevfik
Efendi’nin o¤lu ve halîfesi Ahmed Ziyâeddin Efendi (öl. 1334/1917; Ziyâ Mol-
la)’nin Üsküdar’›n çeflitli camilerinde verdi¤i vaazlara ilaveten Malatyal› ‹smâil
A¤a Camii’nde imaml›k yapt›¤› flimdilik bulabildi¤imiz örneklerdendir. 

II. ‹skender Baba (Kaymakç›) Tekkesi: 

Tekke, Gündo¤umu Caddesi üzerinde, cadde ile Dönme Dolap Soka¤›’n›n birlefl-
ti¤i köflede, Menzilhane Yokuflu’nun yer almaktad›r. Kaynaklarda ‹skender Ba-
ba Tekkesi diye de an›lan tekke ilkin Kanuni Sultan Süleyman döneminin (hd.
1520-1566) yeniçeri a¤alar›ndan1 Mehmed Efendi (öl. 954/1547-8)2 taraf›ndan
mescid olarak infla edilmifl, 18. yy’›n ortalar›ndan itibaren Celvetî meflayihinden
Kaymakc›zâde el-Hâc Mehmed Efendi (öl. 1183/1769) taraf›ndan Celvetî mefli-
hat› konularak tekkeye çevrilmifltir. Tesisinden seddine kadar Celvetî kalan ve
ayin günü çarflamba olan Kaymakç›zâde Tekkesi, Celvetîli¤in Hâflimî kolunun
temsil edildi¤i ‹nâdiye Tekkesi’nin üçüncü fleyhi Seyyid Mehmed Gâlip Efen-
di’nin (öl. 1247/1831) torunu ve halifesi olan dördüncü fleyh Mehmed fiâkir
Efendi (öl. 1279/1862) ile Hâflimîli¤e ba¤lanm›flt›r. Band›rmal›zade Tekkesi bu
oturumun akabinde Ahmet Temiz taraf›ndan sunulacakt›r. 

II. a. Mescid:

Bu gün yerinde olmayan mescid, tekkenin son fleyhi Mehmed R›za Efendi’nin
Meclis-i Meflâyihin talebi üzerine kaleme ald›¤› 26 Teflrîn-i sânî 1334 (21 Safer
1337/25 Kas›m 1918) tarihini tafl›yan ve Tekâyâ ve Merâkiz Defterine kaydedi-
len tercüme-i halinde zikretti¤ine göre, M›s›rl› fieyh Mehmed Efendi taraf›ndan
vefat›ndan dokuz y›l önce yani 945 (1538-9) y›l›nda infla edilmifltir.3 Bu durum-
da Mehmed Efendi Mescidi ile Kefçe Dede Mescidi caddemizin ilk dînî yap›lar›

360

.



olmufltur. Ancak Ayvansarâyî’nin Mehmed Efendi Mescidi için “mahallesi yok-
tur” kayd› düflmesi mescidin Kefçe Dede Mescidi kadar merkezi bir rol oynama-
d›¤›n› göstermektedir.4

Hadîkada sadece “... Karîbinde meflâyih-i sûfiyyeden ‹skender Baba medfûn-
dur...” kayd› ve Hadîkan›n Hattat Rak›m nüshas›na düflülen “Mescid-i merkûm
kurbünde meflâyih-i sûfiyyeden ‹skender Baba ba[de] zemân bir Halvetî tekyesi
binâ etmifl idi.”5 zeyli ile yetinmek zorunda oldu¤umuz tekkeye ismini veren ‹s-
kender Baba’n›n, nakilden anlafl›lan bir Halvetî fleyhi olup, burada bir tekke kur-
du¤udur.6

II. b. Tekke:

Mehmed Efendi taraf›ndan 945 (1538-9) y›l›nda infla edilen mescid Kaymakç›-
zâde el-hâc Mehmed Efendi (öl. 1183/1769) taraf›ndan 18. yy ortalar›ndan itiba-
ren Celvetî meflihat› konularak tekkeye çevrilmifltir. Tesisinden 1925’e kadar
Celvetî meflihat›n›n kesintisiz devam etti¤i tekkenin uzun ömürlülü¤ünün tek-
kede fleyh olanlar›n›n iki fleyh ailesinden gelmesine ba¤lanabilir. Nitekim tekke-
nin Hâflimîli¤e geçmeden önceki fleyhleri Kaymakç›zâde ailesinden, daha sonra
da Hâflim Baba neslinden geldi¤i görülmektedir.

Tekke listelerine göre Kaymakç› Tekkesi:

En genifl anlam› ile ‘tekke listeleri’ olarak isimlendirebilece¤imiz mecmua-i te-
kayalar ‹stanbul’daki tekkelerin; tarikatlar›, silsile-i meflâyihleri, yerleri, zikir
günleri, tekkede ikamet edenlerin nüfuslar› gibi tekkeler tarihi için mühim ve
ilk elden bilgiler ihtiva etmektedirler. Tespit edebildi¤imiz kadar›yla ilki I. Ab-
dülhamit’in devr-i saltanat›nda (hd. 1774-1789) 1199 [1784] senesinin hicrî y›l-
bafl›nda, tarikat erbâb›n›n hay›r duas›n› almak gayesiyle da¤›lacak atiyyeler için
düzenlenen liste ile bafllay›p, 30 kas›m 1925’teki 677 say›l› Tekke ve Zâviyele-
rin Seddine Dâir Kanûn’un hemen akabinde dergahlar›n özellikle vak›flar ile il-
gili yönlerinin tesbiti için düzenlenen Tekâyâ ve Zevâyâya Mahsûs Defteri ile
nihâyete eren yaklafl›k yirmi kadar liste bu çal›flmada mukayeseli olarak kulla-
n›lm›flt›r. Vakit darl›¤› ve siz k›ymetli dinleyenlerin sab›rlar›n›, tarihi kay›tlar›
alt alta okuyarak tafl›rmamak için geçiyor, mukayeselerini sundu¤um paragrafla
tebli¤ime devam ediyorum.  
1 Muharrem1199 [13 Kas›m 1784] tarihli listede, “Üsküdar’da ‹skender Baba
Tekkesi”;7 1220/1805 tarihli listede “Menzilhâne yokuflunda Kaymakc›zâde Tek-
yesi”;8 1823’lerde haz›rland›¤› tahmin edilen listede, “Tarîk-i Hazret-i Gülflenî
Kuddise Sirruhu’l-A’lâ Dergâhlar› Dâ’îleri, 11. Üsküdar’da Menzilhâne kurbün-
de Kaymakc›zâde Mehmed Sâd›k Efendi dâ’îleri”;9 1240 hicri (1825’ten sonra)
y›llarda yaz›ld›¤› tahmin edilen listede, “Eski Menzilhâne’de Kaymakc›zâde
Tekyesi Celvetî”;10 12 Muharrem 1250 (24 May›s 1834)’de tarihli Surnâmede,
“Üsküdar’da Ahmediye kurbünde ‹skender Baba Tekyesi fleyhi Mehmed Sâd›k
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Efendi”;11 1840 tarihli Âsitâne-i Aliyye’de ve Bilâd-› Selâse’de Kâin El’an Mev-
cûd ve Muhterik Olmufl Tekkelerin ‹sim ve fiöhretleri ve Mukâbele-i fierîfe Gün-
leri Beyân Olunur ser-levhal› listede, “[Âyin Günü] Çarflamba, [Tarîkat›] Halve-
tiyyeden, [‹smi] ‹skender Baba Tekkesi, [Mevkii] der kurb-› A¤ahamâm› der Üs-
küdâr”;12 Melekpaflazâde Kadri Bey’in (öl. 1262/1846) Hânkâhnâmesinde,
“[Âyin Günü] Çarflamba, [Tarîkat›] Halvetiyyeden, [‹smi] ‹skender Baba Tekye-
si, [Mevkii] der kurb-› A¤ahamâm› der Üsküdâr”;13 1277 (1860) y›l›na ait Muhar-
ramiye Defterinde, “[Üsküdâr’da ‹skender Dede Tekyesi;14 1288/1871-2 tarihin-
de düzenlendi¤i tahmin edilen ‹stanbul Tekkeleri Nüfûs Vukû’at› Defterinde -
tekkede ikamet eden biri fleyh üç kifli-, “Üsküdar’da A¤a Camii civar›nda  Tarîki
Halvetiyyeden ‹skender Baba Tekyesi, Post-niflîni es-Seyyid Yûsuf Seyfeddîn
Efendi bin Abdürrahîm Selâmet Efendi Âsitâneli [‹stanbullu] mevlûdu, 1241
(1825-6),  Dâmâd› Mehmed fiehâbeddîn Efendi. Âsitâneli [‹stanbullu] mevlûdu,
1266 (1849-50), Cemâleddîn Efendi bin Alî Raîf. Âsitâneli [‹stanbullu] mevlûdu,
1270 (1853-4);15 1301/1885 tarihli “Dersaâdet ve Bilâd-› Selâsede Mevcûd bi-l-
Cümle Tekâyâ ve Zevâyân›n Esâmiyle Bulunduklar› Mahallerin Semt-i Meflhûr-
lar› ve Tarîkatlar› ve Dâhil-i Tahrîr olan Zükûr ve ‹nâs Nüfûs Mevcûdlar›n›n
Mikdâr›n› Mübeyyin Cedvelinde, “[‹smi] ‹skender Baba Dergâh›, [Semti] Üskü-
dar, Halvetî [Aded-i Tekâyâ ve Zevâyâ] 235, [Belediyye dairesi] 9, [Erkek] 3, [Ka-
d›n] 3”;16 Band›rmal›zâde Ahmed Münîb Efendi’nin 1307 (1889-90) tarihli Mec-
mû’a-i Tekâyâs›na göre, [Âyin Günü] Çarflamba, [Esâmî-i Tekâyâ] ‹skender Ba-
ba, [Semt-i Meflhûr] Üsküdar’da A¤a Hamam› kurbünde, [Nev-’i Tarîk] Celvetî,
[el-Yevm fieyhi] Mehmed Gâlib Efendi, [Mülâhazât] Kaymakc›zâde Tekkesi;17

Miladi 1890-1894 y›llar›n› kapsayan Dersa’âdet Tekâyâ ve Zevâyâ Ta’âmmiye
Defterinde, “[Mikdâr-› ma’âfl gurûfl] 14, [Tahsîs Târihi] 8.11.99 (20.1.1884), [Esâ-
mî] Mehmed Gâlib Efendi, [fiöhreti] ‹skender Tekyesi fleyhi”;18 Ahmed Muhyid-
dîn Efendi (öl. 1327/1909)’nin Tomâr-› Tekâyâs›nda, “[S›ra No] 194. Üsküdar’da
‹skender Baba veya Kaymakzâde Tekkesi: 8 post-niflîn;19 ve son olarak Erzurum-
lu Yeflilzâde Mehmed Sâlih Efendi’nin Rehber-i Tekâyâs›nda “Mâmûr”20 oldu¤u
kaydedilmifltir. 
Buna göre; 1199 (1784) tarihinde ilk listeden itibaren kendisinden bahsedilen
tekkenin  ilkin “‹skender Baba” olarak an›l›rken 1220/1805 tarihli listeyle “Kay-
makc›zâde Tekyesi” ad›yla da an›lmaya baflland›¤›n› görmekteyiz. 1823’lü y›lla-
ra ait listede sehven ‘Gülflenî’ denilmifl,21 benzer hata 1840 ve 1846 tarihli iki lis-
tede devam ederek ‘Halvetiyye’ olarak tezahür etmifltir. 1288’den sonra haz›rla-
nan ‹stanbul Tekkeleri Nüfûs Vukû’at› Defterinde, 30. merkez Hüdâyî Âsitâne-
si’ne idari aç›dan da ba¤lanarak tekkede ikamet eden biri fleyh üç kifli ‘Halvetiy-
ye’ galat›yla devam ettirilmifl, dönemin fleyhi olarak da baflka hiçbir yerde do¤-
rulayamad›¤›m›z “es-Seyyid Yûsuf Seyfeddîn Efendi bin Abdürrahîm Selâmet
Efendi” zikredilmifltir. Tabîbzâde’nin listesine göre bu dönemin fleyhi Mehmed
fierâfeddin Efendi (öl.1310/1892)’dir.22 Bu listenin öncekilerden fark› ‹stanbul
ve bilâd-› selâsede bulunan 252 tekkenin tarikatlar› nazar-› itibara al›nmadan
bölgesindeki en hat›r› say›l›r tekkeye -bu ço¤unlukla asitane olmakta- 35 merke-
ze taksim edilmifltir. 



1301 (1885) y›l›nda tekkede 3 erkek ile üç kad›n ikamet etmektedir. Kendisi de
Kaymakc›zâde Tekkesi’ne Hâflimî meflihat›n› koyanlar›n neslinden gelen Ban-
d›rmal›zâde Ahmed Münîb Efendi, 1307 (1889-90) tarihli Mecmû’a-i Tekâyâs›n-
da ve ondan befl sene sonraki baflka bir listede tekkenin hal-i haz›rdaki fleyhi
olarak Mehmed Gâlib Efendi verilmifltir ki, söz konusu bu fleyh 1247 (1831) y›-
l›nda vefat eden ‹nâdiye tekkesi fleyhi Mehmed Gâlib Efendi olamaz. Tekkenin
en tafsilatl› fleyh listesini veren Tabîbzâde’ye göre bu dönemde meflîhat Meh-
med fierâfeddîn Efendi’nin (öl. 1310/1892) elindedir.23 Bu durumda Mehmed
Gâlib Efendi’nin yine Tabîbzade’nin yedinci fleyh olarak zikretti¤i 12 Cemâziye-
levvel 1330’da (30 Nisan 1912) vefat eden [Küçük] Mehmed Gâlib Efendi oldu-
¤una hükmetmek gerekir.24 Ahmed Muhyiddîn Efendi’nin 20. yy’›n bafllar›nda
yazd›¤› listesinde tekkenin 8 fleyhe ev sahipli¤i yapt›¤›n› kaydetmesi listeleri-
mizde ismi zikredilmeyen tekkenin sekizinci ve son fleyhi Mehmed R›za Efen-
di’ye (d. 1282/1865-6 - öl.?/?) iflaret etmektedir. Ve son olarak Hüseyin Vassâf’›n
k›smî listesinde Celvetî tekkeleri zikredilmedi¤i için do¤al olarak tekkemiz yer
almamaktad›r. 
Tesisinden 1925’e kadar Celvetî meflihat›n›n kesintisiz olarak devam etti¤i tek-
kenin tekke listelerimizin baz›lar›nda ‘Halvetî’ olarak kaydedilmesi meflhur bir
galattan öteye gitmemektedir. Sebebini tam olarak tesbit edemedi¤imiz bu hata-
lar›n bir k›sm› -t›pk› gözün kör olmas› gibi- ‘celvet’ ve ‘halvet’ kelimelerinin Ara-
bî harfler ile yaz›l›fllar›n›n yak›nl›¤›25 ile dikkatsizlikler26 ve Hadîkan›n Hattat
Rak›m nüshas›na düflülen ve fakat varl›¤›n› ispat edemedi¤imiz ‹skender Ba-
ba’n›n “Halvetî tekyesi” kurdu¤una dair rivâyetle alakal› olmal›d›r. Caddeyi 18.
yy’›n son çeyre¤inde gezen Ayvansarâyî’nin “Kaymakc› fieyh demekle maruf
Halvetî Tekkesi”27 ifadeleri üzerine; Kaymakç› Celvetî Tekkesi’nin ilk fleyhi olan
Kaymakc›zade Mehmed Efendi (öl. 1183/1769) babas›n›n Halvetî tekkesine Cel-
vetî meflihat› koymufl ve bu durumda tekke 18.yy’›n ortalar›nda ikinci defa tesis
edilmifl olabilir. Ayr›ca tekkenin son fleyhi Mehmed R›za Efendi’nin (d.
1282/1865-6) otobiyografisinde kaydetti¤i “Dergâh esasen Halvetî Tarîkine men-
sub olub bugün çarflamba günleri ve mübarek gecelerde Halvetî erkân› icrâ
olunmaktad›r”28 sözleri e¤er nâflirin okuma hatas›ndan kaynaklanm›yorsa Cel-
vetî-Halvetî ihtilaf›n›n çözümü için daha esasl› ve ilk elden vesikalara ulaflmay›
icbar etmektedir.  

Kaymakç› Tekkesi fieyhleri:

1917’lerde haz›rland›¤› tahmin edilen Tabibzâde Dervifl Mehmed fiükri bin ‹s-
mâîl’in, ‹stanbul Hânkâhlar› Meflâyihi yedi fleyhin isimleri, vefat tarihleri ile il-
gili elimizdeki en tafsilatl› liste oldu¤u için Kaymakç› Tekkesi’nin fleyhlerini tes-
bit ederken bu listeyi esas alarak:29

1. Mehmed Efendi (öl. 1183/1769). Tekkenin kendi ad›na izafe edildi¤i Kaymak-
c› fieyh’in o¤lu olan tekkenin ilk fleyhi Mehmed Efendi’nin hayat› hakk›nda tat-
min edici bilgilere ulafl›lamam›fl, hazirede de mezar tafl›na tesadüf edilememifl-
tir. 
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2. Abdurrahmân Efendi (öl. 1224/1809-10). Kaymakc› fleyhin torunu ve Mehmed
Efendi’nin o¤ludur. Vefat›nda hazireye defn edilmifltir.30

3. Hâf›z Mehmed Sâd›k Efendi (öl. 1262/1848). Abdurrahmân Efendi’nin torunu
olan Mehmed Sâd›k Efendi, Baha Tanman’a göre Abdurrahmân Efendi’nin o¤lu
fieyh Ali Efendi’den torunudur.31 Hazirede yer alan 25 Cemaziyelevvel 1218 (12
Eylül 1803) tarihli fieyh Ali R›za Efendi’ye ait mezar tafl›nda geçen “Kaymakc›-
zâde hafîdi” ibaresinden bahsi geçen Ali R›za Efendi’nin Sâd›k Efendi’nin baba-
s› oldu¤una hükmetmek gerekir.32 Bu gün ‹skender Baba Türbesi içinde yer alan
üç sandukadan biri Sâd›k Efendi’ye ait olup mezar tafl› yoktur.33

4. Mehmed fiâkir Efendi (öl. 25 Receb 1279/16 Ocak 1863). Mehmed Efendi ‹nâ-
diye Tekkesi postniflini Seyyid Mehmed Gâlip Efendi (öl. 1247/1831)’nin toru-
nu ve halifesi34 olup bu fleyh ile tekke Celvetiyyenin Hâflimî koluna ba¤lanm›fl-
t›r. 
Vefat›nda Karacaahmed Mezarl›¤›’n›n ‹nâdiye Tekkesi’ne en yak›n adas›na (10.
ada) defn edilen Mehmed fiâkir Efendi’nin tarikat sikkeli mezar tafl›ndan ayr›ca
matbah-› âmire müdîr-i esbâk› Lütfullah Efendi’nin kardefli oldu¤unu ö¤ren-
mekteyiz.35

5. Tabibzade’ye göre beflinci Mehmed fiâkir Efendi’nin o¤lu Mehmed fierâfeddin
Efendi (öl. 1310/1892)’dir. Babas›n›n yan›na defn edilen fierâfeddîn Efendi’nin
mezar tafl› kitabesinde, Dâhiliyye ve Evkâf-› Hümâyûn mektupçusu ve Orman
ve Madenler Meclisi reisli¤i yapt›¤› kaydedilirken babas›n›n tekkesinde fleyhlik
yapt›¤› zikredilmemifltir.36 1288’den sonra (1872’den sonra) düzenlenen Nüfûs
Vukû’at› Defterinde devrinin fleyhi olarak ‹nâdiye Tekkesi dördüncü fleyhi Ab-
durrahîm Selâmet Efendi (öl. 1266/1849-50)’nin37 o¤lu Seyyid Yûsuf Seyfeddîn
Efendi gösterilmektedir. Di¤er kaynaklarda do¤rulayamamakla beraber fierâfed-
dîn Efendi’nin mezar tafl› kitabesinde fleyhli¤i kaydedilmemesi ve Nüfus Vu-
kû’at› Defterinin devlet ciddiyeti ile düzenlenmesinden yola ç›karak, beflinci
fleyhin Seyyid Yûsuf Seyfeddîn Efendi oldu¤u kanaatindeyim. ‹stanbul’da 1241
(1825-6) y›l›nda do¤an Yûsuf Seyfeddîn Efendi,  Mehmed fiâkir Efendi’nin vefa-
t›ndan sonra -25 Receb 1279/16 Ocak 1863)- 38 yafllar›nda meflîhata bafllam›fl-
ken bu görevde ne kadar kald›¤› ise flimdilik tesbit edilememifltir.  
6. Hâc’da vefât eden Mehmed Sâfî Efendi (öl. 1300/1895).38 Sâfî Efendi’nin ha-
yat›na dair kulland›¤›m›z kaynaklarda vefat tarihi ve yeri d›fl›nda her hangi bir
malumata tesadüf edilememifltir. 
7. Küçük Mehmed Gâlib Efendi. (öl. 12 Cemâziyelevvel 1330/30 Nisan 1912).
Ayn› zamanda ‹nâdiye Tekkesi alt›nc› fleyhi olan39 Mehmed Gâlib Efendi hak-
k›nda malumat ‹nâdiye Tekkesi anlat›l›rken verilecektir. 
8. Mehmed R›za Efendi (d. 1282/1865-6; öl. 1337/1918’den sonra). 36 yafl›nda
iken (1318/1900-1) babas› Mehmed Gâlib Efendi’den icâzet alm›fl, 45 yafl›nda
(1327/1909) y›l›nda tekkenin fleyhli¤ine atanm›flt›r. Vefat tarihini ulaflamad›¤›-
m›z R›za Efendi 25 Kas›m 1918 (rûmi, 26 Teflrîn-i sânî 1334; hicrî, 21 Safer
1337) y›l›nda yazd›¤› hal tercümesinde; Band›rmal›zâde ailesine mensub oldu-
¤unu, ilk ilimleri Üsküdar K›s›kl› Mektebi Muallimi Hoca Sabri Efendi’den al›p,
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h›fz›n› ikmal ederek Üsküdar Dersiâmlar›ndan Salih Nazif Efendi’den Kâfiyeye,
‹stanbul Dersiâmlar›ndan Sultan Bayezit’teki Dâru’l-Tedrîsde Mant›ka kadar
okudu¤unu kaydeder. Bir süre Üsküdar Adliye Mahkemesinde çal›flm›fl olan R›-
za Efendi kodro tensîkat›nda tazminat alarak kadro d›fl› b›rak›lm›fl, mescidin
imaml›k vazifesini de îfâ etti¤i tekkeye fleyh olarak atanm›flt›r. Meflihat›n›n 10.
y›l›na denk gelen tercüme-i hal varakas›na göre R›za Efendi’nin halifesi olma-
y›p, sekiz kadar muhibbi ile müntesibi vard›r.40

Sonuç:

Bugüne haziresi, kargir ‹skender Baba Türbesi ve türbeye muzaf sadece su haz-
nesi kalm›fl 1141 (1728-9) tarihli Damat ‹brahim Pafla’n›n (öl. 1143/1730) yapt›r-
d›¤› çeflmesi kalan tekke, Encümen Arflivi’nde kay›tl› 1944 y›l›na ait foto¤rafta;
yap›m malzemeleri ve yükseklikleri farkl› üç kattan olufltu¤u, güney yönünde
demir parmakl›klarla örülü üç pencereli ‹skender Baba Türbesi, kuzey yönünde
mescid-tevhidhânesi ve üzerinde iki katl› haremlik-selaml›k görülebilmektedir.
Bak›ms›zl›ktan harabeye dönmüfl olan ahflap tekke Cumhuriyet döneminde bir
müddet mescid olarak kullan›lm›fl, daha sonra kederine terk edilerek bilinme-
yen bir tarihte y›k›lm›flt›r.41 

Mescide muzaf olan çeflme 1141 (1728-9) y›l›nda ve muhtemelen tekkenin tesi-
sinden önce mescidin A¤a Hamam›’na bakan cihetine infla edilmifltir. Ön yüzü
mermerden yap›lan çeflme 1944 tarihli foto¤rafta görülmekte iken bu tarihten
sonra Topkap› Saray›’na tafl›nm›fl, tafltan örülmüfl su haznesi kaderine terk edil-
mifltir.42 
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D‹PNOTLAR

1 Yeniçeri a¤as›; Devlet taraf›ndan en ziyade itimat edilen kimselerden seçilen Yeniçeri a¤alar›
oca¤›n en üst düzeydeki amiridir. bk. Serto¤lu, a.g.e., s. 366
2 Mehmed Efendi’nin vefat›na; izzetüI’ -mevt  954 terkibi ile tarih düflülmüfltür. Ayvan-
sarâyî, a.g.e., s. 625.  
3 Sad›k Albayrak, Son Devir Osmanl› Ulemas› , 2. bs, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Ya-
y›nlar› 1996, c. 5, s. 109.
4 Ayvansarâyî, a.g.e., s. 625.
5 Ayvansarâyî, a.g.e., s. 625.
6 Varl›¤›n› kan›tlayamad›¤›m›z ‹skender Baba’n›n burada kurdu¤u kaydedilen Halvetî tekkesi
özellikle tekke listelerinde görece¤imiz “celvetî-halvetî” ihtilaf›n›n sebeplerinden biri olsa gerek-
tir. Bu konu üzerinde ileride ayr›nt›l› bir flekilde durulacakt›r 
7 Çetin, agm, s. 588.
8 Atatürk Kitapl›¤› Osman Ergin Yazmalar› no: 1825
9 Galitekin, a.g.e., s. 230..
10 Topkap› Saray› Arflivi no: 1772/1 ve 3333. 
11 Aynur, a.g.e., s. 87. 
12 Galitekin, a.g.e., s. 218.
13 Galitekin, a.g.e., s. 239.
14 Galitekin, a.g.e., s. 487. 
15 Galitekin, age, s. 375. 
16 Nedret ‹flli - Thierry Zarcone, agm, s. 220.
17 Ahmed Münîb, a.g.e., s. 11.
18 Galitekin, a.g.e., s. 253. 
19 K›l›ç, agm, s. 273 
20 Galitekin, a.g.e., s. 252
21 “Gülflenî” kayd› tekkenin haziresinde bulunan hakk›nda malumat sahibi olmad›¤›m›z vefat ta-
rihi 1168 (1754) olan efl-fieyh Gülflenî ‹brahim Efendi ile alakal› olmal›d›r. 
22 krfl. Zâkir fiükrü, a.g.e., s. 27. 
23 krfl. Zâkir fiükrü, a.g.e., s. 27.
26 krfl. Zâkir fiükrü, a.g.e., s. 27.
25 Nitekim Zâkir fiükrü bile “Kaymakç› Tekkesi” için “Halvetiyyeden” kayd› düflmüfl, müellifin bu
hayas›na eserin en son ve kâmil neflrini haz›rlayanlar taraf›ndan dikkat çekilmifltir. (krfl. Zâkir
fiükrü, a.g.e., s. 27).
26 Mesela ‹stanbul Tekkeleri Nüfûs Vukû’at› Defteri nde Hüdâyî Âsitânesi de ‘Halvetî’ olarak kay-
dedilmifltir. krfl, Galitekin, age, s. 373  
27 Ayvansarâyî, a.g.e., s. 625.
28 Albayrak, a.g.e., s. 109.
29 Zâkir fiükrü, a.g.e., s. 26-7.
30 Tekkenin haziresinde yer alan kabrinin ayak tafl› üzerindeki kitabesi:
Meflâyih-i tarîkat-i Halvetiyye’den /Merhûm ve ma¤fûrun-leh Kaymakc›zâde /efl-fieyh el-hac Ab-
durrahman Efendi ibn-i / efl-fieyh Mehmed Efendi rûhuna Fatiha. 1224
Ve tarikat silsileli bafl flâhidesindeki kitabesi:
Hankâh-› âlemin bir fieyh-i kâmil ârifi / Cân gibi gözden nihân oldu cihândan çekdi pây› /Heb fi’l-
lah olub mazhar o mahbûbü’l-kulûb /Cem ide piri Hüdâyî ile Cennet’de Hüdâ’y› /Bunda ârâm ey-
lemek itmez tasavvuf-› âflikân /Bu güzergâh-› fenâdan göçmede flâh ü gedâyî /Nâ-bergâh kurb-i
Rabbanî’ye buldukda vusûl /Tekye-gâh asr›nda kalmad› hiç hay ü huy /Gûfl›na erdikde emr-i “ir-
c›î” bin cân ile /Astân-› Hazreti Mevlâ’ya oldu hem-sâye /Didi bir yâr-› S›dd›kî fevtine târîh içün
/Eyliye Kaymakc›zâde gülistân-› kabrini cây. 1224
31 Tanman, agm, s. 506. Mehmed N. Haskan ise fieyh Abdurrahmân Efendi’den sonra meflîhatin
vefat tarihi belli olmayan fieyh Ali Efendi’ye geçti¤ini kaydeder. Ancak bu bilgiye di¤er kaynak-
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larda rastlayamad›k. Krfl. Haskan, “Kaymakç› Tekkesi Mescidi”, a.g.e., c. 1, s. 237.
32 Mezar tafl› kitabesi de: Sözünün eri ‹skender Baba’n›n kulu Kaymakc›-zâde hafîdi merhûm fleyh
Mehmed Ali R›za rûhuna Fatiha. 25 Cemaziyelevvel 1218”dir.
33 Haskan, a.g.e., c. 1, s. 237. 
34 H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikat›, ‹stanbul M. Ü. ‹. F. V. Yay›nla-
r› 1984, s. 279.
35 Metnin tamam›; Tarîkat-i aliyye-i Halvetiyye’den Band›rmal›/ zâde ah efl-fieyh es-seyyid Meh-
med Gâlib/ Efendi kuddise s›rruh’l-âlâ/ hazretleri’nin bendegân›ndan ve matbah-›/ amire müdîr-i
esbâk› Lutfullah Efendi/ merhumun birâderi olub ‹skender Baba/ Dergâh-› fierifi post-niflîni iken/
dâhil-i ravza-i cinân olan/ efl-fieyh es-seyyid Mehmed fiâkir/ Efendi rûh-i flerifleri çün el-Fâtiha.
25 Receb 1279 (16 Ocak 1863). Bkz Haskan, a.g.e., c. 2, s. 882.
36 Hüve’l-Bâkî/ Tarîkat-i Celvetî ricâlinden/ kutbü’l-ârifîn Band›rmavî/ fieyh Yûsuf Efendi hazret-
lerinin/ sülâle-i tâhire mesnedin ve ‹skender/ Baba Dergâh› post-niflîni /fiâkir Efendi mahdûmu/
Dâhiliye ve Evkâf-› Hümâyun/ Mektubcusu ve Orman ve Ma’âdin/ Meclisi Reîsi tarîkat-i aliyye-i
Celvetiyye/ ve kudemâ-y› ricâlden es-seyyid Mehmed/ fierâfeddîn Efendi’nin kabridir/ Ruhi-çün
lillâhi’l-Fâtiha. 25 Ramazan 1310 (12 Nisan 1893). bk. Haskan, a.g.e., c. 1, s. 238. 
37 Abdurrahîm Selâmet Efendi de Kaymakç› Tekkesi’ne Hâflimî meflîhat› koyduran ‹nâdiye Tek-
kesi üçüncü fleyhi Mehmed Gâlip Efendi’nin (öl. 1247/1831) o¤ludur. Krfl. Zâkir fiükrü, a.g.e., s.
23. Bu girift iliflkiler söz konusu iki tekkenin hem tarikat hem de nefl’e itibariyle yak›nl›¤›n› gös-
termektedir.  
38 Tanman ve Haskan’a göre Ahmed Sâfî Efendi. Krfl. Tanman, agm, s. 506; Haskan, a.g.e., c. 1, s. 237.
39 krfl. Zâkir fiükrü, a.g.e., s. 23.
40 Albayrak, a.g.e., s. 109-10. Hazirede medfun zevat›n haziredeki yerleflimleri ve mezar tafl› kita-
belerini daha sonra ilave edece¤iz.
41 Baha Tanman, “Kaymakç› Tekkesi”, DB‹stA, c. 4, s. 506.  
42 Ayvansarâyî, Mecmu’a-i Tevârih, s. s. 51-2; Çeçen, age, s. 98-9; Haskan, “Nevflehirli ‹brahim Pa-
fla Çeflmesi”, a.g.e., c. 2, s. 1135-6; Tan›fl›k, age, c. 2, s. 324. 




